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Közvilágítás fejlesztés
 az Alsóparkban

Király koncertek  
a Váróban

Veretlenül
bajnok a TIG5. old.

Új bölcsőde épül a jelenlegi Mézeskalács 
Ház Bölcsőde, vagy ahogy sokan ma is 
nevezik, az egyetemi bölcsőde helyén. 

Természet-  
és gyerekbarát

A közel egymilliárd fo-
rintos fejlesztés ötven 
százalékos pályázati tá-

mogatással valósul meg, és a 

tervek szerint jövőre már bir-
tokba is vehetik a gödöllői gyer-
mekek. 

(összeállítás a 3. oldalon)
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Útfelújításra  
pályázik GÖDÖLLŐ

Bár a Nemzeti Sportközpontoknak 
kötelező megépíteni az Isaszegi út 
– Ady Endre sétány csomópontban 
a körforgalmat, Kolozs Csaba 
fideszes önkormányzati képviselő 
az állami szervezet helyett a 
várossal építtetné meg azt – 
derült ki a képviselő-testület 
január 27-ei rendkívüli ülésén.

G ödöllő önkormányza-
ta pályázatot nyújt be 
az Ady sétány Isaszegi 

út – Török Ignác utca közötti 
szakaszának felújítására. 2021-
ben már pályázott ezzel a vá-
ros ám akkor nem került be a 
támogatottak közé.

A mostani pályázathoz 
52.445.958 Ft önrészt bizto-
sít az önkormányzat a testület 
döntése értelmében… ha nyer a 
pályázat. Kolozs Csaba azonban 
már arra készül, hogy nem nyer. 

Legalábbis úgy tűnik, mi-
után az ülésen azzal az öt-
lettel állt elő, hogy sikertelen 
pályázat esetén az önerőre el-
különített összegből, valamint 
abból a 20 millió forintból, amit 
még 2020 szeptemberében sza-
vaztak meg a létesítmény meg-
valósításának támogatására – 
az önkormányzat 2022-ben 
építtesse meg a körforgalmat. 
Az ötlet azonban még saját frak-
ciójában sem talált egyhangú 
támogatásra.

Hogy miért? Elsősorban 
azért, mert 2017-ben a kép-
viselő-testület konszenzussal 
úgy foglalt állást, hogy a gö-
döllői uszoda-beruházáshoz a 
körforgalmi csomópontot meg 
kell építeni. 

A használatbavételi engedély 
kiadásának feltétele volt, hogy 
megoldódjon a közútcsatlako-

zás, ám a beruházó 
Nemzeti Sportköz-
pontok nem tette 
meg az ehhez szük-
séges lépéseket. 

Mivel az uszoda 
használatbavéte-
li engedélye kiadá-
sának feltétele volt, 
hogy megoldódjon 
a közútcsatlakozás, 
a képviselő-testület 
2020. szeptemberi 
ülésén úgy döntött, 
hogy a gödöllői la-
kosok érdekeit szem 
előtt tartva, annak 

érdekében, hogy 
az uszoda meg-
nyissa kapuját, 
kompromisz-
s z u mo s  ja -
vaslatot foga-
dott el. Ebben 
több ek  kö -
zött leszögez-
te: a „Gödöllői 

uszoda beruhá-
zás” közúti kap-

csolatának megva-
lósítása érdekében a 

kanyarodósáv nélküli, 
jelzőlápás csomópont ki-

építéséhez hozzájárul azzal a 
kikötéssel, hogy a beruházó-
nak kötelessége 2022. október 
30-ig körforgalmi csomópont 
vagy jelzőlámpás, kanyarodó-
sávos kereszteződés kiépíté-
se. A testület kötelezettséget 
vállalt arra, hogy amennyiben 
körforgalmi csomópont kerül 
kiépítésre, az önkormányzat 
2021. évi költségvetésében a 
körforgalomhoz szükséges ter-
vezési, illetve kivitelezési fel-
adatok teljesítéséhez összesen 
maximum 20 millió Ft fedeze-
tet különít el, amelynek ren-
delkezésre bocsátására külön 
megállapodás megkötése alap-
ján kerülhet sor. 

Mindemellett a fenti hetven-
két millió forint csak a töredé-
ke annak, amennyibe egy kör-
forgalom megvalósítása kerül. 

Kolozs Csaba fideszes önkor-
mányzati képviselő ötletét a tes-
tület, 3 igen mellett, 5 nem és 5 
tartózkodással utasította el, te-
hát még a Fidesz-KDNP frak-
ció sem támogatta. BJ

KOLOZS CSABA ÖTLETÉT SAJÁT FRAKCIÓJA SEM TÁMOGATTA



GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. február 9. KÖZÉLET  Ӏ  3

Megszépül
A KÖNYVTÁR

ÚJ MATE-KAMPUSZ
  Tízezer hallga-

tót befogadó egye-
temi kampusz jön 
létre Gödöllőn.
 Az agrártudományokkal foglalkozó 
felsőoktatási centrum és innovációs tu-
dásközpont összesen 83.000 négyzet-
méternyi épületet foglal majd magába.
 A Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetemért Alapítvány közzétette a 
gödöllői Szent István Campus terve-
zési szolgáltatásaira vonatkozó köz-
beszerzést.
 A feladat az új campus létesítmény-
együttes komplex, minden szakágra ki-
terjedő, technológiai terveket is tartal-
mazó tervezését foglalja magába.
 Ennek során: oktatás-kutatási, labor, 
könyvtár és rendezvényközpont, kol-
légium és szálláshely, valamint egyéb 
gyakorlati épületek terveinek elkészí-
tése a feladat; emellett egy interaktív 
látogatóközpont kialakítása is.

   Felújítás és karban-
tartás kezdődik az idén 
20 éves Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs 
Központ épületén. 

A munkálatok többek 
között érintik a főbejá-
rati részt, a KamszHidat 

– a korábbi infohíd – va-
lamint kijavítják az utca-
fronti vakolat hibáit.

Az épületet – a tervek 
szerint harminc napra – 
felállványozzák. Az egyes 
munkafázisok zajjal és 
porképződéssel járhatnak.

A felújításra közel 30 
millió forintot fordít a 
város.

(folytatás az 1. oldalról)
   A fejlesztés az önkormányzat 

sikeres pályázatának köszön-
hetően valósul meg, mintegy 
495.101.870 forint támogatás-
sal, amit a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Prog-
ram pályázatán nyert a város.
 A jelenlegi épület 42 gyer-
mek ellátását tudja biztosíta-
ni 3 csoportszobában, az új 
hat csoportszobás, a kor köve-
telményeinek megfelelő, aka-
dálymentes épületben 82-84 
gyermek gondozására lesz le-
hetőség. A kivitelezési munkák 
a tervek szerint az év második 
felében kezdődnek.

 A fejlesztéshez Gödöl-
lő Város Önkormányzata 
22.000.000 forintért meg-
vásárolja a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem gö-
döllői 4969/8 és 4969/9 hrsz. 
tulajdonát képező ingatlano-
kat. Erről egyhangú döntés 
született a képviselő-testület 
január 27-ei ülésén.
 Az önkormányzat három épí-
tészirodát kért fel egy-egy váz-
latterv elkészítésére, hogy szak-
mailag megalapozott döntést 
tudjon hozni, melyik építészeti 
megoldás szolgálná leginkább 
az intézmény működését, a kis-
gyermekek fizikai és szellemi jó-

létét, valamint a városkép fej-
lesztését.
 Az ÁRTÉR Építész Műterem, 
a VIKÁR & LUKÁCS Építész-
stúdió és a NITEO Tanácsadó 
és Tervező által beadott pálya-
műveket széles körben vitat-
ták meg. A Gödöllő Város Helyi 
Építészeti-Műszaki Tervtanács 
és a Magyar Bölcsődék Egye-
sülete Módszertani Szervezet 
szakmai bírálatai mellett on-
line lakossági véleményezésre 
is lehetőséget biztosított az ön-
kormányzat.
 A településképi illeszkedést, 
az építészeti és a bölcsődei-

szakmai szempontok, a fenn-
tarthatóság és az üzemelteté-
si szempontok és a lakossági 
vélemények figyelembevéte-
lével a döntéshozók a VIKÁR 
& LUKÁCS Építészstúdió ter-
vei mellett tették le voksukat, 
egyes részletek továbbterve-
zésével. 
 Kiemelték, hogy a térelrende-
zés átláthatóan segíti  a gyerme-
ki tájékozódását, valamint, hogy 
a tájolás adottságait kihasznál-
ja a terv, a legtöbb szobának két 
irányban is van ablaka, vala-
mint a természetes anyagok és 
a zöldtető használatát. KJ

GYEREKBARÁT ÉS 
TERMÉSZETKÖZELI LESZ AZ

ÚJ BÖLCSŐDE
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VIHARKÁROK

Az elmúlt hetek viharai 
megrongálták az Alsó- 
és az Erzsébet-parkot, 
több fa kidőlt, ágak 
szakadtak le. A károk 
felmérése azonnal 
megkezdődött.

A január utolsó napjaiban 
keletkezett viharkárok 
megerősítik, nagy szük-

ség van az olyan munkákra, 

városszerte
mint amik január végén kez-
dődtek a Művészetek Háza – 
fősétány – Rákos-patak ál-
tal határolt szakaszon. Ezen 
a területen amellett, hogy el-
szállítják a már leszakadt ága-
kat, kidőlt fákat, felmérik a fa-
állományt, ennek keretében 
műszeres vizsgálatokat is vé-
geznek. Ez utóbbi segítségé-
vel könnyen kideríthető, hogy 
milyen a fa belső állapota – a 
sokszor kívülről egészségesnek 
látszó fáknál nem egyszer elő-

fordul, hogy belülről teljesen 
el vannak korhadva. A baleset-
veszélyeseket ezért kivágják.

Ilyen munkákat már koráb-
ban is végeztek a parkban, pél-
dául a zeneiskola melletti te-
rületen, valamint a fősétány 
és a palotakerti lakótelep kö-
zötti szakaszon.

Kivágnak több balesetveszé-
lyes fát az Erzsébet-parkban 
is, ahol szintén több fa kidőlt.

Nem kímélte a vihar a zsi-
dó temetőt sem, itt nem csak 

EGYENSÚLY A MÚLT ÉS A JELEN ÉPÍTÉSZETE KÖZÖTT
  A gödöllői vasútállomás 

új épületét méltatta az Épí-
tészfórum nevű szakportál 
„Kupolák párbeszéde – az új 
gödöllői vasútállomás” című 
cikkében. 
 Bán Dávid írása a hazai 
vasútfejlesztések tengeré-
ben üde színfoltnak nevezi 
a nemrég átadott, teljesen 
újra gondolt gödöllői vasút-
állomást.
 A cikk kiemeli többek kö-
zött, az üvegtetők jótékony 
hatása ami természetes fény-
nyel árasztja el a peront és 

a fák sérültek meg, hanem ke-
gyeleti hely kerítése és egy sír 
is megrongálódott. KJ

a főépület arra nyíló szolgála-
ti- és utasforgalmi helyiségeit.
 Kitér arra is, hogy egyedi fel-
iratot kapott az állomás mind 
a vágányok, mind a város felé, 
így nem  a vasút által használt 
megszokott sablonnal találkoz-
nak az utasok.
 Elismerően szól az új állo-
másépület és a Királyi Váró 
kapcsolódásáról, kiemelve, 
az erőteljes épület nem telep-
szik rá a Királyi Váróra, jól te-
remti meg a két korszak kö-
zötti egyensúlyt.

Forrás: epiteszforum.hu
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   A korábban bejelen-
tettnél hosszabb ide-
ig, két oltással május 
1-jéig érvényesek lesz-
nek az oltási igazolvá-
nyok. A módosításról 
a többi európai uniós 
országok gyakorlatá-
nak figyelembe vételé-
vel született döntés. Mi-

   A városi közvilágítás fejlesz-
tés részeként – a vasútállomás-
tól a kastély előtti zebráig vezető 
részen – megkezdődtek a háló-
zat-átépítési munkák az Alsó-
park fősétányán.

Első lépésként az új vezetéke-
ket építik ki, majd harmincöt új 
kandeláber kerül a régiek helyé-
re, valamint négy okososzlop is 

Gödöllő Város Önkormányzata az 
1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc évfordulója alkalmából 
ünnepi megemlékezést szervez

2022. 
március 15-én, 
1000 órakor 
a főtéren.

Az ünnepi műsor koszorúzással folytatódik a Petőfi 
téren. Kérjük az intézményeket, rendvédelmi szer-
veket, pártokat, civilszervezeteket, ünneplő vendége-
inket, hogy koszorúzási szándékukat szíveskedjenek 
legkésőbb 2022. március 11-én, 1500 óráig jelezni, a 
06-36-70/886 8747-es telefonszámon, vagy a simon.
edina@godollo.hu e-mail címen!

Egyben kérjük, hogy a koszorúzás előkészületeinek 
segítése érdekében szíveskedjenek a koszorúkat az 
ünnep napján legkésőbb 10.30 óráig a helyszínre 
juttatni, megérkezésüket munkatársainknak jelezni!

KOSZORÚZÁSI FELHÍVÁS!

Már az önkormányzat honlap-
ján is bejelenthető a közvilá-
gítási hiba.
Mint arról már korábban beszá-
moltunk, 2022. január 1-jétől 
Gödöllő város belterületén a 
közvilágítási hálózat kar-
bantartását és üzemelte-
tését az Eurovill Kft. végzi. 
 A hibák bejelentését 
már Gödöllő Város Ön-
kormányzata honlapján 
keresztül is intézhetik az 
alábbi linken:

 Hibát emellett az alábbi elér-
hetőségeken jelenthetnek be: 
0-24 óráig ingyenesen hívha-
tó zöldszámon: 06-80/980 030;
e-mail: kozvilagitas@eurovill.hu

KÖZVILÁGÍTÁS:
ÚJABB BEJELENTÉSI
LEHETŐSÉG

www.godollo.hu/
hibabejelentes/
kozvilagitas

Oltási igazolvány
ÚJABB  HATÁRIDŐ

vel a többi uniós ország 
nem szigorított a koráb-
bi szabályokon az omik-
ron variáns megjelenése 
miatt, a május 1-jei idő-
pont bevezetése nélkül a 
magyarokra hátrányo-
sabb szabályok vonat-
koztak volna, mint más 
uniós polgárokra.

KORSZERŰBB
KÖZVILÁGÍTÁS

helyet kap. A régi rendszer az új 
átadása, üzembe helyezése után 
kerül elbontásra, így a közvilágí-
tás mindvégig biztosított lesz. A 
fősétány közvilágításának kor-
szerűsítése bruttó 65 millió fo-
rintba kerül, s a több mint 230 
milliós közvilágításfejlesztési 
program első ütemeként való-
sul meg. BDZ
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SZAKMAI NAP  
A GÖDÖLLŐI 
ÓVODÁBAN 

  Városunk óvodapeda-
gógusai rendszeresen 
vesznek részt szakmai 
képzéseken, annak ér-
dekében, hogy a lehető 
legmagasabb színvona-
lon végezzék munkáju-
kat. A legutóbbi szakmai 

nap keretében a magyar óvodai nevelés két kivá-
lósága látogatott Gödöllőre és tartott előadást a 
Gödöllői Óvoda nevelőinek. Mindketten sokakat 
foglalkoztató problémákkal foglalkoztak. 
 Uzsalyné dr. Pécsi Rita PhD Rejtett tartaléka-
ink – témában beszélt arról, hogy tartós stressz 
vesz bennünket körül, melynek következtében 
alap ingerültség jellemző. A távolodásban azon-
ban elmagányosodunk, az együttérzés készsé-
ge és képesség csökken. 
 Miből merítünk/meríthetünk erőt napjainkban 
magunknak, gyermekeinknek, szülőknek? Mi 
segítene: a testi-szellemi-érzelmi rugalmasság 
megéléséhez? Előadásában hangsúlyozta, hogy 
a kapcsolati készség alapszükséglet, mely jelen-
leg csökkenőben van. Mindennek következtében 
alapvető emberi tulajdonság, hogy védekezünk, 
elkezdjük hangsúlyozni a különbségeket. Mind-
ezek mellett szó esett a társas intelligenciáról is. 
	 Dr	Pálfi	Sándor tanszékvezető, főiskolai ta-
nár az óvodai szocializáció témakörében kifej-
tette a család a nevelői közeg és a környeze-
ti hatások egyidejűségét. Hangsúlyozta, hogy 
rendkívül aktuális a kérdés az óvodai nevelés 
jövője tekintetében is. 
 Történelmi visszatekintést nyújtott az óvodai 
nevelés területéről, hangsúlyozva annak máig ér-
zékelhető hatásait. Beszélt a munkahelyi szocia-
lizáció jelentőségéről, annak nemtálhigiéniás ha-
tásáról az intézményi működésre. Hangsúlyozta 
a szocializáció kultúrafüggő jellegét – mást-mást 
közvetít a gyermekek értékében, tiszteletében. 
Mint mondta, az óvodakezdést kiemelt területnek 
tekinti, mely általános és egyedi tervet igényel. 
 A gödöllői óvodapedagógusok a közeljövő-
ben újabb konferencián vehetnek majd részt 
ahol többek között  egy nemzetközi gyermek-
jogi kutatás eredményéről is 
tájékoztatást kapnak majd. 

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

E zen a napon mintegy 8,2 millió válasz-
tópolgár lesz jogosult leadni voksát.
 Gödöllő Pest megye 6. számú egyé-

ni választókerületéhez tartozik, ahol lapzár-
tánk idején a valasztas.hu adatai szerint 91 
008 választópolgár adhatja le voksát, vá-
rosunkban 24 931 fő járulhat az ur-
nákhoz, összesen 27 szavazókörben. 
 A napokban  7,8 millió választópolgár-
nak kézbesítik az országgyűlési választás-
ról és népszavazásról szóló értesítőt. 
 A Nemzeti Választási Iroda névre szóló 
küldeményében arról értesíti a választó-
polgárokat, hogy szerepelnek a névjegy-
zékben. Az értesítők nyomtatása a január 
26-ai névjegyzéki állapotnak megfelelően 
kezdődött meg.  A választópolgároknak 
legkésőbb február 11-ig meg kell kapniuk 
az értesítőt a lakcímükre arról, hogy sze-
repelnek a névjegyzékben. Ha valaki ezt 
nem kapja meg, akkor a jegyzőnél (a helyi 
választási iroda vezetőjénél) jelezheti, aki 
ekkor új értesítőt állít ki.
 Az értesítő a választópolgár személyes 
adatait tartalmazza, illetve a szavazás he-
lyét, idejét, és azt, hogy a választópolgár me-
lyik választókerületben, településen gyako-

rolhatja választójogát. (Azt is Jelölik, hogy 
a szavazókör akadálymentesített-e.)
 Azok számára, akik nem tartózkodnak 
Magyarországon április 3-án, de magyaror-
szági lakcímmel rendelkező magyar állam-
polgárok, fontos tudni, hogy szavazatukat 
valamelyik magyar külképviseleten adhat-
ják le. Január 27-től már van lehetőség kér-
ni a külképviseleti névjegyzékbe vételt a vá-
lasztó magyarországi lakóhelye szerinti helyi 
választási iroda vezetőjétől (jegyzőtől). 
 A kérelem benyújtható személyesen, le-
vélben, online a magyarorszag.hu honlapon. 
Az NVI a Külgazdasági és Külügyminisz-
tériummal együttműködve saját honlap-
ján közzéteszi a külképviseleti választási 
irodák címét, változás esetén pedig hala-
déktalanul frissíti a listát. Külképviseleti 
szavazásra minden olyan kijelölt helyen le-
hetőség lesz, ahol azt a fogadó ország biz-
tonsági körülményei, illetve járványügyi 
előírásai lehetővé teszik.
 A Nemzeti Választási Iroda felhívja a fi-
gyelmet, hogy a világ számos országában 
továbbra is kritikus a koronavírus miatti 
járványhelyzet, emiatt a helyi járványügyi 
előírások a külképviseleti szavazás meg-
tartását befolyásolhatják, vagy akár el is 
lehetetleníthetik.
 Azt javasolják, hogy a külföldön szava-
zók fokozott figyelemmel és folyamatosan 
kövessék nyomon a szavazás helye szerinti 
ország, illetve város járványügyi előírásait, 
valamint az adott helyen működő külkép-
viselet és a Nemzeti Választási Iroda hon-
lapját. (Forrás: valasztas.hu) 

Választási 
TUDNIVALÓK
Április 3-án  két szavazás 
zajlik majd hazánkban, hi-
szen ez a 2022-es parlamenti 
választások időpontja, e mel-
lett pedig „gyermekvédelmi” 
népszavazását is tartanak. 
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   Az Oktatási Hivatal szerint jelen-
leg nincsenek érvényben rendkívü-
li szabályok az érettségi vizsgákra 
vonatkozólag, így nincs akadálya 
annak, hogy idén újra legyen szó-
beli érettségi. A döntés nem tetszik 
a diákoknak. 
 2020-ban és 2021-ben a koronaví-
rus miatt csak írásban vizsgáztak a 
végzős középiskolások, idén viszont 
már visszaállhat a korábbi vizsga-

rend, mivel a néhány napja közzé-
tett tavaszi érettségire vonatkozó 
járványügyi szabályok külön kitér-
nek a szóbelikre.
 Bár a diákok véleménye is jelentő-
sen megoszlik arról, hogy mi a jobb, 
egy dolgozattal vizsgázni, vagy ha 
ott van lehetőségnek a szóbeli is, a 
döntés ellen máris megindult a til-
takozás. Egy végzős osztály petíci-
ót fogalmazott meg a szóbelik ellen.  

SZÓBELI ÉRETTSÉGI:  
Nem tetszik a diákoknak

UNOKÁZÓS CSALÓK: 
a gödöllői rendőrök 
gyorsak voltak
A gödöllői rendőrök ingyen fuvarozták az előállító helyiségbe 
azt a 69 éves férfit, aki futárként vett részt „unokázós” 
csalásban – a gyanú szerint. Az idős áldozatot 1 millió 5 ezer 
forintjáért átverték, még a fuvardíjat is ki kellett fizetnie. 

A lebukásához egy 74 éves asszony átve-
rése vezetett, akit többen is felhívtak 
telefonon. A kitalált történet szerint 

az idős nő fia egy kábítószerrel teli csoma-
got akart feladni, amikor a rendőrök elfog-
ták. Óvadék ellenében kerülhet ki, amelynek 
összege 3,5-6,5 millió forint között várható. 
Az asszony közölte, csak 1 milliót tud össze-
szedni, válaszul egy magát ügyész-helyettes-
nek kiadó nő zavarta még jobban össze jogi 
csűrcsavaros mondatok felolvasásával, majd 
újfent az „ügyvéd” vette át a szót. Ideiglene-
sen elégségesnek ítélte a felajánlott összeget 
és sorolta az asszony teendőit. Közölte azt 
is, egy férfi fog érkezni kocsival a pénzért.
 Amikor a nő családja tudomást szerzett 
az esetről, feljelentést tettek. A bűncselek-

ményről tudomást szerző rendőrök minden 
lehetséges módon igyekeztek az egyetlen 
arccal rendelkező tettes nyomára bukkan-
ni. Egy nap sem kellett és a 69 éves buda-
pesti nyugdíjast már a kihallgatóban kér-
dezgették a nyomozók.
 A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság fel-
hívja a figyelmet, az ilyen és hasonló jellegű 
átverések csak akkor előzhetők meg, ha a 
hívott fél kellő bizalmatlansággal és fenn-
tartással fogadja a hallottakat. A Pest Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztálya az áldozattá válás elkerülése érde-
kében hívta életre napra pontosan három 
esztendővel ezelőtt a „Bontsa a vonalat!” 
kampányát. Számtalan helyszínen, idősek 
és hozzátartozóik ezreivel osztották meg 
tanácsaikat.
 A átverők meséje folyamatosan változik, a 
lényeg azonban mindig az, valamelyik csa-
ládtagnak sürgősen pénzre van szüksége, 
amiért valaki azonnal házhoz megy. A cél, 
minél gyorsabban, minél nagyobb össze-
get kicsalni az együttérzést, a jóérzésű hi-
székenységet, az aggodalmat kihasználva.
Ne tegyen jót a csalókkal, tegyen nekik ke-
resztbe és „Bontsa a vonalat!”

FELSŐFOKRA  
JELENTKEZŐK, 
ITT A HATÁRIDŐ!

  Február 15. fontos határidő a fel-
sőfokú oktatási intézményekbe je-
lentkezők számára, eddig jelentkezni 
az ősszel induló alap- és mester-
képzésekre, valamint felsőoktatá-
si szakképzésekre a felvi.hu honla-
pon elérhető E-felvételin keresztül.
 A jelentkezők a  képzésekről és 
a jelentkezésről részletes informá-
ciókat találnak a Felsőoktatási fel-
vételi tájékoztatóban, amely már a 
hivatalos kiegészítéssel bővített for-
mában érhető el a felvi.hu-n.
 A felvételi tájékoztató hivatalos 
kiegészítésében a felsőoktatási in-
tézmények a decemberben közzé-
tett adatok egy részét pontosítot-
ták, módosították, és új szakokat 
is meghirdettek.
 A jelentkezést követően a diákok-
nak február 20-áig hitelesíteniük kell 
Ügyfélkapuval vagy a kinyomtatott 
és aláírt hitelesítő adatlap postá-
ra adásával (cím: Oktatási Hivatal, 
1380 Budapest, Pf. 1190) a jelent-
kezésüket.
 Ugyancsak február 15. a kiegé-
szítő eljárási díj befizetésének ha-
tárideje: ezt azoknak kell átutalniuk 
vagy bankkártyával kiegyenlíteniük, 
akik a díjmentesen megjelölhető há-
romnál több (de legfeljebb hat) kép-
zésre jelentkeznek.
 Mivel a jelezntkezési folyamat elég 
összetett, a felvi.hu honlapon pont-
számító kalkulátor és kisfilmek se-
gítik az érdeklődőket a jelentkezés-
ben. (Forrás: eduline.hu) 
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A pályázati projektjének részeként 3 
nagyobb városi rendezvényen került 
felállításra a „KlíMAváltozás most és 

a jövőben – Te is TEHETSZ ELLENE!” 
elnevezésű KlíMAsátor, ahol az érdek-
lődők megismerkedhettek a klímaváltozást 

érintő problémákkal és azokra 
nyújtott megoldási javaslatok-
kal, melyet mindenki saját ott-
honában is alkalmazhat Földünk 
védelme érdekében. Az érdeklő-
dők első alkalommal 2019-ben, 
a Gödöllői Belvárosi Napokon 
találkozhattak a MUZA parko-
lóban felállított KlíMAsátorral, 
majd 2020-ban a Gödöllői Ki-
rályi Kastélyban megrendezett 
Nemzetközi Természeti- és Kör-
nyezetvédelmi Fesztiválon.

 A 2021 szeptemberében megrendezett 
Nemzetközi Természet- és Környezetvé-
delmi Fesztiválon, csakúgy, mint a meg-
előző évben, a klímavédelem jegyében a 
KlíMAsátor mellett Öko-Labirintus  is 
színesítette a rendezvényt. A pénteki na-
pon a helyi iskolák 
egyes osztályai lá-
togattak el a rendez-
vényre, így játékos 
formában ismer-
kedhettek a klíma-
védelem és az egyéni 
cselekvések jelentő-

ségével. Az 5. és 6. osztályos tanulók a klí-
mavédelemhez, természet-, és környezetvé-
delemhez kapcsolódó, főképp tesztjellegű 
KlíMAHŐS kvízt töltöttek ki. Plusz pon-
tokért a lelkes diákok kreatív feladatmegol-
dást is választhattak: írhattak egy rövid tör-
ténetet, mesét arról, hogy KlíMAHŐSként 
milyen küldetést teljesítenének, hogy felve-
gyék a harcot a klímaváltozás ellen, illetve 

„létrehozhattak” egy környezetvédelmi ala-
pítványt megtervezve a logóját, a szlogenjét.
 A vetélkedőn felmerült legfontosabb 
témakörök az alábbiak voltak: – Klíma-
változásról általában, – Klímaváltozást 
lassító egyéni lehetőségek – amit mi te-
hetünk; – Hazánkban őshonos élőlények, 

– Év élőlényei 2021, – Hazai természetvé-
delmi területek, – Jeles napok az évben, – 
Szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes hul-

Gödöllő KEHOP-1.2.1-18-2018-00070 
azonosító számú projekt keretében 
megvalósult programelemek
Gödöllő Város Önkormányzata a nyertes KEHOP-1.2.1-18-2018-00070 azonosító számú pályá-
zata kapcsán több elemében is nagy hangsúlyt fektetett a szemléletformáló programokra és 
tájékoztatásra. A pályázat részeként elkészített városi klímastratégia és a helyi önkormányzati 
dolgozók szemléletformáló előadása mellett számos, a klímatudatos szemlélet fontosságát 
népszerűsítő program is megrendezésre került a helyi diákok, illetve a lakosság bevonásával.



 A Hajós Alfréd Általános Iskola di-
ákjai még 2020. októberében,  a Damja-
nich János, a Petőfi Sándor, az Erkel Fe-
renc és a Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola tanulói 2021 novemberében meg-
rendezésre került Föld 21, Bolygóbarát 
Életmód Oktatási program keretein 
belül rendhagyó környezetórán vehettek 
részt. A tanulók interaktív előadások és 
játékos foglalkozások keretében bővít-
hették tudásukat a tudatos- és környe-
zetbarát életmód lehetőségeiről. A sze-
repjátékok lehetőséget adtak számukra, 
hogy felfedezzék mekkora felelősséggel 
tartoznak ők maguk is a jövőjükért! Az 
előadások és foglalkozások után a részt-
vevők osztály- és egyéni ajándékkal let-
tek gazdagabbak.
 A Hajós Alfréd Általános Iskolából di-
ákok szakvezetéssel tartott tanulmányi 
kirándulás keretein belül eljuthattak 
a Pákozd-Sukoró Arborétum és Vadas-
parkba. A Pákozdi Pagonyba látogató 
gyerekeknek vadasparki szakvezető se-
gítségével és egy applikációs játék hasz-
nálatával bemutatásra kerültek a vadas-
park lakói, a hazai őshonos állatfajok. A 
9 állomásos erdészeti tanösvényen végig-
sétálva megismerkedhettek az erdő élet-

közösségeivel, az 
erdőgazdálkodás 
folyamataival és 
az erdészek mun-
kájával. A vadas-
parki szakvezetés 
mellett az iskolá-
sok részt vettek egy 
klíma- és környe-
zetvédelmi témájú 
interaktív erdei is-
kolai foglalkozáson 
is, ahol hallhattak 
az ember szerepé-

ladékok, – Komposztálás, esővízgyűjtés, 
– Energiatakarékosság.
 A legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó 
diákok értékes nyereményeket (környezet-
védelmi témakörű társasjátékok, könyvek) 
vehettek át, a versenyben szereplő diákok 
öko alapanyagú írószer szettet kaptak a 
részvételért.
 A hétvégén a családoké volt a főszerep. 
A projekt biztosította, hogy több iskolai 
programelem is megvalósulhatott a diá-
kok aktív részvételével.
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ről a klímaváltozásban, valamint beszél-
gettek a környezettudatos életmódról és 
arról, hogy személy szerint, egyénileg mit 
lehet tenni, min lehetne változtatni kör-
nyezetünk megóvása érdekében.
 Az ismeretterjesztést célzó ki-
advány programelem keretében a la-
kosság részére egy „HULLADÉKGYŰJ-
TÉSI NAPTÁR ÉS KLÍMAVÁLTOZÁSI 
KISOKOS” megnevezésű asztali nap-
tár készült, mely tartalmazott egy rövid 
összefoglalást a klímavédelemről (mi 
a klímaváltozás, mik az okai, mit tehe-
tünk személy szerint ellene, illetve azért, 
hogy lassítsuk, mik az alkalmazkodási le-
hetőségeink), valamint havonta az adott 
hónap környezetvédelmi jeles napjához 
kötötten bemutatásra került egy kiemelt 
téma, mely gyakorlatorientált ismereteket 
is közvetített. A havi naptár tartalmaz-
ta az adott hónapra vonatkozó szelektív 
hulladékszállítási rendet is. A kiadvány 
végén hasznos információk szerepeltek a 
szelektív hulladékgyűjtésről, illetve a te-
lepülés hulladékszállítással kapcsolatos 
helyi specifikumairól, hasznos elérhető-
ségeiről.
  A rendezvényekhez, iskolai programok 
megvalósításához kapcsolódóan folyama-
tos média megjelenés a helyi Szuper-
infóban, illetve a Gödöllői Szolgálatban 
cikk, hirdetés formájában valósult meg. 
 A fent bemutatott klímavédelmi prog-
ramok számos korcsoportnak színes él-
ményeket, lehetőséget kínáltak arra, hogy 
megismerhessék a legégetőbb környeze-
ti problémákat, valamint az arra adható 
válaszokat, az egyéni szinten felmerülő 
lehetőségeket a cselekvésre, ösztönözve 
a lakosságot a klímatudatos életmód ki-
alakítására.  (x)
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Gödöllő már ötödik alkalommal csat-
lakozik a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara által szervezett rendez-

vénysorozathoz, idén két olyan program-
mal, mely nyitott a város polgárai számára 
is. A részvételhez a megadott elérhetősége-
ken előzetes regisztráció szükséges!

Az Erzsébet-park meglátogatása után 
felkeresik az egykori művészek otthonait 

(Nagy Sándor-ház, Remsey-ház), ezután a 
gödöllői temetőben tisztelegnek az alkotó 
művészek sírjai előtt és munkásságukkal 
ismerkednek a Városi Múzeumban.

A sétát vezeti Kriesch György, Körösfői 
Kriesch Aladár unokája, tervezett időtar-
tama 3,5 óra.

Részvételi díj:
1500 Ft, a résztvevők egy-egy művész-

tükör kiadvány ajándékban részesülnek.
Regisztráció: 
Február 23-ig, katigyuri87@gmail.com, 

vagy a +36-30-9863526

• Gödöllő a mi városunk – helytörténe-
ti kiállítás, vezeti: Kerényi B. Eszter törté-
nész, a múzeum igazgatója

• A Gödöllői Művésztelep 1901-1920, ve-
zeti: Őriné Nagy Cecília művészettörténész

A világnapok alkalmából a múzeum el-
tekint a belépődíjtól.

Regisztráció:
Február 24-ig, gmuzeum.g@gmail.com, 

tel: +36-20-2692007
A rendezvényeken való részvétel a 

mindenkori hatályos járványügyi sza-
bályok betartásával lehetséges! KJ

Idegenvezetők VILÁGNAPJA

   FEBRUÁR 24., 10.30
A Gödöllői Művésztelep 
nyomába (Találkozó 
az Erzsébet-park bejáratánál.)

   FEBRUÁR 27., 15.00
Tárlatvezetések 
a Gödöllői Városi Múzeumban

Az Idegenvezetők Világnapját 
február utolsó hetében számos 
országban ünneplik. Célja az ide-
gen vezetői munka népszerűsítése.
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Mandevillené Keresztényi Gizella Sebő Györgyné

MOZDULJ  
a méltányosságért!

A ROBOLABOR GÖDÖLLŐ  
sikere az FLL versenyen

Méltányos ellátást mindenkinek – a meg-
előzéstől a rehabilitációig. Ennek a gon-

dolatnak a mentén emlékeztek meg a rák- 
ellenes világnapról a Magyar Rákellenes 
Liga Gödöllői Alapszervezetének tagjai. 

Gödöllőn már negye- 
 dik éve van heti rend - 
szerességgel Ro bo- 
Labor szakkör, amely-
nek tagjai már több 
versenyen indultak. 
De mi is az az FLL?

A z „Add tovább a moso-
lyodat!” közösség ez al-
kalommal is a főtérre 

invitálta az érdeklődőket, ahol 
Mandevillené Keresztényi Gi-
zella és Sebő Györgyné emlé-
keztek meg a rákellenes napról, 
és hívták fel a figyelmet a meg-
előzés, ezen belül is a mozgás 
fontosságára. Kitérte arra is, a 
gödöllői csoport megalakulása 
óta több programot is szerve-
zett, s ezeken mindig fontos sze-
rep jut a mozgásnak, legyen az 
kerékpározás, séta, vagy ahogy 
a február 4-ei világnapon: tánc. 

T eljes nevén F.I.R.S.T. LEGO 
League, (For Inspiration 
and Recognition of Sci-

ence and Technology), egy na-
gyon összetett, nemzetközi if-
júsági robotverseny, 
amely 4 pontszerző 
részből áll.
 Az idei év témá-
ja a Cargo Connect 
volt: többek között 

 Varga Júlia évek óta vezet vá-
rosunkban senior örömtáncot, 
most is könnyed, egészséges 
mozgásra invitálta a résztvevő-
ket, akik mindannyian egyetér-
tettek abban, fontos, hogy korra, 
nemre, származásra, társadal-

teherszállító repülő kirakodás, 
motorcsere, ahol a robbanó-
motort kellett elektromosra 

mi-gazdasági helyzetre, vallá-
si nézőpontra, területi megosz-
lásra tekintet nélkül mindenki 
megkapja a méltányos ellátást.
 2000 februárjában Párizsban 
tartották az első rákellenes vi-
lágkongresszust. A résztvevők 

cserélni, teherhajó kirakodás, 
légi célbajuttatás volt a feladat.
 A versenyre a felkészülés még 
október végén elkezdődött, és 
egészen január 29-éig tartott. 
 A tavalyi online verseny után 
a gyerekek nagyon várták az 
élő versenyt, melynek Buda-
pesten az Alternatív Közgaz-

február 4-én történelmi doku-
mentumot írtak alá, amely vi-
lágméretű összefogásra szólít 
fel a halálos kór ellen. A Rákel-
lenes Alapítványt (Párizsi Char-
ta) a világ minden részéről ösz-
szegyűlt vezető kormányzati 
tisztségviselők, a legjelentősebb 
rákkutató társaságok és szer-
vezetek vezetői, orvosvezetők, 
betegképviselő civil szerveze-
tek és az ipar reprezentánsai 
látták el kézjegyükkel. Ennek 
emlékére a kongresszus feb-
ruár 4-ét rákellenes világnap-
pá nyilvánította.

dasági Gimnázium adott ott-
hont.
 A versenyt a járvány miatt 
nézők nélkül bonyolították le, 
a szülők és az érdeklődők a 
Facebookon követhették élő-
ben az eseményeket.
 Érdemes volt kitartaniuk, a 
csapat ugyanis az összesített 
versenyben a III. helyen végzett, 
valamint több különdíjat is el-
hoztak: A „Legjobb csapatszel-
lem” díja és a „Feltörekvő” díj 
mellett a „Legjobb edző” díja is 
hozzájuk került, ezzel Kurucz 
Balázs munkáját ismerték el. 
 A „Legjobb edző díjára a csa-
pat tagjainak kellett nevezni 
a saját felkészítőjüket. A gye-
rekek kiváló „kortesbeszéde” 
meghozta az eredményt: a díj-
jal egy serleg is járt. 
 A csapat tagjai Balla Ignác,  
Benke Donát, Bolevácz Gergő, 
Fábián Balázs, Felber Borbá-
la, Orosz Ervin, Soós Márton, 
és Sós Bence voltak. 

Senior örömtánc a Főtéren



12  Ӏ  CIVIL  GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. február 9.

Közeledik február 14. Szent Bálint napja, amit 
ma legtöbben Valentin-napként, a „szerelmesek 
napjaként” tartanak számon. Ilyenkor a párok 
virággal, csokoládéval, apró ajándékokkal 
kedveskednek egymásnak. Az ünnepet sokan 
„erőltetettnek” és modern korinak tartják, 
holott többévszázados gyökerei vannak. 

BOLDOG  
Valentin napot!

   Szomszédunk fotósainak 
munkái kerültek a falakra a 
Civil Házban. A „Bemutatko-
zás” című kiállításon az Isa-
szegi Fotós Egylet tagjainak 
munkáit láthatják az érdek-
lődők. A vendégeket Tóth Pé-

Bálint napját igazolható-
an először az angol költő, 
Geoffrey Chaucer kötöt-

te a romantikus szerelemhez 
az 1300-as évek második fe-
lében. Szintén Angliához kap-

csolódik a legrégebbi ismert 
Valentin-napi üdvözlet, ami Ká-
roly orléansi-i hercegtől maradt 
fenn 1415-ből. 
 Az ünnep az 1700-as években 
bukkan fel az amerikaiak köré-

ben, ekkor  kezdték a kézírásos 
„valentine”-eket írni, az első tö-
megszériában készült lapok vi-
szont az 1840-es években jelen-
tek meg. 
 Bár a Valentin napot a világ 
minden pontján tartják, a leg-
nagyobb figyelmet az olaszor-
szági Terni városában kapja, 
ahol  hagyomány, hogy a sze-
relmesek napjának előestéjén 
egész Itáliából érkeznek ide pá-
rok, és a város bazilikájában, 
San Valentino (azaz Szent Bá-
lint) sírjánál jelentik be nyilvá-
nosan jegyességüket.

Fotós vendégek  
a CIVIL HÁZBAN

ter, a Duflex elnöke köszöntöt-
te a megnyitón. 
 A bemutatott fotók többségén 
a természet szépségei, és hagyo-
mányaink ápolása jelenik meg. 
A kiállítást február 23-ig tekint-
hetik meg az érdeklődők. 

 De ki is az a Szent Bálint?  
Nem csak  a jegyesek védőszent-
je, de ő a pártfogója a fiatal há-
zasoknak, az epilepsziásoknak 
és a has fájósoknak is. A hagyo-
mányban három Bálint nevű 
szent története keveredik, akik-
ről nagyon kevés hiteles tény 
maradt fenn. Az egyik római pap 
volt, a másik a Rómához köze-
li Terni város, míg a harmadik 
passaui püspöke volt. Feltehető-
leg a 269. február 14-én kivég-
zett római pap lett a szerelme-
sek védőszentje, akinek szokása 
volt, hogy a római ifjú házaspá-
rokat saját kertjéből szedett vi-
rágcsokorral örvendeztette meg. 
I. Gelasius pápa 496-ban ren-
delte el, hogy február 14-én em-
lékezzenek meg róla.  KJ



Ajándékot kaptak a gödöllői vasútállomás 
utasai: a Rotary Club Gödöllői szervezetének 
„VÉGY egy könyvet, TÉGY egy könyvet!” 
könyvespolcát február 4-én adták át, az 
utasok válogathatnak az olvasnivalókból. 

Olvasás  
és UTAZÁS

NŐNAPI AJÁNDÉKKOSÁR
  NEM CSAK HÖLGYEKNEK

VEZETŐI TÁNCKAR:
Dr. Gémesi György
Dr. Kiss Árpád
Bárdy Péter
Dr. Tamás Márta
Dr. Dunai György
Lukács Gábor
Fekete Zoltán
Geiger Tibor
Hatolkai Máté
Karlovics Andrea
Kovács Eleonóra
Kovács Gergő
Molnár Gergely
Mag Erika
Novákné Ulicska Rita
Pálfiné Angalet Margit

Dr. Pappné Pintér Csilla
Rabné Simon Gyöngyi
Szekeres Andrea
Varga Gyöngyi

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ
2022. MÁRCIUS 6-7-8., 1630 ÉS 1900 ÓRAKOR

MŰSORVEZETŐK:
Fodor László

Tápai Dóra

FELLÉPŐK:
Benedek Krisztina
Benedek Benjámin
L. Péterfi Csaba
Mészáros Beáta

KOREOGRÁFUSOK:
Vajda Gyöngyvér
Palásthy György

ISMÉT!
JEGYÁR: 1000 Ft

Kapható: február 17-18-án, 10-12 és 
14-18 óra között a MUZA pénztárában,
valamint a jegyiroda hivatalos nyitva-
tartési idejében.

A hagyományoknak megfelelően 
a bevételt jótékony célra fordítják.

KÜSZÖB ZENEKAR:
Berkó Domonkos, Hidvégi László, Hidvégi 
Zsombor, Kertész Mátyás, Kőműves Márton, 
Kristóf Kata, Szőke Csaba, Takács Botond

GÖDÖLLŐ TÁNCSZÍNHÁZ

A z átadáson Orosz B. Eri-
ka, a Rotary Club gödöl-
lői szervezetének titkára 

elmondta, a városunkban mint-
egy másfél éve jelenlévő szer-
vezetnek kellemes meglepetés 

volt, hogy a polcra 
már az átadás előtt 
több könyv felke-
rült: ezeket a gö-
döllőiek minden 
kérés nélkül hozták, 
amint felfedezték a 
kihelyezett polcot. 
A kezdeményezés, 
melyhez partnerre 
találtak a MÁV ve-
zetésében, illeszke-
dik a Rotary alap-
elveihez, amelyek 
között az írástudat-
lanság elleni harc is szerepel. 
 A rendezvényen dr. Gémesi 
György polgármester úgy fo-
galmazott, ez egy nagyon jó és 
hasznos ötlet, hiszen az inter-
net, a számítógép térhódításá-
val, sajnos, egyre nő azoknak a 
száma, akik csak elvétve vesz-
nek könyvet a kezükbe.
 Az ilyen kezdeményezések 
sokat segítenek abban, hogy 
ez a folyamat más irányt ve-
gyen. A rendezvényre Németh 

László, a Rotary Magyarország 
2021/22-es évi kormányzója is 
Gödöllőre látogatott. 
 A „VÉGY egy könyvet, TÉGY 
egy könyvet!” könyvespolccal 
a jövőben nem csak a gödöllői, 
hanem a térség több vasútállo-
másán is találkozhatnak majd 
az utasok, köszönhetően a MÁV 
és a Rotary Club együttműkö-
désének. A tervek szerint város-
unk más helyszínein is lesznek 
ilyen polcok a jövőben. KJ
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A farsang a vígság, a tánc, a bálok, a karneválok ideje, ami 
2022-ben március 1 -jével zárul. Igaz, a koronavírus miatt most 
nem dúskálunk az ilyen jellegű rendezvényekben, jól esik egy 
kicsit visszamenni az időben és elvegyülni a forgatagban.

A bál elnevezése az olasz 
eredetű ballare (tán-
colni) szóból ered 

és társas táncmulatsá-
got jelent. A közép-
kor szigorú erköl-
csei miatt csak igen 
lassan jött divat-
ba. Egyes vélemé-
nyek szerint Medi-
ci Katalin volt az, 
aki – miután meg-
tetszett neki a lako-
mával egybekötött 
táncmulatság ötlete 
– nemcsak a tánchoz 
kényelmesebb, könnyű, 
kivágott ruhák viselését 
szorgalmazta, hanem az ele-
inte szolid, később kacérkodás-
ra alkalmas álarcot is kitalálta. 
 Széles körű szórakozássá a bálozás a 
XIX. században vált. Az álarcosbálok ren-
dezését azonban uralkodói engedélyhez 
kötötték. 
 A zenés, táncos mulatságok szokása 
gyorsan terjedt a társadalom minden 

rétegében, nemcsak a városok-
ban, hanem a falusi lakosság 

körében is. Néhány évti-
zed múltán a XIX. szá-

zad második felében 
már minden szakma, 
szervezet, sportkör 
meghirdette egy 
farsangi szombat 
estére a maga bálját, 
amit gyakran jóté-
kony cél-
ra szer-

veztek. Ez 
volt a tár-

sas ér int-
kezés, az is-

merkedés, a 
kapcsolatterem-

tés és a közösség ösz-
szetartásának egyik leglát-

ványosabb, legnépszerűbb 
formája. Ilyenkor vezették be 
az eladósorba került lányokat 
társaságba, és a házasulandó fiatalembe-
rek itt keresték a számukra megfelelő le-
ányt. 

 A bálok közül régen is és ma is ki-
emelkedik a bécsi operabál, amint 1877-
ben rendeztek meg először. Sajnos a 

Medici  
Katalin

Bécsi operabál

Farsang,  
a mulatság ideje
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pandémia miatt már második éve ma-
rad el a nagy hagyományokkal bíró, ran-
gos esemény. 

Rio de Janeiró-i 
karnevál

FÁNKOT AZ ASZTALRA!
  Ahogy tánc, úgy fánk is elengedhetet-

len része a farsangi időszaknak. Bár leg-
inkább a hagyományos „szalagos” fánk-
ra gondolunk, lekvárra és jól megszórva 
porcukorral, lényegében mindegy me-
lyik változtat kerüljön az asztalra, csak 
fánk legyen. 
 A kelt tésztás 
változat mellett 
az egyszerűbb, 
de aprólékos 
munkát igénylő 
csöröge, vagy 
forgács fánkot 
is sokan készí-
tik ilyenkor. 

 A különböző krémekkel 
töltött, vagy mázzal be-
vont finomságok is nagy 
népszerűségnek örvende-
nek, ezekből szinte mindig 
bőséges a választék.

 És per-
sze ne fe-
ledkezzünk meg 
a más jellegű, de 
épp ilyen finom 
képviselőfánkról 
és ekler fánkról! 
Még van idő va-
lamelyiket elké-
szíteni.

 A magyar farsangi mulatságok gyökerei 
az Anjouk és Mátyás király koráig nyúl-
nak vissza. Már ezekből az időszakokból 

is maradtak 
fenn írásos 
feljegyzések 
arról,  hogy 

tartottak kar-
neválokat, jel-

mezes mulatsá-
gokat. Valószínűleg 

a német polgárság hatá-
sára került hozzánk, a német eredetre utal, 
hogy ezt az időszakot „farsang”-nak ne-
vezik.
 A farsanghoz hozzá tartoznak a karne-
válok is. A karnevál hagyományos magyar 
neve „a farsang farka”, ami a„latin carne” 
(hús) és a „levare” vagy „vale” (elhagyni)” 
szavakból eredeztethető. A karnevál va-
lójában ősi télbúcsúztató, tavaszköszön-
tő jelmezes, táncos népünnepély, ám a 
szót napjainkban már a nagyobb látvá-
nyos felvonulásokra is használják – ere-
deti jelentéséből adódóan helytelenül. 
 A legismertebb karneválok a velencei 
és a riói felvonulás, hazánkban pedig a 
mohácsi busójárást kell megemlíteni.
 A báloknak és a karneváloknak elen-
gedhetetlen kellékei a maszkok, amelyek-
nek a viselete közel húszezer évre nyúlik 
vissza, igaz, akkor még egészen más volt 
a rendeltetésük, főleg félelemkeltésre, az 
ellenség elijesztésére használták. Az ere-
detileg rituális célra használt kellékek az 
ókorban már az identitás elrejtésére szol-
gáltak, s lehetőséget adtak a pajzánkodás-
ra is. Napjainkban a maszkot sajnos nem 
a vidámsággal kapcsoljuk össze, de nem 
mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a 
kreativitás és igényesség ezt a mindennap-
jaink részévé vált kelléket is képes meg-
szépíteni.  BJ

Mohácsi busójárás
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A z évet a SzoLaTi Zenekar 
koncertje nyitotta meg, 
Pocsai Kriszta és zene-

kara korábban elmaradt estjével, 
majd a HoneyBeast tarolt: egy 
este két teltházas koncertet ad-
tak. Az esemény még a határon 
túlról is vonzotta a közönséget. 

FÉRFI ÉS NŐ 
  „Dualità” cím-

mel jelenik meg 
február 18-án Ba-
ráth Emőke leg-
újabb albuma. 
Az opera rajon-
gókat  Händel ki-
lenc operájának 
áriáival örven-
dezteti meg, me-
lyek különleges-
sége, hogy a női 
lélek kettősségét, 
az érzékenység 
és az erő egye-
sülését fedezhet-
jük fel bennük: 
bár csupa női hangra írt áriából áll, de női és férfiszerep 
egyaránt van közöttük. Az összeállítás megjeleníti Händel 
XVIII. századi londoni operatársulatának primadonnáit is. 
 A felvételek az Ensemble Artasersevel készültek Philip-
pe Jaroussky vezényletével és zenei rendezésével. 
 Az album két áriája felkerült a Spotify és az Apple Music 
kínálatába is. 
 

Király koncertek  
A VÁRÓBAN
 Februárban újabb vendége lesz 
a Jazz Klubnak, február 18-án 

– kivételesen pénteken – 20 óra-
kor a Karosi Júlia Quartet várja 
a műfaj kedvelőit. 
 Karosi Júlia egyéni hangvételű 
vokális műsorával a hazai és kül-
földi színpadokat is bejárta az el-
múlt évtizedben. Az énekesnő a 
klasszikus zene felől érkezett a 

jazzbe, ami nemcsak magas szintű 
énektechnikájában, kifejező tónu-
saiban, de választott zenei világá-
ban és repertoárjában is nyomot 
hagyott. Saját szerzeményei mel-
lett előszeretettel nyúl népdalok-
hoz és klasszikus szerzők darab-
jaihoz, mely átiratokban mindig 
a személyesség érdekli.
 A kiváló jazzénekesnő, Karo-

si Júlia és zenekara 
2018-ban jelentet-
te meg Love is Here 
to Stay című leme-
zét, mellyel George 
Gerswhin munkás-
sága előtt tiszteleg-
tek. A sikeres koncert 
programot a nemrég 
elhunyt Broadway 

Az elmúlt években Gö- 
döllő egyik különleges  
kulturális helyszíne  
lett a Királyi Váró,  
ahol  idén folytatód-
nak a Jazz Klub estjei. 

szerző: Stephen Sondheim da-
rabjaival folytatja a Quartet. A 
már életében legendává vált ze-
neszerző érzelmes, karcos, egyé-
ni zenei világa azonnal magával 
ragadja a hallgatóságot.
 A Karosi Júlia Quartet “Sond-
heim Projekt” című koncertjét a 
Petőfi Kulturális Ügynökség tá-
mogatja.
 Közreműködnek: Karosi Júlia 
– ének, Oláh Krisztián – zongora, 
Bögöthy Ádám – nagybőgő, Var-
ga Bendegúz – dob.  NyF

SzoLaTi Zenekar

HoneyBeast egy este két  
teltházas koncertet adott

Karosi Júlia  
2022. február 18-án
látogat Gödöllőre 
Quartetjével



   Reflex/Refleciton cím-
mel Bazsik Anna alkotá-
saiból nyílik kiállítás a 
Levendula Galériában feb-
ruár 12-én. 
 A gödöllői festőművész 
képei szokatlan miliőt je-
lenítenek meg, olyan pil-
lanatokat, amelyeket leg-
inkább dokumentumként 
őrzünk a tudatunk mélyén. 
2020 őszén már láthattuk 
néhány képét a Remsey 
körúti galéria falain, alko-
tásai akkor is nagy hatást 
gyakoroltak a látogatókra. 

 A  kiállítást  február 12-
én, 17 órakor Nagy-Vargha 
Zsófia nyitja meg, közremű-
ködik: Vörös Attila és Lutz  
János.	

Bazsik Anna 
TÖBB MINT FESTMÉNYEI
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PÉCSI ILDIKÓ ÉLETMŰDÍJ 
SZAVAZZON ÖN IS!

  Pécsi Ildikó emlékének ápo-
lására a Pécsi Ildikó Színtársu-
lat létrehozta a Pécsi Ildikó Élet-
műdíjat, amit minden évben egy 
70. életévét betöltött színésznő 
kaphat meg.  
 A jelölés során a beérkezett kö-
zel negyven javaslat közül a szín-
társulat tagjai titkos szavazással 
választották ki azt a hat színész-
nőt, akik közül a közönség sza-
vazatai alapján az egyikük végül 
az elismerésben részesül.
 A díj egy Pécsi Ildikó aláírá-
sával ellátott üveg obeliszk, ami 
mellé pénzdíj és oklevél is jár.

A idei jelöltek:
 Béres	Ilona,	
	 Fodor	Zsóka,	
	 Galambos	Erzsi,	
	 Halász	Judit,	
	 Molnár	Piroska	
	 Pálos	Zsuzsa
Szavazni 2022. május 1-ig 
lehet:
  •   A Pécsi Ildikó Színtársulat 

Facebook-oldalán.
  •   A MUZA recepcióján.
  •   A szavazólap kivágásával  

és beküldésével szerkesztő-
ségünk posta címére: 

 2101 Gödöllő  Pf. 385.

Természetes  
MONOKRÓM

   A Természetes monokróm 
című kiállítás négy fiatal vizu-
ális művész alkotásait mutat-
ja be. Biliczki Anett üveg- és 
vizuális művész, Kovács Kit-
ti festőművész, Márton Eni-
kő vizuális művész és Újszá-

szi Tünde vizuális 
művész művei elő-
ször láthatóak kö-
zös térben. A kiál-
lításra kiválasztott 
alkotásaikat ösz-
szekapcsolja a mo-
nokróm színhan-

gulat, az anyagmegmunkálás 
finom rezdüléseire, a textúrák 
és anyagminőségek sokszínű-
ségére, a tónusértékek gazdag 
palettájára való fókuszálás. Mű-
veikre jellemző az organikus fe-
lület-és formaalakítás, amely 
sok esetben természeti jelen-
ségekre vagy képződmények-
re asszociáló képeket hív elő. 
 A megnyitón Bárdy Péter, 
Gödöllő város alpolgármeste-
re köszöntötte a megjelente-
ket, a kiállítást Kondor-Szilá-
gyi Mária művészettörténész 
nyitotta meg. A kiállítás ku-
rátora és a kiállítást rendezte, 
Hidasi Zsófia textilművész, a 
Gödöllői Iparművészeti Mű-
hely művészeti vezetője.
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   Különös 
falu Ödes-
mark, a vi-
lágtól mene-
külő, titkokat 
rejtő emberek 
lakják. Szinte 
mindnek van 
valamilyen 
oka, hogy az 
erdő mélyét 
válassza a 
város helyett. 
A csend, a 
hosszú téli 
esték, a sötét erdő pedig rossz tanács-
adó. Mindenki fél, tart a másiktól. 
 Liv leginkább apjától, az öreg Vidartól, 
akinek a feleségét sok évvel korábban 
felakasztva találták.  
 Vidarról számtalan szóbeszéd járja. 
Miközben lánya és unokája Simon majd-
hogynem szegénységben élnek, sokan 
mesés vagyonról beszélnek a hátuk mö-
gött. 
 Vidar mindenkit kihasznál. Vidar jó em-
ber. Vidart mindenki gyűlöli… Legalább-
is addig, amíg egy éjszaka nyomtalanul 
el nem tűnik. Akkor mindenki összefog, s 
egy emberként vágnak neki az erdőnek. 
 Liv megdöbbentő dolgokkal szembe-
sül, apja halála után. Rá kell ébrednie: a 
múltat eltemetni, az egész életében viselt 
láncokat ledobni, a benne élő rettegéstől 
megszabadulni sokkal nehezebb feladat, 
mint azt gondolná. Ehhez több kell, mint 
máglyán elégetni az öreg holmijait. Sza-
badon élni, bízni az emberekben, számá-
ra új kihívás. S bár Vidar halálával min-
denki úgy érzi, hatalmas nyomás alól 
szabadult fel, mégis válaszokat akarnak:
 Mit rejt Vidar széfje, aminek senki sem 
tudja a kódját? 
 Ki az apja Liv fiának, Simonnak?
 Ki húzta meg a ravaszt azon az éjsza-
kán?  (Stina Jackson: Összezárva) 

MENEKÜLŐK

AJÁNLÓJA

BAGOLY 
könyvesbolt

Színházi 
előzetes

JÖN! Keménykalap 
és krumpliorr

   Az elmúlt évben a koronavírus-járvány mi-
att sok színházi előadás maradt el, így nem 
csoda, ha egyre nagyobb érdeklődés kíséri, 
mit tűz műsorára a MUZA. Jó hír a színház 
szerelmeseinek, hogy a következő időszak-
ban több vendég előadás várja a közönséget. 
 Csányi Sándor „Hogyan értsük fél-
re a nőket című estjét két alkalommal is 
láthatják a tervek szerint, akinek a február 
11-ei előadásra nem sikerült jegyet szerez-
nie, az áprilisra készülhet. 
 A Zenthe Ferenc Színház márciusban a 
Pillantás a hídról című  előadással ér-
kezik, a főbb szerepekben többek között 
Kökényessy Ágival és Máté Krisziánnal. 
Az előadás a határokról szól. Az utolsó pil-
lanatokról, amikor már átkelünk, de még a 
hídon vagyunk, és még visszanézhetünk. A 
rosszon még innen, de a helyesen már túli 

   „Hörömpő cirkusz VILÁGSZÁM! Itt 
van, megjött Bagaméri, a fagylalt-
ját maga méri.” Ki ne emlékezne ezekre 
a mondatokra?! A Keménykalap és krump-
liorr generációk kedvence volt. Bagaméri 
az elátkozott fagylaltos, Lópici Gáspár az 
utca hírmondója, no meg kis Rece és bará-
tai, akik cirkuszt csináltak, nyomoztak, min-
denre képesek voltak, ha arra volt szükség. 
 Történetük február 27-én musical formá-
jában elevenedik meg a MUZA színpadán 
a GÖFME és a Fórum színház jóvoltából. A 
70-es évek közepén bemutatott televíziós 
sorozat elevenedik meg a színpadon annak 
minden bájával és hangulatával. A felnőttek 
részére elsősorban a nosztalgia, a kisebbek 
részére a fordulatos és vicces történet ga-
rantálja a remek szórakozást.
 A Vadliba őrs tagjai elhatározzák, hogy 
cirkuszt szerveznek 
beteg osztálytár-
suk szórakoztatá-
sára. Ehhez való-
di oroszlánbőgést 
vesznek fel az Állat-

pillanatokról. Azok-
ról a pillanatokról az 
átkelés közben, ahol 
még meg lehet áll-
ni, vissza lehet pil-
lantani, netán vissza 
is fordulni. Végig ott 
feszül a kérdés: tény-
leg, vissza lehet-e in-
nen még fordulni? 
 Szintén március-
ban jön a József Atti-
la Színház is, mégpe-
dig a Feketeszárú 
cseresznye című 
előadással.  A sors-
fordító időben ját-
szódó történet Bács-
kában játszódik, ahol szerelmet és barátságot 
befolyásol, hogy valaki magyar vagy szerb.  
A romantikus, olykor drámai, máskor hu-
moros színművet, gyönyörű dallamok tesz-
nek még emlékezetesebbé. Az előadásban 
többek között olyan kiváló művészekkel ta-
lálkozhatunk mint Pikali Gerda, Nemcsák 
Kátoly, Újréti László és Botár Endre.  NyF

kertben, ahol megtudják, hogy folyamato-
san tűnnek el az állatok, legutóbb a görög 
teknősöket lopták el. Ők is gyanúba ke-
verednek, de miután tisztázták magukat, 
nyomozó őrssé alakulnak. A magas juta-
lom, melyet az elvesztett állatokért tűztek 
ki, Bagaméri, az elátkozott fagylaltos fan-
táziáját is megmozgatja. Ő szintén nyomoz-
ni kezd, ami számos fejtörést okoz az őrs 
tagjainak. Végül furfangos módon elkap-
ják a valódi tetteseket.
 A Csukás István azonos című műve alap-
ján készült musical színpadi változatát Janik 
László írta , zenéjét Varga Bálint szerezte.
 A főbb szerepekben Kovács Andrást, 
Vághy Vivient, Morandeira-Bernáth So-
fiát, Kocsis Gergő Leventét, Szabó Borbála 
Sárát, Rákos Sophiet, Mező Zoltánt, Géczi 
Andrást,  Miklós Krisztinát, Békefi Lászlót, 

Monori Dominikot, 
Tolnai Tamást és 
Herczenik Annát 
láthatják. 
 Rendező: 
Horváth Zoltán

Pillantás a hídról

Feketeszárú cseresznye
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GÖDÖLLŐI AKADÉMIA  
2022. I. FÉLÉVI ELŐADÁSAI
2022. február 11. péntek 16 óra
 MINDEN AMIT GÖDÖLLŐRŐL TUDNUNK KELL 
 Előadó: Dr. Gémesi György polgármester úr
2022. március 11. péntek 16 óra
 A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY JELENE ÉS JÖVŐJE 
 Előadó: Dr. Újváry Tamás ügyvezető igazgató úr
2022. április 08. péntek 16 óra
 HOGYAN ÉRTELMEZZEM LABORLELETEIMET 
 Előadó: Dr. Kiss Éva főorvos asszony
2022. május 06. péntek 16 óra
 A METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉS TITKAI, 
 ÉRDEKESSÉGEI – Előadó: Pártai Lucia meteorológus

Az Akadémia első féléve 2022. június 11-én egy Székes-
fehérvár-Velence autóbuszos kirándulással fejeződik be,
melyről külön szórólapos tájékoztatót adunk.
 Helyszín:  Művészetek Háza Gödöllő,  

Rendezvény és Kiállító terem
 A belépés díjmentes, de kérjük az előadások költségeinek 
támogatását adomány formájában
 További információ: Művészetek Háza: 36 70 452 7268
Sebő	Györgyné:	06 30 709 1097



Könnyebb  
a nyuszikkal az 
ISKOLAKEZDÉS 

KELE már itthon  
várja a tavaszt
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AZ ÉV GOMBÁJA:  
az ízletes rizike

  Immár tizenhetedik alka-
lommal választották meg az 
év gombáját. A Magyar Mi-
kológiai Társaság honlapján 
rendezett közönségszavazás 
eredményeként 2022-ben az 
ízletes rizike viseli a kitünte-
tő címet. A fenyvesekben élő 
gombafajok népszerűsítését 
célzó tematikus év nyertesét 
Dr. Benedek Lajos, a MATE 
Növénytermesztési-tudomá-
nyok Intézetének egyetemi ad-
junktusa mutatta be.
 A bársonyos fapereszkét és 
vöröses nyálkásgombát meg-
előzve jutott az Év Gombája 

virtuális dobogó legfelső fo-
kára az ízletes rizike a több 
mint 1300 voksot számláló 
őszi internetes szavazáson, 
mely 2022 legnépszerűbb fa-
járól döntött.
 A tejelőgombák közé tartozó 
faj termetes, színe narancsos, 
nagyon jellegzetes a kalapon 
lévő körkörös zónázottsága. 
Az idősebb példányok zölde-
sen foltosodnak. Húsa álta-
lában narancssárga tejned-
vet enged a megtört felületen. 
Az ízletes rizike hazai kéttűs 
fenyveseink gyakori, ősszel 
termő faja, s egészen a tartó-
sabb fagyokig jelen van. 
 Az ízletes rizike könnyen el-
különíthető a súlyosan mérge-
ző gombafajoktól. Leginkább 
más, szintén ehető rizikefa-
jokkal téveszthető össze. 

Forrás: MATE 
Fotó: Börcsök Zoltán 

   Szokatlanul korán, már ja-
nuár 24-én megérkezett  Vörse, 
és elfoglalta a Tüskevár ABC-
nél lévő fészkét Kele, az első gó-
lya. A somogyi községben a la-
kosok örömmel fogadták a hírt, 
ugyanis Kele továbbviszi a ha-
gyományt, melyet Charlie kez-
dett: ő korábban 14 évig köszön-
tötte elsőként a tavaszt 2011-ig, 
ezzel a falu jelképévé vált. 
 2020-tól Kele, Charlie egyik fi-

ókája, ismét a tavasz első 
hírnökeként vette 

birtokba a családi 
fészket. A gólyát, 

ahogy az ABC-t 
is, ahol a fé-
szek található 
Fekete István 

   Az osztálytermekben elhe-
lyezett nyulaknak, valamint a 
velük folytatott állatasszisztált 
foglalkozásoknak köszönhető-
en jelentős mértékben, átla-
gosan 8 százalékkal csökkent 
a vizsgált elsőosztályos kis-
gyermekek szorongása – álla-
pították meg a Magyar Agrár- 
és Élettudományi Egyetem 
(MATE) Kaposvári Campu-
sának kutatói.  Fontos, hogy 
a közös munka az állatok szá-
mára se okozzon stresszt, ezért 
egy szelekciós programban az 
emberrel legbizalmasabb egye-
deket tenyésztik tovább.
 „A MATE Kaposvári Cam-
pusa egyedülálló feltételeket 
teremt a kutatásra, hiszen a 
gyógypedagógus és állatte-
nyésztő szakemberek, okta-
tók és kutatók már évek óta 
folytatnak közös vizsgálatokat 
különböző állatfajokkal. Arra 
kíváncsiak, miként lehet az ál-
latjólléti szempontok maxi-
mális figyelembevételével be-

vonni őket az állatasszisztált 
tevékenységekbe, és hogy ezek 
a foglalkozások milyen hatást 
gyakorolnak a gyermekekre, 
illetve az állatokra” – hangsú-
lyozza Dr. Molnár Marcell, 
a MATE Állattenyésztési Tu-
dományok Intézetének egye-
temi docense.
 A lovakkal végzett vizsgála-
tok szintén ígéretesek: kiderült, 
hogy a foglalkozáson részt vevő 
gyermekek pulzusa – a fizikai 
megterhelés, a lovaglás ellené-
re – a foglalkozások végére le-
csökkent, sőt, ezzel párhuza-
mosan a lovak izgatottsága is 
alacsonyabb volt. Bebizonyoso-
dott tehát, hogy a jól kiképzett 
terápiás egyedek számára a 
foglalkozás nem okoz stresszt.
 Az eredmények beépülnek 
az oktatásba is, így a gyógype-
dagógus hallgatók aktívan be-
kapcsolódhatnak az állatasz-
szisztált munkába, elsőkézből 
megtapasztalva a módszer ha-
tékonyságát.  (Forrás: MATE) 

emlékére nevezték el. Ugyanis Fe-
kete István, vagy ahogy a helyiek 
is nevezték, a berki ember közvet-
lenül a fészek mellett a vörsi temp-
lomba járt az Úrnapi misére.  
 – Nagy nap a mai nekünk, a 
gólya jelképe sokat jelent szá-
munkra – mondta Farkas Dezső, 
Vörs alpolgármestere. – A tava-
lyi évben készítettük el hétré-
szes gólyaútvonalunkat, amely-
nek keretében az ide látogatók 
meg tudják tekinteni a neveze-
tességeinket. Általában febru-
ár elején szokott érkezni, meg-
lepődtünk mi is, milyen korán 
jött Kele. Gondoskodni fogunk 
róla, hogy minden a legnagyobb 
rendben legyen – összegezte Far-
kas Dezső. Forrás: Sonline.hu
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   5 hónap körüli 
kisfiú. Közepes 
termetű lesz. 
Kinti benti  
tartásra  
ajánljuk.

   3 év körü-
li, ivartalanított 
kan. Szépen 
sétál, de csak 
egyedüli kutyá-
nak ajánljuk.

   2 év körüli iva-
ros kan. Minden 
kutyával elvan, 
de csak benti 
tartásra vihető! 
Pórázon szépen 
sétál.

    5 év körüli  
ivaros kan. Mun-
ka kutyának, te-
lephely őrzésre 
ajánljuk inkább. 
Pórázon szépen 
sétál, de csak 
egyedüli kutya lehet.

FOGADJ ÖRÖKBE
a Gödöllői Gyep- 
mesteri Telepről! 

DIÓ

BUNDI

LOKI

DRED

A GYEPMESTERI  
TEVÉKENYSÉGHEZ  

KAPCSOLÓDÓ TELEFONSZÁMOK  
(Gödöllő közigazgatási határain belül):

KÓBOR EBEK BEJELENTÉSE:  
06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig 

GYEPMESTERI TELEP:  
06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig

ÁLLATTETEM BEJELENTÉS:  
06-30-630-3415, naponta 8-20 óráig

vagy fűszerkert? 
GYÓGYNÖVÉNY  

Igazából bármelyiket választjuk, szinte ugyanarról beszélünk. 
Az előző számban olvashattak arról, hogy nagyon hamar ideér a 
tavasz és az elmúlt évek járványát átélve, talán sokakban felmerül 
egy olyan kert létrehozása, mely nemcsak egészséges, de gyógyí-
tó hatású is. Nagyon izgalmas téma, hisz maga a kertészkedés 
művészete is a gyógynövények termesztéséből alakult ki, melye-
ket egykoron kolostorokban, templomkertekben műveltek. 

G yógy- és fűszerkertet építeni nem is 
olyan nehéz, mint gondolnák. Renge-
teg könyv áll rendelkezésre, melyben 

szakszerűen leírják melyik növény milyen 
farmakológiai hatással bír, de elég elláto-
gatniuk egy Herbáriába vagy gyógynövény-
boltba és az ott található gyógyteákat ösz-
szeírjuk és magát a növényt vagy magként 
vagy a kertészetben, már kifejlett növény-
ként vásároljuk meg. 
 Érdekes párosítás lehet dísznövényekkel, 
virágokkal összeültetni, bár ha ilyen témá-
jú könyv akad a kezükbe, látni fogják, hogy 
a természet hihetetlen gyógyító erővel ren-
delkezik és szinte bármelyik növény után 
mélyebben elkezdenek érdeklődni, olvasni, 
tapasztalni fogják, hogy szinte mindegyik 
rendelkezik valamilyen gyógyító hatással. 
 Még a petrezselyem is, melynek ha a le-
veleit leforrázzák és kihűtik, ízesítve elké-

pesztő finom limonádét tudnak készíteni. 
 Ám, ha valaki gyógynövényekkel való fog-
lalkozásra adja a fejét, nagyon olvasson utá-
na, mert ha alkalmazni is szeretné, mindig 
szigorúan ügyelni kell a megfelelő mértékre, 
mert bizony vannak olyan növények, ame-
lyek nagy dózisban ártalmasak, sőt életve-
szélyesek is lehetnek, de nem szeretném 
senki kedvét szegni, hiszen ezek a kertek 
látványosak, illatosak és hasznosak! 
 A fűszernövényeket többször szüretelhet-
jük is egy évben, eltehetjük, de számtalan 
klassz dolgot is készíthetünk belőle és ami-
lyen ügyesek a gödöllői hölgyek és urak, biz-
tosan menni is fog nekik! 
 A kert létrehozásánál ügyeljünk arra, mint 
minden kertnél, hogy a megfelelő helyet ta-
láljuk meg számunkra. Nagy általánosság-
ban elmondható, hogy a szárazabb, napos 
helyeket kedvelik ezek a növények, így so-
kukat akár a sziklakertjeink üres réseibe 
is telepíthetjük, de persze, itt is vannak ki-
vételek. Csoportokba ültetve gyönyörű fol-
tokat alakíthatnak ki, de akinek csak egy 
balkon jutott, se keseredjen el, mert ren-
geteg növény egy balkonládában is reme-
kül érzi magát és az illatát még a lakásban 
is érezni fogják. 
 Tehát tervezgetésre fel, jó gondolkodást 
kívánok! 

Bujtás Anikó  • www.bujtaskert.hu 
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VIRÁGOT  
MINDEN HELYISÉGBE!

  Vannak, akik szerint szobanövény-
ből sosem elég.  Legyenek virágosak 

vagy egyszerűen csak levelesek, 
magasak vagy alacsonyak, 

bokrosak vagy fa jellegűek, 
sok lakást, irodát tesznek 
széppé a cserepes ked-
vencek. Mint mindennek, 
a szobanövényeknek is 
megvan a maguk divat-

ja. A 2022-es trendet az 
IN.hu oldal gyűjtötte össze. 

 Ha hihetünk a portál szak-
embereinek, akkor idén igencsak 

színes a kedvencek sora.  
 A lakberendezők és növényszakér-
tők szerint a következő időszakot a kú-
szó növények fogják uralni, elsősorban 
azok, amik kicsivel több színt tudnak a 
lakótérbe csempészni. A  hagyományos 
csüngő növényeket mellett képbe ke-
rülnek az örökké népszerű orchideák, 
amik ma már számtalan színben hoz-
záférhetőek a hazai virágboltokban.  
A levelesek között a népszerűségi lis-
tára felkerülhet a vitorlavirág, amit a 
kezdőknek is bátran ajánlanak, mi-
vel nem igényel komoly törődést: jól 
bírja azt is, ha egy ideig nem jut fo-
lyadékhoz.
 A szakértők többsége szerint képbe 
kerülnek a különféle páfrányok is, amik 
igazi dzsungel hangulatot képesek a la-
kásba varázsolni.  (Forrás: In.hu) 

Feladta a leckét HUGI

   Az enyhe időjárásának köszönhetően már 
január végén megjelentek az első hóvirágok. 
A hazánkban nagy népszerűségnek örvendő 
apró tavaszhírnök egyarátn megtalálható a 
kertekben és az erdőkben. Csokorba szed-
ni azonban csak a kertekben szabad, a hó-
virág ugyanis nálunk 2005 óta védett, egy 
szál eszmei értéke tízezer forint, de ha vala-
ki leszedi, még kiadós bírságra is számíthat. 
 Hazánkban a legismertebb fajta a kikele-
ti hóvirág, de az internetnek hála az ügyes 
kertbarátok már új fajtákat is tudnak vásá-

   Változékony volt az időjárás 
február 2-án, így nehéz meg-
mondani, milyen következte-
tést lehet levonni a medveárnyék 
észlelésből. Amikor Hugi, a Fő-
városi Állat és Növénykert  bar-
na medvéje előjött a barlangjá-
ból, még borult volt az idő, majd  
kisütött a nap és megint bebo-
rult. Hugi tehát vagy meglátta 
az árnyékát, vagy nem.
 Február másodika, Gyertya-
szentelő Boldogasszony napja 
az időjós napok közé tartozik. A népi meg-
figyelések szerint, ha ezen a napon borús, 
rossz idő van, a tél nem tartott már soká, 
viszont, ha ezen a napon napsütés van, a 
tél tartósnak ígérkezett. 
 Ezt a megfigyelést a nép egy másikkal is 
összekapcsolja, mégpedig azzal, hogy a té-
len nyugalmi állapotban lévő medvék nyo-
maival nagyjából ettől az időszaktól kezdve 
lehetett újra találkozni az erdőkben. Ezért 
köti a hagyomány az időjóslást a medve ár-
nyékához.

 Mivel a népi időjóslás évszázados tapasz-
talatai kulturális örökségünk fontos részét 
képezik, A Fővárosi Állat és Növénykert-
ben hagyomány, hogy minden évben med-
veárnyék-észlelést tartanak február máso-
dikán. Ez egyben jó alkalom arra is, hogy 
felhívják a figyelmet a medvékre, és arra 
is, hogy ezek az állatok az emberiség kul-
túrtörténetében is milyen fontos szerepet 
töltöttek be az elmúlt évezredekben.

Forrás: zoobudapest.com 
Fotó: Bagosi Zoltán

rolni. Angliában a kertészeti társaságok kü-
lön vásárt rendeznek a hóvirágoknak, ahol 
a gyűjtők magas összeget is hajlandók fizet-
ni, egy-egy különleges hóvirág fajtért.
 Hazánkban a legismertebb fajta a kikele-
ti hóvirág, míg Dél-Ukrajnában, Kis-Ázsiá-
ban és a Balkánon Pompás hóvirág  ősho-
nos. Szintén Dél-Ukrajnából származik a 
redőslevelű hóvirág , míg a Földközi-ten-
ger keleti partvidékén, Libanon, Szíria és 
Törökország délkeleti hegyvidékein a Le-
vantei hóvirág bontja a szirmait. 

HÓVIRÁGOT  
csak a szemnek!



2100 Gödöllő, Szent Imre u 6/b
Telefonszám: +36 30 2216-215 • Web: www.malnarium.hu

Próbáld kI Ingyen!
A hirdetés felmutatója 1000 Ft kedvezményt kap!

Megtanítunk hatékonyan edzeni! 
Megtanítunk tudatosan táplálkozni! 

33 PERC KÖREDZÉS 
CSAK NŐKNEK! 
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Céges, ünnepi és családi 
 rendezvények!

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

KülönlegességeKKel várjuK önt!
Mangós, sós karamellás, narancsos,

csokoládés süteményekkel és desszertekkel.

Cukrászmestereink 
AjánlAtAi!

Ebéd mEnü

SOLIER CAFE - Cukrászda, Kávéház & Catering
2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.

TorTarendelés: +36-20-396-55-12 • Menü Megrendelés: +36-20-350-40-11
www.solier.hu • ebéd Menü: https://etterem.solier.hu/hu/heti-menu-2

Ebéd menük helyben fogyasztása  
és elvitelre történő átvétele továbbra  

is a cukrászdában lehetséges!
AZ EBÉDMENÜT HÁZHOZ IS SZÁLLÍTJUK!

https://etterem.solier.hu/hu/heti-menu-2

Kérje ajánlatunKat! – solier@solier.hu

•  cserepes lemez fedés
•  széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
•  tetőszerkezet, eresz- 

csatorna javítása, cseréje
Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk! 36-30/919-4694

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREKÁCS, TETŐFEDŐ 

AlAPTól

           A TETőig

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS
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U16 ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
Menyhárt Olivér 60 méter: 8.91 mp PB; 
súlylökés 9.63 méter 17. hely
Tompa	Benedek 
300 méter: 40.65 mp PB 14. hely
Pásztor	Mátyás 300 méter: 44.73 mp PB 
22. hely; 800 méter 2:32.36 perc 16. hely
Mészáros	Flóra 60 méter: 8.53 mp SB
Molnár	Míra 60 méter: 8.46 mp PB; 
300 méter 44.21 mp PB 9. hely
Lőkös	Laura	
300 méter: 44.35 mp PB 10. hely
Pénzes Dóra 60 méter: 8.71 mp PB; 
300 méter 47.21 mp PB 26. hely
Demeter	Korinna 
300 méter: 47.26 mp SB 27. hely
Nyári Virág távolugrás: 
455 cm SB 17. hely
Szekér	Jácinta	rúdugrás: 250 cm 8. hely
Németh	Lola rúdugrás: 220 cm 10.hely

MASZ NYÍLT VERSENY
Vajda	Gábor	
rúdugrás: 420 cm =PB 5. hely
Széplaky	Balázs rúdugrás: 400 cm 6. hely
Kőszegváry	Balázs 
rúdugrás: 400 cm 6. hely
Simon	Virág 60 méter: 7.93 mp 12. hely

TOVÁBBI EREDMÉNYEK:

Nívós környezetben rendezi a MATE-GEAC  
a 114. Mezei Futó Magyar Bajnokságot

Több mint ezer futó részvételére 
számítanak a 114. Mezei Futó Magyar Baj-
nokságon és a Mezei Futó Ligán, amelyek 
Magyarország egyik legpatinásabb helyszí-
nén, a Gödöllői Királyi Kastély parkjában ke-

rülnek megrendezésre 2022. március 19-én. 
A versenyek rendezési jogát a Magyar Ag-
rár- és Élettudományi Egyetem sportegye-
sülete, a MATE-GEAC atlétika szakosztá-
lya nyerte el.  Forrás/fotó: MATE-GEAC

Február első hétvégéjén, 
vagyis 5-én és 6-án rendezték 
a fedettpályás U16 Atlétikai 
Magyar Bajnokságot. A 15, 
illetve 14 évesek között a MATE-
GEAC csapatának 19 atlétája 
állt rajthoz a hétvége során. 
A fiatal gödöllőiek remekül 
szerepeltek, hiszen öt érmet 
is gyűjtöttek, ami mellé sok-
sok egyéni csúcs és nagyszerű 
teljesítmények párosultak.

CSILLAGOS ÖTÖS
ATLÉTIKA

ATLÉTIKA

F erencz Ágoston nyújtotta az egyik ki-
emelkedő eredményt a hétvége során. 
300 méteren 38.13 másodperces egyé-

ni csúcsával ezüstérmet sikerült szereznie 
a bajnokságon. Emellé bejutott a 60 méte-
res gátfutás döntőjébe, ahol az előfutam-
ban futott 9.03-as idejét 9.00-ra sikerült 
faragnia és ezzel a nyolcadik helyet csíp-
te el. Ágoston három edzéstársával kiegé-
szülve, név szerint Bogdán Gergővel, Tom-
pa Benedekkel és Fazakas Somával együtt 
a 4x200 méteres váltóban a második helyet 
szerezte meg. Idejük: 1:37.85 perc lett. Bog-
dán Gergő a váltó érem mellé egy nagyon 
bátor futásnak köszönhetően 300 méteren 
a negyedik helyre ért be 39.16 másodper-
ces idővel, valamint a 60 méteres gátfutás 
B döntőjében lett második, egyéni csúcs-
csal, 9.02-es idővel. Fazakas Soma is két 
éremmel a nyakában utazhatott haza, hi-
szen magasugrásban 170 centiméteres ug-
rásának köszönhetően állhatott a dobogó 
második fokára. A súlylökő fiúkat is dicsé-
ret illeti, hiszen ketten is a nyolcas döntőbe 
tudták lökni magukat. Janocha Donát sze-
repelt kettejük közül kicsivel jobban. Donát 

12.33 méteres élete eddigi legjobb lökésével 
a hatodik helyen fejezte be a versenyt, Sza-
bó Levente pedig 11.64-es egyéni csúccsal 
lett a nyolcadik.
 A fiatal hölgyeknél Vancsó Noémi szer-
zett érmet a gödöllőiek számára. Noémi 
3000 méteres gyaloglásban, 19:59.56 per-
ces egyénijével lett második. Nyári Virág is 
kiválóan szerepelt. Virág rúdugrásban lett 
negyedik, 290 centiméteres egyéni csúccsal, 
valamint 60 méteres gátfutásban is egyéni 
csúcsnak (9.43), valamint a döntőben szer-
zett ötödik helynek örülhetett. Gelle Zsófia 
800 méteren futott 2:34.57 perces idejével 
hatodik lett. A Lőkös Laura, Pénzes Dóra, 
Mészáros Flóra és Molnár Míra összetételű 
és sorrendű váltó a lányok 4 x 200 méteres 
versengésében a harmadik helyet szerezték 
meg, 1:52.13 perces idővel. Edzők: Kovács 
Zoltán, Lőrincz Milán és Gadanecz György.

MASZ NYÍLT VERSENY
A serdülő bajnokság versenyszámaival pár-
huzamos nyílt versenyt is rendeztek, ahol 
Pápai Márton meg tudta javítani fedett-
pályás 1500 méteres csúcsát, ami immá-
ron 3:42.31 perc, ezzel a versenyszámot is 
ő nyerte. Szintén versenyt nyert Bánovics 
József, aki rúdugrásban érte el az 5 méte-
res magasságot, ami számára egyéni csúcs. 
Mihály Ádám ezúttal 480 centiig jutott eb-
ben a számban. Szabó Diana megismételte 
múlt heti rúdugró eredményét, vagyis a 380 
centimétert, de ezúttal ez a negyedik helyet 
jelentette számára. Simon Virág is kezd for-
mába lendülni, aki 400 méteren 56.08-as 
idővel lett a harmadik, valamint 200 méte-
ren 25.27-el a negyedik. Virágot 200 méte-
ren pont klubtársa, Sulyán Alexa előzte meg, 
aki 25.25 másodpercet futott a sprint szám-
ban és ezzel a harmadik lett az abszolút ösz-
szevetésben. Tóth Zsombor is elkezdte idei 
szereplését, ezúttal a 60 méter gát, súlylökés 
és rúdugrásból álló három próbájában ért el 
2131 pontot, ami számára egyéni csúcs és ez-

zel a harmadik lett a versenyen. Edzők: Ka-
rakasné Hasznos Jutka, Körmendy Katalin, 
Lőrincz Milán és Kovács Gábor Krisztián. 

Forrás/fotó: geac.hu
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   A női NB I. liga alapszakaszának 10. 
fordulójában az eddig veretlen Gödöl-
lő az újonc Kispestet fogadta. A mérkő-
zés esélyese természetesen a GRC volt, 
a hazaiak pedig a papírformának meg-
felelően, könnyedén 3-0-ra verték kis-
pestieket.

Január utolsó hétvégé-
jén rendezték Békéscsabán az V.-VI. 
korcsoportos röplabdázók országos 
diákolimpia döntőjét. A tornán város-
unkat, a Török Ignác Gimnázium kép-
viselte, ráadásul nem is akárhogy! 
Wirnhardt Oszkár irányítása mellett a 
lányok veretlenül nyerték meg a tornát.
 A Török Ignác Gimnázium 2021/2022-
es tanév diákolimpiai bajnokcsapatá-
nak tagjai: Bútor Anna, Cziráki Luca, 
Fejes Dorka, Kristóf Dóra, Laczkó Bar-
bara, Máthé-Bara bássy Kata, Nagy 
Zorka, Ratkai Panni, Pásztor Kata, 
Sorompó Kinga és Tímár Leila. 

Fotó: www.facebook.com/ 
Gödöllői-Röplabda-Club

EREDMÉNY:
Gödöllői RC–Kispest SE 3:0 (18, 13, 10)

Továbbra is  
HIBÁTLAN A GRC

 Szalay At t i la 
együttese győzelmé-
nek köszönhetően, 
28 ponttal, 30:4-es 
szett aránnyal a ta-
bella élén áll, 1 pont-
tal megelőzve a má-
sodik MÁV Előrét.
 Szalay Att i la: 
„Gratulálok a lá-
nyoknak a tizedik 
győzelemhez! Az 
edzéseken látott for-
mánkat még nem 
tudtuk a játékunk-
ban megmutatni és 
pontatlanok voltunk, 

valamint többször is rossz döntést hoztunk. 
Viszont jó dolgokat is láttam és ez bizako-
dásra ad okot!”  Fotó: hunvolley.hu

VERETLENÜL
BAJNOK A TIG

RÖPLABDA

RÖPLABDA



XXX
XXX  

XXX

Beküldési határidő:  
2022. FEBRUÁR 23.
A BAGOLY KÖNYVESBOLT  
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:   
Tóth	Balázs.,	Mészáros	Botond.

A DŰLŐ BORKERESKEDÉS 1000 Ft-os vásárlási  
utalványát nyerte: Ludmán	Anna,	Mihály	János.	

A HAPPY BOX (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os  
utalványát nyerte:	Braun	Cipora.	

A VÁROSI MOZI ajándékát nyerte:
Molnár	Nikolett,	Kovács	Ildikó.

A VÁROSI MÚZEUM ajándékát nyerte: 
Bánhidi	József,	Hegedüs	Gáborné.

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

SUDOKU
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
GÖDÖLLŐI KÖZFORGALMÚ  
GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI IDŐSZAK:
 hétköznap és szombaton: 20.00-22.00 óráig
 vasárnap és ünnepnapokon: 8.00-22.00 óráig
2022. február 7-13-ig – EZÜSTKEHELY GYÓGYSZERTÁR 
(Petőfi Sándor u. 1.) Tel.: 06-70/502-1901 

2022. február 14-20-ig – KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR 
(Gábor Áron u. 3) Tel.: 06-28/430-069

2022. február 21-27-ig – SANITAS GYÓGYSZERTÁR 
Gödöllő, Thegze L. u. 2. (Tesco) Tel.: 06-28/545-585

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

4/2020 (03.10.) sz. Taggyű-
lési határozat A Gödöllői Ki-
rályi Kastély Közhasznú 
Nonprofit Kft. Taggyűlése 
írásbeli szavazás útján, egy-
hangú döntéssel elfogadja 
a Társaság 2020. évi Üzleti 
Tervét az alábbi fő számok-
kal és mutatókkal.

A Gödöllői  
Királyi Kastély 
Közhasznú  
Nonprofit Kft. 
taggyűlésének 
HATÁROZATAI

Készült az írásbeli 
szavazólapok alapján.

MEGNEVEZÉS 2019. év várható 2020. év terv Változás
ezer Ft %

Értékesítés nettó árbevétele 594 442 581 127 -13 315 -2,24%
Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 -
Egyéb bevételek 358 361 355 429 -2 932 -0,82%
– ebből költségtérítés, támogatás 324 727 321 116 -3 612 -1,11%
Anyagjellegű ráfordítások 346 688 329 229 -17 459 -5,04%
Személyi jellegű ráfordítások 495 698 489 275 -6 423 -1,30%
Értékcsökkenési leírás 125 008 116 635 -8 373 -6,70%
Egyéb ráfordítások 1 170 937 -233 -19,91%
Üzleti eredmény -15 761 480 16 241 -103,05%
Üzleti eredmény költségtérítés, támogatás nélkül -340 488 -320 636 19 852 -5,83%
Pénzügyi eredmény -500 -480 20 -4,00%
Adózás előtti eredmény -16 261 0 16 261 -100,00%
Adófizetési kötelezettség 0 0 0 - 
Adózott eredmény -16 261 0 16 261 -100,00%
EBITDA (Üzleti eredmény + Értékcsökkenés) 109 247 117 115 7 868 7,20%
CAPEX (Beruházási kiadások) 35 000 52 885 17 885 51,10%
Saját tőke 1 674 771 1 674 771 0 0,00%
Jegyzett tőke 2 020 960 2 020 960 0 0,00%
Hitelállomány (Záró) 0 0 0 - 
Eszközök és Források egyező végösszege 7 357 926 7 351 552 -6 374 -0,09%
ROE (%) (Sajáttőke-arányos nyereség  
[Adózott er./Saj. Tőke]) 0 0 - 

Átlaglétszám (fő) 115 103 -12 -10,43%
Záró létszám (fő) 103 103 0 0,00%
Eladósodottsági mutató (%)  
(Idegen tőke [∑ Forrás - Saját tőke] / ∑ Forrás) 77,24% 77,22% -0,03%

Saját tőke/Jegyzett tőke (%) 82,87% 82,87% 0,00%



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

INGATLAN
 •  ELADÓ Gödöllőn Szent János ut-
cában 53 nm-es, erkélyes, felújítás-
ra szoruló, 4.emeleti tehermentes 
öröklakás pincerésszel. Iá.: 30 MFt. 
Érd.: 06-30-977-3488

 •  ELADÓ Gödöllőn a Belvárosban 
Kossuth L.u. és a Remsey krt. részén 
egy 82 nm-es 3.em. nappali+ 3 szo-
bás, déli fekvésű öröklakás tároló és 
pincehelyiséggel 58 millió irányáron. 
06-20-490-3680

 •  Készpénzes ügyfeleimnek keresek 
társasházi lakásokat! Tel: 20/539-1988

 •  Blahán, 629 m2-es telken két házból 
álló ingatlan eladó! 70m2-es ház két 
szoba, konyha, fürdő, étkező, a má-
sik 40m2-es házban két szoba elő-
tér található. Iár: 49.5 M Ft! Tel: 06-
20/539-1988
 •  Családi házat, építési telket keresek 
Gödöllőn és környékén ügyfeleim ré-
szére, kedvező irodai jutalékkal! Tel: 
06-20/944-7025
 •  Blahán 1600 m2-es telekkel 90m2-
es családi ház eladó! Irányár: 49,9Mft. 
Tel.: 06-20/539-1988
 •  Eladó Turán 70nm-es részben felújí-
tott, vert falú parasztház 500nm-es 
telken. Iá.: 18MFt. Érd.: 06-20-919-4870
 •  Eladó Szadán egy összközműves 
(víz, villany, gáz, csatorna, ipari áram), 
1400 nm-es építési telek bekerítve, 
2 fedett kocsibeállóval, elől ková-
csoltvas kerítéssel, ásott kúttal 36 
M Ft irányárért. Érd.: 06-20-919-4870 
 •  Eladó Gödöllőn a Kökény utcában 
egy nappali + 2 fürdőszobás, 2 háló-
szobás, teraszos téglából épült, szi-
getelt családi ház gyönyörű panorá-
más környezetben 69 M Ft–ért. Érd.: 
06-20-919-4870 
 •  Eladó Gödöllőn a kertvárosban, sa-
roktelken nappali + 3 szobás teljesen 
új családi ház 300 nm-es telken ásott 
kúttal. 76,9 M Ft. Érd.: 06-20-919-4870
 •  Eladó Gödöllőn 140 nm-es, szintel-
tolásos, 4 szoba összkomfortos csalá-
di ház szuterénnal, garázzsal. Az 1488 
nm-es telken még van egy 125 nm-
es vállalkozásra alkalmas téglaépü-
let teljes összkomforttal. Iá.: 73 M Ft. 
Érd.: 06-20-919-4870 
 •  Eladó Gödöllőn a Királytelep és a 
Kertváros szomszédságában egy 
nappali + 2 szobás téglából épült 2 
fürdőszobás iker családi ház 300 nm-
es telekrésszel. Iár: 45,9 M Ft. Ugyan-
ott eladó 2 szintes fitneszterem, mely 
átalakítható lakássá, ehhez hozzá-
építve egy kétállásos 60 nm-es ga-
rázs. 700 nm-es telekrésszel. Iár 65 
M Ft. Egyben és külön-külön is el-
adó. Érd.: 06-20-919-4870 

 •  Eladó Gödöllőn az Alvégben egy 
70 nm-es ikerház 350 nm-es telek-
kel, mely áll 3 szoba összkomfort-
ból nagy terasszal, garázzsal. 41 M 
Ft. Érd.: 06-20-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
 •  Mérőórákkal ellátott albérlet 1 fő an-
tialkoholista részére kiadó Blahán. Ár: 
50.000 Ft + rezsi. Érd: 06-20-5868-444 
 •  Gödöllőn egy szoba összkomfortos 
albérlet kiadó. Tel: 06-20-226-3007
 •  Gödöllőn kétszobás, erkélyes, gáz-
konvektoros, szigetelt, első emeleti, 
felújított lakás kiadó március 1-ével a 
Szent János utcában. 06-30-502-4148

ÁLLÁS
 •  Munkaidő pótlékkal műanyag fel-
dolgozó gödöllői kft. felvesz BE-
TANÍTOTT MUNKÁSOKAT, SZER-
SZÁMKÉSZÍTŐT, FORGÁCSOLÓT, 
KARBANTARTÓT és FRÖCCSÖNTŐ 
GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat is szí-
vesen fogadunk. Érd: 06-20-9423-112, 
uzemvezeto@plastexpress.hu www.
plastexpress.hu  
 •  Gödöllőn, frekventált helyen mű-
ködő, korszerűen felszerelt gumi- és 
futómű szervizünkbe kollégát kere-
sünk. Ha fiatalos, jó kedélyű csapat-

ban szeretnél dolgozni, mi szívesen 
fogadunk, szükség esetén betaní-
tunk! Bérezés megegyezés szerint, 
munkaidő napi 8 óra! Jelentkezni 
lehet telefonon a +3630-4666-930 
számon, ill. e-mailben a papgumi@
gmail.com címen.
 •  SZAKÁCS kollégát keresünk felvé-
telre. Családias környezet, kiemelt 
bérezés. Szada, a Szűcs Fogadója. 
Érd: 06-20-9430-746 
 •  Jogosítvánnyal rendelkező férfi 
munkatársat keresünk temetői mun-
kára, valamint összetett irodai mun-
kára női alkalmazottat. Jelentkezés 
személyesen fényképes önéletrajz-
zal: Gödöllő, Dózsa Gy. út 16.sz. alatt. 
06-30-478-3673
 •  Vagyonőri és recepciós munkakör 
betöltésére keresünk jól szituált fér-
fi munkaerőt. A munka mellékállás-
ban is végezhető. Érdeklődni mun-
kaidőben: 06-50-109-5110, e-mail: 
ertekesitem@gmail.com
 •  Gödöllői cukrászdába mosogató, 
takarító munkakörbe, munkatársat 
keresünk! Érd: +36-20-322-0372
•  Munkatársat keresünk angol nyelvű 
összetett adatfeldolgozó irodai mun-
kára. A fényképes önéletrajzokat az 
info@adjuvo-online.com e-mail cím-
re várjuk. Főbb feladatok: kapcsolat-
tartás a szállítókkal és a vevőkkel, ta-
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E-mail: godollomedia@gmail.com
Web: www.szolgalat.com

Tel.: 06-20-5255-366
Cím: Gödöllő, Szabadság tér 7. 
(Irodaépület az önkormányzat parkolójában)

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

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

Hirdetésfelvétel, 
lapinformáció

Főbb Feladatok, munkák:
  •    a nonprofit gazdasági társaság gazdasági részlegének vezetése és irányítása;
  •    a társaság közgazdasági, pénzügyi, számviteli, bér- és munkaügyi tevékenységé-

nek megszervezése, irányítása és ellenőrzése;
  •    a szükséges bevallások elkészítése és befizetések teljesítésének előkészítése;
  •    a társaság beszámolóinak, mérlegének, vagyon- és eredménykimutatásának, 

közhasznúsági jelentésének elkészítése;
  •    a társaság pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosítása, likviditási terv 

készítése, a megvalósítás figyelemmel kísérése és értékelése;
  •    kapcsolattartás a bankokkal, pénzintézetekkel;

az álláshoz tartozó elvárások:
  •    felsőfokú közgazdasági vagy számviteli-pénzügyi képesítés
  •    legalább 3 éves vezetői gyakorlat
  •    naprakész! adózási ismeretek
  •    erkölcsi bizonyítvány

az állás betöltéséhez előnyt jelent:
  •    szakmai tapasztalat nonprofit társaság vezetésében
  •    LIBRA és NEXON szoftverek ismerete
  •    könyvvizsgálói végzettség

amit kínálunk:
  •    főállású munkaviszony
  •    önálló munkavégzés
  •    juttatási csomag

Gödöllői székhelyű, önkormányzati tulajdonú,  
városüzemeltetéssel foglalkozó társaság keres 

GazdasáGi iGazGató
pozícióba munkatársat, aki irányítja a társaság  

pénzügyi, számviteli, bér- és munkaügyi feladatait.

MuNkAvégzés hELyE:
2100 Gödöllő dózsa György út 69.

Szakmai önéletrajzát kérjük küldje  
a titkarsag@vuszikft.hu e-mail címre 
fizetési igény megjelölésével.

Soha el nem múló fájdalom-
mal tudatom, hogy szeretett 
párom, hű társam Zarándi Zol-
tánné született Kabai Piroska 
2022. január 12-én türelemmel 
viselt betegségben tragikus hir-
telenséggel elhunyt. Köszönöm 
mindenkinek, akik fájdalmam-
ban osztoznak. 

Kiadó: Magyar 
Önkormányzatiság 
Fejlesztéséért Alapítvány
Társadalmi mb. felelős szerkesztő: L. Péterfi Csaba
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núsítványok feldolgozása, adatbázis 
kezelés. Középfokú angol nyelvtu-
dás, outlook és excel ismeret elen-
gedhetetlen, felsőfokú végzettség 
előny. 6-8 órás munkaidő, bér meg-
egyezés szerint.

•  Gödöllői telephelyünkre – Munka-
gépek és munkagép elemek fénye-
zésére keresünk kollégát, hosszútáv-
ra, jó csapatba. Tel: 06-20-233-0174; 
alfawintrade@gmail.com

 •  Gödöllői telephelyünkre - Karosz-
széria lakatost vagy lakatost keresünk 
munkagépek elemeinek javítására, 
hosszú távra, jó csapatba. Tel: 06-20-
233-01-74; alfawintrade@gmail.com
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 •  Gödöllői házamhoz keresek gya-
korlott takarítónőt heti kétszer 5-6 
óra időtartamban. Díjazás megálla-
podás szerint. Érdeklődni a 06-30-
939-7091 telefonszámon

SZOLGÁLTATÁS
 •  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyel-
ven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott 
szakfordítókkal, tolmácsokkal! Kedvez-
ményes, áfamentes díjak. I.L.I. Fordító-
iroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 06-
20-556-2653, 06-20-543-1775, e-mail: 
info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com 
 •  Language Cert akkreditált, nemzet-
közileg elismert, egynyelvű nyelv-

vizsga Gödöllőn az I.L.I. Nyelviskolá-
ban! Ugyanitt egyéni és kiscsoportos 
nyelvtanfolyamok kedvezményes dí-
jon. Érdeklődni: I.L.I. Kft., 20/543-1775, 
20/556-2653, info@ili.hu 
 •  KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! 
Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, 
fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, gyep-
felújítás, vegyszeres gyomirtás. Ro-
tációs kapálás. Gyepszellőztetés. 
Metszés. Ágak, levelek elszállítása. 
Ereszcsatorna tisztítás. Kerttakarí-
tás. Kerítésfestés. Gépi permetezés. 
Kerti tavak tisztítása. Talajfúrás. 06-
30-747-6090 
•  KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér-
számfejtés, tanácsadás. Irodák: Gö-
döllő, Szada. Elérhetőségek: 0630-
592-1856, zacsekne.danuta@gmail.
com
•  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERE-
LÉS, fürdőszobák, régi fűtési rendsze-
rek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, 
GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK 

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

 •  DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL-
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620

 •  SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? 
Hívjon bizalommal, házhoz megyek. 
Számítógép szerelés, rendszer és 
programtelepítés, vírusirtás garanci-
ával. Hétvégén is! Tel: 06-30-333-9201 

 •  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nél-
kül. Ázások csőtörések megszünteté-
se. Vécék tartályok csapok szifonok 
cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZE-
RELÉS. 06-20-491-5089

Szadai székhelyű építőipari 

cég gyakorlattal rendelkező

ElérhEtőség: 06-20-288-2292
Jogosítvány előny!

építőipari  
szak- és segéd- 

munkásokat keres! 
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 •  REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE 
akár 2 órán belül! Új redőny azon-
nal megrendelhető! Péter úr,  
06-20-3685-888 

 •  TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítása, 
tetőszerkezeti munkák, ácsmunka, bá-
dogos munka, ereszcsatorna, Lindab 
tetőfedés, lécezés, fóliázás, ereszdesz-
kák, madárdeszkák festése, palajavítá-
sok, kúpcserép lekenése, leszögelése. 

Bármilyen kisebb javításokat is vállalok. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! 06-
30-526-8532, 06-70-362-7324 
 •  Építtetők, vállalkozók részére KÖLT-
SÉGVETÉS készítés. 06-20-595-1100 
 •  Lapostető szigetelés, vízszigetelés 
20 éves szakmai tapasztalattal, garan-
ciával! Otthonfelújítási támogatásra 
is! Áron úr, 06-20-297-3510.
 •  Festés, mázolás, tapétázás, külső-
belső szigetelés, színezés, lábazat, 
gipszkartonozás korrekt áron, jó mi-
nőségben rövid határidővel, számla-
képes. Festési utáni takarítás ablak-
pucolás igény szerint, nem csak a 
gödöllői térségben. 06-20-506-4657

elkészítését vállaljuk. Nyíló ka-
puk gyártása és cseréje. Tel: 06-
20-9463-409
 •  KERÍTÉSEK készítése és SZERE-
LÉSE! Drót, fa, fém kerítések készí-
tése. Kész kerítésrendszerek felál-
lítása. Kerítés lécek cseréje. Régi 
kerítések BONTÁSÁT VÁLLALJUK. 
Tel: 06-20-9463-409

EGÉSZSÉG
 •  GYÓGYPEDIKŰR, illetve szike 
mentes pedikűr! Fájdalom men-
tes körömszabályozás! Gödöllő, 
Köztársaság út 37. 0620-452-4477

OKTATÁS
 •  MATEMATIKA korrepetálást, köz-
ponti felvételire, érettségire való 
felkészítést vállal szakmai tapasz-
talattal rendelkező tanárnő. Online 
is. Tel: 06-70-408-5253 

 •  BONTÁST vállalunk! A munka-
végzés kézzel, ill. elektromos szer-
számokkal történik. Beltérben: vá-
laszfalak és burkolatok eltávolítása, 
szerelvények leszerelése, konyha 
és a fürdőszoba előkészítése a fel-
újításhoz. Nyílászárók kibontása. 
Kültéren: melléképületek és kerti 
építmények teljes körű elbontása. 
Kerítések és járdák felszedése. Szol-
gáltatások: törmelék bezsákolása, 
kis mennyiség esetén elszállítása. 
Konténerek megpakolása. Kulturált 
munkavégzés. Hívjon bizalommal: 
Péter 06-20-266-0104

 •  HEGESZTÉSI MUNKÁK! Keríté-
sek, korlátok fémszerkezetének 

Speciális jellegénél fogva autósiskolák, 
oktatók teljes körű ügyintézését,  

nyilvántartásának vezetését, könyve-
lését több éveS gyakorlattal. 

Kapcsolat: 
Bodó Andrea: +36 30 515 9430

Irodánk vállalja egyéni és társas vállalkozások 
Bérszámfejtését, tB-, Hr ügyIntézését.
egyéni vállalkozások (KAtA, átalányadózó is)  

valamint kisebb társas vállalkozások  
teljes körű könyvelését.

EmElőkosaras  
autó bérbEadás

 www.kosarasautoberles.eu  

Telefon: 
+36 20 284 4051

www.zoldteruletgondozas.hu
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 •  ANGOL és SPANYOL nyelvokta-
tást vállal FILMSZINKRON, könyv-
fordítás, vizsgaelőkészítés és kor-
repetálás területén jártas FIATAL, 
tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-
559-3918

ADÁS-VÉTEL
 •  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szak-
becsüs díjtalan kiszállással vásá-
rol antik bútorokat, festménye-
ket, órákat, mindenféle szobrokat, 
vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hi-
bás és hiányos darabokat is), régi 
pénzeket, könyveket, bizsukat és 
ékszereket, borostyánt, minden-

féle régiséget és HAGYATÉKOT. 
Legmagasabb áron vásárolunk 
első vevőként! Tel: 70/942-0806, 
70/603-7642

 •  Eltartható zöldség- és gyümölcs-
féleségek a tőlünk megszokott 
szolid árakon. Almafélék ládás té-
telben 200 Ft/kg, sárgarépa 220 Ft/
kg, zeller 300 Ft/kg, burgonyaféle-
ségek 150-170 Ft/kg, vöröshagy-
ma 190 Ft/kg, lila és fehér hagyma 
250 Ft/kg, fokhagymák 1200-1700 
Ft/kg, mák 1300 Ft/kg, babfélék 
660-1100 Ft/kg, Triticale takarmá-
nyozási célra 100 Ft/kg, naprafor-
gó 240 Ft/kg. Natúr, valamint sár-

garépás, céklás, tökös almalevek 
1300 Ft/3 l, 1700 Ft/5 l. UNIBOND 
BT. Gödöllő, Kőrösi Cs.S. u. 33.  
Tel: 06-28-432-941, 06-30-406-
5898

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

EGYÉB
 •  MÉZET közvetlenül a termelő-
től, a Ludányi Méhészetből! Akác, 
Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce 
krém-, Lépesméz, Propolisz és Vi-
rágpor kapható. 3kg fölött házhoz 
szállítjuk. 06-30-9891-721
 •  Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Repce, Akác-
, Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgó-
méz. 720ml-es csavaros tetejű 
befőttes üveget cserébe elfoga-
dok. Házhoz szállítás. Szabó Mé-
hészet Gödöllő, Lovas u.3. Tel.: 
06-28/417-913 



10% kedvezmény-t
adunk MINDEN
javítási költségből
a gyermeket nevelő
családoknak!*

AutoScope Szerviz Kft.
Tel.: +36 28 999 617
info@autoscope.hu
www.autoscope.hu

*Az akció 2022.02.01-től 2022.03.31-ig tart.

BORKERESKEDÉS

2100  
GÖDÖLLŐ,  
Petőfi tér 13.

H-P: 10-19,  
Szo: 10-12


