
XXX. évfolyam 5. szám lokálpatrióta lap alapítva: 1992

Gödöllői SzolGálat

Gödöllői

SzolGálat
www.szolgalat.com

2021. március 23.

SzolGálat

itt a 13. hullám
Az érvényben lévő korlátozások esetleges meg-
változtatásáról a héten dönt a kormány. Ez a 
járványhelyzettől és a beoltottak számától függ. 
A szakemberek úgy látják, akkor lehet elkezde-
ni az „újraindítást”, ha az átoltottság eléri a 2,5 
milliót. Lapzártánkkor a hivatalos közlés szerint 
1.589.612 beoltott volt.

A múlt héten a Tormay Károly Egészségügyi Központban is 
megkezdődött a lakosság tömeges oltása, amikor is 432 fő kap-
ta meg a vakcináját. Mindez jól megszervezetten valósult meg 
– tájékoztatta lapunkat dr. Dunai György igazgató. Az oltások 
ezen a héten is folytatódnak. Az intézmény a Pest Megyei Oltási 
Munkacsoporttól kapott lista alapján dolgozik. Az oltást az kap-
hatja meg, akit a háziorvos időponttal az intézménybe irányított 
és az előjegyzési listán rajta van.                (folytatás a 4. oldalon)

tormay: meGkezdődött
   a tömeGeS oltáS Fo

tó
: T

at
ár

 A
tti

la



2021. március 23.2 gödöllői szolgálat közélet

5/2021

Az autonómia iránti igény nemcsak 
1848. március 15-én fogalmazódott 
meg Magyarországon. Autonómia az 
önkormányzatiság is, hogy mi magunk 
hogyan és miként döntünk a dolgaink-
ról. Hogy engedjük-e politikai pártoknak 
beleszólni a döntéseinkbe vagy mi ma-
gunk döntjük el, hogy hogyan szeret-
nénk látni a város fejlődését, hogy mi-
lyen körülmények között szeretnének 
élni. Ez az autonómia kerül ma háttérbe 
– mondta, majd beszédében a forrada-
lom 12 pontja mellé felsorakoztatta azt 
a 12 pontot, amit 2009-ben Kósa Lajos, 
akkori parlamenti képviselő, fogalma-
zott meg az önkormányzatok autonó-
miájáról. Gémesi György a fideszes po-
litikus akkori, parlamentben felolvasott 
gondolataiból is idézett. 

„Ma ott tartunk, hogy az önkormány-
zati rendszer a szakadék szélére kerül. 
Ma ott tartunk, hogy az állam nem tudja 
megoldani a problémát, se pénze, se 
tehetsége nincs hozzá, akkor az állam 
azt mondja, tessék önkormányzatok, 
lássátok el. Ma ott tartunk, hogy a Ma-
gyar Köztársaság miniszterelnöke úgy 
kíván tárgyalni az állam egyik felével, a 
másik fele képviselőjeként, hogy előre 
kinyilvánítja, tőletek 120 milliárdot elve-
szünk – ez kőbe van vésve – gyertek 
tárgyalni. Az ember azt kérdezi, ugyan, 
aztán miről?”

Ezeket Kósa Lajos mondta 2009-ben, 
március 15. után a magyar országgyű-

lésben. Minthogyha volnának áthallá-
sok, különösen a 120 milliárdos tételről 
való tárgyalás kapcsán...”

Ezt követően Gémesi György ismer-
tette azt a 12 pontot, amit Kósa Lajos 
olvasott fel 2009-ben a Kossuth téren 
tartott tiltakozás során önkormányzati 
képviselők előtt mondott el.

Petőfi Sándor szobránál Gödöllő vá-
ros önkormányzata nevében dr. Géme-
si György polgármester, dr. Kiss Árpád 
jegyző, Bárdy Péter és Bajkó Norbert 
alpolgármester helyeztew el a város 
koszorúját.

J.

„1. Minden önkormányzat célja a gyarapodás és a biztonság megteremtése.
2. Minden önkormányzatnak joga van az élethez, erről lakói dönthetnek.
3. Magyarország legfontosabb városa Budapest.
4. Minden falu, város és megye közös értékünk, ezek pusztulásával
    mindannyian kevesebbek leszünk.
5. Budapestnek ki kell állnia a legkisebb faluért is.
6. Minden településnek joga van iskolához.
7. Minden településnek joga van a kultúrához és templomához.
8. Minden településnek joga van egy rendőrhöz.
9. A kormány csak úgy adhat kötelezettséget az önkormányzatoknak,
    ha ahhoz a feltételeket is biztosítja.
10. Minden településnek joga van a vagyonához, a kormány azt nem vonhatja el.
11. Minden településnek joga van a jövedelméhez.
12. Minden településnek joga van az ellenállásra törvényes keretek között,
      ha a központi állam az alkotmányosságot fenyegeti.” 
Gémesi György bejelentette, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége – hason-
lóan a Kósa Lajos által 2009-ben szervezett tiltakozáshoz –, amint a járvány-
helyzet engedi, tiltakozást szervez a 2009-ben megfogalmazott a pontokkal.
(A beszéd a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon olvasható.)

Március 15-e az az ünnepünk, 
amely bárhol a világon mindenki 
számára a magyar szabadságot 
jelenti. Mivel a járványhelyzet 
miatt ünnepségre nem kerülhe-
tett sor, dr. Gémesi György pol-
gármester online osztotta meg 
a magyar szabadságról megfo-
galmazott gondolatait, melyek 
fókuszába az autonómia fontos-
ságát helyezte.

Nemzeti üNNepüNk
a járváNy idejéN...
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Március 15-én este súlyosan meg-
rongálták a Szent Kereszt görögka-
tolikus templomot. 19 óra 50 perc 
körül egy eddig ismeretlen férfi be-
rúgta a templom főajtóját, majd fes-
tékkel leöntötte az ikonosztáziont, 
összetörte az ikontartó állványt, va-
lamint gyúlékony folyadékkal leöntöt-
te a padokat és meggyújtotta őket.

A templom riasztójának hangjára  
és a tűzre egy a közelben lévő sze-
mély figyelt fel, aki azonnal értesítette 

a parókiát és a 
tűzoltóságot. 
Szerencsére 
a tüzet időben 
eloltották, így 
nem terjedt el 
az épületben. A 
keletkezett kár 
azonban így is 
2-2,5 millió fo-
rint.

Dr. Gémesi 
György pol-
gármester az 
esettel kap-
c s o l a t b a n 
egyez te te t t 
Sivadó Já-
nos görög-
katolikus pa-
rókussal. A 
polgármester 
felháborodá-
sát és sajná-
latát fejezte 
ki a történtek 

miatt, és ígéretet tett arra, hogy 
az önkormányzat támogatni fogja a hely-
reállítást.

A rendőrség megkezdte a nyomo-
zást, és nyilvánosságra hozta azokat 
a felvételeket, amelyeket a templom 
kamerája rögzítetett a bűncselekmény 
elkövetésekor.

A Gödöllői Rendőrkapitányság kéri, 
hogy aki a felvételen látható férfit fel-
ismeri, jelenlegi tartózkodási helyével, 
vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban 
érdemleges információval rendelkezik, 
hívja a Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Tevékenység-irányítási Központját 
a 06-1-236-2883 telefonszámon, illetve 
tegyen bejelentést a Telefontanú 06-
80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 
központi segélyhívó számon.

A-J

A kormány képviseletében 
dr. Dukai Miklós a Belügymi-
nisztérium helyettes állam-
titkára és Balla György mi-
niszteri biztos, országgyűlési 
képviselő vettek részt azon 
a tárgyaláson, amelyen dr. 
Gémesi György Gödöllő pol-
gármestere, dr. Kiss Árpád 
jegyző és Jáger Ágnes, a 
kötségvetési iroda vezetője 
az elvett iparűzési adó kom-
penzációjáról tárgyalt a Mi-

niszterelnökségen. Bár Du-
kai Miklós és Balla György a 
kormány részéről nem kapott 
felhatalmazást konkrét meg-
állapodásra, azt azonban ki-
jelentették, az önkormányzat 
ne számítson arra, hogy a 25 
ezer fő alatti településekhez 
hasonlóan kompenzálja a 
kormány az elvett bevételt. 
Javaslatot tettek arra, ke-
ressenek közösen Gödöllőn 
olyan fejlesztési programot, 

amit egy kormánydöntéssel 
el lehetne indítani. Erre gö-
döllői részről az út és köz-
lekedés területét jelölték 
meg. Az állam tulajdonát 
képező Gerle utca megépí-
tése és a munkábajárást 
megkönnyítő, biztonságos-
sá tévő, az ipari övezet miatt 

nagy forgalmat bonyolító Ke-
nyérgyári út felújítása több 
mint a kormány döntése 
alapján elvett iparűzési adó, 
de jóval kevesebb mint amit 
a járványra való hivatkozás-
sal „a várostól elvett„ (parko-
lás, gépjárműadó, szolidari-
tási adó) források.            ny.

Figyelem!
Online FOgadóóra

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. gémesi 
györgy polgármester 2021. márius 31-én, szerdán, 17 
órától online fogadóórát tart.

Az online közvetítésre Gödöllő város Facebook-olda-
lán (facebook.com/godollo) kerül sor 17 órától 18 óráig.

Kérdést feltenni 18 óráig lehet. A kérdéseket ez al-
kalommal is a kozmeghallgatasgodollo@gmail.com 
e-mail címre várják, teljes névvel és lakcímmel ellátva. 
Válaszolni csak az ilyen módon beküldött kérdésekre 
van mód! Azok a kérdezők, akikre az élő adásban nem 
kerül sor, e-mailben kapják meg a választ, és írásban 
kapják meg azok is, akik olyan problémát vetnek fel, 
amelynek megválaszolása személyiségi jogokat érint.

kompenzálásra nincs,
de fejlesztésre van esély

megrongálták a görög-
katolikus templomot
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(Folytatás az 1. oldalról)
A Tormay Károly Egészségügyi Központban az oltás jól szervezetten, gördülékenyen valósult meg. Az olta-

kozók fegyelmezettek voltak, a kapott időponthoz képest többnyire nem érkeztek túl korán és a beléptetéstől 
számítva 1 órán belül távozhattak is. Persze emögött rengeteg háttérmunka volt és folyamatos egyeztetések, 
azonban a páciensek ebből semmit nem vehettek észre – mondta lapunknak dr. Dunai György, aki ezúton is 
szeretné megköszönni kollégái önkéntes munkáját, valamint annak a 4 fő szociális munkásnak is, akik a gö-
döllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központból érkeztek és segítségükre voltak. A sikeres indulást 
segítette a dr. Vass Csaba – nemrég kinevezett – járási tisztifőorvos által vezetett Népegészségügyi Osztállyal 
való kiváló együttműködés is.

– A tömeges oltás folytatódni fog, mindent megteszünk azért, hogy az oltási tervet sikeresen hajtsuk vég-
re- mondta dr. Dunai György. Az oltással kapcsolatban nem árt tudni, az intézményben  az  előjegyzéssel kap-
csolatos kérdésekre (mikor kerülök sorra, mikor hívnak be, hova kell menjek stb.)  nem tudnak információval 
szolgálni, mivel a háziorvos feladata az oltásra regisztráltak közül kiválasztani az oltható személyeket. 

Regisztrálni a https://vakcinainfo.gov.hu oldalon tudnak, ahonnan a szükséges hozzájáruló nyilatkozat is 
letölthető.

***
Az oltásban részt vevő háziorvosok munkájának támogatására, minden háziorvos mellé egy-egy o l y a n 

munkatársat delegál az önkormányzat, aki segít az oltásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzé-
sében. Erről dr. Gémesi György polgármester, Bajkó Norbert alpolgármester és dr. Dunai György, a Tormay 
Károly Egészségügyi Központ igazgatója egyeztetett a gödöllői háziorvosokkal. A megbeszélésén mind a 11 
körzet háziorvosa részt vett. 

2021. március 16-ától (keddtől) visszavonásig Pest megyében 
ideiglenes menetrendi változásokat vezetett be a Volánbusz a járvá-
nyügyi helyzet miatt. A módosítás Gödöllő esetében 18 járatot érint. 
A  változásokat a Volánbusz a honlapján tette közzé, és az alábbi 
linken tájékozódhatnak az utazni szándékozók: www.volanbusz.hu/
hu/hirek/hir/36497

Gödöllő Város Önkormányzata kérésére a VÜSZI 
Nonprofit Kft. március 11-től határozatlan ideig le-
zárta a város közterületein lévő játszótereket. Az 
intézkedésre – hasonlóan az egy évvel ezelőtti 
első hullám alatti lezáráshoz – a járványügyi hely-
zet miatt, a személyes találkozások csökkentése 
érdekében kerül sor. 

meGkezdődött a tömeGeS 
oltáS a tormaybaN

máShoGy járNak a 
járváNy miatt 

a voláNbuSzok

iSmét 
lezárták a 

játSzótereket
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Május végéig hat újabb 
vadkamera segíti majd 
az illegális hulladékle-
rakás megelőzését és 
felszámolását annak 
köszöhetően, hogy az 
önkormányzat nyert az 
Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium által 
kiírt „Tisztítsuk meg az 
Országot Program” ke-
retében beadott pályá-
zaton. A projekt kere-
tében összesen bruttó 

1.143.000 Ft-ot igényelt és nyert el támogatásként a 
város.                                                                            j.

újabb vadkamerák
gödöllőn

A növényi hulladék égetésére vonatkozóan a veszélyhelyzet 
végéig valamennyi településen a helyi rendeletek maradtak ér-
vényben. 

Ennek értelmében Gödöllőn közterületen, valamint ingatla-
non belül elszáradt növényi hulladékot kizárólag pénteken 13 
órától 18 óráig lehet szabadtéren égetni, egyéb időpontokban 
tilos. Háztartási és egyéb hulladék (műanyag, műanyaggal be-
vont kábel, rongy, gumi stb.) égetése tilos!”

A veszélyhelyzet megszűnése után azonban – függetlenül az 
adott település, korábbi önkormányzati rendeletétől – a belte-
rületen végzett avar, kerti hulladék és minden egyéb hulladék 
szabadtéri égetése szigorúan tilos lesz.

ny.f.

MInt arról lapunk leg-
utóbbi számában be-
számoltunk, többen is 
jelezték, hogy eltűntek 
a zöldhulladékgyűjtő 
zsákok a vá-
rosi kertésze-
ti boltokból. 
Lapunk a 
problémával 
megkeres-
te a váro-
sunkban a 
hulladék-
szállítási 
fe ladato -
kat ellátó Duna-Tisza 
Közi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft-t, ahol elnézést 
kértek az átmeneti fennaka-
dásért és úgy tájékoztattak, 
a zöldzsák vásárlásban tör-
ténő változást a jogszabályi 
és pénzügyi szabályok indo-
kolták. A cég azóta közzétet-
te a beszerzési lehetősége-
ket, s városunkban is egyre 
több helyen hozzájuthatnak 
a kerttulajdonosok a szük-
séges zsákmennyiséghez. 
(Ezt online felületünkön mi 
is közzétettük.)

Amit az új rendszerről 
mindenképpen tudni kell: 

A mindenkori begyűjtés-
sel egyidejűleg térítésmen-

tesen a 
járat 2 db 
zöld színű, 

l e b o m l ó , 
e m b l é m á s 
cserezsákot 
biztosít, azon 

ingatlanhasználóknak, akik 
helyeznek ki zöldhulladékot. 
Emellett a vásárlás során 
mindenki igény szerint vásá-
rolhat zsákot a többlet zöd-
hulladék számára. Ezek a 
zsákok azonban kék színű-
ek. A szállítás során a szol-
gáltató valamennyi, ezek-
ben a zsákokban kihelyezett 
zöldhulladékot elszállítja, 
ám a zöld színű zsákok-
ból csak az általuk adott 2 
darab tehető ki. Ezek után 
tehát nem lesz érdemes 
senkinek, hogy „begyűjtse” 
a mások számára kitett zsá-
kokat.                                 B.

A tavasz beköszöntével egyre 
több problémát jelent a lakóte-
lepen élőknek, hogy a városi 
szelektív szigeteken fel-
halmozódik a hulladék, 
ami nemcsak a gyűjtő- 
edényeket tölti meg, ha-
nem sokszor annak kör-
nyezetében is áldatalan 
állapotokat eredményez. 

Sokan gépkocsival hozzák ide a 
hulladékot és teszik le a kukák 
mellé.

Az elmúlt időszakban a prob-
lémát fokozta, hogy a szigetek 
takarítását végző szolgáltató is 
változott, és némi fennakadással 
vette át a munkát.

Jó hír azonban, hogy a vonat-
kozó jogszabályok szigorodtak, 
amelyek hatékonyabb fellépést 
tesznek lehetővé a hulladékukat 

nem megfelelően elhelyezőkkel 
szemben. Míg eddig ezek a sze-
mélyek szabálysértést követtek 

el, addig a most életbe 
lépett változás szerint 
már bűncselekményt. 
Jelentősen nőtt a bün-
tetési tétel is – hulladék-
típusonként akár 1 millió 
forint is lehet, de börtön-

nel is sújthatók az elkövetők.
A szelektív szigetek hasz-

nálatát és tisztaságát kamerás 
megfigyeléssel segíti az önkor-
mányzat. A közterület-felügyelet 
munkatársai igyekeznek fellép-
ni és eljárni az ilyen ügyekben. 
Éves szinten több tucat feljelen-
tést tesznek, amik után a ren-
dőrség folytatta le az eljárást. 
Mostantól ez a kormányhivatal 
hatáskörbe tartozik.               KO

csak péntek délután!

áTmeneTi vOlT
A zűrzAVAr

szelekTív prOblémák

Fotók: Facebook/
Gödöllő-csoport
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A vasútfelújításhoz kapcsolódóan elkészült a Királyi Váró előtti ko-
vácsoltvas-kerítés annak mintájára, ami egykor a monarchia idején 
az épület 
előtt állt. 
A lábazat 
mellé róz-
sákat ültet-
nek majd. 
Növényte-
lepítés zaj-
lik a Köz-
társaság úti 
felüljárónál 
is, ide elő-
nevelt fákat 
ültetnek.

az ady séTány
FelújíTására
pályázunk

óraáTállíTás: mégsem 
ez lesz az uTOlsó?

tovább szépül a 
vasútállomás

Már csak néhány nap, és megkezdődik a nyári 
időszámítás, március 28-án vasárnap hajnali 2 
órakor kell egy órával előbbre állítani az órákat 
hajnali 3 órára.

Sokáig űgy tűnt, ez lesz az utolsó átállítás, mivel 
az Európai Parlament 2019 tavaszán megszavaz-
ta a téli-nyári időszámítás uniós szintű eltörlését. 
A tervek szerint az egyes tagállamok maguk dönt-
hetnek arról, hogy a téli vagy a nyári időt véglege-
sítik, de a képviselők egymás közötti egyeztetésre 
kérték az országokat és az Európai Bizottságot.

Ám úgy tűnik, mégsem ez lesz az utolsó. A je-
lenlegi információk szerint nem szerepel a kérdés 
Brüsszel napirendjén – most mindenki a pandé-
mia leküzdésére koncentrál. Gulyás Gergely Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalma-
zott, Magyarországnak a nyári lenne jobb.            j.

Pályázatot nyújt be az önkormányzat az Ady End-
re sétány Isaszegi út – Török Ignác utca közötti sza-
kaszának felújítására, az állami beruházás keretében 
megvalósuló uszoda megközelítésének, közlekedés-
biztonságának javítása céljából. A felújítást a létesít-
mény miatt várható többletforgalom indokolja. 

A projekt várható bruttó összköltsége 92.445.958 
forint. A pályázathoz szükséges saját forrást bruttó 
52.445.958 forint értékben Gödöllő Város Önkormány-
zat 2021. évi 
költségvetésé-
nek általános 
tartalékának ter-
hére biztosítja.

Eredményes 
pályázat esetén 
sor kerül a teljes 
útpálya-szerke-
zet cseréjére, a 
járda, valamint 
a Rákos-patak 
hídjának felújítá-
sára.                 kj

A VÜSZI megkezdte a 
közterületi padok kar-
bantartását, ennek so-
rán, ahol szükséges 
festést és léccserét vé-
geznek. Mivel a munkák  
a műhelyben zajlanak, 
ezért a padokat elszál-
lítják, és a helyreállítás 
után kerülnek vissza a 
közterületekre.

bd

FelújíTja
a padOkaT
a vÜszi
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Amennyiben a járványügyi szabályok 
engedik, idén is otthont ad Gödöllő a 
Természet- és Környezetvédelmi Fesz-
tivál–Nemzetközi Természetfilm Feszti-
vál eseményeinek május 28-30. között.  
A renezvényhez ez alkalommal három 
pályázat kapcsolódik. 

Az „Ember és Természet” témájú pá-
lyázat felső tagozatos és középiskolás 
diákok számára - 10-14 éves és 15-18 
éves korosztályban -teszi lehetővé, 
hogy fotókon keresztül mutassák be a 
természettel és annak védelmével kap-
csolatos gondolataikat, észrevételeiket.  
Nevezni két kategóriában lehet: 
– Természetfotó
– Természet- és környezetvédelem – 
   előtte-utána
 Nevezési határidő: 2021. április 10. 

A Trash Art Magyarország pályáza-
tára idén „Magyarország vadjai” témá-
jú alkotásokat várnak, amatőr és profi 
művészek, valamint csoportoktól. Most 

először organikus anyagokból készí-
tett szobrokkal is lehet jelentkezni (pl. 
rönk-vasúti talpfa-fűzfavessző-hulladék 
fa, deszka stb.) Az alkotókat külön nem 
díjazzák, hanem a kültéri szobrok meg-
valósítását szponzorálják. Nevezési 
határidő: Ápilis 15.

Ehhez kapcsolódóan a fesztivál tör-
ténetében  először élő szobor bajnok-
ságot is hirdetnek.

Az élő szobrok célja felhívni a figyel-
met a rohanó világ árnyoldalaira (pl. 
online tér függőségünkre, a túlfogyasz-

tásra, pazarló életvitelünkre, helytelen/
egészségtelen étkezési szokásainkra 
stb.) Erre a megmérettetésre  egyé-
nek és csoportok jelentkezését várják. 
Csoportok esetében elvárás, hogy az 
élő szoborcsoport valamilyen termé-
szet- vagy környezetvédelmi témát, 
élethelyzetet dolgozzon fel! A nevezési 
határidő: 2021. április 15.

A pályázatok részleteiről bővebben a 
szolgalat.com oldalon és Facebook- ol-
dalunkon,valamint a www.godollofilm-
fest.com oldalon olvashatnak.            KJ

természetfilm- és környezetvédelmi fesztivál:

izgalmas pályázatok
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Idén sem marad hímestojások nélkül 
a Magyar Rákellenes Liga Gödöllői Cso-
portja által ültetett ginkgo biloba fa. Az 
Add tovább a mosolyodat! csoport – im-
már hagyományőrző jelleggel – folytatja 
a múlt évben nagy sikert aratott kezde-
ményezést és tojásfestő versenyre, vala-
mint Nyuszi kalandsétára invitálja az ér-
deklődőket, természetesen a járványügyi 
szabályok szigorú betartásával. 

A Nagy tojásfestő verseny során a 
hímestojásokról készült fotót a regiszt-
rációt követően március 31-ig kell feltöl-
teni az esemény Facebook-oldalára (II. 
Hagyományörző Húsvéti Tojásfa Állítás 
és ONLINE verseny a legszeretettebb 
hímes tojás címért). A versenyre bárki 
jelentkezhet, de csak egy tojással lehet 
pályázni. A likevadászat április 5-én, hús-
vét hétfőn, 24 óráig tart. A fotók feltöltése 
után a tojásokat a készítők maguk helyezhetik el a Művészetek 
Háza mögött található gingko bilobán. A három legszeretettebb to-
jás készítője ajándékot kap. Az eredményhirdetésre is online kerül 
majd sor. Az Add tovább a mosolyodat csoport emellett Nyuszi „ka-

landsétát” is indít játékos feladatokkal. A játék április 3-án, szom-
baton 10-12 óra között zajlik majd. Indulási pont a ginkgo biloba 
fa, a játékos feladatok elvégzéséért pecsét jár, s természetesen a 
jutalom sem marad el. 
Részletek az esemény Facebook-oldalán.       (Fotónk illusztráció) 

Húsvéti Hímestojás lájkvadászat és kalandjáték

Kecskés Judit, civil referens: 
„A családomnak megvannak a maga hagyományai. Például a tojásfa díszítés, amihez 
részben a saját magunk által készített hímestojásokat használjuk fel. Ezekből már 
szép gyűjteményünk van. A gyerekeim ilyenkor „fészket” készítenek a kertben és oda 
hozza a “nyuszi” az apró ajándékokat. Idén azonban új hagyományok teremtésében 
is részt veszünk: Mivel nagyon hiányzik a közösség, a Waldorf iskolában is készítünk 
tojásfákat – természetesen a szabályok betartásával –, és az Add Tovább a Mosolyo-
dat csoport kezdeményezéséhez is szeretnénk majd csatlakozni.”

Sebő Györgyné (Gödöllői Kertbarátkör): 
„Számomra egyrészt fontos a lelki felkészülés, hogy elgondolkodunk az ünnep hát-
terén. Másrészt fontos – a jelenlegi helyzetben különösen –, hogy gondoljunk egy-
másra. Ezért biztos valamilyen formában köszönteni fogom a kertbarát társaimat is. 
Otthon is megvannak a hagyományok, így például a lakás, ágak díszítése hímes to-
jásokkal, valamint az ünnepi ételek elkészítése, ami nálunk kicsit eltér a szokásostól, 
mivel vegetáriánusok vagyunk.”

Pataki Pál (Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesülete): 
„A családunkban ez az ünnep különösen fontos, hiszen Krisztus feltámadását ünne-
peljük. A lelki felkészülésre is nagy hangsúlyt helyezünk. De fontos a családi együtt-
létek miatt is, bár idén ez a járvány miatt nem lehet olyan, mint korábban. Így sajnos 
a locsolás is csak szűk családi körben lesz, s ezt különösen sajnálom, mert korábban 
az unokámmal együtt kerestük fel a hölgy ismerősöket. De bármilyen nehéz is a hely-
zet, igyekszünk méltóképpen megtartani az ünnepet.”

ön Hogyan készül a Húsvétra?
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A tojás a termékenységnek, az 
újjászületésnek a legősibb szim-
bóluma. A hozzá kapcsolódó ha-
gyományok és népszokások egé-
szen az ókorig nyúlnak vissza és 
a kereszténység elterjedése után 

is megmaradtak és a húsvét egyik 
legfontosabb jelképévé vált. A leg-
elterjedtebb a pirosra festett tojás, 
ami Krisztus vérét szimbolizálja, 
de szerelem és a termékenység 
jelképének is tartják.    
A húsvéti hagyományok idővel 
megkoptak, illetve átalakultak és 
kibővültek. Számtalan tojásdíszí-
tési technika fejlődött az évek so-
rán. A húsvéti tojásfestés az asz-
szonyok, lányok dolga, azonban 
manapság a legtöbb ember szá-
mára a húsvéti tojás csupán szép 
dekoráció, vagy kedves ajándék a 
kihalófélben lévő locsolók számá-
ra. 
A díszítéshez bármilyen tojás fel-
használható, az egészen apró fürj-
tojástól a hatalmas strucctojásig. 

A számtalan tojásdíszítési techni-
kák közül talán a legismertebbek 
az írókázott (viaszolt), a berzselt 
(levélrátéttel készült), és a karcolt 
tojások.
Na de hogyan jön képbe a vékony, 

törékeny tojáshéjhoz a flex? 
Dél-Afrikában állítólag 60.000 
éves, faragott mintákkal díszített 
strucctojásokat is találtak, tehát a 
tojáshéj faragása, annak áttörése 
nem mai keletű dolog. A modern 
szerszámok adta lehetőségek ezt 
a technikát erősen megkönnyítik. 
Pici fúrókkal, gyémántszemcsés 
csiszolófejekkel, és apró vágóko-
rongokkal a feladat sokkal gyor-
sabb, egyszerűbb és a sérülékeny 
héj törési esélye is csökken. 

Hófehér csipketojás: Ezt a techni-
kát ma tojás csipkézésnek nevez-
zük, mert a minták sokszor horgolt 
csipkék vagy hímzésminták alap-
ján készülnek. A legnépszerűbbek 
a hófehér, csipkés libatojások. A 

libatojás héja ugyanis „gyárilag” 
is hófehér, kívül és belül is. Ezek 
a héjak az áttört, kilyukasztott 
mintákkal rendkívül légiesek, ke-
csesek tudnak lenni, igazi ünnepi 
hangulatot teremtve. 
Szalagfűzött csipketojás: A csip-
kézett tojások millió apró kiegé-
szítővel díszíthetők tovább, ízlés 
szerint. Használhatók vékony 
organza, vagy szatén szalagok 
masnira kötve, vagy a héjon ejtett 
lyukakon átfűzve.
Decoupage-olt csipketojás: 
A decoupage (szalvétatech-
nika) ma közkedvelt deko-
rációs elem, és rendkívül jól 
használható a tojáshéjon is. 
Speciális ragasztólakkal kerül 
felragasztásra a leheletvé-
kony mintás szalvétaréteg. 
Strasszos csipketojás: A 
műkörmös alapanyagokat 
árusító boltokban is számos 
kincsre lelhetünk, amivel még 
ünnepibbé varázsolhatjuk to-
jásunkat. Ilyenek például az 
apró strasszok, flitterek, por-
celán figurák. 
Repesztett csipketojás: Fest-
hetünk a tojásra akrilfesté-
kekkel egyedi mintákat, vagy 
repesztőlakkal tehetjük még 

különlegesebbé.
Csipkeszalaggal díszítve: Anikó 
legújabb kedvence a „csipkés 
kombiné” nevet viseli, vékony, 
csipkés gumiszalaggal lett a to-
jáshéj a kivágás mentén körbe ra-
gasztva. 
Barka ágon, csipkekosárban: Az 
elkészült tojások nagyon jól mutat-
nak virágzó cserje, barkafa ágaira 
lógatva, vagy kosár formára kemé-
nyített csipkén is.

csipketojások, avagy hímezz tojást flex-szel!

A Gödöllőn élő Által anikó iGen réGótA hob-
bikézműveskedik, eGyik kedvenc foGlAlAtossáGA pe-
diG A tojások meGmunkálásA, kicsit másképp!

strasszos

repesztett

csipkeszalaggal

barkán

decoupage-olt

decoupage-olt
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Húsvét ünnepére készül a 
világ kereszténysége. A hús-
vét és a hozzá kapcsolódó 
ünnepek a mozgó ünnepek 
közé tartoznak, március 22. 
és április 25. közé esnek, 
idén április 2-tól 5-ig tart, 
bár valójában ekkor sem ér 
véget, hanem a húsvétot kö-
vető 50. napon a Szentlélek 
eljövetelének ünnepével tel-
jesedik ki.
A húsvétot megelőző hét a 
nagyhét, amelynek a máso-
dik felében elérkezik a szent 
háromnap.

A nagycsütörtök az utolsó 
vacsora emléknapja, az Eu-
karisztia (oltáriszentség) ala-
pításának ünnepe. Ilyenkor, 
a székesegyházakat kivéve, 
minden templomban csak 
egy mise van – az esti órák-
ban. Utána húsvét vigiliájáig 
se az orgona, se a csengő 
nem szól, a harangok Ró-
mába mennek, ami azt jel-
képezi, hogy senki nem szólt 
Jézus mellett.
Nagypénteken nincs mise, 
hanem igeliturgia van, áldoz-
tatással. Ezt követően, nagy-

szom-
b a t o n 
este, a 
h ú s v é -
ti gyertya 
m e g g y ú j t á -
sa hirdeti az 
örömhírt: Jézus 
feltámadt. A ka-
tolikus időszámí-
tásban szombat este 
a sötétedés után már 

vasárnapnak számít, ezért 
a szombat esti misét húsvét 
vigíliájának nevezik. Ennek 
része a fényliturgia, aminek 
során megáldják a tüzet, 
majd arról meggyújtják a 
húsvéti gyertyákat. A húsvéti 
gyertya Krisztus szimbólu-
ma, aki előttünk jár szóval 
és tettel, megvilágítva azt 
az utat, amelyet járnunk kell. 
A húsvéti gyertyába szúrt 
öt tömjénszem Krisztus öt 
sebére emlékeztet. Az Alfa 
és Omega betűk Krisztus 
időfelettiségére utalnak. A 
feltámadást hirdetik az újra 
megszólaló harangok is. 

Az evagélikusoknál és a 
reformátusoknál szom-

baton nincs istentisz-
telet, ők vasárnap 

ünneplik a feltá-
madást. A hús-

vétvasárnap a 
feltámadás 
napja. 

Húsvét: szent napok jönnek

Sok orSzágban SzokáS húSvét vaSár-
nap hajnalban a napfelkeltét hegy te-
tején várni, mert a felkelő nap kriSz-
tuS feltámadáSának bizonyítéka. 
magyar vidékeken e nap hajnalán a 
nők a kereSztekhez indultak imádkozni, 
énekelni, ezt az ájtatoSSági formát ne-
vezték jézuS kereSéSének. 
a húSvétvaSárnapi SzertartáSok közül 
már a X. Század óta igen elterjedt az 
ételSzenteléS, főként bárányt éS ke-
nyeret, kéSőbb Sonkát, kalácSot éS to-

jáSt iS Szenteltek. Sok helyen ennek a mara-
dékát eltették, a Szentelt Sonka cSontját 
például kiakaSztották a gyümölcSfákra, 
hogy Sok gyümölcS teremjen, a kenyér vagy 
kalácS morzSáját a tyúkoknak adták, hogy 
Sokat tojjanak.



kiállítások 
Pécsi ildikó és 
SzűcS LajoS 

emlékére
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A Gödöllőn nevelkedett Mundruczó Kornél filmrendezői kar-
rierje újabb jelentős állomásához érkezett. A rendező Pieces 
of a Woman című filmjének női főszereplőjét, Vanessa Kirbyt 
a legjobb színésznő kategóriában Oscar-díjra jelölték. Kirbyt 
ezért az alakításáért Golden Globe- és BAFTA-díjra is jelöl-
ték, illetve tavaly elnyerte a velencei filmfesztivál díját. 

Pécsi Ildikó és 
Szűcs Lajos,  
a népszerű 
színész-olim-
pikon házas-
pár, gödöllő 
díszpolgárai 
a múlt évben 
távoztak közü-
lünk, hatalmas 
űrt hagyva 
maguk után.  
Idén három kiállítással tisztelgünk emlékük 
előtt. Pécsi Ildikó születésének 81. évfordu-

lóján, május 21-én a Művészetek Házában „Pécsi Ildikó  Keleti Éva sze-
mével” címmel nyílik kiállítás olyan fotókkal, amik még soha, sehol nem 
jelentek meg. A képek az 1960-as, 1980-as évekig terjedő időszakot öle-
lik át.Ősszel pedig egy állandó, életmű kiállítás kap helyet a Művészetek 
Háza földszinti folyosóján. Ennek megnyitójára szeptember 18-án kerül 
sor, egy napon a Csillagok falára kerülő újabb kéznyomatok avatásával. 
Emellett szeptember 18-tól a Művészetek Háza belső udvara is a Kos-
suth-díjas színművésznő nevét viseli majd.
A Szűcs Lajos-emlékkiállítás május 22-én nyílik meg a róla elnevezett 
Táncsics Mihály úti sportcentrumban, ahol fotók és különböző relikviák 
kapnak helyet.

Három rangos mű-
vészeti elismerésnek 
örülhettünk március 
15-én.  Nemzeti ünne-
pünk alkalmából Kás-
ler Miklós, az Emberi 
Erőforrások Miniszté-
riumának miniszte-
re kiemelkedő zenei 
előadóművészi tevé-
kenysége elismerése-
ként Liszt Ferenc-díj-
ban részesítette Baráth 
Emőke operaénekest, 
valamint a díjat meg-
osztva a Talamba Ütő-
együttes tagjait: Zom-
bor Leventét, V. Nagy 
Tamást, Szitha Miklóst 
és Grünvald Lászlót.
A Liszt Ferenc-díj a 
magyar állam által 
adományozható leg-
magasabb zenei kitün-
tetés.  
Magyarország Érde-
mes Művésze-díjat 
kapott Katona Szabó 
Erzsébet Ferenczy No-
émi-díjas textilművész, 
a Magyar Művészeti 
Akadémia rendes tag-
ja. A kitüntetéssel olyan 
művészek munkáját is-
merik el, akik a magyar 
nemzeti kultúra, művé-
szi alkotómunka terüle-
tén huzamosabb ideig 
kiemelkedő művészeti 
értékeket hoztak létre, 
és már rendelkeznek a kultúráért felelős miniszter által adományo-
zott művészeti díjjal.
Az elismerések ünnepélyes átadására a járványhelyzet miatt ké-
sőbb kerül sor.

kitüNtetett 
Gödöllői 
művéSzek 

oscar-díj jelölt 
mundruczó kornél 

női főszereplője

fotó: raffay zsófia

fotó: nánási pál 



Gyűrődések a levendulá-
ban 

BEKülDéSi hATáriDő: 

2021. áPriliS 6.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Mészáros Botond, Papalexisz Diamartin
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Szabó Tímea, Andó József  
A happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: 
Dombóvári Zente
Gödöllői ajándékcsomagot nyert: 
Fodor Nagyezsda, Bokor Tibor 
A Mezőgazdasági és Kertészeti áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: 
Kelemenné Jánoska Julianna, Berta Béla 

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

2021. március 23.12 gödöllői szolgálat kultúra

Mindenkinek az életében vannak olyan szakaszok, amikor egymás után 
nehézségekkel kell megküzdenie, amelyek egyre mélyebbre juttatják. A 
gödörből nem mindenkinek sikerül kilábalni. Jordan B. Peterson, a világ-
hírű klinikai pszichológus most egy olyan könyvvel igyekszik segíteni, 
utat mutatni, ami – korábbi könyvéhez hasonlóan – 12 szabályon keresztül ad 
tanácsot a talpra álláshoz. 
Ezek egy része a társadalmi szabályokra, elvárásokra vonatkozik, más része a 
saját mentális állapotunkra, kapcsolatainkra, valamint arra, hogyan segíthet szá-
munkra közvetlen környezetünk rendbetétele. Mindezekhez a példákat többek 
között a saját életéből és pácienseinek problémáiból meríti, olyan elvek men-
tén, mint az őszinteség, a felelősség, a tisztesség. A könyv érdekessége, hogy 
az egyébként rendkívül megosztónak tartott szerző életének talán legnehezebb 
szakaszában született, amikor neki is és családjának is súlyos problémákkal kel-
lett megküzdenie.

(Jordan B. Peterson: Túl a renden) (ny.f.)

GöDöllőN DEBüTál A SiSiről Szóló OPErETT
Júniusban mutatják be a Sissi, a magyar 
királyné című darabot Gödöllőn a Monar-
chia Operett előadásában.
A produkciót június 11-én láthatja elő-
ször a közönség Gödöllőn, majd hazai és 
erdélyi turnéra indul a társulat. A darab 
online olvasópróbái már elkezdődtek. 
huszka Jenő operettje egy humorral át-
szőtt szerelmi legenda, amely gróf And-
rássy Gyula, az Osztrák-Magyar Mo-
narchia későbbi külügyminisztere és 
Erzsébet királyné (Sissi) beteljesületlen 
szerelméről szól.
Az előadásban olyan neves színészek 
lépnek színpadra többek között, mint 
Denk Viktória, Oszvald Marika, Peller Ká-
roly, Szendy Szilvi vagy árvai Dániel. Az 
operett rendezője Kerényi Mikós Gábor - aki az Elisabeth című musicalt is rendezte 25 évvel ezelőtt - áll a szerve-
zők által az MTi-hez eljuttatott közleményben. 

a bagoly könyveSbolt ajánlata

Jó tanácsok a gödör mélyéről
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hASzNOS VAGy KárOS állAT A VAKOND?
Nincs még egy olyan állat, ami annyira megosztja a kerttulajdonosokat, mint a va-
kond. összeszedtük az érveket és ellenérveket. A vakond 15-17 centis emlős állat, 
aminek rövidek a végtagjai. A kicsi, hegyes karmokban végződő ujjai között kötőhár-
tya helyezkedik el, így könnyen tud ásni.
VAKOND NEM AlSziK Téli álMOT
A szeme pici, szinte észrevétlen, de a szaglása rendkívül fejlett, így tudja felkutatni a 
táplálékát. Folyamatosan mozgásban van, követi a gilisztákat és a rovarokat. Nem al-
szik téli álmot, de még a hideg és a fagyok beállta előtt nagy táplálékkészletet halmoz 
fel, mert a fagyos földben nem tud járatokat ásni.
hASzNOS állAT A VAKOND
A vakond a talajélet szempontjából hasznos és szorgos állat, miközben járatokat ás, 
megforgatja a talajt és elkeveri benne a korhadó leveleket, hajtásokat. Megeszi a cse-
rebogárpajorokat, a lótetűt, a drótférget, sőt még a csigákat is. rengeteg kártevőtől szabadítja meg a kertet, mert a saját súlyának a más-
félszeresét eszi meg naponta. Csak ott van belőle sok, ahol rengeteg a táplálék, tehát sokszínű a talajélet.
KárOS állAT A VAKOND
A vakond egyik kedvenc tápláléka a giliszta, ami szintén fontos élőlény a talajélet szempontjából. A vakond járataival fiatal ültetvények-
ben, veteményesekben és melegágyakban kárt tehet, mert meglazítja a növények gyökereit, amelyek emiatt akár el is száradhatnak. és 
akkor még nem beszéltünk arról, hogy a túrásai finoman szólva zavarják a szemet.
MiT lEhET TENNi? Elpusztítani nem lehet a vakondot, mert védett állat. Természetvédelmi értéke 25 ezer forint/egyed.  Ahol kárt okoz, 
onnan érdemes elűzni.

A nyuszi cuki, puha, ked-
ves ...és szétrág, össze-
bogyóz mindent. érdemes 
meggondolnod: tényleg 
igazi, élő állatot szeretnél 
húsvétra?

Mielőtt addig nyafognál, 
hogy a szüleiddel elmentek 
egy kisállat-kereskedésbe, 
állj meg egy percre, és ol-
vasd el cikkünket, nehogy 
remek terved balul süljön 
el. Nagyon sok nyuszi, kis-
kacsa vagy kiscsibe végzi 
Húsvét másnapján az ut-
cán vagy valamelyik men-
helyen. A Fővárosi Állatkert 
korábban befogadta ezeket 
a nyuszikat, azonban 2008 
óta már nem! 

Még évekig gondoznod kell!
Az élő állat nem olyan, mint egy 
játék az X-Boxon: elmented az 
aktuális pályát és otthagyod, 
megvár. A kisnyúl (ugyanígy a 
cica, kutya) nem csak két hétig 
él, vagy a húsvét hévégén. Bi-
zony, az érez, él még évekig. Az 
azt jelenti, hogy neked, aki az új 
gazdája leszel, naponta etetni, 
gondozni, simogatni kell. Napi 
törődést igényel, különben meg-
betegszik, elpusztul. Kész vagy 
rá, hogy évekig, minden nap 
foglalkozz vele? A nyúl összeka-
kil mindent maga körül: folyama-
tosan takarítani kell utána. 

élő – lelke van
A nyúl érző lény, azaz nem csu-
pán az étkeztetésére, tisztán 
tartására kell odafigyelni. Mind-
egyik nyuszi – ahogy mindegyik 
gyerek - önálló egyéniség, ki 
kell ismerni őket. Türelmes-
nek és határozottnak kell len-
ni vele, tanítani, játszani, időt 
tölteni. Majdnem, mintha saját 
gyereked lenne.  Ráadásul ha 
magányos, boldogtalan. Ezért 
mindjárt párban érdemes befo-
gadni őket, ha valaki ilyen ko-
moly döntésre szánja rá magát. 
Legyenek ivartalanítva, akkor 

is, ha testvérek, mert úgy is 
szaporodhatnak.

Van már másik állat otthon? 
Akkor a nyúl kizárt!
Ha a szülők nem is mondanak 
neked nemet, gondolj arra, 
hogy a cica, kutya, aki már ott-
hon él veletek, hogyan fog ösz-
szebarátkozza az új jövevény-
nyel. Lehet, hogy nem leendő 
barátját fogja látni benne, ha-
nem a vacsoráját. Ha mégis si-
kerülne őket összeszoktatni, az 
eb játszás közben, erejéből ki-
folyólag kárt tehet a nyusziban.

Enni kér, orvoshoz kell 
vinni
A nyulaknak nem mind-
egy, mit eszik meg. Amit 
kiskorától kezdve kap, 
arra fog rászokni, s ké-
sőbb lehetetlen lesz más 
táplálékot megkedveltetni 
vele. Hamar megbeteg-
szik – ha túl meleg van, 
az a baja, ha túl hideg, 
megfázik. Orvoshoz kell 
vinni, mert szenved. Min-
dennek persze nem kis 
költsége van. 

 Oltatni kell
Nem csak a betegségek, 
vagy a gyomorrontás mi-
att kell a nyulat orvoshoz 
vinni, de fél évente kom-
binált oltást kell adatni a 

nyúlnak, ez kötelező. Erre azért 
van szükség, hogy ha megcsí-
pné egy szúnyog, ne kapjon 
myxomatozist.  Ez a betegség 
ugyanis halálos.

A szőre allergiát okozhat
A nyúlszőr allergiát okozhat, ami 
további következményekkel jár-
hat: asztma, csalánkiütések és 
szénanátha jelentkezhetnek az 
állat tartójánál (vagyis nálad). 
A baj viszont megelőzhető: az 
újdonsült gazdi rendszeres jel-
leggel fürdesse meg nyulát, s 
annak ketrecét is mindig tartsa 
tisztán.

HAT OK, MIÉRT NE AJÁNDÉKOZZUNK 
ÉLŐ NyULAT HúSVÉTRA



A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig 

Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

4 éves ivartalanított kislány. Egy igazi 
tündér, imádja a simogatást, minden 
embert, gyereket imád.

5 éves kan. Barátságos, bújós, de csak a 
lánykutyákkal van el.

2 éves ivaros kan. Nagyon igényli 
a szeretetet, de még fél picit. Nagy 
mozgásigényű!

5 éves ivaros kan. Nagyon barát-
ságos, imádja az embereket. Csak 
egyedüli kutyának vihető!
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Még mindig lassan akar a ta-
vasz megérkezni, apró lépé-
senként közeledik csak, de ez 
ne vegye el a kedvünket a ter-
vezgetéstől! 
Ezen a héten ezért egy új 
szemlélettel közelítünk a ha-
szonkertek kialakításához. 
Évről évre egyre többen pró-
bálkoznak akár kicsi, akár 
nagyobb területen zöldségek 
termesztésével, ami felettébb 
örömteli egy kertész számára.
Most kicsit a kialakítási szem-
léleten változtassunk, mert 
így nagyobb területen is term-
eszthetünk növényeket azzal 
a csavarral, hogy a díszkerttel 
egybe vesszük vagy a haszon-
kertet alakítjuk úgy ki, hogy az 
legyen maga a díszkert. 
Évek óta a magaságyások hó-
dítanak teret, egyfajta trend 
lett, szinte senki nem gondol-
kodik más lehetőségekben, 
pedig egy zöldségeskertet gyö-
nyörűen be lehet építeni a már 

meglévő kertünkbe, úgyis 
akár, hogy annak eredeti 
képével is harmonizáljon. 
Sok kerti elem funkcióját 
nem gondoljuk tovább 
és szigorúan csak arra 
használjuk, amire való, 
de ez is egy berögződött 
gondolat, tessék ezen túl-
lépni! Miért ne lehetne a 
rózsakapukra a rózsákon 
kívül mást felfuttatni? A 
bab, a tökök remek szál-
láshelye lehet egy nyáron 
át és a haszonkertben 
akár a sorba rakott rózsa-
kapukra vagy pergolákra 
felfuttatott haszonnövé-

nyek árnyékában, mint egy lu-
gasban remek pihenőhelyet is 
nyerhetünk. 
Évszázadokkal ezelőtt ezeket 
a kerteket, díszes formákban 
helyezték el, benne rengeteg 
virággal, melyeket mi is kipró-
bálhatunk. Szegélyezhetjük a 
különböző növények ágyásait 
akár évelő, akár egynyári virá-
gokkal, vagy alacsony növésű 
örökzöldekkel is, ne féljünk 
próbálkozni! Akár a füves te-
rületen kijelölve, ívesen vagy 
szögletesen kialakítva is lehet 
zöldségágy, vagy alacsony ter-
metű gyümölcsbokrok élőhe-
lye, nem kell külön erre a célra 
a kert egy részét elkülöníteni. 
Aki nagyban gondolkozik -és 
ugyan miért ne tennénk-, az 
egész kertet átalakíthatja ked-
ve szerinti díszhaszon kertté. 
Higgyék el, nem is olyan bo-
nyolult ez! Ahová virágágyat 
képzeltek, most kerüljenek 
paradicsomok, vagy karalábék 
és szegélyezzék salátával, de 
a kelkáposztára is tessék más 
szemmel nézni ezentúl, hiszen 
nagyon szép szegélynövényt 
lehet belőle kialakítani! Szép 
amforákat, nagyobb dézsákat, 
esetleg virággal közéjük he-
lyezve, teljesen fordított, ám 
annál érdekesebb kertet fog 
eredményezni, így a következő 
két hétre azt javaslom Önök-
nek, bátran lépjenek ki az ed-
digi megszokott formákból és 
játszanak el a gondolattal, mi 
lenne ha...           
Szép hetet kívánok Önöknek!

Bujtás Anikó 
www.bujtaskert.iwk.hu

turul 
GÖDÖLLŐI ÁLLATKÓRHÁZ
(Gödöllő, Szabadság út 21.a HÉV-fordulónál)

állatpatika

Hétvégén is nyitva tartó ügyelet

Tel: 06-30-943-9898

Hétvégi ügyeletünk változott! Szombat 9-13 és vasárnap 15-19 óra 
között fogadjuk a beteg állatokat

LÉPJÜNK KI A MEGSZoKoTTBÓL!  
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Az utóbbi évek hagyományainak megfelelően Kecskeméten zajlott idén is a Me-
zei Futó Országos Bajnokság. A kellemes kora tavaszias időjárásban zavarta-
lanul futhatták a hosszabb távokat a versenyzők. A gödöllőiek közül Szőke-Kiss 
Jácint érte el egyénileg a legjobb helyezést. Jácint az U20-as korosztályban 
versenyzett, ahol nagyon stabilan futott a nyolc kilométeres távon és a negye-
dik helyen érkezett a célba, kereken 25 perces idővel. Jácint mellett Kőműves 
Márton (23.), Várkonyi Gábor (24.) és Tóth András (29.) is teljesítette a távot. Az 

első három fiú helyezési 
számát vették figyelembe 
a csapatverseny hirdeté-
sekor, akik így összesí-
tésben a negyedik helyen 
végeztek. AZ U18-as fiúk 
összesen hat kilométert 
teljesítettek, ahol a csa-
patversenyben a Roska 
Dániel (27.), Bákai Péter 
(28.) és Balogh Ádám 
(33.) alkotta csapat a 
nyolcadik helyen végzett. 

Az U16-os korosztály hölgy versenyzőire három kilométeres táv várt. A gödöl-
lőiek közül Halászy Tamara a 17. helyen végzett, Stumpf Dorka a 35., Lesták 
Veronika a 46. helyen érkezett a célba. Az így alkotott csapatuk pedig a 10. he-
lyen zárta a versenyt. Szintén teljesített még a távot Gelle Zsófia (53.) és Balázs 
Eszter (54.) is.
Az atlétákat Gadanecz György és Kovács Gábor Krisztián készítették fel. Fotó: 
GEAC

Március 20-án, 
Szombathelyen 
rendezték az 
U20-as és U18-
as korosztály 
számára a Téli 
Dobó Országos 
Ba jnokságo t . 
Hamar kellett a 
gödöllői különít-
ménynek útra 
kelnie, de min-
denképpen megérte, hiszen Eszenyi Napsugár és Mihajlovic 
Alex jóvoltából a GEAC két bajnoki címet is ünnepelhetett. Az 
U20-as korosztály gerelyhajító versenyén Eszenyi Napsugár 
(képünkön) nem talált legyőzőre, a negyedik sorozatban dobott 
44.09 méteres kísérlete bizonyult a legjobbnak. Sugi diszkosz-
vetésben is elindult, ahol a negyedik helyet sikerült megszerez-
nie 34 méter 34 centit elérve. Az U20-as fiúknál is gödöllői siker 
született a gerelyhajító számban. Mihajlovic Alex első próbál-
kozására már 56 méter 37 centiméterig repült a gerely, aminél 
utána senki sem dobott nagyobbat. 
Az U18-as fiúknál Mihályi Nándor teljesítménye emelendő ki, 
aki gerelyhajításban bejutott a nyolc fős döntőbe, ahol 43.71 
méterig hajította a szert és ezzel a nyolcadik helyen zárta ver-
senyt. A sportolókat Máté Alpár készítette fel a versenyre. 
Fotó: GEAC

Az idei év első Sport XXI-es versenyét rendezték Mátyásföldön. A kicsit megrefor-
mált utánpótlásprogramban először mutatkoztak be új GEAC-os atléta palánták 
is. A teremverseny ezúttal szabadtéren került lebonyolításra, ahol a 2010-ben és 
2011-ben született gyerekek összesen öt versenyszámban mérték össze tudásu-
kat. Ilyen volt a sprintváltó, a hosszú gátváltó, a helyből távolugrás, a medicinlabda 
lökés és a zsámolyszökdelés. Első versenyét teljesítette a Pencsikoff Johanna, 
Badics-Páskai Nóra, Bergán Hanga, Bergán Emma, Szira Tamás, Vertse István, 
Zeichmeiszter Huba és Kmethy Lilian összetételű csapat. Edzőjükkel Szabó Diá-
nával bemutatkozó csapat a negyedik helyen zárták a versenyt. A GEAC másik 
csapata sajnos csonka maradt, hiszen csak heten tudtak kiállni végül a versenyben 
is értékelendő nyolc fő helyett, de így is remekült helytálltak Kovács Gábor Krisztián 
tanítványai, név szerint: Mihály Debóra, Menyhárt Viola, Mihályi Zselyke, Almási 
Krisztián, Rácz-Szabó Hunor, Makádi Márk és Gyurán Ádám.

A magyar férfi kardválogatott - 
Szilágyi Áron, Szatmári András, 
Gémesi Csanád, Decsi Tamás 
összeállításban - bronzérmet 
nyert a budapesti világkupaver-
senyen. A magyar csapat csak a 
16-os táblán kapcsolódott be a 
küzdelmekbe, ott simán verték 
a spanyolokat, majd ugyanilyen 
könnyedén az amerikaiakat. Az 
elődöntőben viszont erősebb 
ellenfél következett, az oro-
szokkal szemben kellett volna 
kiharcolni a fináléba jutást, ami 
nem sikerült. Az ütközet kilenc 

párharcából Gémesi Csanád 
révén egyet tudtak megnyerni 
a magyarok, így bár szívósan 
küzdöttek sokáig, a végére az 
oroszok elléptek.
A bronzmérkőzésen a dél-ko-
reaiak következtek. Ez a két 
válogatott vívta a legutóbbi, 
2019-es budapesti vb-döntőjét, 
és akkor egy tussal az ázsiai-
ak bizonyultak jobbnak. Most 
viszont a magyarok voltak ösz-
szeszedettebbek, öt tus különb-
séggel nyertek.
                   Fotó: hunfencing.hu

ÉrTÉKES HELyEZÉSEK 
A MEZEI fuTÓ oB-N

kéT bajnOki cím a Téli dObó 
OrszágOs bajnOkságOn

BroNZÉrMES A MAGyAr fÉrfI 
KArdvÁLoGAToTT A BudAPESTI vK-N

SpoRT XXI: bemuTATKoZoTT AZ u12-eS KoRoSZTÁLy
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A Pest megyei I. osztályú baj-
nokság, 19. fordulójában sajnos 
megszakadt a remek tavaszi 
sorozata a Gödölőnek, miután 
a tabella 12. helyen álló Veres-
egyház csapatától hazai pályán 
1:0 arányú vereséget szenved-
tek.

Az eddigi tavaszi mérkőzések-
hez képest kevésbé frissen 
kezdte a mérkőzést a GSK. Ki-
egyenlített küzdelem folyt a pá-
lyán, igazán egyik csapat sem 
tudott mit kezdeni a másikkal. 
A gödöllőiek támadásai vége 
rendre elakadt, nem jelentettek 
veszélyt a veresegyházi kapu-
ra. 
A 43. percben viszont egy vere-
si helyzet végén, kissé szeren-
csétlen körülmények között a 
lecsorgó labda a gödöllői kapu-
ban kötött ki, így a szünet előtt 
megszerezte a vezetést a ven-
dég együttes.
A második játékrészben a veze-
tés tudatában a veresiek egyér-
telműen visszaálltak, hagyták a 
mieinket támadni, s megpróbál-

tak a kontrákra építeni. 
A Gödöllő mindent meg-
próbált, de nem találtak 
ellenszert az ellenfél 
védelmének feltörésére.

A 20. fordulóban az első 
tavaszi döntetlenjét érte 
el a CSO-KI Sport elleni 
idegenbeli mérkőzésén 
a GSK. Az egy héttel 
korábbi hazai vereség 
után egy feljövőben és 
jó formában lévő csa-
pathoz látogattak a Bi-
kák, amely utolsó négy 
mérkőzését egyaránt 
megnyerte.

Az első félidőben a fo-
lyamatosan támadott 
a Gödöllő, kézben tartották a 
mérkőzést, de a lehetőségek 
kimaradtak. A védelem ugyan-
akkor jól állta a sarat, így gól 
nélkül vonultak a csapatok az 
öltözőbe.

A második félidőben kiegyen-
lítettebb volt a küzdelem, de a 

GSK birtokolta többet a labdát. 
A mérkőzés hajrájában a CSO-
KI Sport is megpróbált mindent, 
hiszen három támadót cserél-
tek be, de szerencsére csak 
helyzetekig jutottak, így a vég-
eredmény is a gól nélküli dön-
tetlen maradt. A GSK maradt a 
6. helyen, azonos pontszámmal 

az 5. helyen álló CSO-KI Sport-
tal.
Forrás, fotó: facebook.com/Go-
dolloiSportKlub
Pest megyei I. osztályú bajnok-
ság, 19-20. forduló:
Gödöllői SK – Veresegyház 
VSK 0-1 (0-1)
CSO-KI Sport – Gödöllői SK 0-0

Március 19-én, pénteken meg-
kezdődött az NB 1 liga rájátszá-
sa. A Gödöllő, a MÁV Előre és 
a TFSE egy-egy háromnapos 
körmérkőzéses tornát rendez, 
a végső győztes pedig feljut az 
Extraligába.

Az első „mini torna” házigazdája 
a Gödöllő volt. A rájátszás első 
mérkőzésén a GRC ellenfele a 

TFSE volt. A mérkőzés kime-
netele hasonlóan alakult, mint 
a legutóbbi egymás elleni talál-
kozón: 0-2-es TFSE vezetést 
követően álltak talpra a gödöllői 
lányok és döntő szettet kihar-
colva nyerték meg a meccset.

Március 21-én, vasárnap aztán 
jöhetett az alapszakaszgyőz-
tes MÁV Előre elleni mérkőzés, 

amit ha a gödöllői-
ek megnyernek, 
akkor az első 
tornát ők nyerik 
meg. A lányok en-
nek megfelelően 
is álltak hozzá a 
mérkőzéshez. A 
Gödöllő jól kezdte 
az összecsapást, 
5:0-val indított. A 
folytatásban hol 
felzárkózott, hol 
újfent nagyobb 
hátrányba került a 

MÁV, de 16:16-nál beérte ellen-
felét. Ezután viszont sorra jöt-
tek a házigazda pontjai, a GRC 
25:20-ra nyert.

A második szett jóval szorosab-
ban alakult és csak az utolsó 
pillanatokban, a lehető legki-
sebb különbséggel dőlt el. A 
GRC 26:24-re nyerte a második 
játékrészt.

A harmadik szett sem volt iz-
galmaktól mentes. Egyszer az 
egyik, másszor a másik csapat 
vezetett. 11-nél, 16-nál, sőt 21-
nél is egál volt az állás. A haj-
rában azonban ismét a GRC 
örülhetett, Mishonova pontjával 
25:22-re lezárta a szettet, egy-
ben a mérkőzést is megnyerte 
3:0-ra.

A Gödöllő csapata 5 ponttal, 
6:2-es szettaránnyal az 1. he-
lyen áll a rájátszás tabelláján. 
Folytatás két múlva a TFSE ott-
honában.
Fotó: facebook.com/Gödöl-
lői-Röplabda-Club

Eredmények:

Gödöllői RC – TFSE 3-2 (-26, 
-23, 20, 18, 16)
Gödöllői RC – Székesfehérvári 
MÁV Előre-Bericap 3-0 (20, 24, 
22)

A TABELLA ÉLÉrőL vÁrJA 
A foLyTATÁST A GrC

KISEBB GödörBEN A GödöLLőI SK
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Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2021. április 1-től az házhoz menő zöld-
hulladék gyűjtésének rendszere az alábbiak szerint módosul.

A hulladékszállítási közszolgálatást jogosan igénybe vevők, akik a szol-
gáltatásért az NHKV Zrt. részére díjat fizetnek, Társaságunk díjmentesen 
ingatlanonként 2 db a zöldhulladék gyűjtésére alkalmas, zöld színű, emb-
lémás zsákot biztosít.
Első alkalommal a zsákokat 2021. 11. és 12. hetében (március 15-26. között) helyezzük el az ingatlanoknál.
Ezt követőn a mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg térítésmentesen a járat max. 2 db zöld színű, lebomló, emblémás 
cserezsákot biztosít, azon ingatlanhasználóknak, akik helyeznek ki zöldhulladékot.
További zsákokat (kék színű, lebomló, emblémás) az ügyfélszolgálatokon, illetve a zsákértékesítő partnereknél lehet be-
szerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás 
számlafizetője nevére, mely utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül 
kiszámlázásra.
Tehát a zsák átvételekor a helyszínen nem kell kifizetni az átvett zsákokat, a zsákok ára – a korábbiakban meghatározott 
változatlan díjon - utólag, az NHKV Zrt. által kiállított, postai úton megküldött számlával kerül beszedésre, mivel a többlet 
közszolgáltatás díjának utólagos kiszámlázása és a díj beszedése az NHKV Zrt. jogszabályi hatásköre.  
A kommunális többlethulladékos  zsákok átvétele is a fentiek szerint történik.
Fentiek alapján a kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH 
Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedé-
ket (gallyak átmérője max. 6 cm) max. 150 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 1 m3 mennyiség-
ben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként maximum 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásá-
rolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.
A többlethulladék elszállítására alkalmazott zsákok átvételével és igénybevételével – a közszolgáltatási díjban nem fede-
zett – közszolgáltatást vesznek igénybe ügyfeleink.  A zsák ára magában foglalja a begyűjtés, szállítás és kezelés díját, 
azaz a zsák árának megfizetésével az ügyfelek a többlet szolgáltatás díját is megfizetik.
A zöldhulladék gyűjtéséhez szükséges zsákok átvételéhez az alábbi dokumentumok szükségesek:
Lakossági ügyfelek esetében:
• csekkes fizetési mód esetén egy csekkszelvény bemuta-
tása, amely önmagában is tartalmazza az azonosításhoz 
szükséges vevő azonosítót az átadás-átvételi nyomtatvány 
kitöltéséhez,
• nem csekkes fizetési mód esetén a számla 3. oldala és az 
azon található vevő azonosító bemutatása, mely igazolja a 
jogos igénybevételt és azonosítja az utólagos számla kiállí-
tásához szükséges paramétereket. 
Közületi ügyfelek esetében a nyomtatványt – fentiek szerinti 
kitöltést követően-, bélyegzővel szükséges ellátni. 
 A korábban megvásárolt kommunális és zöldhulladék gyűj-
tésére szolgáló zsákok továbbra is elszállításra kerülnek.
Megértésüket köszönjük!
                   DTKH Nonprofit Kft.

mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

dr. mundruczó jánOs 

nyugalmazott középiskolai igazgató 

2021. február 19-én, életének 85. évében elhunyt. 

rága halottunkat szűk családi körben helyeztük örök 

nyugalomra. 

Lélekben mindig velünk marad, emlékét megőrizzük. 

Együttérzésüket köszönjük 

dr. mundruczó jánosné és a mundruczó család

OrvOsi ügyelet
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

gyógyszertári ügyelet

Március 29-4.: 
	 Máriabesnyői	Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

április 5-11.: 
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

április 12-18.:

Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

teMetkezési ügyeletek
PAX temetkezési  iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. 

Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B	Delubrum	Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ	Temetkezés	Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. szabó és társai temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

ÓZon	pajZS	polGárőr	eGyeSÜleT:	06-30/621-2968

KöZTerÜleT-felÜGyeleT:	06 28/529-169

TÁJÉKoZTATÓ A HÁZHoZ 
MENő ZöLdHuLLAdÉK 

GyűJTÉS GyAKorLATÁrÓL
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2020. szeptember 21-én, a Színházak Éjszakáján avatták fel a csillagok Falát a Művészetek Há-
zában, ahová elsők között városunk Kossuth-díjas művészei oszvald Marika színművész, Pécsi 
Ildikó színművész és Fodor László klarinétművész kézlenyomata került fel.
Hagyományt teremtő szándékkal újabb három kézlenyomatot avatunk ebben az évben az önök 
javaslatai alapján. 

Március végéig várjuk azokra az országosan és/vagy nemzetközileg ismert és elismert művé-
szekre szóló javaslataikat, akik Gödöllőn élnek vagy Gödöllőről származnak!
Ezt követően szavazást indítunk és a három legtöbb szavazatot kapott művész kézlenyomata ke-
rül fel idén a csillagok Falára. 

az ELSő ForduLó bEKüLdÉSÉnEK HatárIdEjE: 2021. MárcIuS 31.
a javaslatnak tartalmaznia kell indoklással együtt a művész nevét, hivatását és eddigi díjait.
javaslataikat írásban tehetik meg a megjelölt időpontig a simon.edina@godollo.hu e-mail címre.

javaslattételi felHívás: 
csillagOk Fala
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12/2019.(07.29.) sz. Taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú írásbeli szavazással elfogadja Dr. Németh Zoltán 

felügyelő bizottsági tagságáról való lemondását 2019. június 01. nappal, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által 

delegált Dr. Katona Gábort a jelen Taggyűlési határozat meghozatalának napjára szóló hatállyal történő visszahívását a Tár-

saság felügyelő bizottságából és ezzel egyidejűleg megválasztja a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által delegált tagként 

Dobozy Miklós és Gáspár Attila Gergely urakat felügyelő bizottsági tagoknak Megbízatásuk tisztségük elfogadásától 2020. 

május 31. napjáig tart.

A Taggyűlés elhatározza továbbá, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok díjazása bruttó 110 000 Ft egységesen.

A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét ezen tény cégjegyzéken történő átvezetésére a Társaság jogi képvi-

selője útján. Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

13/2019.(07.29.) sz. Taggyűlési határozat 

A Gödöllői Királyi Kas-

tély Közhasznú Non-

profit Kft. Taggyűlése 

írásbeli szavazás út-

ján a Társasági Szer-

ződést az alábbiak 

szerint módosítja:

A Taggyűlés felkéri a 

Társaság ügyvezető-

jét arra, hogy a Tár-

saság jogi képvise-

lőjének bevonásával 

gondoskodjon a Tár-

sasági szerződés fen-

tiek szerinti módosítá-

sokkal való egységes 

szerkezetbe foglalásá-

ról és annak a törvény-

ben rögzített határidőn 

belüli cégbíróság felé 

történő benyújtásáról.

Készült az írásbeli sza-

vazólapok alapján.

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlésének határozatai
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INGATLAN
+ Regisztrált ügyfeleinknek ke-
resünk eladó ingatlanokat, tel-
keket Gödöllőn és térségében! 
Tel: 20/539-1988
+ Központban 72m2-es 2szin-
tes sorházi lakás n+2 tetőtéri 
szobával, 100m2-es szuterén-
nel eladó! 41,9MFt Tel: 20/539-
1988
+ újépítésű Csok-képes iker-
házi lakások, magas műsza-
ki tartalommal, 2021.év végi 
átadással leköthetőek!! Tel: 
20/539-1988
+ Gödöllő központban 69m2-
es, 3szobás magasföldszinti 
lakás sürgősen eladó! Irányár: 
34,5MFt Tel: 20/772-2426
+ Aszód Falujárók útján IV. 
emeleti, 57m2-es lakás remek 
áron eladó! Irányár: 24,9MFt 
Tel: 20/772-2426
+ Gödöllőn, Egyetemtéren 
II. emeleti, 70m2-es felújított 
3szobás lakás eladó! Irányár: 
43,5MFt Tel: 20/772-2426
+ Gödöllő központjában 1,5szo-
bás 43nm-es földszinti la-
kás eladó! Irányár 27.9MFt. 
Tel:20/772-2426
+ Gödöllőn, Kampis téren ga-
rázs kiadó! Bérleti díj: 20.000.- 
Ft/hó Tel: 20/804-2102
+ KERESEK, eladó belterületi 
építési telket (akár telekmeg-
osztással is) Gödöllőn 800m2-
ig. Tel: 06-70-282-4681 
+ Gödöllő központjától 500 mé-

terre a Szent János utca páros 
oldalán eladó egy 64 nm-es, 
klímával felszerelt két szoba 
étkezős, gázkonvektoros, par-
kettás, első emeleti lakás tároló 
helyiséggel 30 millió Ft-ért. 06-
20-942-3112 
+ PÉCS KÖZPONTJÁBAN, 
egyetemek közelében találha-
tó 40m2-es, másfél szobás, 
erkélyes, panorámás lakásom 
eladó, vagy értékegyeztetés-
sel gödöllői lakásra cserélném. 
Ára: 18 M Ft. Tel: 0630-5720-
406
+ Gödöllőn a Szent János ut-
cában 42 nm-es, földszinti tég-
laépítésű lakás eladó. Irányár: 
24,5 M Ft 06-30-149-0776
+ Eladó lakást keresek Gödöl-
lőn. 06-20-384-8035 
+ Eladó telket vagy telekrészt 
vásárolnék Gödöllőn, Haraszt, 
Alvég, Kertvárosban. 06-20-
804-2102
+ Gödöllőn a Kossuth Lajos ut-
cában eladó egy 3.emeleti, 55 
nm-es, távfűtéses, nagy rész-
ben felújított lakás. Ir.ár: 27 M 
Ft. Érdeklődni: 06-30-648-8360
+ Aszódon a Falujárók útján 
3.emeleti, 52 nm-es lakás el-
adó. Iár:21 M Ft. tel: 06-30-928-
5272 
+ Az Egyetem téren 56 m2-es, 
II. emeleti lakás eladó. Irányár: 
31 MFt. Tel.: 06-30-395-7042
+ Elcserélném gödöllői, Egye-
tem téri, 2. emeleti, 2 szobásra 

kialakított 42 m2-es laká-
somat Budapest belvárosi 
(Terézvárosi és környéki) 
hasonló vagy kisebb, nem 
földszinti lakásra. Tel.: 
0630-280-7558
+ Eladó Gödöllő boncsoki 
részén egy 2szintes, 2nap-
pali+ 3szobás, 2fürdőszo-
bás, téglából épült 
lakóház 120nm ösz-
szterülettel 1000nm-
es telken. Az ingatlan 
zártkert megjelölésű, 
kerítve, villannyal el-
látva. I.á.: 26 MFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyves-
ben egy 600nm-es építési telek. 
I.á.: 14,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 44 nm-
es, palotakerti átalakított, fel-
újított öröklakás 26,9 M Ft-ért. 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn, a Kazinczy 
lakótelepen egy téglából épült, 
1.em. 2 szobás, felújított örök-
lakás loggiával, külön tárolóval. 
Irányár 28,3 MFt 0620-919-
4870 

+ Eladó Gödöllőn a Boncsok-
ban egy 750 nm területű zárt-
kert, művelési ág alól kivonva, 4 
M Ft irányárért. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 75 nm-
es, 2 nagy erkéllyel rendelkező 
3 szobás társasházi öröklakás 
csodálatos Panorámával, iár: 
40,5 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy téglaépí-
tésű 2 szobás, kis erkéllyel ren-
delkező, felújított öröklakás, iár: 
28,9 MFt. 0620-919-4870

kÖzlemény
Tisztelt Hirdetőink! Az április 6-án megjelenő 
lapszámunknak március 31-én 12 órakor lesz 

a lapzártája. Megértésüket köszönjük!
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ALBÉRLET KIADÓ
+ Ambrus Zoltán közben 2021-
ben felújított, tágas, erkélyes, 
2szobás, étkező-konyhás, vi-
lágos lakás hosszútávra kiadó. 
Megbízható, igényes bérlők je-
lentkezését várjuk. 170 ezer+ 
rezsi+ 2havi kaució, közjegyzői 
szerződés. 06-30-911-8352
+ Kiadó felújított, bútorozott, 
első emeleti lakás. Gödöllő, Fá-
cán sor. Fűtés: gázkonvektor. 
Bérleti díj: 175.000 Ft+ rezsi, 
kéthavi kaució. 06-30-9222-159 
+ Családi háznál szuterén kü-
lön bejárattal, nappali konyhá-
val, elektromos berendezéssel, 
külön fürdővel, WC-vel, mé-
rőórákkal április 1-től kiadó. 06-
20-566-9767 
+ Gödöllőn kétszobás önálló 

családi ház saját kerttel, garázs-
zsal kiadó. Díj: 160 000 Ft/hó + 
rezsi + 2 havi kaució. T: 06-30-
249-3368.
+ Erdőkertesen 3szintes csa-
ládi ház 90 nm-es felső szintje 
külön bejárattal hosszútávra ki-
adó. Két szoba+ amerikai-kony-
hás nappali részben bútorozott, 
panorámás. Buszmegálló 2 
percre. 100.000,-Ft+ átalány-
ként 20.000,-Ft rezsi/ +egyhavi 
kaució. (A központi fűtés miatt 
a fűtés rezsijét én állom.) Ön-
magára, környezete tisztaságá-
ra igényes bérlő jelentkezését 
várom. 2 boxer kutyám miatt 
kisgyerekes családot és egyéb 
állatot nem merek bevállalni. 
06-20-3735-731 

+ új építésű 4 lakásos társas-
házban 60 nm alapterületű te-
tőtéri lakás a központtól gyalog 
10 percre rendkívül alacsony 
rezsivel hosszútávra kiadó. Cir-
kó fűtés, közös költség nincs. 
120.000 Ft + rezsi + egyhavi 
kaució. 06-20-314-9242

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Eladó Gödöllő belvárosában 
egy 55 nm alapterületű működő 
üzlet 32 MFt irányárért. 0620-
919-4870

ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BE-
TEGÁPOLÓT keresünk Kere-
pesen nappali munkára (reggel 
8 órától este kb. 19 óráig) heti 
több alkalomra, hosszabb tá-
von. Érd: 06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal műanyag 

feldolgozó gödöllői kft. felvesz 
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, 
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, KAR-
BANTARTÓT és FRÖCCSÖN-
TŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdí-
jasokat is szívesen fogadunk. 
Érd: 06-20-9423-112, www.
plastexpress.hu 
+ A 20 éves domonyvölgyi Lá-
zár Lovasparkba gyakorlattal 
rendelkező felszolgálót kere-
sünk. Elvárások: vendégcentri-
kusság, minőség iránti elköte-
lezettség, szakmai hozzáértés, 
tisztaság iránti igény.Egész 
éves munka, jó csapat, gyönyö-
rű környezet, étkezés, verseny-
képes fizetés!A jelentkezéseket 
és szakmai önéletrajzot e-mail-
ben várjuk.E-mail cím: lazarlo-
vaspark@lazarlovaspark.hu
+ Vagyonőri állás betöltésére 

keresek, jól szituált, munkájára 
és önmagára igényes, katona 
beállítottságú, férfi munkatár-
sat. Ha a fentiek Önre illenek, 
hívjon! munkaidőben: 06-20-
389-5556.
+ B kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező karbantartó kollégát 
keresünk gödöllői munkahelyre. 
Érdeklődni: +36 20 775 1917
+ Ipari akkumulátorok össze-
építésére keresünk villamossá-
gi beállítottságú kollégát, gödöl-
lői telephelyre, hosszú távra, jó 
csapatba. Tel: 06-20-233-01-
74; alfawintrade@gmail.com
+ Tapasztalt targoncaszerelőt 
keresünk szakmai tapasztalat-
tal, ipari munkagépek, targon-
cák javítására, gödöllői vagy 
veresegyházi telephelyünkre, 
kiemelt bérezéssel, utazási té-
rítéssel, hosszútávra. Tel: 06-

20/233-01-74; alfawint-
rade@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁ-
CSOLÁS 50 nyelven, 
anyanyelvi, diplomás, 
gyakorlott szakfordítókkal, 
tolmácsokkal! Kedvez-
ményes, áfamentes díjak. 
I.L.I. Fordítóiroda, Gödöl-
lő, Körösfői u. 2. Tel.: 06-
20-556-2653, 06-20-543-
1775, e-mail: info@ili.hu, 
ili.godollo@gmail.com 

+ Language Cert akkreditált, 
nemzetközileg elismert, egy-
nyelvű nyelvvizsga Gödöllőn az 
I.L.I. Nyelviskolában! Ugyanitt 
egyéni és kiscsoportos nyelv-
tanfolyamok kedvezményes 
díjon. Érdeklődni: I.L.I. Kft., 
20/543-1775, 20/556-2653, 
info@ili.hu 
+ KERTGONDOZÁS. Bízza 
most rám! Fakivágás, sövény-
vágás, bozótirtás, fűnyírás, 
fűkaszálás. Füvesítés, gyepfel-
újítás, vegyszeres gyomirtás. 
Rotációs kapálás. Gyepszel-
lőztetés. Metszés. Ágak, leve-
lek elszállítása. Ereszcsatorna 
tisztítás. Kerttakarítás. Kerítés-
festés. Gépi permetezés. Kerti 
tavak tisztítása. Talajfúrás. 06-
30-747-6090 
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+ KÖNyVELÉS, cégalapítás, 
munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Irodák: Gödöllő, Szada. 
Tel: 30/592-1856, 30/508-1380, 
28/784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, 
régi fűtési rendszerek, vízvezeté-
kek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉ-
SZÜLÉKEK, KONVEKTOROK 
karbantartása felújítása, javítása. 
Tel: 06-20-9527-289, 06-28-476-
229 

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája 
van? Hívjon bizalommal, házhoz 
megyek. Számítógép szerelés, 
rendszer és programtelepítés, ví-
rusirtás garanciával. Hétvégén is! 
Tel: 06-30-333-9201 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BON-
TÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-
70-502-5620
+ FESTÉS, MÁZOLÁS, tapétá-
zás, gipszkartonozás teljes kö-
rűen, gyorsan és szakszerűen. 
Üres ingatlan és tisztasági festés 
esetén kedvezmény! 06-70-785-
2718
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS fal-
bontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Vécék tartályok 
csapok szifonok cseréje. Csator-
na kamerázás. VÍZSZERELÉS. 
06-20-491-5089
+ REDŐNyJAVÍTÁS, GURT-
NICSERE akár 2 órán belül! új 
redőny azonnal megrendelhető! 
Péter úr, 06-20-3685-888 
+ Azonnali kezdéssel vállalok 
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitele-
zéssel, KŐMŰVES MUNKÁT, 
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, 
TETŐJAVÍTÁST! Tel: 06-70-361-
9679 
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők 
javítása, tetőszerkezeti munkák, 
tetőfedés, ácsmunka, bádogos 
munka, ereszcsatorna, Lindab te-
tőfedés, lécezés, fóliázás, eresz-
deszkák, madárdeszkák festése, 
palajavítások, kúpcserép leke-
nése, leszögelése. Bármilyen ki-
sebb javításokat is vállalok. Nyug-
díjasoknak 10% kedvezmény! 
Érdeklődni: 06-30-526-8532 
+ Homlokzati hőszigetelés Gö-
döllőn Állványozással. Tímár Zol-
tán Tel:0620/591 5485 
+ Alga, penész, és moha eltávo-

lítását vállalom épületek homlok-
zatáról, tetőről, kerítésről, járda és 
térkő felületéről környezetbarát 
anyaggal. Tel: 06-20-9335-909 
+ KERÍTÉS ÉPÍTÉS!!! Egyedi 
kerítések, készen kapható ke-
rítés-rendszerek teljes körű ki-
vitelezése a területrendezéstől 
a befejezésig. Igény esetén az 
anyagbeszerzést is vállaljuk. Tel.: 
06209463409
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ PEDIKŰR! Aszód, Gödöllő és 
környékén. Gyógy, esztétikai, 
illetve szike mentes pedikűr! Ké-
résre házhoz megyek! Belami 
Szépségkuckó Gödöllő, Köztár-
saság út 37. Bejelentkezés: 06-
20-452-4477 

OKTATÁS
+ ANGOL és SPANyOL nyelv-
oktatást vállal FILMSZINKRON, 
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés 
és korrepetálás területén jártas 
FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. 
Tel: 06-70-559-3918 
+ ANGOL tanítást vállalok. Szük-
ség szerint: - Nyelvtani rendsze-
rezés, gyakorlás. – Beszédkész-
ség fejlesztés. – Nyelvvizsgára, 
középiskolai felvételire felkészí-
tés. Tel: 06-30-262-3628 
+ MATEMATIKA korrepetálást, 
központi felvételire, érettségire 
való felkészítést vállal szakmai 
tapasztalattal rendelkező tanár-
nő. Online is. Tel: 06-70-408-5253 
+ Tapasztalt ANGOL tanárként 
általános angol órákat, érettsé-
gire, középfokú nyelvvizsgákra 
felkészítést, korrepetálást, be-
szédkészség fejlesztést vállalok 
online is: flora.nagyfalusi@gmail.
com 06-20-358-6057 

TÁRSKERESŐ
+ Egyedülálló 55 éves technikus 
férfi keresi hozzáillő párját tartós 
kapcsolat reményében lehetőleg 
Gödöllő és környékéről. Ha sze-
reted a kultúrát, kertészkedést, 
utazást, kirándulást, hívjál: 06-20-
428-4545

ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszállással 
vásárol antik bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, mindenféle szob-
rokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt 
(hibás és hiányos darabokat is), 

régi pénzeket, könyveket, bizsu-
kat és ékszereket, borostyánt, 
mindenféle régiséget és HA-
GyATÉKOT. Legmagasabb áron 
vásárolunk első vevőként! Tel: 
70/942-0806, 70/603-7642
+ Eltartható zöldség- és gyü-
mölcsféleségek a tőlünk meg-
szokott szolid árakon. Almafélék 
ládás tételben 90-300 Ft/kg, sár-
garépa, zeller 200 Ft/kg, burgo-
nyaféleségek 100 Ft/kg, vörös-
hagyma 135 Ft/kg, lila és fehér 
hagyma 200 Ft/kg, fokhagymák 
800-1500 Ft/kg, mák 1300 Ft/kg, 
babfélék 660-1100 Ft/kg, búza 70 
Ft/kg, kukorica 75 Ft/kg, naprafor-
gó 160 Ft/kg. Almalé és céklás al-
malé 1500 Ft/ 5 l. UNIBOND BT. 
Gödöllő, Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel: 
06-28-432-941, 06-30-406-5898

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típu-
sú gépjárműhöz szaküzletünkben 
vagy kiszállítással. Szolgáltatása-
ink: beszerelés, bevizsgálás, töl-
tés-mérés, szaktanácsadás. Mi-
nőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, 
Dózsa Gy. út 50. (Teme-
tővel szemben) 06-30-
536-4300, 28/611-728 
www.akkugodollo.hu 
+ VOLKSWAGEN VII 

1,6 CR TDI PASSAT 1200.000 
km-rel megkímélt állapotban el-
adó. Iár: 2,8 M Ft. Tel: 06-30-928-
5272 

EGyÉB
+ MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből! 
Akác-, Virág-, Hárs-, Geszte-
nye-, Repce krém-, Lépesméz, 
Propolisz, Virágpor és Dióbél 
kapható. 3kg fölött házhoz szállít-
juk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Repce, 
Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Nap-
raforgóméz. 720ml-es csavaros 
tetejű befőttes üveget cserébe 
elfogadok. Házhoz szállítás. Sza-
bó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 
28/417-913 
+ KERTÉSZKEDŐK FIGyE-
LEM! Most még a régi áron! 
Érett marhatrágya 60 l-es ki-
szerelésben 1000 Ft/zsák. 
Szállítás megoldható. Rendel-
hető: 06-20-469-9295 



2021. március 23.24 gödöllői szolgálat hirdetés


