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több mint háromórás ülés tanulsága
röviden: Míg a tanárok, a diákok és a
szülők megfelelő oktatási körülmények
hiányában digitális oktatást szeretnének, addig a minisztérium képviselője a jogszabályok
szűken értelmezett betartását tartja a legfontosabbnak, a tankerület vezetője pedig úgy tűnik, kommunikációs és biztosítási problémát
lát az ügyben. 
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Amikor a jogszabály
fontosabb, MINT A GYEREK

(Folytatás a címlapról)

A

rendkívüli képviselő-testületi ülésre
meghívást kapott dr. Lebanov József, a Belügyminisztérium főosztályvezetője, Vécsey László országgyűlési
képviselő (Fidesz-KDNP), Szabóné Forgács Gabriella, a Dunakeszi Tankerületi Központ igazgatója, Fábián Bertalan, a
Török Ignác Gimnázium igazgatója, Mészáros Andrea, a szülői közösség elnöke; a
szülői közösség részéről Varga Lilla és Mészáros Bence, a diákönkormányzat elnöke
álláspontját is megismerhette a testület.
Az ülés kezdetén dr. Gémesi György polgármester ismertette az előzményeket, majd
három kérdésre kért választ:
1.  Hogyan lehetett az épületet jelenléti oktatásra alkalmasnak nyilvánítani?
2. Hogyan fordulhatott elő, hogy gyerekek voltak az iskolában, amikor az azbeszt tartalmú tető bontása zajlott?
3.  Mire lehet számítani még a felújítás befejezéséig?
Bárdy Péter alpolgármester szóbeli kiegészítésében felhívta a figyelmet arra, hogy a
digitális oktatást tartották volna célravezetőnek a tanárok, a diákok és a szülők. Ezt az
intézmény igazgatója kétszer is kérvényez-

figyelemmel kísérték a testületi
ülés élő közvetítését, többször
is úgy tűnhetett, a tankerület
vezetője az intézmény igazgatójára igyekezett áthárítani a
felelősséget.
Fábián Bertalan nem csak
az elmúlt hetekben történteket
ismertette a testülettel, hanem
arra is kitért, a jelenlegi helyzet
is alkalmatlan a minőségi oktatási munkára.
A négy helyszínen való tanítás a diákoknak sem jó, nehezíti az érettségire való felkészülést, de a tanároknak különösen
megterhelő. Van, aki reggel
8-tól este 6-ig tanít. Továbbra is fenntartják,
Az ülésen valamennyi
te a belügyminisztertől, de nem
az online oktatás minfél elmondhatta álláskaptak rá engedélyt, arra hivatdenkinek jobb lenne,
pontját, de sajnos
kozva, hogy a felújítás erre – érmég a felújítási munúgy tűnt, ezek cseppet
telmezésük szerint – nem ad jogkák is jobban tudnásem közeledtek
alapot. Az alpolgármester felhívta a
nak haladni, egy üres
egymáshoz.
figyelmet arra, a vonatkozó BM renépületben.
delet lehetővé teszi, hogy amennyiben
A szülői közösség képviseaz iskola ellenőrzési körén kívül eső elhálői, Mészáros Andrea és Varga Lilla
ríthatatlan ok merül fel, akkor az igazga- is kiálltak amellett, hogy a jelen körülmétó kérvényezheti, a miniszter pedig enge- nyek között a digitális tanrend bevezetésédélyezheti a digitális oktatást. Mindezek re lenne szükség. Varga Lilla – aki egyébmellett a köznevelési törvény is lehetősé- ként az ügyben az oktatási ombudsmanhoz
get ad erre: rendkívüli időjárás, természe- fordult – felhívta a figyelmet arra, a kialati csapás, járványhelyzet és más elhárítha- kult helyzet sérti az Alaptörvényt, konkrétatlan ok esetén.
tan súlyosan sérül a gyerekek tanuláshoz
Az ülésen valamennyi fél elmondhatta való joga. Elmondták, a szülői közösség
álláspontját, de sajnos úgy tűnt, ezek csep- bár kérte, nem kapott betekintést az épüpet sem közeledtek egymáshoz. Sőt, lénye- let biztonságára vonatkozó dokumentugében a tankerület semmilyen felelőssé- mokba, ami alapján nyugodtan engednék
get nem kíván vállalni azért, hogy a több be gyermekeiket az iskolába. Mint megtudmint 700 diáknak heteken át zajban, por- tuk, ezeket a dokumentumokat lapzártánk
ban, azbesztes tető bontása közben, hideg- idejéig sem kapták meg.
ben, majd a végén beázott tantermekben
Az elhangzott vélemények ellenére dr.
kellett tanulni.
Lebanov József, akit Pintér Sándor belügySzabóné Forgács Gabriella vis maior- miniszter a helyzet kivizsgálásával megbínak nevezte a beázást, s lényegében felhá- zott, továbbra is azt hangoztatta, a jelenborodott azon, hogy az eső okozta károkat léti oktatás szolgálja a diákok érdekeit, és
megörökítették és nyilvánosságra hozták. fenntartotta álláspontját, hogy a jogszaHozzászólásában a kialakult helyzetet hol bály ebben az esetben nem teszi lehetővé
kommunikációs, hol műszaki problémá- a digitális oktatásra való áttérést, véleménak, vagy biztosítási eseménynek titulálta. nye szerint az csak járvány, vagy háborús
Az elhangzottak alapján azok számára, akik veszélyhelyzet esetén lehetséges.
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Az ülésen – országgyűlési képviselői megbízólevelének átvétele óta először (!) – részt
vett Vécsey László országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP), aki lényegében félremagyarázásnak nevezett több korábban a sajtóban a neve alatt megjelent nyilatkozatot,
majd okafogyottnak nevezte a testület határozati javaslatát, ami a digitális tanrend
mellett áll ki.
Gémesi György polgármester a jogszabályi hitvakozásokra is reagálva felhívta Vécsey László figyelmét arra, az elmúlt időszakban nem egyszer volt példa arra, hogy
egy jogszabályt egyik pillanatról a másikra módosítottak, erre ebben az esetben is
Visszautasította a tanmeg lenne a lehetőség, hiszen a pedagóguMolnár Gergely a Szabószögezte: a tanárok elsődlekerület szeptember végi
sok és a gyerekek érdekei, a minőségi ok- né Forgács Gabriella által
ges célja a gyerekek védelme
nyilatkozatát is, amelyben
tatás a cél.
elmondottakra reagálva le- hecckampánynak nevezték volt az épület beázása idején,
 	 Gödöllő polgármestere egyben köszös visszautasította, hogy a tana tanárok, a diákok
netét fejezte ki Fábián Bertalan igazgatókerület vezető szerint „videés a szülők közös
kiállását.
nak és a Török Ignác Gimnázium tanáózgattak”. Egyúttal visszautari karának az elmúlt hetekben tanúsított
sította a tankerület szeptember
kitartásáért és azért, hogy mindent megvégi nyilatkozatát is, amelyben hecckamtesznek, hogy a diákok számára ebben
pánynak nevezték a tanárok, a diákok és a
a helyzetben is a lehetőségekhez képest
szülők közös kiállását.
legmagasabb színvonalú oktatást nyújtA tankerület vezető azon álláspontját,
sák.
miszerint a tető nélküli épület beázását vis
Hogy mennyire szükség lenne a digitámaiornak nevezte, egy régi poénnal komlis oktatásra való átállásra, azt jól példázmentálta: „Felkészültünk az őszre, de be
ta Molnár Gergely, a Gödöllői Lokálpatrikell valljuk, esőre nem számítottunk.”
óta Klub képviselőjének – aki egyébként
A legmeglepőbb hozzászólás azonban isa Török Ignác Gimnázium tanára – hozmét Kolozs Csabától (Fidesz-KDNP) hangzászólása is, aki egy az ülés napján rögzízott el, aki az ügy nyilvánosság – Kolozs
tett hangfelvétellel bizonyította, novemCsaba szavaival kamerák előtti – tárgyaber 7-én is elviselhetetlen zajban voltak
lását a városvezetés részéről politikai haazok a diákok, akik már visszaköltöztek
szonszerzésnek minősítette. 
KJ
Molnár Gergely
az épületbe.
(Kapcsolódó anyagunk a 4-5. oldalon)

A képviselő-testület ezt követően 8 igen, 6 tartózkodás
mellett fogadta el a testület határozatát, miszerint:
Gödöllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete üdvözli Magyarország
kormányának döntését, ami a Gödöllői
Török Ignác Gimnázium energetikai korszerűsítését lehetővé teszi.
A képviselő-testület aggodalommal tekint a beruházás során tapasztalt állapotokra, melyek miatt nem lehetett kellő biztonságban és a szakmai elvárásoknak
megfelelő színvonalon ellátni az oktatónevelő munkát, így az iskola tanulóinak
sérült az oktatáshoz való alkotmányos
joga.
A képviselő-testület sajnálattal állapítja
meg, hogy a Gödöllői Török Ignác Gimnázium nem kapott miniszteri engedélyt

arra, hogy digitális munkarendre térjen át
arra az időre, míg az iskola épülete oktatásra alkalmassá nem válik.
A képviselő-testület az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés j) pontja alapján a
helyi önkormányzatoknak biztosított felterjesztési jogával élve, a köznevelés tekintetében feladattal és hatáskörrel rendelkező Belügyminisztériumhoz, valamint
a jogrendszer koherenciája, illetve a kormányzati döntés-előkészítés során a jogszabályszerkesztés követelményeinek
érvényesítése tekintetében feladat- és
hatáskörrel rendelkező Igazságügyi Minisztériumhoz fordul tájékoztatást, illetve
állásfoglalást kérve az alábbiakról:

•A
 belügyminisztertől tájékoztatást
kér arról, hogy a Gödöllői Török Ignác
Gimnázium esetében milyen megfontolások alapján nem rendelte el a digitális munkarendet az intézményvezető kérése ellenére.
• A belügyminisztertől és az igazságügyi minisztertől állásfoglalást kér arról, hogy a 2022/2023. tanév rendjéről
szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 5. §-a lehetőséget biztosít-e arra,
hogy a belügyminiszter egy iskolaépület felújítás miatti ideiglenes alkalmatlansága esetén digitális munkarendet rendeljen el az intézmény
vezetőjének kérésére.
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A szülők SZEMÉVEL
A képviselő-testület ülésén a szülői közösség képvisele
tében Varga Lilla is felszólalt, aki többek között felhívta a
figyelmet arra, a kialakult helyzet sérti az Alaptörvényt,
konkrétan súlyosan sérül a gyerekek tanuláshoz való joga.

A

z általa megfogalmazottak megegyeznek a dr. Aáry Tamás, oktatási jogok biztosa részére megküldött levelében leírtakkal.
„Szülőként és Szülői Munkaközösség tagként beszélek a Gödöllői Török Ignác Gimnázium épület felújítása okán kialakult
helyzettel kapcsolatban.
Őrömmel értesültem arról tavasszal,
hogy gyermekem gimnáziumát felújítják, melynek eredményeképpen sokkal
szebb, kulturáltabb, tanulmányai folytatásához megfelelőbb, méltóbb környezetben töltheti gimnáziumi éveit. Személy szerint azt is megértettem, hogy a
munkálatok tovább tartanak, mint azt
remélték/reméltük, hiszen ez is előfordul. Az azonban már felfoghatatlan számomra, hogy - mivel a munkálatok még
most is folynak -, az online oktatás nem
volt megengedett. Mindannyian tudjuk,
hogy valóban nem az online oktatás a
legmegfelelőbb formája a tanításnak,
de biztosan tudom, hogy a most kialakult helyzetnél bármi jobb, illetve elhiszem azoknak, akik ezt úgy gondolom,

nálam sokkal jobban tudják, nevezetesen az iskola vezetésének, pedagógusainak. Persze azzal a döntéssel, hogy
4 helyre helyezték a jelenléti oktatást,
beismerték, hogy valóban nem volt alkalmas az épület arra, amit egy hónapig elfogadni, meghallani sem akartak
a döntéshozók.
Minden gyermeket megillet a tanuláshoz való jog!
Újból és újból elolvastam a Magyarország Alaptörvényének ide vonatkozó részét. Engedjék meg, hogy idézzem azokat
a gondolatokat, melyekkel mélységesen
egyetértek és őszintén remélem, hogy
Önök is így vélekednek:
„Felelősséget viselünk utódainkért, ezért
anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos felhasználásával védelmezzük az utánunk jövők életfeltételeit.
Valljuk, hogy az emberi lét alapja az
emberi méltóság.
Valljuk, hogy (….) múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra. Bízunk a közösen alakított jövőben, a
fiatal nemzedékek elhivatottságában .

Magyarország védi a (……) a tanulás
és a tanítás szabadságát.
Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.”
Felelős szülőként fontosnak tartom,
hogy tájékozott legyek a gyermekemre
vonatkozó kötelességeket illetően is. Az
erre vonatkozó elvárásokat megtaláltam a Köznevelési Trv. 46.§-ában:
A tanuló kötelessége, hogy
b) eleget tegyen – (….)- tanulmányi kötelezettségének
c) életkorához és fejlettségéhez igazodva (…..) közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában,
e) óvja saját és társai testi épségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és
biztonságát védő ismereteket, továbbá
haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola
alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt,
f) megőrizze, továbbá az előírásoknak
megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az
iskola létesítményeit, felszereléseit.”
Sajnálattal kell tájékoztatnom Önt, hogy
gyermekem jelen pillanatban nem tud
eleget tenni maradéktalanul a tanulmányi kötelezettségének, mert a feltételek továbbra sem adottak és az iskola jelen állapotában nem tudom, hogy beengedjem-e
az épületbe tekintettel arra, hogy hétvégén újra beázott az intézmény. Gyermekem sajnos a környezete rendben tartására vonatkozó elvárást sem tudta és tudja
teljesíteni és bár társai épségét igyekszik
óvni, de az iskola jelenlegi állapota úgy
tűnik továbbra is nehézzé teszi, hogy önmagáért felelősséget vállaljon, nemhogy
a társaiért. És igen, valóban elvárás lehetne, hogy óvja az iskola létesítményeit, amennyiben lenne mit megóvnia.
Mégis, talán a legnehezebben megvalósítható az, hogy olyan kötelességeket
várnak el gyermekemtől, melyek az iskolát fenntartó hivatalok számára úgy
tűnik nem kötelező érvényűek.
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Azonban mégis….. amennyiben köteSzerencsére a pedagógusnak is vannak
lessége gyermekemnek a fentebb leírtak jogai, én most csak a számomra legfonbetartása, akkor tisztelettel kiemelném tosabbat emelném ki:
gyermekem jogait is.
63. § (1) A pedagógust munkakörével
összefüggésben megilleti az a jog, hogy
(Köznevelési Trv.46. §):
a) személyét mint a pedagógusközösség
(2)A gyermek, a tanuló személyiségét, tagját megbecsüljék, emberi méltóságát
emberi méltóságát és jogait tiszteletben és személyiségi jogait tiszteletben tartkell tartani.
sák, nevelői, oktatói tevékenységét érté(3) A gyermeknek, a tanulónak joga, keljék és elismerjék.
hogy
Tisztelettel kérdezem, hogy ha a fena) képességeinek, érdeklődésének, tebb leírtak igazak akár a gyerekek akár
adottságainak megfelelő nevelésben és a pedagógusok tekintetében, hogyan foroktatásban részesüljön,
dulhat elő az a helyzet, hogy gyermekem
b) a nevelési és a nevelési-oktatási in- több, mint 2 hónapja – a kialakult fizitézményben biztonságban és egészséges kai, egészségügyi, mentális helyzetnek
környezetben neveljék és oktassák,
köszönhetően – nem kapja meg a nekik
f) személyiségi jogait, így különösen járó taníttatást? Minden általam ismert
személyiségének szabad kibontakozta- pedagógus az intézményben maximálitásához való jogát, (…..) cselekvési sza- san próbálja a kialakult helyzetet megbadságát, (…..) a nevelési-oktatási intéz- oldani, kezelni és létezni benne. Vagyis
mény tiszteletben tartsa
próbál tanítani!
h) az oktatási jogok biztosához forduljon.
Hogyan történhet meg 2022-ben, hogy
(6) A tanuló joga különösen, hogy
egy iskolában, melybe befolyt az esővíz,
j) jogai megsértése esetén - jogszabály- melynek csurom vizesek voltak a falai, ahol
ban meghatározottak szerint - eljárást penész szag áradt a levegőben, a villanyindítson, továbbá igénybe vegye a nyil- vezetékekből folyt a víz és pocsolyákon kelvánosságot.
lett átlépdelni, jelenléti oktatás folyhatott?
A pedagógusokat nem is említeném, És bár egy hónapja ez megoldódni látszott
ha nem tartanám végképp felháborító- azzal, hogy 4!!!! helyszínre helyezték ki a
nak ebben a helyzetben a Köznevelési tanítást, kérdezem én, Önök közül megtörvény ide vonatkozó paragrafusát:
kérdezte-e már valaki, hogy hogy van62. §(1) g) a pedagógus a gyermek tes- nak a pedagógusok? Hogy vannak a gyeti-lelki egészségének fejlesztése és meg- rekek? Helyes-e, hogy a szülők állnak be
óvása érdekében tegyen meg minden le- segíteni, hogy időben odaérjenek a helyhetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a színekre a tanárok? Én személy szerint
munka- és balesetvédelmi előírások be- azért nem segítek ebben, mert nem gontartásával és betartatásával, a veszély- dolom, hogy az én feladatom megoldani
helyzetek feltárásával és elhárításával, a azt, amit a Fenntartónak kellene.
szülő – és szükség esetén más szakembeHogyan történhet meg, hogy senki nem
rek – bevonásával.
hallja meg azokat a segítségkéréseket, me-
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lyeket szülők és az ott dolgozó alkalmazotti közösség együtt próbálnak eljuttatni a döntéshozókhoz?
Hogyan történhet meg, hogy Magyarország többi iskolájában joga van a gyerekeknek felkészülni az érettségire és a mi
gyerekeink már két hónapja nem élhetnek ezzel a jogukkal? Ugyanis a jelenlegi - mindenki számára kialakult - feszült
helyzetben hatékonyan lassan már semmilyen oktatás nem megvalósítható. Melyik felsőoktatási intézmény fogja ezt figyelembe venni?
Hogyan történhet meg, hogy hetek óta
nem tudnak úgy találkozni a barátaikkal,
ahogyan csak ezekben az években lehet,
mert aztán egy pillanat alatt a felnőtté
válással találják szemben magukat?
Hogyan történhet az meg, hogy már egy
hónap elteltével is azt tapasztaltuk, hogy
zaklatott, síró pedagógusok kétségbeesve
keresik annak a megoldását, hogy taníthassanak? Taníthassanak ott, ahol évek óta
tanítanak. Nem szeretnének semmi mást,
csak dolgozni! Hiszen ezt várják, ezt várjuk Tőlük! És ez mostanra sem csitult, sőt…..
Hogyan történhet meg, hogy szülőként
azt érzem, hogy semmibe vesznek, nem
számít a szavam és ezáltal a gyermekemé sem? Hogyan juthattunk el idáig?
És az utolsó kérdésem az, hogy leginkább hogyan fordulhat elő, hogy ezt
hagyjuk?
Hiszem, hogy minden döntésemmel üzenek a gyerekeimnek. Üzenem nekik, hogy
nincs rendjén a csendben maradás, mikor
meg kell szólalni és nincs rendjén a semmittevés, amikor tennem kell valamit.
Varga Lilla vagyok, szülő, egy érettségi előtt álló gyermek édesanyja.
Kérem válaszoljanak arra, hogy a fent
leírtak miként történhettek meg és hogyan
juthatott idáig egy olyan ügy, ami valaha
jó célt szolgált?
És arra kérem, azt is mondják meg,
hogy ebben az egészben hol van a lényeg?
A gyerek!!!
És tényleg egy utolsó kérdés! Mit tennének Önök, ha Önök állnának itt a mi helyünkön?
Köszönöm”

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
NOVEMBER 7-ei RENDKÍVÜLI
TESTÜLETI ÜLÉSE TELJES
TERJEDELMÉBEN MEGTEKINTHETŐ

a Gödöllő város Facebook-oldalán
és a GodolloNetTV Facebook-oldalán

Mégis, kinek
A SZEMETE?
Az elmúlt hetekben ismét
áldatlan állapotok alakultak
ki városunk több szelektív
hulladékgyűjtő szigetén.

A

nesen el lehet szállíttatni. Ha azonban ide teszik le, akkor már illegális hulladéklerakásnak minősül, és annak a felszámolása már
a VÜSZI feladata. Szeretném megjegyezni,
Gödöllőn a múlt évben szerződő partnereinknek az 57 százaléka élt az ingyenes hulladékszállítás lehetőségével.
– Egyes vélemények szerint segítene a
helyzeten, ha a szigeteken ismét fel lennének
címkézve a gyűjtőedények és lennének tájékoztató táblák a helyes használatról. Ezek
ugyanis elkoptak az elmúlt években.
– Nem ebben látom a problémát. Ez a
semmivel sem törődő, szabályokat nem tisztelő emberek miatt van. Miattuk szenved a
nagytöbbség, aki a tapasztalatunk szerint
szabályosan használja a szigeteket.
– A hulladékgyűjtő-szigetek takarítását
a DTkH végzi, a városi közterületek rendben tartása és az illegális hulladék eltakarítása tartozik hozzánk – tájékoztatta lapunkat Lukács Gábor, a VÜSZI Nonprofit Kft.
vezetője. – A lakóknak időnként hosszúnak
tűnik, de tényleg igyekszünk a lehető legrövidebb idő alatt elszállítani az ezeken felhalmozott hulladékot. Folyamatosan mennek a
kollégáink, de a kapacitástól függ, mikor jutunk el valahová. Ezért nagyon fontos, hogy
ha valamelyik szelektív szigeten problémát
látnak, azt jelezzék! Fontos azonban, hogy
ne a közösségi oldalakon tegyenek ki posztokat, hanem vagy a VÜSZI ügyfélszolgálatán tegyenek bejelentést, vagy értesítsék
az adott terület önkormányzati képviselőjét, velük rendszeren egyeztetünk, és minden esetben intézzük az illegálisan lerakott
hulladék elszállítását.
Míg a szigetek és környezetük rendben
tartása és a hulladék elszállítása a DTKHnak és a VÜSZI-nek, jelent feladatot, a megelőzés, valamint a számonkérés a Városrendészetnek ad munkát.

probléma nem újkeletű, időről-időre
elönti valamelyiket a szemét. Tíztizenkettőre tehető azoknak a szigeteknek a száma, ahol a lakók szerint
állandó a probléma, mint például a Szőlő utcánál, a Testvérvárosok útján vagy a
Klapka buszfordulónál. A témával foglalkozó szakemberek véleménye megoszlik
arról, mi a probléma oka, s bár közösen
próbálnak megoldást találni a helyzet kezelésére, az eddigi próbálkozások csak ideiglenesen vezettek eredményre, s ebben a
jogi környezetnek is jelentős szerepe van.
Az ügyben a városunk hulladékszállítását
végző DTKH, a közterületek gondozását
végző VÜSZI Nonprofit Zrt. és a szigetek
kamerás megfigyelését végző Városrendészetet kérdeztük a kialakult helyzetről és
arról, milyen megoldásra látnak lehetőséget.
Városunk szelektív gyűjtőszigeteinek ürítése és a környezet rendben tartása a hatályos
közszolgáltatási szerződés szerint a közszolgáltatást végző DTKH – Zöld Híd konzorcium feladata, neki kell ürítenie a gyűjtőedényeket és elszállítani a szigetre lerakott
hulladékot.
A probléma akkor kezdődik, amikor a szigetre nem az oda való hulladék, hanem más
lomok kerülnek.
– Jogszabály határozza meg, mi az a hulladék, amit el kell szállítanunk a szelektív
szigetekről. A legnagyobb gond, hogy sokan
nem ide való, sokszor veszélyes hulladékot például autógumit, akkumulátort, festékeket – raknak le ezeken a helyeken – mondta lapunk megkeresésére Feigli Ferenc, a
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Mivel nekünk nincs engedélyünk ve– Mit tudnak tenni a megelőzés és
szélyes hulladék elszállítására, ezért nem az illegális hulladéklerakás megakavihetjük el. De sokszor kerülnek ide olyan dályozása érdekében? Kérdeztük Zimáholmik, amelyeket lomtalanítás során ingye- nyi Norbertet a Városrendészet vezetőjét.
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– Tapasztalataink szerint a leghatékonyabb
a kamerás megfigyelő rendszer, ebből többféle
üzemel a városban. Több, mint tíz helyen figyelik kamerák az illegális hulladéklerakást, s ezeknek a fele a hulladékgyűjtő szigeteket figyeli. Sajnos a tapasztalataink szerint a hatékonyságukat
jelentősen befolyásolja a láthatóságuk. Hiába
figyelmeztet minden helyszínen tábla, hogy kamera figyeli a területet – ez törvényi előírás –
csak akkor van elrettentő ereje, ha a kamerát
is látja, aki illegálisan szeretne megszabadulni a hulladéktól.
– Mi történik azokkal, akiket rajtakapnak?
– Ilyen esetekben megtesszük a feljelentést, de, hogy ennek milyen eredménye van,
azt nem tudjuk. Annak ugyanis, hogy valakit
meglehessen bírságolni, komoly feltételeket
szab a jogszabály. Ráadásul már nem helyben születik meg erről a döntés. 2021 márciusáig ugyanis a hulladékgazdálkodási bírság kiszabója az adott település jegyzője volt.
Ekkor azonban egy kormányrendelettel ezt a
hatáskört elvették a jegyzőtől és a kormányhivatalhoz került. Ha feljelentést teszünk, az
a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához
kerül. Arról, hogy náluk milyen döntés születik, nem kapunk tájékoztatást, de igyekszünk megtenni a lépéseket annak érdekében, hogy erről is legyen információnk.  KJ
  A rendszeresen visszatérő probléma
megoldására dr. Gémesi György polgármester kezdeményezésére a képviselő-testület létrehozta a Hulladékgazdálkodási Munkacsoportot, amelynek
feladata, hogy érdemi megoldásokat
dolgozzon ki a hulladékgazdálkodás
szolgáltatásainak hatékonyságával
kapcsolatban, lépéseket tegyen az
egyre nagyobb számban történő illegális hulladék lerakások megakadályozására, felszámolására is. A munkában
képviselők, a VÜSZI, a Városrendészet, valamint a DTKH képviselői is
részt vesznek. A munkacsoport november elején kezdte meg a munkát.
Az első ülésen többek között a szelektív szigetekkel kapcsolatos problémákról is szó esett. A résztvevők megállapodtak abban, áttekintik, milyen
jogszabályi változásokra lenne szükség az ellenőrzés hatékonyságának
és a szabályok betartatásának eredményessége érdekében.
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ELHUNYT vitéz
dr. Bucsy László
Egész Gödöllőt megdöbbente a hír, 2022. november 2-án, életének
77. évében elhunyt vitéz dr. Bucsy László, városunk köztiszteletben
álló állatorvosa, a Történelmi Vitézi Rend Közép-Magyarország
Kelet törzsszék törzskapitánya, a Blaháért Társaság
alapítója, az egykori Gödöllői Állatkórház igazgatója.

B

ucsy László Sopronban született
1945. december 25-én, székely gyökerű katonacsaládban. A Budapesti
Piarista Gimnáziumban tett jeles érettségi
vizsgát követően az Állatorvostudományi
Egyetemen szerzett summa cum laude állatorvosi diplomát 1971-ben. 1973-ban az
újonnan épült Gödöllői Állatkórházba került és ott dolgozott annak 2001-ben történt bezárásáig előbb beosztott állatorvosként, majd mintegy húsz éven át a kórház
vezetőjeként. Vezetése alatt az intézmény
Magyarország legelismertebb vidéki állatkórházává vált.
Ezt követően a Blaha városrészben nyitotta meg állatorvosi rendelőjét. Amíg betegsége engedte, gyógyította az állatokat és
igyekezett mindent megtenni városáért, Gödöllőért és szűkebb otthonáért, a Blaháért.
Tette mindezt úgy, hogy előtérbe helyezte történelmi hagyományaink ápolá-

sát, a magyarság értékeinek megőrzését.
Ezt szem előtt tartva
került elhelyezésre a
Trianon-emlékmű a
kastély melletti országzászlónál – ennek a felújításában is jelentős szerepet
játszott. Kezdeményezője volt
a Táncsics Mihály út végén található Nemzeti Együvé Tartozás Parkjának, s
neki köszönhetően került itt felállításra a
Pozsonyi Csata emlékoszlopa.
Támogatta, hogy szobrot kapjon Gödöllőn Wass Albert, s rendkívül fontosnak tartotta, hogy minden évben megemlékezést
tartsanak vitéz Horthy István Kastélyparkban lévő szobránál, a „kiskormányzó” halálának évfordulóján.
A blahai városrész legmeghatározóbb
alakja volt. A közösség építéséért létrehoz-

ta a Blaháért Társaságot, amivel számtalan, a városrészt szépítő, szolgáló kezdeményezés élére állt. Bátran mondhatjuk,
a két kezével varázsolta vissza az Úrrétitavat az elmocsarasodott területre, s személyesen is részt vett annak karbantartásában, környezetének szépítésében.
Neki is köszönhető, hogy az egykori
Kismuki vonat megállójában létrejött a
Kismuki tér, és az ő kezdeményezésére állították itt fel a magyarok csatáiban elesett
és hűséges sportlovaink emlékére állított emlékkövet.
Mindezek mellett alapítója
volt a Magyar Nemzeti Lobogó Társaságának és a
Tarsolyos Lovasegyletnek,
és ötletgazdája, főszervezője a március 15-ei lovas
felvonulásoknak.
Társadalmi munkáját
a Gödöllőért végzett tevékenységét 2007-ben a Gödöllő Városért díjjal ismerték el.
Emlékét a gödöllőiek szeretettel
és tisztelettel megőrzik.
BJ
  Vitéz dr. Bucsy László hamvainak
megszentelésére 2022. november 27én, 14 órakor kerül sor a Pozsonyi csata
emlékművénél (Táncsics M. út). Családja kéri, hogy tisztelői egy szál virággal emlékezzenek rá. Végső nyughelyén, akaratának megfelelően, szűk
családi körben helyezik el.

Csendes TISZTELETADÁS
November 4-én
e ste több m i nt
százan gyújtottak
csendben gyertyát
a magyarok csatáiban elesett és hűséges sportlovaink
emlékére állított
emlékkőnél, november 7- én pe dig a Történelmi
Vitézi Rend tartott néma tiszteletadást – csupán
egy harangot szó   A Blaháért Társaság Egyesület és a Tör- vezett a Kismuki téren, tisztelegve vitéz Dr. laltattak meg a negyedóránkénti őrségténelmi Vitézi Rend is megemlékezést szer- Bucsy László emléke előtt.
váltásnál. 
TA
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Gödöllő lesz a MESÉVEL
NEVELŐK BÁZISA
A Játékkal, Mesével Nevelő Óvónők Országos Egyesülete XXVIII. országos
találkozójára november 4-én a Gödöllői Városi Könyvtár és Rendezvényköz
pontban került sor. Immáron 4. alkalommal adott otthont a konferenciának
Gödöllő. A Gödöllői Óvoda Mesék Háza Tagóvodája meghívására Debrecentől
Győrig, Pakstól Dunakesziig érkeztek a játékkal, mesével nevelő pedagógiai
programban dolgozó óvodapedagógusok, nevelői munkát segítők.

A

z Óvodapedagógiai konferencia témája: Mindennapra egy mese – az
élőszóban hallott mese szerepe a gyermek személyiségének
fejlődésében.
Bárdi Péter alpolgármester köszöntötte a résztvevőket.
A konferencia témájának aktualitását hangsúlyozta.
Bosnyák Zoltánné, az egyesület elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy a két éves online
tanácskozásokat követően milyen nagy jelentőséggel bír a személyes találkozás.
Dr. Pappné Pintér Csilla a
konferencia házigazdájaként a
Gödöllőre visszatérő egyesületi
konferencia és taggyűlés részt-

vevőit „Vándor Márton”, az egyesület kabalájának itt töltött élményeivel üdvözölte. A közel 100
fő részvételével megszervezett
szakmai nap délelőttje elméleti, a délutáni szakmai konzultáció, tapasztalatcsere, egyesület
jövőképének megfogalmazásával telt.
Dr. Pálfi Sándor dékáni referens, főiskolai tanár a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési Tanszékének tanára az
élőszó- mese-játék egymással
összefonódó és egymást erősítő szerepét emelte ki. Elemezte és értelmezte a gyermeki
igény és szükséglet észrevételének és kielégítésének pedagógiai feladatait. Rávilágított

NOVEMBER 18.: Folyt. köv.
PEDAGÓGUSDEMONSTÁCIÓK
   Hétfőn több tankerülethez
tartozó iskolában, ahol többek
között polgári engedetlenségbe,
illetve gördülő sztrájkba kezdtek a pedagógusok, látványosan lezárták az iskolák bejáratát
– a Színház- és Filmművészeti
Egyetem megmozduláskor ismertté vált – piros-fehér szalaggal. Lapzártánkkor még nem
lehetett tudni, hogy Gödöllőn is
szerveznek-e újabb demonstrációt, amire legutóbb november

5-én került sor egy késő esti
virrasztás formájában a főtéren. Pedagógusok, diákok beszédekkel és zenével jelezték,

hogy nem adják fel, továbbra is
küzdenek a hazai oktatás méltatlan állapotai ellen. A megmozdulások országszerte folytatódnak.
A legújabb tiltakozási hullámot a budapesti XVIII. kerületi Karinthy Frigyes Gimnázium

a közelmúlt és jelen gyermeklélektani, pszichológiai kutatási eredményeinek beépítési
lehetőségeire az óvodapedagógia gyakorlatba. Szemléletes
előadásában az egyénre figyelés, a tudatos nevelői jelenlét, a
családi minták megerősítésére
tette a hangsúlyt. Az „élő szó
semmivel nem pótolható”-ságát hangsúlyozta.
Az elméleti képzést követően egy rövid városnézés, alternatív programként kastélylátogatás következett. Kiss Balázs
szobránál, a Világbéke gongnál időztek a résztvevők, majd
a Gödöllői Óvoda Mesék Háza
Tagóvodájában folytatódott az
óvoda arculati elemeivel való
ismerkedés. A mikrocsoportos
szakmai beszélgetést a jó gyakorlat megosztása, a követve
vezetés módszerének átadása
és élőszavas mesemondás zárt.
Az egyesületi taggyűlés döntése értelmében a tagság a székhely áthelyezését kérte Dunakesziről Gödöllőre. A Gödöllői
Óvoda Mesék Háza Tagóvodája lesz a bázisa a Játékkal Mesével Nevelők Egyesületének
2023 évtől. 
(OVI)
34, valamint az ugyancsak a Külső-Pesti Tankerületben található Brassó Utcai Általános Iskola 26 tanára indította útjára.
A polgári engedetlenkedő tanárok ügye, illetve a tankerületek reakciói, vagy azok elmaradása döntő jelentőséggel bírhat
a tiltakozások folytatására. Több
mint 1000 tanár jelentette be
ugyanis a múlt héten, hogy ha
kollégáikat aránytalan retorziók érik, akkor azonnali, határozatlan idejű munkabeszüntetésbe kezdenek. Ezzel egész
iskolákat, de akár tankerületeket is megbéníthatnak, leállhat
az oktatás, ha a szolidaritás valóban teljes körűen megvalósul.

TA, (forrás: hvg.hu)

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. november 16.

KÖZÉLET Ӏ 9

AVART
ÉGETNI TILOS

Mi lesz veled
KISPOSTA?
Amint arról lapunk előző szá
mában hírt adtunk, a kormány
postabezárási döntésének
áldozatul esik a máriabesnyői
kisposta is, ami állítólag
csak ideiglenesen zár be.

A

z ügyben dr. Gémesi György polgármester, mint városvezető és
a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, levélben kereste meg
dr. Balczó Barnabást, a Magyar Posta vezérigazgatóját, amiben lehetőséget kért a
személyes egyeztetésre, valamint megkereste Fónagy János miniszter helyettest is,
aki a kormány postabezárási projektjéért

felelős. A találkozás lehetőségét nem utasították el, a tervek szerint a héten kerül sor
a megbeszélésre.
A polgármester világos és korrekt választ
szeretne kapni arra, milyen lehetőség van a
posta téli időszakban történő működtetésére, mert ha csak a magas rezsi áll a bezárás
mögött, akkor vállalkozói és városi összefogással igyekszik megoldást találni a mielőbbi újranyitásra.
Klement Péter önkormányzati képviselő petíciót fogalmazott meg és aláírásgyűjtésbe kezdett a közel tízezer embert kiszolgáló kisposta bezárása ellen, amit Gémesi
György polgármester is aláírt.
Bízunk benne, az erre a hétre tervezett
megbeszélés és az összefogás eredményt
hozhat!
NyF

  Lassan véget ér a levélhullás és az
őszi munkák a kertben. Sok helyen
keletkezik ilyenkor nagyobb mennyiségű zöldhulladék. Nem árt feleleveníteni: A kerti hulladék égetése váro
sunkban is tilos.
A törvény megszegése súlyos következményekkel jár, 100 000 forint
bírságot von maga után. Természetesen a kerti sütögetésnek, szabadtéri
főzésnek – tűzgyújtási tilalom kivételével – továbbra sincs akadálya. Természetesen nem csak a zöldhulladék
égetése hibáztatható a rossz levegőminőségért, de a Levegő Munkacsoport által közzétett adatok szerint az
avarégetés jelentősen rontja azt: 100
kg avar égetése során annyi veszélyes
anyag kerül a levegőbe, amennyi egy
közepes méretű település egész légterét határérték felett beszennyezheti. A zöldhulladékot a DTKH elszállítja, de komposztként is felhasználható.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
DTKH a meghirdetett program szerint
az idei évben utoljára november 23án szállítja el a zöldhulladékot. (KJ)

Menthető a MÁSZÓFA
   Mint arról korábban beszámoltunk, az
Alsóparkban, a zeneiskola mellett található, „mászófának” is nevezett zöld juhar
állapota tovább romlott az utóbbi időben.
A fa egyik legfőbb tartó ága teljesen elszáradt,
megtört, így az azon való tartózkodás fokozottan balesetveszélyes. Ezen kívül további
korhadások keletkeztek, gomba termőtest
is megjelent a fán, ami szükségessé tette a
fa vizsgálatát és védelmét. Emiatt a fa mellé korábbam táblákat helyezett ki a VÜSZI

kertészeti részlege azzal a kéréssel, ne más�szanak fel az ágakra, szomorú, hogy a kérés szinte mindenki figyelmen kívül hagyja.
Jó hír azonban, hogy az elmúlt hetekben megtörtént a fa szakemberek által végzett vizsgálata, s úgy tűnik, lehetőség van a
mászófa megmentésére. Ehhez a „mászóág”
tisztítására és speciális anyaggal történő kezelésére, az üregek kitöltésére van szükség. csupán könnyítést jelent, nem fogja rontani
A kezelés során a lombkorona könnyítésére a fa látványán, ilyen beavatkozást már kois sor kell, hogy kerüljön. Le kell szögezni, ez rábban is végeztek a szakemberek.
NyF
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Novemberben nyit
A MŰJÉGPÁLYA

2023-as
Gödöllő-naptár
HAMAROSAN A
POSTALÁDÁKBAN
  Már megérkezett a nyomdából, és
hamarosan elkezdik kihordani a 2023.
évi gödöllői városi naptárat, ami valamennyi gödöllői háztartásba ingyenesen eljut az év végéig.
Immár 30 éves (!) hagyomány, hogy
Gödöllő városa ezzel a kiadvánnyal
kedveskedik a lakóknak, akik ahogy
azt már megszokhatták, a kiadvány
idén is különleges fotóválogatással
készült – méghozzá csakis gödöllőiek által készített képekből.
Ezek Gödöllő mindennapi hangulatát – magyarán jókor voltak jó helyen –, apró részleteit örökítették
meg, a megszokottól talán egy kicsit eltérőbb szemszögből mutatva
meg városunk szépségeit, érdekes
színfoltjait.
A fotókat egy felhívásra lehetett beküldeni, majd a legjobbakat maguk a
gödöllőiek szavazhatták be a naptárba. Mit is lehet mondani? Nagy volt
az érdeklődés!
A képeket Által Anikó, Husz Attila, Katalin Ádám, Negyedi Viktória,
Palágyi István, Petró Róbert, Skrabák
Dániel, Szántó Orsolya, Székely Péter, Tatár Attila, Temesvári Gabriella
és Wohlmuth Klaudia készítette.
Mindezek mellett a naptár számos
fontos információt tartalmaz, a legfontosabb városi intézmények és a háziorvosok elérhetőségeit is megtalálhatják benne.
(A)

   Megkezdődött a műjégpálya kialakítása az Alsóparkban. A létesítmény idén is a
kastéllyal szemben, a Karácsonyház melletti területen kap helyet.
A nyitást november közepére tervezik, ennek pontos időpontja azonban függ az időjárástól, az eső és a szél nehezíti a jég kialakítását, a +10 celsius fok feletti hőmérséklet
pedig nem teszi lehetővé a működtetést.

A gödöllői oktatási intézmények idén is
i ng yene sen
használhatják
majd a műjégpályát,
aminek fenntartása öt éven át pályázati
előírás.

Adventre készülünk
   Hamarosan beköszönt az advent, megkezdődnek az ünnepi
készülődések. Idén sem maradunk ünnepi programok nélkül.
Idén a rendezvények december
10-én kezdődnek és elsősorban
a hétvégi időszakra koncentrálódnak, helyszínül pedig a Művészetek Háza szabadtéri színpada szolgál majd.
Amit már most tudhatunk, hogy december 11-én ismét megérkezik Gödöllőre
a Betlehemi Békeláng, hogy innen vigye
tovább országszerte a karácsony üzene-

tét, s hagyományosan az ünnepi programok része lesz a Civil
Karácsony. A tervezett műsorokban jelentős szerep jut a gödöllői művészeti csoportoknak is.
Bár idén a megemelkedett
rezsiárak miatt nem lesz díszkivilágítás, a város főtéren felállított karácsonyfáján kigyulladnak majd a fények.
A program részleteiről hamarosan a
városi online felületeken és lapunk következő számából tájékozódhatnak az érdeklődők.

ISMÉT ITT A BÜRGI NAPTÁR
   Bizonyára sokak számára jó hír, hogy
a városi naptár mellett ismét elkészült és
ez alkalommal is jótékony célokat szolgál
BÜRGI naptára.
Városunk közkedvelt polgármestermacskájának naptára  negyedszer kerülhet az állatbarátokhoz. Az első évben a gödöllői gyepmesteri telep kutyáit
segítette a bevétel,
majd a Bárka Cicamentő Alapítvány
védenceit támogatta, 2020-ban pedig
két tartósan beteg
gyermek kezelési
költségeihez járult
hozzá.  
„Ma már tudományosan bizonyított,
hogy  jó hatással
vagyunk kétlábú
barátainkra. Ugyan

személyesen én nem tudok elmenni, de
hozzám szerencsére sokan járnak, gyermekek és idősek egyaránt. Jelenlegi lakótársaim közül többen is vannak, akik
idősotthonokba mennek el időről időre. Az ilyen alkalmak után nem csak az
idős-, vagy gyermekotthonok lakóin látható a pozitív változás, hanem a kutyákon is. Ezért is gondoltam úgy, hogy az
idei naptár bevételéből az ilyen jellegű terápiás programokat szeretném támogatni” – olvasható Bürgi köszöntőjében.
A  naptár az alábbi módon rendelhető
meg: godollokabinet@gmail.com címen.
Ára 1500 Ft + 500 Ft postaköltség.
Az összeget a következő számlára kell
utalni:
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY
10700196-02365800-51100005
Kérjük, aki pénzt utal az üzenetben külön
küldje el a nevét és a címét, közleményben ne felejtsék beírni, Bürgi naptár.
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CSALÁDI ADVENT
AZ ARBO-PARKBAN
ADVENTI KOSZORÚ KÉSZÍTÉS
ÉS KÖZÖSSÉGI ÜLTETÉS
2022. november. 27. 13-16 óráig

Mikulásfutás
AZ IDŐSEKÉRT
A Gödöllői Rotary Club csatlakozik a WGWG Alapítvány kezdemé
nyezéséhez, amelynek során pénzt gyűjtenek, hogy a Gödöllői
Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona számára egy aka
dálymentes kisbusz vásárlását tegyék lehetővé, amivel az otthon
kerekesszékes lakóit is könnyen és kényelmesen tudják szállítani.

E

nnek érdekében a Gödöllői Rotary klubunk 2022. december 3-ra jótékonysági
Mikulásfutást szervez az alsóparki futókörre, ahová mindenkit szeretettel várnak.
Gödöllőn és környékén élő kicsik és nagyok!
Mozduljunk meg közösen az idősotthon
mikrobusz vásárlásáért!
Annak érdekében, hogy az idős ellátásban élő társaink utaztatása orvosi, kórházi
kezelésekre, kirándulásokra megoldható legyen a Rotary Club Gödöllő Mikulásfutást
szervez 2022. december 3. 10 órára Gödöllőn, az alsóparki futókörre.
A programra repülő szánon érkezik a Mikulás, mivel ennek a széleskörű, jószándékú
összefogásnak a híre már hozzá is eljutott!
Az eseményre a felnőtteknek a nevezési
díj 1.000 Ft, melyet továbbadunk a mikrobusz megvásárlására. A gyerekeknek az esemény ingyenes.
Korhatártól függetlenül várjuk a kis- és
nagy iskolásokat, felnőtteket.
Gyertek minél többen az iskolátokból, mert
a legtöbb iskolai részvétellel megjelenő iskolának hasznos sportfelszereléseket adunk
az eseményt támogató felajánlásoknak köszönhetően!

Sőt, ha Mikulás sapkába vagy öltözetbe
jössz, extra pontokat is gyűjthetsz az iskoládnak!
A felnőttek a helyszínen, a nevezési díj
megfizetése után szintén jelölhetnek meg
támogatandó iskolát! Szóval érdemes minél többen jönni!!!
Ha csak sétálni van kedved, akkor is itt a
helyed, mert a jószándék + friss levegő csak
szebb napot varázsolhat!
A helyszínen szerencsekerekes zsákbamacska vásárlásával is a gyűjtést segíted.
A zsákbamacska ára 500 Ft.
És, ha a futás után van kedved egy játékos kincskeresésre, akkor a Rotary sátorban kérd el a pecsétgyűjtő lapot és szerezd
meg az összes pecsétet, hogy egy kis finomságot is szerezz a Mikulástól!
Az esemény fővédnöke dr. Kiss Gergely,
háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó,
aki személyesen is jelen lesz.
A nevezési díjakból, zsákbamacska vásárlásból befolyt összeggel a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthonának
mikrobuszbeszerzését támogatjuk.
Gyertek el minél többen, mutassuk meg,
hogy egy jó ügyért megmozdul egész Gödöllő!

  Advent első vasárnapján a család minden
tagja talál olyan tevékenységet, ami az ünnepre hangolódást segíti.
A Tücsök és hangya
tisztáson friss levegőn,
de hangulatos környezetben segítünk az
adventi koszorú elkészítésében. Biztosítjuk ehhez az
Arbo-parkban gyűjtött természetes díszítőanyagokat: tobozokat,
terméseket, fenyőágat,
borostyánt, valamint ragasztópisztolyt és drótot. Koszorú alapot, gyertyát, gyertyatüskét, díszszalagot hozzon mindenki magával, vagy a bejáratnál a
Füvészkertben lehet vásárolni.
A gyerekek mini karácsonyfát készíthetnek
fenyőágból természetes díszekkel. A legkisebbek pedig állatos nyomdákkal karácsonyi képeslapot csinálhatnak. Az ingyenes foglalkozásokhoz biztosítjuk a kellékeket.

MINDEKÖZBEN AZ APUKÁK:
A Köröndön elöregedtek és elszáradtak a gömb
tuják. Helyettük erdei, ehető gyümölcsöt termő cserjéket ültetünk koszorú alakban: csipkebogyó, bodza, fekete berkenye, húsos som,
kökény, galagonya, homoktövis. Összesen 84
darab csemete elültetéséhez várjuk a segítő kezeket. Az ültető gödrök kiásása és az
ültetés a feladat. Szerszámokat és eszközöket biztosítunk a munkához.
A Sissy büfében kávé, forralt bor, meleg tea,
melengető téli sütemények kaphatók, mellette pedig kürtöskalács és kézműves termékek
vására egészíti ki a programokat.
13:30 és 15:00 órakor Betlehemes műsor
15:30 Adventi esti sétát vezetünk a parkban
A belépés és a programok ingyenesek.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
További infó: www.arbopark.hu
és facebook.com/GodolloiArbopark/

12 Ӏ CIVIL 

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. november 16.

LIONS HÍREK

– Az összefogás erejével
Aktív napokat tudhat maga mögött az Első Budapest-Gödöllő
LIONS Club. Két projekt adott feladatot a szervezet gödöllői
tagjainak. Rajzpályázatukba a régió iskoláit, faültetési
akciójukba a Nefelejcs Napközi gondozottjait vonták be.

M

ásodik alkalommal rendezte meg
az Első Budapest-Gödöllő LIONS
Club a LIONS Békeposzter rajzpályázat régiós versenyét, csatlakozva az országos és a nemzetközi kiíráshoz. Idén „az
együttérzés ereje” címmel várták a 11-13
éves gyerekek pályaműveit.
A felhívásra idén ötvenhat alkotás érzetett
a térség iskoláiból. A zsűriben Sz. Jánosi Erzsébet, Bányai Gizella és Posztobányi Péter
festőművészek, valamint az Első BudapestGödöllő LIONS Club vezetői kaptak helyet. Az
eredményhirdetésre november 12-én a Rézgombos Szolgáltató és Inkubátorházban került sor, ahol a beérkezett munkákból kiállítás nyílt.
A gödöllői régió versenyében I.
helyezett lett Bobák Eszter (Veresegyházi Katolikus Gimnázium,
rajztanár: Veress Enéh Erzsébet),

II. Hering Fanni (Erkel Ferenc Általános Iskola, Gödöllő, rajztanár: Madarász-Mácsai
Mária), III. Bobos Ádám (Veresegyházi Katolikus Gimnázium, rajztanár: Veress Enéh
Erzsébet).
Kiemelt különdíjat kapott Neumann Dominik (Erkel Ferenc Általános Iskola, Gödöllő rajztanár: Madarász-Mácsai Mária) és Pál
Viktória (Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Gödöllő, rajztanár: Praznovszky Tünde)
Tanári különdíjat kapott: Madarász-Mácsai
Mária ( Erkel Ferenc Általános Iskola, Gödöllő).
A zsűri mindezek mellett több különdíjat, és a közönségdíjat is kiosztott, s valamennyi résztvevő
átvehette a LIONS
Club oklevelét és
ajándékát. A díjazott
alkotások tovább jut-

ADOMÁNYGYŰJTÉS

  Várost zöldít az
Első BudapestGödöllő LIONS
Club. November
10-én délelőtt a
szervezet három
földlabdás ginkgo
biloba fát ültetett
el a Honvéd utca
és a Lovarda utca közötti zöldterületen.
Az ültetést a Nefelejcs Napközi gondozottjaival közösen végezték.
A faültetésre a Több zöld várost Európának program keretében került sor,
a több éven átívelő programot a Magyar Díszkertészek Szakmai Szervezete támogatja.
A fák és a helyszín kiválasztásához Barna Dániel, a VÜSZI főkertésze nyújtott segítséget.
Az elültetett fák további gondozásához a Hajós iskola közössége és a
környéken lakók is segítséget ígértek.
nak az országos mezőnybe, innen pedig a
legjobbak az nemzetközi megmérettetésen
vesznek majd részt.
A díjakat Csaba Antal az Első BudapestGödöllő LIONS Club elnöke, és Harányi Tamás alelnök adták át. 
KJ

TÖBB FOTÓVAL

a www.szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon.

sági szervezet részére az alábbi adományokat várják: szárazélelmiszerek, konzervek, tartóstej, tisztálkodási szerek,
formájára. Azokra az adományok- tisztítószerek, kisasztal és székek, polár
ra is, melyekkel ha csak egy kicsit takarók, vízforraló, evőeszközök, mixer,
is, de szebbé, egy parányit is bol- mikró, műanyag kiöntők , irodai szerek.
   A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület évek dogabbá tehetjük számukra az ünnepet.
A gödöllői gyűjtést a Gödöllői Civil
óta szorosan együttműködik a Pest Megyei Civil
A kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Kerekasztal Egyesület részéről Bódis
Közösségi Szolgáltató Központtal. Most adven- Református Gyermekotthon Jótékony- Emese koordinálja. A felajánlásokat kéti adománygyűjtést szerveznek a
rik e-mailben a gdck.info@
kárpátaljai Irgalmas Samaritánus
gmail.com címre megküldeReformátus Gyermekotthon Jóténi, az átvétel helyéről és módkonysági szervezet részére, akikjáról is ezen az e-mail címen
nek napjainkban különösen nagy
keresztül van lehetőség egyezszükségük van a segítség minden
tetni. 
CK

„DE ITT VAGYUNK, ÉS MÉG ÉLÜNK…”
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„Szent Márton fél kabátot
ad, a hála érte már fakad”
Idén is színes prog
ramokkal tartották
meg Szent Márton ünnepét a gödöllői Waldorf
iskolában és óvodában.

N

ovember 11-én, sötétedés után az iskola apraja-nagyja útra kelt a
kimeríthetetlen fantáziával elkészített, szebbnél szebb lámpásaival a szülők által mécsesekkel kirakott út mentén, ahol
Szent Márton életéből mutattak be jeleneteket élő zenével
kísérve. A vonulás most is az
iskola udvarán megrakott hatalmas, lobogó tűznél ért véget, majd közös éneklés fokozta az ünnepi hangulatot, ezután
pedig mindenki megoszthatta
pogácsáját társaival, éppúgy,
mint Szent Márton a koldussal köpenyét.
A Gödöllői óvoda az ezt megelőző napon a Gödöllői Arbo
parkban rendezte meg – a
számukra is legkedvesebb –
ünnepet, ahol a kis óvodások,
szintén az általuk elkészített
lámpásokkal vonultak végig az
óvónőkkel és szüleikkel együtt a
mécsesekkel kirakott úton, amit
kis kristályokkal kirakott manóvárakkal tettek még meghittebbé. Az ő útjuk is egy nagy tűzhöz vezetett, ahol megosztották
egymással pogácsáikat.
Szent Márton ünnepének üzenete napjainkban különösen

nagy jelentőséggel bír, hiszen
a jelen és az elmúlt időszak nehézségeinek közepette fokozottan szükség van a testvériességre, embertársaink megsegítésére.
Ugyanakkor nagyon fontos még
a közösség erejének éltetése és
megőrzése, amit jól szimbolizál,
ahogy a gyermekek, szülők, pedagógusok összegyűltek a nagy
tűz körül, melynek ragyogó fénye erőt ad az év egyre sötétebb
időszakában és segíti a felkészülést az Advent várakozással teli
időszakára.
Hagyományaihoz híven hamarosan újabb családi programra
készül a Gödöllői Waldorf iskola közössége: november 19-én,
szombaton 14-18 óráig rendezik meg az Őszi Bazárt, melyre színes programokkal várnak
szeretettel mindenkit!
www.waldorf-godollo.hu
Kecskés Judit

EMLÉKEZÉS TELEKI PÁLRA
  A 143 évvel ezelőtt született
Teleki Pálra emlékezett Gödöllő. A rendezvényre hagyományosan az egykori államfő
szobránál került sor. A Teleki
Pál Egyesület szervezésében
megtartott megemlékezésen
a Premontrei Szent Norbert
Gimnázium diákja, Nagy Angéla mondott verset, majd a
résztvevők Kovács András, a
Szentháromság templom plébánosa vezetésével mondtak
közös imát.

Az ünnepség végén a város és a
civil szervezetek
képviselői elhelyezték az emlékezés virágait a szobornál.
Gödöllő város
önkormányzata nevében Bárdy
Péter alpolgármester,
a Teleki család nevében
pedig Teleki Heather és Teleki Aidan koszorúzott. (JA)

Meghívó
A SiSi
BAráti Kör
Szeretettel
hívja és várja

2022. november
19-én, szombaton,
15 órára Gödöllőn,
az Erzsébet parkban,
a királyné szobránál
tartandó
hagyományos
ErzsébEt-napi
KoSzorúzáSrA.
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ADVENTI

hagyományok
Már csak néhány nap van hátra és beköszönt az advent, s ezzel
megkezdődik a karácsonyi ünnepkör. November 27-én gyújtjuk meg
az adventi koszorú első gyertyáját, majd minden vasárnap eggyel
többet. A negyedik gyertyát követően, december 25-én már ka
rácsonyt ünnepeljük. Ennek az időszaknak is megvannak a szokásai,
hagyományai, ezekből válogattunk olvasóinknak egy csokorral.

A

dvent a karácsony előtti negyedik
– szent András napjához legközelebb eső – vasárnappal veszi kezdetét. Ehhez a naphoz számos babona kapcsolódik.
Régen úgy tartották, András
napján vízbe kell tenni egy gyümölcsfa ágat. Ha karácsonykor
az alján virágzik, akkor a tél eleje hideg, zord lesz. Ha a közepe
virágzik ki előbb, akkor a január lesz a hideg időszak. Ha pedig a tetején hajt virágot, akkor
a tél végén lehet számítani jégre, hóra, fagyra.
Természetesen a szerelmi jóslásoknak sincs híján a néphagyomány.
András napját megelőző este
a lányok férfi ruhaneműt tettek a párnájuk alá, és akivel álmodtak aznap éjszaka, az lett
a vőlegényük. Előtte böjtölniük kellett: „Aki böjtöl András
napján, vőlegényt lát éccakáján”
– tartotta a mondás.
De választhatott más módszert is, aki szerette volna

megtudni, ki lesz a jövendőbelije. András napján három szem
pogácsába egy-egy férfi nevét
kellett belesütni. A pogácsákat a küszöbre
kellett kitenni,
s úgy tartották, amelyiket
a kutya utoljára
vitte el, úgy fogják hívni a lány leendő férjét.
A házasságkötésre azonban ebben az időszakban nem
került sor, adventben ugyanis
lakodalmat, zajos mulatságot
nem tartottak. Ez azonban nem

tartotta vissza az eladósorba került lányokat, hogy ne tegyenek meg mindent, hogy
maguk felé fordítsák a legények szívét. Ha
egy leány hajnalban, a mise előtt három
pici darabot letépett a harangkötélből s azt
hajfonó pántlikájában viselte, farsang idején számíthatott arra, hogy bekötik a fejét.
De azt is fontosnak tartották, hogy mikor
harangoztak a rorátéra (hajnali mise), akkor cukrot vagy mézet egyenek. Úgy tartották, hogy ezzel könnyen magukhoz csalogatják a legényeket.
Ha hiszik, ha nem, a karácsonyi vásárok
hagyománya is régre nyúlik vissza. Igaz, az
elmúlt évszázadokban ezeken nem az ajándékok beszerzésére volt a cél. A karácsonyi
készülődés legjelentősebb részét a finom ételek, tetszetős és ízletes sütemények,
valamint a dekoráció kiválogatása és elkészítése tette
ki, amely fényessé és bensőségessé tette mindenki
számára az ünnepet.
Évszázadokkal ezelőtt
ezekre az igényekre alakultak ki az első adventi
vásárok, ahova egyrészt a
környék parasztjai hozták be
a karácsonyi menü kellékeit, másrészt a díszítéshez szükséges cukorkákat,
szalagokat, árvalányhajat és egyéb kellékeket
is itt lehetett megkapni a városi iparosoktól.
Mindezek mellett a vásárok a polgárság számára kiváló lehetőséget adtak a találkozásra.
A karácsonyi vásárok hagyománya Ausztria és Németország
városaiból indult, mára azonban
meghódították a világot. A kínálatban ma is helyet kapnak az ünnep ízei, de ma már leginkább a
helyben fogyasztható finomságok, a sült gesztenye, a kürtőskalács és a forraltborok kapnak
hangsúlyt az ajándékok és a dekorációs elemek mellett.  KJ
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ADVENTI kastélynapok
Idén két hétvégén várja különleges ünnepi rendezvényekkel
a látogatókat a Gödöllői Királyi Kastély. Az Adventi Kastély
napokon december 10-11-én, valamint 17-18-án valamennyi
korosztály megtalálja a számára érdekes, karácsonyra
hangoló programot, melyek jelentős része ingyenes.

A

z eseménysorozatban nagy szerepet kapnak a gödöllői művészeti
csoportok.
December 10-én este 18 órától az
Arpeggio Gitárzenekar ad ünnepi hangversenyt a lovardában, 11-én pedig a Fréderic
Chopin Zenei AMI tanulóinak koncertjével kezdődik a program. Őket a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar szólistái követik,
akik kamarakoncerttel várják a látogatókat. A vasárnapi programokat is városunk
előadói zárják, 17 órától Besnyői Betlehem
címmel misztériumjátékot mutatnak be a
díszteremben, 18 órakor pedig a Gödöllői
Városi Vegyeskar lép fel a lovardában.
December 17-én este a Gödöllői Szimfonikus Zenekar ad ünnepi hangverseny a Gö-

döllői Városi Vegyeskar közreműködésével. A gödöllői zenészekkel
december 18-án is találkozhatnak
a látogatók, délelőtt és délután is
sétáló koncertekkel, valamint a
díszteremben kamara előadásokkal ajándékozzák meg a közönséget.
Mindezek mellett a két hétvégén számos
érdekes és izgalmas családi programon is
részt vehetnek a látogatók. Így – többek
között – december 11-én és 17-én „Erzsébet királynéval” is találkozhatnak a látogatók, 18-án pedig megtudhatják, hogyan
zajlottak a királyi család karácsonyai Gödöllőn és Budán.
Az élő állatokkal benépesített jászol
mindig minden korosztályt elvarázsol,

biztos, hogy idén sem lesz ez másként.
A látványosság a kastélyparkban várja
a vendégeket, akiknek érdemes lesz körülnézni a kézművesek vásárán is, vagy
elkalandozni a karácsonyi ízek birodalmába.
Az adventi kastélynapok részletes
programját megtekinthetik az alábbi
linken: https://kiralyikastely.hu/
adventi-kastely napok-godollo.
html
BJ
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Urban Verbunk
Junior SIKEREK
Rangos produkciókban mutatkoztak be az Urban
Verbunk Junior táncosai az elmúlt hetekben.
A közönség az Egri Csillagok, illetve a 32 éves
lettem én című előadásokban láthatta őket.

A

Nemzeti Színház és a
Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös produkciójaként Vidnyánszky Attila
rendezésében mutatták be a
Gárdonyi Géza regényéből készült Egri Csillagok című előadást az MVM Dome arénájában. Az előadás bővelkedett
a látványos táncjelentekben,
amelyekben a Magyar Nemzeti Táncegyüttes mellett tizenkét
hazai művészeti közösség táncosai léptek fel. Az Urban Ver-

bunk Juniort öt fő képviselte.
A koreográfiát Zsuráfszky Zoltán a Nemzet Művésze címmel
kitüntetett Kossuth-díjas koreográfus készítette.
Hasonlóan megtisztelő feladat
volt a gödöllői táncosok számára a
32 éves lettem én című előadáson
való részvétel. Az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület 30 éves jubileumi gálaestjére a covid miatt csak
idén, kétéves késéssel kerülhetett
sor az Erkel Színházban. Az esten

ÉNEKELNI JÓ!
  Az Adventi Kastélynapok
keretében december 11-én
kerül sor a Gödöllői Városi
Vegyeskar 3. jubileumi hangversenyére. Az estnek hármas aktualitása van: december 16. Kodály Zoltán
születésének 140. évfordulója, erre a napra hívták életre
éppen 20 éve a Magyar Kórusok Napját, mindezek mellett
közeledik karácsony ünnepe.
A Gödöllői Városi vegyes
kar erre az estre vendégül
hívta a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola
kórusát, mely éppen idén nyert
az olomouci
kórusrendezvényen
arany minősítést.
Ver seny
programuk

ból is hallhat majd részleteket a közönség.
De felcsendülnek majd
társas énekek, melyeket évszázadok óta énekelnek az
emberek örömükben, bánatukban. Kodály művek,
melyek népdalokra, kiváló magyar költök verseire
vagy éppen vallásos himnuszokra íródtak, és természetesen lesznek majd adventi, karácsonyi dallamok
is, gyerek- és felnőtt kórus
előadásában.
A Gödöllői Városi Vegyes
kar a közönséget is
igyekszik bevonni
az éneklésbe,
hogy mindenki megtapasztalhassa: „énekelni
jó”.
VK

Mindezek mellett a növendékek kiválóan szerepeltek a IX.
Rákospalotai gyermek és ifjúsági szólótáncversenyen is: Kucsa
Klára és Asztalos Csobán Levente a bukovinai silladri stílusos előadásáért, Hidvégi Emea közép-magyarországi régió kép- se és Széphalmi Angéla pedig
viseletében tíz táncegyüttes közös a püspökhatvani táncok stíluprodukcióját láthatta a közönség, sos előadásáért kaptak különamelyben az Urban Verbunk Ju- díjat. Felkészítő tanáruk Asztanior tagjai is színpadra léptek.
los-Kiss Zsuzsanna volt. (BJ)
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EGY SZÍNPADON a Hot
Jazz Band és a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar
   Igazi csemegének ígérkezik
a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Évköszöntő koncertje, ahol
egyszerre lehet a közönség tanúja két műfaj és két kiváló zenekar találkozásának. Január
7-én és 8-án ugyanis nem más
lesz szimfonikusaink partnere
a Lovardában, mint a Hot Jazz
Band. Fodor Lászlót kérdeztük:
Mire számíthat a közönség?
– Különleges este várja az újévet
velünk köszöntőket, akiket ezen az
estén visszarepítünk a ’30-as, ’40es évekbe. Megidézzük az amerikai jazz hőskorát, és felcsendülnek
a kor magyar filmjeinek filmjeinek
nagy slágerei, mint például a Meseautó, vagy az Afrikai vőlegény
című filmből a Latabár Kálmán
által éneket Aki él és mozog,az
swinget jár. Ez már a harmadik
alkalom, hogy a zenekar közösen
áll színpadra.

NEW ORLEANS zenéje
a Királyi Váróban
– Természetesen az adventre,
s ebben az időszakban két fontos
program vár ránk, ünnepi koncertet adunk Kozma Orsival, valamint várnak bennünket Szlovákiában is.

– Gödöllőn nem csak a Hot
Jazz Band, hanem az általad alapított Leslie Fodor
Swing Unite is több nagysikerű koncertet adott. Mi a
helyzet ezzel a formációval?
– Budapesten készülünk december 30-án egy előszilveszteri
bulira, ezen a Leslie Fodor Swing
Unite zenéje is megszólal. A gö– A gödöllői koncert mel- döllői közönséget pedig várjuk
lett mire készül most a Hot január 7-én és 8-án, a Gödöllői
Jazz Band?
Szimfonikus Zenekarral.
J

KARÁCSONYFA KIÁLLÍTÁSRA
KÉSZÜL A MÚZEUM
  Ahogy a korábbi években,
úgy idén is fenyőfa díszbe öltözik a Gödöllői
Városi Múzeum,
igaz, most csak
egyetlen napon lesz látogatható a különleges karácsonyfa kiállítás.
Már hagyomány, hogy valamennyi óvoda feldíszíti a
maga karácsonyfáját, és a
gyerekek és az óvodapedagógusok által közösen elkészített fák bekerülnek a múzeum kiállítótermeibe. Bár a
rezsidíjak drasztikus megemelése miatt a múzeum

kiállításai ideiglenesen zárva tartanak, december
2-án mégis megnyitja kapuját az
intézmény, hogy
egy napra helyet
adjon a nem mindennapi kiállításnak. A megnyitóra 16
órakor kerül sor, a Premontrei Iskolaközpont kórusának
közreműködésével.
Ezen a napon 10-16 óra
között a kiállítások is látogathatók lesznek, mivel az
intézmény Kajla napot tart.
Ekkor a Kajla füzettel rendelkezőknek lehetőségük
lesz a pecsétgyűjtésre is. J

   November 26- án, szombaton este 20 órakor ismét várja a Jazz Club a műfaj kedvelőit. Az év utolsó előtti jazz estjén
a Good evening Mr. Blues! formáció várja a közönséget a Királyi Váróban. Az érdeklődők a
’30-as, ’40-es évek színes bőrű
kultúrájában kalandozhatnak,
megismerhetik az amerikai folk,
country, blues kultúra megannyi
harmonikás árnyalatát. Ezen az
estén a Szabó Tamás (szájhar-

monika), Sonny – (gitár, ének)
és Paszinger Zoltán „Singer”
(nagybőgő) alkotta trió vendége lesz Nemes Zoltán (ének,
zongora), akinek most megjelenő lemezéről is fognak játszani
egy-két a New Orleans-i hangulatú szerzeményt, ezzel megidézve az amerikai régiók megan�nyi színes arculatát.
Jegyek 3000 forintért a Királyi Váróban és a Gödöllői Városi
Könyvtárban vásárolhatók. J

BAGOLY
könyvesbolt

AJÁNLÓJA
AMI VALÓBAN
FONTOS
   Minden szülő arról álmodik, hogy
gyermeke sikeres
és boldog lesz. De
mit jelent ez a két
szó? Pénzt, utazásokat, szerelmet, jó
kocsit és nagy házat? Talán nem tévedünk, hogy a
legtöbben az előbbi listát állítanák
össze. Na, most
képzeljék el, hogy gyermekük, aki mindezt elérte, egy napon bejelenti, hogy felmondott a
munkahelyén és buddhista erdei szerzetesnek áll Thaiföldön. Björn Lindeblad pontosan
ezt tette.
Miért döntött úgy az egyik legsikeresebb
svéd közgazdász, hogy mindent maga mögött
hagy, és mindenről lemondva, új életet kezd?
Nos, mindannyian tudjuk, a sikernek ára
van, és bizony jöhet olyan pillanat, amikor azt
mondjuk, már nem éri meg a mindennapos
gyomorgörcs.
Björn Lindebladnak szerencséje volt, megdöbbentő döntését nem csak elfogadta a
családja, hanem támogatta is, hogy ilyen
szokatlan módon valósítsa meg önmagát. Miután meghozta döntését a svéd férfi 17 évet
töltött el különböző buddhista kolostorokban.
Hosszú utat tett meg, megtapasztalta a szerzetesi élet nehézségeit, szépségeit, kétségeit. Kijutott neki a szeretetből, a megaláztatásból és az izgalomból. A tizenhét év alatt
rengeteget tanult. Az általa bejárt utat, nem
mindennapi, igaz történetét mutatja be a „Lehet, hogy tévedek” című könyv, ami egy különleges világba enged bepillantást. Teszi
mindezt lebilincselően, rengeteg humorral, és
főleg őszintén.
(Björn Natthiko Lindeblad
– Caroline Bankler – Navid Modiri:
Lehet, hogy tévedek – A közgazdász, aki
buddhista erdei szerzetesnek állt)
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Javasolja Ön, hogy ki legyen
a következő PÉCSI ILDIKÓ
EMLÉKDÍJAS SZÍNÉSZNŐ!
   A z elismerést 2021-ben L.
Péterfi Csaba és a Pécsi Ildikó Színtársulat hozta
létre Pécsi Ildikó emlékének ápolására. A díjat
minden évben egy 70.
életévét betöltött színésznő kaphatja, akinek a személyére a közönség tehet javaslatot.
A jelölés során beérkezett javaslatok közül a Pécsi
Ildikó Színtársulat tagjai titkos
szavazással választanak ki ötöt. Ezt
követően közönségszavazással dől el, ki részesül az elismerésben.
A díj egy Pécsi Ildikó aláírásával ellátott
üveg obeliszk, ami mellé pénzdíj és oklevél
jár, amit minden esztendőben május 21-én,
Pécsi Ildikó születésnapján adnak át.
Az elismerést idén első alkalommal a közönség szavazatai alapján Halász Judit vehette át.

A jelöléseket november 25-ig küldhetik be e-mailen az
info@szolgalat.com e-mail címre, vagy
postai úton a következő címre: 2101 Gödöllő, Pf. 385
Az öt jelölt nevét december 5-én, Pécsi Ildikó halálának évfordulóján teszik
közzé.

ELHUNYT SZÁNTAI SÁNDOR
  Életének 96. évében elhunyt Szántai Sándor, költő, újságíró, irodalmár,
helytörténész.
Szántai Sándor 1927-ben Gödöllőn
született, ahol hetven éves koráig árammérőgyári munkája mellett népművelői, irodalmi, helytörténeti tevékenységet folytatott. Több, mint 40 éven át
vasesztergályosként dolgozott, mellette szakszervezeti munkát végzett. Állandó munkatársa volt a Pest megyei
Hírlapnak, a Ganz Vagon és az Árammérőgyár üzemi lapjainak
Alapító és vezetőségi tagja volt az
Országos Táncsics Művészkörnek, vezetőségi tagja volt a
Krúdy Gyula Irodalmi körnek, tagja volt továbbá a

Művészetbarátok Egyesületének és a
Rímkovácsoknak.
Tizennégy verses és prózai kötete
jelent meg, többek között „A gödöllői
dombság ege alatt”, a „Gödöllői séták”
és a „Völgyek ölén a város – Gödöllő”
című összeállítás.
Számos kitűntetése mellett 2017ben megkapta a „Simone” művészeti
díjat és a Krúdy Gyula arany emlékérmet. Ugyanebben az évben a British Enciklopédia megjelentette irodalmi munkásságát. 2005 óta a Magyar
Kultúra Lovagja volt.
Szántai Sándort
2022. november
18-án, 11.15-kor a
Farkasréti temető
Makovecz terméből helyezik örök
nyugalomra.
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EREDMÉNYES NYOMOZÁS
a héjafészkek kifosztóival szemben

A GÖDÖLLŐI ÜGYÉSZEKEN A SOR

Lapunk többször beszámolt már arról, amikor ragadozó madarakat
mérgeztek meg vagy azok fészkeit fosztották ki bűnözők a Duna-Ipoly
Nemzeti Park területén, ahová Gödöllő bizonyos területei is tartoznak.
A legújabb hírek szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda
(KR NNI) befejezte a nyomozást abban az ügyben, ami még három évvel
ezelőtt indult a nemzeti park területén történt károkozás miatt. A lajst
rom 40 bűncselekmény, 13 elkövető, 10 megmentett ragadozómadár.

A

KR NNI Korrupció és Gazdasági
Bűnözés Elleni Főosztály Kiemelt
Ügyek Osztály Környezeti Bűnözés
Elleni Alosztálya folytatta le a büntetőeljárást abban az ügyben, ami még 2019ben indult természetvédelmi oltalom alatt
álló állatok sérelmére. A rendőrséghez a
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságtól
érkezett bejelentés arról, hogy a vadon
élő populációt jelentős kár érte, ugyanis
a fokozottan védett állatfajokhoz sorolt
ragadozómadarak fészkeit ismeretlenek
fosztogatják, és kilopják belőle a fiókákat.
Ennek eredményeként a nyomozók feltérképezték, hogy pontosan melyik az a terület, ahol az elkövetők a fészkeket fosztogatják, majd 2020 májusában Tahitótfalu
külterületén tetten érték őket. A három férfit és egy nőt akkor fogták el, amikor a 30

méter magas fák koronáján lévő fészkekből a párhetes héjafiókákat
vették ki.
A felderítés itt azonban nem ért véget. A
nyomozók a gyanúsítottaknál tartott
kutatások során
lefoglalt laptopok
és mobiltelefonok
vizsgálatai alapján beazonosították a teljes elkövetői kört, majd további
9 személyt fogtak el, és
vontak eljárás alá.
A ragadozómadarak megszerzésével az elkövetők célja az
illegális solymászat volt. A szárnyasokat a

kisebb állatok elejtésére trenírozták, belenyúlva a természet saját rendjébe, a fiókákat
a fészekből kiszedve arra képezték ki, hogy
a kisebb testű állatokat (nyúl, pocok, róka
vagy fácán) elfogják. A madarak ezirányú
fejlesztését volt, hogy lakótelepen végezték,
a sűrűn épített lakóházak között reptették
például a héjákat. A madarak „éles bevetése” során zsákmányolt kisállatok elejtésével – ami lopásnak minősül – esetenként
volt, hogy 50.000 forintos kárt okoztak.
A KR NNI környezetbűnözés elleni nyomozói az eljárás során az elkövetőktől ös�szesen 12 élő állatot foglaltak le. Ezek között volt 8 héja, 2 szalagos álölyv és 2 afrikai
uhu. A madarak elhelyezéséről a környezetvédelmi hatóság gondoskodott. A gyanúsítottak otthonaiban a rendőrök találtak
4 preparátumot is: héját, karvalyt, barna
rétihéját és sárgarigót is. Ezek mindegyike természetvédelmi oltalom alatt áll, birtoklásukhoz érvényes engedéllyel egyikük
sem rendelkezett.
A 11 férfit és a 2 nőt összesen 40 bűncselekménnyel gyanúsították meg, többségében természetkárosítás, lopás és
orvvadászat miatt kell felelniük, de páran közülük elkövettek lőfegyverrel vis�szaélést is, illetve egyiküket a nyomozók
meggyanúsították veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegésével is. Volt egy olyan eset is, mikor az
egyik gyanúsított a védett példányok eredetét valótlan tartalmú okirattal akarta
igazolni, így neki magánokirathamisítás miatt is felelnie
kell.
A mindenre kiterjedő, nagyon aprólékos nyomozást
a napokban fejezték be, majd
ennek eredményeként a 13
magyar állampolgárral szemben vádemelési
javaslattal küldte meg az iratokat
és bizonyítékokat a
Gödöllői Járási Ügyészségnek.
Forrás: termeszetvedelem.hu
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FOGADJ ÖRÖKBE
a Gödöllői Gyepmesteri Telepről!
RUDI

TÉLEN

zöldben

Mert ugye nem csak a kertben
vannak növényeink, hanem leg
többünknek bent a lakásban is.

N

ekem munkaköri kötelességem a lakásban is dzsungelben élni , de gyanítom önök között is rengeteg szobanövény kedvelő olvasó is van.
Nos ők biztos már behordták a nyaralás
után a lakásba a nyár alatt megerősödött
és szép nagyra nőtt lakótársakat, a muskátlik mellett.
Ilyenkor kezdődnek a problémák, melyek,
ha nem figyelünk oda, akkor tavaszig akár
növényeink halálát is okozhatják.
Az első és legfontosabb, hogy a legjobban
akkor járunk, ha utána olvasunk a szobanövényeink eredeti élőhelyének, így már
sokkal több támpontunk lesz, hová tegyük
őket. Ez főleg azoknak érvényes jótanács,
akik most vásárolnak majd az otthonukba
növényeket.
Nagy általánosságban viszont elmondható, hogy amikor a fűtőtestek beindulnak az
otthonainkban, akkor a levegő egyre szára-

zabbá válik, nem beszélve a porról, melyek
a leveleken lerakódnak. A növények egyiket sem szeretik és nagyon gyors ütemben
elkezdenek sínylődni.
Mivel tudunk nekik kedvezni? A levelek
többszöri portörlésével, az igényeikhez igazított locsolással (ezeket könyvből tanuljuk
meg!) és a párásítással. Sokan
ezeket bonyolult és időigényes feladatoknak tartják, ám, nem tart
tovább, mint a kerti növényeinket
ápolni, locsolni. Egyszerűen csak
annyi a dolgunk, hogy fejben átállunk a benti kertészkedésre.
Sokan megijednek ettől a feladattól, pedig nem olyan nehéz,
mint amilyennek hiszik.
A hidegebb idő beköszöntével
sokuknak hiányzik a kert, mégis vannak, akik félnek a szobanövények tartásától. Egyáltalán
nem kell, hiszen ha beletanulnak, csodálatos zöld környezetben élhetik át a telet.
Nagyon sok örömet tudnak szerezni az
orchideák, melyektől szintén sokan tartanak, pedig ellentétben a híresztelésekkel, sok esetben, még ridegtartás mellett
is gyönyörűen eléldegélnek.
Azt biztosan elmondhatjuk, hogy a nagy
meleget egyik szobanövény sem kedveli. Ehhez az kellene, hogy a páratartalmat a hőmérséklethez állítjuk, ez esetben azonban,
mi nem bírnánk megmaradni a lakásban.
Nagyban tudjuk télen segíteni a benti
növényeink komfortérzetét, ha kéthetente a zuhany alá állítjuk őket és nagyon langyos vízzel lepermetezzük a leveleiket. Így
megszabadítjuk őket a portól, s jót tesz az
anyagcseréjüknek is. Ebben az időszakban
ne tápoldatozzunk, mert télen ezek a növények is visszavesznek az aktivitásukból.
Bujtás Anikó • www.bujtaskert.hu

1,5 éves ivartalanított kan.
Pórázon szépen sétál. Más
kutyával összeszoktatható.

NELLY
1 év körüli
ivaros kislány.
Pórázon szépen
sétál. Más
kutyákkal
jól elvan.

MASZAT
1,5 éves
ivaros kan.
Pórázon szépen sétál. Más
kutyával összeszoktatható.

MORZSI
4 év körüli
ivaros kan.
Pórázon szépen
sétál, de csak
benti tartással
fogadható örökbe.

A GYEPMESTERI
TEVÉKENYSÉGHEZ

KAPCSOLÓDÓ TELEFONSZÁMOK
(Gödöllő közigazgatási határain belül):

KÓBOR EBEK BEJELENTÉSE:
06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
GYEPMESTERI TELEP:
06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
ÁLLATTETEM BEJELENTÉS:
06-30-630-3415, naponta 8-20 óráig
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ÉREMESŐ tájékozódási
futásban

Minden eddiginél sikeresebb
országos bajnokságot tudhatnak
maguk mögött a Gödöllői Kirchhofer
Egyesület tájékozódási futói. No
vember 5-6-án rendezték meg az év
utolsó bajnoki hétvégéjét a Vértes
középhegységben, PusztavámSzépvízér térségében, ahonnan
3 ezüst és 4 bronzéremmel tértek
haza a gödöllői versenyzők.

S

zombaton a Hosszútávú Országos
Bajnokságon az egyéni futamban
több mint ezer induló mérte össze
képességeit. Bár a novemberi időjárás
kegyes volt, a technikailag kimondottan
nehéz, szintes, néhol sziklás pályákkal
keményen meg kellett küzdeniük a versenyzőknek. Az utánpótlás korcsoportból
többen is éremszerző eredménnyel zártak,
Kiss Ágoston a férfi 14-es korcsoportban,
Foris Máté a férfi 16-os korosztályban, és
Jávor Janka a női 16-os kategóriában egyaránt bronzérmet nyert el, míg Kiss Kamilla a női 18-as csoportban ezüstérmet
szerzett. Kiss Boglárka a női 20-as indulók között pontszerző 6-dik helyet ért el.
A Pontbegyűjtő Csapatbajnokság igazán
izgalmas versenyszám, melyen három fős

TÁJFUTÁS

Egyéni érmesek: Kiss Boglárka, Kiss Ágoston. Jávor Janka, Foris Máté

csoportok indulnak. A verseny összetett
csapatmunkát igényel, a futam során a csapat tagjai egyszerre rajtolnak el, elsőként,
figyelembe véve az egyéni képességeket, elosztják egymás között a kijelölt pontokat,
melyek mellett a megfelelő sorrendben a kötelező pontokat is érinteniük kell. A csapat
versenyidejét az utolsó tag beérkezése határozza meg. A vasárnapi csapatbajnokságon az egyesület színeiben indulók a kiváló
stratégiának köszönhetően szép eredményeket értek el, a férfi 14-es korosztályban
Kiss Ágoston, Nagy Norbert és Ivaskó Barnabás a dobogó harmadik helyén végzett.
A férfi 16-os korcsoportban Dobay Benedek, Leskó Gábor és Császár Arzén 6-dik
lett. A férfi 18-as csapat Foris Dávid, Foris
Máté és Sikora Balázs Kristóf részvételé-

Férfi 14-es csapat: Nagy Norbert, Kiss Ágoston, Ivaskó Barnabás

vel, valamint a női 20-as csoport Kiss Kamilla, Kiss Boglárka és Barta Regina csapattagokkal szintén ezüstérmes lett.
Az országos bajnokságon a tájfutó szakosztály edzői is kiemelt helyen szerepeltek,
Kármán Katalin egyéniben és csapatban
is első lett, míg Szecsődi Ákos egyéniben
a második helyen végzett.

AZ EREDMÉNYEK
ÖSSZEFOGLALVA:
KF14E – 3. Kiss Ágoston
F16E – 3. Foris Máté
N16E – 3. Jávor Janka
N18E – 2. Kiss Kamilla
N20E – 6. Kiss Boglárka
PCSB F14A
3 Kiss Ágoston, Nagy Norbert,
Ivaskó Barnabás
PCSB F16A
6. Dobay Benedek, Leskó Gábor,
Császár Arzén
PCSB F18A
2. Foris Dávid, Foris Máté,
Sikora Balázs Kristóf
PCSB N20A
2. Kiss Kamilla, Kiss Boglárka,
Barta Regina

SPORT Ӏ 23

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. november 16.

Kiütéses GSKSIKER idegenben
LABDARÚGÁS

ni. Dollinger Gyula öngólját követően végül beindult a gödöllői
henger és 4-0-ás kiütéses győzelem lett a vége.
Tizenhárom fordulót követően a Gödöllői SK 27 ponttal
a tabella második helyén áll
(két meccsel kevesebbet játszva), 2 egységgel lemaradva a
Vecsés (egy meccsel kevesebbet játszottak) mögött. 
Fotó: GSK

EREDMÉNY:
Pest megyei I. osztályú
bajnokság, 13. forduló:

   A Pest megyei I. osztályú bajnokság 13.
fordulójában a gödöllői tizenegy a Budakalász otthonába látogatott. A mérkőzés előtt
a GSK volt a toronymagas favorit, ám ezt bő
80 percig nem sikerült a pályán megmutat-

Budakalászi MSE – Gödöllői SK 0-4 (0-0)
Pest megyei I. osztályú
bajnokság, 12. forduló:

Gödöllői SK – Dunaharaszti MTK 2-1 (0-1)

Nem úgy sikerült
a vk rajt Gémesi
Csanád számára,
ahogy eltervezte
VÍVÁS November második hétvégéjén Algírban a felnőtt kardozók számára is elindult a szezon, rögtön egy világkupa versennyel, ahol szakosztályunk
versenyzője Gémesi Csanád is pástra lépett. Egyéniben, a több mint 170
versenyző között, az elit körből indulva
végül 37. lett, csapatban pedig a hatodik helyen zárt, a Szilágyi Áron nélkül felálló magyar válogatott tagjaként.
A szerencse sem az egyéni, sem a
csapat küzdelmekben nem állt a vasárnap születésnapját ünneplő Csanád, illetve a csapat mellé, minden
esetben csupán egyetlen tus kellett
volna a jobb eredményhez.
Forrás: MATE-GEAC fotó: hunfencing.hu

Sikeres ÉVZÁRÓ
   A MATE-GEAC
gyaloglói és hos�szútáv futói is befejezték a versenyzést
erre az évre.
Pécsen rendezték
meg a IX. Märcz Róbert Gyalogló Emlékversenyt, mely
egyben az U16-os
Gyalogló Csapatbajnokság is volt. Ezen
a 3000 méteres versenyen is bizonyították ifjú versenyzőink
tehetségüket, felkészültségüket. A lányoknál az egyéni versenyt Vancsó Enikő nyerte 16:43-as
egyéni csúccsal, nővére, Vancsó Noémi előtt
(17:03). Szentgáli-Varga Villő 4. helyen végzett, ideje 17:55, szintén egyéni csúcs, őt csak

ATLÉTIKA

rás a dobogó 3. fokára állhatott 20:38-as
egyéni csúcsával.
A Veszprém melletti Nemesvámoson került lebonyolításra az Országos Mezei Liga
2. fordulója. Itt nyolcan képviselték az egyesületet. A legjobb eredményt Lesták Ármin
egy két évvel idősebb szerb lány előzte meg. érte el, aki a felnőttek mezőnyében a 10.helyeÍgy nem csoda, hogy a MATE-GEAC lány zést érte el, míg saját korcsoportjában (U20)
gyaloglói nyerték az Országos Csapatbajno- a harmadik leggyorsabban teljesítette a 7000
ki címet. A fiúk versenyében Kerekes And- méteres távot. 
Forrás/fotó: MATE-GEAC
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Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottság Elnöke
Gödöllő Város Képviselő-testülete a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint
a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló 20/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendeletében szabályozza GÖDÖLLŐ KULTURÁJÁÉRT
díj adományozásának rendjét.
A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek,
közösségeknek, szervezeteknek adományozható, akik (amelyek) kiemelkedő eredményeket értek el:
a.) a
 kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési munkájukkal,
b.) a
 város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért végzett munkában,
c.) a
 közművelődés irányításában, társadalmi megújításában, korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és meghonosításában.

FELHÍVÁS

A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díjban évente legfeljebb egy személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy legfeljebb két személy
részesíthető.
A díj átadására 2023. január 22-én rendezett városi
ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és a képviselő-testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségekre
vagy szervezetekre, akit (akiket) méltónak tart e díj odaítélésére 2023-ban.
A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen a
godollokabinet@gmail.com e-mail címre megküldeni.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
2022. november 25. (péntek) 12 óra
Molnár Gergely sk. a Kulturális, Ifjúsági
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
GÖDÖLLŐI KÖZFORGALMÚ
GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI IDŐSZAK:
hétköznap és szombaton: 20.00-22.00 óráig
vasárnap és ünnepnapokon: 8.00-22.00 óráig

2022. november 14-től 20-ig
MEDICINA GYÓGYSZERTÁR
Dózsa György út 12., Tel.: 06-28/410-251
2022. november 21-től 27-ig
ALMA GYÓGYSZERTÁR
Dózsa György út 2., Tel.: 06- 30/204-1365
2022. november 28-tól december 4-ig
EZÜSTKEHELY GYÓGYSZERTÁR
Petőfi Sándor u. 1., Tel.: 06-70/502-1901
0-24 ÓRÁS GYÓGYSZERTÁRI NYITVATARTÁS:
VÖLGY PATIKA (OMV kút mögött)
2142 Kistarcsa, Szabadság út 56. Tel.: 06-28/999-615
GYÓGYSZERTÁRI ÉJSZAKAI ÜGYELET
BUDAPESTEN 20.00-TÓL 08.00 ÓRÁIG:
ÖRS VEZÉR GYÓGYSZERTÁR – Budapest,
Örs Vezér tere 23., Tel: 06-1/221-3861, vagy 06-1/422-0382
TERÉZ GYÓGYSZERTÁR – 1067. Budapest, Teréz krt. 41.
(Teréz krt. – Szondi utca sarok)
Tel: 06-1/475-0295, vagy 06-1/311-4439
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Beküldési határidő:

2022. NOVEMBER 30.
A BAGOLY KÖNYVESBOLT
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Kovács Ildikó, Oláhné Kőrös Éva
A DŰLŐ BORKERESKEDÉS 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Braun Cipora, Nádudvari József
A HAPPY BOX (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte: Bernáth Éva
A VÁROSI MÚZEUM ajándékát nyerte:
Gulybán Sára, Geszler Jánosné
A SISICRET AJÁNDÉKÁT NYERTE:
Szabó Ottó, Dombóvári Zente Máté
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen küldik be a
megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket
is adják meg!
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Karácsonyi hangolódás
egy szuper kreatív délelőttel az adventi időszakra!
A saját adventi koszorúd készítése közben
megtanulhatod az alapokat, az anyagok felhasználását.
Alapanyagok széles választékát biztosítjuk: természetes, száraz termések,
csodaszép kerámia figurák, gömbök, szalagok, gyertyák, alapok. Kávét, süteményt,
jó kedvet és beszélgetéseket, ismerkedést, szakmai útmutatást, segítséget.
Téged várunk a workshopra, ha szereted a kreatív megoldásokat, amit te magad
készítesz. Ha még soha nem csináltál ilyet, de kacérkodsz a gondolattal és kipróbálnád.

Helyszín: Rézgombos Szolgáltatóház és Inkubátorház
Időpontok: 2022. november 19., december 3., 10., 17.
Workshop foglalkozás ára 14 000 Ft.
Adventi koszorú készíthető:
szőrme, szalma vagy moha alapra
Workshop időtartama: 4 óra.
Jelentkezni lehet: e-mailben:
aninadekorgodollo@gmail.com;
telefonon +36-30/625-1806
A programváltozás jogát fenntartjuk! • Szeretettel várunk mindenkit!
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EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD
MÁGNESTERÁPIA
NEMCSAK SPORTOLÓKNAK
Egy kis történelem…
A mágnes gyógyító hatásait 3500
évvel ezelőtt az ősi kínai gyógyászatban sikerrel használták fájdalomcsillapításra, ebből az időszakból származik a legrégebbi
írásos bizonyíték. Aztán alkalmazták Egyiptomban, az ókori görögöknél és a perzsáknál is, ahol
megfigyelték, hogy kiválóan alkalmas görcsoldásra és a köszvény panaszainak csökkentésére.
A mágnesterápia során a Föld
mágneses terét veszik alapul,
amely az egész evolúcióra hatással van.
A fizioterápiában ma az egyik
csúcstechnológiás megoldás a
BTL SIS mágnesterápia, ami
nagy intenzitású elektromágneses mezőt alkalmaz, melyet egy
applikátorba helyezett tekercs indukál és kölcsönhatásba lép az
emberi szervezettel.

Milyen betegségek
esetén segít?

Cukrászmestereink

AjánlAtAi!

KülönlegességeKKel várjuK önt!
Étcsokoládés, pisztáciás, mákos, mangós,
karamellás, áfonyás süteményekkel és a desszertekkel.

Céges, ünnepi és családi

rendezvények!

Éttermünkben vállaljuk céges, évvégi, családi
és ünnepi rendezvények teljeskörű lebonyolítását!
Kérje ajánlatunKat! – solier@solier.hu

Ebéd mEnü
Ebéd menük helyben fogyasztása
és elvitelre történő átvétele továbbra
is a cukrászdában lehetséges!

AZ EBÉDMENÜT HÁZHOZ IS SZÁLLÍTJUK!
https://etterem.solier.hu/hu/heti-menu-2

SOLIER CAFE - Cukrászda, Kávéház & Catering
2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.
TorTarendelés: +36-20-396-55-12 • Menü Megrendelés: +36-20-350-40-11
www.solier.hu • ebéd Menü: https://etterem.solier.hu/hu/heti-menu-2

   •   Hát-, nyak-, derékfájdalom
   •   Térd-, csípő-, könyökfájdalom
   •   Kéztőalagút szindróma
   •   Porckorong sérv
   •   Patella íngyulladás
   •   Fájdalmas váll
(impingement szindróma)
   •   Sarkantyú és a talp fájdalmai
   •   Izomsorvadás megelőzése
   •   Csonttörés (A kezelés
a sérülés elejétől ajánlott,
gipszelt testrészen is.)

hirdetés

   •   Sportsérülések
   •   Zúzódás, ödéma,
húzódás, ficam
   •   Hegkezelés
   •   Neurológiai fájdalmak

Mikor érdemes igénybe venni?

Bármilyen stádiumú fájdalomnál
alkalmazható: akut és krónikus fázisnál egyaránt.

Mik az ellenjavallatok ?
  •   szívritmusszabályzó
  •   beültetett defibrillátor
  •   beültetett idegstimulátor
  •   elektronikus implantátum
  •   alkalmazás a
növekedési porc régiójában
  •   a pulmonális billentyű
elégtelensége
  •   fém implantátumok
  •   gyógyszerinfúziós pumpa
  •   alkalmazás a fejen
  •   vérzéses kórállapotok
  •   véralvadásgátló kezelés
  •   alkalmazás a szív régiójában
  •   szívbetegségek
  •   rosszindulatú daganat
  •   láz

Mit kell tudni még a kezelésről?
Akut esetben 3-5 alkalom, krónikus fázisban 10 kezelés is szükséges lehet! A betegek 87%-ánál a
fájdalom mértéke jelentősen csökken vagy meg is szűnik!
Egy alkalom kb. 15-20 perc, kényelmesen ruhában végezhető.

SZ.A.

28 Ӏ HIRDETÉS

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. november 16.

Hirdetésfelvétel,
lapinformáció
E-mail: godollomedia@gmail.com
Web: www.szolgalat.com

06-20-5255-366

Tel.:
Cím: Gödöllő, Szabadság tér 7.

(Irodaépület az önkormányzat parkolójában)

NYITVATARTÁS:

H: zárva • K: 11-17 • Sz-Cs: 9-16 • P: 9-12

LAPZÁRTA:

A megjelenés előtti hét péntek 12 óráig.
Megjelenés szerdán.
Telefonon, faxon, levélben hirdetést
nem áll módunkban elfogadni.
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget.

INGATLAN
•  Blahán, két lakrészből álló családi ház 543 m2-es telken eladó! Iár:
88.9MFt! Tel: 06-20/539-1988
•  Alvégen található nappali+ négyszobás ház közel 600 m2-es telken eladó! Iár: 87.9MFt! Tel: 06-20/539-1988
•  Antalhegyen 140 m2-es, nappali+
háromszobás családi ház eladó! Iár:
69.9MFt! Tel: 06-20/539-1988
•  Kertvárosban több lakrészből álló
ingatlan 712 m2-es telken eladó! Központ sétatávolságra. Iár: 69.9MFt! Tel:
06-20/539-1988
•  Családi házat, építési telket keresek Gödöllőn és környékén ügyfeleim részére, kedvező irodai jutalékkal! Tel: 06-20/944-7025
•  Csendes környéken, Gödöllő és
Isaszeg között, 900 m2-es telken, 79
m2-es, csak földszinti sorházi lakás eladó! Iá: 44.9MFt Tel: 06-20/804-2102
•  Vácszentlászló mesebeli környezetében, 950 nm-en, 131 nm-es újszerű RÖNKHÁZ eladó! Iá: 84.9MFt
Tel: 06-20/804-2102

IMPRESSZUM
Kiadó: Magyar
Önkormányzatiság
Fejlesztéséért Alapítvány

•  Gödöllő kastély mögötti részén
2 szoba + nappalis, beépített teraszos, nettó 90 nmes családi ház
525 nmes telekkel, udvari garáz�zsal eladó. I.ár: 56,5MFt Tel: 0620/772-2429
•  Lakható kis ház, 205 négyszögöles, szép fekvésű telekkel, jó
szomszédokkal eladó Gödöllő
kertvárosban, csendes utcában.
Családi ház, ikerház építésére is alkalmas. Irányár: 49.500.000 Ft. Érdeklődni: gy.evaerzsebet@gmail.
com Tel: 06-70-307-7861 (11-14 h
között).
•  Eladó telket, házat vagy lakást keresek Gödöllőn saját részre. Tel: 0670-252-0697
•  Eladó Gödöllőn a Királytelep és
a Kertváros szomszédságában egy
nappali + 2 szobás téglából épült
2 fürdőszobás iker családi ház 400
nm-es telekrésszel. Iár: 49,9 M Ft.
Ugyanott eladó 2 szintes fitneszterem, mely átalakítható lakássá,
ehhez hozzáépítve egy kétállásos 60 nm-es garázs. 700 nm-es
telekrésszel. Iár 65 M Ft. Egyben
és külön-külön is eladó. Érd.: 0620-919-4870
•  Eladó Gödöllőn, a Királytelepen
egy téglaépítésű, 140 nm alapterületű, földszinti 4 szoba összkomfortos, teraszkapcsolattal épült családi ház 70 M Ft irányárért és az 1000
nm telken teljes közmű, ásott kút,
gyümölcsfák, örökzöldek, garázs,
melléképület, pince. Érd.: 06-20919-4870
•  Eladó Aszódon egy 60 nm-es 2.
em, 3 szobás, panorámás téglaépítésű teljesen felújított öröklakás kis
erkéllyel 38,25 M Ft irányárért. Érd.:
0620-919-4870
•  Eladó Gödöllőn a Belvárosban egy
95 nm-es, 3 szobás, felújított családi
ház melléképülettel, nyári konyhával rendezett kerttel, 3 kocsibeállási
lehetőséggel 720 nm-en. 66 M Ft iár.
Érd.: 06-20-919-4870
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ALBÉRLET KIADÓ
•  Gödöllő központjában 1 szobás,
távfűtéses, bútorozott, 2. emeleti
lakás hosszútávra kiadó. Érdeklődni: 06-20-459-9238
•  Családi házban egyedülálló hölgynek albérlet kiadó, egy gyerek nem
akadály. Tel: 06-30-273-5283
•  Gödöllő központjában 1 szobás,
felújított bútorozott lakás alacsony
rezsivel kiadó. Nem dohányzó, állattal nem rendelkező 1 max. 2 fő részére. 06-20/248-0001
•  Gödöllőn kiadó egy 50 nm-es ház
120.000 Ft/hó + rezsiért két személy
részére, gyerek állat kizárt. Tel: 0620-365-5192

ÜZLET, IRODA
•  Iroda kiadó Gödöllőn a Dózsa
György úti Pepco mögött. 32 nm,
nettó 123.000.-Ft/hó. Földszinti, közvetlen bejárattal, saját parkolóval,
alacsony rezsivel. A klimatizált helyiség újonnan kialakított, saját vizesblokkal, mért közművekkel. További információ: +36-20-418-8878

ÁLLÁS
•  Munkaidő pótlékkal műanyag feldolgozó gödöllői kft. felvesz BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, FORGÁCSOLÓT,
KARBANTARTÓT, FRÖCCSÖNTŐ
GÉPBEÁLLÍTÓT 8 órában, TAKARÍTÓNŐT 4 órában. Nyugdíjasokat is
szívesen fogadunk. Érd: 06-20-9423112, uzemvezeto@plastexpress.hu
www.plastexpress.hu
•  BIZTOS JÖVEDELEM! Temetkezés
keresi jogosítvánnyal rendelkező,
megbízható, dolgos kollégáját ös�szetett munkára. 06-30-478-3673
•  Gödöllőn 4-6 órás irodai munkára
keresünk MS Office használatában
jártas megbízható munkaerőt! Tel:
06-20-944-7025
•  Ipari akkumulátorok karbantartására, összeépítésére keresünk villamossági beállítottságú kollégát gödöllői telephelyünkre, hosszú távra,
jó csapatba. Tel: 06-20/233-0174
•  Autószerelőt, karosszérialakatost
keresünk munkagépek szét és ös�szeszerelésére, gödöllői telephelyünkre, hosszú távra, jó csapatba.
Tel: 06-20-233-0174
•  A gödöllői Erzsébet Királyné Szálloda TERÜLETI TAKARÍTÓ-GONDNOK
MUNKATÁRS (6 ÓRÁS) pozícióba keresi új kollégáját! Főbb feladatok:
Fizikai terhelhetőség: rendezvénytermek berendezése, előkészítése,
folyosók, közösségi terek takarítá-

Életjáradéki szerződéssel
ingatlant vásárolnék.
HÍVJON BIZALOMMAL:

06-30-7186-218

sa, mélygarázs, zárt udvar tisztán
és rendben tartása és ellenőrzése,
műszaki hibák jelentése. Elvárások:
igényes, tiszta, kulturált megjelenés
és munkavégzés, megbízhatóság,
nagy munkabírás, terhelhetőség,
rugalmasság, igény esetén hétvégén is. Érdeklődni: Hétköznap 8:00
és 16:00 óra között a 06-30-965-7636-os telefonszámon.

SZOLGÁLTATÁS
•  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal, tolmácsokkal!
Kedvezményes, áfamentes díjak. I.L.I.
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20-5431775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com
•  Language Cert akkreditált, nemzetközileg elismert, egynyelvű nyelvvizsga Gödöllőn az I.L.I. Nyelviskolában! Ugyanitt egyéni és kiscsoportos
nyelvtanfolyamok kedvezményes
díjon. Érdeklődni: I.L.I. Kft., 20/5431775, 20/556-2653, info@ili.hu
•  KERTGONDOZÁS. Bízza most rám!
Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés,
gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás.
Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés.
Metszés. Ágak, levelek elszállítása.
Ereszcsatorna tisztítás. Kerttakarítás. Kerítésfestés. Gépi permetezés.
Kerti tavak tisztítása. Talajfúrás. 0630-747-6090
•  KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. Elérhetőségek:
0630-592-1856, zacsekne.danuta@
gmail.com
•  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, régi fűtési
rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 06-20-9527-289, 06-28476-229
•  SZÁMÍTÓGÉPES problémája van?
Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rend-

Gödöllői magánrendelőmbe

FOGÁSZATI ASSZISZTENST
keresek teljes munkaidőre.
Jelentkezés: Dr. Zádor Ildikó
+36-30-972-8286 vagy
e-mail: zildiko65@gmail.com
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vízszerelés

Csapok, szifonok, mosdók,
WC-k, WC tartályok stb. cseréje.
Új vezetékek kiépítése.
(06-20) 412-0524

fakivágást, gallyazást
vállalunk alpintechnikával
akár elszállítással is.

Gépi földmunka
tereprendezés
www.gepifoldmunka-tereprendezes.hu

fűkaszálás

rövid határidővel!

Hívjon mosT!
Tel.: 06-30-218-7023

szer és programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén is! Tel: 0630-333-9201
•  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás
nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseréje. Csatorna kamerázás.
VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
•  TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítása,
tetőszerkezeti munkák, ácsmunka,
zsindelyezés, bádogos munka, ereszcsatorna, Lindab tetőfedés, lécezés,
fóliázás, ereszdeszkák, madárdeszkák festése, palajavítások, kúpcserép
lekenése, leszögelése. Bármilyen kisebb javításokat is vállalok. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! 06-30526-8532, 06-70-362-7324
•  FESTÉS, MÁZOLÁS gyorsan, szakszerűen! Üres ingatlanra, tisztasági

VízVezetékszerelés
duguláselhárítás
gödöllőn!

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén.
Nyugdíjas kedVezméNy!
mosdók, mosogatók, WC-k,
WC-tartályok javítása, cseréje,
mosógépek bekötése, kádak cseréje,
rövid határidővel, garanciával

fürdőszobák
felújítása, átalakítása

Sebők Richárd
egyéni vállalkozó

Kisebb munKáKat is vállaloK!

06-30-353-99-03

festésre kedvezmény! Rövid határidő,
precíz munkavégzés! 0620-247-0023
•  DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
•  Pszichológiai tanácsadás Gödöllő
központjában kamaszoknak és felnőtteknek. Érd.: 70/301-0082, e-mail:
pszichologusgodollo@gmail.com.
•  ÁCS – TETŐFEDŐ - BÁDOGOS Régi
tetők javítása, cseréje (pala, zsindely),
új tetők készítése (cserepes, trapéz),
bádogos munkák, ereszdeszka festése, javítása. Egyéb munkákat is vállalunk. Díjmentes állapotfelmérés.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!
Elérhetőségek: marositetofedes.hu,
info@marositetofedes.hu, 06-70348-5880
•  PARKETTÁZÁS 06-70-505-1177
•  TAKARÍTÁS, RENDRAKÁS. Vállalunk
általános nagytakarítást és ablaktisztítást. Pincék, padlások, mindenféle tároló helyiségek rendbetételét
is elvégezzük Ön helyett. Péter és
Csilla 06-20-266-0104
•  Belső építőipari munkák! Nyílászárók cseréje, csempézés, járólapozás,
laminált parketta lerakása, gipszkartonozás, válaszfalak felhúzása,
padlás, szuterén szigetelése, bútorok összeszerelése és kisebb konyhabútorok készítése. Függönykarnisok felrakása. Lajos 06-20-9463-409
•  KERÍTÉSEK készítése és SZERELÉSE! Drót, fa, fém kerítések készítése. Kész kerítésrendszerek felállítása.
Kerítés lécek cseréje. Régi kerítések
BONTÁSÁT VÁLLALJUK. Tel: 06-209463-409
•  RÉGI UTCAI KERÍTÉSEK felújítása! A
lábazat rendbetétele, a kapuk beállítása, szükség esetén cseréje. Új gondozásmentes fém kerítés elemek
felszerelése Magyarország egyik
LEGOLCSÓBB gyártójától. Az ügyintézésben tudunk segíteni. Tel: 0620-9463-409

• Gépi földmunka
• tereprendezés
• telektisztítás
• tuskózás
• alap ásás
• placcolás
• tükör készítés

telefon: 06 20 261 7666
ingyenes
árajánlat
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Betegszállítás
megfizethető áron.
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vizsgákra. Gazdasági szaknyelvben,
EU-s projektekben, nemzetközi kapcsolattartásban, multinacionális környezetben jártas szakmai nyelvtanár, tolmács, coach, kineziológus
gödöllői vállalkozó: 06-20-572-0298
•  COACHING fejlesztés – ANGOL –
NÉMET nyelvtanítás, gyakorlás, fejlesztés SPECIÁLIS művészeti – zenei
fókusszal a gödöllői zeneiskolában
zongora szakon végzett, művészeteket, zenét kedvelő szakmai nyelvtanár, coach, kineziológus, gödöllői
vállalkozó: 06-20-572-0298
•  Tapasztalt ANGOL tanárként általáEGÉSZSÉG
nos angol órákat, érettségire, közép•  Lábápolás: gombás köröm, tyúkfokú nyelvvizsgákra felkészítést, korszem, bőrkeményedés, szemölcs kerepetálást, beszédkészség fejlesztést
zelése, hagyományos pedikűr. Bávállalok online is: flora.nagyfalusi@
rándi József 06-20-532-7275
gmail.com 06-20-358-6057

OKTATÁS
Minőségi, egyedi igényeket és időpontokat
figyelembe véve vállalunk személyre szabott
ülő, fekvő és őrzött betegszállítást
a nap 24 órájában akár hétvégén is
az egész ország területén, akár külföldre is.

Apollo Ambulance Service Kft.
Tel.: 06-70/770-2338

ÜDÜLÉS

•  ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást •  Gyulán a Hőforrás üdülőben 1 szovállal FILMSZINKRON, könyvfordí- bás standard 2x2 hetes üdülési jog
tás, vizsgaelőkészítés és korrepetá- eladó. 06-20-922-0606
lás területén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918

•  COACHING – nyelvtanítás, gyakor- ADÁS-VÉTEL
lás, fejlesztés SPECIÁLIS célokkal: fel- •  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbekészítés ÁLLÁSINTERJÚRA, külföldi csüs díjtalan kiszállással vásárol anmunkavállalásra. Felkészítés külön- tik bútorokat, festményeket, órákat,
féle B1, B2, C1 Angol – Német nyelv- mindenféle szobrokat, vitrin dísztár-

gyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket, könyveket,
bizsukat és ékszereket, borostyánt,
mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk első vevőként! Tel: 70/9420806, 70/603-7642
•  Almási Katalin készpénzért vásárol legmagasabb áron értékbecsléssel, írógépet, varrógépet, televíziót,
szőrmebundát, ruhaneműt, könyveket, bakelit lemezeket, dísztárgyakat, bizsukat, kristályt, tört aranyat,
kitüntetést, régi pénzt, képeslapokat, régi játékokat, teljes hagyatékot
díjtalan kiszállással. 06-30-308-9148
•  Alma-, körte fajták 150-től 400 Ft-ig.
Eltartható zöldség- és gyümölcsféleségek, krumpli, káposzta-, hagyma-,
szárazbabfélék a tőlünk megszokott
szolid árakon. Natúr, valamint sárgarépás, céklás, tökös almalevek 1500
Ft/3 l, 1900 Ft/5 l. UNIBOND BT. Gödöllő, Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel: 06-28432-941, 06-30-406-5898
•  Helyszűke miatt kiárusítom a már
nem használt gépeimet, berendezéseimet, anyagkészletemet. Az eszközökről bővebb felvilágosítást adok
a 06-30-406-5898 telefonszámon.
Helyszín: Gödöllő, Kőrösi Csoma
S. 33. UNIBOND telephelyén. Horváth Gábor

Kor-Mon nyílászáró Kft.

Minőséget kínálunk!

realtherm műanyaG nyílászáróK és BOrOvi
Fenyő nyílászáróK Gyártása és Beépítése!

RealtheRm nyílászáRók
Gyártási határidő: 3-6 hét
Profilok:
71 mm, 76 mm, 80 mm
Üvegezés:
24 mm, 40 mm, 48 mm, 52 mm

• Fix, bukó, bukó-nyíló
ablakok, erkélyajtók
• Toló-bukó, emelő-toló rendszerek

• Íves, alakos
szerkezetek
• Bejárati ajtók

BoRovi fenyő nyílászáRók
8-12 hét
68 mm, 78 mm, 92 mm
24 mm, 38 mm, 48 mm

• Kiegészítők: párkány,
takaróléc, redőny,
szúnyogháló

típusÚ Beltéri aJtóK Gyártása és Beépítése!
Gyártási határidő: 8 hét
Kizárólag lengyel és Cseh méretrenddel dolgozunK,
nincs lehetőséG eGyedi Gyártásra.
Kivitel: egyszárnyú, kétszárnyú nyíló ajtók, falban futó,
fal előtt futó ajtók, csukló ajtók
szerKezet: papírrácsbetét, MDF, fenyő
Fólia: Greko alap fólia, Prémium, CPL
OpcióK: biztonsági üvegek,
kilincsek, automata küszöb, stb.

KérJen helyszíni Felmérést, szaKtanácsadást – Bemutató termünk: Gödöllő, Kossuth l. u. 26.
nyitva: h-p: 8.30-16.30, szo: 9-12 • ElérhEtőségEink: 06-30-280-93-75, 06-30-398-48-15, 06-28-423-739,
ÚJ cím!! kormonnyilaszaro@gmail.com • www.kormon.hu • www.realtherm.hu

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. november 16.
A Generali
belvárosi ügyfélszolgálati irodája
megújulvA ismét várja meglévő
és leendő ügyfeleit
Gödöllő, dózsa György út 28-ban!
nyitva tartás: h-p 9-17

Kedvező díjak, mindenre
kiterjedő egészségbiztosítás,
megtakarítások, gépjármű,
lakás és életbiztosítások!
Gyors üGyintézés,
időpont foGlalási lehetőséG.

nemeth.zsolt.janos@generalimail.hu
•  Színházak részére mindennemű
régiségek felvásárlása készpénzben. Dísztárgyak, bútorok, festmények stb.. Kiszállás szakbecslés
díjtalan. 06-30/419-2713 Diszkrét ügyintézés, korrekt árajánlat.
antiklakberendezes.hu
•  Nerc, róka mindenfajta szőrmebundát vásárlok, teljes ruhanemű
hagyatékot, 06-20/229-0986
•  TUJÁK 1,5 métertől 3 méter magasságig eladók Gödöllőn. Egész
évben ültethetőek. Tel: 06-30-5698137
•  Működőképes AGK 25 típusú gázkazán, szerelvényekkel, 2 férfi, 1 női

HIRDETÉS Ӏ 31

kerékpár, 2000 évjáratú C Mercédeszhez 4 db komplett ajtó, 4 db
15”-os alukerék eladó. Gödöllő, 0620-385-6747

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
•  AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben
vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltésmérés, szaktanácsadás. Minőségi
akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben)
06-30-536-4300, 28/611-728 www.
akkugodollo.hu

EGYÉB
•  MÉZET közvetlenül a termelőtől,
a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém,
Lépesméz, Propolisz és Virágpor
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721
•  Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Repce, Akác-, Hárs-, Akáchárs-, Napraforgóméz. 720 ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás.
Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3.
06-28/417-913

HÚS, HENTESÁRU
ÉS FRISS HAL ÜZLET

Cím: Gödöllő, Testvérvárosok útja 19.
Tel.: 06-30-991-54-07, 06-30-854-61-95

AkCiós Termékeink
2022. november 16-30-ig:

Sütni való kolbász  .  .  .  . 1 980 Ft/kg
Sertés Bőrös karaj  .  .  .  . 1 390 Ft/kg
Sertés oldalasvég  .  .  .  . 1 490 Ft/kg
Egész csirke  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 190 Ft/kg
Csirkemáj  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .799 Ft/kg

MONSTER
Fish Zoo

EGZOtiKUS áLLatKErt

az asiaCenter
nyugati szárny első emeletén.
1152 Budapest, Szentmihályi út 167.
Tel.: +36 70 614 8132
Nyitva tartáS:
H: 1100-1900
K-v: 1000-1900

Hal és hüllő különlegességek,
madarak és kisemlősök
50 000 liternyi akváriumban,
terráriumban és röpdében.
Üzletünkben „SZÉP” kártyával és bankkártyávalis fizethet!
Széles kínálattal: üdítők, fűszerek,alapvető élelmiszerek, tészták, tojás stb...

várjuk új ÉS meglÉvő váSárlóinkat!

Facebook: Monster Fish Zoo-Akvárium Terrárium Budapest
e-mail: info@sugerfan.hu

2100
GÖDÖLLŐ,

Petőfi tér 13.

BORKERESKEDÉS

H-P: 10-18,
Szo: 10-12

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!
Minőségi klíMák
raktárról azonnal

Klíma szerelés rövid határidővel

FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLT KLÍMÁK
hívjon most!

Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk,
több típusra és árkategóriában.

Ingyenes felmérés
Telefon: 06 30 620 7119 • 06 30 333 7598
E-mail: info@x-klima.hu • Web: x-klima.hu

