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Karácsonyi gondolatok 
– egyházi szemmel

29 érem  
a VI. Saino Kupán4. old.

Megérkezett Gödöllőre a 
Betlehemi Békeláng, amit idén 
is az ország számos pontjára 
visznek el városunkból, hogy 
hirdesse a szeretetet, a békét, 
a karácsony üzenetét. 

BETLEHEMI LÁNG – Lelkünkben  
is ragyogjon fel a fény!

TÁRSASJÁTÉK 
BOLT

MEGNYÍTOTTUNK! 

Karácsonyi meglepetésnek vagy hétvégi, baráti, családi  
összejövetelekhez a társasjáték mindig tökéletes választás.
Gyere be üzletünkbe, nagy választékkal, bővített nyitva tartással várunk mindenkit! 

TársasjáTéK • KárTyajáTéK • szerepjáTéK  
Sci-fi éS fantaSy • könyvek • TársasjáTéK bérlés  

ÚjdONsáG:  leGO, GeeK ajándéktárgyak

E-mail cím: phantomgameshop@gmail.com
Webes rendelés: phantomgames.hu

1163 Budapest, veres Péter út 15/c 
(Lándzsa utca sarok)

Tel.: 06 70 221 66 07
NyiTvA: H-K: 10-18 • Sze-Szo: 10-20 • Vas: 10-17 

A z ünnepélyes lángátadóra a Művé-
szetek Háza előtt került sor. Virth 
József, a Máriabesnyő Nagyboldog-

asszony Bazilika plébánosa gyújtotta meg a 
lángról Gödöllő adventi koszorújának har-
madik gyertyáját. Úgy fogalmazott, fontos, 
hogy a betlehemi láng ne csak gyertyán-
kon égjen, hanem tetteink is hordozzák a 
fényt, és lelkünkben, cselekedeteinkben 
is felragyogjon. 

(Folytatás a 7.oldalon.) 



A z Energiagazdálkodási 
munkacsoport ülésén 
összehasonlították az 

egy évvel ezelőtti és a mosta-
ni adatokat. A szabályok be-
tartásának és az intézkedés 
hatékonyságának kontrollja 
folyamatos. 
 A munkacsoport ülésén dön-
tés született arról is, hogy a ka-
rácsonyi időszakban – a téli szü-
net idején – az óvodai ügyeletet 
is úgy fogják kialakítani, hogy 
minél kevesebb épületet, he-
lyiséget kelljen fűteni. Termé-
szetesen ez idő alatt is biztosí-
tott lesz az önkormányzat által 
meghatározott hőmérséklet.

   A szokásoknak megfe-
lelően a hulladékszállítást 
városunkban végző Duna-
Tisza Közi Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. 
(DTKH) közzétette a követ-
kező félévi szállítási rend-
jét. Ebből kiderült, hogy a 
megszokott időpontok meg-
maradnak. Amit tudni kell, 
hogy a leszedett és az ingat-
lanok elé kihelyezett kará-
csonyfákat 2023. január 18-
án és február 1-jén viszik el.
 A háztartási (kommuná-
lis) hulladékot minden szer-
dán viszik el, a csomago-
lási hulladékot (szelektív) 
pedig január 11-jén gyűj-
tik be először, és onnan-
tól kezdve minden 2. hét 
szerdán viszik el. A szoká-
soknak megfelelően ezeket 
bármilyen átlátszó zsákban 
ki lehet helyezni.
 A DTKH kéri, hogy a la-
kók fokozott gonddal jár-
janak el a hulladékok tö-

mörítésével kapcsolatban, 
amivel is csökkenthetik a 
tároláshoz szükséges he-
lyet, valamint a kihelyezé-
sükhöz szükséges zsákok 
mennyiségét.
 A házhoz menő zöldhul-
ladék gyűjtése 2023. ápri-
lis 12-én, szerdán kezdő-
dik, és onnantól minden 2. 
héten viszik el a házak elől. 
A kertgondozás során levá-
gott füvet, egyéb lágyszárú 
növényeket, illetve a lehul-
lott falevelet a DTKH által ki-
bocsátott zsákban, illetve 
az ágnyesedéket legfeljebb 
100 cm hosszú kötegekben 
összekötve (alkalmanként 
max. 1 köbméter mennyi-
ségben), a zsák mellé kell 
kihelyezni az ingatlan elé, 
a közterületet nem szeny-
nyező módon.
 A zöldhulladék gyűjté-
sére alkalmas zsákokat 
a cég honlapján (www.
dtkh.hu) megtalálható 

ér tékesíté -
si helyeken 
lehet besze-
rezni brut-
tó 180 Ft/db 
egységáron.
 TA

KARÁCSONYFÁK  
BEGYŰJTÉSE: 2023.  
január 18., február 1.
MINDEN MARAD A RÉGIBEN…

  Lapzártakor érkezett: Gödöl-
lő Város Önkormányzata net-
tó 267 148 783 Ft támogatást 
nyert el a TOPPlusz-1.1.1.-21-
PT1-2022-00001 azonosító-
számú pályázat keretében kiirt 

Helyi gazdaságfejlesztés pá-
lyázaton. Ennek eredménye-
ként a városi piacon felújításra 
kerül sor, aminek részeként a 
piac épületének tetejére nap-
elemeket helyeznek fel.  
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ENERGIA: 
Csak takarékosan! 
Már kimutatható az energiamegtakarítás az 
önkormányzat intézményeinél. Novemberben jóval 
kevesebb energiát használtak el a városi tulajdon
ban lévő épületek fűtésére, mint egy évvel korábban.

 Terítékre kerültek a szociá-
lis kérdések is, mint elhang-
zott, az önkormányzat folya-
matosan biztosítja a szociális 
alapon igényelt tűzifát a rászo-
rulóknak, eddig hatvan csa-
lád kapott ilyen támogatást.  
Emellett hamarosan kiírás-
ra kerül  a lakosság számára 
az a pályázat, amelynek során 

– wageningeni minta alapján –, 
jövőre  energiatakarékos esz-
közöket lehet majd  igényelni. 
Ezzel a legnehezebb helyzet-
ben lévőket szeretné az önkor-
mányzat támogatni. A részlete-
inek kidolgozása folyamatban 
van.  (KJ)



  Jó hír a Szőlő utcai kísérleti 
programban résztvevőknek, 
hogy hamarosan érkeznek a 
zárható kukák, amik levált-
ják a jelenlegieket a Szőlő 
utca 12-38. közötti szaka-
szon. Az itt lévő társasházak-
ban indul ugyanis a kísérleti 
projekt, aminek célja, hogy 
a lakótelepeken lévő hulla-
dékgyűjtő edényeket csak 
az ott lakók tudják használni, 
s ezzel megszűnjön a kuká-
zás és rendezettebb legyen 
az edények környezete. Dr. 
Gémesi György polgármes-
ter a kísérleti projekt kapcsán 
azt mondta, amennyiben jól 
fog működni, lehetőség lesz 
a bővítésére.
 A Szőlő utcában már meg 
is kezdődtek az előkészítő 
munkák, december 10-én 
a lakók, valamint dr. Pintér 
Csilla önkormányzati képvi-
selő (Gödöllői Lokálpatrióta 
Klub) és Bajkó Norbert alpol-
gármester a program koordi-

nátorai közösen tették rend-
be a hulladékgyűjtő edények 
környékét. Bár most a kom-
munális hulladék kukáit cse-
rélik le zárhatóra, a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetet is ki-
takarították. 
 

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. december 15. KÖZÉLET  Ӏ  3

ÖSSZEFOGÁSSAL  
a tisztább Gödöllőért
Kivezetésre kerülhet a szelektív gyűjtőszigetekről 
az üveggyűjtés. Többek között erről tárgyaltak 
a Hulladékgazdálkodási Munkacsoport ülésén. 

A tervek szerint a 2023 
első negyedévében a 
szelektív szigetekről új, 

jobban ellenőrizhető 
környezetbe helyez-
nék át az üveggyűjtő 
konténereket, a ta-
pasztalatok szerint 
ugyanis ezek okoz-
zák a legtöbb prob-
lémát, ezek környe-
zetében halmozódik 
fel a legtöbb illegá-
lisan lerakott hul-
ladék. Az üveggyűj-

tő konténerek száma nem fog 
csökkenni, a helyszínek pedig 
jól megközelíthetőek lesznek – 

ezekről már megkez-
dődtek a tárgya-
lások. 
 Folynak az 
e g y e z t e t é -
sek arról is, 
hogy a ház
h o z m e n ő 
lomtalanítás 
mellett, tavasz-
szal a korábban 
megszokott rendsze-
rű lomtalanításra is elvé-
gezne a DTKH. 
 Ezt a munkacsoport azért tar-
taná szükségesnek, mert a la-
kosság nagyrésze a múlt év-
ben nem vette igénybe a házhoz 
menő lomtalanítást. 
 Az egyeztetést ez alkalom-

mal a Zöld Híd Ökörtelekvöl-
gyi Hulladékkezelő Központban 
tartották meg, ahol a munka-
csoport tagjai tájékozódtak a 
lakosság számára biztosított a 
lomhulladék leadási lehetősé-
gekről is, amivel szintén keve-

sen élnek. 
 A helyszínen in-

gyenesen adható 
le a zöldhulla-

dék (lebom-
ló zsákban), 
s z e l e k t í v 
h u l l a d é k , 
évente egy 

alkalommal 
elektronikai 

hulladék – kor-
látozott mennyi-

ségben, és gumiabroncs 
(max. 4 db). Lehetőség van épít-
kezési törmelék leadására is, 
azért azonban fizetni kell. 
 Az érdeklődők pontos infor-
mációt kaphatnak a DTkH ügy-
félszolgálatán a 28/561-200-
as telefonszámon. 

Ilyen volt… 

… ilyen lett. 



SZOCIÁLIS ELLÁTÁS:FIGYELJÜNK EGYMÁSRA 
A HIDEG IDŐBEN IS!

  A hideg téli idő beköszönté-
vel megnő a kihűlés kockáza-
ta a lakóhellyel nem rendel-
kező vagy idős, egyedül élő 
emberek körében. Kérjük, a 
nagy hidegben mindenki fo-
kozottan figyeljen embertár-
saira, és ha veszélyt észlel, 
jelezze a megfelelő szerve-
zetek, hatóságok felé.

 •   Ne menjünk el az utcán föl-
dön vagy padon fekvő mel-
lett, ha láthatóan legyen-
gült, rossz állapotban van, 
takaró és meleg holmi nél-
kül. Szólítsuk meg, ha nem 
válaszol vagy zavarodot-
tan beszél, veszélyben van.  
Az alkoholos befolyásolt-
ság növeli a kihűlés koc-
kázatát!

 •   Bizonyosodjon meg az idő-
sebb, rosszabb egészségi 
állapotban lévő, egyedül 
élő családtagok, szom-
szédok és a közeli utcá-
ban élők épségéről és biz-
tonságáról.

 •   Idős, beteg, segítségre 
szoruló szomszéd, isme-
rős vagy családtag esetén 
figyeljük, hogy van-e moz-
gás a lakóhelyén, a hideg 
időben füstöl-e a kémény. 
Ismerős esetén megbizo-
nyosodhatunk arról, hogy 

van-e elegendő tűzifája, 
meg tudja-e oldani annak 
behordását.

 •   Veszély gyanújának ese-
tén értesítsük a hatóságo-
kat, vagy tegyünk jelzést 
a helyi szociális intézmé-
nyeknél!

A Gödöllői Forrás Szociá-
lis Segítő és Gyermekjóléti 
Központ az alábbi szolgálta-
tásokat biztosítja: szociális 
alapon tűzifa igénylés in-
tézése, szociális étkezés, 
éjjeli menedékhely és nap-
pali melegedő.
 Cím:  2100 Gödöllő,  

Ganz Á. u. 7.
 Telefon:  06 (28) 513-605, 

06 (28) 513-606
 e-mail cím: 
 forras.gyk@gmail.com
 honlap: forrassegito.hu

A rászoruló idős, beteg em-
bereknek a házi segítség-
nyújtást a Gödöllői Egyesített 
Szociális Intézmény bizto-
sítja (térítésidíj-köteles szol-
gáltatás).
 Cím:  2100 Gödöllő, 
 Ady sétány 56., 
 telefonszám: 
 06 (28) 512-375 
 Krízishelyzetben hívjuk a 
112-es segélyhívó számot! 

Az államra 
ne számíts! 
A  parlament elfogadta, és hiába kérte  szinte 
mindenki, aki a szociális szférával foglalkozik, az 
államfő jóváhagyta a szociális törvény módosítá
sát. Az óriási ellenállást kiváltó, leginkább csak „lex 
megdöglesz” néven emlegetett módosításról a 2022. 
évi L. törvény Magyarország biztonságát szolgáló 
egyes törvények módosítása néven benyújtott 
salátatörvény részeként  született döntés. 
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D e nézzük, miért is a fel-
háborodás, a lényeg: az 
állam lényegében a csa-

ládokra és az önkormányzatok-
ra hárítja a rászorulókról való 
gondoskodást, szó szerint ő az 
utolsó, akire számíthatnak. 
 A  törvény szerint mindenki 
felelős önmagáért, ha valaki ne-
héz helyzetbe kerül, akkor első-
ként családja köteles róla gon-
doskodni, a módosítás a polgári 
törvénykönyv alapján határoz-
za meg a hozzátartozói felelős-
séget, valamint a hozzátartozói 
kört a  rokontartásra vonatkozó 
szabályok szerinti sorrendben.
 A gondoskodási sorban a kö-
vetkező szinten a települési ön-
kormányzatok állnak, csak őket 
követi az állam, az önkormány-
zatok és az állam pedig együtt-
működik az egyházi és civil szer-
vezetekkel. 
 Hogy pontosan milyen terhet 
ró mindez az önkormányzatok-
ra és a szociális ellátórendszer-
re, az majd akkor derül ki, ha 
megjelenik a végrehajtási ren-
delet. Ám a szakma, az önkor-
mányzatok és a civil szerveze-
tek borúlátóak. 
 – A törvénymódosítás na-
gyon sok kérdést vet fel, amire 
még nem tudjuk a választ és azt 
sem, hány további kérdés me-
rülhet még fel mondta lapunk 

megkeresésére Czeglédi Ingrid, 
az Egyesített Szociális Intéz-
mény igazgatója. – Hogyan fog 
ez a „gyakorlatban” működni? 
Mi alapján és ki/kik határozzák 
meg, hogy egy családnak milyen 
lehetőségei, képességei vannak? 
Ki fogja eldönteni, hogy az egyén 
mindent megtette, hogy a szo-
ciális problémáit megoldja? Mi 
van azokkal az emberekkel, akik 
a saját szintjén nem tudják ke-
zelni problémáikat? A szenve-
délybetegeknél, időseknél, a fo-
gyatékkal élőknél sok esetben 
nem lehet a törvény által előírt 
sorrendet mechanikusan alkal-
mazni – sorolta a problémákat. 
 – Megélhetési válságban él-
nek sokan, nem a többgeneráci-
ós együttélés a jellemző manap-
ság. Kevesen „engedhetik” meg 
maguknak, hogy otthon marad-
janak hozzátartozóikat ápolni, 
gondozni, ráadásul ez sokszor 
szakembert kíván – hívta fel a 
figyelmet. 
 A  Forrás Szociális Segítő és 
Gyermekjóléti Központban is 
arra várnak, hogy tisztázód-
janak a részletek. Az azonban 
már látszik, a korábbinál több 
feladata lesz az intézménynek, 
ott ugyanis egyre többen jelent-
keznek, akik a rezsidíjak emel-
kedése miatt kerülnek krízis-
helyzetbe.  (KJ)

A hajléktalanok átmeneti
szállása a Forrásban
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PEDAGÓGUSSZTRÁJK:  
Gödöllőn is sokan tiltakoznak
Országszerte egyre növekvő számban vesznek részt a pedagó
gussztrájkokban, így Gödöllőn is. A december 8ra meghirdetett 
munkabeszüntetéshez a gödöllői óvodapedagógusok – vigyázva 
arra, hogy a családokat ne terheljék túl – ugyan most nem csat
lakoztak, de a legtöbb gödöllői iskolában természetesen igen!

A hosszú ideje tartó, egyre nagyobb 
viharokat kavaró és – az előremu-
tató kulturált egyeztetések és pár-

beszéd helyett – egyre durvább fenntar-
tói fellépést kiváltó tiltakozáshullám múlt 

heti újabb megmozdulásában a legna-
gyobb tömegben, pedagó-

gusok és fiatalok, 

Budapesten vet-
tek részt, de Gödöl-
lőn is egyre többen álltak 
ki a magyar oktatás jövőjéért aggódók mel-
lett – ki sztrájkkal, ki szolidaritási nyilat-
kozat aláírásával.
 A legnagyobb számban a Török Ignác 
Gimnázium tanárai vettek ma részt a gör-
dülősztrájkban, ahol 30 fő nyúlt a munka-

beszüntetés eszközéhez, illetve 1 tanár vá-
lasztotta a polgári engedetlenség 
formáját. A tanáraik melletti ki-
állásuk újabb szép példájaként 

– főleg a felsőbb évfolyamok-
ból – a diákok a 2. és a 3. órá-
ban tartottak ülősztrájkot.
 A Damjanich Általános Isko-
lában 25en vettek részt a til-

takozásban, köztük Festő Boglár-
ka igazgatónő is. 

 Az Erkel Ferenc Általános 
Iskolában 18, a Hajós Alfréd 

Általános Iskolában 11, a Pe-
tőfi Sándor Általános Is-
kolában 2 fő pedagógus 
sztrájkolt.
 A sztrájkban ugyan nem 
vettek részt a Református 
Líceum tanárai, de a múlt 

héten tiltakozó nyilatkozatot 
fogalmaztak meg. Ebben az 

áll, hogy „az elbocsátott kollé-
gák polgári elégedetlenségét szim-

bolikus segélykiáltásnak tekintik, 
hiszen a néhány elmaradó órával pusz-

tán minimális kárt okoztak, de jelezték til-
takozásunkat és éberen tartották a közös-
ség lelkiismeretét.”
 Varga Lilla, a Gödöllői Óvoda Palotakert 
Tagóvodájának vezetője érdeklődésünkre el-
mondta: ezúttal nem volt óvodai munkabe-
szüntetés, de városunkban az óvodapeda-
gógusok októberben két alkalommal is nagy 
százalékban éltek a sztrájk lehetőségével. Ter-
mészetesen december 8án is is teljes támo-
gatásukról biztosították a kollégáikat.
 A Szent Imre Katolikus Iskola és Óvodá-
ban, valamint a Waldorf Általános Iskolában 
ugyan nem volt sztrájk, információink szerint 
a Premontrei Iskolaközpontban voltak, akik 
csatlakoztak a kezdeményezéshez…  (TA)
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   Az előzetesen meghirde-
tettekkel ellentétben nem 

VÜSZI:  
Készen 
a télre
A VÜSZI felkészült a télre, a rendszer üzemkész,  
erről Lukács Gábor, a VÜSZI Non profit Kft. igaz  
gatója tá jékoztatta dr. Gémesi György polgár
mestert a múlt héten megtartott gépszemlén.

MÁV: 
GYAKORIBB  
JÁRATOK  

  Jó hír a vonattal közlekedőknek, 
hogy a december 11-től a korábbi 
óránként helyett, 30 percenként jár 
a vonat Máriabesnyőről. 
 Megindult a Mátra InterRégió elne-
vezésű járat, ami óránkénti közvet-
len összeköttetést biztosít Budapest 
és Gyöngyös között. Ez  a Keleti pá-
lyaudvar és Gödöllő között nem áll 
meg. A Mátra és a már régebb óta 
közlekedő Agria InterRégió vonatok 
együtt 30 percenkénti eljutást bizto-
sítanak Budapestre, illetve Eger és 
Gyöngyös felé. 
 Az utasforgalom szempontjából ki-
emelt napszakokban a hatvani, gyön-
gyösi vonalon is forgalomba álltak 
a KISS motorvonatok. Budapest és 
Gyöngyös között csak hétköznapo-
kon, Budapest és Eger között hétvé-
gén is közlekednek az emeletes jár-
művek.  (NYF)

VOLÁN: Minden marad a régiben 
módosul a Volánbusz jára-
tainak menetrendje Gödöl-

lő, Aszód, Bag és 
Tura térségében. 
Az autóbusz köz
lekedés hatvani 
vasútvonal felújí-
tása kapcsán ter-
vezett átalakításait 
a beérkező utas
jelzések, észrevé-
telek alapján felül-

vizsgálják – tájékoztatott a 
Volánbusz Zrt. 
 Az érintett vonalak járatai a 
jelenlegi menetrendnek meg-
felelően közlekednek a továb-
biakban is. 
 Nem csak a Volánbusz térségi 
menetrendmódosításból nem 
lett semmi, de a 2023 januárjá-
ra beharangozott egységes ta-
rifarendszerből sem. Ez derült 
ki Lázár János építési és közle-

Mint a tájékoztatón el-
hangzott, hat gép áll 
munkára készen, hogy 

elvégezze a csúszásmentesítést 
vagy a hó eltakarítását.  Ehhez 
a megfelelő szóróanyag is ren-
delkezésre áll. Mivel az elmúlt 
tél is enyhe volt, 168 tonna út-
szóró só maradt, ehhez kétszer 
24 tonnát rendeltek, így bizton-
sággal vághatnak neki a télnek. 
Az első bevetésre, december 
12én került sor, amikor a vá-
rosi utak csúszásmentesítésével 
kezdődtek meg a téli munkák. 
 Ha hidegre fordul 
az idő, sokszor rövid 
idő alatt válik jégpá-
lyává, vagy havassá 
az úttest. Ilyenkor a 
csúszásmentesítést 
és hó eltakarítása és 
a jogszabályban elő-
írtaknak megfelelő 

menetrend szerint zajlik. Esze-
rint az I. ütemben mindig az au-
tóbuszjáratok útvonalát teszik 
használhatóvá, hogy a tömeg-
közlekedésben ne keletkezzen 
fennakadás.
 A II. ütemben a városi gyűj
tőutak, a lakótelepi és egyéb bur-
kolt utak takarítása történik meg, 
majd a III. ütemben kerül sor a 
földutak járhatóvá tételére. 
 Vannak azonban olyan váro
sunkon átvezető utak, amelyek 
rendbetétele nem a város felada-
ta, mint például a Szabadság út, 

kedési miniszter beszámolójá-
ból, amit az Országgyűlés gaz-
dasági bizottsága előtt tartott. 
A miniszter az egységes tarifa-
rendszer és menetrend lépésen-
kénti bevezetésére lát lehetősé-
get jövőre, aminek első eleme 
egy országos bérlet lenne, ami 
minden tömegközlekedési esz-
közön lehetne használni, a má-
sodik lépés pedig egy megyei 
bérlet.  (NYF)

a Dózsa György út, a Köztársa-
ság út, az Isaszegi út, az Állomás 
utca, valamint Rét utca–Blaháné 
út–Hársfa utca– Hegy utca útsza-
kasz, a palotakerti HÉVmegál-
lóhoz bekötő út és a Gerle utca. 
Ezek állami utak, járhatóságuk-
ról a Magyar Közút Nonprofit Zrt
nek a kötelessége gondoskodni. 
 A VÜSZI feladata a kerékpár-
utak és az önkormányzati tulaj-
donú épületek előtti járdák taka-
rítása is, a gyalogos közlekedési 
utakat azonban azoknak az in-
gatlantulajdonosoknak kell rend-
ben tartani, akiknek az ingatla-
na előtt található. Ez egyaránt 
vonatkozik a különböző cégekre 
és a magánházakra is. A lakóte-
lepeken és a társasházak eseté-
ben a közös képviselők feladata 
a járdaszakaszok tisztántartá-
sának, csúszásmentesítésének 
megoldása. Erre nem árt foko-
zottan odafigyelni, mivel a csú-
szós járdán véletlenül bekövetke-
ző balesetért a tulajdonos anyagi 
felelősséggel tartozik, akár élet-
hosszig tartó kötelezettséget je-
lenthet.  (KJ)



ADVENTI 
GYERTYAGYÚJTÁS

  Idén is mindenkit várnak szeretet-
tel, hogy Gödöllő adventi koszorúján 
közösen gyújtsák meg az ünnep kö-
zeledtét hirdető gyertyákat a Művé-
szetek Házánál.
 DECEMBER 18-ÁN 16  órakor 
kerül sor a negyedik gyertya meg-
gyújtására, áldást mond Balogh Ta-
más, református lelkész, közreműkö-
dik a Forrás kórus.

ADVENTI hangulatban
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MEGÉRKEZETT 
a Betlehemi Békeláng 

(Folytatás az 1. oldalról) 

A rendezvényen Pelyhe Jó-
zsef önkormányzati kép-
viselő mondott beszédet, 

amiben a kiemelte: karácsony 
közeledtével különösen fontos, 
hogy a szívünkben és lelkünk-
ben is béke legyen.

 Ezt követően dr. Gémesi György pol-
gármester dr. Pappné Pintér Csilla önkor-
mányzati képviselő segítségével gyújtotta 
meg a lángról azokat a mécseseket és gyer-
tyákat, amiket a különböző önkormányza-
tok küldöttei, valamint városunk lakói és a 
környékről érkezők hoztak magukkal.
 Az ünnepi műsorban a Török Ignác 
Gimnázium Kórusa Tápai Dóra veze-

   December 10én megkezdődött a  Gö-
döllői Adventi Napok programsorozata, 

A GÖDÖLLŐI ADVENT RÉSZLETES  
ÉS PONTOS PROGRAMJÁT  
megtalálják a Művészetek Háza 
holnlapján, valamint Gödöllő város 
Facebook-oldalán az események között 

ami december 22ig várja az ér-
deklődőket  a Művészetek Háza 
és a Várkapitányi Lak közötti 
területen.  A helyszínen felál-
lításra került a város betlehe-
mi jászolja is. 
 Az érdeklődők válogathat-
nak a kézművesek portékái-
ból és karácsonyi finomságo-
kat kóstolhatnak, a Művészetek 
Háza előtt pedig minden este 
koncertek segítik az ünnepre 

hangolódást. 
 A Gödöllői Advent részletes és pon-
tos programját megtalálják a Művészetek 
Háza holnlapján, valamint Gödöllő város 
Facebookoldalán az események között. 

TÖBB FOTÓVAL  
www.szolgalat.com-on  
és Facebook-oldalunkon.

tésével, Kája Sán-
dor, a Máriabesnyői 
Nagyboldogasszony 
Bazilika kántora 
és a Fréderic Cho-
pin Zenei AMI nö-
vendékeiből álló 
Vaskalapos ének-
együttes (felkészí-
tő tanáruk Benedek 
Krisztina) műkö-
dött közre.
 A Betlehemi Bé-
kelángot az ünnep-

ség utána Királyi Váró előterében helyez-
ték el, ahol karácsonyig mindenkinek 
lehetősége van meggyújtania róla saját 
gyertyáját.

Fo
tó

k: 
Ta

tá
r A

tti
la



   Tájékoztatjuk tisztelt olvasóin-
kat és partnereinket, hogy a Gödöl-
lői Szolgálat idén már nem jelenik 
meg nyomtatott formában. A 2023. 
évi első számot január 26-án 
vehetik kézbe az olvasók. 
 Ez idő alatt online felü-
letünk a www. szolgalat.
com oldal, valamint 
Facebook - oldalunk 
folyamatosan frissül.
 A hirdetésfelvétel 

2021. december 15 -től 2022. janu-
ár 7-ig kizárólag a godollomedia@ 
gmail.com e-mail címen, valamint 

a +36-20-525-5366-os telefonszá-
mon érhető el. 

 Valamennyi kedves 
olvasónknak és partne-

rünknek áldott, békés 
karácsonyt és eredmé-
nyekben gazdag, bol-
dog új esztendőt kívá-

nunk!

Tájékoztatás a Gödöllői 
Szolgálat megjelenéséről

   A VÜSZI Nonpro-
fit Kft. tájékoztat-
ja kedves ügyfeleit, 
hogy a Gödöllő vá-
ros díjköteles vára-
kozási övezeteiben 
az első 30 percre in-
gyenes várakozást 

biztosító eddig kiadott parkolótárcsák a 
2023. esztendőben is érvényesek, így azok 
VÜSZI ügyfélszolgálatán történő megújítá-
sa jövő évi használatukhoz nem szükséges!

   Tájékoztatásul közöljük, hogy a Gödöl-
lői Óvoda Fenyőliget Tagóvodájának Ala-
pítványa, Gödöllői Fenyőliget Alapítvá-
nya a SZJA 1 %ból felajánlott összeget 
(2020as évben 145  040  Ft, a 2021es év-
ben 200 188 Ft, a 2022es évben 164  701  Ft). 
a Covid miatt az idei évben költötte el. 
388  900  Ftból mozgásfejlesztő játékokat és 
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TISZTELT 
ÜGYFELEINK!

 A TÁJÉKOZTATÁS  
BÉRLŐK RÉSZÉRE

 A Gödöllői Város Polgár-
mesteri Hivatal 2022. dec-
ember 22. és 2023. január 
1. között igazgatási szünet 
miatt zárva tart, az ügyfél-

fogadás szünetel.
 Az igazgatási szünet ideje 

alatt halaszthatatlan anyakönyvi 
ügyekben – kizárólag születések 
és halálesetek anyakönyvezése 
– munkanapokon hétfőtől csütörtö-
kig 8.00 és 16.00 óra között, illetve 
pénteken 8.00 és 12.00 óra között az 
alábbi telefonszámok hívhatók: 
 06-70/886-9477
 06-70/886-8684

Gödöllő, 2022.december 6.                                                                         
Dr. Kis Árpád jegyző

   Gödöllő Város Önkormányzata tájé-
koztatja földterület, közterület bérlőit 
és haszonbérlőit, hogy a Képviselő-
testület a 189/2022. (XI.17.) határoza-
tot hozta: 
 2023. évre a földterület, közterület 
bérleti díjakat 15  %-kal megemeli.

 V a l a m i n t 
a 188/2022. 
(XI.17.) határo-
zatot hozta:
 2023. évre a haszonbérleti díjakat 
és a földhasználati díjakat díjakat 
15  %-kal megemeli.

Fenyőliget Óvoda 1 % 

Tájékoztatás a 
parkolótárcsák 
érvényességéről

játéktároló eszközöket vásároltunk. A 2022. 
évi felajánlásból fennmaradó 121  029  Ftot 
a következő évben fogjuk elkölteni, mely-
ről a támogatókat értesíteni fogjuk
 Köszönjük eddigi felajánlásukat és tá-
mogatásukat!

Rólik Imréné, Gödöllői Fenyőliget  
Alapítvány képviselője

GÖDÖLLŐI
SZOLGÁLAT www.szolgalat.com

Lokálpatrióta lap
Alapítva: 1992



  Lapunk minden egyes száma ön-
kénteseknek köszönhetően jut el 
olvasóinkhoz. Ezúton is köszönjük 
Jancsó István, Lázár Júlia, Pálffy Ti-
bor, Szatmári Edéné, Dolányi Sándor, 
Szűcs Lajos, Győriné Tóth Mária, 
Braun Áron, Braun Ádám, Domb-
rádi János, dr. Fábián Zsolt, Földi 

Gyöngyi, Grafjódi László,  Kereszt-
úri Sándor, Berze Péter, Berze Pé-
terné, Sima Gábor, Sári Erika, Erdős 
Györgyi, Kristóf Etelka, Szilágyi Ti-
bor, Szilágyi Fanni, Szilágyi Viktó-
ria, Pintér János, Beck József, Ko-
zák Lászlóné, Erős János, Bölcskei 
Éva, Krekács Józsefné, Varga And-
rás, Pohlné Szili Erika, Tusor András-
né, Tusor Nóra, Tusor Martin, Gémesi 
Levente, Gémesi Zoltán, Kónya Kata-

lin, Oláh Kálmán, Víg Mihályné, Víg 
Zsanett, Víg Alexandra, Bakonyi Zsu-
zsanna, Szalai Balázs, Baran Mária, 
Baran Mária, Sebő Györgyné, Kovács 
Ferencné, Kedves Illés, Szabó Eszter 
Blanka, Szabó Eszter Blanka, Guba 
Lajosné, Guba László, Tatár Attila, 
Klein Éva, Gambárné Szántai Ildikó, 
Gambár Lajos, Dékány József, Dé-
kányné Temesvári Andrea, György 
Sándor Balázs segítségét. 

JUBILEUM

A Grassalkovichkastély lovardájában 
rendezett ünnepségen Pely-
he József, a szervezet el-

nöke köszöntötte az egybe-
gyűlteket, majd dr. Fábián 
Zsolt volt alpolgármester em-

lékezett vissza a kezdetekre – ahogyan dr. 
Gémesi György is, aki 1990 óta Gödöllő 

polgármestere, s azt hangsúlyozta: a 
Gödöllői Lokálpatrióta Klub pártho-
vatartozás nélkül mindig csak a város-
ért való tenni 
akarást tartot-

ták szem előtt.
 „Harminc évvel 

ezelőtt alakult meg a 
… város egyik legna-
gyobb civil szerveze-
te. … Mely szervezet 
1994től minden ön-
kormányzati válasz-
táson indított jelöl-
teket, polgármestert, 
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30 ÉVES A GÖDÖLLŐI LOKÁLPATRIÓTA KLUB

KÖSZÖNET

akik azóta a képviselő testület meghatá-
rozó többségét adják” – fogalmazott 

Gémesi György. „Gödöllőn soha 
nem politikai pártok irodái, ha-

nem a helyi értékeket ápoló 
és a helyi érdekeket össze-
hangoló civil közösségek je-
lölték ki a város működési 
és fejlesztési irányait. En-
nek az eredménye, hogy a 

176 járásközpont közül a vá-
ros az első öt legélhetőbb já-

rásközpont közé tartozik.
 „Természetesen voltak és van-

nak viták, de ezek nem pártpoli-
tikai érdekek, hanem a közösség érde-

kei mentén alakultak, alakulnak ki. Voltak 
hibák. Miért ne lettek volna? De az meg-
kérdőjelezhetetlen, hogy mindig arra töre-
kedtünk, hogy a legjobb szakmai tudás és 
a város érdekei alapján szülessenek meg a 
döntések” – tette hozzá.

 Kérdezik sokan, ki a lokálpat-
rióta? Lokálpatrióta az, aki lo-
kálpatriótának vallja magát, és 
képes, tud és akar tenni a város-
ért, a helyi közösségért. A polgár-
mester mondandója végén úgy 
fogalmazott: „Tesszük a dolgun-
kat, mert bizony nem kis teljesít-
mény lesz megoldani a feladata-
inkat a mai sok feszültséggel teli, 
bonyolult, pártpolitikával átita-
tott világunkban.” Tatár Attiladr. Fábián Zsolt

Harminc esztendeje alakult meg a Gödöllői 
Lokálpatrióta Klub. A helyi értékek megőrzését 
és megismertetését elsődlegesnek tartó civil 
szervezetet egykor id. Bárdy Péter, Vancsó Ödön, 
Krassay László és dr. Gémesi György hívta életre. 
Hajdani és jelenlegi tagjai, képviselői, szimpati
zánsai együtt emlékeztek meg a város vezetésének 
gerincét adó szervezet elmúlt három évtizedéről.

Pelyhe  
József

dr. Gémesi 
György
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Karácsonyi GONDOLATOK
Adventben járunk. Már csak pár 
nap, és Jézus születését ünnepli 
a kereszténység szerte a világon.

G ödöllőre már megérkezett a betle-
hemi láng a Születés Templomából, 
hogy hirdesse a békét és a szerete-

tet. A felállított betlehemi jászolnál sokan 
állnak meg kicsik és nagyok, megpihen-
ni, elgondolkodni a Szent Család alakjai 
előtt. A karácsony igazi üzenetét keressük 
ilyenkor. A gödöllői egyházközségek veze-
tőit arra kértük, osszák meg velünk ünne-
pi gondolataikat. 

A KEVESEBB TÖBB 
Az Úr érkezésének ünnepére készülve, ha 
nagyon belegabalyodunk a másodlagos 
ügyekbe, a közeledés helyett, távolodni fo-
gunk és az adventi idő végére már  kime-
rülünk. Napról napra nő a fáradtság, fe-
szültség és elégedetlenség bennünk: ,, Még 
ezt se csináltam meg, meg azt se és nem 
segít senki sem...” Mária és Márta bibliai 
példája (Lukács evangéliuma 10. rész 38-
42 versek) mutatja, hogy nincs vége a fel-
adatoknak, csak az erőnek. Jézus érkezé-
se öröm volt eleinte, de most már teherré 
vált az Úr jelenléte. 
 Ekkor hívja fel az Úr a figyelmet arra, 
hogy a szolgálat csak addig jó, ameddig 
nem megy a szükséges, alapvető lelki életi 
igények rovására. A szolgálat nem előzhe-
ti meg és nem helyettesítheti az Úrral való 
kapcsolat ápolását. Egy Istennel töltött óra 
is elég egy tevékeny nap lelki üzemanyagá-
nak. Inkább hallgatni az Urat, mint túlsá-
gosan gondoskodni róla. Ez a történet ta-
nulsága.  Egy jó hangulatú, szeretetteljes és 
kedves este szép emlék mindenkinek, még 
akkor is, ha a környezet nem tökéletes. 

Balogh Tamás, református lelkész

Most, amikor több helyen kell megtapasz-
talnunk a sötétebb és hűvösebb arcát a vi-
lágnak – nem csak a nagypolitikában, ha-
nem otthonainkban és intézményeinkben is, 
óhatatlanul arra kényszerülünk, hogy a ka-
rácsonyi várakozás és ünneplés külsőségeit 
is mérlegre tegyük: fontos, lényeges? Vagy 
épp járulékos és lényegtelen, amihez a ko-
rábbi években ragaszkodtunk? 
 Isten a maga szerénységében most is pél-
dát mutat nekünk: Betlehemben nem vol-

tak fényfüzérek, sem mézeskalács, de még 
Jingle bells sem, viszont Isten megvilágosí-
tó és szívet melengető szeretete mégis meg-
jelent. Ahogy a pásztorokat és a napkeleti 
bölcseket magához hívta és vonzotta, így 
hív minket is, hogy a külsőségek mögé néz-
zünk, és az igaz értékeket fedezzük föl, még 
ha nem is látványos a marketingjük. 
 Jézus a jótanácsaival fölnyitja a szemün-
ket, igazi világosságot hoz el nekünk, és 
ráébreszt, hogy a legszebb ajándék, amit 
adhatunk és kaphatunk bennünk van: a 
szeretetünk, a jóságunk, az odafigyelésünk, 
a segítségünk és az egymásra szánt időnk.
Gulybán Gergely, görögkatolikus parókus

KARÁCSONY JELEN IDŐBEN
Az életünket, megélhetésünket fenyegető 
történések sora ma egyre jobban arra sar-
kall, hogy senki mással ne foglalkozzunk, 
csak önmagunkkal. Amikor az önzetlen 
önszeretet dívik, karácsony üzenete meg-
állít minket: Isten adni akar nekünk. Adni 
akarja azt, amit senki emberfia sosem fog 
tudni megadni nekünk, és magunk sem 
teremthetünk meg önmagunk számára, 
mert egyedül Istennél van meg: az életet, 
az igazságot és az örömöt. Karácsony azt 
kiáltja, hogy az a világosság, ami az em-
bervilág sötétségébe az életet, az igazságot 
és az örömöt elhozza, nem más, mint a vi-
lág Üdvözítője, Jézus Krisztus. Befejeződ-
het hát életem tatarozgatása, az igazság 
eleddig hasztalan keresése, és az örömöt 
ígérő, de aztán maguk alá temető élveze-
tek hajhászása. Befejeződhet az elveszett-
ség, az elhagyottság. Felragyoghat kará-
csony öröme és békessége, mely az ünnep 
után is a miénk marad.

Lőrik Levente, baptista lelkipásztor

Szinte minden Karácsonyt meg-
előző időszakban elém kerül 
Ürögdi Ferenc egy verse, amely 
ezzel a kezdő sorral indul: „Min-
den advent kegyelem.” 
 Kegyelem, vagyis egy újabb 
Isten adta lehetőség, hogy még 
mélyebben megértsük, mit je-
lent és mennyire fontos, amit 
Pilinszky János így mond: 
„meg kell tanulnunk vágya-
kozni az után, ami a miénk.” 
Kegyelem, vagyis egy újabb 
elénk adott alkalom, hogy 

megújítsuk magunkban a vágyat an-
nak egyre tökéletesebb megélésére, amit 
ugyancsak ő így mond: „az ember sze-
retni tudja azt, ami az övé.”
 Sok mindenki és sok minden juthat most 
eszünkbe… De talán a legfontosabb, hogy 
Istenével és szeretteivel kapcsolatban jus-
son el az ember annak belátásra, hogy a 
legfontosabb teendő az idei adventben sem 
más, mint felszítani magunkban vágyat: 
„szeretni őt, aki az enyém”... 

Virth József OFM Cap. plébános

A szeretet türelmes, jóságos; a sze-
retet nem irigykedik, a szeretet nem 
kérkedik, nem fuvalkodik fel.  1Kor 13,4
 Szeretettel köszöntök minden kedves ol-
vasót idei karácsonyunkhoz közeledve! A 
szeretet himnuszából vett idézet eleje, le-
gyen egy nagyon tömör imádság alapja. 
Uram adj türelmet és jóságot! Legyen azért, 
mert ha ezek megadatnak, következmény 
lesz minden a nem irigykedéstől az eltűré-
sig. Legyen azért, mert szükségünk van rá 
és legyen azért, mert Istenhez is méltó. Hi-
szek abban, hogy az Istenhez méltó vára-
kozás, imádkozás, ünneplés kapcsán, Isten 
érdemen és várakozáson felül megajándé-
kozza övéit. Harmadik éve nem könnyű kö-
rülmények között éljük az életünket. Végre 
újra a megszokott kapcsolatrendszereink-
hez térhettünk vissza, mikor kitört a szom-
szédos háború, egekbe szöktek(nek) az árak, 
mérhetetlen az infláció és nem kis mérték-
ben nőtt a bizonytalanság. Az élet a nyo-
morúságosabb arcát mutatja, de hisszük, 
hogy van sokkal szebb és reményteljesebb. 
Uram, adj türelmet és jóságot! Kérjük a 
Szentlélek megelevenítő hatalmát ehhez!

Albert Gábor,  
evangélikus lelkész



JÓ PÁR LÉPÉSSEL 
KÖZELEBB A CÉLHOZ

A Rotary Club Gödöllőt 
követve a Magyar Rák-
ellenes Liga Add tovább 
a mosolyodat csoport-
ja is gyűjtést szervez az 
akadálymentes kisbusz 

megvásárlására. Ezért a 
Civil Karácsony rendez-
vényén aki adománnyal 
támogatja a kezdeménye-
zést „mosoly pólókat” 
kaphat. 
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Rotary Club 
Gödöllő 

Minden korosztályt megmozgatott a Gödöllői 
Rotary Club akciója, amivel  csatlakozva a WGWG 
Alapítvány kezdeményezéséhez  pénzt gyűjtenek, 
hogy a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 
Idősek Otthona számára egy akadálymentes 
kisbusz vásárlását tegyék lehetővé.

xxx

E nnek érdekében jótékony-
sági Mikulásfutást szer-
veztek az alsóparki futó-

körre, ahol a mozgás mellett a 
gyerekeket játék, zsákbamacs-
ka, no és persze a Mikulás vár-
ta, aki meg is ajándékozta őket. 
A lebonyolításba a Gödöllői If-

júsági Testület tagjai is bekap-
csolódtak. A szervezők azt az 
iskolát, amely a legtöbb résztve-
vővel képviseltette magát, aján-
dékban részesítették.
 A rendezvényt Mandzákné 
Tarnavölgyi Judit, a Rotary 
Club Gödöllő elnöke, dr. Gémesi 

György pol-
gármester és 
dr. Kiss Ger-
gely három-
szoros olimpiai 
bajnok vízilabdá-
zó, a rendezvény fő-
védnöke nyitotta meg.
 A rendezvénynek köszön-
hetően eddig 600 ezer forint 
gyűlt össze a buszra. Ami pe-
dig az iskolásokat illeti, az Er-
kel Ferenc Általános Iskolá-

ból futottak a 
legtöbben, így 
ők kaptak 15 

focilabdát, 3 
pingpong szettet, 

és egy 50 ezer fo-
rint értékű Tesco vá-

sárlási utalványt.

TÖBB FOTÓVAL 
a www.szolgalat.com-on  
és Facebook-oldalunkon.
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A KÖZÖSSÉGEK EREJÉVEL 
 – beszámoló a Gödöllői Civil Kerekasztal 
Egyesület 2022-es évi munkájáról 
Ahogy minden évben, szeret
nénk idén is hírt adni az egye
sület munkájáról az év végi 
utolsó lapszám hasábjain, hogy 
szé les körben tájékozódhasson 
mindenki sokrétű, értékhor
dozó tevékenységéről.

A z elmúlt évek járvány-
helyzet okozta nehéz-
ségei után idén ősszel 

új kihívással kellett megküz-
deniük nemcsak a magánembe-
reknek, intézményeknek, kul-
turális csoportoknak, hanem a 
civil szervezeteknek is. A nagy mértékben 
megemelkedett rezsidíjak miatt átmene-
tileg, a téli időszakra be kellett zárni a Ci-
vil Házat is, mely a városunkban aktív 70
80 civil szervezet, önkéntes csoport közel 
felének biztosít teret napi, heti, vagy havi 
rendszerességű programjainak megvaló-
sításához. De szerencsére ez nem szabott 
gátat aktivitásuknak, Gödöllő Város Ön-
kormányzata a Királyi Váróban, a városi 
könyvtár, több oktatási intézmény és ma-
gánszemély is „befogadta” őket, így zavar-
talanul találkozhatnak egymással és tevé-
kenykedhetnek tovább, rendezhetik meg 
programjaikat. 
 Novemberig 8582 fő lépte át a Civil Ház 
küszöbét, ami felülmúlt minden eddigi lá-
togatottságot! A Ház használatának koor-
dinálását továbbra is az ernyőszervezetként 
2014ben alakult Gödöllői Civil Kerekasz-
tal Egyesület (GdCKE) végzi. 

 A Civil Ház a hat évvel ezelőtti 
nagyszabású felújítás után idén 
újra megszépült az önkormány-
zat jóvoltából: s ezt követően 
kerülhetett sor az éves közös 

nagytakarításra, amin idén is szép szám-
ban képviseltették magukat a házhaszná-
lók. A kert gondozásában kiemelkedő volt 
továbbra is az idén 35 éves Gödöllői Kert-
barát Kör munkája, 
 A Civil Ház környezetének fejlesztése ér-
dekében ebben az évben a GdCKE még na-
gyobb erővel vetette bele magát az Új Nap 
Új Remények adománygyűjtésbe, várako-
záson felüli eredménnyel: 550 000 Ftot si-
került a „követeiknek” összegyűjteni! 
 Idén is folytatódott a Megújult Nemzedé-
kért Alapítvány és a Gödöllői Fészek Nagy-
családosok Egyesülete élelmiszermentési 
tevékenysége, a környezethasználati lábnyo-
maink csökkentését segíti még a használati 
tárgyak újrahasznosítása – mint például a 
Zöld Varrodában, a Kreatív Nagyik is ezen 
a téren folytatnak jelentős tevékenységet, s 
ilyenek a Diverzitás Alapítvány ruhacsere 
akciói is, hogy csak néhányat emeljünk ki. 

 A Civil Ház nagytermében 
idén is több színvonalas kiállí-
tást rendezett a Duflex Fotográ-
fiai Stúdió és a művészetek öt-
vözését, harmóniába rendezését 
szolgálja a CivilDuflex Művé-
szeti Szalon, melynek megrende-
zésére idén újra sor kerülhetett.
 A GdCKE továbbra is szoros 
együttműködésben tevékenyke-
dik a Pest Megyei Civil Közösségi 

Szolgáltató Központtal. Az együttműködés 
keretében 2022ben kétszer is megrende-
zésre került a Civil Házban a Civil Véradás, 
a közelmúltban pedig részt vettünk a nagy-
szabású adománygyűjtésükben a kárpátal-
jai Irgalmas Samaritánus Református Gyer-
mekotthon Jótékonysági szervezet részére. 
 Hagyományaihoz híven 2022ben is több 
városi programot szervezett a GdCKE, ilyen 
volt az Édesanyák köszöntése a Világbéke 
Gongnál, a Civil Piknik és a  Civil Utca. 
 Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani minden civil társunknak 
rengeteg önzetlen munkájáért, vá-
rosunk értékeinek gyarapításáért és 
szívből kívánunk ugyanilyen tevékeny, 
dolgos, összetartásban, együttműkö-
désben gazdag 2023-as esztendőt!

Kecskés Judit, civil referens  
és Szabó Csaba, a GdCKE elnöke

A CIVIL KEREKASZTAL TELJES,  
RÉSZLETES BESZÁMOLÓJA  
a www.szolgalat.com-on  
és Facebook-oldalunkon.



   Népszerű mesehősökkel és a Mi-
kulással is találkozhattak a gödöllői 
óvodások a Gödöllői Városi Moziban.  
Mintegy 1200 gyerek vett részt a már 
16 éves múltra visszatekintő rendez-
vényen. 
 A gyerekeket az önkormányzat jóvol-
tából filmvetítés várta, az előadás után 

   A nehéz időkben is összetart 
a gödöllői Életmód és Csontrit-
kulásosok Klubja. Mint a szer-
vezet karácsonyi összejövetelén 
elhangzott, a  tagság a Civil Ház 
bezárása után is folytatja a közös 
programokat, segítik egymást. 
 A rendezvényen Kalydy End-
réné elnök kijelentette, büszke a 
csapatra, akik egészségük megőr-
zése érdekében mindent megtesz-
nek. Egyúttal köszönetet mondott 
az önkormányzatnak, hogy segí-
ti a klub munkáját. 
 Az ünnepségen Molnár Gergely önkor-
mányzati képviselő méltatta a szervezet 
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pedig a Mikulás bácsi ajándékozta meg 
őket. 
 Az óvodásoknak a mesefilm és a tél-
apóval való személyes találkozás egyaránt 
nagy öröm volt. Ők is hoztak ajándékot: 
rengeteg énekkel, versekkel lepték meg 
a nagyszakállút, de volt, aki rajzot is ké-
szített számára.  (BJ)

NEMZEDÉKEK  
TALÁLKOZÁSA

  Nagy sikerrel rendezték meg a már 
hagyományos fenyőfa díszítést a Mo-
solygó óvodában. A dr. Győrfi Beáta 
kezdeményezésére létrejött és 2013 
óta Karlovics Andreával szervezett 
programon a Kazinczy lakótelepen 
élők, az óvónénik és a gyerekek kö-
zösen díszítették fel a hatalmas fe-
nyőfát. A résztvevőket – akik között 
valamennyi korosztály képviseltette 
magát – emellett jó zene, kézműves 
foglalkozás és hangulatos beszélge-
tések várták. (BJ)

   Megajándékozta a Miku-
lás azokat a gyerekeket is, akik 
rendszeresen PEDIBUSZszal 
járnak iskolába. Mivel a nagy-
szakállú rendkívül elfoglalt volt, 
ajándékait segítői adták át a gye-
rekeknek, az E1 járaton, amely-
nek utasait az eső sem kedvet-
lenítette el a gyaloglástól, az 
ügyeletben lévő önkéntes kí-
sérők, Várhelyi Gitta és Bene 
Zsuzsanna adták át a küldemé-
nyeit. A legnépesebb, H1jára-
ton Bárdy Péter alpolgármester 
– aki a program indulásakor már  
részt vett a gyerekek kísérésében 

– közvetítette a Mikulás csomagjait. A H2
es járaton pedig a közterületfelügyelet ve-
zetője, Zimányi Norbert és kollégája lepte 
meg a srácokat. Ők meg is bizonyosodhat-
tak róla, hogy a PEDIBUSZosok mostanra 
jól megtanulták a biztonságos gyalogos köz-
lekedés szabályait. Kvízkérdéseikre ugyan-
is kentékvágták a válaszokat. 

(Forrás: Pedibusz Gödöllő) 

Pedibuszos 
MEGLEPETÉS

Mikulás Mozi MEGLEPETÉS

Összefogással könnyebb

munkáját, amit már 20 éve végeznek. Mint 
mondta, hatalmas kincs ez az összetartás. 
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Miért éppen …?

Ahogy minden ünnepnek, a karácsonynak is megvannak a 
gasztronómiai hagyományai. Persze ahány ház, annyi szokás, de 
vannak ételek, amik szinte egy család asztaláról sem hiányoznak 
ilyenkor. Ha egy kicsit visszatekintünk a múltba, kiderül, nem vélet
lenül kerül az asztalra diós, mákos, vagy éppen mézzel készült étel.  

A KARÁCSONYI ÉTELEK TITKAI

D e ne szaladjunk előre, 
kerüljön először az ab-
rosz az asztalra! A szépen 

hímzett karácsonyi abroszt ki-
zárólag erre az alkalomra hasz-
nálták, s varázserőt tulajdonítot-
tak neki: úgy tartották bőséget, 
egészséget hoz, ezért később 
sütő vagy vetőabrosznak hasz-
nálták.
 Fontos volt, hogy az asztalra 
kerülő kenyér egész legyen, mert 
akkor az év minden napján lesz 
kenyér az asztalon. 
 A hal sem véletlenül szerepel csaknem 
minden karácsonyi menüben ma is. Ennek 
fogyasztása keresztény hagyomány. Az ad-
vent böjti időszak volt, amikor eleink tar-

tózkodtak a hús-
féléktől, ez alól 
azonban a hal 
kivétel volt. Mi-
vel Jézus szü-
letésének estéje 
még hivatalosan 
a böjti időszakhoz 
tartozott, így régen 
a főfogások ekkor min-
dig hallal készültek. Persze 
a néphagyományban ennek is volt más je-
lentése: a halpikkely gazdagságot jelentett 
a következő esztendőre. 
 A gazdagsághoz kapcsolták a mákot is, 
ezért a mákos bejgli, vagy a szegényebb 

családokban a mákos tészta mindenképp 
ott volt az ünnepi asztalon. A mézről azt 
tartották, megédesíti az életet. 
 A mákos bejgli „párjának”, a diósnak is 
fontos szerepe volt: a diót a rontás el há
rítására használták, sőt jövendöltek is be-
lőle, egészséges dió egészséget, a rossz be-
tegséget jelentett. 
 Az alma sem hiányozhatott a karácso-
nyi asztalról. Úgy tartották, annyi felé kell 
vágni, ahányan az asztalnál ülnek és min-
denkinek el kell fogyasztani a maga szele-
tét, hogy a család együtt legyen a követke-
ző karácsonyon is. 
 Talán sokaknak meglepő lehet, de régen 
a sült tök is fontos része volt a karácsonyi 
menünek, ezt a torokfájás megelőzése ér-
dekében fogyasztották. 
 Manapság a babot és a lencsét inkább új-
évkor fogyasztjuk, hogy gazdagságot hoz-
zanak az évre. Régebben is ezért került az 
asztalra, de karácsonyi ételnek számított.  
 A babhoz több más hagyomány is kapcso-
lódik. Egyes helyeken azért ették, hogy sok 
csibéjük legyen az újévben, máshol lencsé-
vel kevert babot kentek az ökrök és a tehe-

nek hátára, hogy szép kövérek és értéke-
sek legyenek. 

 Nem hiányozhatott az asztal-
ról a gomba sem. Ez is a ba-

romfineveléssel volt kapcsola-
tos.  A néphit szerint ugyanis, 
aki nem eszik gombát kará-
csonykor, nem lesz baromfia 
az újévben. 

 A karácsonyi só később 
szintén hasznos gyógyszer-

nek bizonyult: ezzel előzték meg, 
hogy a tehén felfúvódjon, de a nép-

hit szerint a tejhozamot is jótékonyan 
befolyásolta. Az asztalra tett fokhagymát 

vagy gyógyításra használták, vagy az álla-
toknak adták éjfélkor, hogy a rontást távol 
tartsák vele. 
 Nos,  érdemes átgondolni a karácsonyi 
menüsort!  (KJ)



Januárban ismét vidám darabbal várja 
a közön séget a Spirit színház. A korábbi 
nagysikerű előadások után, Főnök a 
pácban címmel külön leges vígjátékot 
mutatnak be a Királyi Váróban január 
29én, vasárnap 16 órai kezdettel. 

PÉCSI ILDIKÓ EMLÉKDÍJ 
SZAVAZZON ÖN IS!

  Pécsi Ildikó emlékének ápolására a 
Pécsi Ildikó Színtársulat létrehozta a Pé-
csi Ildikó Emlékdíjat, amit minden évben 
egy 70. életévét betöltött színésznő kap-
hat meg . Első alkalommal Halász Judit 
vehette át az elismerést.
 A díj átadására minden esztendőben 
Pécsi Ildikó születésnapján, május 21-
én kerül sor.
 A közönség által javasolt színművé-
szek közül a Pécsi Ildikó Színtársulat tit-
kos szavazással választotta ki az öt je-
löltet. Most ismét a közönség dönthet, ki 
legyen a kitüntetett. 
 A díj egy Pécsi Ildikó aláírásával ellá-

tott üveg obeliszk, ami mellé pénzdíj és 
oklevél is jár.
A idei jelöltek:
 Béres Ilona, 
 Hámori Ildikó, 
 Molnár Piroska, 
 Oszvald Marika, 
 Pogány Judit
Szavazni 2023. április 23-ig lehet:
  •   A Pécsi Ildikó Színtársulat 

Facebook-oldalán.
  •   A szavazólap kivágásával  

és beküldésével szerkesztő-
ségünk posta címére: 

 2101 Gödöllő  Pf. 385.
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Januárban újra 
SPIRIT SZÍNHÁZ

Bajban a pszichiáter. Befolyásos, gazdag páciense 
lefoglalja minden idejét. Menyasszonya és ve-
szélyes ügyfele egyre türelmetlenebb. Mi tör-

ténik akkor, ha a pszichiáter esik pánikba? 
 Szellemes, pergő párbeszédekkel megírt vígjáték, 
mely a Spirit Színházban kerül először színpadra. Az 
előadáson a maffiafilmek világát idéző dalok csendül-
nek fel. S, ha netán valakinek ismerősen csengene a 
történet, az nem a véletlen műve, a darab ugyanis a 
„Csak egy kis pánik” színpadi változata. 
 
SZEREPLŐK: 
Matteo Conti, maffiavezér: 
Perjés János 
Dr. Patric Henderson, pszichiáter:  
L.Péterfi Csaba 
Donna Potter, a menyasszonya: 
Nagy Fruzsina Lilla  
Jessica Johnson, dr. Patrick páciense: 
Csáki Ágnes 
Dákó: 
Haász Tamás
 Az eredeti előadás rendezője: Szarka János
 Felújította: Perjés János  
 Jegyek 2500 forintos áron vásárolhatók a 
Királyi Váróban és a Jegy.hu oldalon. Tájé-
koztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy a Ki-
rályi Váróban 2023. január 9-től 9-16 óra kö-
zött lehet vásárolni. Fontos: Csak készpénzes 
fizetésre van lehetőség.



   A Gödöllői Városi 
Múzeum, a Gödöl-
lői Királyi Kastély 
és a HM Hadtörté-
neti Intézet és Mú-
zeum munkatársai 

„Gödöllő a máso-
dik világháború-
ban” címmel ren-
deztek konferenciát, 
amelynek előadása-
it a Barokk Színházban tartot-
ták meg december 9én. Kö-
szöntőt dr. Ujváry Tamás, a 
kastély ügyvezető igazgatója, 
valamint Kerényiné Bakonyi 

December 1011én többek 
között az Arpeggio Gi-
tárzenekar adott ünne-

pi koncertet, a Gödöllői Városi 
Vegyeskar karácsonyi hangver-
senyével  pedig a 140 esztende-

SZOBORTÖRTÉNETEK
  Szinvai Pál alkotásaiból 

nyílt rendhagyó kiállítás a Le-
vendula galériában. Az  Elha-
nyagoltak és csalfák, félretet-
tek és félbehagyottak című 
tárlaton rég elfeledett törté-
netek elevenednek meg  az 
alkotásokon keresztül, nem 
nélkülözve a spritiualitást.  
 A cím magukra a szobrok-
ra utal, melyek témája az em-
beri test.  
 A szobrásznak a közönség 
csak a kész alkotásait látja, 

a félretett, befejezetlen figu-
rák ritkán kerülnek a közön-
ség elé – mondta a megnyi-
tón Szinvai Pál. Pedig ezek 
talán még személyesbbek, 
részei az útnak, aminek a ki-
állításon csak a végét látják. 
Úgy fogalmazott, ezekben 
a félbehagyott figurákban 
is ott van a munka öröme, 
lehetőséget adnak a visz-
szatekintésre. A Levendula 
galériában most ilyen visz-
szatekintésre várják az ér-
deklődőket.  

Háborús emlékek 

KASTÉLY ADVENT,  
gödöllői előadókkal
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Eszter, a városi múzeum igaz-
gatója mondott.
 A konferencia előadásain szá-
mos érdekes téma merült fel. 
Többek között szó volt a ma-
gyar páncélvonatokról a Buda-
pest körüli harcokban, a páncé-
losokról és harceljárásaikról, de 
közvetlenül a gödöllői kastély-
ról vagy a gödöllői hadifogoly-
táborról is. A rendezvény szá-
mos új információval szolgát a 
téma iránt érdeklődőknek. 

Fotó: Tatár Attila

je született Kodály Zoltán előtt 
is tisztelgett. Igazi különleges-
ségként a kastély udvarán ele-
venedett meg a Besnyői Bet-
lehem misztériumjáték, ami a 
Máriabesnyői Nagyboldogasz-

Ahogy a korábbi években, idén is jelentős szám
ban képviseltetik magukat a gödöllői művészeti 
csoportok az Adventi Kastélynapok rendezvényein. 

szony Bazilika kö-
zössége mutatott be. 
 Advent negyedik 
hétvégéjére is jutnak 
gödöllői fellépők a 
kastélyban,  decem-
ber 17én este a Gö-
döllői Szimfonikus Zenekar ad 
ünnepi hangverseny a Gödöllői 
Városi Vegyeskar közreműkö-
désével, december 18án pedig  

sétáló koncertekkel, valamint a 
díszteremben kamara előadá-
sokkal ajándékozzák meg a kö-
zönséget. (NYF)



   Pataki Pál két kötetét mutat-
ták be december 8án a Gödöl-
lői Városi Könyvtár és Informáci-
ós Központban. A Mesélek című 
könyv még a múlt évben jelent 
meg, de a covidjárvány miatt 
elmaradt a közönség előtti be-
mutató, így most a Sodrás ellen 
című kiadvánnyal közösen ke-
rült az olvasók elé. 
 A rendezvényen dr. Gémesi 
György polgármester mondott 
köszöntőt, melyben úgy fogal-
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Kapaszkodók 

   Újabb szerel-
mes kötettel ör-
vendeztette meg 
karácsony előtt 
az olvasókat 
Nyáry Krisztián.  
Az Így szerettek 
ők sorozat  az 
elmúlt évek leg-
nagyobb könyv-
sikerei közé tar-
tozik, ami most 
újabbal bővült. 
 Íróink, költőink 
érzelmei mögé pillanthatunk be, 
nagy  örömünkre gödöllői vonat-
kozással is.  A szerelmi történetek 
közé bekerült ugyanis Petőfi Sán-
dor és Mednyánszky Berta kap-
csolata is. A költő itt Gödöllőn lob-
bant lángra a lány iránt, aminek 
sok szép szerelmes verset is kö-
szönhetünk. 
 De olvashatunk József Atti-
la és  pszichoanalitikusa, Gyöm-
rői Edit kapcsolatáról, kiderül 
hogyan próbálta megszervez-
ni Vajda János és ifjúkori sze-
relme, Kratochwill Gerogina új-

bóli találkozását a 
költő későbbi felesé-
ge; miért kérte meg 
hétszer Móricz Zsig-
mond Magoss Olga 
kezét, és  hogy mi-
ként élt évekig Mol-
nár Ferenc és 
élete utolsó szerel-
me, Bartha Vanda 
ugyanannak a New 
York-i hotelnek két 
külön emeletén. 
 Nyáry Krisztián el-

meséli, hogy Kosztolányi Dezső 
hogyan folytatott éveken át szerel-
mi viszonyt gyermeke dadájával, 
akiről Édes Anna alakját mintáz-
ta, és miként szövődött titkos sze-
relem Szabó Lőrinc és barátja, Ily-
lyés Gyula felesége, Kozmutza 
Flóra között. 
 De megtudhatjuk azt is, ho-
gyan találta meg a boldogsá-
got Galgóczi Erzsébet Gobbi 
Hilda oldalán.  

Nyári Krisztián:  
Így szerettek ők – Legújabb 

irodalmi szerelmeskönyv)

ÍRÓK, KÖLTŐK,  
SZERELMESEK

AJÁNLÓJA
BAGOLY könyvesbolt

mazott: Pataki Pál az elmúlt 
években versei által sokaknak 
vált lelki társává, értékrendje 
iránymutató. 
 Ezt erősítette meg Sándor Ist-
ván is, aki egyike azoknak, akik 
nem csak a mostani, hanem a 
korábbi kötetekhez is ajánlót ír-
tak. Sándor István azt mondta, 
ezekben a zavaros időkben so-
kaknak adnak lelki kapaszkodót 
Pataki Pál írásai, nem véletlen, 
hogy vannak, akik imádságos-
könyvként forgatják ezeket a kö-
teteket.
 S, hogy mit adnak ezek a ver-
sek és novellák az olvasóknak? 
Bátran kijelenthetjük, ezek 
az írások értékállóak. Hiszen, 
ahogy az első kötetben is, min-
dig a szeretet, a család fontos-
sága és az Istenben való hit jel-
lemzi azokat a sorokat, amiket 
Pataki Pál papírra vet.  (KJ)



CSALÁDBARÁT KÖNYVTÁR
  Családbarát Szolgáltatóhely és a Csa-

ládbarát Munkahely címet kapott a Gö-
döllői Városi Könyvtár és Információs 
Központ.  Az intézmény  2022. szept-

emberében adta be pályázati anyagát a 
Családbarát Magyarország Központhoz.
 A Családbarát Magyarország Köz-
pont célja, hogy megerősödjön és álta-
lánossá váljon a családbarát értékrend 
a munkahelyeken és a szolgáltatások 
terén. Ennek szellemében jött létre a 
Családbarát Hely tanúsító védjegy, 
mely minősíti a jelentkező munkahe-
lyeket és szolgáltatóhelyeket a csa-
ládbarát szempontok megvalósulása 
szerint.
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A KÖNYVTÁR BEZÁR,  
de nem maradnak a gödöllőiek 
olvasnivaló nélkül

Az energiafelhasználás 
csökkentése érdekében 
városunk is rákényszerül 

arra, hogy a leghidegebb hóna-
pokra bezárjon néhány intéz-
ményt. Elkötelezettek vagyunk 
abban, hogy ezen időszak alatt 
is működtessük az alapszolgál-
tatásokat, így könyvtárunk csu-
pán december 20tól január 8ig 
szünetelteti működését. A hasz-
nálók számára január 9-től az 
alábbi lehetőségek állnak ren-
delkezésre:
 Happy Hours: könyvek és egyéb do-
kumentumok személyes átvétele és 
visszahozatala, válogatás a Kabátos Köl-
csönző kínálatából minden hétköznap 
10-12 valamint 16-18 óra között a re-
gisztráción.
 Happy Day: fogadjunk, hogy sose 
értették, miért van zárva szerdánként a 
könyvtár? Hát most nem leszünk, min-
den szerdán 10-18 óra között lehető-
séget biztosítunk, hogy kabátban válo-
gassanak Olvasóink az első emelet 
polcai között. A javasolt bent tartózkodá-
si idő: maximum fél óra. (Csak az első eme-
letet használhatják a látogatók, az Infotér, 

a folyóiratolvasó, a MásArc audiovizuális 
részleg ebben az időszakban is zárva!)
 Könyvláda 0-24: továbbra is lehető-
ség van arra, hogy a honlapon vagy emai-
len keresztül leadják kéréseiket, és maxi-
mum 48 óra elteltével átvehetik azt a belső 
udvari Könyvládából abban az időpontban, 
amikor Önöknek megfelelő.
 Könyvet Házhoz: ha szeretnék, akár 
házhozszállítás is kérhető a leadott rende-
lésre, természetesen ingyen. Ne legyen se a 
rossz idő, se betegség az akadály, szívesen 
segítünk annak, aki átmenetileg nem tud-
ja megoldani, hogy eljöjjön a könyvtárig.
 Eztkérem! – minden fórumon várjuk 
a könyvek, újságok, filmek, diafilmek, stb. 

rendelését. De elsősorban honlapunkon: 
https://www.gvkik.hu/eztkerem  ahol ki 
is tudják választani, hogyan szeretnék át-
venni a csomagot. Emailen az eztkerem@
gvkik.hu és konyvlada@gvkik.hu címekre 
várjuk az üzeneteket. És természetesen le-
het telefonálni (28515280) vagy a közös-
ségi oldalakat használni.
 Utazó könyvtáros – könyvtári óráink, 
foglalkozásaink sem maradnak el, mun-
katársaink biciklire pattannak, bőröndbe 
csomagolják a könyvtárat és házhoz (is-
kolához, óvodához) viszik az olvasás sze-
retetét! Továbbra is igényelhető a legtöbb 
könyvtári óránk, óvodás, iskolás csopor-
tok jelentkezését továbbra is várjuk. Kér-
jük, hogy a honlapon található foglalko-
zásoknál megadott könyvtárossal vegyék 
fel a megadott elérhetőségen a kapcsolatot. 
https://www.gvkik.hu/foglalkozasajanlo
 Olvasók könyvtára: online játék – a 
kevesebb személyes kapcsolat miatt mun-
katársaink játékot indítanak januárban 
a Facebook közösségi oldalunkon, ahol a 
zárvatartás ideje alatt interaktív posztok-
kal és feladatokkal építjük fel együtt az Ol-
vasók Könyvtárát. Figyelje mindenki a kö-
zösségi oldalainkat! https://www.facebook.
com/godolloi.konyvtar 
 Távszolgáltatások: előjegyzés, köny-
vek lefoglalása, hosszabbítása, online be-
iratkozás, chat szolgáltatás továbbra is mű-
ködik a honlapunkon keresztül. 
 Happy Finish  – reméljük március-
ban számtalan újdonsággal nyithatjuk tág-
ra kapuinkat. 
 Ne feledjék tehát, december 20-janu-
ár 8-ig téli álmot alszanak könyvtá-
rosaink, de január 9től újra indul az élet, 
csak egy kicsit más keretek között, hiszen az 
embereknek nem jó, ha elhidegülnek egy-
mástól…

NE HIDEGÜLJÜNK EL EGYMÁSTÓL! 
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   Megújult és egyre több prog-
rammal várja az érdeklődőket a 
Gödöllői Arbopark. A 140 hek-
táros terület iránt a COVID jár-
vány alatt óriásira nőtt az ér-
deklődés, ami új irányt adott a 
fejlesztéseknek.
  2022. május 1jétől az Erdők a Közjóért Ala-
pítvány lett az üzemeltető, aminek feladata az 
erdők természeti értékeinek fenntartása és ez-
zel összhangban az erdőjáró emberek igénye-
inek megfelelő fejlesztések megvalósítása. 
 A 2022. február 4. óta működő automata 
látogatószámlálóberendezés adatai alapján 
november 30ig 50 ezer látogató járt a park-
ban. A bejárathoz 2022. március közepén ki-
tett adománygyűjtő ládában eddig közel 3 
millió forint adomány gyűlt össze. Novem-
ber eleje óta a látogatói véleményeket is gyűj-
tik egy rövid kérdőíven.
 Kiemelt cél a Völgyhíd és a Völgyszínpad 
felújítása, minél több zenei és kulturális prog-
ram szervezése, természetismereti séták és 

   Befejeződtek az alsóparki 
„mászófa” kezelési munkái.  
A 2021ben az „Év Fája” verse-
nyen 2.helyezést elért kőrisle-
velű zöldjuhar az elmúlt hetek-
ben több beavatkozáson esett 
át megmentése érdekében. 
 A fán elvégezték a szüksé-
ges ápolómetszéseket, az egyik 
támasztóágnál lévő hasadás 
fölé pedig odúsátrat tettek a 
szakemberek, ami védi az eső-
től. Fontos, hogy az üregbe ne 

jusson be a csapadék. 
 Sajnos elkerülhe-
tetlen volt az egyik 
támaszág eltávolítá-
sa, mivel teljesen el-
száradt. 
 Mindezek mellett 
új  támasztórend-
szert alakítottak ki 
az egyik felső ág szá-
mára.  
 A fa mellé ismét 
kihelyezték a táblát, 
ami arra kéri az Al-

sópark használóit, hogy ne másszanak a 
fára!  (KJ)

A PONTOS BELÉPŐDÍJAKRÓL 
a www.szolgalat.com-on  
és Facebook-oldalunkon.

ARBO-PARK: 
Fejlesztések és változások

BÜRGI  
ISMÉT SEGÍT

  Ahogy a korábbi években, idén is  
jótékony célokat szolgál BÜRGI nap-
tára. Városunk közkedvelt polgármes-
termacskájának naptára negyedszer 
kerülhet az állatbarátokhoz. 
 Az első évben a gödöllői gyepmes-
teri telep kutyáit segítette a bevétel, 
majd a Bárka Cicamentő Alapítvány 
védenceit támogatta, 2020-ban pe-
dig két tartósan beteg gyermek keze-
lési költségeihez járult hozzá. „Ma már 
tudományosan bizonyított, hogy jó ha-
tással vagyunk kétlábú barátainkra. 
Ugyan személyesen én nem tudok el-
menni, 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 gyermekott-
honok lakóin látható a pozitív változás, 
hanem a kutyákon is. Ezért is gondol-
tam úgy, hogy az idei naptár bevételé-
ből az ilyen jellegű terápiás programo-
kat szeretném támogatni” – olvasható 
Bürgi köszöntőjében. 
 A naptár az alábbi módon rendelhe-
tő meg: godollokabinet@gmail.com cí-
men. Ára 1500 Ft + 500 Ft postakölt-
ség. Az összeget a következő számlára 
kell utalni: GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT 
ALAPÍTVÁNY 10700196-02365800-
51100005 Kérjük, aki pénzt utal, üze-
netben külön küldje el a nevét és a 
címét! Az utalás közleményébe  ne fe-
lejtsék beírni :Bürgi naptár !
 A naptár a Királyi Váróban szemé-
lyesen is megvásárolható és átvehető.

Vigyázz  
A FÁRA!

foglalkozások bizto-
sítása gödöllői civil 
szervezetekkel közös 
megvalósításban. 
 Ehhez minimális 
anyagi segítséget fog 

nyújtani, hogy 2023. január 7től hétvégén, 
valamint munkaszüneti és ünnepnapokon 
az Arbopark belépőjeggyel lesz látogatha-
tó 8 18 óra között.  A teljesárú felnőtt napi-
jegy 1000, a diák és a nyugdíjasjegy 500 fo-
rintba kerül majd, de többféle kedvezmény 
is lesz. Hétközben a létesítményt továbbra 
is ingyenesen és folyamatosan látogathat-
ják az érdeklődők. A hamarosan elinduló 
www.arbopark.hu honlapon és az ArboPark 
Facebookoldalán  minden információ olvas-
ható lesz.   (AP)
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Köszönet a kertekért
Amely az idei évben Önöket illeti. Gödöllő egy olyan város, 
ahol bármerre járunk, mindenhol fák, gyönyörű kertek vesznek 
minket körbe. Az itteni lakosok nagyon sokszor fordultak hozzám 
segítségért, nagyon sok növényt volt szerencsém megörökölni 
idősektől, akinek már nehézséget okozott a gondozásuk és 
rengeteg szép gondolatot is küldtek, mondtak nekem. 

   10 hetes, 
kislány. 
Kb vizsla 
méretű lesz.

   10 hetes 
kistestű kisfiú. 
Csak benti 
tartásra 
fogadható 
örökbe.

 10 hetes
kan. Nagy 
testű lesz.

  6 éves 
ivaros szuka. 
Pórázon szépen 
sétál, gyereke-
ket nagyon 
szereti.

FOGADJ ÖRÖKBE
a Gödöllői Gyep- 
mesteri Telepről! 
TÖRPILLA 

ALEX

NÉRÓ 

LIZA

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

S oksok olyan kertben jártam, ahol 
csak ámultam, hogy milyen pedáns 
rend uralkodott a növények körében. 

Rengeteg ügyfelemmel, olvasómmal talál-
koztam a kertészetben, de sokszor elbe-
szélgettünk a boltban, parkolóban is ösz-
szefutva. Ezek a klassz találkozások mind 
annak köszönhetőek, hogy Önök nyitottak 
a környezetük szépítésére, sokan kérdez-
nek, tanulnak a kertekről, növényekről és 
ez mindenképpen tiszteletreméltó Önöktől. 
 A Covid tombolása alatt rengetegen a ker-
tekben élték napjaikat, akkor azt gondoltam, 
hogy amikor lecseng, akkor a kertészkedő 
kedv is alábbhagy, de nem így történt. 
 Az általam vagy saját kezük által bele-
fektetett munkát megbecsülték és folytat-
ták a kertészkedést. Kint és bent is. 
 Rengeteg embernek adott új hobbit, ki-
kapcsolódást és rengeteg emberrel sikerült 

megértetnem ennek a szakmának a csodá-
ját, hiszen immár Önök is részesei és cso-
dálói lehettek. 
 Ahogy soksok éve mondom, a növé-
nyek és a velük való foglalkozás nagyon 
sok mindent taníthat nekünk, mert szá-
mos tudományos cikk is bizonyítja, hogy 
ahogy nekünk és az állatoknak, nekik is 
van lelkiviláguk, reagálnak az alapdolgok-
ra, mint a fény, víz, tápanyag, de reagál-
nak az emberi hangra és viselkedésre is, 
sőt egymásra is! 
 Így van az, hogy ha egy beteg fát ki kell 
vágnunk, én eutanáziaként gondolok rá és 
nem „csak kivágjuk” , mert beteg volt. A 
maradék gyökere, annak ellenére, hogy a 
növény már nem létezik, a többiek elkez-
dik „etetni”, ami ugyan sok sikerrel ilyen-
kor már nem jár, mégis a többiek törőd-
nek vele, ahogy kártevő érkezésekor is 

figyelmeztetik egymást a nö-
vények. Utána a gondozásuk, 
az állandó figyelésük már a mi-
énk, hiszen ők stabil helyzetük-
ben nem tudják ezt megoldani. 
Így, mint az állatainkat, ugyan-
így a növényeinket is nekünk 
kell gondoznunk és ez messze 
megy a locsoláson. Ezt renge-
tegen megértették és elfogad-
ták, még azok is, akik először 
bolondnak néztek. 
 Én karácsonyra azt kívánom 
Önöknek, hogy az emberi bol-
dogság mellett, találják meg a 
kertjeikben, növényeikben is 
azt a boldogságot, amit nekem 
sikerül gyerekkorom óta. Ne ke-
serítse el Önöket a kudarc, ne-
kem is van, újrakezdem és leg-
közelebb sikerül. 
 Kívánok Önöknek még bol-
dog karácsonyt és jó egészsé-
get a jövő évre is! 

Bujtás Anikó 
www.bujtaskert.hu 



A SAINO SE VERSENYZŐI  
A KÖVETKEZŐ EREDMÉNYEKET ÉRTÉK EL: 
Kelemen Csaba 
Kata (formagyakorlat) 1 hely, 
Kumite (szabad küzdelem) 3. hely
Orbán Bálint 
Kumite (szabad küzdelem) 1. hely, 
Kumite (kötött küzdelem) 3. hely, 
Kata (formagyakorlat) 3. hely
Képes-Harjay Sára 
Kumite (szabad küzdelem) 3. hely, 
Kata (formagyakorlat) 2 hely
Martin Arnold Kihon (alapiskola) 2. hely, 
Kata (formagyakorlat) 3. hely
Szücs Franciska 
Kumite (szabad küzdelem) 2. hely, 
Kata (formagyakorlat) 3. hely
Veres Adelina Kata (formagyakorlat)  
3. hely, Kihon (alapiskola) 2. hely
Hintenberger Belián 
Kumite (szabad küzdelem) 3. hely, 
Kumite (kötött küzdelem) 2. hely, 
Kata (formagyakorlat) 7. hely
Patyi Anton Kata (formagyakorlat) 3 hely, 
Kumite (kötött küzdelem) 3. hely
Ivaskó Domonkos 
Kumite (kötött küzdelem) 2. hely, 
Kata (formagyakorlat) 2. hely
Tavaszi András 
Kata (formagyakorlat) 2. hely, 
Kumite (kötött küzdelem) 3. hely
Csjernyik Gréta 
Kumite (szabad küzdelem) 3. hely, 
Kata (formagyakorlat) 9. hely
Zsigmond Áron Kihon (alapiskola)  
3. hely, Kata (formagyakorlat) 6. hely

Nomuuntushig Munkh-Orgil 
Kihon (alapiskola) 3. hely
Heilmann Hanga 
Kihon (alapiskola) 2. hely
Tőkei Bori Kihon (alapiskola) 3. hely
Szabó Ágoston 
Kihon (alapiskola) 3. hely
Orbán Balázs 
Kumite (szabad küzdelem) 3. hely, 
Kata (formagyakorlat) 7. hely
Csordás Laura 
Kihon (alapiskola) 3. hely
Horváth Ádám 
Kata (formagyakorlat) 4 hely
Méhi Ákos
Kata (formagyakorlat) 7. hely
Horvát-Jakab Zsombor 
Kata (formagyakorlat) 7. hely
Barabás Péter 
Kata (formagyakorlat) 7. hely
Kazi Dávid 
Kata (formagyakorlat) 6. hely
Szklenár Samu 
Kata (formagyakorlat) 6. hely
Virág Levente 
Kata (formagyakorlat) 6. hely
Feicht Róbert 
Kata (formagyakorlat) 8. hely
Gerőfi Csanád 
Kata (formagyakorlat) 8. hely
Bakos Milán 
Kihon (alapiskola) 5-8. hely
Koncz Bence Tamás 
Kata (formagyakorlat) 9-16. hely

29 ÉREM 
a VI. 
Saino 
Kupán 
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A Saino Se karatésai sikeresen 
szerepeltek a Gödöllői Hajós 
Alfréd Általános Iskolában 
megrendezett VI. Saino 
Kupa KarateDo Országos 
Bajnokságon december 10én. 

A verseny fővédnöke dr. Gémesi 
György Gödöllő város polgármes-
tere köszöntötte az egybegyűlte-

ket. A bajnokság fő célja az volt, hogy mi-
nél több gyermek megismerkedhessen a 
versenyzéssel, szélesítve ezzel a tradicio-
nális karate utánpótlás bázisát. A Magyar 
JKA Karate Szövetség és az SKSSKDUN 
Szövetség 22 egyesületének közel 170 ver-
senyzője mérte össze tudását a rangos vi-
adalon. Edző: Ács Tibor

KARATE



KÉT EZÜST ÉS EGY BRONZÉREM 
AZ ÉV UTOLSÓ ORSZÁGOS  
BAJNOKSÁGÁN

  Mórahalmon 
rendezték az év utolsó ha-
zai versenyét, amelyen Diák 
C korosztályos judokák mé-
rethették meg magukat.  
A Gödöllői Judo Klub kis 
sportolói három éremmel és 
egy pontszerző hellyel térhet-
tek haza a Csongrád-Csanád 
megyei kisvárosból. Magyar 
bajnoki második lett Kárpá-
ti Boglárka +46 kg-ban és 
Szucsák Ferenc -50 kg-ban. 
Bronzérmet szerzett Hevesi 
Csoma -45 kg-ban és pont-
szerző hetedik helyen végzett 
Bondár Ágoston -36 kg-osok 
súlycsoportjában.

EREDMÉNYEK:
 2-hely 
Kárpáti Boglárka +46 kg
 2-hely 
Szucsák Ferenc -50 kg
 3-hely 
Hevesi Csoma -45 kg
 7-hely 
Bondár Ágoston -36 kg
 

EREDMÉNY:
Vác VLSE-Gödöllői SK: 0-4

KÖNNYED 
Gödöllői SK-siker  
a Vácot otthonában
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A Pest megyei I. osztályú bajnokság 7. for du
lójában elhalasztották a GSK  Vác VLSE elleni 
bajnokiját, amit december 10én pótoltak be.

A házigazdák pocsék for-
mában várták a gödöllői 
alakulatot, hiszen az el-

múlt öt bajnokijukból négyet el-
vesztettek és csak egyszer sike-
rült nyerniük. Ennek tükrében 
talán nem is meglepő, hogy pár 
nappal a mérkőzés előtt rúgták 
ki a váciak edzőjét. 
 A Gödöllői Bikák érvényesít-
ve a papírformát – Koziorowski 
Richárd és Barabás Ádám dup-
láinak köszönhetően – könnye-
dén, 40ra verték a Vácot.
 Győri Zoltán vezető edző a 
mérkőzést követően így értékelt: 
„Furcsa volt visszatérni ellenfél-
ként arra a helyszínre, ahol an-
nak idején lejátszhattam életem 
első NB Ies mérkőzését. Akarat-
lanul is nosztalgikus hangulatba 
kerül az ember, főleg úgy, hogy 
az ellenfél kispadján volt csapat-
társak ülnek edzőként, a folyo-
són pedig a volt edzőmmel talál-
kozom össze, illetve a csapat volt 
titkára még most is az egyesület-

nél tevékenykedik. Kiválóan áll-
tunk bele a meccsbe, aminek az 
eleje kicsit paprikásra sikerül bi-
zonyos okok miatt. A fiatalokból 
álló hazai csapat bátran és szer-
vezetten játszott, de a rutin és a 
tapasztalat ma felénk billentette a 
mérleg nyelvét. Köszönöm csapa-
tunk minden egyes játékosának 
a féléves teljesítményét, igazán 
büszke lehet magára mindenki. 
A váci egyesületnek további sok 
sikert szeretnék kívánni, bízom 
benne, hogy idővel rendeződik 
a helyzet és újra magasabb osz-
tályú mérkőzéseket láthatnak 
majd a helyi szurkolók.”
 A Gödöllői SK 33 ponttal, a 
tabella 2. helyén áll a bajnok-
ságban. Folytatás február har-
madik hétvégéjén a VS Duna-
keszi otthonában. 

Fotó/forrás: GSK

LABDARÚGÁS

CSELGÁNCS
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XXX
XXX  

XXX

Beküldési határidő:  
2022. DECEMBER 31. 
A BAGOLY KÖNYVESBOLT  
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:   
Decsov Kata, Körösi József 

A DŰLŐ BORKERESKEDÉS 1000 Ft-os vásárlási  
utalványát nyerte: Egri Gábor,  
Fazekasné Bartók Alexandra

A HAPPY BOX (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os  
utalványát nyerte: Király Levente 

A VÁROSI MOZI ajándékát nyerte:
Hetényi Károly, Zemenné Dr. Kollár Tímea

A VÁROSI MÚZEUM ajándékát nyerte: 
Győri-Vince Szabina, Edlmayerné Lakatos Gabriella

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyere-
ménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy 
– akár postai úton, akár e-mailen küldik be a megfejtést – 
a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!

SUDOKU
8 5 2 9
7 9 5 6 3 1

2 1 7
7 6 8 3

4 8 9 1 7
2 1 5 4

7
2 6 8

4 5 9 1

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
GÖDÖLLŐI KÖZFORGALMÚ  
GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI IDŐSZAK:
 hétköznap és szombaton: 20.00-22.00 óráig
 vasárnap és ünnepnapokon: 8.00-22.00 óráig
2022. december 12-től 18-ig
SANITAS GYÓGYSZERTÁR
Gödöllő, Thegze L. u. 2. (Tesco) Tel.: 06-28/545-585

2022. december 19-től 25-ig
EGYETEMI GYÓGYSZERTÁR
Egyetem tér 1., Tel.: 06-28/420-243

2022. december 26-tól 2023. január 1-ig 
MÁRIABESNYŐI GYÓGYSZERTÁR 
Szabadság út 167., Tel.: 06-28/419-749

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



A  GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY  
TAGGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI
 1/2021 (01.26.) sz. Tag-
gyűlési határozat A Gö-
döllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprof it Kf t . 
Taggyűlése írásbeli sza-
vazás útján megállapítja, 
hogy a Magyar Állam meg-
szerezte a MaHill Kft. 100 
%-os tulajdoni részese-
dését képező üzletrészét 
adásvétel jogcímén. A Tag-
gyűlés az iméntiekre tekin-
tettel megállapítja, hogy a 
Társasági Szerződésben a 
MaHill Kft-t megillető tag-
sági jogok és kötelezett-
ségek a Magyar Államra 
szálltak át. A Taggyűlés 
dönt arról, hogy a válto-
zást átvezetik a Társaság 
Társasági Szerződésében. 

Készült az írásbeli szava-
zólapok alapján.

2/2021 (01.26.) sz. Taggyű-
lési határozat A Gödöllői 
Királyi Kastély Közhasz-
nú Nonprofit Kft. Taggyű-
lése írásbeli szavazás útján 
megállapítja, hogy a Társa-
sági Szerződés 10.C, 13., 
13.C és 15.D pontjában 
foglalt Miniszterelnökség-
re delegált feladatokat jog-
szabályváltozás következ-
tében a Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zrt. látja el és 
döntenek arról, hogy a vál-
tozást átvezetik a Társaság 
Társasági Szerződésében. 
Készült az írásbeli szavazó-
lapok alapján   
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Kóstolják meg az egyik  
legjobb halászlevet Gödöllőn!

A karácsonyi menü  
előrendeléseiket már leadhatják a 

telefonszámokon!

Áraink a csomagolás költségét 
nem tartalmazzák!

Harcsahalászlé (filézett)   .  .  .  .  .  . 2 790 Ft
Pontyhalászlé (filézett)   .  .  .  .  .  .  . 2 490 Ft
Haltej (halászléhez kérhető)  .  .  .  . 1 190 Ft
Töltött káposzta   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 890 Ft
Haltál  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 790 Ft
Bőségtál   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 190 Ft
Kemencés tál  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 390 Ft
Óriás palacsinta   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 490 Ft

06-28/414-262  
06-20/248-9667

Vendéglő
Sziget Gépi földmunka 

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

telefon: 06 20 261 7666
ingyenes 

árajánlat

www.gepifoldmunka-tereprendezes.hu



Feladataid lesznek: 
   •   �a�TRUMPF�saját�CAD/CAM�softwarekkel�kapcsolatos��

vevőszolgálati/tanácsadási/oktatási�tevékenység��
ellátása�hazai�és�külföldi�ügyfeleink�részére

   •   �ügyfélszolgálati�tevékenység,�ügyfelek�által�bejelentett�
problémák�hatékony�megoldása

   •   �Software�frissítési�szerződések�kidolgozása�és�gondozása
   •   �Software�frissítések,�átállások�támogatása

amit kérünk: 
   •   �Középfokú�gépésztechnikusi�vagy��

felsőfokú�műszaki�végzettség�
   •   �Angol/német�nyelv�középfokú�ismerete
   •   �Jó�kapcsolatteremtő�képesség
   •   �Megbízhatóság,�csapatszellem
   •   �Jó�problémamegoldó�képesség,�együttműködési�készség
   •   �B�kategóriás�jogosítvány

A kiválAsztásnál előnyt jelent: 
   •   �Műszaki�főiskolai/egyetemi�végzettség
   •   �CAD/CAM�szakirányú�tanulmányok
   •   �HelpDesk�területen�szerzett�munkatapasztalat
   •   �Lemezmegmunkálás�területén��

szerzett�programozói�tapasztalat

amit kínálunk: 
   •   �Folyamatos�szakmai�fejlődés
   •   �Versenyképes�javadalmazás
   •   �Modern�munkakörnyezet,�stabil�háttér
   •   �Változatos�munkakör,�sokszínű�feladatok
   •   �Dinamikus�csapat

MunkAvégzés helye: �
Gödöllő

A csúcstechnológiát képviselő TRUMPF vállalatcsoport gyártási megoldásokat kínál a lemezmegmunkáló szer-
számgépek és a lézertechnika területén. A feldolgozóipar digitális hálózatai által igényelt tanácsadás, gyártóesz-
köz-platform- és szoftverkínálat hajtja a vállalatot előre. A TRUMPF technológiai és piacvezető szerepet tölt be a 
rugalmas lemezmegmunkálás és az ipari lézerek területén.
 A 2021/22 üzleti évben a vállalatcsoport több, mint 16.500 munkatárssal 4,2 milliárd euró árbevételt ért el. 
Több mint 70 leányvállalattal a vállalatcsoport majdnem minden európai országban, Észak- és Dél-Amerikában 
valamint Ázsiában van jelen.
 Termelő vállalatok Németországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Olaszországban, Ausztriában és 
Svájcban, Lengyelországban, az Egye sült Államokban, Mexikóban, Kínában és Japánban találhatók

legyél részese te is a sikereinknek!

Folyamatosan fejlődő csapatunkba 
CAD/CAM SZOFTVER TÁMOGATÓ MÉRNÖK��

munkatársat keresünk!
Amennyiben rendelkezel már szoftvertechnikusi tapasztalattal, szeretnél  

egy dinamikusan fejlődő, piacvezető, családi tulajdonú multinacionális cégnél 
dolgozni, és fontos számodra a kihívás és a biztonság, akkor NÁLUNK A HELYED!

Magyar nyelvű önéletrajzodat pdf formátumban  
a karrier@hu.trumpf.com email címre várjuk!  
Az önéletrajz elnevezése tartalmazza a jelentkező nevét és a pozíció megnevezését is! 
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hirdetés

EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD

Céges, ünnepi és családi 
 rendezvények!

Éttermünkben vállaljuk céges, évvégi, családi  
és ünnepi rendezvények teljeskörű lebonyolítását!

Karácsonyi Sütemények! • Különleges és hagyományos beiglik
Gyümölcskenyér • Ünnepi sütemények • Édes és sós aprósütemények
Kérjük a megrendeléseket december 21-ig szíveskedjenek  leadni az üzletünkben!

Karácsonyi
Sütemények!

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

December 24-én éttermünkben elvitelre!
• Szegedi haláSzlé

• Rántott ponty éS haRcSafilé
• töltött kápoSzta

Kérjük a megrendeléseket december 21-ig 
 szíveskedjenek  leadni!

Kérje ajánlatunKat! – solier@solier.hu

karácSonyi menü

  A múlt héten megismertük a 
sarkantyút mint jelenséget, kivál-
tó okait és megelőzésének lehe-
tőségeit.
 
MOST NÉHÁNY  
SZÓBAN SZERETNÉM  
ISMERTETNI, HOGYAN LE-
HET A MÁR KIALAKULT 
PROBLÉMÁT KEZELNI?
   •    A sarok és a boltozat tape-el 

való ragasztása. 
   •    Egyedi cipőbetétekre lehet 

szükség a boltozat és a sarok 
még jobb alátámasztására.

   •    Nyújtógyakorlatok végzésével 
növelje a talpi bőnye és a vádli 
izmainak rugalmasságát. 

   •    Masszírozza a talpi bőnyét úgy, 
hogy a lábát egy 8-10 cm átmé-
rőjű, kerek, csőszerű tárgyon 
görgeti. Akár egy egyszerű sod-
rófa is tökéletes erre a célra.

   •    Erősítse a lábfej és a boka bol-
tozatot tartó izmait. Ennek egyik 
módja, hogy a lábujjaival össze-
gyűr egy kéztörlőt, vagy a lábuj-
jaival egy konzervdobozzal sú-
lyozott törölközőt húz a padlón.

   •    Nyújtás előtt alaposan melegít-
sen be. A hideg szövetek nem 
tudnak olyan hatékonyan nyúlni, 
ezért a nyújtásra egy forró zu-
hany utáni vagy az edzés végi 
idő kitűnő alkalom.

   •    Használjon jeget a gyógyulás 
elősegítésére és a fájdalom 
enyhítésére. A nyújtások után 

és a nap folyamán a maximá-
lis érzékenység helyén több-
ször is jegelje a sarkát 10-15 
percre, ezzel csökkentheti a 
gyulladást, amely egy erőtel-
jes edzés vagy egy hosszan 
tartó gyaloglás , esetleg hosz-
szabb álló tevékenység utáni 
nap végén érezhető.

   •    Fontolja meg a gyulladás-
csökkentő tabletták (pl. asz-
pirin, ibuprofen stb.) alkalma-
zását. Ezek a gyógyszerek 
csökkenthetik a talpi bőnye 
gyulladását és így enyhíthe-
tik a tüneteket.

   •    Próbálja ki az éjszakai sínt. Ezek 
az orvos által felírt eszközök 90 
fokban behajlítva tartják a láb-
fejet a tipikus, alvás közben elő-
forduló, lefelé mutató lábujjakkal 
jellemezhető nyugalmi lábhely-
zet helyett. A sín viselése eny-
hítheti a reggeli első lépéskor 
jelentkező fájdalmat.

   •    Masszírozza a sarkat sport-
krémmel, ami enyhítheti a tü-
neteket.

   •    Különféle manuálterápiás keze-
lések is igénybe vehetők.

   •    A fizikoterápiás eljárások kö-
zül hatékony gyógyulás érhe-
tő el lökéshullámterápiával 
vagy nagyintenzitású lézer 
kezeléssel

   •    Műtét 9-12 hónapos eredmény-
telen konzervatív kezelés után 
javasolt.  SZ.A.

SARKALATOS  
KÉRDÉS 2.rész



INGATLAN
 •  Blahán, két lakrészből álló családi 
ház 543 m2-es telken eladó! Iár: 88.9 
MFt! Tel: 06-20/539-1988 

 •  Alvégen található nappali+ négy-
szobás ház közel 600 m2-es telken el-
adó! Iár: 87.9 MFt! Tel: 06-20/539-1988

 •  Antalhegyen 140 m2-es, nappali+ 
háromszobás családi ház eladó! Iár: 
69.9 MFt! Tel: 06-20/539-1988

 •  Gödöllőn a Szent János utcában 
(2/B 2.em. 7.), szigetelt tégla ház-
ban 64 nm-es, 2,5 szobás lakás el-
adó. I.ár: 40 M Ft. 06-30-100-8272

 •  Kertvárosban több lakrészből álló 
ingatlan 712 m2-es telken eladó! Köz-
pont sétatávolságra. Iár: 69.9 MFt! 
Tel: 20/539-1988

 •  Családi házat, építési telket kere-
sek Gödöllőn és környékén ügyfe-
leim részére, kedvező irodai jutalék-
kal! Tel: 06-20/944-7025

 •  Gödöllő kastély mögötti részén 2 
szoba + nappalis, beépített teraszos, 
nettó 90 nm-es családi ház 525 nm-

es telekkel, udvari garázzsal eladó. 
I.ár: 56,5 MFt Tel: 06-20/772-2429 

 •  Eladó telket, házat vagy lakást ke-
resek Gödöllőn saját részre. Tel: 06-
70-252-0697 

 •  Budapest belvárosában VII.ker. 
Hársfa utcában 36 nm-es, másfél 
szobás, galériás lakás eladó. Iár: 36 
M Ft. Tel: 06-20-519-6023 

 •  Szilasligeten kúria jellegű családi 
ház eladó. 3 szoba, 2 fürdőszoba, 
étkező, berendezett konyha, egész 
padlástér lambériázva, beépített 
gardróbszekrényekkel, garázs és tá-
roló helyiségekkel. Iár: 69M Ft. Tel: 
06-20-519-6023 

 •  Gödöllőn eladó a Szőlő utcában 
egy 1. emeleti, 64 nm-es teljesen 
felújított lakás! Ingatlanosok kizár-
va. Ir.ár 55 M Ft. Érd: 06-20-805-4882

ALBÉRLET KIADÓ
 •  Vagyonvédelemben dolgozó 
középkorú férfi kiadó szobát BÉ-
RELNE. Kizárólag pihenés cél-
jából. Köszönettel Lévai László. 
+36-20-2001-594 

 •  Gödöllőn kiadó egy 62 m2-es, 2. 
emeleti, napfényes lakás a  Paál 
L. közben. Tégla építésű, 2 szoba 
összkomfort, konvektoros, búto-
rozott, háztartási gépek nélkül. 
06-20/499-7306

 •  Gödöllőn, Kertvárosban külön 
bejárattal, háztartási gépekkel fel-
szerelt, konvektoros, szerény al-
bérleti szoba zuhanyzó fülkével, 
nagy terasszal 1, nem dohányzó fő 
részére kiadó. Külön konyha nincs. 
Egyedi mérőórákkal. Parkolás a 
ház előtt. 90.0000 Ft/ hó plusz 
kéthavi kaució. 06-70-576-2479 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
 •  Iroda kiadó Gödöllőn a Dózsa 
György úti Pepco mögött. 32 nm, 
nettó 123.000 Ft/hó. Földszinti, köz-
vetlen bejárattal, saját parkolóval, 
alacsony rezsivel. A klimatizált he-
lyiség újonnan kialakított, saját vi-
zesblokkal, mért közművekkel. To-
vábbi információ: +36-20-418-8878 

ÁLLÁS
 •  Munkaidő pótlékkal műanyag 
feldolgozó gödöllői kft. felvesz BE-
TANÍTOTT MUNKÁSOKAT, SZER-
SZÁMKÉSZÍTŐT, FORGÁCSOLÓT, 
KARBANTARTÓT, FRÖCCSÖNTŐ 
GÉPBEÁLLÍTÓT 8 órában, TAKARÍ-
TÓNŐT 4 órában. Nyugdíjasokat is 
szívesen fogadunk. Érd: 06-20-9423-
112, uzemvezeto@plastexpress.hu 
www.plastexpress.hu 

 •  BIZTOS JÖVEDELEM! Temetkezés 
keresi jogosítvánnyal rendelkező, 
megbízható, dolgos kollégáját ösz-
szetett munkára. 06-30-478-3673

 •  Csúszásmentesítésre, hó sep résre 
keresünk jelentkezőket több tár-
sasházhoz. Érdeklődni a 06-20-
225-3066-os telefonszámon lehet.

 •  Megbízható, külföldi tapaszta-
lattal, jelenleg is több gödöllői 
családnál dolgozó hölgy takarí-
tást vállal. Kérem, hívjon bizalom-
mal információért: 06-70-949-6212 

SZOLGÁLTATÁS
 •  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
50 nyelven, anyanyelvi, diplo-
más, gyakorlott szakfordítókkal, 

tolmácsokkal! Kedvezményes, 
áfamentes díjak. I.L.I. Fordítóiroda, 
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 06-20-
556-2653, 06-20-543-1775, e-mail: 
info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com 

 •  Language Cert akkreditált, nem-
zetközileg elismert, egynyel-
vű nyelvvizsga Gödöllőn az I.L.I. 
Nyelviskolában! Ugyanitt egyéni 
és kiscsoportos nyelvtanfolyamok 
kedvezményes díjon. Érdeklődni: 
I.L.I. Kft., 20/543-1775, 20/556-2653, 
info@ili.hu 

 •  KERTGONDOZÁS. Bízza most 
rám! Fakivágás, sövényvágás, bo-
zótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Fü-
vesítés, gyepfelújítás, vegyszeres 
gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyep-
szellőztetés. Metszés. Ágak, leve-
lek elszállítása. Ereszcsatorna tisz-
títás. Kerttakarítás. Kerítésfestés. 
Gépi permetezés. Kerti tavak tisz-
títása. Talajfúrás. 06-30-747-6090 

 •  KÖNYVELÉS, cégalapítás, munka-
bérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: 
Gödöllő, Szada. Elérhetőségek: 
0630-592-1856, zacsekne.danuta@
gmail.com

 •  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZE-
RELÉS, fürdőszobák, régi fűtési 
rendszerek, vízvezetékek felújí-
tása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, 
KONVEKTOROK karbantartása fel-
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E-mail: godollomedia@gmail.com
Web: www.szolgalat.com

Tel.: 06-20-5255-366
Cím: Gödöllő, Szabadság tér 7. 
(Irodaépület az önkormányzat parkolójában)
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Megjelenés szerdán.
Telefonon, faxon, levélben hirdetést 
nem áll módunkban elfogadni.
A lapban megjelent hirdetések tartal-
máért nem vállalunk felelősséget.

Hirdetésfelvétel, 
lapinformáció

Életjáradéki szerződéssel  
ingatlant vásárolnék.
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06-30-7186-218
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Nyomdai előállítás: EDS Zrínyi Zrt., 2600 Vác, Nádas utca 8.
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A Hungaro-SLR Gépipari Kft.
Gödöllő Állami telepek

telephelyére munkatársat keres:
• Betanított Munkás MunkakörBen

  Öntvénytisztító (Öntöttvas  
alkatrészek durva sorjázása)
  Sorjázó-Lakatos (Megmunkált 
alkatrészek finom sorjázása)

Jelentkezés az állásra: e-mail: info@slr.hu
H-P 8-16 óra között: +36-20/235-8700

Társaságunkhoz (mint Adatkezelőhöz) munkakör betöltése céljából pályázók a toborzási és kiválasztási folyamatban történő részvételükről önként  
döntenek,ezáltal – pályázatuk, önéletrajzuk Adatkezelőnek történő továbbításával – automatikusan hozzájárulásukat adják személyes adataik kezeléséhez.  

A toborzási és kiválasztási folyamatban résztvevők személyes adatainak kezeléséről szóló Adatkezelési Tájékoztatónkat az alábbi linken éri el:
http://slr.hu/GDPR_Adatkezelesi_tajekoztato_Toborzas_Hungaro_SLR.pdf

Hungaro-SLR Gépipari Kft.

Gödöllőre, családi  
házba TAKARÍTÓNŐT 

KERESÜNK heti 1,  
néha 2 alkalomra.  

Tel.: 06-70-418-3032,  
06-70-623-5844



újítása, javítása. Tel: 06-20-9527-
289, 06-28-476-229 

 •  SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? 
Hívjon bizalommal, házhoz me-
gyek. Számítógép szerelés, rend-
szer és programtelepítés, vírusir-
tás garanciával. Hétvégén is! Tel: 
06-30-333-9201 

 •  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás 
nélkül. Ázások csőtörések meg-
szüntetése. Vécék tartályok csapok 
szifonok cseréje. Csatorna kamerá-
zás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089

 •  TETŐFEDÉS Régi és új tetők ja-
vítása, tetőszerkezeti munkák, 
ácsmunka, zsindelyezés, bádo-
gos munka, ereszcsatorna, Lindab 
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tetőfedés, lécezés, fóliázás, eresz-
deszkák, madárdeszkák festése, 
palajavítások, kúpcserép lekené-
se, leszögelése. Bármilyen kisebb 
javításokat is vállalok. Nyugdíja-
soknak 10% kedvezmény! 06-30-
526-8532, 06-70-362-7324 

 •  ÁCS – TETŐFEDŐ - BÁDOGOS 
Régi tetők javítása, cseréje (pala, 
zsindely), új tetők készítése (cse-
repes, trapéz), bádogos mun-
kák, ereszdeszka festése, javítása. 
Egyéb munkákat is vállalunk. Díj-
mentes állapotfelmérés. Nyugdí-
jasoknak 10% kedvezmény! Elér-
hetőségek: marositetofedes.hu, 
info@marositetofedes.hu, 06-70-
348-5880

 •  PARKETTÁZÁS 06-70-505-1177

 •  TAKARÍTÁS, RENDRAKÁS. Válla-
lunk általános nagytakarítást és 
ablaktisztítást. Pincék, padlások, 
mindenféle tároló helyiségek rend-
betételét is elvégezzük Ön helyett. 
Péter és Csilla 06-20-266-0104

 •  Belső építőipari munkák! Nyílás-
zárók cseréje, csempézés, járóla-
pozás, laminált parketta lerakása, 
gipszkartonozás, válaszfalak fel-
húzása, padlás, szuterén szige-
telése, bútorok összeszerelése és 
kisebb konyhabútorok készítése. 
Függönykarnisok felrakása. Lajos 
06-20-9463-409 

 •  KERÍTÉSEK készítése és SZERE-
LÉSE! Drót, fa, fém kerítések ké-
szítése. Kész kerítésrendszerek fel-
állítása. Kerítés lécek cseréje. Régi 
kerítések BONTÁSÁT VÁLLALJUK. 
Tel: 06-20-9463-409

 •  RÉGI UTCAI KERÍTÉSEK felújítása! 
A lábazat rendbetétele, a kapuk 
beállítása, szükség esetén cseré-
je. Új gondozásmentes fém kerítés 
elemek felszerelése Magyarország 

egyik LEGOLCSÓBB gyártójától. 
Az ügyintézésben tudunk segí-
teni. Tel: 06-20-9463-409

OKTATÁS
 •  COACHING – nyelvtanítás, gya-
korlás, fejlesztés SPECIÁLIS célok-
kal: felkészítés ÁLLÁSINTERJÚRA, 
külföldi munkavállalásra. Felké-
szítés különféle B1, B2, C1 Angol – 
Német nyelvvizsgákra. Gazdasági 
szaknyelvben, EU-s projektekben, 
nemzetközi kapcsolattartásban, 
multinacionális környezetben jár-
tas szakmai nyelvtanár, tolmács, 
coach, kineziológus gödöllői vál-
lalkozó: 06-20-572-0298 

 •  ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást 
vállal FILMSZINKRON, könyvfordí-
tás, vizsgaelőkészítés és korrepetá-
lás területén jártas FIATAL, tapasz-
talt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918 

 •  COACHING fejlesztés – ANGOL – 
NÉMET nyelvtanítás, gyakorlás, fej-
lesztés SPECIÁLIS művészeti – zenei 
fókusszal a gödöllői zeneiskolában 
zongora szakon végzett, művésze-
teket, zenét kedvelő szakmai nyelv-
tanár, coach, kineziológus, gödöllői 
vállalkozó: 06-20-572-0298 

ADÁS-VÉTEL
 •  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbe-
csüs díjtalan kiszállással vásárol an-
tik bútorokat, festményeket, órá-
kat, mindenféle szobrokat, vitrin 
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hi-
ányos darabokat is), régi pénzeket, 
könyveket, bizsukat és ékszereket, 
borostyánt, mindenféle régiséget 
és HAGYATÉKOT. Legmagasabb 
áron vásárolunk első vevőként! Tel: 
70/942-0806, 70/603-7642

Tel.: 06-30-218-7023
Hívjon mosT!  

fűkaszálás  
rövid határidővel!

fakivágást, gallyazást  
vállalunk alpintechnikával  

akár elszállítással is.  

VízVezetékszerelés
duguláselhárítás

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén.
Nyugdíjas kedVezméNy!

fürdőszobák  
felújítása, átalakítása

mosdók, mosogatók, WC-k,  
WC-tartályok javítása, cseréje,  

mosógépek bekötése, kádak cseréje,  
rövid határidővel, garanciával

Sebők Richárd 
egyéni vállalkozó

Kisebb munKáKat is vállaloK!
06-30-353-99-03

gödöllőn!

Csapok, szifonok, mosdók,  
WC-k, WC tartályok stb. cseréje. 

Új vezetékek kiépítése.
(06-20) 412-0524

vízszerelés

VILLANYSZERELÉS
06 70 573 4183
LAKÁSFELÚJÍTÁS
Teljesítmény bővítés

ELMŰ ügyintézés

ÁCS – TETŐFEDŐ – BÁDOGOS
Új tetők (cserepes lemez, cserép) készítése, 

régi tetők (zsindely, pala) javítása.  
Fóliázás, lécezés, ereszdeszkák  

festése, csiszolása, javítása.  
10% KEDVEZMÉNY,  

DÍJMENTES KISZÁLLÁS.
Tel.: 06 70 6577 921

Betegszállítás  
megfizethető áron.

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

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.



Kor-Mon nyílászáró Kft.
 Minőséget kínálunk!

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.

realtherm műanyaG nyílászáróK és BOrOvi 
Fenyő nyílászáróK Gyártása és Beépítése!

KérJen helyszíni Felmérést, szaKtanácsadást – Bemutató termünk: Gödöllő, Kossuth l. u. 26.  
nyitva: h-p: 8-16, szo: zárva • ElérhEtőségEink: 06-30-280-93-75, 06-30-398-48-15, 06-28-423-739,  
e-mail cím: kormonnyilaszaro@gmail.com • WeB: www.kormon.hu • www.realtherm.hu

 RealtheRm nyílászáRók BoRovi fenyő nyílászáRók  
Gyártási határidő:  3-6 hét 8-12 hét
Profilok: 71 mm, 76 mm, 80 mm 68 mm, 78 mm, 92 mm
Üvegezés:  24 mm, 40 mm, 48 mm, 52 mm  24 mm, 38 mm, 48 mm

•    Fix, bukó, bukó-nyíló  
ablakok, erkélyajtók

•    Toló-bukó, emelő-toló rendszerek

•    Íves, alakos 
 szerkezetek

•    Bejárati ajtók

•    Kiegészítők: párkány,  
takaróléc, redőny, 
szúnyogháló

típusú Beltéri aJtóK Gyártása és Beépítése!
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 •  Almási Katalin készpénzért vásá-
rol legmagasabb áron értékbecs-
léssel, írógépet, varrógépet, tele-
víziót, szőrmebundát, ruhaneműt, 
könyveket, bakelit lemezeket, dísz-
tárgyakat, bizsukat, kristályt, tört 
aranyat, kitüntetést, régi pénzt, 
képeslapokat, régi játékokat, tel-
jes hagyatékot díjtalan kiszállás-
sal. 06-30-308-9148 

 •  Almafajták 150-től 400 Ft-ig. Eltart-
ható zöldség- és gyümölcsféleségek, 
krumpli (250-350 Ft), káposzta-, hagy-
ma-, szárazbabfélék a tőlünk megszo-
kott 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: 06-28-
432-941, 06-30-406-5898

 •  Helyszűke miatt kiárusítom a már 
nem használt gépeimet, berende-
zéseimet, anyagkészletemet. Az 
eszközökről bővebb felvilágosí-
tást adok a 06-30-406-5898 te-
lefonszámon. Helyszín: Gödöllő, 
Kőrösi Csoma S. 33. UNIBOND te-
lephelyén. Horváth Gábor

 •  Színházak részére mindenne-
mű régiségek felvásárlása kész-
pénzben. Dísztárgyak, bútorok, 
festmények stb.. Kiszállás szak-
becslés díjtalan. 0630/419-2713 

Diszkrét ügyintézés, korrekt ár-
ajánlat. antiklakberendezes.hu

 •  Eladó holland konyhabútor. Ir.ár: 
50.000 Ft. Érdeklődni: 06-70-417-0828

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

MÉZ
 •  MÉZET közvetlenül a termelő-
től, a Ludányi Méhészetből! Akác-
, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce 
krém-, Lépesméz, Propolisz és Vi-
rágpor kapható. 3kg fölött házhoz 
szállítjuk. 06-30-9891-721 

 •   Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Repce, Akác-, 
Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgóméz. 
720ml-es csavaros tetejű befőttes 
üveget cserébe elfogadok. Házhoz 
szállítás. Szabó Méhészet Gödöl-
lő, Lovas u.3. 28/417-913 



1152 Budapest, Szentmihályi út 167.
Tel.: +36 70 614 8132

Nyitva tartáS:
H: 1100-1900

K-v: 1000-1900

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

Hal és hüllő különlegességek,  
madarak és kisemlősök  

50 000 liternyi akváriumban, 
 terráriumban és röpdében.

MONSTER 
        Fish Zoo

EGZOtiKUS áLLatKErt
az asiaCenter

nyugati szárny első emeletén.
Üzletünkben széles halkínálattal  

és frissen feldolgozott hallal  
várjuk kedves vásárlóinkat!
Élő És szeletelt ponty,  

halbelsősÉg, hekk, lazac,  
afrikai- És szürkeharcsa, 
 apróhal, halsűrítmÉny!

HÚS, HENTESÁRU  
ÉS FRISS HAL ÜZLET
Cím: Gödöllő, Testvérvárosok útja 19.
Tel.: 06-30-991-54-07, 06-30-854-61-95

Karácsonyi halvásár! 

üzletünkben „szÉp” kártyával és bankkártyávalis fizethet! 
Széles kínálattal: üdítők, fűszerek,alapvető élelmiszerek, tészták, tojás stb...

 várjuk új És meglÉvő vásárlóinkat!

Hidegtál   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 000 Ft/fő 
Tatár beefsteak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 990 Ft/adag 
Kemencés tál  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 390 Ft 
Bőség tál  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 190 Ft 
Fokhagymás karaj, párolt káposzta,  
hagymás törtburgonya   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 790 Ft
Ropogós csülök, párolt káposzta, 
hagymás törtburgonya   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 490 Ft  
Sült libacomb, párolt káposzta,
hagymás törtburgonya   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 190 Ft

Áraink a csomagolás költségét nem tartalmazzák!

Vendéglő
Sziget

Kedves vendégeink! 
Kollégáinknak a szilveszteri 

előrendeléseiket is leadhatják 
a 06-28/414-262, 

06-20/248-9667-es 
telefonszámokon.
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BORKERESKEDÉS

2100  
GÖDÖLLŐ,  
Petőfi tér 13.

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


