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Új U20-as országos csúcs 
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Kétszáz éves a Himnusz.  
A Magyar Kultúra Napján  
erre is emlékeztünk Gödöllőn, 
január 22-én. Ez alkalomból 
több kitüntetést adtak 
át az Erzsébet Királyné 
Szálloda dísztermében.

Felelősségünk megőrizni  
AZ IGÉNYES KULTÚRÁT

A városi ünnepségen Gödöllő Kul-
túrájáért díjat vehetett át Hidasi 
Zsófia, a Gödöllői Iparművészeti 

Műhely művészeti vezetője, textiltervező 
művész, valamint Kerényiné Bakonyi Esz-
ter, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója, 
történész, múzeumpedagógus, aki külföldi 
tartózkodása miatt nem tudott személye-
sen részt venni az eseményen. Az ő nevé-
ben a díjat Őriné Nagy Cecília a múzeum 
munkatársa vette át. 

(Folytatás a 17. oldalon)
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GÉMESI GYÖRGY:  
Nem tűrtem el, hogy egyesek  
belenyúltak a kasszába

Nehéz évet tudhat maga mögött 
Gödöllő önkormányzata, és a  
2023-as esztendő is számta-
lan kihívást tartogat a város 
vezetése számára. Dr. Gémesi 
György polgármestert Újvári 
Miklós kérdezte Gödöllő 
jelenlegi helyzetéről és a 
következő időszak terveiről. 

Vágjunk rögtön a közepébe! 
Tervezi-e, hogy 2024-
ben újraindul a pol-

gármesteri székért Gö-
döllőn?
 – Megbeszéltem a csapat-
tal és ennek eredménye, hogy 
igen, indulok.

– Hogyan telt el az elmúlt 
év, annak fényében, ami a gaz-
daságban, az önkormányzatok hely-
zetében történt?
 – Ami itt megy, az már nagyon rég nem ön-
kormányzati autonómia, nem önkormányza-
ti rendszer. Nagyon átrendezte az elmúlt 12-
13 évben a kormány az önkormányzatok és a 
kormány közötti forrás- és feladat-megosztást. 
Ennek a lényege egy nagyon erős centralizáció. 
A finanszírozás is nagyon rossz ahhoz képest, 
ami 1990-ben volt. Ennek ellenére azt gondo-
lom, ennek a munkának van értelme, szépsé-
ge, és a nehéz helyzeten úrrá lehet  lenni!

– Tavaly, finoman szólva is, drasz-
tikusan megemelték az energiaára-
kat az önkormányzatok és intézmé-
nyei számára. Gödöllő is kénytelen 
volt lépéseket tenni.
 – Egyik pillanatról a másikra jelezték ne-
künk, hogy több mint tízszeres lesz az ener-
giaár. Aztán később, hogy a távhő ára meg-
emelkedik tizenhatszorosára. A helyzet több 
mint katasztrofális. Drámai! És ma sem tar-

tunk ott, hogy ennek a végét 
látnánk. Persze a helyzet va-
lamivel jobb, mint tavaly au-
gusztus-szeptemberben volt, 

hiszen a gáz világpiaci ára na-
gyot esett, és ennek alapján a ki-

számolt távhődíj is csökkeni fog ja-
nuártól. De azonnali intézkedéseket kellett 
meghozni. Kiszámoltuk, mennyi többletkölt-
séget jelent ez nekünk erre a fűtési szezonra, 
ami olyan 600 milliós nagyságrendűnek jött 
ki. És aki tudja, hogy 6,5-7 milliárd forintos 
működési költségvetése van a városnak, ak-
kor ez azt jelenti, hogy 10 százalék a többlet-
költség. Mindez két év Covid után, amikor 
elvonások voltak, amikor visszaesett a gaz-
daság, amikor egy csomó költséget vágtak a 
nyakunkba. Dönteni kellett: prioritást élvez-
nek az egészségügyi intézmények, a szociá-
lis otthon, a bölcsődék és óvodák. Sajnos itt 
esett áldozatul a kultúra egy része, hiszen a 
Művészetek Házát ideiglenesen be kellett zár-
ni, a könyvtár és a múzeum nyitvatartását 
is korlátoztuk, és kisebb intézményeket, úgy 
mint a Civil Ház és a GIM-ház, azokat a fű-
tési szezon idejére bezártunk.
 A közvilágításnál pedig abban a szeren-
csés helyzetben vagyunk, hogy 2023 végéig 
van a korábbi áron szerződésünk. Működik 
az energia munkacsoport, amellyel áttekin-

tettük a városi fűtésrendszert. Mondhatnám 
azt is, hogy radiátorról radiátorra megnéz-
tük, mik a teendők. A kormány a saját in-
tézményei számára 25 százalékot írt elő, és 
a mi célunk is az, hogy 25 százalékos meg-
takarítást tudjunk elérni. A 2023-as költ-
ségvetésben lesznek már olyan beruházá-
sok, felújítások, amik az energiatakarékosság 
jegyében fognak megszületni. Ezek mellett 
pályázatokon is nyertünk pénzt, és bízunk 
benne, hogy fogunk is. Ilyen pályázati for-
rás például a palotakerti óvodának az ener-
giahatékonysági felújítása: külső szigetelés, 
nyílászárócsere, vagy például a Művészetek 
Házának napelemmel történő ellátása.

-– Ezek hoznak majd annyit, hogy 
látványosan javuljon a helyzet? Mert 
azért itt tíz-tizenötszörös árakról be-
szélünk.
 – Tíz-tizenötszörös árakat nem, de ezek-
nél az áraknál azért most egy picit jobb a 
helyzet, hiszen a gáz világpiaci ára jelentő-
sen csökkent a tőzsdén. Nyilván, ennek nem 
látjuk a végét, de ezek a beruházások egy és 
három év távlatában, egy középtávú prog-
ram kapcsán születnek meg. És lesz egy 15-
20 év távlatra kinyúló energiahatékonysági 
programunk, amivel azt szeretnénk elérni, 
hogy kevésbé függjünk ezektől a hatásoktól. 

Az ember  
kettőt nyel,  
és elfordul.
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Próbálunk a zöldenergia irányába elmenni, 
alternatív lehetőségeket bekapcsolni a vá-
ros életébe.

– A kormány a tízezer lakosnál na-
gyobb településeknek bizonyos meny-
nyiségű pénzt visszaosztott a há-
borús helyzetre és a rezsiválságra 
hivatkozva, és Gödöllő is kap 86.5 
millió forintot…
 – Az előbb említettem, hogy nagyjából 
600 millió forintos a többletköltség, tehát a 
megtakarításokkal és a bezárásokkal együtt 
300-400 millió lesz a végösszeg. Ehhez kap-
tunk 86 millió forintot. Mindenki számolja 
ki, hogy ez hány százalék.

– Ha már ez talált pénz, mondjuk így, 
akkor nem lehetne ebből a mária
besnyői postát újranyitni? 
 – Mindannyiunknak fájt, hogy bezárt a 
máriabesnyői posta. Ez is úgy indult el, hogy 
azt mondta a kormány, ideiglenesen zár be, és 
arra hivatkozott, hogy a megnövekedett ener-
giaköltségek miatt kell néhány hónapig szü-
neteltetni. Azután kiderült, ez nem igaz. Be 
kellett zárni 366 postát, mert a Magyar Postá-
nak a költségvetését kellett egyensúlyba hoz-
ni. Elmentem Fónagy János miniszterhelyet-
tes úrhoz, a Magyar Posta vezérigazgatójához, 
hiszen a területi önkormányzati képviselő úr 
is aláírásokat gyűjtött. Én magam is aláírtam 
ezt a petíciót. Azt a választ kaptam, hogy ha 
kifizetjük a működési költségek felét, akkor 
újra kinyitnak. Tehát nem az energiaköltsé-
geket, amit viszont vállaltunk volna! Én vol-
tam az első, aki azt mondtam, hogy a város 
az energia többletköltséget, ami 500 ezer fo-
rint, bevállalja. De a teljes működési költsé-
get kellett volna biztosítani! És meddig? Erre 
Fónagy miniszterhelyettes azt mondta, hogy 
a választásokig, ami 18 hónap. Tehát nem 
20 millió forintról van szó, hanem 20 + áfa, 
és még fél év, 13 + áfa. Majdnem 40 millió!  
A Magyar Posta 2020-ban és 2021-ben is nye-
reséges állami cég volt. A miniszterhelyettes úr 
mondta, olyan megszorítások vannak a pos-
tánál is, ami ezt a döntést indokolta.

– Magyarán szólva, nem 20 millióról 
beszélünk, hanem 40ről.
 – Az a 86 millió nem használható erre, 
mert azt másra kaptuk. És a 2023-as évnek 
a költségvetését össze kell állítanunk, ott na-
gyon sok helye van ennek a pénznek. Még 
egyszer mondom: nyilván nagy baj, nekem 
is fáj, de nekünk arra kell koncentrálni, ami 
a városi feladat, és ott is vannak nagyon ko-
moly kihívások. 

– Egyébként ebben az évben várható 
nagyobb fejlesztés?
 – Vannak folyamatban lévő fejlesztések és 
vannak előkészítés alatt állók. Sokan mondták, 
hogy Gödöllő, mert nem fideszes, nem tud pá-
lyázaton eredményesen szerepelni. Örömmel 
mondom, 1,5 milliárdot nyertünk több pro-
jektre. Ilyen például a palotakerti óvoda és a 
Művészetek Háza energiahatékonysági beru-
házása, de nyertünk 260 milliót a városi piac 
és környezetének rendezésére. Folyamatban 
a kerékpárút-építés, és a Blaha a vízelveze-
tésére nyertünk 300 millió forintot. Nagyon 
komoly munka egy-egy ilyen pályázatnak az 
előkészítése. Ezek EU-s forrásból vannak. Vá-
rosi forrásból az önrészeket, a többletköltsé-
get tudjuk beletenni ezekbe a beruházásokba. 
Egymilliárd forintos adót fizetünk az állam-
nak, ami szerintem nem korrekt dolog. 

– Elkészüle a városháza 2023ban?
 – A városházát mondhatnám annak az ál-
latorvosi lónak, ami a mai építőiparra jellem-
ző. A döntést én ma is jónak tartom. Épp ma 
beszéltem valakivel, aki kérdezte, hogy mi-
ért kellett a régit lebontani. Az én kérdésem 
az volt: És ön szerint miért kellett lebontani a 
Népstadiont? Nyilván azért, mert elavult volt 
az épület, mert nem volt energiahatékony. Saj-
nos a kivitelezővel küszködünk. Egy teljesen 
korrekt közbeszerzési eljárás után nyerte el 
a kivitelező. Jó árat kaptunk, a kivitelező pe-
dig többször nekifutott, és nehezen tudja ezt 
a feladatot elvégezni. 

– Mire hivatkozik?
 – Először a Covidra. Ebben igaza volt, mert 
akkor kellett volna elkezdeni, ott csúszott egy 
fél évet vagy egyet. Utána a munkaerőhiányra, 
amiben szintén van igazság, hiszen abban a 
stádiumban Magyarországon hatalmas EU-s 
pénzeket használtak fel. Akkor épült a stadi-
on is, és kiszívta a versenyképes munkaerőt a 
térségből. Közben megvettük a Kereskedel-
mi és Hitelbanknak az épületét, ahol olyan 
szolgáltatói részt szeretnénk építeni, ami a 
gödöllőieknek többletlehetőséget nyújt a vá-
rosházi szolgáltatások felett.
 A városháza-építés befejezésével kapcso-
latban, sajnos, egy új közbeszerzést kell kiír-
ni. De látjuk az uszodánál és a bíróságnál is, 
hogy nem volt olyan egyszerű a beruházás.  
A költségek az uszodánál felmentek 3 mil-
liárdról majdnem 10-re, és a bíróság épüle-
ténél is nagyon sok probléma volt. Ez a ma-
gyar építőipar. Nagyon le van korlátozva a 
beleszólási lehetőség a közbeszerzésbe – leg-
alábbis nekünk, önkormányzatoknak. Emi-
att nagyon nehéz ebben a gazdasági helyzet-

ben, ilyen jogszabályi háttérrel szankciókat 
és pressziót gyakorolni egy kivitelezőre. Na-
gyon bízom benne, hogy egy gyors közbe-
szerzési eljárás során le tudjuk bonyolítani 
ezt a folyamatot, és utána körülbelül négy 
hónap kell a befejezéshez.

– Lehet, hogy más fogja befejezni?
 – Valószínűleg igen. Ami megint a köz-
beszerzési törvény alapján fog megtörténni. 
Most épp a munkatársak mérik fel az elma-
radt munkákat, ezeket összegzik.

– Tényleg luxusvárosháza épül, ahogy 
a kritikusok mondják?
 – Annyira lesz luxus, amennyire én luxus 
dolgokat szoktam igénybe venni. Nagyon pu-
ritán lesz, de a munkafeltételeket kitűnően 
biztosítani fogja. Mert éppen ez volt az, amit 
az előző épületben nem tudtuk megoldani: 
hogy az épület energiahatékony legyen, de 
egyúttal kifogástalan feltételeket szolgáltas-
son a munkavégzéshez.

– Az említett gödöllői ellenzék egyik 
Facebook-oldalán találtam egy meg-
oldási javaslatot: Dollár Gyurinak 
nem kéne annyit lopni, számolatla-
nul szórni a pénzt luxus életre. Meg-
fogadja ezt a tanácsot?
 – Látok ilyen internetes oldalakat. Ilyenkor 
az ember kettőt nyel és elfordul, mert nincs 
energiája arra, hogy bíróságon ezeket a vá-
dakkal és ezeket a hazugságokkal szemben 
megvédje magát. Ráadásul a jogszabályok 
sem olyanok, hogy ebben azt a felet segíte-
nék, akinek igaza van, vagy akit támadnak 
és a becsületét megsértik.

– Lehet tudni, hogy ki támad? Vagy 
miért?
 – Nem. Egy feljelentés után a rendőrség 
odáig jutott, hogy ezeknek a facebookos por-
táloknak megtudja a helyét és azt, hogy mű-
ködik, de a Facebook nem adja ki, hogy ki íro-
gatja ezeket. Név nélkül. És akkor menjünk 
egy picit a tartalmi részére! Volt egy politi-
kai nagygyűlés, ahol magas pozícióban lévő 
fideszes politikus is számonkérte ezt. Én azt 
tudom erre válaszolni, hogy meg lehet néz-
ni az én vagyonomat, minden nyilvános. Itt 
élek Gödöllőn gyerekkorom óta. Ha kérné 
tőlem a fideszes ellenzék, hogy mutassam 
meg a bankszámlámat, föltárnám nekik és 
megnézhetnék nyugodtan, hogy hová és mi-
lyen formában utalom a pénzeket, vagy hon-
nan kapok forrásokat. Az elmúlt 33 évben 
nem növekedett a vagyonom. Növekedhe-
tett volna, ha úgy járok el, mint mások. El-
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lentétben azokkal, akik most ezeket állítják 
rólam, és adott esetben, akár a politikai élet-
ben is együtt dolgoztunk. Ez azért nagyon fáj, 
mert abból a környezetből is jönnek ezek a 
kritikák itt, helyben, akik velem dolgoztak. 
Akik minden lehetőséget megkaptak arra, 
hogy bebizonyítsák, ezért a városért ők is 
nagyon sokat tudnak tenni. Akik bizony eb-
ből a funkcióból jól jöttek ki. És most mind 
ott van a „túloldalon”. Tehát azon az oldalon, 
ahonnan jönnek ezek a kritikák.

– Nem akar neveket mondani?
 – Mindenki tudja, kikről van szó. Tőlem 
kapták meg a lehetőséget arra, hogy dolgoz-
zanak, mellettem, velem. Azt azonban nem 
tűröm, hogy belenyúljon valaki a kasszába. 
És bizony, sajnos, vannak, akik megtéved-
tek. Másra koncentráltak, mint kellett volna 
a munkakörük kapcsán, és szépen átmentek 
arra az oldalra, ahol azért látjuk, akár orszá-
gosan is, akár más területen is, nem a szoci-
álisan hátrányos helyzetű emberek életét élik.

– Mi ebből Gödöllőn csak azt láttuk, 
hogy egy-két ember a városházáról 
egyszer csak távozik, de büntetőügye-
ket, nagy botrányokat nem. Miért?
 – Nagyon nehéz döntés, hogy hogyan 
megy neki valaki egy ilyen kérdésnek, mi-
lyen jogi eszközeink vannak arra, hogy meg-
védjük a város vagyonát. Én jártam bíró-
ságra. Nem is keveset! A becsületemet nem 
tudom megvédeni a bíróságon, mert olyanok 
a jogszabályok. És olyan ügyvédi kör is van, 
akik arra specializálódtak, hogy a bűnöző-
ket védjék. Amikor szállodaügyben a bűnö-
zők miatt teszek feljelentést, amikor védem 
a város vagyonát, feljelentést teszek, az utol-
só erőmig küzdök azért, hogy ha nem vég-
zett el valaki egy munkát, akkor ne kapjon 
érte pénzt, és emiatt egy 10 éves úgy ér vé-
get, hogy bizonyos részében annak adnak 
igazat, aki nem végezte el a munkát, akkor 
nagyon óvatosan kell ezekkel az eszközökkel 
bánni. Mert bizony ez a dolog visszájára is 
fordulhat. Összességében egyébként a szál-
lodaügyből mi nem jöttünk ki rosszul. Sok-
kal, de sokkal jobban és jól ért véget, vagy 
ér véget, mert még folyamatban van, mint 
ahogy azt terjesztették rólunk itt a városban. 

– Ezt a kérdést hadd közelítsem meg 
máshonnan! Itt, a Szilhát utcában 
van az a végrehajtó iroda, amit úgy 
hívnak, hogy Schadl–Baranyai vég-
rehajtó iroda, amely egy időben meg-
próbálta a város teljes vagyonát zá-
rolni. Ennek az irodának a névadói 

jelenleg részben háziőrizetben, rész-
ben előzetes letartóztatásban vannak. 
Akik velük együttműködtek, azokról 
mi a véleménye?
 – Én bűnözőknek nevezem őket, az előze-
tes letartóztatás okainál már ezt lehet monda-
ni. De az az államtitkár, aki kamera előtt nyil-
vánosan átveszi a kenőpénzt, ugyanennek az 
ügynek az oldalágában benne van. Biztonság-
gal használják ki a politikai előnyöket, hogy 
gyarapítsák a vagyonukat. Ebben az ügyben 
megtörtént, hogy amikor mi szállodaügyben 
mindent szépen lerendeztünk jogilag, amit a 
bíróság előírt, teljesítettük, ezzel párhuzamo-
san néhány nappal még határidő előtt, fogták 
magukat, és rátették az ötmilliárdos vagyonra 
a kezüket végrehajtáson keresztül és le akar-
tak emelni 750 millió forintot a számláról. 
Megoldottuk. Nagyon felkészült volt a jegy-
ző úr. Nyilván, jogi segítséget vettünk igény-
be. Erről tudtak néhányan a gödöllői fideszes 
ellenzékből. Rákérdeztem, ki tudott róla, ki 
nem? Volt, aki elmondta, volt, aki nem vála-
szolt a kérdésemre. December eleje volt, az 
év végi fizetések kerültek volna bajba, a város 
működése lehetetlenült volna el. Ha ezt meg-
csinálják, mehettünk volna a pénzünk után. 
Akkor az azt jelentette volna, hogy megrogy-
gyan a város és csődbe kerül. És volt, aki er-
ről tudott politikai szinten. Mi kivédtük ezt a 
problémát. És ennek ellenére, újra és újra ab-
ból a körből folyamatosan az a kritika ér, hogy 
én nem engedtem kifizetni 80 akárhány mil-
lió forintot. Itt a város egy 200 millió forintos 
nagyságrendű pénzt vesztett, nem 750 milli-
ót! És a másik oldalon pedig a bűnöző, aki el-
len – nem ellenem, ellene! – másodfokon jog-
erős ítélet született.

– Ez, aki a kivitelezője volt a szállo-
dának?
 – Másfél év felfüggesztett börtönbünte-
tést kapott. Most folyik az első rész lezárásá-
val, ennek a több mint 400 millió forintnak 
a visszaperlése. Ez a szálloda évente nagy-
jából 100 milliót termel a városnak. Most a 
2023. évi költségvetésben is, aminek már 
láttam a tervezetét, bent van egy 72 millió 
forintos szállodai befizetés. Ebben a recesz-
sziós időszakban! Tehát, ha valamit ezen a 
peren vesztettünk is, és nyilván a perlés után 
vissza is szerzünk, azért azt el kell mondani: 
Az elmúlt időszakban, a szálloda beindulá-
sa óta, több mint 1-1,2 milliárd forintot ter-
melt a városnak.

– Amikor ön polgármester lett 1990-
ben, akkor a város lakossága 28.195 
fő volt, jelenleg 31.640. Nem olyan na-

gyon sokkal több. Eközben Veresegy-
ház lakossága megháromszorozódott, 
Szadáé is megduplázódott. És a teljes 
agglomerációra ezt el lehet mondani. 
Gödöllő ebből a szempontból kivétel. 
Ez tudatos politika az elmúlt 3 évti-
zedre, hogy a városnak a lakossága 
ne nőjön meg? 
 – Igen, ez egy tudatos stratégia, hogy az az 
infrastruktúra, és az a szolgáltatási kör, ami-
vel mi a város lakóit szolgáljuk, az minősé-
gileg javuljon és ki tudja szolgálni az itt lévő 
igényeket. Ha mi úgy nőttünk volna, mint Ve-
resegyház, akkor most 50-60 ezren lennénk, 
vagy még többen. Ez nem azt jelenti, hogy nin-
csenek stratégiai elképzelések, hogy az integ-
rált városfejlesztési stratégiában, ami a követ-
kező hét évet vetíti előre, nem lesznek újabb 
lakóövezetek kijelölve. De ezt szeretnénk az 
egyetem fejlesztésével párhuzamosan csinál-
ni. Ide fiatalokat, oktatókat, szakembereket le-
het kötni majd, nyilván, a lakáshoz jutási le-
hetőségek kapcsán. Ez egy stratégiai cél. De 
az, hogy úgy növekedjen a város, hogy ne le-
gyenek meg a feltételei a minőségi életnek, azt 
én sosem támogattam. Én annak a 33 ezer 
állandó és néhányezer ideiglenes lakosnak a 
mindennapi életéért, a minőségi életéért va-
gyok felelős, és nem azért, aki üzleti vállalko-
zásként lakóparkok építésével bővíteni akar-
ja, és jobban megterhelni a várost.

– Mire gondol itt életminőségben? 
Infrastruktúrára? Oktatási intéz-
ményekre? Mi az, ami megterheli 
a várost?
 – Egyrészt nyilván az infrastruktúra. Azért 
reggel fél nyolc és nyolc között nagyon nehéz 
eljutni bármelyik pontra. Egyébként összes-
ségében nem annyira rossz Gödöllőn a váro-
son belüli közlekedés; én is naponta élem ezt 
az életet. A másik pedig a bölcsődei-óvodai 
szolgáltatások, szociális ellátások, kulturális 
szolgáltatások, ami ahhoz kell, hogy jól érez-
zék az emberek magukat. A harmadik, nyil-
ván, ha belterületbe vonunk valamit, akkor 
ott újabb infrastruktúrális költségek van-
nak. Ennek nincs meg a feltétele. Azt gon-
dolom, amíg ez nem látszik, addig nagyon 
óvatosan kell ezekkel bánni. Ennek ellenére 
növekszik a lakosság, mert az építőipar vál-
lalkozási szektora abban érdekelt, hogy la-
kásokat építsen. De összességében nem cél, 
hogy hirtelen megnövekedjen a lakosság.

– Tudni lehet, van egy komoly föld-
tulajdonosi kör, amely ténylegesen 
arra vár, hogy a külterületi szántóju-
kat belterületbe vonják. Ezek naponta 
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INGYENES lakossági LED-program indul városunkban
  Ingyenes LED fényforrásokhoz jut-

hat a lakosság egy 2023 februárjában 
induló pályázat eredményeként. A Gö-
döllő Város Önkormányzata és a CYEB 
Energiamegoldások Kft. által indított prog-
ram jóvoltából megvalósuló program bizto-
sítja a hagyományos izzók cseréjét. 
 A pályázat részleteit február elején teszik 
közzé az önkormányzat online felületein.
 A LED fényforrások használata jelentő-
sen csökkenti a villanyszámlát és kevésbé 

terheli a környezetet. A LED fényforrásoknál 
– akár 10 éves élettartamának köszönhe-
tően – a használója sokkal kevesebb hul-
ladékot termel, mint az, aki hagyományos 
izzóval világít. Gödöllő Város Önkormány-
zata elkötelezett a környezettudatosság fej-
lesztésében és az energiahatékonyságban, 
ezért is csatlakozott a programhoz.               
 A programban való részvételre regiszt-
ráció szükséges. Regisztrálhat bárki, aki-
nek a nevén villanyszámla van és gödöl-

lői lakcímkártyával rendelkezik.  Gödöllő 
Város Önkormányzata részéről segítsé-
get, tájékoztatást nyújtunk a program el-
éréséről, az igénybevétel feltételeiről, jel-
lemzőiről. Az INGYENES lakossági LED 
program részleteiről a következő szá-
munkban tájékoztatjuk Önöket. 

Kérjük, figyeljék a város hivatalos hon-
lapját (www.godollo.hu) és Gödöllő vá-
ros Facebook-oldalát!

kilincselnek a városházán, hogy mi-
kor lesz már az én földem belterület, 
és mikor tudom eladni, parcellázni?
 – Többen közülük az ellenzéket erősítik, 
annak érdekében, hogy a Gémesi menjen. 
És akkor majd az a döntéshozói kör, ami 
bekerül a város vezetésébe, mondjuk poli-
tikai hátszéllel, az akkor ebben a dologban 
változtatni fog. 

– Egyébként az egyetemi fejlesztés 
majdnem idehozott tízezer új lakost, 
hiszen még egy fél évvel ezelőtt is úgy 
nézett ki, hogy egy nagy campus épül 
ennyi új hallgatónak. 
 – Lehet, nem is baj, hogy egy pici időt ka-
punk arra, hogy ezekhez a nagyívű tervek-
hez akklimatizálódjon a város. Jó a kapcso-
lat a rektor úrral, folyamatosan konzultálunk. 
Most náluk is folynak a felújítások, energia-
hatékonysági beruházások. Működtetik az 
uszodát, amit hála Istennek nem kellett be-
zárni!

– A Török Ignác Gimnázium ügye elég 
nagy port kavart tavaly. Hogy látja, ki 
volt ezért az egész őrületért a felelős?
 – Ami ott történt, az gyalázat. Én sokáig – 
mivel, sajnos, már nem hozzánk tartozik az 
oktatás – csöndben voltam. De amikor azt 
láttam, hogy a gyerekek az utcán tanulnak; 
és jöttek az információk, hogy elképesztő za-
jos a környezet, hogy építési területre hajta-
nak be 730 gyereket és a tanárokat, akkor 
kezdtem felemelni a szavam. Kértem Pin-
tér Sándor belügyminiszter urat, hogy csi-
náljon vizsgálatot. Kirendelte Maruzsa Zol-
tán államtitkár úr az egyik főosztályvezetőt, 
aki itt vizsgálódott és felelőst nem állapított 
meg. Kértem, egy rendkívüli képviselő-testü-
leti ülésre jöjjön el az országgyűlési képvise-
lő úr. Itt volt az oktatási hivatal, a tankerület-
nek az igazgató asszonya, a főosztályvezető 
úr. Nem kaptunk érdemi válaszokat a kér-

déseinkre. Az biztos, hogy mielőtt a gyere-
keket behajtották az építési területre, az or-
szággyűlési képviselő úgy nyilatkozott, hogy 
egyetért a tankerület vezetőjével, hogy ez ok-
tatásra alkalmas. Aki oda bement, az tudja, 
hogy nem így volt. Amikor leszakadt az ég 
valamelyik hajnalban és szétázott a kony-
hánk, bementem. Csak egyszer mentem be 
az iskolába. Küldték hozzánk a különféle ké-
peket, videókat, hogy azbesztet bontanak ta-
nítási idő alatt. Akkor azt láttam, hogy ez va-
lami elképesztő, tragikus.
 Azt gondolom, volt értelme. Abban a pilla-
natban sokkal koncentráltabb lett a felújítás. 
A nehéz időszakon úgy lett túl a gimnázium, 
hogy a Művészetek Házában, az egyetemen, a 
líceumban és a Petőfiben is tanultak… Szana-
széjjel. Nem azzal van baj, hogy a beruházás 
csúszott, mert az építőipar, mint említettem, 
olyan, amilyen. Az a baj, hogy június végén, 
amikor elment mindenki szabadságra és a 
tankerületi igazgató dolga lett volna tudni, 
hogy szeptemberben ki, hol kezd, akkor meg 
lehetett volna szervezni. És nem behajtom a 
gyerekeket az építési területre, és nem elfor-
dítom a fejem, hogy itt minden működik és 
először még azt is mondom, hogy nem igaz, 
hogy azbeszt volt. Azután elküldték a vide-
ót, én is feltettem és elküldtem a tankerület 
igazgató asszonyának, aki utána azt mondta, 
hogy igen-igen, kétségen kívüli, de nem ütöt-
te meg a káros mértéket. Hagyjuk lenyugod-
ni a problémát, tanuljanak a gyerekek. Iszo-
nyatos nagy munka lesz a pedagógusoknak 
a hátrányt behozni. Bízunk benne, hogy az 
érettségi időpontjára már mindenki elfelej-
ti az egészet!

– Még van egy probléma: a szemét-
kérdés.
 – A hulladékgazdálkodás helyzete ma 
tragikus. Talán, ha a MOL június végével 
átveszi a teljes üzemeltetést, javít a helyze-
ten. A város felállított egy hulladékkal fog-

lalkozó munkacsoportot, ami szépen össze-
állította azt a programot, azt a tervet, ami 
alapján szeretnénk a „Tisztább Gödöllőért” 
programot megvalósítani. Ez részletezi a 
szelektív szigetek helyzetét is. Elindult egy 
kísérleti fázis. Tizennégy lépcsőház zárha-
tó kukákat kapott. Ez most szépen elkez-
dett működni. Nem fogjuk tudni egyik pil-
lanatról a másikra mindegyiket, de szépen 
végigmegyünk egy-két év alatt ezen a zár-
ható kuka programon, ami igényli a lakos-
ság aktivitását is. Ez nagyon fontos, nélkü-
lük nem megy. A munkacsoport eldöntötte, 
hogy fel fogjuk számolni a szelektív szige-
teket. De nem egyik pillanatról a másikra. 
Úgy tűnik, a MOL az üvegvisszaváltást más-
képp tervezi: vissza kell majd venni az áru-
házaknak az üveget. Tehát nem kellenek a 
szelektív szigeteken az üveggyűjtők.
 Bővíteni fogjuk a kamerás rendszert. Na-
gyon lényeges, hogy szeretném a lakosságot 
is bevonni, ilyen „hulladékkommandó” for-
májában – de ezt ne rossz értelemben ve-
gyék! Mert nélkülük nem megy. Nekik is kell 
figyelni, ki és hogyan él vissza azzal a helyzet-
tel, hogy ő sötétben oda dobja a szemetét…

– Végigmentünk a problémákon. Még 
mindig úgy gondolja, hogy újraindul 
2024ben a polgármesteri székért?
 – Úgy gondolom, mert amikor ezekről a 
kérdésekről beszélek, akkor érzem ezt a kihí-
vást. Akkor érzem azt, hogy van értelme an-
nak, hogy egy közösség, ha bizalmat ad, ak-
kor annak az ember próbáljon megfelelni és 
próbálja azokat a feltételeket biztosítani egy 
ilyen település működésében, ami számukra 
a biztonságot, a stabilitást adja meg.

Újvári Miklós – TA

A BESZÉLGETÉS TELJES  
TERJEDELMÉBEN MEGTEKINTHETŐ  
a GodolloNetTv Facebook-oldalán.
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SZÁLLODAPER: Több mint 400  
millió már befolyt a város számlájára

Nem éltek a lehetőséggel  
a „SZÖVETSÉGESEK”

Ismét terítékre került a szállodaper a képviselő-testület 
ülésén. Bárdy Péter alpolgármester (Gödöllői Lokálpatrióta 
Klub) tartott tájékoztatót, miután Kolozs Csaba (Fidesz–
KDNP) a novemberi ülésen kérdezett rá, hogy állnak a 
szálloda ügyei, mennyi érkezett be a város követeléséből?

Különös helyzet alakult ki a 
képviselő-testület decemberi 
ülésén a szálloda perekkel kap-
csolatos tájékoztatót követően.

Mint azt Bárdy Péter el-
mondta, a város szám-
lájára már befolyt 439 

234 602 forint. Így már most 
bebizonyosodott, hogy hazug-
ság volt a fideszes képviselők 
híresztelése, miszerint a szál-
loda perrel 700 milliós kár érte 
a várost. A valóság ezzel szem-
ben az, hogy 219 millió forintot 
kellett a városi cégnek utólag ki-
fizetnie, mert Gémesi György 
polgármester – a város vagyo-
nát védve – az el nem végzett 
munkák miatt visszatartotta a 
jóteljesítési biztosítékot.
 A már befolyt 439 millió forinton felül a 
város további követelése 489 millió forintot 
tesz ki. Az, hogy ez mikor érkezik meg, egy 
többlépcsős jogi folyamat része, ami még 
nem zárult le. A várossal szemben álló fél, 
Komlós János nem is vitatta, hogy felelős-

séggel tartozik a követelésért, ellenkerese-
tet sem nyújtott be, így jogerős döntés szól 
a felelősségéről.
 Bárdy Péter a fideszes képviselőkhöz for-
dulva megjegyezte: a GDL Pelikán újságban 
megjelent, az önkormányzatot és a polgár-

Mint azt Bárdy Péter alpolgármes-
ter elmondta, a 730 milliós városi 
követelésből 439 millió forint már 

befolyt a város kasszájába, és a többi is 
meg fog érkezni. Tájékoztatását követő-
en került szóba, hogy a GDL Pelikán újság 
több alkalommal – így legutóbbi, novem-
beri számában is – valótlan információ-

kat, a városvezetést lejárató írásokat je-
lentetett meg a témában. A GDL Pelikán 
szerkesztősége felé jelezték ezeket, helyre-
igazítást kértek, azonban a szerkesztőség 
nem, hogy nem jelentette meg a helyre-
igazítást, de még csak válaszra sem mél-
tatta a kérést.
 Dr. Gémesi György polgármester eh-
hez kapcsolódva azt kérte a fideszes kép-
viselőktől, hogy a lejárató cikkek helyett 
most már a valóságot is írják le, vala-
mint azt is, mit tett a város a vagyona 
megvédése érdeklében! Török Sándor 
(Fidesz-KDNP) erre reagálva kijelen-

tette: nincs ráhatásuk, mi jelenik meg 
a lapban.
 Bárdy Péter ismét felhívta a figyelmet 
arra az érdekes tényre, hogy a Fidesz-
KDNP színeiben a képviselő-testületben 
helyet foglaló képviselők csoportja –párt-
juk elnevezése helyett – a Szövetségben 
Gödöllőért elnevezést használja, a GDL 
Pelikán újságot pedig a Szövetségben a 
Gödöllőiekért Egyesület adja ki.
 Szintén érdekes, hogy a GDL Pelikán 
újságot kiadó Szövetségben a Gödöllőie-
kért Egyesület, valamint a lap szerkesztő-
sége az impresszumban szereplő adatok 

mestert lejárató, valótlan információkat tar-
talmazó cikkek mellett írjanak arról is, hogy 
a perben a várossal szemben álló Komlós 
János ellen egy büntetőügy is folyamatban 
volt, amelyben minősített módon, különösen 
nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés 
folytatólagos elkövetésének bűntettében ítél-
te el a bíróság, amiért börtönbüntetést ka-
pott – jelenleg próbaidőn van. 
 Mint mondta, a cikkekből kimaradt az 
is, felesleges volt a fideszes képviselők ál-
tali riogatás: sem az önkormányzat épüle-
teit, sem cégeit nem foglalták le, nem vet-
ték el a kastélyban lévő tulajdonrészt, és 
nem emeltek le újabb 700 millió forintot 
a város számlájáról – igaz, volt rá próbál-
kozás. Schadl-Baranyai Helga végrehajtó, 
aki megpróbálkozott ezekkel az akciókkal, 
sajtóhírek szerint már több bűncselekmény-
ben gyanúsított. A szálloda pedig jelen-
leg is működik, és az elmúlt évben is több, 
mint 100 millió forintot termelt a város-
nak, országos átlag feletti kihasználtság-
gal működik. (KJ)
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   A képviselő - 
testület decembe-
ri ülésén született 
meg a döntés, hogy 
jövőre városunk-
ban is bevezetés-
re kerül a főváros-
ban már népszerű 
közlekedési eszköz. 
Az e-roller beveze-
tése illeszkedik a 
kerékpáros fej-
lesztésekhez, és a 
pedibuszhoz ha-
sonlóan további, alternatívát kínál a gép-
kocsival történő közlekedés helyett mind 
az itt élők, mind a turisták számára. 
 300 roller áll majd forgalomba márci-
us 1-jétől. Erre az időszakra ötven mik-
ro mobilitási pontot jelölnek ki, ahol a 
szolgáltatást igénybe vevők a használatot 
követően letehetik a járműveket. Annak 
érdekében, hogy ne forduljon elő, hogy 
bárhol, akár a gyalogos, akár a gépjármű-
forgalmat akadályozó módon ott hagy-

ÚJABB 20-AS ZÓNA
  Több ponton is módosította a par-

kolási rendeletet a képviselő-testület. 
 A legjelentősebb változás, hogy a 
Kossuth Lajos utca 46-48 sz. alatti 
SPAR áruház parkolóját – amely a köz-
forgalom számára megnyitott magánte-
rület – bevonták a fizetős parkolók so-
rába. 
 A terület fizetőssé tételét az üzlet tulaj-
donosa kezdeményezte, mivel megelé-
gelte, hogy a vásárlók számára kialakí-
tott parkolót sokan ingyenes parkolóként 

használják, a gépjárművek pedig gyak-
ran napokig nem mozdulnak. Mivel az 
üzletbe érkező vásárlók nem találnak 
parkolóhelyet, így nem térnek be vásá-
rolni. Az üzlet tulajdonosa lemondott a 
terület használati jogáról, így az kiala-
kított 49 db parkolóhelyből most új fi-
zetős parkolózóna jött létre, ami „20 fo-
rintos zóna”-ként üzemel.
 Emellett a rendeletben – segítve an-
nak értelmezését és alkalmazását –  
több kifejezést módosítottak: így a par-

kolókra vonatko-
zóan a „kijelölt” 
szót a „fizető” 
váltja fel, vala-
mint beemelték 
a rendeletbe a 
„fióktelep” kife-
jezést. Az előter-
jesztést a testület 
egyhangú sza-
vazással fogad-
ta el. BJ

Jönnek az E-ROLLEREK! szerint egy Kolozs Csaba (Fidesz-KDNP) 
tulajdonában lévő ingatlanban található.
 Arról azonban eddig nem esett szó, hogy 
az önkormányzatot, valamint dr. Gémesi 
Györgyöt folyamatosan lejárató, valótlan 
információkat tartalmazó GDL Pelikán új-
ságot kiadó egyesület egyik alapítója nem 
más, mint Péterfi Botond, dr. Péterfi Gábor 
önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) 
fia, aki épp jelen volt a testület ülésén - a 
vendégek számára fenntartott helyen fog-
lalt helyet.
 Gémesi György úgy gondolta, ez kiváló 
lehetőség arra, hogy tisztázzák a megjelent 
írásokkal kapcsolatos kérdéseket. Felaján-
lotta Péterfi Botond részére a lehetőséget, 
hogy a képviselő-testület ülésén korlátlan 
időkeretben válaszoljon a GDL Pelikánban 
megjelent cikkekkel kapcsolatos felveté-
sekre, amit azonban Péterfi Botond visz-
szautasított.
 Gémesi György polgármester sajnálatá-
nak adott hangot, hogy nem vállalta a be-
szélgetést, és felhívta a figyelmet arra, az 
ügy több kérdést is felvet: „Amikor ez az új-
ság megjelent, láttam a három fiatal alapí-
tót, te is benne vagy. Azt mondtam,… hogy 
lehet, honnan van egy ilyen induló egyesü-
letnek ennyi pénze, és hogy lehet három fia-
tal ember (Péterfi Botond, Gazdag Bianka, 

Wisznowszky Ta-
más – a szerk.) en-
nek úgy az alapítója, 
hogy ez a pénz – la-
ponként több millió 
forint – a rendelke-
zésre áll?
 És az a következő 
generáció, akit tisz-
tességre, becsületre 
akarunk tanítani, 
az asszisztál ehhez. 
És az egy dolog, a 
cél: hogy koptassák 
az önkormányzatot 
és a polgármestert. 

Az nem merül fel a fiatalokban, hogy ez a 
pénz honnan jön? Hogy ezért meg kelle-
ne dolgozni? … Milyen keresztény maga-
tartás ez? Hol van ez a belső értékrend-
ben? … Milyen következő generáció épül 
ebből a mentalitásból? Amelyik ott van 
együtt velünk a Szentháromság temp-
lomban, majd utána ilyenhez asszisz-
tál?!” Péterfi Botond megegyezik azzal 
a személlyel, aki 2019. október 23- án a 
Képviselő testület eskütételekor többször 
befütyült, valamint hátat fordított az es-
kütétel alatt.  (BJ)

Péterfi Botond

ják őket, a bérlés leállítására csak ezek-
be a parkolókba beállva lesz lehetőség. Az 
első három hónap tapasztalatai alapján 
a mikromobilitási pontok számát százra 
növelnék a tapasztalatok és a felmerülő 
igények alapján.
 Mivel a mikromobilitási pontok hely-
színeit szeretnék a gödöllőiek igényeihez 
igazítani, ezért az önkormányzat online 
felületein keresztül a lakosságnak is le-
hetősége lesz javaslattételre.  (KJ)
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A máriabesnyői posta plusz  
rezsijét VÁLLALJA A VÁROS
Rendkívüli ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy miután 
a megnövekedett rezsiköltségekre hivatkozva a máriabesnyői kis-
postát is bezárta a kormány, a rezsi növekedéséből származó többlet-
kiadásokat az önkormányzat átvállalja az újranyitás érdekében. 

A Fidesz–KDNP hét képviselője előter-
jesztést nyújtott be a mária besnyői 
kisposta újranyitásával kapcsolat-

ban, amit módosító indítvány elfogadásá-
val 8 igennel, 2 nem szavazattal – Török 
Sándor (Fidesz–KDNP)és Máthé László 
(Fidesz -KDNP) négy tartózkodás – Ko-
csi Tamás (Fides–KDNP), Kolozs Csaba 
(Fidesz–KDNP), Klement Péter (Fidesz–
KDNP) és Epres György (Fidesz–KDNP) 
az alábbi formában támogatott a képvise-
lő-testület:
 „1. Gödöllő Város Képviselő-testülete 
fenntartja a 198/2022.(XII.15.) sz. önkor-
mányzati határozatban foglalt vállalását, 
mely szerint a Máriabesnyő-
Posta többlet rezsiköltségeinek 
fedezetét vállalja, ezért a 2023. 
évi költségvetésében 500.000 
Ft-ot biztosít erre a célra.
 2. Gödöllő Város Képviselő-
testülete a 2023. évi költség-
vetés előkészítésekor megvizs-
gálja annak lehetőségét, hogy 
a Máriabesnyő-Posta fenntar-
tásához további fedezetet bizto-
sítson.
 3. Gödöllő Város Képviselő-tes-
tülete megerősíti Vécsey László 

országgyűlési képviselő irányá-
ban tett felkérését, mely sze-
rint járjon el annak érdekében, 
hogy az állami tulajdonú Ma-
gyar Posta Zrt. vagy a közpon-
ti költségvetés a Máriabesnyő-
Posta fenntartásához biztosítsa 
a szükséges fedezetet.”
 Dr. Gémesi György polgár-
mester az ülésen elmondta, ez a 
döntés vállalható, s nem várható 
el, hogy az egyre nehezebb hely-
zetben lévő önkormányzat vál-
lalja át a kisposta működési költ-
ségének felét. Emlékeztetett rá: 
A Magyar Posta Zrt. 2020 -ban  

és 2021-ben is nyereséges vállalat volt. 
 Az ülésen elhangzott: A postai feladatok 
ellátásának biztosítása nem önkormány-
zati feladat, hanem állami. A máriabesnyői 
kisposta bezárásáról sem az önkormányzat, 
hanem a kormány döntött – ezt Klement 
Péter, az egyik előterjesztő is elismerte.
 Péterfi Gábor (Fidesz–KDNP) aki szin-
tén előterjesztő volt, nem vett részt a rend-
kívüli testületi ülésen - elfoglaltságát előre 
jelezte.
 A máriabesnyői kisposta ügye már két al-
kalommal is a képviselő-testület elé került: 
először 2022. novemberében, amikor is dr. 
Gémesi György polgármester bejelenttette, 

hogy az újranyitás érdekében a téli fűtési 
időszakra a rezsi többlet költséget – ami a 
számítások szerint 500 ezer forint – a vá-
ros átvállalja. Ezt az összeget saját hatáskö-
rében elkülönítette, s erről a Magyar Pos-
ta vezérigazgatóját is tájékoztatta. 
 Másodszor a decemberi ülésen, amikor 
a hivatalosan megkapott levél tartalmát 
ismertette a polgármester. Ekkor elhang-
zott, az újranyitáshoz előreláthatólag húsz-
millió forintra lenne szükség, mivel azt a 
Magyar Posta csak abban az esetben vál-
lalja, ha a teljes működési költség (bérek. 
emelt rezsi, bérleti díj, pénzszállítás költsé-
gei stb.) ötven százalékát kifizeti az önkor-
mányzat. Arra azonban A képviselő-testü-
let ekkor úgy határozott, hogy – mivel még 
nincs meg a 2023-as költségvetés – később 
vizsgálják meg ennek lehetőségét, és hatá-
rozatban erősítette meg az 500 000 forint 
elkülönítését erre a célra. 
 Kérdés – ahogy azt dr. Pappné Pintér 
Csilla (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) felve-
tette –, hogy melyik területtől vennék el a 
pénzt a fideszes képviselők akkor, amikor 
a rezsi díjak emelése miatt már így is be 
kellett zárni a kulturális intézményeket, be 
kellett zárni és átköltöztetni a blahai idő-
sek otthonát, és bezárni a Civil Házat. Erre 
azonban az ülésen megjelent fideszes kép-
viselők nem tudtak választ adni. 
 Dr. Gémesi György leszögezte: A mária-
besnyői kisposta megtartását fontosnak 
tartja, épp ezért ment el a falig, ezért tár-
gyalt személyesen a Posta vezérigazgatójá-
val és Fónagy János miniszteri biztossal. 
Fel kell azonban állítani egy prioritási sor-

rendet, ott pedig első helyen a 
kötelező feladatok ellátása sze-
repel. Ilyen például a közétkez-
tetés biztosítása, amitől épp az 
év végén a kormány 77 millió 
forintot vont el. Mindezt úgy, 
hogy évközben a Kalória Non-
profit Kft. számára az alapanyag 
árak és a rezsi költségek 75 mil-
lió forinttal növekedtek meg. Ez 
a város számára lényegében 152 
millió forintos negatívumot je-
lent, amit saját forrásból kellett 
biztosítani.  KJ



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

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2023. január 26. KÖZÉLET  Ӏ  9

HELYREIGAZÍTÁS

  Klement Péter képviselő (Fidesz–KDNP) a 
képviselő-testület december 15-ei ülésén hely-
reigazítást kért lapunktól, mivel a novembe-
ri testületi ülésről szóló beszámolóban valót-
lan állítás jelent meg, miszerint: „Sajnálattal 
mondta, hiába fordult Vécsey László ország-
gyűlési képviselőhöz (Fidesz–KDNP) nem ka-
pott segítséget.”
 A képviselő-testület november 17-ei ülésén 
Klement Péter beszámolt arról, milyen lépése-
ket tett azért, hogy a máriabesnyői kispostát 
ne zárják be. Ennek során elmondta, milyen 
összefogás volt; még a posta vezérigazga-
tójához is fordult az ügyben, azonban csak 
egy általános választ kapott a posta sajtó-
osztályától.
 A bérbeadótól pedig a következőket tudta 
meg; Klement Péter szavai szerint: „A bér-
beadótól aztán megtudtam, időközben most, 
hogy mégsem fizetik ki a téli időszakra a bér-
leti díjat, az igen csökkentett bérleti díjat, ha-
nem azt kérik, a posta, hogy tartsák fenn hat 
hónapig, azután majd bérlik, ingyen tartsák 
fenn, aztán majd hat hónap múlva újra nyit-
ják a postát. Akkor már elkeseredtünk, mert 
ez azt jelezte, bár bíztunk, azt jelezte, hogy 
mégiscsak újra akarják nyitni, nem végleges 
a bezárás. Azt mondjuk, épp ésszel nem tu-
dom felfogni, hogy valaki hat hónapig nem kap 
bért, vagy bérleti díjat és mégiscsak fenntart-
ja. De hát, még talán ez is elképzelhető. Az-
után én máma reggel láttam egy beírást, ami 
elkeserített.
 Ja! Fordultam országgyűlési képviselő úr-
hoz, fordultam polgármester úrhoz és minden-
kihez, aki segíteni tudott, és mindenkinek na-
gyon szépen köszönöm a munkáját, aki ebben 
segített pártállásra való tekintet nélkül, hova-
tartozásra való tekintet nélkül, nagyon sokan 
összefogtak, nagyon sokan próbáltak segíte-
ni… de a választól előre el vagyok keseredve.”
	 (A	képviselő-testület	november	17-ei	ülé-
se	megtekinthető	Gödöllő	város	Facebook-
oldalán,	a	máriabesnyői	kispostával	foglal-
kozó	rész	57	perctől	1	óra	13	percig	látható.)
 Korondi Judit

SÖTÉT utcák

ERASMUS +, MÍNUSZ

   Az elmúlt hetekben folyamatos problé-
ma volt városunkban, hogy egy-egy utca-
szakasz elsötétült. Rendszeressé váltak a 
problémák az Alsóparkban, a Művészetek 
Háza parkolójánál, a főtéren és a Fenyvesi 
városrészben. Hiába a bejelentések, a javí-
tások elmaradnak. 
 Sokan panaszkodnak arra is, hogy ha el 
is végzik a javítást, néhány napon belül is-
mét kialszanak a lámpák.  A problémákat 
a lakosság is és az önkormányzat szakem-
berei is rendszeresen jelezték az ELMÜ il-
letékesei felé. Ám, hogy mi az oka annak, 
hogy a javításra hónapokat kell várni, azt 
eddig senkinek sem sikerült megtudni. Tény, 
a jogszabályi háttér is elég nagy mozgáste-
ret ad a javítások elvégzésére, arról ugyan-

is rendelkezik, hogy a bejelentést követően 
mennyi időn belül kell elkezdeni a javítást, 
arról azonban nem szól, hogy meddig kell 
befejezni.  
 Nehezíti a helyzetet az is, hogy a közvilá-
gítás egyes elemei – lámpatest, oszlop, ve-
zeték – sokszor nem ugyanannak a cégnek 
a tulajdonában vannak, így hosszú idő el-
telik, míg a bejelentést követően célba ér a 
panasz. 
 Jelenleg egyet tehetünk, aki közvilágítá-
si hibát észlel, azonnal jelentse a Közvilágí-
tási hibabejelentőn: 
 Telefonszám: 06 80 980 030
 Email cím: kozvilagitas@eurovill.hu
 Internetes elérhetőség:
 www.kozvilhiba.hu  BJ

   Nem kaphatnak 
friss támogatásokat 
az Európai Unió ál-
tal finanszírozott 
Erasmus+ csere-
programból azok a 
magyarországi egye-
temek, amelyek köz-
érdekű vagyonkezelő 
alapítványi formá-
ban működnek, vagy 
amelyeket ilyen ala-
pítványok tartanak 
fenn. Az EU elvárása 
ugyanis az lett volna, 
hogy az egyetemek 
kuratóriumában ne 
legyenek politiku-
sok, ennek azonban 
a kormány nem tett eleget. Amennyiben 
ebben változás történik, akkor a kiszerve-
zett egyetemek ismét visszakerülhetnek a 
rendszerbe. 
 A döntés nem érinti azokat a diákokat, 
akik már részt vesznek a programban, az 
a 2022. december 15. után elbírált pályá-
zatokra vonatkozik. 
 A tiltás összesen 21 magyarországi egye-
temet érint, köztük a Magyar Agrár- és Élet-
tudományi Egyetemet is. 

 A döntésre reagálva a MATE nyilatkozatot 
adott ki, amelyben kijelenti, hogy amennyi-
ben ezek a források a jövőben nem állnak 
rendelkezésre a megszokott módon, úgy sa-
ját forrásból és hatáskörben dolgozza ki sa-
ját nemzetközi mobilitási programját.  BJ
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   A hagyományainknak megfelelően, a 
Művészetek Háza mellett álló szobránál 
emlékeztek meg a gödöllőiek idén is Wass 
Albert író születésének évfordulójáról.

EMLÉKEZÉS  
Wass Albertre

 Wass Albert 1908. 
január 8-án, az erdé-
lyi Válaszúton szüle-
tett, aki Kolozsvári 
Református Kollé-
gium Gimnáziumá-
nak volt a tanulója. 
Az intézmény és a 
Gödöllői Reformá-
tus Líceum 1990 óta 
testvériskolai kap-
csolatot ápol. A líce-
um diákjai és neve-
lői jelentős feladatot 
vállalnak az író em-
lékének ápolásában, 
az idén is az ő szer-

vezésükben zajlott le a tiszteletadás. 
 Gödöllő Város Önkormányzata nevében 
Bárdy Péter alpolgármester koszorúzott. 

Kép és szöveg: Tatár Attila

Gödöllői Akadémia  
2023. I. félévi előadásai
Helyszín: Királyi Váró

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:  Sebő Györgyné: 06-30/709-1097

2023. február 3. péntek 14 óra 
A MI GÖDÖLLŐNK, TÁJÉKOZTATÓ VÁROSUNK ÉLETÉRŐL
előadó: dr. Gémesi György polgármester 

2023. március 3. péntek 14 óra 
HOGYAN LETT KUTYA A KUTYA 
előadó: L. Péterfi Csaba kutyatenyésztő,  
az Európa Kutyakiállítás sajtófőnöke

2023. április 14. péntek 14 óra 
SZÁLLJUNK A ZENE SZÁRNYÁN
előadó: Herczenik Anna operaénekes és Cser Ádám karmester,  
zeneszerző, a Miskolci Nemzeti Színház zeneigazgatója

A belépés díjmentes.

SZAVAZZUNK 
A PALOTAKERT 
BÖCSŐDÉRE!

  Bekerült a TESCO  „Ön választ, mi 
segítünk” pályázat 12. fordulójába a 
Palotakert Bölcsőde. Az intézmény 
egy zenefalat szeretne kialakítani az 
udvaron.
 A gödöllői Tesco áruházban janu-
ár 16-án  kezdődött meg a szavazás, 
ami február 12-ig tart.
 Szavazni a pénztárnál kapott zseto-
nokkal lehet, amit az áruházakban ki-
helyezett zsetongyűjtő pontokon dob-
hatnak be a kiválasztott és támogatott 
szervezet és pályázati program mellé.
 A nyertes pályázatokat 2023. feb-
ruár végén hirdeti ki az áruházlánc. 

(NyF)
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SOLIER 15:  
Születésnapi 
megújulás 
Szinte hihetetlen, de már másfél évtizede színesíti 
Gödöllő gasztronómiai palettáját a Solier Cafe. 
A folyamatosan megújuló, több hazai sikert 
elkönyvelő cukrászda és kávézó 2008 január-
jában nyitott. Kínálata folyamatosan megújul, 
követi a gasztronómiai trendeket. Az évforduló 
kapcsán Szoljár Csabával beszélgettünk. 

A z elmúlt másfél év-
tized sok változást 
hozott. Mit jelent 

ez a számotokra?
 – Igyekszünk meg-
felelni a folyamatos 
gazdasági kihívások-
nak. Amint megnyi-
tottunk 2008-ban, be-
ütött a gazdasági válság, 
2020-ban a Covid, most 
a rezsiválság. Nem köny-
nyű helytállni. Számunk-
ra a legnagyobb változást az 
jelentette, hogy a Covid alatt 
bezártuk az a la carte étter-
met, ami a 15. évfordulónkon 
új arculatot kap. 

– Megváltoztak a fogyasz-
tói szokások is. Mit jelen-
tett ez nektek?

 – Mindig folyamatosan fej-
lesztettük a cukrászat kínála-
tát, ez nem csak piaci elvárás 
volt, hanem saját belső indít-
tatás is.  Vendégeink várják és 
keresik a modern, új sütemé-

nyeket. A desszerteket folya-
matosan újítjuk a szezonális 
alapanyagoknak megfelelően 
és nagy hangsúlyt fektetünk a 
különböző  „mentes” termékek-
re is. Egyre többen keresik a cu-
kor-, glutén-, laktózmentes, és 
a paleo süteményeket. Ezekből 
is igyekszünk többfélét kínálni. 
Ez nem csak divat, ahogy azt 
sokan gondolják, a tapasztala-
taink szerint folyamatosan nő 
a különböző étel érzékenység-
gel bíró emberek száma, fontos, 
hogy rájuk is odafigyeljünk. De 
megvannak azok a kedvencek 
is, amik a kezdetek óta töret-
len népszerűégnek örvendenek, 
ilyen például a Solier krémes, 
ami rangos szakmai elismerést 
is kapott.  De töretlen siker a 
Blaha Lujza, a Mária Terézia és 
a Sisi és a Ferenc József torta 
is, amik kifejezetten Gödöllő-

höz kapcsolódnak. 

– Hogyan ünneplitek 
meg a 15. születés-
napot?
 – A vendégeink szá-
mára január 28-29-én 
rendezünk egy születés-

napi hétvégét, torta- és sü-
teménykóstolókkal, de a ta-

vasz folyamán is tervezünk 
különböző meglepetéseket. Így 
például az éttermi részt – Gö-
döllőn egyedülállóan – desz-
szert étteremként szeretnénk 
megújult formában visszahoz-
ni ahol visszatérnek a korábbi 
nagysikerű borvacsorák. 
 Többek között ezzel is várjuk 
Valentin-napon az érdeklődőket, 

és ezzel csatlakozunk a márciu-
si étteremhét országos esemé-
nyeihez.

– Annak a magas színvo-
nalnak a megtartásához, 
amit ti képviseltek, meg-
bízható, stabil csapat kell. 
Ez megvan?
 – Sok olyan kollégánk van, aki 
már több mint 10 éve itt dolgozik, 
köztük többen nálunk tanulták ki 
a szakmát. De én is sokszor be-
állok az asztal mögé, ha kell, és a 
sütemények fejlesztésében is részt 
veszek. Igaz, ma már a menedzse-
lés a fő dolgom, de nem akarok el-
távolodni a cukrászattól. Nagyon 
szeretem csinálni, segít abban is, 
hogy ne égjek ki. 
 De leginkább a vendégek sze-
retete az, ami mindig erőt ad. 
Jelentős a törzsvendég körünk, 
amely a válságos időszakokban 
sem pártolt el tőlünk. Nekik is 
köszönhetjük, hogy most a 15. 
születésnapunkat ünnepeljük! 
 BJ

  Február 4. a rák elleni küzdelem világ-
napja, amelyet minden évben ezen a napon 
tartanak világszerte, a Nemzetközi Rák-
ellenes Unió (UICC) kezdeményezésére.
 A Magyar Rákellenes Liga Gödöllői 
Alapszervezete is várja a világnapon 
aktívan tenni akarókat. 

 

Mozgással hívjuk fel a figyelmet az 
egészségünk megtartásáért!
 Csatlakozzon hozzánk február 4-én, 
szombaton 11 órakor  Gödöllő főterén. 
Tornázzunk együtt az Életmód Csontrit-
kulásos Klubjának tagjaival Bihari Vanda 
vezetésével, majd táncoljunk EGYÜTT 

a Szenior Örömtáncosokkal, Varga Jú-
lia remeken egyszerűen megtanulható 
tánclépéseivel. 

FEBRUÁR 4. A RÁK ELLENI  
KÜZDELEM VILÁGNAPJA
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MEGHÍVÓ 
Farsangi Bál 2023
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub, a LISZI és a Haraszt  
Egyesület gálavacsorával egybekötött zenés  
farsangi mulatságot szervez, melynek keretén belül  
kerül átadásra a LISZI Primisszima Díj.

REnDEZvény KEZDéSI IDőPontjA: 
 2023. február 3. (péntek) 17 óra
HELySZínE: Török Ignác Gimnázium 
A részvétel regisztrációhoz kötött. 

jelentkezni, s további részletek kapcsán érdeklődni  
a +36-20-823-1408-as telefonszámon lehet.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Főszervező: Fekete Zoltán, a Gödöllői Piac Kft. igazgatója. 
Elérhetőségek:  06-30/503-0777, 06-30/525-2764,  

06-28/422-019, godolloipiac@gmail.com, 
feketehon63@gmail.com

A verseny helye:  Gödöllő Városi Piac,  
2100. Gödöllő, Szabadság út 3.

A verseny ideje: 2022. február 12. (szombat) 13.00
Nevezési határidő: 2022.január 31. (hétfő) 16.00
 Nevezni, csak korlátozott számban lehet!
 A nevezéssel kapcsolatos bővebb és pontos tájékoztatást  
 a főszervezőtől kaphatnak az érdeklődők.

IV. Gödöllői 
Kolbásztöltő 
Verseny A verseny rendezője: Gödöllői Piac 

Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

VÁRJUK CSALÁDOK, BARÁTI TÁRSASÁGOK,  
KÖZÖSSÉGEK, SZERVEZETEK CSAPATAINAK NEVEZÉSÉT!
VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT, AKI KÓSTOLNI ÉS SZAVAZNI 
AKAR A KÖZÖNSÉGDÍJAS KOLBÁSZRA, AKI KÍVÁNCSI, HOGY 
HOGYAN KÉSZÜL AZ IGAZI FINOM HÁZIKOLBÁSZ!

Fekete Zoltán, Gödöllő Piac Kft. igazgató

A program ideje alatt a jó hangulatért felelős 
Gödöllő Népi Zenekara, és a FORMA DUÓ!

 1.   A versenyre minimum 5 fős csapatok jelentkezhetnek.
 2.   Versenyfeladat: minimum 5 kg, sertéshúsból csemege és/ 

vagy csípős kolbász készítése.
 3.   Nevezési díj 15 000 Ft/5 kg, vagy a kért mennyiségtől 

függően.
 4.   A szervezők biztosítják: műanyag ládában előkészített 

sertéshús (darálva, vagy egészben), 1 db asztal.
 5.   Nevező csapat feladata: fűszerek, daráláshoz, töltéshez 

szükséges anyagok, eszközök, valamint a csapat egységes 
megjelenésének biztosítása.

 6.   Az elkészített kolbászból sütve kóstolót kell biztosítani (10 
cm) a zsűri részére, valamint kóstoló falatkákat, a közönség 
szavazatot leadók részére (ZSŰRIZÉS NEM KÖTELEZŐ). 
A kolbász sütése lehet egyedi módon, vagy a piac terüle-
tén működő BÜFÉ, ÉTTEREM szolgáltatásával.

Versenyszabályok:

A vErsENy mENEtE:
 1300:   Csapatok érkezése, asztal  

elfoglalása, előkészületek;
 1400:   Sertéshús kiosztása,  

kolbászkészítés kezdete;
 1700:   Zsűrizésre előkészített (frissen sütött) 

kolbász tálalása értékelésre;
 1800:   Eredményhirdetés;
 1830:   Kolbász Buli kezdete.
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   Idén is jótékony célt szolgál-
nak majd a Nőnapi Ajándék-
kosár előadásai. A város nagy-
szabású rendezvényére idén a 
Gödöllői Királyi Kastély lovar-
dájában kerül sor. A  támogatói 

M indnyájan sikeres 
programot tudhatnak 
m a g u k  mö -

gött. Különféle sza-
kos tanárokként 
eltérő jel legű 
szakmai kurzu-
sokra, más-más 
országba láto-
gattak el,  ám 
mindannyiukban 
közös, hogy céljuk a 
különböző környezetben 
tanultak élményszerű haszno-
sítása a mindennapos tanórai 
munkájuk során. Olasz, szlo-
vén, ír és francia útjuk során 
sokféle módszer megismerésé-
vel gazdagodhattak, legyen szó 
akár a STEAM-ről (amely a tan-
tárgyak közötti átjárást könnyí-
ti meg projektek segítségével), 
vagy a diákok különbözőségé-
nek elismerésére épülő SBE-
megközelítésről, de nem volt 
hiány érdekes, csoportdinami-

kát fejlesztő játékokból vagy in-
novatív IKT-eszközökből sem. 

Bepillantást nyerhet-
tek többféle oktatá-

si intézmény mű-
ködésébe, jelen 
lehettek érdek-
feszítő előadá-
sokon és szám-

talan, a külföldi 
kollégákkal közös 

gyakorlati foglalko-
záson, miközben a helyi 

kultúrával és nevezetességekkel 
is megismerkedhettek. Mind-
ahányan hálásak, hogy lehető-
séget kaptak arra, hogy haszno-
san töltsenek el néhány napot 
nemzetközi miliőben.
 Kellemes élményeiket és a sok 
megszerzett ismeretet szívesen 
ismertetik a jövőben: az iskolá-
ban újjáalakult, jelenleg is ak-
tívan működő Tanári csoport 
alkalmai kiváló teret engednek 
erre. (Fehér Brigitta)

TANÁROK az  
iskolapadban

Ismét NŐNAP!

A KA1-K0-00080-006/2022 'Módszertani 
megújulás nemzetközi környezetben’ Erasmus+ 
pályázatnak köszönhetően a Gödöllői Refor- 
mátus Líceum Gimnázium pedagógusai közül 
tizenketten külföldi módszertani tovább-
képzésen vehettek részt 2022 második felében.

jegyek értékesítése február 13-
án kezdődik. Ennek részletei-
ről  hamarosan az önkormány-
zat online felületein, valamint 
lapunk következő számában ol-
vashatnak.

   Ahogy minden évben, a Dr. Lumniczer 
Sándor Alapítvány 2022-ben  is segítet-
te az arra rászoruló gyermekeket.
 A múlt esztendőben annyi adomány 
jött össze, hogy minden gyermeknek 
100  000 forint támogatást tudtak jut-
tatni. 

 
 
 

 Az átadásra még decemberben, Dr. 
Tatár Emese rendelőjében került sor. 
 A Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány to-
vábbra is köszönettel fogadja a támoga-
tásokat, valamint a személyi jövedelem-
adóból adható 1% -ot.
 Adószám:	18670945-1-13

GYERMEKEKET TÁMOGAT  
A LUMNICZER ALAPÍTVÁNY 



B ajban a pszichiáter. Be-
folyásos, gazdag páci-
ense lefoglalja minden 

idejét. Menyasszonya és ve-
szélyes ügyfele egyre türel-
metlenebb. Mi történik ak-
kor, ha a pszichiáter esik 
pánikba? 
 Szellemes, pergő párbeszé-
dekkel megírt vígjáték, mely 
a Spirit Színházban kerül elő-
ször színpadra. Az előadáson a 
maffiafilmek világát idéző da-
lok csendülnek fel. S,ha netán 
valakinek ismerősen csenge-
ne a történet, az nem a véletlen 
műve, a darab ugyanis a „Csak 
egy kis pánik” színpadi válto-
zata.  
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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 Váró 
Kulturális Központban hét-
főtől csütörtökig:  9- 16 óra, 
pénteken 9-14 óra között, 
valamint  a Jegy.hu olda-
lon. A helyszíni vásárlásnál 
csak  készpénzes fizetésre 
van lehetőség.

Februárban két alkalommal is színpadra kerül a „Főnök 
a pácban” című zenés vígjáték a Királyi Váró Kulturális 
Központban.  Mivel a Spirit színház első előadására 
napokon belül elfogytak a jegyek, február 19-én , 
16 órai kezdettel ismét műsorra tűzik az előadást. 

Duplázik a  
SPIRIT SZÍNHÁZ

Smooth Jazz ünnep készül

  Fergeteges Jazzperanto kon-
certtel kezdődött meg az idei Jazz 
szezon a Gödöllői Királyi Váró Kul-
turális Központban, ahol  február-
ban is várják a műfaj kedvelőit. 
 Február 18-án, szombaton 
Smooth Jazz ünnep lesz. A jazz 
Club estjén ekkor Zolbert és zene-
kara lép színpadra  a szaxofonos 
legújabb lemezének anyagával.

 

A „Focus” című album 3,5 év tör-
ténetét foglalja össze, a művész 
szülővé válásától, az USA-be-
li utazásain át, egészen az el-
múlt 2 év pandémiás helyzeté-
ig, szimbolizálva azt a mély lelki 
és művészi átalakulást, amiken 
keresztülment az alkotó, hogy új 
inspirációk által megújulva, ez-
után tényleg csak az igazán fon-
tos dolgokra fókuszálhasson.
A koncerten közreműködnek:
 Zolbert – szaxofonok
 Antal Gábor – zongora
 Udvarhelyi Gábor – gitár
 Gudics Martin – basszusgitár
 Molnár Mátyás – dobok
A „Focus” című nagylemez CD-n 
megvásárolható lesz a hely-
színen, melyet az alkotók sze-
mélyreszólóan dedikálnak ven-
dégeink részére.
 A belépőjegy ára: 3.500 Ft, 
amit a helyszínen a koncert előtt 
vagy elővételben a Gödöllői Vá-
rosi Könyvtárban lehet megvá-
sárolni.
 



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 szín-
művészek közül a Pécsi Ildikó Színtársu-
lat titkos szavazással választotta ki az öt 
jelöltet. 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.
  •   A szavazólapokat 

személyesen is leadhatják  
a Gödöllői Királyi Váróban. 
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   Ki Tartuffe? Egy minden hájjal megkent szélhámos, 
aki éppen a morál álruháját felöltve követi el a legna-
gyobb disznó ságokat. Vagy lehet csak kiaknázza a le-
hetőségeket, amiket kézen nyújtanak felé és ettől egy-
re telhetetlenebb lesz?
 Ki Orgon? Egy gazdag polgár, aki hirtelen a vallást 
előbbre helyezi a pénznél és be akarja bizonyítani, hogy 
a hit az emberi érzelmeket is képes legyőzni. Előfor-
dulhat-e, hogy a család le- és kitagadható?
 Ki az úr a házban? 
 Ki lesz a tettes, és ki az áldozat? Ki irányít kit? A hely-
zet nem olyan egyszerű, hogy csak úgy, könnyedén bár-
ki beskatulyázhatna bárkit is. 
 És akkor még nem ismerjük a darab többi szereplő-
jét, akik mindannyian el akarják érni céljukat.
 A Tartuffe közel 400 éves története akár napjaink-
ban is játszódhatna.
 De lehet abban is játszódik. Ezt mindenki eldönthe-
ti, aki eljön és megnézi az előadást.
 Egyet ígérhet a rendező. Ez a Tartuffe picit más, mint 
a többi.
 Jegyek online vásárolhatók a Művészetek 
Háza honlapján keresztül és a jegy.hu oldalon, 
valamint a Királyi Kastély Turinform irodájá-
ban a Belváros Jegyiroda nyitvatartási idejé-
ben: szerda: 15–17 óra között. 

Tartuffe  
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   Anyaként 
helyt állni nem 
könnyű feladat, 
még akkor 
sem, ha az em-
ber „átlagos” 
munkát végez. 
De mi a helyzet 
akkor, ha anyá-
nak a gyermek-
nevelés mellett 
egy országot 
kell kormányoznia, kutatómunkát végezni a la-
boratóriumban vagy épp világkörüli turnéra 
menni? Hogy lehet az ember így anya is? 
 Margaret Thatcher, Josephine Baker vagy 
Marie Curie nevét nem az anyasággal kap-
csoljuk össze, mint ahogy a 16 gyermeket 
világra hozó Mária Teréziára sem anyaként 
gondolunk. Pedig, ha valaki, ő igyekezett a 
lehető legtöbb időt gyermekeinek szentelni, 
ezzel is megelőzve korát.
 A Micsoda anyák voltak! egy külön-
leges találkozás eredménye, és egy-
ben Magyarország egyik leghallgatottabb 
podcastsorozatának, a Micsoda nők voltak!-
nak a továbbgondolása: Budai Lotti és Zu-
bor Rozi elhatározták, hogy felderítik, milye-
nek is voltak az általuk oly nagyra tartott és 
rendkívüli nők a gyerekszobában.
 Azt, hogy ezek a nők miként viszonyultak 
gyermekeikhez és saját anyai mivoltukhoz, 
nemcsak koruk és társadalmuk, de egyé-
ni múltjuk is nagyban befolyásolta. A kö-
tet megírásakor nem az ítélkezés, hanem 
a megértés vezette; a kötődési és nevelési 
minták mögött meghúzódó ,,miért"-ekre vol-
tak kíváncsiak. 
 A könyvben a már említettek mellett ol-
vashatunk többek között Erzsébet király-
néról, megtudhatjuk milyen volt  Viktória ki-
rálynő vagy Lady Diana és gyermekeinek 
kapcsolata. De nem maradnak ki a sorból 
azok az a magyar asszonyok sem, akiket 
szintén más érdemeik miatt szoktunk emle-
getni, mint például Szendrey Júlia, Zrínyi Ilo-
na vagy épp az első leányiskolát megalapító 
Beniczky Hermin. (KJ)

ANYASZEREPBEN

AJÁNLÓJA

BAGOLY 
könyvesbolt Míg a halál el  

nem választ

TTT: Azaz Tündérek 
Titkos Társasága

   Karácsony előtt került a könyvesboltok-
ba Istók Anna legújabb könyve, ami ismét 
komoly morális problémákkal szembesíti 
az olvasókat. Az „Elejétől a végéig” címmel 
megjelent regény  ezúttal is próbára teszi az 
olvasókat, s nem csak azért, mert – bátran 
írhatjuk – letehetetlen. 
 A gödöllői írónő korábbi regényei is föld-
höz vágták az olvasókat témaválasztásuk-
kal, s most sincs ez másként. Egy különös 
négyes történetét ismerhetik meg az olvasók, 
akik előtt lépésről lépésre bontakoznak ki 
egy mély barátság, egy még mélyebb szere-
lem és négy ember sok-sok titokkal és fáj-
dalommal teli élete.
 Három fiatal lány és egy férfi különös kap-
csolata bontakozik ki az olvasók előtt. Fájda-
lom, félreértések és hazugságok kísérik ezt a 
fura se veled, se nélküled állapotot, amely-
ben mindenki sérül. A középpontban Olivér 
áll, aki személyiségével, zenéjével átformálja, 

   Ha megkérdeznénk, milyenek a tün-
dérek, a legtöbben valószínűleg azonnal 
azt válaszolnák, hogy szépek és jók. Egy 
két kivételtől eltekintve, segítenek elren-
dezni a problémákat. Nincs ez másként 
abban a különleges könyvben sem, ami 
Tündérek Titkos Társasága címmel év ele-
jén jelent meg. S, hogy mitől különleges? 
Egészen pontosan három okból. 
 Már a szerzőre is 
bizonyára sokan rá-
csodálkoznak, Ha-
lász Leventét ugyan-
is nem meseíróként 
ismerik Gödöllőn. A 
volt önkormányzati 
képviselő, aki nyu-
galmazott pedagó-
gus, nemrég azzal 
szerzett országos 
hírnevet magának, 
hogy régi álmát való-
ra váltva megmászta 

a Kilimandzsáró egyik legmagasabb csúcsát. 
Most új oldaláról mutatkozik be, meseköny-
vet jelentetett meg. 
 Különlegesek maguk a mesék is. Bár a tör-
ténetek napjainkban játszódnak, szereplői 
is hétköznapi gyerekek, mégis visszarepíte-
nek bennünket a népmesék világába. Hő-
sei olyan helyzeteket dolgoznak fel, ame-
lyek bármelyikünkkel megtörténhet, hiszen 

mindenki ismer szerény anyagi 
helyzetben élő, vagy színesbőrű 
esetleg beteg gyermeket, akinek 
meg kell küzdeniük az elfoga-
dásért. Ezek a mesék nevelnek, 
tanítanak, azoknak pedig, akik 
segítségre szorulnak, tündérek 
egyengetik az útjukat. 
 Végül pedig, érdemes ala-
posan megnézni az illusztrá-
ciókat, azokat ugyanis gödöl-
lői gyerekek, a Hajós Alfréd 
Általános Iskola rajzszakkö-
rösei készítették.  (NyF.)

fenekestől forgat-
ja fel azok életét, 
akik közel kerül-
nek hozzá. 
 És persze min-
denkinek megvan 
a maga igazsága, 
a maga történe-
te… és a maga tit-
ka. Korunk tüne-
tei: alkoholizmus, 
bántalmazás, de-
presszió dönti romba az életeket.
 De, mit bír ki egy barátság? Rendbe hoz-
hatók-e régen elrontott dolgok sok-sok év 
múltán? 
 Lilla, Eszter és Judit megkapják rá a le-
hetőséget, amikor Olivér temetésére mind-
annyian visszatérnek szülővárosukba, hogy 
szembenézzenek múltjukkal. De lehet-e újra 
tiszta a kezdéshez az a bizonyos lap?  (KJ)



BŐVEBBEN, TÖBB FOTÓVAL  
a www.szolgalat.com-on  
és Facebook-oldalunkon, valamint  
a GodolloNeTV Facebook-oldalon.
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Felelősségünk megőrizni 
AZ IGÉNYES KULTÚRÁT

(Folytatás a címlapról) 

A Gödöllő kultúrájáért díjazottak mel-
lett Polgármesteri Ezüstérem Gö-
döllőért elismerésben részesült a 

Gödöllői Királyi Kastély munkatársai kö-
zül Kaján Marianna muzeológus, törté-
nész; Pásztor Szilvia, a kastély vendég-
forgalmi osztályvezetője és dr. Papházi 
János múzeumi osztályvezető.
 Őriné Nagy Cecília a Gödöllői Városi Mú-
zeum munkatársa; Szelba István Vilmos a 
Művészetek Háza Gödöllő műszaki veze-

tője és Eszenyi Zsombor Juni-
or Prima díjas klarinétművész. 
 A rendezvényen dr. Gémesi 
György polgármester osztotta 
meg gondolatait a kultúra mai 
helyzetéről. Mint mondta, fe-
lelősségünk, hogy megmarad-
jon az igényes, magas színvo-
nalú és színes magyar kultúra, 
amire nem csak Magyarorszá-
gon lehetünk büszkék, hanem a 
világ minden táján. Kijelentette, 
büszke arra, hogy az elmúlt évek, 

– a covid, és a jelen-
legi energiaválság 
okozta bezárások 
ellenére sem szűnt 
meg városunkban 
a kulturális élet. A 
különböző együtt-
működéseknek kö-
szönhetően minden-
ki megtalálta azokat 
a helyeket, ahol ki 
tud lépni a közönség 
elé. Ez az ereje a gö-
döllői kultúrának. 
 A polgármester 
megköszönte város-
unk kulturális élete 
szereplőinek, hogy 
ebben a helyzetben 
is tovább viszik a 
minőségi, igényes 
és magas színvona-
lú kultúra üzenete-
it. Külön köszönetet 

mondott dr. Ujváry 
Tamásnak, a Gö-
döllői Királyi Kas-
tély igazgatójának, 
hogy segítette és se-
gíti ezt a folyamatot. 
 Az est folyamán 
bepillanthattunk 
azokba a folyama-
tokba, amelyek so-
rán Kölcsey műve 
nemzeti imádsá-
gunkká vált, s töb-

bek között megismerhettük a gödöllői kul-
turális élet több szereplőjének, Buka Enikő, 
a Frederic Chopin Zeneiskola igazgató-
ja; Benedek Krisztina néptánc- és nép-
zene oktató; Istók Anna a Gödöllői Vá-
rosi Könyvtár és Információs Központ 
munkatársa, az IRKA vezetője, író; Mé-
száros Beáta Garabonciás Színtársulat 
vezetője és Sz. Jánosi Erzsébet a Leven-
dula Galéria vezetője, képzőművész –  
gondolatait arról, mit jelent nekik a ma-
gyar és a gödöllői kultúra.
 Az ünnepi műsorban Bertalan Adrienne, 
Czine Eszter, Hidvégi László, Fodor 
László Kossuth-díjas klarinétművész, 
Herczenik Anna operaénekes, a Forrás 
kórus, Tápai Dóra vezetésével közremű-
ködött.                                (KJ)



KÖD ÁLTAL HOMÁLYOSAN 
  Lőrincz Ferenc 

kiállításával nyi-
totta meg a 2023-
as évet a Leven-
dula Galér ia , 
ami idén ünnep-
li fennállásának 
15. évfordulóját. 
A gödöllői festő-
művész ez alka-
lommal a ködöt választotta 
képeinek témájául. 
 Különös dolog a köd, ren-
geteg titkot takar, ahogy abba 
bepillantást engedett Sz. Já-
nosi Erzsébet, a galéria tu-
lajdonosa megnyitójában. 
 A galéria falára került ké-
pek is titkot rejtenek, a tá-
jat, amely lehet téli, lehet 
tavaszi, homályban rejtő-
ző. Lőrincz Ferenc ködjei 
hol láttatják, hol eltakarják 
szemünk elől a tájat, a va-
lóságot. 

 A köd lehet játék, ami bú-
jócskára hív, lehet félelmetes, 
hiszen nem tudjuk mi vár ránk, 
ha belépünk a takarója alá. A 
titkot mindenkinek magának 
kell megfejteni, rajtunk múlik, 
felfedezzük-e, hogy a köd fe-
lett ott a fény, ami utat mutat. 
 A megnyitón a Vörös At-
tila Jazzcraft közreműkö-
dött.                  (BJ)
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Búcsú Hadháziné  
Szabó Margittól
Mindenkit megrendített a hír, 
hogy december 27-én  elhunyt 
Hadháziné Szabó Margit, a 
Gödöllői Királyi Kastély egykori 
sajtófőnöke, a Sisi Baráti Kör 
alapítója, akitől január 4-én 
vettek végső búcsút a Dózsa 
György úti temetőben. 

H adháziné Szabó Margit újságírói pá-
lyáját Szolnokon kezdte, a Magyar 
Rádió azóta már megszűnt szolno-

ki stúdiójánál, majd a Tungsram hetilap-
jához, később a Mahart lapjához került.  
A rendszerváltás után az első újonnan lét-
rejött hírügynökségnél dolgozott, majd 
egy női magazin főmunkatársa lett. Itt 

kezdett el foglalkozni Er-
zsébet királynéval, s en-
nek a munkának az ered-
ményeként született meg 
1994-ben a Sisi Baráti Kör, 
amelynek titkári teendő-
it látta el. Közben a Gödöl-
lői Királyi Kastély sajtófő-
nöke lett. Ezt követően több, a 
kastéllyal és annak lakóival foglalkozó 
könyve jelent meg: elsőként a Gödöllői ki-
rályi szakácskönyv, majd a „Gödöllői lakos 
vagyok…” címmel közreadott, a királyné 
gödöllői éveit ismertető kötet, és a felol-
vasónőjéről, Ferenczy Idáról szóló füzet. 
Írt Rezső királyfiról és megjelent három 
nyelven „Sisi képeskönyve”, a történelmi 
Magyarországon fellelhető fontosabb em-
lékhelyeket sok-sok fotóval bemutató kötet 
is. Az ő nevéhez kötődik az Ivánka Imre 

életét bemutató füzet is, amit a Gödöllői 
Értékvédő Közhasznú Egyesület tagjaként 
készített el, s melynek bevétele az Ivánka-
kripta felújítását támogatta. Erzsébet ki-
rályné és családja mellett a kastélyalapító 

Grassalkovich I. Antalról, családjáról és 
leszármazottairól is könyvet írt ” 

A Grassalkovichok emlékeze-
te” címmel. Összesen tizen-

nyolc könyve jelent meg.  
 Munkáját Gödöllő Önkor-
mányzata 2011-ben Gödöllő 
Kultúrájáért Díjjal ismerte 
el, dr. Gémesi György pol-

gármester pedig 2019-ben 
Erzsébet királyné emlékének 

ápolásáért Gödöllő hírnevének nö-
veléséért Erzsébet Királyné Emlékéremmel 
tüntette ki.
 Az írást sosem hagyta abba, „Kastélyhis-
tóriák” című honlapján és közösségi olda-
lán folyamatosan publikálta a kastéllyal és 
lakóival kapcsolatos történeteket, érdekes-
ségeket.
 Hadháziné Szabó Margitot a város sa-
ját halottjának tekintette. Gödöllő Önkor-
mányzata nevében dr. Gémesi György pol-
gármester búcsúztatta.  (KJ)

TÖBB FOTÓVAL 
a www.szolgalat.com-on  
és Facebook-oldalunkon.
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   Megújult kínálattal jelentke-
zik a Gödöllő NetTV műsor feb-
ruár közepétől. Amellett, hogy a 
városi rendezvényekről változat-
lanul friss hírekkel szolgálnak, a 
visszatérő régi műsorok mellett 
újak is színesítik a programot.
 Hetente jelentkezik majd az 
új kulturális magazin a „Hel-
ló szombat!” – ami – mint cí-
méből is adódik, szombatonként 
várja majd a nézőket program 
ajánlókkal, előzetesekkel és ér-
dekes beszélgetésekkel. A műsor 
háziasszonya Tápai Dóra lesz. 

ÚJ TEREK A KULTÚRÁNAK
  Néhány nappal a Magyar 

Kultúra Napja előtt elindult 
Gödöllő új kulturális portál-
ja. A Gödöllői Királyi Váró 
és Várkapitányi Lak Kultu-
rális Központ Facebook-
oldalán megtalálják azokat 
a programokat, amelyek-
kel a két létesítmény várja a 
művészeti események iránt 
érdeklődőket. A kulturális 
közösség színházi előadá-
sokkal, koncertekkel, kiállí-
tásokkal és civil rendezvé-

nyekkel gazdagítja Gödöllő 
kulturális életét. Az utóbbi 
időben a Királyi Váró épü-
lete egyre több koncertet, 
színdarabot, irodalmi estet 
fogadott be, jelenleg ez a 
hely ad otthont a művészeti 
csoportoknak is. Szintén kü-
lönleges helyszín a Várka-
pitányi Lak, ami már a múlt 
évben is rangos kiállítások-
kal várta az érdeklődőket, s 
idén is több programot kínál 
majd.  (NyF)

Új év, új műsorok a  
GÖDÖLLŐ NETTV-N

 A  bel- és helyi politika ak-
tuális kérdéseiről tájékoztat 
majd a „Sarokba szorítva”.  
Újvári Miklós műsora hetente 
jelentkezik, hogy választ adjon 
a legaktuálisabb kérdésekre. 
 Hosszú szünet után vissza-
tér a képernyőre a „Zavar-
hatok”, amelyben L. Péterfi 
Csaba beszélget olyan sze-
mélyiségekkel, akik hivatá-
suk, a művészeti, vagy a ci-
vil életben betöltött szerepük 
kapcsán sokak érdeklődésé-
re tarthatnak számot. 

 Az új műsorok-
ról, amelyek febru-
ár 3. hetében indul-
nak el, következő 
lapunkban bőveb-
ben olvashatnak. 

(NyF)



2023 év madara 
 – A BARKÓSCINEGE

ÜLTESSÜNK perui 
földicseresznyét!
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   A perui földicseresznye  
egyre népszerűbb Európá-
ban.  Ez nem csupán annak 
köszönhető, hogy a növény 
gyönyörű látványt nyújt, ha-
nem finom ízű bogyóinak és 
egyszerű termeszthetőségének 
is.  Rokona a paradicsomnak, 
termőhelye, a tápanyagigény 
és a termesztés szempontjából 
is hasonlóak az igényeik, így 
ezt a különleges növényt itt-
hon is termeszthetjük. 
 A perui 

f ö l d i -
cse resz nye 

m a g o k a t 
februártól 

BÜRGI SEGÍT 

  Ismét nagy sikert aratott 
BÜRGI naptára, ami már 
negyedszer szerzett örömet 
az állatbarátoknak. A város-
unk közkedvelt polgármester 
macskáját ábrázoló kiadvány 
nem csak itthon, az ország 

számos pontjára, 
hanem külföldre 
is eljutott.  
 A 490 000 fo-
rintos bevétel-
ből 150 000 fo-
rintot kapott a 
Bárka Cicamen-
tő Alapítvány, a 
többit a Fővárosi 
Önkormányzat 
Gödöllői Idősek 
Otthonában, a 
Gödöllői Egyesí-

tett Szociális Intézmény Ne-
felejcs Napközi ott ho ná  ban, 
valamint a gödöllői oktatá-
si intézményekben megren-
dezésre kerülő állatterápi-
ás foglalkozásokra fordítják. 
 NYF

   Egyedülálló,	országos	
erdőtelepítő	akciót	indít	a	
Moholy-Nagy	Művészeti	
Egyetem	(MOME).	Az	intéz-
mény	három	nemzeti	park-
kal	–	a	Balaton-felvidéki,	
a	Duna-Dráva	és	a	Duna-
Ipoly	Nemzeti	Parkkal	–	ösz-
szefogva	Magyarország	há-
rom	pontján,	közel	félszáz	
hektáron	hoz	létre	új	erdő-
ket,	amelyek	felcseperedve	
lehetővé	teszik	az	egyetem	
károsanyag	kibocsátásának	
semlegesítését.	A	program	
a	képzésbe	is	beépül,	az	ak-
cióban	az	egyetem	dolgozói	
és	hallgatói	is	szerepet	vál-
lalhatnak.

	 A	Moholy-Nagy	Művésze-
ti	Egyetemért	Alapítvány	a	
múlt	év	tavaszán		jelentette	
be,	hogy	2030-ra	a	MOME	
lesz	Magyarország	 első	
karbonsemleges	egyeteme.	
A	MOME	ZERO	program	ke-
retében	jelentősen	növelik	
az	energiahatékonyságot,	
megszüntetik	az	élelmiszer-
pazarlást	és	bevezetik	a	pa-
pírmentes	adminisztrációt	
is.	Az	új	bejelentés	lénye-
ge,	hogy	az	ezek	után	fenn-
maradó	károsanyag	kibo-
csátást	 is	kompenzálják,	
méghozzá	saját	telepítésű	
erdők	segítségével. 
 (Forrás: dunaipoly.hu)

MOME: Cél a karbon- 
semleges egyetem

   A Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 
(MME) 1979-ben indította el "Év 
madara" programját, melynek 
célja a természetvédelmi prob-
lémákkal érintett fajok vagy ma-
dárcsoportok társadalmi szintű 
bemutatása. A több mint négy 
évtizede futó akció legutóbbi 
állomásaként a lakossági inter-
netes szavazást a barkóscinege 
nyerte.
 A verébhez hasonló termetű, 
farka hosszú, a csőr sárga, a lá-
bak feketék. A felnőtt egyedek-
nél a két ivar jól elkülöníthető 
egymástól.
 A hímek feje kékesszürke, a 
szem és a csőr vonalától hosz-
szan lenyúló, elkeskenyedő fe-
kete barkó – innen kapta a faj 
a nevét – húzódik, a hát vörhe-
nyes fahéjszínű, az alsótest vi-
lágosabb, az alsó farokfedők fe-
keték.

 A tojó feje nem szürke, barkó-
ja nincs, teste fakóbb szí nezetű, 
alsó fa rok   fe dői rozsdabarnák.
 Világállománya Eurázsiát 
kelet-nyugati irányban egy vi-
szonylag keskeny közép-ázsiai 
sávban szinte teljesen átszelve 
Írországtól és Nagy-Britanniától 
Kelet-Kína és Délkelet-Oroszor-
szág határvidékéig nyúlik. Ha-
zánkban az élőhelyét jelentő ná-
dasokban országszerte elterjedt.
 (Forrás: mme.hu)

vetjük el magtálcákba, és má-
jus közepén kiültetjük a nö-
vényeket a szabadba. Szintén 
május közepén ültethetjük ki 
az előző évi dugványokat, va-
lamint a cserepes növényeket 
is, de csak az utolsó fagyok el-
múltával! 
 A növény a legtöbb talajtí-
pushoz alkalmazkodik – szinte 
bárhol megterem. Annak érde-
kében azonban, hogy sok ter-
mést hozzon, kerüljük a fris-
sen trágyázott talajt. A túl sok 
tápanyagot tartalmazó talaj-
ban ugyanis arra törekszik, 
hogy sok lombot hozzon, de 
alig hoz virágot vagy termést. 
A legjobb eredményeket ho-

mokos és hagyomá-
nyos kerti talajban 
érhetjük el. 

Bővebben cikkünk 
forrásának oldalán: 

(www.agroforum.hu).
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ÚJ ÉV, fejlődő  
szemlélet 
Remélem így fog eltelni ez 
az év is, mert tavaly nagyon 
sok érdekes és mindenképpen 
szívmelengető változást 
vettem észre a gödöllői 
kertészkedők hozzáállásában!

   1,5 éves ivar-
talanított kan. 
Pórázon szé-
pen sétál. Más 
kutyával össze-
szoktatható.

   10 hetes 
kistestű kisfiú. 
Csak benti 
tartásra 
fogadható 
örökbe.

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

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

FOGADJ ÖRÖKBE
a Gödöllői Gyep- 
mesteri Telepről! 

RUDI

ALEX

MASZAT

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:  
06-70-508-5422, naponta 8-20 óráig

Sajnos ehhez hozzájárult az aszály is, a 
hihetetlen hőség, de a szívem legmé-
lyén bízom benne, hogy a cikkeim is. 

 Sokan teljesen rugalmasan kezdtek a nö-
vényekhez, a kertek berendezéséhez, azok 
technikáihoz állni. Nagyon sokszor hallot-
tam, hogy utána olvastak dolgoknak, meg-
felelő helyekről informálódtak. 
 Amerre én járok, mindig a kerteket fi-
gyelem és Gödöllőn hihetetlen sok ámulat-
ba ejtő helyen  volt szerencsém járni, és re-
mélem, ez így  lesz a jövőben is. 
 Ami jótanácsot tudok erre az évre önöknek 
adni: a lelkesedésük ne csökkenjen! Ahogy a 
kertészetek kinyitnak és megjelennek az első 
színes virágok, biztos vagyok benne, hogy 
rengetegen újra nekifutnak a kerti munkák-
nak, a szépítésnek. Fura lehet, de higgyék el, 
egy város arculatához a különböző negye-
dek kertjei, ápolt utcafrontjai, virágos faso-
rai nagyon sokat hozzá tesznek. 
 Elég, ha csak az Arany János utcai fasor-
ra gondolunk, amikor virágzik és a fél vá-
ros a csodájára jár, köztük én is, mert me-
seszép. 
 Ezekhez a látványokhoz az Önök mun-
kája és lelkesedése nagyon sokat tud hoz-
zátenni. 
 Akik tavaly elakadtak, talán fel is ad-
ták a kertészkedést egy nagy levegő vétele 

után,fussanak neki újra! Nekem is vannak 
a saját kertemben, a növényeimmel kudar-
caim, de soha nem adom fel. Nekem szeren-
csém van, rengeteg könyvvel rendelkezem, 
de ha önök elakadnak, kérdezzenek bátran. 
Tavaly már sokan életek ezzel a lehetőséggel, 
rengeteg telefont és levelet kaptam, megtisz-
teltek azzal, hogy kérdeztek. Néha apró dol-
gokban is tudtam segíteni, és ez mindenkép-
pen előre vitte a kertészkedési kedvet. 
 Amivel kezdjenek idén, az a jól megszokott 
takarítás. Amikor szárazabb idő következik 
az esős napok után, a tujákat takarítsák ki, 
a gyepfelületeket szellőztessék, a maradék 
leveleket, amelyeket a téli szél hordott be, 
szedjék össze! Teremtsenek tiszta felületet, 
ahonnan az idei kertészkedést, átalakítást 
el tudják kezdeni! Rend nélkül nem megy.
 Ha elpakolják a törött műanyag cserepeket, 
leseprik a járdákat, utakat és összeszednek 
mindent, ami rendetlenséget okozott, ak-
kor sokkal könnyebben fogják átlátni azt a 
területet, amit fenntartani, vagy szépíteni, 

esetleg újjávarázsolni szeretné-
nek. Végül a legfőbb tanácsom, 
amit minden évben elmondok : 
A kert az öröm és nem a stressz 
forrása kell, hogy legyen. 
 Ne keseredjenek el és ne 
pánikoljanak, bármi is fog ben-
ne történni! Élő környezet, meg 
kell tanulnunk vele együtt élni! 
 Vigyázzanak Magukra! 

Bujtás Anikó 
www.bujtaskert.hu 
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Gémesi Csanád kardvívó, 
Gödöllő város díszpolgára. 
Csapatban olimpiai bronz-, 
világbajnoki ezüst- és Európa-
bajnok aranyérmes. Egyéniben 
világbajnoki bronzérmes volt.

Az első vidéki egyéni 
kardarany NYOMÁBAN

December 17-én este viszont olyan il-
lusztris „klubba” nyert bebocsátást, 
amire minden magyar kardvívó áhí-

tozik. Egyéni aranyérmet nyert az orszá-
gos bajnokságon.
 Gémesi Csanád, a MATE-GEAC váloga-
tott kardvívója pályafutása első egyéni or-
szágos bajnoki aranyérmét szerezte. Egész 
jól sikerült számára az elmúlt két év: 2021-
ben Tokióban olimpiai bronzérmet szerzett 
csapatban, amellyel tavaly Európa-bajnok 
lett. Most pedig ráadásul vidéki klub ver-
senyzőjeként első alkalommal nyert ob-t 
férfi kard egyéniben.
 A magyar országos vívóbajnokságok 1900 
óta íródó történetében – az idei volt a 117. –  
vidéki klub még soha nem adott egyéni 
bajnokot férfi kardban! Gémesi Csanád 
az ob-k történetében pedig sorrendben a 
37. kardbajnok.

– Adódik a kérdés, melyik érmedre 
vagy a legbüszkébb? – kérdeztem az 
újdonsült magyar bajnokot.
 – Számomra ez egyértelmű, az olimpiai 
bronzérem. Szerencsére van sok érmem, de 
az olimpiai érem mind közül kimagaslik.

– Az egyéni magyar baj-
noki cím mégis csak kü-
lönlegesség.
 – Magyar férfi kardbajnok-
nak lenni óriási dicsőség. Per-
sze minden egyes versenyt ne-
héz összehasonlítgatni, de hát 
micsoda névsor végére kerül-
tem oda! A döntő után nézeget-
tem is, szinte még mindig nem 
fogtam fel.

– Ciki nem ciki, megkér-
dezem: 36 éves vagy. Sze-

rinted miért csak most? Későn érő 
típus vagy?
 – Nem hiszem. Ez csak annak a bizonyí-
téka, hogy Magyarországon nagyon-nagyon 
erős a férfi kard. Sok ob-érmem van már, fő-
leg bronz, de már volt egy ezüst. Szóval ed-
dig csak egy döntőm volt; szerintem csupán 
nem vagyok az az igazi versenynyerő típus.

– Hitted volna, hogy valaha egyszer 
csak ki fog jönni a lépés?
 – Ha nem hittem volna benne, akkor 
most nem tartanék itt. Ez az eredmény 
kicsit kilóg most a sorból, erre az arany-
éremre másként vagyok büszke. Remél-
tem, hogy egyszer oda fogok érni. Anélkül 
nem megy. Persze, számított, hogy a há-
romszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron 

nem volt ott a mezőnyben, de 
szerintem most nem ez volt a 
döntő. Sose tudjuk már meg, 
de elképzelhető, hogy ezen a 
napon őt is legyőztem volna, 
ahogyan másik két válogatott-
beli csapattársamat, Decsi Ta-
mást és Szatmári Andrást. Az 
volt a kulcsa az egésznek, hogy 
végig higgadt tudtam maradni. 
És szerencsére az aranyat sose 
kell megmagyarázni.

– Pár évvel ezelőtt beszél-
gettünk, és akkor még 
azt mondtad, hogy túl 
sok bronz- és ezüstérmed 
van. Mit meg nem adnál 
egy aranyért…

 – Mindig van hiányérzetem, ha nem 
aranyérmet vehetek át. Annak lehet a leg-
jobban örülni. Persze tisztában van vele 
mindenki, hogy ez nem sikerülhet mindig.

– Áruld el, légy szíves, miért nem 
igazoltál el Gödöllőről?
 – Soha fel sem merült ennek a lehető-
sége bennem, annyi szállal kötődöm Gö-
döllőhöz és a MATE-GEAC-hoz. De sze-
rintem másban se. Születésem óta itt élek. 
Nem is tudom elképzelni magam máshol, 
olyan erősek ezek a szálak.

– Nem feledkezhetünk meg a csa-
ládi hátteredről; ahonnan jöttél és 
ahol tartasz. Feleségeden, Eszte-
ren is nagy a teher? Ő hogy viseli?

 – A vívás, a vívásban elért 
eredményeim természetesen 
a családhoz is kapcsolódnak. 
Nélkülük nem működne sem-
mi. A szüleim gyerekkorom óta, 
a tesóim, akikkel együtt vív-
tam… Most pedig a feleségem. 
Eszter nagyon sokat tesz hoz-
zá a közös munkához. Sokszor 
nem vagyok otthon a vívás mi-
att, tehát a sikereim nem csak 
az enyémek, ez az övé is! 

Tatár Attila  
Fotók: hunfencing.hu

VÍVÁS
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   Január 21-22-én került 
megrendezésre a Honvéd 
Kupa, ami egyben váloga-
tóverseny is volt az idei lég-
fegyveres Európa-bajnokság-
ra. A MATE-GEAC versenyzői 
3 aranyérmet és 4 bronzérmet 
szereztek. A puskások mező-
nyében junior és a felnőtt do-
bogó tetején négyből három-

A fiatal sprinter országos 
csúcsa mellett számos 
egyéni leg jobb ered-

mény született a január 21-én 
megrendezett felkészülési ver-
senyen.
 Az atléták számára a hétvége 
fénypontja Sulyán Alexa kor-
osztályos országos csúcsa volt 
200 méter síkfutásban (24,02!). 
„Nem számítottam rá, hogy ez 
lesz a vége – mondta Alexa a 
verseny után – Ezt az eredményt 

További  
eredmények:
400 MÉTER SÍKFUTÁS
20. Szautner Levente 
Botond 54.27 SB
21. Fazakas Soma 
54.69 PB         
24. Tompa Benedek 
55.61 PB 

A MATE-GEAC ver seny-
zője, Sulyán Alexa 24,02 
századmásodperces 
U20-as országos csúcsot 
futott 200 méteren.

Új U20-as országos 
csúcs született  
200 MÉTEREN

HÉT ÉREM  
a Honvéd Kupán

Életének 73. életévében el-
hunyt Ádám József kézilab-
da és labdarúgó játékvezető, 
a városi sportélet meghatá-
rozó személye. Hosszú évti-
zedeken keresztül volt aktív 
részese és szervezője a vá-
rosi labdarúgó kispályás baj-
nokságnak, melynek során 

személyiségével, munkabí-
rásával és a közösség iránti 
alázatával rövid időn belül ki-
vívta a helyi sporttársadalom 
elismerését és megbecsülé-
sét. A gödöllői sport érdeké-
ben végzett tevékenységéért 
városi elismerésben is ré-
szesült. Emlékét megőrizzük.

Gyászol a gödöllői sport

nagyjából egy év múlva tartot-
tam reálisnak, ezért még kell 
kis idő, amíg feldolgozom a tör-
ténteket. Motiváltan érkeztem 
a versenyre, mert az előző hét-
végén is jól sikerült a futásom. 
Most még felszabadultabb vol-
tam, nem görcsöltem rá a futás-
ra, a szívem pedig vitt előre. Na-
gyon örülök!” 
 Alexa korábbi rekordja 24.91 
másodperc volt fedett pályás 
200 méteren, így majdnem egy 
másodpercet sikerült javítania. 
A 24.02 nem mellesleg az elő-
kelő harmadik helyet jelenti az 
aktuális U20-as európai rang-
listán. 
 A történelmi pillanat mellett 
számos gödöllői versenyző mu-
tatta meg mire képes. A szezont 
200 méteren egyéni csúcsokkal 
nyitották a lányok, Dobránszky 
Laura Lola (25.29) 4. helyet sze-
rezte meg, Németh Nóra pedig a 
13. lett (26.61). Szintén 200 mé-
ter síkfutásban a fiúknál bronz-
érmes Farkas Bence, 9. helyen 
pedig Fodor Péter zárt. 60 méte-
ren Tompa Benedek futamában 
8. helyen ért célba egyéni csúcs-
csal, 400 méteren pedig Kriszt 
Sarolta Mária egyéni legjobb-
jával ezüstérmet vihetett haza. 

Forrás: utanpotlassport.hu 
Kép: MATE-GEAC

ATLÉTIKA
SPORTLÖVÉSZET

szor MATE-GEAC versenyzők 
álltak (Mészáros Eszter, Dé-
nes András, Ferik Csilla)! To-
vábbi érmesek: Lovász Dori-
na, Lengyel Ádám.
 A szakosztály pisztolyosai 
ezen a hétvégén két érmet is 
szereztek (Szabó-Galiba No-
émi, Pintér Ármin). 

Forrás, fotó: MATE-GEAC
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   Több mint ötszázan vettek részt a Szil-
veszteri Futáson. Idén 2023 métert kel-
lett teljesíteni a vállalkozó kedvű futóknak, 
akik a főtérről indultak, majd az Alsópar-
kon át ide is érkeztek vissza. 
 Az eseményen valamennyi korosztály 
képviseltette magát. Aki akart jelmez-
ben vagy maszkban is futhatott, ez utób-
biról a szervezők gondoskodtak. A futást 
követően Prókai Sándor jóvoltából for-
ralt bor, az Erikajáldának köszönhetően 
tea és zsíroskenyér várta a résztvevőket, 
a papír poharakat és maszkokat a Minor 
és Hatházy Bt. biztosította.

M esélj nekünk kicsit 
magadról, hogyan 
lettél a triatlon sze-

relmese, mi hozott téged 
Gödöllőre?
 – A sportolói pályafutáso-
mat úszóként kezdtem, majd 
egy edző váltásnak köszönhe-
tően az úszás után a triatlon-
nal ismerkedtem meg. Az évek alatt több 
hazai és nemzetközi versenyen is indul-
tam, egyszerűen magával ragadott, hogy 
a sport összetettsége, varázsa. Debrece-
ni születésűként több városban is megfor-
dultam és edzettem. 2021-ben házasodtam 
meg és rákövetkező évben, idén megszüle-
tett a lányom, jelenleg feleségem szülővá-
rosában Erdőkertesen élünk. A sport sze-
retete továbbra is bennem maradt és ezt 
a szeretetet igyekszem most tovább vinni, 
Gödöllő és térségében lévő triatlonosokat 
összefogni és az utánpótlás korú verseny-
zőket kinevelni, megismertetni velük a tri-
atlon sportág sokszínűségét.

– A triatlon egy nagyon összetett 
sportág… Mik a nehézségei? Mi jel-
lemez egy jó triatlonistát?
 – A triatlon amellett, hogy összetett 
sportág, rendkívül dinamikusan fejlődik. 
Habár még csak hatszor rendeztek belő-
le olimpiát, mind a technika, taktika és 
edzésmódszerek terén teljesen átformál-
ták a triatlonos társadalmat. A jó triatlo-
nos ismérvei: Jól tájékozódik úszáson, ál-
lóképes kerékpáron, gyorsan fut és talán 
a negyedik versenyszámunk a depózás (a 
sportágak közötti gyors váltás, öltözés). 
Megfelelő edzés munkával nem csak ver-
senysportként tekintenek rá az emberek, 

hanem mint sokan mondják “bakancslis-
taként” készülnek fel 1-1 versenyre. Nem 
a győzelem, hanem a táv legyőzése és a 
finisher érem megszerzése sokak számá-
ra az jelenti a versenyzést. A versenyek és 
az egész sportágat felölelő morál hatásá-
ra többen itt is maradnak a sportágban és 
további versenyekkel feszegetik a határa-
ikat.

– Az alapítandó szakosztályod mi-
lyen ars poeticát képvisel?
 – A sport megtanít, hogy a mai rohanó 
világban, értékes és sikeres felnőtté váljunk. 
Segít legyőzni a mindennapi akadályokat 
és megtanulni viselni az esetleges kudar-
cokat.

– A jövőben milyen hosszútávú cé-
lokat tűztél ki, a triatlon szakosz-
tály számára?
 – Cél, hogy hamarosan komoly utánpót-
lás és felnőtt bázisává váljon a triatlon itt 
Gödöllőn és ezzel az ország kiemelt klubjai 
között legyen számontartva. Az egyetem a 
közép- és általános iskolák közelsége a fia-
taloknak és a felnőtt sportolók számára te-
gye lehetővé a versenyzői szintű sportolást, 
a tanulás és a munka mellett. 

Forrás/fotó: MATE-GEAC

SZILVESZTERI futás

Új szakosztály indul  
a MATE-GEAC-ban

TRIATLON 
Megalakult a triatlon 
szakosztály, Hadházi 
Máté vezetésével. Interjú 
a szakosztályvezetővel.



GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2023. január 26. HIRDETMÉNY  Ӏ  25

MEGFEJTÉS: Egy zeneszerző- 
szövegíró neve és egy  
hozzá kapcsolódó mű címe

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:  
2023. FEBRUÁR 9.
A BAGOLY KÖNYVESBOLT 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:  
Kelemen Andrásné, Farkas Mihály 

A DŰLŐ BORKERESKEDÉS 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte:  Reczer Norbert, Jakab János  

A HAPPY BOX (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os  
utalványát nyerte:  Menyhárt Krisztián

A VÁROSI MOZI ajándékát nyerte:
Nagy Ernő. Pazurikné Harsági Erzsébet

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

REJTVÉNY

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
GÖDÖLLŐI KÖZFORGALMÚ  
GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI IDŐSZAK:
 hétköznap és szombaton: 20.00-22.00 óráig
 vasárnap és ünnepnapokon: 8.00-22.00 óráig
2023. január 23-től 29-ig 
KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR 
Gábor Áron u. 3., Tel.: 06-28/430-069

2023. január 30-tól február 5-ig
SANITAS GYÓGYSZERTÁR
Gödöllő, Thegze L. u. 2. (Tesco) Tel.: 06-28/545-585

2023. február 6-tól 12-ig 
EGYETEMI GYÓGYSZERTÁR
Egyetem tér 1., Tel.: 06-28/420-243

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



26  Ӏ  HIRDETMÉNY GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2023. január 26.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a	Főépítészi	Iroda	kreatív,	jó	hangulatú	kis	csapatába,	
családbarát	munkakörnyezetbe.

A	MUNKAVÉGZÉS	HELYE:   Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Iroda 
jelenlegi (átmeneti) székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa 
György út 69. (Vüszi Iordaház)

KÉPESÍTÉSI	ELŐÍRÁS:	  Egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, telepü-
lésmérnöki, diploma, illetve egyéb, ezekkel egyenérté-
kű végzettség

A	MUNKAKÖR	BETÖLTŐJE	ÁLTAL	ELLÁTANDÓ	FELADATKÖRÖK:	
  •   Településképi véleményezési, bejelentési, főépítészi szakmai konzultációs eljá-

rásokban az építészeti tervdokumentációk áttekintése, előzetes értékelése épí-
tészeti, városképi városrendezési szempontból, véleményezés szakmai előké-
szítése

  •   a helyi építészeti-műszaki tervtanács titkári feladatainak ellátása (tervtanácsi 
tagokkal való kapcsolattartás, tervek továbbítása, tervtanácsi tagok vélemé-
nyeinek összegzése, ez alapján az összesített tervtanácsi vélemény előkészí-
tése)

  •   önkormányzati beruházásokkal, illetve a városban folyó egyéb fejlesztésekkel 
kapcsolatos szakmai együttműködés (tervkonzultációkban való részvétel, kap-
csolattartás a tervezőkkel, az illetékes építéshatósággal, örökségvédelmi és 
egyéb szakhatóságokkal, szakmai kooperációkon való részvétel az építés- kivi-
telezés során)

  •   az épített és természeti örökség helyi védelmével kapcsolatos teendők (védett 
értékek állapotának figyelemmel kísérése, nyilvántartások monitoringja stb.)

  •   közreműködés a város stratégiai fejlesztési feladatainak előkészítésében, meg-
valósításában

  •   egyéb kreatív szakmai és közösségi programokban való részvétel (pl.: Kulturá-
lis Örökség Napjai, Pedibusz-program, közösségi tervezési feladatok, stb…)

JELENTKEZÉS	MÓDJA:	
szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai és egyéb szakképesítések másolatá-
nak benyújtása a Gödöllői Polgármesteri Hivatalba, dr. Kiss Árpád jegyző nevé-
re címezve
Postacím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6., 
személyes leadás: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. I. em. Jegyzői titkárság
Határidő: 2023. február 15.
Juttatás: a Kttv szabályai szerint

A	KIVÁLASZTÁSNÁL	ELŐNYT	JELENT:
  •   Nyitott, kreatív, alkalmazkodóképes személyiség
  •   Szakmai tapasztalat, esetleg önkormányzatnál szerzett gyakorlat
  •   Kapcsolódó egyéb szakterületekben való esetleges jártasság (tájépítészet, vá-

rosrendezés, grafikai tervezés, közösségi kommunikáció, közösségi tervezés)

Jelentkezéssel	kapcsolatos	kérdésekben	Mészáros Judit 
városi	főépítész	nyújt	tájékoztatást	a	+36-20-510-0667-es	telefonszámon,	
vagy	a	foepitesz@godollo.hu	e-mail	címen.
 

   12/2020 (09.15.) sz. Taggyűlési határo-
zat A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú 
Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangú írás-
beli szavazással megválasztja a Társaság 
Felügyelő Bizottságának tagjait az alábbi-
ak szerint: A Magyar Turisztikai Ügynök-
ség Zrt. delegált tagok: - Tóth Edit Erika 
(a.n.: XXXX, születési hely, idő: XXXX), 
Lakcím: XXXX - Dobozy Miklós (a.n.: 
XXXX, születési hely, idő: XXXX), Lak-
cím: XXXX - Gáspár Attila Gergely (a.n.: 
XXXX, születési hely, idő: XXXX), Lak-
cím: XXXX Gödöllő Város Önkormány-
zata által delegált tag: - Dr. Fábián Zsolt 
(a.n.: XXXX, születési hely, idő: XXXX), 
Lakcím XXXX MaHill Mérnökiroda Kft. 
által delegált tag: - Dékány Imre (a.n.: 
XXXX, születési hely, idő: XXXX), Lak-
cím: XXXX A Felügyelő Bizottsági tagok 
díjazása bruttó 200 000 Ft, a Felügye-
lő Bizottság elnökének díjazása bruttó 
250 000 Ft. A Felügyelő Bizottsági ta-
gok mandátuma 2022. december 31. nap-
jáig tart. A Taggyűlés felkéri a Társaság 
ügyvezetőjét arra, hogy a Társaság jogi 
képviselőjének bevonásával gondoskod-
jon a Társasági szerződés fentiek szerin-
ti módosításokkal való egységes szerke-
zetbe foglalásáról és annak a törvényben 
rögzített határidőn belüli cégbíróság felé 
történő benyújtásáról. Készült az írásbe-
li szavazólapok alapján.

   14/2020 (12.08.) sz. Taggyűlési ha-
tározat A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli 
szavazás útján hozzájárul és felhatal-
mazza a Társaság ügyvezető igazgató-
ját, hogy a Társaság számára nyújtandó, 
298.000.000,- Ft összegű támogatási 
szerződést aláírja a Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zrt-vel a Kormány 1847/2020. 
(XI.25.) Korm. határozata alapján. Készült 
az írásbeli szavazólapok alapján.

A Gödöllői 
Királyi  
Kastély Tag-
gyűlésének  
határozatai 

ÉPÍTÉSZETI, VÁROSÉPÍTÉSZETI  
ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 
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hirdetés

ALAGÚT  
SZINDRÓMÁK

   Több olyan hely is van a tes-
tünkön, ahol az erek és az idegek 
egy izom alatt, két izom között 
vagy egy erősebb kötőszöve-
tes elem alatt haladnak el.  Ha 
az adott izom vagy fascia kicsit 
feszesebb, akkor megnyomhat-
ja az eret vagy az ideget. Ilyen-
kor azon a területen, melyet az 
adott ér vagy ideg ellát, tünetek 
fognak jelentkezni.
 Ha artéria nyomódik el, akkor 
konkrétan így is szoktuk meg-
fogalmazni, hogy kimegy a vér 
a karból például, elkezd érzé-
ketlenné válni a terület. Ha a 
vénát nyomja el, akkor a visz-
szaáramlás lesz akadályozott, 
ilyenkor megduzzad a véna és 
fájdalmas is lehet.
 Amennyiben ideg kerül nyo-
más alá, akkor érezhetünk bi-
zsergést, zsiborgás, érzékcsök-
kenést vagy érzéskiesést, akár 
fájdalmat is.

NÉHÁNY ISMERTEBB 
ALAGÚT SZINDRÓMA:
•   piriformis szindróma  

(a farizmok tájékán,  
alsó végtagon jelez)

•   mellkaskimeneti szindróma 
(felső végtagon, vállövnél, 
lapockáknál okoz panaszt)

•   kéztőalagút szindróma  
(tenyéren, ujjakon jelentkezik)

Ezek mindegyike okozhat olyan 
tüneteket, mintha porckorongsérv 
állna a háttérben, hiszen az is az 
ideget irritáló tényező, és pont 
ugyanolyan érzéseket, fájdalmat 
kelt. Ilyenkor alapos kivizsgálás-
sal tudják elkülöníteni a két problé-
mát (porckorongsérv vagy alagút 
szindróma) és annak megfelelő-
en kell választani terápiát.
 Az alagút szindrómáknál a 
konzervatív (műtét nélküli) te-
rápia az esetek többségében 
sikeres: lágyrészlazító techni-
kákkal szépen tudjuk csökken-
teni a fájdalmakat.
 Fizikoteápiás megoldásoknál 
ilyenkor leginkább a NAGYIN-
TENZITÁSÚ LÉZERES KEZE-
LÉSEK AJÁNLOTTAK. 
 Persze ha volt bármilyen ki-
váltó ok, amiért az adott terület 
feszesebbé vált, akkor azt is be 
kell venni a terápiába: tornáztat-
ni, nyújtani, lazítani szükséges.
 (Forrás: Almásy Csilla)

EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD

Ez egy gyűjtőfogalom az olyan problémákra, 
melynél egy ideg vagy egy ér szűk helyen való 
áthaladása közben kompresszió adódik.

SOLIER CAFE - Cukrászda, Kávéház & Catering
2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. • www.solier.hu 

Ünnepeld velÜnk, a Solier Cafe 15. SzÜletéSnapját!
Kóstold meg Te is a születésnapi tortánkat!

Szeretettel várunk egy ingyeneS TorTafalaT KóSTolóval 
és különböző születésnapi akciókkal!

éves  
a Solier Cafe!15 2023.  

január 28-29.  

EmElőkosaras  
autó bérbEadás

 www.kosarasautoberles.eu  

Füle Bence
06 20 261 7666

fule.bence@zoldteruletgondozas.hu

Telefon: 
+36 20 284 4051

www.zoldteruletgondozas.hu



INGATLAN
 •  Blahán, két lakrészből álló csa-
ládi ház 543 m2-es telken eladó! 
Iár: 88.9 MFt! Tel: 06-20/539-1988 
 •  Alvégen található nappali+ 
négyszobás ház közel 600 m2-
es telken eladó! Iár: 87.9MFt! 
Tel: 06-20/539-1988
 •  64 m2-es, Erzsébet krt-i, 
4.emeleti erkélyes lakás el-
adó! Iár: 38.9MFt! Tel: 06-
20/539-1988
 •  Kazinczy krt-on, 4.emeleti 
erkélyes, 58 m2-es jó állapo-
tú lakás eladó! Iár: 40.9MFt! 
Tel: 06-20/539-1988
 •  BEFEKTETŐK figyelmébe: 
Gödöllői, jelenleg nem be-
építhető zártkerti, központ 
közeli szántó telkek kedvező 
áron eladók! Iár: 3MFt-tól 8.9 
MFt-ig! Tel: 06-20/539-1988

 •  Családi házat, építési telket 
keresek Gödöllőn és környé-
kén ügyfeleim részére, ked-
vező irodai jutalékkal! Tel: 06-
20/944-7025
 •  Gödöllő belváros szívében 
társasházi öröklakás eladó! 2 
szoba összkomfort külön be-
járattal. 60 nm-es, felújított, 
távfűtésű. Tel: 06-70-360-6827
 •  Vácszentlászlón, 1600 m2-
es telken 120 m2 alapterüle-
tű, felújítandó családi ház el-
adó. Az épületben található 
4 szoba, 2 félszoba, amerikai 
konyha és fürdőszoba. Az ön-
fenntartó mini biofarm kiala-
kítására gazdasági épületek a 
telken. Ár: 28.500.000 Ft. Te-
lefon: 06-70-311-2791 (10:00- 
18:00 óra között)

ALBÉRLET KIADÓ
 •  Vagyonvédelemben dolgo-
zó középkorú férfi kiadó szo-
bát BÉRELNE. Kizárólag pi-
henés céljából. Köszönettel 
Lévai László. +36-20-2001-594 
 •  Gödöllőn 4 szobás felújított 
családi ház albérletbe kiadó. 
Tel: 06-70-3637-554
 •  Gödöllőn, Kertvárosban kü-
lön bejárattal, háztartási gé-
pekkel felszerelt, konvekto-
ros, szerény albérleti szoba 
zuhanyzó fülkével, nagy te-
rasszal 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 

 •  Gödöllő központjában 1 
szoba, konyha, zuhany, WC, 
előtérrel, cserépkályhával, kü-
lön bejárattal, részben búto-
rozva családi háznál kiadó. 1 
havi kaució + rezsi. Csak fel-
nőtteknek kedvencek nélkül 
az Arany János utcában. 06-
70-8811-698 

GARÁZS
 •  Garázs beállóhely kiadó a 
Kör utcában, 10.000 Ft/hó. 
Tel: 06-20-945-4590 
 •  Spar mögötti mélygarázsban 
kocsibeállóhely hosszútávra ki-
adó. Tel: 06-70-559-4323 

ÁLLÁS
 •  Munkaidő pótlékkal mű-
anyag feldolgozó gödöl-
lői kft. felvesz BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT, FRÖCCSÖN-
TŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdí-
jasokat is szívesen fogadunk. 
Érdeklődni lehet a 06-20-
9423-112 tel. számon, illetve 

az uzemvezeto@plastexpress.
hu e-mail címen.
 •  Munkagépek bontására, 
udvar karbantartására kere-
sünk kollégát gödöllői telep-
helyünkre. Tel: 06-20-233-0174
 •  Munkagépek karosszéria 
elemeinek, és alkatrészeinek 
fényezésére keresünk kollé-
gát, gödöllői telephelyre. Tel: 
06-20-233-0174
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Gödöllői Egyesített  
Szociális Intézmény  

(2100 Gödöllő, Ady E. stny. 56.)
SZOCIÁLIS GONDOZÓ – ÁPOLÓ

munkakörök betöltésére  
munkatársat keres, házi  

segítségnyújtás, fogyatékkal élők 
nappali gondozása területén.

Rész és teljes munkaidő, 
közalkalmazotti bérezés.

A pályázati kiírás részleteiről érdeklődni 
 lehet az intézmény igazgatójánál,  
a 06-28/512-405 telefonszámon.  

Az önéletrajzokat  
a szocialisotthon@godollo.hu  

címre szíveskedjenek küldeni.

  •   versenyképes fizetés
  •   fejlődési lehetőségek 
  •   kellemes munkakörnyezet
  •   dinamikus, összeszokott csapat

PATIKA és ORVOSLÁTOGATÓ 
– kereskedelmi képviselő pozíció betöltésére

ELVÁRÁSOK:

AjÁnLAnI TudunK:

FELAdATKöR:
  •   B kategóriás gépjárművezetői engedély
  •   szakirányú végzettség, vagy hasonló 

területen szerzett tapasztalat előny 
  •   számítógépes ismeretek (Word, Excel)
  •   jó kommunikációs készség, önálló 

munkavégzés
  •   jó problémamegoldó készség
  •   laboratóriumi tapasztalat előny 
  •   angol társalgási szintű nyelvtudás előny

  •   Labordiagnosztikai  
szolgáltatások és termékek 
kereskedelmi képviselete 

  •   új ügyfelek felderítése
  •   folyamatos vevőlátogatás
  •   konferencián való részvétel
  •   marketing stratégia felállítás
  •   beszámolók készítése

A pozíciót betöltő kolléga fő feladata patikák, laboratóriumok és orvosok látoga-
tása Magyarország egész területén. A hozzá tartozó humán- és állatdiagnosztikai 
termékek, valamint laboratóriumi szolgáltatások népszerűsítése, vevőkkel történő 
megismertetése, valamint a vevők igényeinek felderítése. Kreatív, dinamikus, mun-
katársat keresünk, aki jó kommunikációs képességgel rendelkezik és szeret utazni. 
Laboratóriumi tapasztalat, egészségügyi vagy biológus végzettség előnyt jelent.

jELEnTKEzéS: 
Küldje fényképes önéletrajzát  
a hr@qantascope.hu   
e-mail címre.
Jelentkezési határidő:  
2023. február 24.

A svéd tulajdonú QAnTASCOPE  
HunGARY orvosdiagnosztikai cég  
gödöllői bázissal munkatársakat keres



 •  SZERVIZTECHNIKUS pozí-
cióba keresünk munkatársat 
gödöllői munkahelyre, mező-
gazdasági és anyagmozgató 
gépek szereléséhez, javítá-
sához. Tel: 28/412-371, Ema-
il: info@starex.hu
 •  Némedi Autómosó Autó-
kozmetika gépjármű ápolói 
munkakörbe gyakorlattal ren-
delkező munkatársat keres. 
Tel: 06-28-417-314 
 •  VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS 
kedvező áron. Tel 06-70-204-
8161
 •  Megbízható, külföldi ta-
pasztalattal, jelenleg is több 
gödöllői családnál dolgozó 
hölgy takarítást vállal. Kérem, 
hívjon bizalommal informá-
cióért: 06-70-949-6212 
 •  Gyermekfelügyeletet vállal, 
központ közelében, nagy ta-
pasztalattal, megbízható, ru-
galmas nyugdíjas nő, alkal-
manként is. Szükség esetén 
főzök. Kocsim nincs. Tel: 06-
20-288-6738 

SZOLGÁLTATÁS
 •  Kőműves, burkolási munká-
kat vállalok, fiatal, profi, szám-
laképes mesterként Budapest 
és környékén. Tel: 06-30-592-
1856
 •  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
60 nyelven, anyanyelvi, dip-
lomás, gyakorlott szakfordí-
tókkal, tolmácsokkal! Igazolt 
fordítások készítése, kedvez-
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ményes, áfa mentes díjakon. 
Sürgős fordításokat munka-
időn kívül is vállalunk. I.L.I. 
Fordítóiroda, Gödöllő, Kö-
rösfői u. 2. Tel.: 06-20-556-
2653, 06-20-543-1775, e-mail: 
info@ili.hu
 •  Language Cert angol akkre-
ditált, nemzetközileg elismert, 
egynyelvű nyelvvizsga Gö-
döllőn az I.L.I. Nyelviskolában! 
Ugyanitt egyéni és kiscso-
portos angol, német, francia, 
spanyol, olasz, orosz, magyar 
nyelvtanfolyamok kedvez-
ményes díjon. I.L.I. Nyelvis-
kola, Gödöllő, Körösfői u. 2. 
Tel.: 06-20-556-2653, 06-20-
543-1775, e-mail: info@ili.hu
 •  KERTGONDOZÁS. Bízza 
most rám! Fakivágás, sövény-
vágás, bozótirtás, fűnyírás, fű-
kaszálás. Füvesítés, gyepfel-

újítás, vegyszeres gyomirtás. 
Rotációs kapálás. Gyepszel-
lőztetés. Metszés. Ágak, le-
velek elszállítása. Ereszcsa-
torna tisztítás. Kerttakarítás. 
Kerítésfestés. Gépi permete-
zés. Kerti tavak tisztítása. Ta-
lajfúrás. 06-30-747-6090 
 •  TETŐFEDÉS Régi és új tetők 
javítása, tetőszerkezeti mun-
kák, ácsmunka, zsindelyezés, 
bádogos munka, ereszcsa-
torna, Lindab tetőfedés, lé-
cezés, fóliázás, ereszdeszkák, 
madárdeszkák festése, pala-
javítások, kúpcserép lekené-
se, leszögelése. Bármilyen ki-
sebb javításokat is vállalok. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvez-
mény! 06-30-526-8532, 06-
70-362-7324
 •  KÖNYVELÉS, cégalapítás, 
munkabérszámfejtés, ta-
nácsadás. Irodák: Gödöllő, 
Szada. Elérhetőségek: 0630-
592-1856, zacsekne.danuta@
gmail.com
 •  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-
SZERELÉS, fürdőszobák, régi 
fűtési rendszerek, vízvezeté-

kek felújítása. CIRKÓK, GÁZ-
KÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK 
karbantartása felújítása, javí-
tása. Tel: 06-20-9527-289, 06-
28-476-229 
 •  SZÁMÍTÓGÉPES problémá-
ja van? Hívjon bizalommal, 
házhoz megyek. Számítógép 
szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás ga-
ranciával. Hétvégén is! Tel: 
06-30-333-9201 
 •  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS fal-
bontás nélkül. Ázások cső-
törések megszüntetése. Vé-
cék tartályok csapok szifonok 
cseréje. Csatorna kamerázás. 
VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
 •  Szobafestés-mázolást, ta-
pétázást, gipszkartonozást, 

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

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

vízszerelés

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.

AZ ÁR TARTALMAZZA: 
• új WC tartály, • munkadíj,  

• kiszállás, • garancia.  
RÖVID HATÁRIDŐVEL. 

AKCIÓS WC TARTÁLY CSERE! 
Fix áron: 32.990 Ft-ért.  

06-20-412-0524 
(Érvényes 2023. április 30-ig.)

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!
VILLANYSZERELÉS

06 70 573 4183
LAKÁSFELÚJÍTÁS

Teljesítmény bővítés
Érintésvédelmi felülvizsgálat

ELMŰ ügyintézés

Hívjon most!  
tel.: 06-30-218-7023

Fakivágást  
vállalunk alpintecHnikával 

akár elszállítással is.  

gallyazás 
kb. 6 méter magasságig.

Tornázz velem  
reggelenként  
gerinctudatos 

és ízületkímélő  
tréningjeimen!

AVA MAx  
Szenior, avagy edzés  

korhatár nélkül.

Cím: 2100 Gödöllő,  
Dózsa György út 67.

(TESCO-val szemben, az OPEL Gaál takarásában)

Novák Évi
tel.: 06-30-986-3878

Az első 
AlkAlom  
ingyenes!

Soha nem kéSő elkezdeni!
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lécek cseréje. Régi kerítések 
BONTÁSÁT VÁLLALJUK. Tel: 
06-20-9463-409
 •  RÉGI UTCAI KERÍTÉSEK fel-
újítása! A lábazat rendbetéte-
le, a kapuk beállítása, szükség 
esetén cseréje. Új gondozás-
mentes fém kerítés elemek 
felszerelése Magyarország 
egyik LEGOLCSÓBB gyártójá-
tól. Az ügyintézésben tudunk 
segíteni. Tel: 06-20-9463-409

OKTATÁS
 •   ANGOL és  SPANYOL 
nyelvoktatást vállal FILM-
SZINKRON, könyvfordítás, 
vizsgaelőkészítés és korre-
petálás területén jártas FIA-
TAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 
06-70-559-3918 
 •  COACHING – nyelvtanítás, 
gyakorlás, fejlesztés SPE-
CIÁLIS célokkal: felkészítés 
ÁLLÁSINTERJÚRA, külföldi 
munkavállalásra. Felkészítés 
különféle B1, B2, C1 Angol – 

laminált padlózást vállalok. 
Díjtalan felmérés. Gold Pinsel 
Kft. Tel: 06-30-452-4833 
 •  VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS 
kedvező áron. Tel 06-70-204-
8161
 •  TAKARÍTÁS, RENDRAKÁS. 
Vállalunk általános nagyta-
karítást és ablaktisztítást. Pin-
cék, padlások, mindenféle tá-
roló helyiségek rendbetételét 
is elvégezzük Ön helyett. Pé-
ter és Csilla 06-20-266-0104
 •  Belső építőipari munkák! 
Nyílászárók cseréje, csem-
pézés, járólapozás, laminált 
parketta lerakása, gipszkar-
tonozás, válaszfalak felhúzá-
sa, padlás, szuterén szigetelé-
se, bútorok összeszerelése és 
kisebb konyhabútorok készí-
tése. Függönykarnisok felra-
kása. Lajos 06-20-9463-409 
 •  KERÍTÉSEK készítése és SZE-
RELÉSE! Drót, fa, fém keríté-
sek készítése. Kész kerítés-
rendszerek felállítása. Kerítés 

Kor-Mon nyílászáró Kft.
 Minőséget kínálunk!

Gyártási határidő: 6-8 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: 70 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!



GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2023. január 26. HIRDETÉS  Ӏ  31

Német nyelvvizsgákra. Gaz-
dasági szaknyelvben, EU-s 
projektekben, nemzetközi 
kapcsolattartásban, multina-
cionális környezetben jártas 
szakmai nyelvtanár, tolmács, 
coach, kineziológus gödöllői 
vállalkozó: 06-20-572-0298 
 •  Kezdő kineziológia képzés 
indul 2023.02.4-5-én 9-17 óra 
között Gödöllőn. Il.rész Tanu-
lási képességek fejlesztése 
2023.02.17-19. Előzetes beje-
lentkezéssel: Barna Krisztina 
+3620/3231856
 •  COACHING fejlesztés – AN-
GOL – NÉMET nyelvtanítás, 
gyakorlás, fejlesztés SPECIÁ-
LIS művészeti – zenei fókusz-
szal a gödöllői zeneiskolá-
ban zongora szakon végzett, 
művészeteket, zenét kedve-
lő szakmai nyelvtanár, coach, 
kineziológus, gödöllői vállal-
kozó: 06-20-572-0298 
 •  Korrepetálást vállalok álta-
lános iskolásoknak 6. osztá-
lyig minden tantárgyból! Tel: 

06-30-663-9837 Hívjon biza-
lommal!

ADÁS-VÉTEL
 •  RÉGISÉG. Pappné Szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszál-
lással vásárol antik bútoro-
kat, festményeket, órákat, 
mindenféle szobrokat, vit-
rin dísztárgyakat, ezüstöt (hi-
bás és hiányos darabokat is), 
régi pénzeket, könyveket, bi-
zsukat és ékszereket, boros-
tyánt, mindenféle régiséget 
és HAGYATÉKOT. Legmaga-
sabb áron vásárolunk első ve-
vőként! Tel: 06-70-942-0806, 
06-70-603-7642
 •  Almási Katalin készpénzért 
vásárol legmagasabb áron ér-
tékbecsléssel, írógépet, varró-
gépet, televíziót, szőrmebun-
dát, ruhaneműt, könyveket, 
műszaki cikkeket, lemezeket, 
dísztárgyakat, bizsukat, kris-
tályt, csipkéket, aranyat, ki-
tüntetést, régi pénzt, képes-

lapokat, használt bútorokat, 
teljes hagyatékot díjtalan ki-
szállással. 06-30-308-9148 
 •  Almafajták 150-től 400 Ft-
ig. Eltartható zöldség- és gyü-
mölcsféleségek, krumpli (250-
350 Ft), káposzta-, hagyma-, 
szárazbabfélék a tőlünk meg-
szokott szolid árakon. Natúr, 
valamint sárgarépás, céklás, 
tökös almalevek 1500 Ft/3 l, 
1900 Ft/5 l. UNIBOND BT. Gö-
döllő, Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel: 06-
28-432-941, 06-30-406-5898
 •  Helyszűke miatt kiárusítom 
a már nem használt gépeimet, 
berendezéseimet, anyagkész-
letemet. Az eszközökről bő-
vebb felvilágosítást adok a 
06-30-406-5898 telefonszá-
mon. Helyszín: Gödöllő, Kő-
rösi Csoma S. 33. UNIBOND 
telephelyén. Horváth Gábor

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
 •  AKKUMULÁTOR minden tí-
pusú gépjárműhöz szaküzle-

tünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszerelés, 
bevizsgálás, töltés-mérés, 
szaktanácsadás. Minőségi ak-
kuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa 
Gy. út 50. (Temetővel szem-
ben) 06-30-536-4300, 28/611-
728 www.akkugodollo.hu 

EGYÉB 
 •  Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet 
közvetlenül a termelőtől! 
Repce, Akác-, Hárs-, Akác-
hárs-, Napraforgóméz. 720 
ml-es csavaros tetejű befőt-
tes üveget cserébe elfoga-
dok. Házhoz szállítás. Szabó 
Méhészet Gödöllő, Lovas u. 
3. 28/417-913 
 •  MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből! 
Akác-, Virág-, Hárs-, Geszte-
nye-, Repce krém-, Lépesméz, 
Propolisz és Virágpor kapha-
tó. 3kg fölött házhoz szállít-
juk. 06-30-9891-721 



BORKERESKEDÉS

2100  
GÖDÖLLŐ,  
Petőfi tér 13.

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


