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Jelentős évfordulót
ünnepel a Gödöllői
Városi Könyvtár és
Információs Központ.

A

z intézmény 20 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuját az olvasók előtt, az
egykori Juhász Gyula könyvtár utódjaként. A jubileum kapcsán számtalan program, akció,
játék és kedvezmény várja az olvasókat. A programok március
1-jével indulnak. Az évfordulóról
és rendezvényekről beszélgettünk Liskáné Fóthy Zsuzsanna
igazgatóval és Istók Anna igazgató-helyettessel.
(folytatás a 16. oldalon)
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Költségvetés 2022
középpontban a családok
A képviselő-testület 8 igen, 6 nem és 1 tartózkoGyermekek
dás mellett elfogadta Gödöllő város 2022. évi
és családok
költségvetését. Köszönhetően az elmúlt évek
Városunk egyik legnagyobb
jó gazdálkodásának és megtakarításainak a
fejlesztése, az új városi bölCovid okozta nehézségek és a kormány elvonásai
csőde lesz, ami az egyetemi
ellenére is pozitív képet fest a büdzsé. A tavalyi
városrészben a Mézeskalácsház bölcsőde helyén épül fel.
szigorú és szűkös keretek után idén jóval több
A városvezetés annak
jut kulturális célokra, a fejlesztések köellenére a megvazött pedig a gyermek- és családbarát
lósítás mellett
döntött, hog y
beruházások állnak az első helyen.
Kevesebből

A

te st ü let i ü lé sen dr.
Gémesi György polgármester elmondta, a
kormány idén is jelentős forrást von el a településektől
az iparűzésiadó 50 százalékos csökkentésével, a szolgáltatások és a bérleti díjak befagyasztásával úgy, hogy az
önkormányzatoknak még az
infláció érvényesítésére sincs
lehetőségük.
A bevételek csökkenését
súlyosbítja, hogy 2022-ben
Gödöllőnek 640 millió Ft-ot
kell az államnak szolidaritási adócímén befizetnie, valamint, hogy koronavírus-járvány elleni védekezésnek az
önkormányzatot sújtó költségeinek megtérítéséhez sem járult hozzá a kormány egyetlen
fillérrel sem.
Elsőre talán jól hangzik, hogy
növekedtek az állami normatív
támogatások, ám ez, és a 2022.
januári bérkompenzáció, még
a jogszabály szerinti kötelező
béremelésekre, illetve az ennek következtében kialakuló
bérnyomás enyhítésére sem
elegendő, nemhogy a dologi

a kormányzati
elvonások edtöbbet nem
dig több mint
költségek inflálehet adni
egymilliárd foció miatti növerintot vettek ki a
kedésének fedezeváros kasszájából. A
tére!
pályázati önrészt az önEz leginkább a közétkeztetést végző Kalóra Non- kormányzat fejlesztési hitel
profit Kft. esetében látszik, felvételével biztosítja. A vis�ahol annak ellenére a két év- szafizetést a korszerű bölcsővel ezelőtti árakon kell szol- de alacsonyabb működtetési
gáltatni, hogy időközben több, költségei miatti megtakarímint 20 százalékkal emelked- tások biztosítják.
tek az élelmiszer árak, és a
A bölcsődeépítés mellett óvorezsi költségek. Ugyanez el- da korszerűsítésre is pályázik
mondható a szociális szféra a város. Jelenleg két pályázat
intézményeiről is, ahol szin- van folyamatban, a palotakertén szembe kell nézni ezzel a ti óvoda energetikai korszerűproblémával. Ezeken a terü- sítése és a Kastélykert óvoda
leteken mindezek mellett a teljeskörű felújítása.
jelentős munkaerőhiánnyal
is meg kell küzdeni az intézményeknek. Hiába visznek
ugyanis papíron többet haza
a dolgozók, ha fizetésük reálértéken kevesebbet ér.
A nehézségek ellenére a költségvetésben közel 4 milliárd
forint a fejlesztési rész: ebben
többek között kerékpárút, bölcsőde, közvilágítás és informatikai fejlesztések, valamint
a városháza befejezése szerepelnek.

Szociális és gyermekjóléti feladatokra 1.763.857.353 forintot
terveztek az idei esztendőre.
A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde 296.929.300
forinttal gazdálkodhat, szerepel a költségvetésben.
Szintén itt szerepelnek a különböző települési támogatások, amikre 24.800.000 forintot különítettek el.
A Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. 876.976.666 forinttal
szerepel a költségvetésben.
A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások és
bevételek különbözetét az önkormányzat saját bevételeiből
egészíti ki 247.399.873 forinttal.
Köznevelési feladatokra
874.994.940 forint szerepel a
büdzsében. Ide tartozik többek
közötti az óvoda feladatok ellátása, amire 837.890.140 forintot szánnak.
Bár nem kötelező, a város
idén is segíti a nyári napközis
tábor működtetését 500.000
forinttal, erre nagy szükség
van, mivel sok családnak gondot okoz, hogy oldja meg a
gyermek elhelyezését a vakáció alatt.
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Az alsós gyerekek iskolába jutását segíti a 2021-ben
két „próbajárattal” beindított
PEDIBUS program. 1.200.000
Ft-tal támogatja a város, hogy
a környezettudatos sétáló iskolabusz városi pilot-program
valamennyi általános iskolára
kiterjeszthető legyen.
Az Ifjúsági Önkormányzat
idén 2.000.000 forintból gaz-

akinek törvényes képviselője
gödöllői lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Gödöllőn tartózkodik. 2022-ben
8.000.000 Ft-ban állapítottak
meg erre a célra.

Pályázatok

Idén is jelentős szerep jut a városi fejlesztésekben a pályázatoknak. A költségvetésben
312.773.218 forint
szerepel a pályázatokhoz kapcsolódó
kiadások tételsoron.
A korábban már
említett családbarát pályázatok mellett többek között
a Rákos-patak alsóparki szakaszának rehabilitációja,
a Gödöllői Városi
Múzeum részleges
felújítása, az Országos Műjégpálya
dálkodhat, ez duplája a koráb- programban való részvétel,
az Ady sétány egy szakaszábinak.
Külön forrás szerepel a nak útfelújítása, valamint a
költségvetésben az
anyák napja megünneplése és a városi gyermeknap
rendezvényeire.
Folytatódik az újszülöttek köszöntése is. Az ezzel
járó támogatást és
emléklapot azok a
gyermekek kapják
– már évtizedek óta –,
Gödöllő város önkormányzata mindig nagy
hangsúlyt fektetett saját
bevételeinek megteremtésére, ennek köszönhető,
hogy az elmúlt évtizedekben már több nehéz időszakot sikerült átvészelnie a városnak – mondta
Pelyhe József, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub képviselője, aki elismerésre
méltónak nevezte, az idei
fejlesztéseket. Egyúttal fel-

szólította a fideszes képviselőket, hogy lobbizzanak
végre a város érdekében:
„Részetekről nagyobb aktivitást szeretnék, hogy például az iparűzésiadó kompenzációban kapjunk valamit
legalább 2022-ben, ha már
2021-ben nem kaptunk.” Úgy
fogalmazott: Jó lenne, ha a
fideszes képviselők állítólagos jó kormányzati kapcsolatainak végre lenne valami
eredménye!

GIM-ház tervezett fejlesztése szerepel a listán. Ez utóbbira – eredményes pályázat
esetén – 50 millió forint áll
rendelkezésre. Mindezek mellett Gödöllő pályázni fog a
Tormay Károly Egészségügyi
Központ II. épületének rekonstrukciójára, a Tessedik
Sámuel út felújítására, valamint a Blaháné út csapadékvíz- elvezetésére is.
Az egészséges életmód, a klímavédelmi szempontok, valamint a közlekedési terhelés
enyhítése érdekében folytatódik a kerékpárút-fejlesztési
program, a városközpont rekreációs célú fejlesztése, egyúttal a természetközeli állapotok visszaállítása céljából pedig
elkezdődik a Rákos-patak alsóparki szakaszának rehabilitációja. A fejlesztéseket európai
uniós források, valamint megyei támogatások segítik, így
összesen több mint 1,2 milliárd forint pályázati támogatást tudott az önkormányzat
behozni. Ezek is olyan fejlesztések, amelyek a gödöllői családok életminőségének javulását szolgálják.

Kultúra

A kulturális szolgáltatások rovatban 318.559.200 forint található, ebből a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ 148.629.000, a Gödöllői
Városi Múzeum 69.930.200, a
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 100.000.000 forintot
kap, amit 50 millió forinttal egészítenek ki a korábbi eredménytartalékból.
25.000.000 jut a város kiemelt művészeti csoportjainak,
3.500.000 pedig a Gödöllői Új
Művészet Közalapítványnak.
A korábbi év csökkentett támogatása után ismét 4 millió
forint támogatást kapnak a civil szervezetek, ezek közül is
több kulturális program megvalósítását segítik.
Mindezek mellett többek között olyan programokra is szán

Fidesz:

"Szakmailag
rendben van"
– mégsem
támogatták
A fideszes oldalról egy
tartózkodást és hat nem
szavazatot kapott az előterjesztés, annak ellenére, hogy Kolozs Csaba az
ülésen kijelentette: „Szakmailag rendben van a költségvetés”. A fideszes képviselő azonban később
magyarázkodni kezdett:
Mégsem úgy gondolta, ő
ezt csak a vállalt működési feladatokkal kapcsolatban értette…
Ez azért is érdekes, mert
a költségvetéshez számtalan kérdés érkezett a
fideszes képviselők részéről, módosító indítványt
azonban sem korábban a
bizottsági üléseken, sem
a képviselő-testület ülésén nem terjesztettek elő.
támogatást a város, mint a Múzeumok Éjszakája.

Településüzemeltetés
A város idén 858.947.831 forintot fordít településüzemeltetésre, ebből 664.693.331 Ft kerül a VÜSZI-hez, 115.000.000
forintot pedig közvilágításra –
ezen a területen jelentős fejlesztésekre is sor kerül idén.
Fontos pontja a költségvetésnek a helyi közösségi közlekedés. A helyi buszjáratokat a
Volánbusz Zrt. biztosítja, erre
130.000.000 forintot fordít az
önkormányzat.
BJ
Bővebben a

www.szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon.
Teljes terjedelmében: www.godollo.hu
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Így döntött
a képviselő-testület
Egyhangúlag fogadta el
a képviselő-testület az
önkormányzati társaságok 2022. évi üzleti tervét. A Művészetek Háza
kivételével valamennyi
cég nyereséggel tervez,
sőt, nem hiányoznak
a fejlesztések sem.

A

z Erzsébet Királyné Szálloda Kft. többek között elektromosautó-töltőállomást kíván telepíteni, mivel erre van igény.
Nyereséggel számol a VÜSZI
Nonprofit Közhasznú Kft.

Megszépül
Petőfi
szobra is
  Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója
2023. január 1-jén lesz.
Ez alkalomból az emberi erőforrások minisztere
2022/23-ra Petőfi-emlékévet hirdetett. A bicentenáriumra Gödöllő városa
a Petőfi-szobor méltó
megújításával tiszteleg
a költő előtt. A munkálatokra 2022 folyamán (arra
alkalmas időjárási körülmények között) kerül sor:
felületjavítást, tisztítást
és újrapatinázást fognak
végezni. A Petőfi-szobor
felújítására 3.000.000 forint szerepel a költségvetésben.

is. Kiemelték, jó irány a VÜSZI
azon törekvése, hogy saját brigádot építsen, s alvállalkozók
helyett azzal lássa el a feladatokat.
Nehéz helyzetben van a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft., mégis pozitív az
üzleti terve. Hatolkai Máté, a
Kalória vezetője elmondta, nemcsak az élelmiszerárak emelkedése okoz gondot, de az is, hogy
a törvényi szabályozás alapján
2020-as árakon kell szolgáltatniuk. Úgy fogalmazott: ha
június 30. után sem oldják fel
a nyersanyagnormák emelésére vonatkozó tilalmat, annak
a szolgáltatás minősége látja kárát. A jelenlegi adagokat

már nem lehet kigazdálkodni.
Szintén probléma az állandó
Elfogadta a testület 2022
munkaerőhiány: lassan nyugI. félévére vonatkozó
munkatervét. Az ülésekdíjba mennek azok az elkötelezett munkatársak, akik 20-30
re az alábbi időpontokéve vannak a cégnél. Újak peban kerül sor: március
17., április 21., május 19.,
dig nem jönnek, mert a fizetés
június 16.
jócskán alacsonyabb a versenyDöntöttek arról is,
szféráéval.
hogy a Gödöllői Polgár
A Gödöllői Piac Üzemelmesteri Hivatalban a rentető és Szolgáltató Kft. is
tervez fejlesztést, sőt pályázat
des szabadság kiadáis szerepel a tervek között, de
sára 2022. július 18-31.
ezekről később döntenek.
között, valamint 2022.
A Gödöllői Távhő Kft. a
december 27-30. között
munkatársak megtartására
rendelnek el igazgatási
koncentrál. Az elmúlt időszakszünetet.
ban a munkakörülmények javultak, most a bérek rendezé- származó eredménytartalékból
tervez fedezni. A MUZA jelenleg
se a fő feladat.
Az önkormányzati társaságok hat fővel dolgozik, de igyekeznek
közül a Művészetek Háza Gö- alkalmazkodni a szűkös lehetődöllő Nonprofit Közhasz- ségekhez.
K.J.
nú Kft. az egyetlen,
amelyik veszteséggel
Bővebben a
számol idén, s amit
www.szolgalat.com-on
az előző üzleti évek
és Facebook-oldalunkon.
gazdálkodásából

Koszorúzási felhívás!
Gödöllő Város Önkormányzata az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 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 szerveket,
pártokat, civilszervezeteket, ünneplő vendégeinket, 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!
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Mentsd
a bringád!

Alsópark:
Megújul a
közvilágítás

  Megkezdődtek a közvilágítás-korszerűsítési munkák az Alsóparkban. Jelenleg a
városi közvilágítás fejlesztés részeként – a
vasútállomástól a kastély előtti zebráig vezető részen – folyik a munka: első lépésként
az új vezetékeket építik ki, új kandelábereket kap a fősétány és négy okososzlopot
is elhelyeznek.

A munka nem akadályozza sem a gyalogos, sem a kerékpáros forgalmat, azonban
célszerűbb fokozottan odafigyelni a közlekedésre!
A fősétány közvilágításának korszerűsítése bruttó 65 millió forintba kerül, s a
több mint 230 milliós közvilágításfejlesztési
program első ütemeként valósul meg.

meghívó
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének
174. évfordulójára rendezett városi ünnepségre.

2022. március 15., 1000

   A Gödöllői Rendőrkapitányság
ingyenes kerékpáros regisztrációt tart a „BIKESAFE” program
keretében 2022. február 26-án 10
órától 14 óráig a Gödöllői Rendőrkapitányság épülete előtt (2100
Gödöllő, Petőfi Sándor u. 6-10.).
A regisztráción minden olyan
adatot, fotót és információt rögzítenek, ami egy későbbi felderítés vagy azonosítás alkalmával
fontos lehet. A Bikesafe az első
lépés kerékpárja nagyobb biztonságáért!
Információ: www.bikesafe.hu.
A regisztráció igénybevételéhez
előzetes időpontfoglalás szükséges, melyet a 06-28-524-601-es
(7241 mellék) telefonszámon lehet megtenni.

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent”
/gróf Szécheny István/

Az ünnepi műsorban közreműködnek
a CimbaliBand Zenekar és a Club Színház tagjai:

Helyszín: Gödöllő város főtere, Petőfi-szobor
Köszöntőt mond: Dr. Gémesi György polgármester
Közreműködik: Gödöllői Városi Fúvószenekar,
			
vezényel Ella Attila

A műsort szerkesztette és rendezte: Unger Balázs és Halász Tibor
A műsor után koszorúzás a Petőfi-szobornál,
majd lovasok és fogatok felvonulása a Gödöllői Lovassport és Hagyományőrző Egyesület szervezésében.

Unger Balázs – cimbalom, ének
Solymosi Máté – hegedű
Tóth Gergely – nagybőgő
Varga Kornél – gitár
Babos Lőrinc – dob
Bertalan Adrienne
Kalmár Benedek
Mehlhoffer Hanna
Bodor Réka
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Autós fizess! Minden, amit
a gépjárműadóról tudni kell
Szinte minden autóst érintő
határidő közeledik: Be kell
fizetni a gépjárműadó első
részletét, ráadásul egy sor
újdonsággal találkoznak a
gépkocsi tulajdonosok. Ezeket
gyűjtöttük össze olvasóinknak.

N

agyon fontos! Senki se várja a gépjárműadós levelet és csekket az önkormányzattól, 2021 óta a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) érkeznek
a gépjárműadóval kapcsolatos értesítések,
határozatok. Nem kapnak sem határozatot,
sem értesítést azok, akiket egész évre adómentesség illet meg, és ez a NAV nyilvántartásából megállapítható!
A NAV-tól határozatot kapnak azok, akiknek a tavalyihoz képest megváltozott a gépjárműadójuk. Akik viszont változatlan ös�szegű adót fizetnek, azokat értesítésben
emlékezteti a NAV a fizetésre. Idén az adót
már kerekítés nélkül, forintban kell megfizetni. Ha csak ez a különbség a tavalyi adó-

hoz képest, akkor a NAV szintén csak értesítőlevelet küld. Nem kapnak sem határozatot,
sem értesítést azok, akiket egész évre adómentesség illet meg. Nem kapnak levelet
azok sem, akiknek mindegyik gépjárműve
adómentes.
A határozatokat és értesítéseket a NAV
elektronikusan (cégkapura, vagy hivatali
tárhelyre) küldi mindenkinek, aki elektronikusan elérhető. A többiek postán kapják
meg a papírokat
Az adó első részletét március 15-ig, a másodikat szeptember 15-ig kell befizetni a
10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Banki
átutaláskor az adószámot vagy az adóazo-

nosító jelet fel kell tüntetni a közlemény rovat elején!
Sokan még mindig a csekkes befizetést
választják. Február 15-től már SMS-ben a
06-30-344-4304-es telefonszámon kérhető
csekk, ha valaki így szeretné befizetni gépjárműadóját. Az SMS-ben a „CSEKK” szó
után szóközt kell tenni, majd az adóazonosító jelet kell beírni. A „CSEKK” szó kis- és
nagybetűvel is írható.
A szolgáltatást csak olyan magánszemélyek
vehetik igénybe, akik pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezettek. A benyújtott
igényre a NAV két gépjárműadócsekket postáz a bejelentett lakcímre. Ez elsősorban a
levelezési cím, ha az nincs bejelentve, akkor a tartózkodási hely, és ha az sincs bejelentve, akkor a lakóhelycímre érkezik a
csekk.
Nem árt tudni, kinek is kell az adót befizetni. A gépjárműadót főszabály szerint az
fizeti, aki a járműnyilvántartásban az év
első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Ha tehát
valaki év közben használt gépjárművet vásárolt, akkor csak a következő évtől kell fizetnie utána az adót!

Lejárnak a nyugdíjas bérletek
Városunkból sokan utaznak a fővárosba, vásárolják a külön
böző bérlettípusokat. A következő hetekben a nyugdíjasok
nak kell majd odafigyelni, nehogy lejárjon az okmányuk.

A

BKK felhívja a figyelmet arra, hogy
a bérletigazolványok érvényességét nem hosszabbították meg, továbbá az álláskereső bérlet kiváltásához
és a kisgyerekes bérletigazolvány érvényesítéséhez szükséges igazolásokra sem vonatkozik a hosszabbítás.
A nyugdíjas bérletigazolványok döntő többségét az ellátottak utazási utalványa alapján
állították ki, ezeket a bérletigazolványokat 2022. március 31-ig kell érvényesíteni. Az
arra jogosultaknak az új, 2023.

március 31-ig érvényes utalványokat februárban és márciusban kézbesítik. Ahhoz,
hogy az érintettek kedvezményesen vehessék igénybe a budapesti közösségi közle-

kedést, feltétlenül szükséges az érvényesítés, a nyugdíjas bérletek csak érvényes
nyugdíjas bérletigazolvánnyal használhatók. Ha a bérletigazolvány érvényességi
ideje lejár, a bérletet már akkor sem lehet
használni, ha azon későbbi érvényességi
idő van.
Célszerű mielőbb felkeresni bármelyik
ügyfélközpontot vagy pénztárt a nyugdíjas
bérletigazolvánnyal, az új utalvánnyal és személyazonosításra alkalmas okmánnyal, kérve
az érvényességi idő meghos�szabbítását. Akinek a nyugdíjas bérletigazolványán hátul
már mind a négy érvényesítési hely betelt, annak fényképet
is szükséges vinnie, hogy azzal
új bérletigazolványt készíthessenek.
(Forrás BKK)
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Vécsey László állhat
a plakátrongálás mögött?

Ki viszi el a balhét?
Még sokan emlékeznek rá, hogy a 2019-es
önkormányzati választási kampány
finisében rendkívül durva támadás történt a Gödöllői Lokálpatrióta Klub ellen.

A

szer vezet valamen�nyi óriásplakátját, számos buszmegállóban található hirdetését és több, az
oszlopokra kihelyezett tábláját megrongálták. A plakátokra horogkeresztet és megbélyegző megjegyzéseket festettek.
Úgy tűnt, a feladatot ügyesen
végrehajtották, a meglepetés
akkor jött, amikor kiderült, az
egyik plakátnál a vadkamera
az egész akciót rögzítette, ráadásul jól látszott annak a kocsinak a rendszáma is, amivel
az elkövetők érkeztek. Az ügyben sokan fideszes érintettéget
emlegettek.
Több mint két évvel az események után, idén január 22én megszületett az első vádirat.
Az esetről a Magyar Hang magazin közölt részletes tényfeltáró cikket.
Az írásban megjelent és a lap
online felületén is olvasható ös�szefoglaló nem csak az eseményekről számol be, hanem azt
a kapcsolati hálót is bemutatja, aminek mentén a nyomozás
zajlott.
A cikk három gyanúsítottat
nevez meg: M. Barnabást, M.
Benjámint és P. Ferencet.
Az ügyben felmerült többek
között a gödöllői Fidelitas elnöke,
Kiss Dávid neve is, aki önkormányzati képviselőnek indult,
de alulmaradt a lokálpatrióta je-

lölttel szemben. Ugyancsak felmerült Vécsey László fideszes
országgyűlési képviselő neve is.
A lap idéz a nyomozati anyagból, többek között a gyanúsítottak mobiltelefonjainak
beszélgetéseiből: „Hallod cink van! Vécsey volt apámnál,
Az autópálya-lehajtónál (2019. október 8.)
Hallod cink van!
megvan az önkormányzatnak
Vécsey volt
pártja újra iratot nyújt be a vezető ügyész a
a rendszámom!”
e g yén i je - Gödöllői Járásbírósághoz.
Egy következő üzenetapámnál...
löltként indít
„Itt tart tehát most a törtében a másik bűntársát
az idei választá- net, ami jócskán túlmutat azon,
arra kérte, hogy tudjon
meg minden infót Vécseytől.
son a Magyar Hang hogy néhány suhanc plakáto„Beszélj Dáviddal, s kérd több kérdést is feltett az üggyel kat rongált” – fogalmaz a Mameg h tudjon meg minden kapcsolatban, ő azonban csak gyar Hang cikke. „Egyértelmű
infót estig vécseytől.”
annyit válaszolt, a rendőrsé- a történtek szervezettsége, előDe a tanúvallomásokban is gi tanúvallomásában mindent re kiterveltsége, s az is, hogy
elhangzik a „Vécsey” név – töb- elmondott, mást nem tud.
hiába végez a rendőrség részAz ügy érdekessége, hogy ben azért mégiscsak értékelhető
bek között megerősítve, hogy a
„A Vécsey nevű személy, a helyi a Dunakeszi Járási Ügyész- nyomozati munkát, az ügyészFidesz vezetője, helyi politikus”. ség 2021. július 22-én az eljá- ségi szakban a regnáló hatalom
rást megszüntette. Majd miu- számára kényes ügy ezúttal is
Vécsey Lászlót is
tán Pelyhe József, a Gödöllői elhasalt. Egyetlen hatóság sem
kihallgatták tanú- Lokálpatrióta Klub elnöke pa- vizsgálta, felmerül-e hamis tanaszt tett a Pest Megyei Fő- núzás, illetve hogy miként szeként, aki azonban
ügyészségen és a Dunakeszi rezhetett bárki civilként tudoRendőrkapitányságon,
vala- mást a nyomozás állásáról...”
minden kapcsolatot
mint több ellentmondásra is
Forrás: Magyar Hang
tagadott, lényegéfelhívta a figyelmet, 2022. jaAz írás teljes terjedelben még azt is, hogy nuár 22-én végül újabb határozat született a Dunakeszi Jámében olvasható az alábismer Kiss Dávid
rási Ügyészségen:
bi linken: https://hang.
hu/belfold/egyszerreP. Ferenccel és M. Benjámin
nevű személyt.
naciztak-es-bziztak-aGáborral szemben ismételten
plakatrongalok-136829
Vécsey László fideszes or- megszüntetik az eljárást, M. Barszággyűlési képviselőnek, akit nabással szemben viszont vád-
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BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
nagykorú magyar állampolgár számára, aki
– a meghirdetés időpontjában nem rendelkezik Gödöllő város közigazgatási területén beköltözhető állapotú lakóingatlan tulajdonjogával vagy tulajdoni hányadával, amely jogosulttá teszi a lakóingatlanban az életvitelszerű tartózkodásra a vele együtt élő közeli
hozzátartozóival együtt,
– Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakik vagy
a városban tevékenységet folytató munkáltatónál munkaviszonyban foglalkoztatott, és nem rendelkezik bérlői, bérlőtársi joggal
költségelvű, vagy piaci lakbérrel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakásban,
– akivel közös háztartásban élő, vele együtt költöző közeli hozzátartozó tényleges jövedelme alapján igazolható, hogy a lakás lakbérét fizetni és fenntartási költségeit viselni tudják,
– a meghirdetett lakás nagysága eléri, vagy meghaladja a pályázó és a vele együtt költöző közeli hozzátartozók létszámát, figyelembe véve a méltányolható lakásigény mértékének alsó határát.
A rendelet 4. §-a alapján a másfél szobás lakás maximum 3 fő,
két szobás lakás maximum 4 fő részére adható bérbe.
•  Deák Ferenc tér 1.2/7. (44 m2, 1 szoba + fél szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba + wc, erkély, helyiségekből álló, összkomfortos,) bérleti díj: 70.400 Ft/hó,
•  	Deák Ferenc tér 3. 2/11. (45 m2, 1 szoba + fél szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba + wc, erkély, helyiségekből álló, összkomfortos,) bérleti díj: 72.000 Ft/hó,
szám alatti önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű lakbér
fizetése melletti, legfeljebb 5 éves határozott időtartamra (mely
meghosszabbítható) történő bérbeadás, valamint
•   Kazinczy krt. 9. 1/4. (60 m2, 2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, wc, kamra helyiségekből álló, komfortos), bérleti díj: 84.000
Ft/hó, közös költség:10.000 Ft/hó,
•  	Munkácsy Mihály u. 3/b 2/9. (50 m2, 1 szoba + fél szoba, konyha,
előszoba, fürdőszoba + wc, kamra helyiségekből álló, komfortos),
bérleti díj: 70.000 Ft/hó, közös költség:7.436 Ft/hó,
szám alatti önkormányzati tulajdonú lakások piaci elvű lakbér
fizetése melletti, legfeljebb 3 éves határozott időtartamra (mely
meghosszabbítható) történő bérbeadás.
A szerződéskötés feltétele óvadék megfizetése (2 hónapnyi bérleti díj).
Egyéb pályázati feltételek: A résztvevők körére és fizetőképességre a vonatkozó rendeletben szabályozottak.
A pályázatok benyújtásának módja: Formanyomtatvány kitöltése, valamint a szükséges dokumentumok csatolása. levélben Gödöllői Polgármesteri Hivatal (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) ill. emailben nagy.
noemi@godollo.hu címezve, valamint személyesen az ügyfélszolgálaton, (Gödöllő, Petőfi tér 4-6. hétfő 8.00-18.00, szerda 8.00-16.30).
A megpályázni kívánt lakások megtekinthetők: 2022. március 10én 16.00 órától Nagy Noémivel (06-70-886-8727). Találkozás a Deák
Ferenc tér 2. épület előtt.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. március 16.
Részletes tájékoztató és formanyomtatvány átvehető ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálaton, letölthető a honlapról, érdeklődni lehet a 06-28-529-171-as telefonszámon Nagy Noéminél.
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Nyisson vendéglátóhelyet

Gödöllő Főterén!

   Gödöllő 2018-ban
átépült, nívódíjas
Főterén, az újjáépülő Városháza árkádja alatt új vendéglátóhely kialakítására
hirdetett pályázatot
Gödöllő Város Önkormányzata.
A népszerű helyszín a város
„nappalija”, ahol nemcsak a gödöllőiek, hanem a környékbeliek, és a város látványosságait
(többek közt a Gödöllői Királyi
Kastélyt, a kastélykerteket és a
királyi vasúti várót) látogatók is
szívesen töltik a szabadidejüket.
A pályázat részletei megt a lá l hatók G ö döl lőn vá-

ros honlapján a kiemelt hírek rovatban: https://www.
g o d o l l o. hu /p a l y a z at i felhivas-vendeglatohelyberbeadasara/
Az exkluzív helyszínen lévő
vendéglátóegység belsőépítészeti kialakítására és bérbevételére szóló pályázat beadási határideje: 2022. március 31.

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ a gödöllői 8000/22,
8000/147, 8000/149, 8000/155, 8000/158
helyrajzi számú ingatlanok pályázat
útján történő értékesítéséről
  Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) két fordulós pályázatot hirdet a gödöllői 8000/22,
8000/147, 8000/149, 8000/155, 8000/158 helyrajzi számú
ingatlanok, közlekedés céljára nem szükséges területei
tulajdonjogának megszerzésére.
A pályázat az 5 db ingatlanra együtt, 2022. március
14. napján 12.00 óráig nyújtható be.
A pályázati tájékoztató a www.godollo.hu Gödöllő város honlapjáról tölthető le.
A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést köt.
A pályázat második fordulójában az ajánlott bruttó vételár
5 %-ának megfelelő összegű bánatpénzt kell megfizetnie a
pályázónak a kiíró részére.
A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes személy esetén igazolni kell a személyazonosságát, meg kell adni adóazonosító jelét. Nem természetes személy esetén igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet. A pályázat nyertesével nem
köthető meg a szerződés, amennyiben személyazonosságát nem igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve
nem igazolja, hogy átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem átlátható szervezet.

gödöllői szolgálat • 2022. február 23.

közélet Ӏ 9

Ambrus Zoltán
emlékezete

Ambrus Zoltán családja körében Gödöllőn
   Ambrus korának egyik legnagyobb tekintélyű, igen művelt, sikeres irodalmára volt.
Jogásznak tanult, de az egyetemet nem fejezte be, az irodalom jobban érdekelte. Párizsba ment hát, ahol a Sorbonne-on irodalmat tanult. Első írásai már az 1880-as
évek végétől megjelentek, s kezdettől elismerés fogadta.
Első írásai már az 1880-as évek végétől
megjelentek, s kezdettől elismerés fogadta.
Édesanyja, Speth Vilma déd- és nagyszülei
az uradalomban töltöttek be hivatalt, nem
csoda hát, hogy amikor az orvos jó levegőt
javasolt Ambrus Zoltán édesapjának, úgy
döntött, itt bérel lakást az Erzsébet-park

melletti, a mai Táncsics Mihály utcában.
Ambrus innen járt be Pestre az egyetemre. A nyaralások idejére az Alvégben, a Tégla (ma Lovarda) utcában vett házat, ahol
az író is sokat időzött, ez a hely jelentette számára a kikapcsolódást. Az augusztus hónapot mindig Gödöllőn töltötte, itt
írta rendszeresen a vasárnapi Pesti Naplóba a cikkeit. De szívesen üldögélt egy-egy
fröccs mellett a vasútállomás vendéglőjében is – ez utóbbi debreceni gyermekkorára emlékeztette. Általában Homokbucka néven említette írásaiban Gödöllőt.
A település több írásában is megjelenik: Így
az Alkonyat című novellájában, a Pickwick
úr filozófiája című cikkében és önéletrajzi
ihletésű regényében, a Midas királyban is.
Emlékét Gödöllő ma is nagy szeretettel
ápolja, a gödöllői hagyaték jelentős része
a Gödöllői Városi Múzeumba került, nevét
utca viseli a városban. Egykori házában ma
is lehetőség van a látogatásra, ahol egy mini
kiállítás, a ház falán dombormű, a kertben
pedig szobor emlékeztet az íróra. A képviselő-testület pedig a múlt év októberében
döntött úgy, hogy emléktáblát helyez el az
Ambrus Zoltán köz zöldterületén.

Erasmus program:
Kertkapcsolat
   Folyamatosan dolgoznak a gödöllői, az
augsburgi és a wageningeni tanárok közös projektjükön. A Gödöllői Török Ignác
Gimnázium Erasmus projektjének legutóbbi állomása városunk volt. Az augsburgi Montessori iskola 2 tanára és a holland testvérvárosunk középiskolájának 2
képviselője érkezett hozzánk a múlt hét
végén. A projekt témája az iskolakert. A
hollandok természetesen mindnyájunk
előtt járnak ezen a területen, de a MATEvel ápolt kapcsolatainknak köszönhetően
mi is tudtunk nekik
újat mutatni. Szakértő oktató vezetésével vettünk részt
workshopon, ahol a

Petri-csésze rejtelmes világába nyerhettünk betekintést. Ezen kívül a gödöllői
Waldorf iskola kertjében tettünk látogatást, mely példaértékű. Reményeink szerint a projektnek köszönhetően nekünk is
lesz majd egyszer hasonló, melynek kialakításához szívesen vesszük segítőkész kollégáink tapasztalatait. Ezúton is köszönjük
nekik a szíves vendéglátását, a szakszerű tájékoztatást és vezetést. Reményeink
szerint a járványügyi helyzet az elkövetkezendő hónapokban javul, és a következő
találkozóra diákok
is érkezhetnek hozzánk, akikkel együtt
folytathatjuk a kertészkedést.  (TIG)

MEGHÍVÓ

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület és a Gödöllői Királyi
Kastély Barátainak Egyesülete
Ambrus Zoltán halálának
90. évfordulója alkalmából
2022. február 28-án, 16.30 órakor
megemlékezést tart az
Ambrus Zoltán közben.
(a Szentháromság-templom mellett)
Az író munkásságát méltatja
Gaálné dr. Merva Mária
ny. múzeumigazgató
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Siker volt a közös
kolbászolás
Délután 14 órakor kezdődött a
piacon a negyedik kolbásztöltő
verseny, 13 csapat versengett.
Békési Kolbászkirályok öröme

A

mezőnyben
nem csak gödöllőiek vettek részt, Budapest,
Kecskemét, Szada,
Szentendre, Okány
és Pápa is képviseltette magát: százötvenen töltötték a küMunkában a Gödöllői lönböző kolbászokat.
A versenyzők és a
Lokálpatrióta Klub
közönség egyaránt
jó hangulatban töltötte a délutánt, a versenyszellem, a társaság és a kóstolási lehetőség sokak számára bizonyult vonzónak.

Balatoni Mócsingolók nyerték a csípős kategóriát
A program ideje alatt a jó hangulatról
Gödöllő Népi Zenekara, és a FORMA DUÓ
gondoskodott.
Az alapos zsűrivéleményezés után a
győzelmet a csemege kategóriában a Békési Kolbász Királyok, a csípős kategóriában pedig a Balatoni Mócsingolók győztek. A közönségdíjat a Szadai Borászok és

Gödöllői Akadémia
2022. I. félévi előadásai
2022. március 11. péntek 16 óra
A Gödöllői Királyi Kastély jelene és jövője
Előadó: Dr. Újváry Tamás ügyvezető igazgató
2022. április 08. péntek 16 óra
	Hogyan értelmezzem laborleleteimet?
Előadó: Dr. Kiss Éva főorvos
2022. május 06. péntek 16 óra
A meteorológiai előrejelzés titkai,
érdekességei – Előadó: Pártai Lucia meteorológus
Az akadémia első féléve 2022. június 11-én egy Székesfehérvár-Velence autóbuszos kirándulással fejeződik be,
amiről külön szórólapos tájékoztatót adunk.
Helyszín: M
 űvészetek Háza Gödöllő,
rendezvény- és kiállítóterem
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

az Okányi Kolbászolók vihették haza.
Rajtuk kívül, természetesen, mások sem távoztak sikerélmény nélkül. Számtalan különdíjat ítéltek oda, amiket Fekete Zoltán, a
piac igazgatója és Gémesi György polgármester adott át. Bár a verseny este hatkor
véget ért, az utána következő kolbász buli
csaknem éjfélig tartott.

Több fotóval

a www.szolgalat.com-on.
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Gödöllői
zászló
A Kilimandzsárón
éves lehetett, amikor a szó: Kilimandzsáró megmozgatta a
fantáziáját. Az álom megvalósítására hat évtizedet kellett
várnia. Elmondta, elege lett abdennapjait, de nem riad vissza ból, hogy maréknyi gyógyszert
Sosem túl késő nagy
a
kihívásoktól sem: februárban, szedett, ezért életmódot váldolgokba belevágni.
68 évesen útnak eredt, hogy tott. Lefogyott, megtanult jómegmássza a Kilimandzsárót. gázni, hazai túrákkal „edzett”,
alász Levente nyugalma- Az 5895 méteres Uhuru-csúcs majd február 4-én repülőre ült
zott pedagógus, a Gödöl- alatti utolsó bázisig jutott: 4720 és nekivágott a kalandnak.
Hogy arrafelé mennyire ritlői Lokálptarióta Klub méteren tűzte ki Gödöllő város
volt önkormányzati képvise- zászlóját.
ka a 68 éves hegymászó, azt jól
lője a sokévi munka után ma
Halász Levente gyerekkori mutatja, hogy a helyi túravezemár a pihenésnek szenteli min- álmát valósította meg. Nyolc tők a „Papa Levente” megtiszte-

H

Nőnapi Ajándékkosár
nem csak Hölgyeknek
Művészetek Háza Gödöllő
2022. március 6-7-8., 1630 és 1900 órakor
Vezetői tánckar:

Küszöb Zenekar:

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

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

Fellépők:

ismét!
Jegyár: 1000 Ft
Kapható: február 17-18-án, 10-12 és
14-18 óra között a MUZA pénztárában,
valamint a jegyiroda hivatalos nyitvatartási idejében.
A hagyományoknak megfelelően
a bevételt jótékony célra fordítják.

Gödöllő Táncszínház

Benedek Krisztina
Benedek Benjámin
L. Péterfi Csaba
Mészáros Beáta
Dr. Pappné Pintér Csilla
Rabné Simon Gyöngyi
Szekeres Andrea
Varga Gyöngyi

lő névvel illették, és nagy szeretettel segítették. A csúcs alatti
utolsó bázisnál azonban már
olyan ritka volt a levegő, hogy
onnan már nem indult feljebb.
De nem csak azt tartotta fontosnak, hogy teljesítse a kihívást. Pedagógusként meglátogatott egy keresztény és egy
muszlim oktatási intézményt.
Mint mondta, mindkét helyen
nagy szeretettel fogadták.
A túráról bővebben is olvashatnak majd a Gödöllői Magazin tavaszi számában. (ny.f.)

Koreográfusok:
Vajda Gyöngyvér
Palásthy György

Műsorvezetők:
Buka Enikő
Tápai Dóra
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Nemzetközi nőnap:
Politika vagy
figyelmesség?

Március 8-án a nőket köszöntik szerte a világon. Az ünneplésnek számtalan
formája van, nálunk leginkább egy-egy szál virágot, csokoládét kapnak
a hölgyek, akik közül talán csak kevesen tudják, hogy a nemzetközi
nőnap annak állít emléket, hogy 1857-ben ezen a napon New Yorkban
mintegy negyvenezer textilipari munkásnő tüntetett egyenlő
bérért, munkaidő-csökkentésért. A nők jogai és a
nemzetközi béke napját 1977-ben tette
hivatalos ünneppé az ENSZ-közgyűlés.

A

nem z e tköz i nő nap gondolata a német
Clara Zetkin ötlete volt, aki 1910ben Koppenhágában megtartott II.
Nemzetközi Szocialista Nőkongresszuson tett javaslatot arra,
hogy évente egy napot szenteljenek a nőknek. Március 8.
a New York-i textilmunkásnők 1857-es
sztrájkjának, más források szerint egy
New York-i gyárban 1908-ban e napon
bekövetkezett tűzben elhunyt 129 munkásnőnek állít emléket.
Magyarország a nőnapi felhíváshoz
először 1913-ban csatlakozott, amikor az
Országos Nőszervező Bizottság röplapokat osztott. A következő évben, 1914-ben

már országszerte
rendezvényeket szerveztek.
Az ünnep mára
elvesztette politikai
tartalmát és jelentőségét, ugyanakkor az
1980-as évektől a nőszervezetek új jelenségekre, problémákra hívják
fel a figyelmet. Egyre több olyam programot rendeznek ezen a napon, amelyeken, a nőknek a társadalomban viselt
óriási szerepére, ugyanakkor sok esetben kiszolgáltatottságára hívják fel a figyelmet.
A világ számos országában rendeznek
ilyenkor különböző megmozdulásokat.

Clara
Zetkin

Most azonban mellőzzük
a politikai töltetet, és
nézzük az ünnep kedvesebbik oldalát!
Valljuk be, a kedvesség,
az odafigyelés minden
nőnek jól esik, éljen a
Föld bármely pontján!
Ennek pedig – ellentétben a reklámok által sugalltakkal – nem kell méregdrága dolognak lennie!
Természetesen itt is igaz: ahány ház, an�nyi szokás. A különböző országokban másmás virág társul a nőnaphoz.
Hazánkban régebben egy kiscsokor hóvirággal vagy
ibolyával lepték meg
ilyenkor a férfiak a
hölgyeket, napjainkban azonban inkább a cserepes virágok, a játszintok,
primulák, nárciszok
és tulipánok a népszerűek.
Az olasz férfiak
sárga mimózákat
tartalmazó virágkompozíciókat ajándékoznak nőnapon. A mimóza Oroszországban is az egyik legnépszerűbb nőnapi ajándék, a másik kedvenc itt a sárga tulipán.
Franciaországban a gyöngyvirág és az ibolya a divat.
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Azok a gödöllői nők!
A nőnap remek alkalom arra, hogy megemlékezzünk
azokról a híres hölgyekről, akiknek a neve összeforrt
Gödöllővel. Igaz, más-más módon kötődnek váro
sunkhoz, büszkén mondjuk, hogy itt születtek,
itt éltek, vagy épp néhány napot töltöttek itt.

Erzsébet királyné

N

gödöllői királykisas�szonynak neveztek.
És ott a színpad
királynője, a nemzet
csalogánya: Blaha
Lujza, aki 1881-ben
vett férjével házat
Gödöllőn. Az épület sajnos egy 1944es bombázás alatt
megsemmisült.
Ha pedig a
színházról beszélünk, meg kell emlékeznünk a 2020.
decemberében elhunyt Pécsi Ildikó
Kossuth- és Jászaidíjas színművészről,
Gödöllő díszpolgáráról, aki rajongásig szerette „Gödöllőkét”
– ahogy ő nevezte otthonát, s
emellett aktív részese is volt
városunk életének. Kihagyhatatlan a sorból Oszvald Marika Kossuth- és Jászai-díjas
színművész, aki szintén díszpolgára városunknak.
Léda, Ady Endre múzsája is itt
töltötte élete utolsó éveit, 1923tól 1934-ben bekövetkezett haláláig élt a férjével, Dióssy Ödönnel gödöllői villájukban.

o, nem az összes híres
hölgyet soroljuk fel, arra
talán egy könyv sem lenne elegendő, hiszen az elmúlt
évszázadokban a koronás főktől a művészeti élet kiemelkedő alakjain át számos nagyság
fordult itt meg.
Ha a teljesség igénye nélkül
akarjuk kiemelni a legismertebbeket, akkor Mária Teréziával
kell kezdenünk, aki 1751-ben
Grassalkovich I. Antal vendégeként két napot töltött Gödöllőn,
ez volt birodalmának legtávolabbi pontja, ahová ellátogatott.
Városunk leghíresebb as�szonya azonban mégsem ő,
hanem Erzsébet királyné, akit világszerte ma
is Sisiként emlegetnek.
Herczenik
A királyné több mint
Anna
2000 éjszakát töltött a
operaénekes
kastélyban, sokszor leányával, Mária Valéria
hercegnővel, akit sokan

Léda – Brüll Adél

Kriesch Laura

Blaha Lujza, a nemzet csalogánya
Mészáros Eszter junior
világbajnok sportlövő

noki bronzérmes asztaliteniszező, és Mészáros Eszter junior világbajnok sportlövő.
Ezt persze még hos�És nem mehetünk el szó nélkül az egykori szecessziós mű- szan sorolhatvésztelep mellett, ahol a nők nánk…
egyenrangú partnerként alkottak férfitársaik mellett – most
csak hármat említünk meg
közülük: Kriesch Laurát és az
Undi lányokat, Carlát és Mariskát.
De nem is kell az időben ilyen
sokat visszautaznunk, ha olyan
hölgyeket keresünk, akik városunk jó hírnevét öregbítik, az élet
különböző területein igyekeznek
helyt állni, és kiemelkedő teljesítményt nyújtani. Ilyen többek között Katona-Szabó
Erzsébet textilművész,
Gödöllő díszpolgára, Baráth Emőke és Herczenik
Anna operaénekesek,
Langer Ágnes hegedűművész, Tóth Krisztina
Európa-bajnok és világbaj-
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Karosi Júlia

Balázs Elemér Group

Jazzre
hangolva
   Karosi Júlia különleges estje
után március 17-én ismét a jazz
rajongóit várja a Királyi Váró.
Március 17-én este 20 órai
kezdettel a Balázs Elemér Group ad koncertet.
Balázs Elemér formációja
egyéni hangzásvilágot alakított
ki, melynek legfőbb jellemzője a
dallamközpontúság és a különleges ritmika. Ezeket a férfi és a

női hang kontrasztja teszi még
színesebbé.
A zenekar alapítója dobosként
és zeneszerzőként is meghatározó alakja a magyar jazzéletnek,
különleges dobolása napjainkig
közel száz lemezen hallható.
Tagok: Balázs Elemér – dob,
Horváth Cintia – ének, Szakonyi Milán – ének, Balázs József
– zongora, Komjáti Áron – gitár,
Lakatos Pecek Krisztián – bőgő,
Czibere József – ütőhangszerek.
Jegyek 3 500 Ft-os áron vásárolhatók a Gödöllői Városi
Könyvtárban és a Királyi Váróban.

Világsztárokkal

forgat a gödöllői
rendező

Amanda Sey
fried, a Mamma
Mia sztárja és a
Pókembert alakító
Tom Holland lesznek a
főszereplői a The Crowded
Room című sorozatnak, ami az

Apple Studios gyártásában készül, és aminek mind a tíz részét a magyar Mundruczó Kornél fogja rendezni.
A sorozatot Akiva Golds
man, Oscar-díjas (Egy csodálatos elme) forgatókönyvíró írja, részben a saját élete,
részben a Billy Milligan háborúi című Daniel Keyes-regény
alapján. A sorozatban a
Pókembert játszó
Tom Holland egy
Danny Sullivan nevű férfit
fog alakítani,
Seyfried pedig a pszichológusát.
(Forrás:
Telex.hu,
fotó forrás:
hollywoodreporter.com)

Újabb zeneiskolai siker
  A Fréderic Chopin Zenei AMI növendékei újabb
megmérettetésen arattak sikert. Ezúttal a XI. Országis
Czidra László Furulyaversenyen mutatták be tudásukat.
A területi válogató kamara-

zene kategóriájában Szabó
Hunor, Pirkó Emma, Juhász
Enikő és Sorompó Attila képviselte az intézményt szép
eredménnyel, bejutottak az
országos döntőbe. Felkészítő tanáruk Z. Molnár Ildikó.
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Aladár-napi
farsang

   A hagyományoktól eltérő módon, de
a megszokott kiemelkedő színvonalú előadással tisztelgett az
egykori szecessziós
művésztelepet alapító Körösfői-Kriesch
Braun Áron és Kuti Donát
Annus Réka
Aladár emléke előtt
a Körösfői-Kriesch
Aladár Művészeti Alapítvány. A Fréderic Áron és Kuti Donát többek között Mozart
Chopin Zenei AMI koncerttermében ez al- átiratokkal örvendeztette meg a közönsékalommal az egykori farsangok hangula- get, Eszenyi Zsombor pedig a velencei kartát idézték fel az Aladár-napi est keretében. neválok hangulatát idézte meg játékával.
Ahogy a korábbi években, ez alkalommal Mindezt Juhász Lilla Bella, Rohányi József,
is az alapítvány által kitüntetett fiatal tehet- Albert Márton pedig Örkény István soraségek léptek színpadra az Erzsébet királyné ival fűszerezte meg. A hoppmester: Barta
vers és prózamondó verseny díjazottjaival, Katalin volt.
felvételről pedig a Remsey fivérek kisfilmjei szereztek vidám pillanatokat a résztveBővebben, több fotóval
vőknek.
a www.szolgalat.com-on
Az est folyamán magyar népdalok hangés Facebook-oldalunkon.
zottak el Annus Réka előadásában, Braun

Világjárvány
és művészet
meghökkentő munkáiból egy korábbi
kiállításon már ízelítőt kapott a közönség: akkor is erőteljesen hatottak.
A most bemutatott sorozat a covid időszakában született, amikor a maszkos, védőruhás emberek részei lettek mindennapjainknak: Bazsik Anna képei azonban
különös erővel hatnak, szinte gyomorszájon vágják a nézőt, legyen bármilyen
   Reflex/Reflections címmel Bazsik Anna náció tagja. A képek egyformán szólnak
alkotásaiból nyílt kiállítás a Levendula Ga- a budapesti, a római vagy a wuhani emlériában február 12-én. A gödöllői művész berekhez, emlékeztetnek, figyelmeztetnek – minden megváltozhat és mindenBazsik Anna, Sz. Jánosi Erzsébet és Nagy-Vargha Zsófia hez hozzászokhatunk.
A kiállítást Nagy-Vargha Zsófia nyitotta meg, közreműködött Dennert Árpád és
Lutz János.

Bővebben, több fotóval

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

Bagoly
könyvesbolt

ajánlója
Jót ne várj!
   Jól gondold
át, hogy kézbe
veszed-e! Mert
nem fogod letenni, akkor
sem, ha megcsömörlesz
tőle. Mert minden rádzúdul:
a múlt mocska és tragédiái, valamint a
jelen fájdalmai
összefonódva
és külön-külön is beborítanak, hogy nem tudsz szabadulni.
Hiába múlik az idő, a múlt árnyai követnek, behálóznak, és nem tehetsz ellenük
semmit. Mégis el kell merülni bennük, legyen bár a történet főhőse szegényparaszt leány, akit elüldöz otthonról az előítélet, szerkesztő, akit utolért a gyilkos kór,
vagy koreai leány, aki Budapesten találja
meg a szerelmet… a sorsa meg van pecsételve.
Miért olvassuk mégis végig Grecsó
Krisztián legújabb novelláskötetét? Miben
reménykedünk? Hogy lehet jobb? Hogy
lehet más? Mert van, aki megérdemelné… Tényleg nincs igazság?
Valahol, mélyen igenis vágyunk az
igazságra, arra, hogy felfedezzük a másikban a jót! Szeretnénk hinni, hogy jön
egy pillanat, amikor minden jóra fordul:
hogy nem sújt le a puskatus, hogy felszolgálólány kedves lesz, hogy Adélnak sikerül karriert csinálnia, és még hosszan sorolhatnánk.
Fura időket élünk, sokszor érezzük úgy,
hogy a világ kifordult a sarkaiból. Megdöbbenünk, pedig nem először van így!

(Grecsó Krisztián:
Valami népi)
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Hamarosan kezdés!

(folytatás az 1. oldalról)

A

jubileumi programok hivatalosan március 1-jével
indulnak, de már most is
egy csomó újdonsággal, erre figyelmeztető kezdeményezéssel
találkozhatnak az olvasók. Már
megjelentek az évfordulós logók, birtokba vehették a könyvtár teraszán található könyvládát, ami 0-tól 24 óráig üzemel
azok örömére, akik nem tudnak
nyitvatartási időben eljönni az
olvasnivalóért. A tesztüzemet
követően az automata a tervek
szerint a főtérre kerül. Megkezdődött az épület karbantartása
is, ami belső és külső munká-

kat egyaránt takar. Sokan fognak örülni annak, hogy a rendezvénytermi székek új kárpitot
és párnázatot kapnak, kényelmesebbek lesznek. A munkák
érintik az épület utcafrontját és
a kamaszhidat – a hivatalos június 2-i születésnapot már megszépülten várja majd a könyvtár – árulta el Fóthy Zsuzsanna.
– Nézzük a programokat!
– A húsz évet húsz meglepetéssel ünnepeljük, ezek
nagyrésze azonban még titok.
De azt elárulhatjuk, hogy ezek
között szerepel egy új részleg felavatása, amit egy NKA-s pályázat segítségével valósítunk meg
és a jelenlegi zenei terület egy
részén kap majd helyet. Mivel a
szalagátvágás hivatalosan 2002.
június 2-án történt meg, idén is
ekkor, és június első napjaiban
kerül sor a jelentősebb eseményekre. Ezek között lesz zöldudvari koncert megzenésített
versekkel, ilyen volt–ilyen lett

fotókiállítás, köszönteni fogjuk a 20 éve beiratkozott, azóta
is könyvtártag olvasóinkat, és
természetesen együtt ünneplünk majd az egykori munkatársainkkal.
– Apropó meglepetés: Hogy
kerül a tapír a könyvtárba?
– Ha nem is a könyvtárba került, mert ott maradt az állatkertben, de valóban kibővül a
„család” Rezsővel, akit örökbe
fogadtunk. Ő is a meglepetéseink része, létrehoztunk számára egy külön falat, ahol megismerkedhetnek vele az olvasók.
Az örökbefogadás apropója pedig nem más, mint hogy január óta elérhető könyvtárunkban
a Laptapír szolgáltatás, aminek
eredményeként több mint száz
folyóirat vált online elérhetővé
az olvasóknak a könyvtár teljes területén. Ezt a szolgáltatást
a saját mobiljával, vagy laptopjával is bárki használhatja egy
egyszerű app letöltésével.
– Mindezek mellett sok
akcióval, játékkal is várjuk az olvasókat – vette
át a szót Istók Anna.
Hamarosan, március 1-jével
indul 20 feladatból álló kihívásunk, a Bookatlon. Ez az izgalmas játék a könyvtárhoz kapcsolódik, segít
megismerni az épületet, azt a sokféle szolgáltatást,
amit nyújtunk,
ter mé sz e te sen játékos
formában.
Ez nem csapatjáték, hanem
egyénileg teljesíthető, s rengeteg nyeremény, ajándék vár azokra, akik belevágnak. Persze
lesz idén is beiratkozási akciónk, sőt jótékonysági projekttel is készülünk.

– Megszoktuk a könyvtártól, hogy nem hiányozhatnak a mókás, sokszor
formabontó kezdeményezések. Mondjuk, már Rezső
megjelenése is az…
– Most is lesznek ilyenek! Az
ilyen volt–ilyen lett fotókiállításba is viszünk egy kis viccet,
de a tervezett születésnapi újságban is lesznek majd emlékezetes, sokszor vidám történetek.
De ott lesz a jubileumra készülő kisfilm, amit Marton Frigyes
vett kézbe, és amiben… De ez
titok! Legyen elég annyi, hogy
száz fős szereplőgárdája lesz!
No, és akkor még nem beszéltünk a shelfi múzeumról! Újragondoltuk a szelfi fogalmát, nagyon könyvtári környezetben,
nagyon könyvtári grafikával és
persze játékkal. Mi már most
imádjuk, és szerintünk az olvasóink is fogják.
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
jubileumi rendezvényeiről
folyamatosan tájékozódhatnak a www.gvkik.hu oldalon, valamint lapunk hasábjain és online felületein.
KJ
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Virág helyett E
könyvet!
A Gödöllői Városi Könyvtár már 9.
alkalommal csatlakozott a Nemzetközi
Könyvajándék Naphoz, amit minden
esztendőben február 14-én tartanak.

bben az évben 5 könyvkiadó 75 könyvvel járult hozzá a Könyvajándék Nap sikeréhez. A könyvtárba érkező
gyerekek rögtön a bejáratnál
elhelyezett terülj-terülj asztalkámról választhattak a korosztályuknak megfelelő könyvek
közül. A megajándékozott gyerekek és fiatalok nagyon örültek a nem várt Valentin-napi
meglepetésnek.
Gyermekkönyvtárosok minden évben kiválasztanak egy
foglalkozásra érkező osztályt,
a k iket megajándékozunk
ezen a szép ünnepen. Idén a
Tessedik Sámuel Evangélikus
Szeretetszolgálat fogyatékkal
élők számára működtet napközijéből rendszeresen könyvtári órákra látogató fiatal felnőttekre esett a választásunk.
A fiatalok nagy örömmel fogadták a gyönyörű, színes fotókkal illusztrált könyveket. Az

ünneplés közös zenéléssel zárult, ahol a könyvtárosok és a
fiatalok ritmusra ütötték a dobot, rázták a csörgőt és örültek
az együtt töltött időnek.
A Gödöllői Városi Könytár
megköszönni az Animus, a
Cerkabella, a Maxim, a Napraforgó, a Scolar és a TessloffBabilon K iadóknak, hogy
nagylelkű felajánlásaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy gyermekolvasóik arcára idén is mosolyt varázsolhattak.
(GVKIK)
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GIM kiállítások
– Előzetes
2022. január 29. – május 29.
TERMÉSZETES MONOKRÓM
csoportos képzőművészeti kiállítás
Biliczki Anett • Kovács Kitti • Márton Enikő • Újszászi Tünde

2022. május 7. – július 31.
TÜKRÖZŐDÉSEK csoportos képzőés iparművészeti kiállítás és támogatói vásár
Helyszín: gödöllői Várkapitányi Lak
2022. május
A GIM kiállítása a Madhouse Street Galleryben
Helyszín: Budapest, Anker köz
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„Ez nem csoda, hanem
modern tudomány”
Fizikoterápia Gödöllőn

M

iért pont Gödöllőn és miért
pont fizikoterápia?
– Az első kérdésre a válasz egyszerű: mert itt élünk, itt dolgozunk.
Helyben szerettük volna ezt a rendelőt
megvalósítani, más szóba sem jöhetett. Azért
a fizikoterápiára esett a választás, mert a
családunkban, a baráti és az ismeretségi
körünkben is nagyon sok a mozgásszervi
betegségben szenvedő ember.
A másik fő szempont, hogy Bencsikné
Katona Anna személyében egy felkészült,
25 év tapasztalattal rendelkező szakembert
tudtunk felkérni, hogy a szakmai munkát
végezze. Bárki fordul hozzánk segítségért
Anna szakértelme, megbízhatósága, lelkiismeretessége garancia arra, hogy nagyon jó
kezekben lesz. Sokan ismerik őt. Nemcsak
Gödöllőn, hanem a környéken is.
Harmadsorban ki ne tapasztalta volna a
tanácstalanságot, a hosszú várólistákat és a
bonyolult szervezést egy-egy egészségügyi
problémájával kapcsolatban: mi azt szerettük volna, ha ez a folyamat leegyszerűsödne: rövid határidővel, gyorsan és hatékonyan segíteni a gyógyulásban.

– Hogyan lehet hozzájutni ezekhez
a kezelésekhez?
– Időpont foglalása szükséges, így mindenki a számára legkényelmesebb időben jöhet és várakozás nélkül, azonnal megkapja a
kezelést. Az online felület mellett telefonon is
kérhető időpont: gondoltunk azokra is, akiknek nehéz eligazodni a webes felületeken.
– Ha azt hallom fizikoterápia, akkor idős, nehezen mozgó emberekre
gondolok, és egyfajta rehabilitációra, leginkább műtétek után.
– Nagyon meglepődne, ha tudná, milyen
sok középkorút és fiatalt is érint a mozgásszervekkel kapcsolatos problémák. Korunk
életmódjából adódóan alakulnak ki ezek a
kellemetlen tünetek: pl. kevés mozgás, túl
sok ülés autóban, számítógép előtt; divatos, de kényelmetlen lábbelik, stressz terhelés stb.

Emellett kiváló segítséget tudunk nyújtani a sportolóknak a sérülések utáni gyorsabb felépülésben, húzódások, rándulások,
ficamok kezelésében.
gítség. A fizikoterápiás kezeléseket kúraszerűen ajánljuk, mert a gyógyító mechaniz– Megnéztem a weboldalukat és meg- musok így tudják kifejteni legideálisabban
mondom őszintén, a lézer kifejezé- az azonnali hatást.
sen kívül egyiket sem ismerem. Bemutatná röviden a gépeket és hogy – Megtenné, hogy megoszt az olvamit gyógyítanak?
sóinkkal egy csodás gyógyulási tör– Az a csodálatos az egészben, hogy ren- ténetet?
– Egy dolgot fontos letisztázni: ez nem
geteg mozgásszervi problémát tudunk kezelni ezekkel a forradalmi technológiákkal. csoda, hanem modern tudomány. A kutaA teljesség igénye nélkül csak kiemelem a tási eredményeket alkalmazzák ezen a teleggyakoribb betegségeket: sarkantyú, te- rületen is. Azért elmondok egy történetet:
nisz- és golfkönyök, hát- és derékfájdalmak, nemrégiben bokaszalag szakadással, manAchilles-ín, a kezek vagy más testrészek ízü- kóval bicegve érkezett egyik kedves ismerőleti gondjai, nyak- és vállproblémák, térd- söm. Annával átbeszélték az előzményeket,
del kapcsolatos gondok, izomsorvadás vagy az egyéb egészséggel kapcsolatos paraméizomhúzódás, a gerinc degeneratív betegsé- tereket és a lézeres kezelést választották. A
harmadik kezelés után már mankó nélkül
gei, stb.
Akut és krónikus fázisban is tudunk meg- érkezett a betegünk, a negyedik után minoldást nyújtani.
den duzzanat elmúlt. Összesen 6 alkalmat
Az említett Nagyintenzitású Lézer, a lézer- vett igénybe, azóta fájdalom és korlátok nélfényt használja a gyógyításban. A Lökéshul- kül újra tud menni, autót vezetni, dolgozni.
lám terápiában radikális akusztikus hullámokat alkalmazunk. A SIS Mágneskezelés – Mire számíthat, aki idejön?
– Első alkalommal, konzultációval kezaz elektromágneses mező hatásait veti be.
Ezek különbözőképpen indítják be a sejtek dünk, amikor megnézzük az orvosi vagy
gyógyulási és regenerációs folyamatait.
képalkotói diagnózist. Ha ilyen nincs, köPéldául a Mágnesterápia a csonttöréses vetkezik egy alapos kikérdezés az egészséeseteknél egy kiváló segítség: már gipszelt gi állapottal és a fennálló problémával kapállapotban elkezdhető a kezelés, ami oly- csolatban. Ezután Anna elmondja a terápiás
annyira javítja a vérkeringést a sérült terü- javaslatot: melyik géppel, hány alkalommal,
leten, hogy lényegesen gyorsabban és keve- milyen javulás várható. Utána megkezdi a
sebb fájdalommal forrnak össze a csontok. konkrét kezelést, ami általában 10-15 percet vesz igénybe és nem vagy csak kismér– Saját magamon is azt tapaszta- tékben jelent fájdalmat. Végül tájékoztatlom, ha fáj a hátam, a könyököm, ja a Pácienst, hogy milyen teendői vannak
térdem gyorsan bekapok egy gyógy- otthon a gyógyulás elősegítésére: pihenteszert és várom, hogy elmúljon. Ros�- tés, torna, gyógyhatású krémek, hűtés stb.
A következő időpontot is egyeztetik.  (x)
szul teszem?
– Visszakérdezek: és ezek a gyógyszerek hosszútávon használnak? Ugye, nem!
Szerencsére ma már sokan próbálják kiküszöbölni a túlzott gyógyszer fogyasztást
és alternatív, mégis hatásos megoldásokat
Cím: 2100 Gödöllő, Széchenyi u. 20.
keresnek. A fizikoterápia pontosan ilyen seBejelentkezés: 06-70-60-40-269
Online foglalás: www.fiziko.hu

Elérhetőségek

20 Ӏ környezetünk 

gödöllői szolgálat • 2022. február 23.

Szavazzon az
év vadvirágára!
  A Magyar Biológiai Társaság és a Vadonlesők Közössége idén is várja a szavazatokat az Év Vadvirágára.
2022-ben a Mocsári békaliliom (Hottonia palustris),

az Agárkosbor (Anacamptis
morio) és a Csillagőszirózsa
(Aster amellus) versengenek
a címért. Szavazni a Vadonlesők Közösségének weboldalán lehet 2022. március 1-ig.

A postaládákban fészkelő széncinegék védelmé
re hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesült (MME); a tájékozta
tás szerint a kotlás és a fiókanevelés körülbelül
egy hónapnyi időtartamára fel kell szerelni
alternatív levélgyűjtőt a madarak által elfoglalt
mellé, valamint érdemes felfüggeszteni egy
tájékoztató kiírást is a postás számára.

Az év
emlőse:

A törpeegér

   A törpeegeret választotta 2022ben az év emlősének a Vadonleső
Program, amelyet az Agrárminisztérium (AM) és a Herman Ottó
Intézet Nonprofit Kft. működtet
a Magyar Természettudományi
Múzeum közreműködésével.
Mint írják, a védett törpeegér
– a legkisebb rágcsálónk – mindössze annyit nyom egy levélmérlegen, mint egy zacskó sütőpor.
Tudományos neve, a Micromys
minutus is 10 és 15 cm közötti, apró termetére utal, bár ennek is a felét önmagához képest
hosszú farka adja. Az egér háta
vörhenyes barna, oldala világosabb, míg hasa egészen fehér.

Amikor
levél helyett
cinegét rejt a
postaláda

A törpeegér hazánkban 2012
óta védett, pénzben értéke 25
ezer forint. Mozgására jellemző,
hogy fürgén, szinte akrobatikusan mászik fűszálakon, a bokrok,
cserjék legvékonyabb ágain, de
a fák törzsén is felszalad, és jól
úszik. Mászás közben rendkívül
mozgékony farkával nemcsak
egyensúlyoz, hanem ügyesen
kapaszkodik is. A törpeegér elterjedése és állománya Európában visszaszorulóban van, elsősorban a magaskórós mezsgyék,
vízparti nádasok, a cserjés erdőszélek és a sűrű sövények számának, kiterjedésének csökkenése
miatt.

A

madarak beköltözése
billenőajtóval fedett be
dobónyílású levélgyűjtővel, ezzel párhuzamosan
pedig a környékre kihelyezett,
megfelelő minőségű B típusú
mesterséges odúkkal előzhető meg. Amennyiben a cinegék
már beköltöztek, a postaláda
rendeltetésszerű használatát
fel kell függeszteni, mert a bedobott küldemények veszélyeztetik a madarakat.
A „techno-fészkelés” hátterében az áll, hogy a széncinege a többi cinegefajhoz képest
kevésbé ragaszkodik a magasan levő fészeküregekhez. Ez
a képessége különösen a mesterséges üregekben bővelkedő
civilizációs környezetben je-

lent előnyt. A Magyarországon
elterjedt, hagyományos postaládatípus a cinegék szemében lapos kialakítású, széles
röpnyílású mesterséges odúnak
tekinthető. Mivel ezek családi
házas környezetben a kerítésen, jól láthatóan helyezkednek el, a cinegék táplálék- vagy
fészkelőhely-keresés közben
könnyen megtalálják és néhány
nap alatt teljes fészket építve be
is költöznek.
A megfigyelések alapján a jelenség általánosnak, sőt gyakorinak tekinthető, és márciusban
lehet idén először számítani rá,
ezt követően a nyár második feléig előfordulhat.
(Forrás: magyarallatvedelem.
hu, Fotó: Orbán Zoltán)
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Fogadj örökbe
a Gödöllői Gyepmesteri Telepről!
Argó

Gyümölcsös,

El tudják képzelni, milyen lehet az, amikor virágba borulnak tavasszal a cseresznye, alma
vagy barackfák? Milyen lehet
egy ribizlibokrokból álló sövény
körülötte csodás pázsittal?
Meseszép! Vidéki hangulatot,
gyerekkorunk nyarait is felidézMinden évben szeretünk megújulni,
hetjük ezen keretek kialakításával
és nemhogy kevésbé mutabent a lakásban, de kint a kertekben
tós, hanem terméshozamával
is. Évről évre én is keresem azokat az
bizony értéket is képvisel. Renötleteket, melyekkel újszerű, érdekes
geteg gyümölcsfának különleges
kerteket hozhatok létre. Idén is találtam alakja is van, így télen is érdekes dísze lehet kertünknek. Taegy nagyon érdekes és igazából nem is
lán fontos tényező lehet az is,
nagyon használt kertkialakítási módot. hogy ezek a fák, bokrok árban is
kedvezőbbek, mint díszfa társaiért ültetnénk mindig díszfákat, ik, így ha valakinek a költségvetése kisebb,
amikor a gyümölcsfák, ugyan- akkor is szépen be tudja rendezni jövendőolyan árnyékot adnak, értékesek beli kertjét, aminek hamarosan szó szerint
és még terméssel is ellátnak, ha jól bá- a gyümölcsit is élvezheti, évekkel később
pedig már az egész családot és szomszédnunk velük.
Sorfának is kiválóak, gyönyörűek lehet- ságot is el tudja gyümölcsökkel látni.
nek akár egy kocsibeálló vagy a ház felé veAz ilyenfajta különleges kertek kialakízető úton a járda mellett.
tásánál érdemes az adott fajták jellemzőiAhogy elnézzük a gyümölcsárakat, vé- nek utána nézni, milyen ízű a gyümölcse,
leményem szerint érdemes a gyümölcsfás mikor terem stb., így a tájékozódás során
kertnek kicsit mélyebben utána nézni. So- megismerjük a fák nagyságát és jellemzőkakat lehet elriaszt a gondozásuk, de sem- it is.
mivel sem nehezebb, mint egy “átlagos”
És ha már gyümölcsfákkal teli kert, akkertnek, csupán más szakirodalmakat kell kor tovább is gondolkodhatunk, mert egy
hozzá elolvasni, de ahogy a díszkerteket is szőlőlugas is nagyon romantikus lehet a
nagyon sokan gyönyörűen tudják gondoz- kertünkben, főleg nyárestéken alatta ülni
ni, így ezeket a gyümölcsfákkal teli kerte- és hallgatni a kertünk hangjait.
Szerencsére ezeket a fákat városunkban
ket is bizonyosan el tudják majd látni.
is szép számmal megtaláljuk, elég ha a főút
mellé, a tűzoltóság elé ellátogatunk, gyümölcsfák sokaságát találják meg s nem lesz
nehéz választani. Illetve inkább az lesz nehéz, mit ne vegyenek meg.
Higgyék el, én is így vagyok vele, így nagyon sok fám, köztük gyümölcsfák is, cserepekben élnek.
Szép hetet kívánok, vigyázzanak Magukra!
Bujtás Anikó • www.bujtaskert.hu

mint díszkert

M

   8 hetes
kan. Nagy
kutya lesz!
Ivartalanítási kötelezettséggel!

Bundi
   3 év körüli, ivartalanított
kan. Szépen
sétál, de csak
egyedüli kutyának ajánljuk.

Loki
   2 év körüli ivaros kan. Minden
kutyával elvan,
de csak benti
tartásra vihető!
Pórázon szépen
sétál.

Dred
    5 év körüli
ivaros kan. Munka kutyának, telephely őrzésre
ajánljuk inkább.
Pórázon szépen
sétál, de csak
egyedüli kutya lehet.

A gyepmesteri
tevékenységhez

kapcsolódó telefonszámok
(Gödöllő közigazgatási határain belül):

Kóbor ebek bejelentése:
06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep:
06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés:
06-30-630-3415, naponta 8-20 óráig
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Két bajnoki cím
a többpróba ob-n
Atlétika
Több fronton zajlottak az
események a február 19-20ai hétvégén. Budapesten a
Fedettpályás Összetett Magyar
Bajnokságon kettő aranyérmet
is szereztek a MATE-GEAC atlétái,
míg a vasárnapi napon a MATE
Atlétikai Centruma országos
csúcsnak volt helyszíne a téli
gerelyhajító versenyen.

dai Campusának hallgatója, valamint a
MATE élsportolói ösztöndíjában is részesült. Zsombor 4872 pontot gyűjtött a hétpróba során és 346 pontos előnnyel végzett
az élen. Edzője: Zsivoczky-Pandel Attila.
Az U18-as hölgyeknél Kriszt Sarolta jóvoltából nagyon színvonalas teljesítményt láthattak a BOK Csarnokba kilátogatók. Saci
mind az öt próbáját megnyerte, amiből négyben is egyéni csúcsot ért el. Ilyen teljesítmény
után nem meglepetés, hogy övé lett a bajnoki cím, 476 pontos előnnyel, összesen 3976
pontot gyűjtve. Ez oly annyira erős teljesítmény, hogy a világranglistán ez a második
legjobb eredmény az idei évből az U18-as
lányok között, mindössze 19 ponttal elmaradva az orosz Sophia Yakushina 3995 pontos eredményétől. Edzői: Körmendy Katalin és Máté Alpár.

MATE-GEAC téli
gerelyhajító verseny
Február 20-án a MATE Atlétikai Centrumában rendeztek téli gerelyhajító versenyt. A hazai eredmények mellett ki kell
emelni az FTC színeiben versenyző Herczeg György teljesítményét, aki egy 2003
óta fennálló korosztályos országos csúcsot adott át a múltnak. Olteán Csongor
74,98 méteres eredménye már a múlté,
Kriszt Sarolta végzett az első helyen
majdnem egy méterrel döntötte meg ezt
felnőttek többpróba versenyén si- az eredményt Herczeg György, aki 75.95került megvédenie bajnoki címét el tartja innentől az U20-as csúcsot geTóth Zsombornak, aki a MATE Bu- relyhajításban.

A

Tóth Zsombor és edzője Zsivoczky-Pandel Attila
A hazai eredmények közül Krakóczki Bence végzett a legelőrébb. Az U14-es korosztályban versenyző fiatal dobó 39.86 méteres
dobással nyerte a gerelyhajítást. Az U16osoknál Szabó Levente 45.88 méteres dobása ezüstéremhez juttatta. Janocha Donát
36.82-es egyénijével a hatodik lett, Menyhárt Olivér pedig a hetedik helyen végzett
35,74 méteres eredménnyel. Az U18-as korosztályt is hárman képviselték a hazaiak közül. Fodor Péter 48,13-at hajított, amivel a
hetedik lett. Buzás Attila is egyéni csúcsot
ért el 44.16-al, ezzel lett a kilencedik. Kmethy
Regő pedig a 11. helyen zárt 35.83-as eredménnyel. Edző: Máté Alpár.
A MATE-GEAC téli gerelyhajító verseny
nem jöhetett volna létre a Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem, a Magyar Atlétikai Szövetség, az Agruniver Holding Kft. és
a Wessling Kft, támogatása nélkül.
Fotó/forrás: MATE-GEAC

Kiütéses gödöllői győzelmek a nyitányon
Szombaton lejátszotta a
Vízilabda
MATE-GEAC-MSA az Északkeleti Gyermek III. Bajnokságban a „Zöld Csoport”
első fordulóját. Simon Adrián edző 200910-es születésű tanítványai két nagyarányú győzelmet arattak. Hajrá MATEGEAC-MSA, hajrá MGM!
Fotó/forrás: MATE-GEAC

Eredmény:
MATE-GEAC-MSA
– Vágta Multisport Club: 13-4
Zempléni VK
- MATE-GEAC-MSA: 5-20
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12 érem a nyíregyházi
U18-as, U20-as ob-n
Atlétika:

méteres síkfutásban a B döntőbe jutott, ahol
7.46 másodperces futásával a második lett,
ami a végelszámolásnál a 10. helyet jelentette
Nyíregyháza volt a házigazszámára. Balogh Ádám 800 méteren futott
új egyéni csúcsával (2:02.63) a hetedik hedája az U18-as és U20-as
lyen ért célba. Grünwald Tamás 200 méteFedettpályás Országos
ren 24.37-et futott, ami a 14. helyre volt elég
Bajnokságnak, amit február
az erős mezőnyben, 60 méteren pedig beállította egyéni csúcsát, ami 7.68 másodperc.
12-én és 13-án rendeztek.
A hölgyek igazi éremesőt rendeztek az U18gödöllői alakulatnak remekült si- asoknál. Kriszt Sarolta magabiztosan nyerte
került a verseny, mind a két korosz- a 60 métert 7.62-vel. Közvetlenül mögötte ért
tályban születtek érmek a kétnapos célba Sulyán Alexa, aki az előfutamban állíverseny során. Az U20-as korosztályban 4, totta be egyéni csúcsát (7.77), ettől a döntőben
míg az U18-asoknál 8 medál jutott a MATE- egy századdal maradt el, és így lett a második.
GEAC atlétáinak.
Kriszt Saci távolugrásban folytatta páratlan
Az U20-as korosztály ugrószámaiban Lő- formáját, ugyanis egy centiméterrel megjarincz Milán tanítványai domináltak. Báno- vítva eddigi legjobbját, 588-al nyerte a vervics József 472 centivel nyerte a rúdugrást, senyét. Sulyán Alexa sem szeretett volna elmíg Guth Mátyás holtversenyben 205 cen- maradni érmek számában edzőtársától. Alexa
timéterrel lett bajnok magasugrásban. Nem 200 méteren először futott 25 másodpercen
maradt ennyiben a dominancia, hiszen a rúd- belül, 24.91-es ideje új egyéni csúcsot és bajugrás második és harmadik helyezettjét is noki címet jelentett számára. Halászy Tamaa MATE-GEAC adta. Vajda Gábor nyaká- ra 3000 méteres gyaloglásban ért célba a harba került az ezüstérem 422 centis új egyénije madik helyen, 16:41.32 perces idővel. A lányok
után, míg Kőszegváry Balázs lett a bronzér- a végére tartogattak még egy érmet. A Tóthmes 412 centiméteres idei legjobb eredmé- Sztavridisz Szófia, Sulyán Alexa, Becsák Dorinyével. Rúdugrásban negyedik lett Széplaki na és Kriszt Sarolta alkotta négyes bajnoki cíBalázs 412-vel (új egyéni), míg Krámer Pé- met szerzett a 4x200 méteres váltóban. Idejük
ter lett az ötödik 362-vel. Maradva az ugró- 1:44.40 perc lett. Tóth-Sztavridisz Szófia alig
számoknál, Bánházi Botond távolugrásban maradt el a bronzéremtől a 60 méteres gátfukerült a nyolcas döntőbe és ott 601 centis új tás döntőjében, ahol kiválóan futott, új egyéniegyénivel végzett a nyolcadik helyen. Szőke- vel 8.98-al lett a negyedik. Valamint bejutott a
Kiss Jácint két versenyszáma közül az 1500 60 méteres síkfutás B döntőjébe, ahol 8.21-es
méteren teljesített jobban, ahol a negyedik idővel lett a negyedik, összesítésben a tizenlett 4:12.77 perces idejével, hosszabb számá- kettedik. Becsák Dorina rúdugrásban végzett
a hatodik helyen 292
ban, a 3000 méterben a hetedik
centiméteres eredhelyen ért célba, amit 9:32.03 Sulyán Alexa
perc alatt teljesített. Szintén heménnyel. Mindentedik lett Molnár András 1500
képp érdemes kiemelméteren 4:16.88 perces idejével.
ni Körmendy Katalin
Edzők: Lőrincz Milán, Gadanecz
nevét, akinek tanítváGyörgy és Kovács Zoltán.
nyai 7 versenyszámA fiatalabb korosztályból a fiúk
ban is érmet szerezközött Fodor Péter szereplése
tek a hétvége során.
tűnt ki, aki 200 méteren és 400
Edzők: Körmendy
méteren is bronzérmet szerzett
Katalin, Lőrincz
a gödöllői csapatnak, ráadásul
Milán, Gadanecz
mindkét számban egyéni csúcsot
György és Kovács
is futott. 200 méteren 22.81, 400
Gábor Krisztián.
méteren pedig 50.95 szekundum
Fotó/forrás:
állt a neve mellett. Ezen felül a 60
MATE-GEAC

A

Ötpróba úszónap Gödöllőn
úszás Március 5-én, szombaton reggel 8 órától Ötpróba
Úszónap lesz a Gödöllői Városi
és Térségi Uszodában. Az Ötpróba Úszónapok keretein belül a lelkes Ötpróbázók, illetve
a hűvös időben beltéren szívesen tempózó szabadidő sportolók a 10
sávos, 50 méteres medencében teljesíthetnek 500, 1500 és 3000 méteren,
1, 2 és 4 Ötpróba pontért.
Gyere el és gyűjtsd az Ötpróbapontokat!

Klenczner Márton

Két MATE-GEAC-os
induló a márciusi Eb-n
Sportlövészet Február 13-án rendezték
a puskások számára a mindent eldöntő harmadik Eb-válogatóversenyt, így délutánra
már össze is állt a márciusi Európa-bajnokságra induló magyar csapat névsora. A csapattagok között két MATE-GEAC-os versenyző is ott lesz: Mészáros Eszter a felnőtt női,
Klenczner Márton pedig a junior fiú csapatban harcolta ki magának a szereplés jogát.
	Mészáros Eszter 630,1 körös eredményével
nem csak a junior lányok alapversenyét nyerte meg, de a felnőttekkel összevont döntőbe
is az első helyen jutott be. A döntőben pedig
nagyszerű versenyzéssel, új országos csúc�csal utasította maga mögé vetélytársait. Az ellenfelek között ott volt Lovász Dorina is, aki az
alapversenyben 624,7 körös eredményével a
felnőttek között az 5. lett, a döntőben pedig a
7. helyezést érte el.
Klenczner Márton a férfiak alapversenyéből
a harmadik helyről, 622,1 körös eredménnyel
került be a döntőbe, ahol az előkelő 5. helyet
szerezte meg. 
Fotó/forrás: MATE-GEAC
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Gépi földmunka
tereprendezés

Cukrászmestereink

AjánlAtAi!

KülönlegességeKKel várjuK önt!

Mangós, sós karamellás, narancsos,
csokoládés süteményekkel és desszertekkel.

Céges, ünnepi és családi

rendezvények!

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

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

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

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

www.gepifoldmunka-tereprendezes.hu
• Gépi földmunka
• tereprendezés
• telektisztítás
• tuskózás
• alap ásás
• placcolás
• tükör készítés

telefon: 06 20 261 7666
ingyenes
árajánlat
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A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. taggyűlésének HATÁROZATAI
•  5/2020 (04.06.) sz. Taggyűlési határozat: A Gödöllői Királyi
Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú írásbeli szavazás útján elfogadja a Társaság Felügyelő Bizottságának ügyrendjének módosítását, mely alapján a Felügyelő
Bizottság a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról és az osztalékfizetésről hozandó határozatokat is meghozhatja személyes jelenlét nélkül. Készült az írásbeli szavazólapok alapjá
•   6/2020 (04.08.) sz. Taggyűlési határozat:
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú írásbeli szavazás útján jóváhagyja és felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Társaság tulajdonában álló, 5850/A/1 hrsz-ú, 5850/A/2 hrsz-ú,
5850/A/3 hrsz-ú és 5850/A/4 hrsz-ú, természetben a Gödöllő, Ady Endre sétány 10. sz alatt található társasház 4 lakását az Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest megyei Szervezete
(képviseli: Macsek Lajos) részére összesen bruttó
45 000 000 Ft, azaz negyvenötmillió forint vételár
ellenében értékesítse. A Társaság a befolyt vétel-

árat saját vagyonelemeinek értéknövelő beruházásaira – elsősorban a Gödöllő, Martinovics utca 4. szám alatti, Török Ignác aradi vértanú szülőházaként ismert ingatlan felújítására
és emlékház kialakítására – fordíthatja.
Készült az írásbeli szavazólapok alapján.
•  7/2020 (04.20.) sz. Taggyűlési határozat:
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése egyhangú írásbeli szavazás útján a 2020-as, 2021-es és
2022-es üzleti évek vonatkozásában megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának az A.D. EURO-CONTROLL
Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó KFT.-t és felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy a megválasztott könyvvizsgálóval évi 3.600.000 Ft+ÁFA díjazással a szerződést megkösse a 2020-as, 2021-es és 2022-es
üzleti évek vonatkozásában. A megbízás a 2022-es üzleti év beszámolójának
Taggyűlés általi elfogadásával – legkésőbb 2023. május 31. napján – szűnik meg. Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

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 21-tól március 27-ig
Sanitas Gyógyszertár
Gödöllő, Thegze L. u. 2. (Tesco), Tel.: 06-28/545-585
2022. február 28-tól március 6-ig
Egyetemi Gyógyszertár
Gödöllő, Egyetem tér 1., Tel: 06-28/420-243
2022. március 7-től március 13-ig
Máriabesnyői Gyógyszertár,
Gödöllő, Szabadság út 167. Tel.: 06-28/419-749
0-24 órás gyógyszertári nyitvatartás:
Völgy Patika (OMV kút mögött)
2142 Kistarcsa, Szabadság út 56. Tel.: 06-28/999-615
Gyógyszertári éjszakai ügyelet
Budapesten 20.00-tól 08.00 óráig:
Örs Vezér Gyógyszertár – Budapest,
Örs Vezér tere 23., Tel: 06-1/221-3861, vagy 06-1/422-0382
Teréz Gyógyszertár – 1067. Budapest, Teréz krt. 41.
(Teréz krt. – Szondi utca sarok)
Tel: 06-1/475-0295, vagy 06-1/311-4439

26 Ӏ hirdetés

rejtvény

gödöllői szolgálat • 2022. február 23.

Megfejtés:

Kányádi Sándor egyik versének sorai

Beküldési határidő:
2022. március 9.
A Bagoly könyvesbolt
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Szentpétery Vera, Tatár Nóra
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Tari Tímea, Nagy Anikó
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte: Mészáros Mira
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Reczer Norbert, Gubacsi Franciska
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Nacsa Jánosné, Sztarenszky Tiborné
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy
– akár postai úton, akár e-mailen küldik be a megfejtést –
a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!
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Hirdetésfelvétel,
lapinformáció
E-mail: godollomedia@gmail.com
Web: www.szolgalat.com

06-20-5255-366

Tel.:
Cím: Gödöllő, Szabadság tér 7.

(Irodaépület az önkormányzat parkolójában)

Nyitvatartás:

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

Lapzárta:

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

INGATLAN
•  ELADÓ Gödöllőn Szent János utcában 53 nm-es, erkélyes, felújításra szoruló, 4.emeleti tehermentes
öröklakás pincerésszel. Iá.: 30 MFt.
Érd.: 06-30-977-3488
•  Készpénzes ügyfeleimnek keresek társasházi lak ások at!
Tel: 06-20/539-1988
•  Gödöllőn keresek 2 család részére
egy telken különálló ingatlant. Esetleg cseréhez beszámítható 70 nmes, felújított, 2.emeleti lakást vagy
70 nm-es felújítandó házat tudok
ajánlani. 06-30-3980-713
•  Aszódon földszinti 47 m2-es konvektoros, erkélyes, 1 szobás lakás
eladó! Iár: 23MFt! Tel: 20/539-1988

•  Eladó Szadán egy összközmű- ALBÉRLET KIADÓ
ves (víz, villany, gáz, csatorna, ipa- •  Gödöllőn egy szoba összkomfortos
ri áram), 1400 nm-es építési telek albérlet kiadó. Tel: 06-20-226-3007
bekerítve, 2 fedett kocsibeállóval,
elől kovácsoltvas kerítéssel, ásott •  Gödöllőn, a Kazinczy körúton nakúttal 36 M Ft irányárért. Érd.: 06- pos, alacsony rezsijű, konvektoros,
felújított lakás április eleji beköltözés20-919-4870
sel kiadó. Tel: 06-30-216-0483
•  Eladó Gödöllőn a Kökény utcában
egy nappali + 2 fürdőszobás, 2 há- •  Kiadó a Zombor utcában egyszolószobás, teraszos téglából épült, bás, 33 nm-es öröklakás 100.000 Ft/
szigetelt családi ház gyönyörű pa- hó + rezsi + kéthavi kaució. Érd.: 06norámás környezetben 69 M Ft–ért. 20-919-4870
Érd.: 06-20-919-4870
•  Kiadó a János utcában egy kétszobás,
loggiás, téglából épült örökla•  Eladó Gödöllőn a kertvárosban,
kás.
130.000
Ft + rezsi + kéthavi kasaroktelken nappali + 3 szobás
teljesen új családi ház 300 nm-es ució. Érd.: 06-20-919-4870
telken ásott kúttal. 76,9 M Ft. Érd.: •  Kiadó a János utcában egy téglaépíté06-20-919-4870
sű, 73 nm-es, 1.em. loggiás, bútorozott,
3
szobás öröklakás. 150.000 Ft + rezsi
•  Eladó Gödöllőn 140 nm-es, szinteltolásos, 4 szoba összkomfortos csa- + kéthavi kaució. Érd.: 0620-919-4870
ládi ház szuterénnal, garázzsal. Az •  Gödöllőn kétszobás, erkélyes, gáz1488 nm-es telken még van egy 125 konvektoros, szigetelt, első emeleti,
nm-es vállalkozásra alkalmas tég- felújított lakás kiadó március 1-ével a
laépület teljes összkomforttal. Iá.: Szent János utcában. 06-30-502-4148
73 M Ft. Érd.: 06-20-919-4870

Kiadó: Magyar
Önkormányzatiság
Fejlesztéséért Alapítvány

FAISKOLAI KERTÉSZ
SPECIALMIX KFT.

Faiskolánk férfi
kollégákat keres
• Gödöllői telephely
• Hosszútávú, egész éves
foglalkoztatás
• Pontos korrekt bérezés
Jelentkezését várJuk:

specialmix@specialmix.hu

e-mail címre, fényképes önéletrajzzal!

•  Jogosítvánnyal rendelkező férfi
munkatársat keresünk temetői munkára, valamint összetett irodai munkára női alkalmazottat. Jelentkezés
személyesen fényképes önéletrajzzal: Gödöllő, Dózsa Gy. út 16.sz. alatt.
06-30-478-3673

•  Munkaidő pótlékkal műanyag feldolgozó gödöllői kft. felvesz BE•  Eladó Gödöllőn a Királytelep és ÜZLET, IRODA, GARÁZS
TANÍTOTT MUNKÁSOKAT, SZERa Kertváros szomszédságában egy
SZÁMKÉSZÍTŐT, FORGÁCSOLÓT,
nappali + 2 szobás téglából épült •  Vásárolnék belvárosi 30-40 nm-es KARBANTARTÓT és FRÖCCSÖNTŐ
2 fürdőszobás iker családi ház 300 üzlethelyiséget. Érd.: 06-20-919-4870 GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat is színm-es telekrésszel. Iár: 45,9 M Ft. •  Vennék egy 1 kocsibeállásos ga- vesen fogadunk. Érd: 06-20-9423Ugyanott eladó 2 szintes fitnesz- rázst bármelyik lakótelepen. Érd.: 112, uzemvezeto@plastexpress.hu
terem, mely átalakítható lakássá, 06-20-919-4870
www.plastexpress.hu
ehhez hozzáépítve egy kétállá•  Vagyonőri és recepciós munkakör
sos 60 nm-es garázs. 700 nm-es
betöltésére keresünk jól szituált fértelekrésszel. Iár 65 M Ft. Egyben ÁLLÁS
és külön-külön is eladó. Érd.: 06- •  Gödöllőn, frekventált helyen működő, fi munkaerőt. A munka mellékállás20-919-4870
korszerűen felszerelt gumi- és futómű ban is végezhető. Érdeklődni munkaidőben: 06-50-109-5110, e-mail:
•  Eladó Gödöllőn az Alvégben egy szervizünkbe kollégát keresünk. Ha fiertekesitem@gmail.com
70 nm-es ikerház 350 nm-es telek- atalos, jó kedélyű csapatban szeretnél
kel, mely áll 3 szoba összkomfort- dolgozni, mi szívesen fogadunk, szük- •  Munkatársat keresünk angol nyelvű
ból nagy terasszal, garázzsal. 41 M ség esetén betanítunk! Bérezés meg- összetett adatfeldolgozó irodai munegyezés szerint, munkaidő napi 8 óra! kára. A fényképes önéletrajzokat az
Ft. Érd.: 06-20-919-4870
Jelentkezni
lehet telefonon a +36-30- info@adjuvo-online.com e-mail cím•  Eladó Gödöllőn az Erzsébet kir.
4666-930
számon,
ill. e-mailben a pap- re várjuk. Főbb feladatok: kapcsolatkörúton 1 em. 3 szobás, erkélyes,
gumi@gmail.com
címen.
tartás a szállítókkal és a vevőkkel, taöröklakás nyílászáró cserével 38 M

•  Családi házat, építési telket keresek Gödöllőn és környékén ügyfeleim részére, kedvező irodai juta- Ft irányárért. Érd.: 06-20-919-4870
lékkal! Tel: 06-20/944-7025
•  Gödöllő központjában, közvet•  Eladó Turán 70 nm-es részben len a kastély mellett nagy értékű
felújított, vert falú parasztház 500 CSALÁDI HÁZ ELADÓ. Ugyanott
nm-es telken. Iá.: 18MFt. Érd.: 06- 120 nm TÁROLÓNAK KIADÓ. Érd:
20-919-4870
06-30-307-7314
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Egészségügyi-Diagnosztikai iparban több, mint 25 éves
múltra visszatekintő gödöllői bázisú cég munkatársat keres
SZERVIZES pozíció betöltésére.
A felAdAt:
Laboratóriumi automaták beüzemelése, szerviz szolgáltatása,
helyszíni támogatás Magyarország egész területén.
ELVáRáSok:

• elektronika,fluidika,pneumatikaalapú
készülékek/műszerekszervizelésében
történőjártasság
• önállómunkavégzés
• jókommunikációsképesség,megnyerőstílus
• felsőfokúműszakivégzettség
• „B”kategóriásjogosítvány(gyakorlottvezetés)
• angolnyelvnapiszintűhasználatamindírásban,
mindszóban(min.középfok)

Előnyt jElEnt, dE nEm Elvárás:

• mármeglévőszakmaitapasztalat
• Pestmegyeilakhely
Amit nyújtunk

• versenyképesfizetés
• szakmaitovábbképzésilehetőség
Magyarországonéskülföldön
• dinamikus,összeszokottcsapat
• kellemesmunkakörnyezet

Jelentkezés: fényképpel ellátott önéletrajzot
a következő e-mail címre kérjük küldeni:

hr@biomarker.hu.
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núsítványok feldolgozása, adatbázis
kezelés. Középfokú angol nyelvtudás, outlook és excel ismeret elengedhetetlen, felsőfokú végzettség
előny. 6-8 órás munkaidő, bér megegyezés szerint.
•  Gödöllői telephelyünkre - Karosszéria lakatost vagy lakatost keresünk
munkagépek elemeinek javítására, kiemelt bérezéssel, hosszútávra, jó csapatba. Tel: 06-20/233-0174;
alfawintrade@gmail.com
•  Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Igazgatója (2100 Gödöllő, Ady E.
stny. 56.) álláshirdetést tesz közzé szociális gondozó és ápolói munkakörök
betöltésére. Rész és teljes munkaidő,
közalkalmazotti bérezés. A pályázati
kiírás részleteiről érdeklődni lehet az
intézmény igazgatójánál, a 06-28/512405 telefonszámon. Az önéletrajzokat
a szocialisotthon@godollo.hu címre
szíveskedjenek küldeni.
•  Ipari akkumulátorok összeépítésére keresünk villamossági beállítottságú kollégát, gödöllői telephelyre, kiemelt bérezéssel, hosszú
távra, jó csapatba. Tel: 06-20/2330174; alfawintrade@gmail.com
•  Tapasztalt targoncaszerelőt keresünk szakmai tapasztalattal, ipari munkagépek, targoncák javítására, gödöllői telephelyünkre,

kiemelt bérezéssel, utazási térítés- vendégeinek kiszolgálása tálszersel, hosszútávra. Tel: 06-20/233-01- vizes és svédasztalos étkezések
74; alfawintrade@gmail.com
formájában. Elvárások: gyakorlat,
•  Munkagépek műanyag elemek javítá- vendégcentrikusság, megbízhatóság,
sára keresünk gödöllői telephelyünk- csapatmunka szeretete, minőség iránre műanyag karosszéria lakatost, akár ti elkötelezettség. Előny: nyelvismeret,
részmunkaidőben is! Tel.: 06-20/233- szakirányú végzettség, borismeret.
KONYHAI KISEGÍTŐ, TAKARÍTÓ
01-74; alfawintrade@gmail.com
azonnali
kezdéssel. Feladatok: a
•  Gödöllői cukrászdába mosogató,
lovaspark
termeinek, vizes blokkjaitakarító munkakörbe, munkatársat
nak, teraszainak tisztán tartása. Konykeresünk! Érd.: +36-20-322-0372
hai előkészítő munkák, fehér és feke•  Szakács, felszolgáló, konyhai kite mosogatás. Elvárások: tiszta ápolt
segítő és takarító ÁLLÁSOK a LÁmegjelenés, önálló, precíz munkavégZÁR LOVASPARKBAN. A 21 éve kizés, megbízhatóság, csapatmunka
magasló színvonalon üzemelő
domonyvölgyi Lázár Lovasparkba szeretete, minőség iránti elkötelezettgyakorlattal rendelkező szakács, ség, munkájára legyen igényes. Amit
felszolgáló, konyhai kisegítő és takarító kollégákat keresünk azonnali kezdéssel, teljes munkaidőre.
SZAKÁCS, azonnali kezdéssel. Feladatok: a séf irányítása mellett csoportok és céges rendezvények tálszervizes és svédasztalos ételeinek
önálló elkészítése. Részvétel a napi
munkafolyamatokban precizitásra és gazdaságosságra törekedve.
Elvárások: szakirányú végzettség,
megbízhatóság, önálló munkavégzés, csapatmunka szeretete, kreativitás, minőség iránti elkötelezettség.
FELSZOLGÁLÓ, azonnali kezdéssel. Feladatok: csoportok, egyéni vendégek, céges rendezvények

kínálunk: változatos munka, családias
légkör, fiatalos csapat, személyzeti étkezés, saját csapatépítő, versenyképes
fizetés. Fényképes szakmai önéletrajzot a lazarlovaspark@lazarlovaspark.
hu e-mail címre várjuk.

SZOLGÁLTATÁS
•  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal, tolmácsokkal!
Kedvezményes, áfamentes díjak. I.L.I.
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20-5431775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com
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Ács Kapocs Építő Kft.

M
• cserepes lemez fedés
• széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
• tetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréje

kedvező árAk!

Al

A TE Tő

ig

36-30/919-4694
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•  KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. Elérhetőségek: 0630-5921856, zacsekne.danuta@gmail.com

•  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK,
•  Language Cert akkreditált, nemzet- GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK
közileg elismert, egynyelvű nyelv- karbantartása felújítása, javítása. Tel:
vizsga Gödöllőn az I.L.I. Nyelviskolá- 06-20-9527-289, 06-28-476-229
ban! Ugyanitt egyéni és kiscsoportos
•  SZÁMÍTÓGÉPES problémája van?
nyelvtanfolyamok kedvezményes díjon. Érdeklődni: I.L.I. Kft., 20/543-1775, Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rend20/556-2653, info@ili.hu
szer és programtelepítés, vírusir•  KERTGONDOZÁS. Bízza most rám!
tás garanciával. Hétvégén is! Tel:
Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás,
06-30-333-9201
fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés.
Ágak, levelek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kerttakarítás. Kerítésfestés.
Gépi permetezés. Kerti tavak tisztítása. Talajfúrás. 06-30-747-6090

•  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok
cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
•  REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE
akár 2 órán belül! Új redőny azonnal megrendelhető! Péter úr, 0620-3685-888
•  TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítása, tetőszerkezeti munkák, ácsmunka, bádogos munka, ereszcsatorna,
Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás,

ereszdeszkák, madárdeszkák festése, palajavítások, kúpcserép lekenése, leszögelése. Bármilyen kisebb javításokat is vállalok. Nyugdíjasoknak
10% kedvezmény! 06-30-526-8532,
06-70-362-7324
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•  Lapostető szigetelés, vízszigete- ADÁS-VÉTEL
lés 20 éves szakmai tapasztalattal,
•  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbegaranciával! Otthonfelújítási támocsüs díjtalan kiszállással vásárol angatásra is! Áron úr, 06-20-297-3510.
tik bútorokat, festményeket, órákat,
•  DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL- mindenféle szobrokat, vitrin díszKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
tárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos
•  Ács, bádogos munka, régi tetők, darabokat is), régi pénzeket, könyereszdeszka javítása festéssel, ker- veket, bizsukat és ékszereket, boti munkák, fakivágás elszállítással. rostyánt, mindenféle régiséget és
Kőműves munkákat is vállalunk. Ér- HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vádeklődni: Szekeres Zoltán 06-70- sárolunk első vevőként! Tel: 70/9420806, 70/603-7642
6577-921
•  Eltartható zöldség- és gyümölcs•  Festés, mázolás, tapétázás, külsőféleségek a tőlünk megszokott szobelső szigetelés, színezés, lábazat,
lid árakon. Almafélék ládás tételben
gipszkartonozás korrekt áron, jó mi200 Ft/kg, sárgarépa 220 Ft/kg, zelnőségben rövid határidővel, számlaler 300 Ft/kg, burgonyaféleségek
képes. Festési utáni takarítás ablak- 150-170 Ft/kg, vöröshagyma 190 Ft/
pucolás igény szerint, nem csak a kg, lila és fehér hagyma 250 Ft/kg,
gödöllői térségben. 06-20-506-4657 fokhagymák 1200-1700 Ft/kg, mák
1300 Ft/kg, babfélék 660-1100 Ft/kg,
Triticale takarmányozási célra 100 Ft/
OKTATÁS
kg, napraforgó 240 Ft/kg. Natúr, vala•  ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást mint sárgarépás, céklás, tökös almalevállal FILMSZINKRON, könyvfordí- vek 1300 Ft/3 l, 1700 Ft/5 l. UNIBOND
tás, vizsgaelőkészítés és korrepetá- BT. Gödöllő, Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel: 06lás területén jártas FIATAL, tapasz- 28-432-941, 06-30-406-5898
talt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
•  KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
•  MATEMATIKA korrepetálást, köz- vásárolok festményeket, ezüstöket,
ponti felvételire, érettségire való fel- bronzokat, órákat, bútorokat, porkészítést vállal szakmai tapasztalat- celánokat, katonai tárgyakat, stb. hatal rendelkező tanárnő. Online is. Tel: gyatékot. Üzlet: 06-20-280-0151, he06-70-408-5253
rendi77@gmail.com

márkáS órák
karbantartáSi munkái
röVid HatáridőVEl

VízállóSági VizSgálat
kártyáS fizEtéSi
lEHEtőSég

ElEmcSErE • SzíjcSErE
óraüVEgcSErE • PolírozáS

Herbák Zoltán órás
Pécel, rákos utca 1. (5. számú üzlet)
ny.: Hétfő-Péntek: 8-1530 • Szombat-Vasárnap: zárVa

Telefon: 06-70-378-0573
•  Eladó Valkón gázpalack, mázsa, kukorica morzsoló, 16-os női bicikli, roller. Érd: 06-20-210-2150

EGYÉB

•  MÉZET közvetlenül a termelőtől,
a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-,
Lépesméz, Propolisz és Virágpor kapJÁRMŰ, ALKATRÉSZ
ható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 06•  AKKUMULÁTOR minden típu- 30-9891-721
sú gépjárműhöz szaküzletünk•  Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
ben vagy kiszállítással. Szolgáltazárszalagos mézet közvetlenül a tertásaink: beszerelés, bevizsgálás,
melőtől! Repce, Akác-, Hárs-, Akáctöltés-mérés, szaktanácsadás. Mi- hárs-, Napraforgóméz. 720ml-es
nőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, csavaros tetejű befőttes üveget cseDózsa Gy. út 50. (Temetővel szem- rébe elfogadok. Házhoz szállítás.
ben) 06-30-536-4300, 06-28/611-728 Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3.
www.akkugodollo.hu
28/417-913

10% kedvezmény-t
adunk MINDEN
javítási költségből
a gyermeket nevelő
családoknak!*
*Az akció 2022.02.01-től 2022.03.31-ig tart.

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

A Vadászpont Kft. szeretettel várja a vadászat,
természetjárás szerelmeseit gödöllői központjában!
Ruházati termékek, lábbelik, kiegészítők széles választéka!

2100 Gödöllő, Ipari park, Pattantyús Ábrahám krt. 10.
Weboldal: www.vadaszpont.hu
telefon: +36-70-626-75-05
e-mail: info@vadaszpont.hu

