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Óriási az összefogás a gö döllőiek 
részéről. Az ukrajnai orosz invázió 
után azonnal megkezdődött 
az adományok gyűjtése a Kár
pátalján, de el sősorban a test vér
városunkban, Beregszászon élők 
számára, ahová a múlt héten meg 
is érkezett az első szállítmány.

SEGÍTSÉG A BAJBAN

Rengetegen csatlakoztak az önkor-
mányzat felhívásához, sokan pedig 
önállóan, vagy civil szervezetek se-

gítségével juttatják el a segélyeket. Az ön-
kormányzat külön bankszámlán lehetővé 
teszi a pénzbeli támogatást Beregszász szá-
mára.  (összefoglalónk a 2 -3. oldalon)

10-11. old. 21. old.
Gödöllőn is 
tiltakoznak a tanárok

Nőnapi Ajándékkosár – nem  
csak hölgyeknek

ATLÉTIKA: Három  
érem fedett pályán7. old.



SEGÍTSÉG a bajban

A gödöllői intézményi gyűj-
tőpontnak a Forrás Szo-
ciális Segítő és Gyermek-

jóléti Központ lett kijelölve, ide 
várják az adományokat és itt 
gyűjtenek össze minden infor-
mációt, amire a városunkba ér-
kező menekülteknek szükségük 
lehet – tájékoztatta a lapunkat 
dr. Tamás Márta, a Polgármes-
teri Hivatal Közigazgatási és 
Szociális Irodájának vezetője.
 Nagyon sok a felajánlás, az 
élelmiszer-adományok mellett 
volt, aki olyan gépkocsit aján-
lott fel, ami 1500 kg teherbírá-
sú, így még több csomagot tud-
nak egyszerre szállítani, hiszen 
a Kalória gépkocsija mellett ezt 
is be tudják vonni.
 Sok problémát jelent, hogy a 
hozzánk érkezőknek nincsenek 
okmányaik, a gyerekeknek sok-
szor csak születési levelük van. 
Ilyenkor igyekszik segíteni az 

önkormányzat, folyamatosak 
egyeztetések a kormányhiva-
tallal. Nehezíti a helyzetet és a 
hozzánk érkezők ügyintézését, 
hogy nincs helyismeretük.
 Várhatóan kihívás elé fogja 
állítani a közoktatási rendszert, 
hogy a menekülőkkel sok óvo-
dás és tanköteles gyermek ér-
kezik. Már megszületett az a 
kormányrendelet, amely sze-
rint ezek a gyerekek menedékes 
státuszt kaphatnak. Amint en-
nek a kérelemnek a benyújtása 
megtörténik, jogosultak az óvo-
dai, iskolai ellátásra. Itt azon-
ban a nyelvi akadályok jelenhet-
nek problémát. A gyerekeket a 
tartózkodási hely szerint illeté-
kes oktatási intézményekbe kell 
majd felvenni. Az oktatási rend-
szerbe való beillesztést nehezí-
ti, hogy Ukrajnában más oltási 
szabályok vannak mint nálunk. 
Ennek megoldásában, valamint 
a gyermekek egészségügyi ál-
lapotának felmérésében vesz 
részt a védőnői szolgálat.
 Alig fejeztük be a beszélge-
tést, amikor az ajtón három férfi 
kopogtatott. Kárpátaljáról, Be-
regszász járásból érkeztek, és 
családjuk elhelyezéséhez kér-
tek segítséget… KJ

GÖDÖLLŐI ÖSSZEFOGÁS AZ UKRAJNAIAKÉRT
Vannak, akik szállás
sal, befogadóként se
gítik a menekülteket, 
már a háború első 
napjaiban több család 
érkezett városunkba.

Gödöllő kárpátaljai testvér-
városa, Beregszász támo-
gatásáról, és a menekült-
helyzet kezeléséről döntött 
február 28-ai rendkívüli ülé-
sén Gödöllő képviselő-testü-
lete. Határozatot fogadtak el, 
amiben leszögezték:
„Gödöllő Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete eluta-
sítja az orosz agressziót, ki-
áll Ukrajna függetlensége és 
szuverenitása mellett. Aggo-
dalommal figyeli az Ukrajna 
területén folyó harcokat, szo-
lidaritásáról biztosítja a hatá-
ron túl élő magyarságot, az 
ukrán népet és Ukrajna min-
den nemzetiségét…” A segít-
ségnyújtásra 10 millió forin-
tot különítettek el. 
A határozatot egyhangúan, 
9 igen szavazattal fogadták 
el. Gémesi György polgár-
mester felháborodásának 
adott hangot amiatt, hogy a 
rendkívüli ülésen a Fidesz-
KDNP tagjai közül mindösz-
sze ketten jelentek meg: Ep-
res György és Török Sándor 

jelezte, hogy betegség mi-
att nem tud részt venni, Kle-
ment Péter, Kolozs Csaba és 
Péterfi Gábor más elfoglalt-
ságra hivatkozott. 
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub 
részéről egyedül Molnár Ger-
gely maradt távol, a képviselő 
még a rendkívüli ülés össze-
hívása előtt külföldre utazott.
Gémesi György a fideszes 
képviselők távolmaradása 
kapcsán úgy fogalmazott: Ez 
az ülés a téma miatt sokkal 
több, mint egy átlagos ülés. 
„Kutya kötelességünk a ha-
táron túli magyarok segítése” 
– szögezte le. „Nehezen tu-
dom tolerálni, hogy nem jöt-
tek el. Össze kell fogni ebben 
a szituációban, most külö-
nösen fontos a szervezett-
ség. Ezt a kérdést én nagyon 
komolyan veszem. Sokkal 
komolyabban, mint minden 
más politikai harcot, mert az 
mind eltörpül ebben a törté-
netben. Ez a háború a világ 
legnagyobb katasztrófájával 
fenyeget.”

ILYENKOR HOL  
VANNAK A FIDESZESEK?
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   Gödöllői Forrás Szociális 
Segítő és Gyermekjóléti Központ 
(Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 7.
 Kisebb adományok: 
 Királyi Váró (Állomás u. 1-3.)
 Pénzbeli támogatás: 

Gödöllő Város Önkormányzata: 
12001008-00155330-05900005

   Az első gödöllői segélyszállítmány március máso-
dikán érkezett meg Beregszászra. Az adományokkal 
megrakodott kisbusz 1200 kg élelmiszert szállított.  
A rakományt Bajkó Norbert alpolgármester kísérte és 
adta át testvérvárosunkban. 
 A héten ismét indulnak az adományok a Forrásból, 
ahol továbbra is várják a csomagokat. 

Adományok 
gyűjtése

Célba ért a segítség

Oda menjen az adomány, 
ahol szükség van rá

Agapé Egyesület

  Gémesi György polgármester már a háború első 
napjaiban megkezdte az egyeztetést kárpátaljai 
testvérvárosunk vezetőjével. 
 – Több alkalommal beszéltem Babják Zoltán-
nal, Beregszász polgármesterével. Az ő kérésé-
nek megfelelően állítjuk össze az adományokat 
is. Ezen a kapcsolaton keresztül szeretnénk oda 
juttatni az adományt, ahol arra szükség van, ahol 
felhasználják. 
 Beregszászból sokan elmenekültek, és akik ott 
maradtak, nehéz helyzetben vannak, mert üresek 
az üzletek, egy csomó dologhoz nem jutnak hoz-
zá. Tisztítószerek, száraz élelmiszer, a gyerekek-
nek pelenka kell… hogy csak néhányat emeljek 
ki – valamint műszaki berendezések. Ebben pró-
bálunk segíteni. 

–  Tízmillió forintot különítettek el erre acélra. 
Ezt mire tervezik felhasználni? 
 – Az adományok kiegészítésére és a szállítá-
si költségekre. 

– Több család itt talált menedéket és sokan 
keresnek szállást. Ezen a téren tud segíteni 
az önkormányzat?
 – Felvettem a kapcsolatot valamennyi gödöllői 
szállásadóval, a balatonlellei üdülő működtetőjé-
vel, valamint az egyetemmel is.  De ezen a téren 
már a kormány is tett lépéseket. A mi mozgáste-
rünk  eléggé korlátozott, de ha szükséges, krízisel-
látást tudunk végezni. A Magyar Önkormányzatok 
Szövetsége elnökeként levélben fordultam Pintér 
Sándor belügyminiszterhez, amiben azt kértem, 
tájékoztassák az önkormányzati szövetségeket, 
hogy miben tudunk segíteni, hogy hatékonyabb 
legyen a menekültek ellátása. Erre még nem kap-
tam választ, sajnos így sok jószándék elveszhet. 
 Fontosnak tartom, hogy minden támogatás, 
ami összegyűlik, a megfelelő helyre jusson el. Ha-
tékony, konkrét, világos szétosztást szeretnénk, 
hogy amit adunk, az valóban oda menjen, ahol a 
segítségre szükség van. Mi itt, Gödöl-
lőn erre törekszünk.

  Az Agapé Egyesület 24 menekültet fogadott 
be az elmúlt napokban, időseket, gyereket, olyan 
családokat, akikkel a nagy és a dédszülők is el-
jöttek – árulta el lapunknak egyik önkéntesük. 
 Mint mondta, csak pozitív tapasztalatokról 
tud beszámolni, mind a lakosság mind az ön-
kormányzat hozzáállásával kapcsolatban.  A 
civilektől nagyon sok segítséget kaptak, ami el 
is kél, hiszen a menekülteknek mindenre szük-
ségük van. Az önkormányzat a jogi problémák 
megoldásában - pl. iratok beszerzésében, va-
lamint a gyerekek egészségügyi ellátásában 
nyújt nekik segítséget, a napokban már a védő-
nő is járt náluk. Úgy fogalmazott: jó látni, hogy 
mindenki igyekszik segíteni.  

Akik megérkeztek
Ági és családja Kárpátaljáról érkezett a mun-
kácsi járásból Csongor faluból. 
 – Időben elindultunk, mivel bennünk volt 
a félelem. Lehetett tudni, hogy hamarosan 
nagy tömegben fognak menekülni az embe-
rek, azt már nem akartuk megvárni – meséli. 
 Ági a lányával, a vejével és a két unokájá-
val indult útnak. 
 – Eltelt néhány éjszaka, amíg vártunk. Ott 
voltak a táskák összecsomagolva – persze nem 
sok, csak amit kézben is tudtunk hozni – egy-
egy váltás ruha, cipő… csak a legszükségeseb-
bek. A határig elhoztak bennünket kocsival, 
majd gyalog jöttünk át, itt pedig ismerősök 
vártak minket. Nem voltunk gazdagok, föld-
művelésből éltünk, én idősgondozást vállal-
tam korábban, így kerültem néhány éve Gö-
döllőre.

–  Most hol van a család? Ismerő-
söknél? 
 – Jelenleg albérletben vagyunk. Van egy kis 
megtakarításunk, de nem tudjuk, meddig tart 
ki. Ezért nagy segítség, amit itt kapunk. A tar-
talékaink végesek, és sokat jelent, hogy nem 
kell mindent megvásárolni. Csodálatosak az 
emberek, rengeteg segítséget kapunk, de nem 
csak mi, hanem mások is, akikkel együtt jöt-
tünk át a határon. De nem szeretnénk segít-
ségen élni, most a vejem és a lányom is mun-
kát keres. Persze abban bízunk, hogy mielőbb 
hazamehetünk… Főleg a gyerekeknek nehéz… 
Ők nehezebben értik meg, hogy mindent, a já-
tékokat, a szép ruhákat ott kellett hagyni.

– Tudnak valamit arról, hogy mi a 
helyzet Csongorban? 
 – A falut már ellepték a messzebbről me-
nekültek, és sajnos a bűnözés is megjelent. 

Mire van szükség?
Az adományok központi gyűjtőhelye a 
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyer-
mekjóléti Központ. várják, ahol 24 órás 
ügyelet van, kaputelefon működik – tájé-
koztatta lapunkat Forrainé Murányi Ju-
dit, az intézmény vezetője.
 Elsősorban tartós élelmiszerekre (liszt, olaj, 
cukor, só, palackozott ivóvíz, gyümölcslevek, 
konzervek, tartós tej, konzervek, tésztafé-
lék, rizs, hagyma és fokhagyma,) és tisztí-
tószerekre, valamint a legutóbbi informáci-
ók szerint pelenkára, babaápolási szerekre 
és bébiételekre van szükség. Felhívta a fi-
gyelmet arra,  nagyon fontos, hogy csak ér-
vényes szavatosságú élelmiszereket tudnak 
fogadni!
 Telefonon a +36-70-334-0143 és +36-28-
513-605-ös számokon van lehetőség egyez-
tetésre.
 Kiemelte, hogy olyan holmikat hozzanak, 
amire valóban szükség van, a ruhanemű 
ezek között nem szerepel. 
 Kérdésünkre, hogy mivel tudják az ado-
mányozók segíteni a munkájukat, úgy vála-
szolt: jelentősen megkönnyíti a munkájukat, 
ha az egyes adománytípusokat szétválogat-
va kapják meg (pl. egy csomagban csak tész-
ta vagy csak olaj, vagy tisztítószer legyen) 
ezeket ugyanis nekik is külön kell csoma-
golni.  Összeállította KJ
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VÁLTOZÁS
a lomtalanításban

A z igénylést csak a köz-
szolgáltatásban nyil-
vántartott és szerződött, 

aktív (a szolgáltatást nem szü-
neteltető), közüzemi díjhátra-
lékkal nem rendelkező ingat-
lanhasználók nyújthatnak be. 
Jelentkezni telefonos ügyfélfo-
gadási időben a 28/561-200 szá-
mon lehetséges a 4-es menüpont 
kiválasztásával. A lomtalanítás 
nem konténerben történik!

HULLADÉKTÍPUSOK:
  •   bútorok (asztal, szék, szek-

rény, ágy, komód, stb.) 
  •   egyéb, fából készült tárgyak, 

amelyek a méretük miatt nem 
férnek el a hagyományos gyűj-
tőedényben, 

  •   szőnyegek, padlószőnyegek,
  •   matracok, 

  •   ágyneműk, 
  •   textilek, ruhaneműk, 
  •   műanyagok (linóleumok): 

padlók, kerti bútorok, mű-
anyag medencék, műanyag 
játékok,

  •   személygépkocsi-, kerékpár- 
és motorkerékpár-gumiab-
roncsok (ezekből háztartáson-
ként max. 4 db helyezhető ki)

Nem tartoznak a lomtala-
nítás körébe, így nem ke-
rülnek elszállításra:
  •   zöldhulladék: gally, salak, 

trágya, szalma, 
egyéb növényi és 
állati hulladék 

  •   építési hulladék, 
egyéb ipari hulla-
dék, üveget tartal-
mazó nyílászáró;

  •   veszélyes elektromos, elekt-
ronikai készülékek (pl. TV-
készülék, hűtőgép…); 

  •   autó – és gépalkatrészek 
  •   veszélyes hulladékok, (pl.: ak-

kumulátor, festékes dobozok, 
kátrány származékok, hasz-
nált sütőolaj, zsiradék, gép-
járműolaj)

  •   állati tetem, fertőző és undort 
keltő anyag 

  •   heti hulladékszállítás körébe 
tartozó háztartási, valamint 
gazdálkodói tevékenységből 
származó hulladék;

A kihelyezett lom elszállítása 
az előre egyeztetett napon tör-
ténik, mely a megadott napon 
reggel 6 óráig az ingatlan ut-
cafronti részére helyezhető ki! 
A DTKH kéri, hogy a nagyda-
rabos lom (pl. bútor) kivételé-
vel a kisebb méretű anyagok 
a hatékonyabb elszállítás és 
szétszóródás megakadályozá-
sa érdekében bezsákolva, köte-
gelve kerüljenek kihelyezésre. 
A lomhulladékot minden eset-
ben úgy kell elhelyezni, hogy 

az a jármű- és a gyalogos for-
galmat ne akadályozza, a zöld-
területeket és a növényzetet 
ne károsítsa, továbbá ne jár-
jon baleset vagy károkozás ve-
szélyének előidézésével.

AZ IGÉNYLÉS MENETE:
1. lépés: A szolgáltató ügyfél-
szolgálatát az 06 28 561 200 
(4. menüpont) telefonszámon 
(ügyfélfogadási időben) kell 
felhívni.
 2. lépés: Munkatársuk azo-
nosítja a megrendelőt, ellenőr-
zi, hogy társaság szerződéssel 
rendelkező aktív ügyfele, majd, 
hogy a szolgáltatás egyenlege 
elmaradást nem mutat. Ezt 
követően közösen egyeztetik 
a lomtalanítás napját és rész-
leteit (lakcím, elérhetőség, ki-
helyezhető mennyiség stb.)
 3. lépés: Az egyeztetett na-
pon reggel 6:00 óráig ki kell he-
lyeznie az ingatlana elé a lom 
hulladékot.
 4. lépés: A társaság gépjár-
műve elszállítja a kihelyezett 
lomhulladékot. 

FONTOS: A házhoz menő 
lomtalanítást kizárólag a 
szerződéssel rendelkező 
lakossági ügyfelek vehe-
tik igénybe, amennyiben 
nincs díjhátralékuk! (j.)

  A Magyar Agrár- és Élet-
tudományi Egyetem (MATE) 
által alapított Körforgásos 
Gazdaságelemző és Tu-
dásközpont – nemzetközi-
leg egyedülálló módon – a 
gödöllői campus területén 
képződő összes biológiai-
lag bontható hulladék felmé-
rését és helyben hasznosí-
tását, valamint a legújabb 
körforgásos gazdasági is-
meretek megosztását segíti. 
Az itt szerzett tapasztalatok 
alapján országosan alkal-
mazható modelleket is ki-
dolgoznak a szakemberek.

MATE: EGYEDÜLÁLLÓ KÖRFORGÁSOS TUDÁSKÖZPONT

A DTkH Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt  
lakosságot, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően a 
lomtalanítást évente ingatlanonként térítésmen
tesen egy alkalommal 2 köbméter mennyiségben 
házhoz menő rendszerben végzi, amit a lakosság 
2022től egész évben igénybe vehet.

Magyarországon 
évente több mint 
30 millió tonna 
mezőgazdasági 
hulladék és mel-
léktermék keletkezik, amely a 
1,5 millió tonna konyhai és zöld-
hulladékkal együtt óriási kihívá-
sokat és egyben lehetőségeket 
is jelent a körforgásos gazda-
sági modell hazai megvalósí-
tásához – hangzott el a tudás-
központ alapítása alkalmával 
tartott sajtótájékoztatón.
 Cél a hulladék keletkezésé-
nek minimalizálása, valamint 
a gazdaságban használt ter-

mékek, anya-
gok és erőfor-
rások értékének 
lehető leghosz-
szabb ideig tör-

ténő megóvása és fenntartása, 
az Európai Zöld Megállapodás 
(Green Deal) és a kapcsolódó 
cselekvési terv szerint.
 Dr. Palkovics László inno-
vációs és technológiai minisz-
ter a tudásközpont megnyitá-
sát jelképezve 3D-nyomtatott 
biopolimer kulcsot adott át dr. 
Gyuricza Csaba rektornak, aki 
rámutatott: a MATE és jogelőd-
jei számára a hulladékgazdál-

kodás régóta fontos; 2013 
óta működik a gödöllői szék-
helyű egyetemen az első és 
egyetlen olyan tanszék az 
országban, aminek nevé-
ben is szerepel a hulladék-
gazdálkodás szó. Emellett 
2017-től az alap- és mes-
terképzés mellett már szak-
mérnöki képzés keretében is 
zajlik a körforgásos gazda-
sághoz kapcsolódó ismere-
tek átadása.

BŐVEBBEN A  
www.szolgalat.com-on  
és Facebook-oldalunkon.
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MEGHÍVÓ
"Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent"

/gróf Szécheny István/

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.

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

2022. MÁRCIUS 15., 1000

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

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

Unger Balázs – cimbalom, ének
Solymosi Máté – hegedű
Tóth Gergely – nagybőgő 

Varga Kornél – gitár
Babos Lőrinc – dob
Bertalan Adrienne

Kalmár Benedek
Mehlhoffer Hanna

Bodor Réka

    Március 14-én a hagyományos fáklyás 
felvonulás miatt 17.30-tól kb. 18.15-ig le-
zárják a gépjármű forgalom elől a Petőfi-
szobor környékét: a Petőfi teret, a Petőfi 
utcát és a Gábor Áron utcát. A felvonu-
lás résztvevői a Dózsa György úti te-
metőbe, az Isaszegi csata emlékművé-
hez vonulnak, emiatt a Kossuth Lajos 
utcában és a Dózsa György úton félpá-
lyás forgalomkorlátozásra kell számítani.

A rendezvény várhatóan 19 órakor ér véget, 
a résztvevők biztonságos távozását a rendőrség 
segíti. A szervezők kérik a gépkocsival közlekedőket, hogy 
a Dózsa György úti temető környékén fokozott figyelemmel 
közlekedjenek! 

      Március 15-én 10 órától várhatóan 12.30-ig az alábbi köz-
területen kell lezárásra és forgalomkorlátozásra számítani:
10 órától a városi ünnepség és a koszorúzás miatt lezárják 

a Petőfi tér szobor előtti részét, valamint a Petőfi Sándor 
és a Gábor Áron utcát.

11 órától körülbelül 12.30-ig a lovas felvonu-
lás idejére lezárásra és forgalomkorlátozás-

ra kell számítani kell felvonulás útvonalán:
A lovasok az Alsóparkból indulnak a Bogor 
sétányon a Rákos-patak hídján át az Ady 
Endre sétányra, majd a Dózsa György út – 
Kossuth Lajos utca – Bajcsy-Zsilinszky End-
re utca – Szilhát utca – Dózsa György út út-

vonalon vonulnak fel és két kört tesznek meg.
Ez idő alatt a Lumniczer utca sem lesz 

megközelíthető.
A rendezvény ideje alatt a Dózsa György út he-

lyett a gépjárművel közlekedőknek javasolt útvo-
nalak: Táncsics Mihály út vagy Munkácsy Mihály utca.

A szervezők kérik, hogy az érintett útvonalon a forgalomkor-
látozás idején fokozott figyelemmel közlekedjenek!

KÖZLEKEDÉSI TUDNIVALÓK MÁRCIUS 14-15-re
Nemzeti ünnepünk alkalmából rendezett  
ünnepi események  miatt március 14-én  
és 15-én is forgalomkorlátozásra kell 
számítani a belvárosban.
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Van VÁLASZTÁSUNK!
Már egy hónap sincs hátra az 
országgyűlési választásokig, 
a köztársasági elnök 2022. 
április 3. napjára tűzte ki 
az országgyűlési képviselők 
általános választását.

L apzártánk idején a Nemzeti Választási 
Iroda adatai szerint Pest megye 6. sz. 
országos egyéni választókörzetében  

91  046 fő járul majd az urnákhoz. 
 A választók pártlistára és egyéni jelöltekre 
szavazhatnak, valamint azok, akik felvételü-
ket kérték valamelyik nemzetiségi névjegy-
zékbe (erre még március 18-ig van lehető-
ség). nemzetiségi listára szavazhatnak. 
 A nyilvántartásba vett pártok és jelöltek 
számát tekintve elmondhatjuk, van válasz-
tásunk! Nézzük a lehetőségeket: 
 A Nemzeti Választási Bizottság az alábbi 
pártok országos listáját tette közzé, ezek a 
kisorsolt sorrendben szerepelnek:

 1 –  DK-Jobbik-Momentum-  
MSZP-LMP-Párbeszéd

 2 –  Normális Élet Pártja
 3 –  Magyar Kétfarkú Kutya Párt
 4 –  Megoldás Mozgalom 
 5 – Mi Hazánk Mozgalom 
 6 –  Fidesz-Magyar Polgári  

Szövetség-Keresztény-
demokrata Néppárt

Pest megye 6. számú választókörzetében 
– így Gödöllőn is – hét egyéni jelölt közül vá-
laszthatnak, hogy ki képviselje városunkat 
a következő ciklusban az Országgyűlésben. 

Kopka  
Sándor 
Zoltán 
MEMO  
(Megoldás  
Mozgalom) 

Antal 
Tamás 
(független)

Bősze  
Gábor 
MKKP
(Magyar 
Kétfarkú 
Kutya Párt)

Szibilla  
László 
NORMÁLIS 
PÁRT 
(Normális 
Élet pártja)

Halász  
Géza  
MI HAZÁNK 
(Mi Hazánk 
Mozgalom) 

Vécsey László 
FIDESZ-KDNP 
(Fidesz – Magyar 
Polgári Szövetség 
– Keresztényde-
mokrata Néppárt) 

Hohn Krisztina  
DK-JOBBIK-
MOMENTUM-
MSZP-LMP-
PÁRBESZÉD 
(Demokratikus Ko-
alíció – Jobbik Ma-

gyarországért Mozgalom – Momentum 
Mozgalom – Magyar Szocialista Párt – 
LMP-Magyarország Zöld Pártja – Párbe-
széd Magyarországért Párt)
 

NEMZETISÉGI LISTÁT  
az alábbi szervezetek állítottak: 
Bolgár Országos Önkormányzat
Magyarországi Görögök  
Országos Önkormányzata
Magyarországi Németek  
Országos Önkormányzata
Magyarországi Románok  
Országos Önkormányzata
Országos Horvát Önkormányzat
Országos Lengyel Önkormányzat
Országos Örmény Önkormányzat
Országos Ruszin Önkormányzat
Országos Szlovák Önkormányzat

Országos Szlovén Önkormányzat
Szerb Országos Önkormányzat
Ukrán Országos Önkormányzat

Határidők: 
A választások lebonyolításával kapcsolat-
ban még néhány kérdésben lehetőségük 
van dönteni a választópolgároknak. Ösz-
szegyűjtöttük azokat a dátumokat és tud-
nivalókat, amik sokakat érinthetnek: 
 Aki mozgóurnát szeretne igényelni, ké-
relmét a helyi választási irodához levél-
ben vagy elektronikus úton március 30-
ig küldheti be, személyesen április 1-jéig. 
 Aki másik szavazókörbe szeretne átje-
lentkezni, az március 25-ig jelezheti, szin-
tén eddig kell jelezni a külképviseleti név-
jegyzékbe való felvételi kérelmet. 
 A nemzetiségi névjegyzékbe vételi kére-
lem benyújtásának határideje március 18.
 Braille-írásos szavazósablon igénylésé-
re március 25-ig van lehetőség, akadály-
mentes szavazóhelyiség igénylésére moz-
gáskorlátozottak számára pedig március 
30-ig. 
 Figyelem! A dátumok minden esetben a 
kérvény beérkezésének határidejét jelzik! 

Személyes ellenőrzés
Éles üzemben is elindította új, a törvényi 
követelményeken felül nyújtott többlet-
szolgáltatását a Nemzeti Választási Iro-
da (NVI), melynek segítségével a válasz-
tópolgárok ellenőrizhetik, melyik jelöltet 
támogatták aláírásukkal a parlamenti vá-
lasztás ajánlási időszakában. A fejlesztés 
segítségével az országos népszavazások 
vonatkozásában is ellenőrizhető, hogy a 
támogatói aláírás szerepel-e az aláírás-
gyűjtő íven.
 Az újítás a valasztas.hu és a magyarorszag.
hu oldalon keresztül is elérhető, azonosí-
tást követően. Ez lehet ügyfélkapus fel-
használónév és jelszó megadása, elektro-
nikus személyi igazolvány, részleges kódú 
telefonos azonosítás vagy videós azonosí-
tás. A rendszerbe csak azok az ajánlások 
kerülnek be, amelyek ellenőrzésére sor ke-
rült. Utóbbi igaz a népszavazások aláírá-
saira is.
 Az összeállítás a Nemzeti Választási 

Iroda (valasztas.hu) adatai  
és információi  alapján készült. 
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Maszk nélkül,  
DE NEM  
MINDENHOL!

  Március 7-től megváltozott több 
járványügyi korlátozás. A döntést a 
járvány enyhülésével magyarázta a 
kormány. 
 Nem kell maszkot viselni az eddig 
előírt zárt terekben, a tömegközle-
kedési eszközökön, az üzletekben, 
a bevásárlóközpontokban, a postá-
kon, az ügyfélszolgálatokon, a szín-
házakban, a mozikban, a múzeu-
mokban és sportrendezvényeken, 
valamint a vendéglátó egységek dol-
gozóinak sem kell maszkot viselniük 
munkájuk során. 
 Az oltás felvétele már csak az 
egészségügyi és a szociális dolgo-
zóktól, valamint a honvédelemben 
elvárt. 
 Fentieken túl megszűnt minden 
olyan korlátozás, amely védettsé-
gi igazolványhoz kötötte valamely 
hazai szolgáltatás igénybevételét. 
Megszűntek a rendezvényekre vo-
natkozó korlátozások, nem kell már 
védettségi igazolvány sportrendez-
vényre, kulturális rendezvényekre, 
zenés- táncos rendezvényre, 500 fő-
nél nagyobb létszámos szabadtéri 
rendezvényekre sem. A Magyaror-
szág területére történő beutazással 
kapcsolatos korlátozások is felol-
dásra kerültek.
 Fontos azonban, hogy a védett-
ségi igazolvány kiállítására és ér-
vényességre vonatkozó szabályok 
nem változtak, mivel azokat  az uni-
ós COVID igazolványra vonatkozó 
szabályozással összhangban ala-
kították ki, az uniós országok pedig 
továbbra is maguk határozzák meg, 
hogy COVID igazolványhoz kötik-e 
az országba való belépést. 

(Forrás: kormany.hu) 

Gödöllői tanárok  
A SZTRÁJKJOGÉRT

ÚJ JEGYTÍPUS  
segíti a közlekedést

   A BKK ügyfelei már 30 és 
90 perces időalapú jegyekkel is 
utazhatnak március első napjá-
tól. Az új jegytípusok kizárólag 
az alkalmazás frissítése után je-
lennek meg a BudapestGO-ban.
 A BudapestGO alkalmazás-
ban elérhető újfajta jegyekkel többször is 
át lehet szállni, és oda-vissza irányokba is 
használhatók – szemben a hagyományos 
vonaljeggyel, amivel erre csak a metró vo-
nalak között van lehetőség. 
  Az időalapú jegyekkel minden – érvé-
nyességi időn belül – elkezdett utazást be 
lehet fejezni Budapesten belül, még akkor 
is, ha az tovább tart, mint 30 vagy 90 perc. 

   Folyamatos az a tanárok tiltakozása: A 
sztrájk alapjog – és emellett kitartanak a 
tanárok. A több, mint egy hónapja tartó pol-
gári engedetlenséghez városunkban is egy-
re több oktatási intézményből csatlakoz-
nak. Az elmúlt hetekben az Erkel Ferenc 
Általános Iskolában, a Premontrei Iskola-
központban, a Török Ignác Gimnáziumban 
és a Damjanich János Általános Iskolában 
adtak hangot a tanárok nemtetszésüknek, 
amiért a kormány megpróbálja ellehetetle-
níteni a tanárok sztrájkhoz való jogát.  

 A  Pe d a g ó g u -
sok Demok rat i-
kus Szakszervezete 
(PDSZ) és a Pedagó-
gusok Szakszerve-
zete (PSZ) még ja-
nuár 31-én országos 
figyelmeztető sztráj-
kot hirdetett, mert 
nem vezettek ered-
ményre a tárgyalá-
saik a kormánnyal.
 A tanárok meg-
mozdulására vá-
laszként a Magyar 

Közlönyben 2022. január 11-én megjelent 
a 36/2022 (II.11.)sz.- kormányrendelet, 
amely  meghatározza, hogy a pedagógu-
sok, sztrájk esetén milyen tevékenység-
ben köteles részt venni. „Ez a rendelet az 
esetleges sztrájkot ellehetetleníti, a tény-
leges érdekérvényesítésre alkalmatlanná 
teszi” – áll abban a nyilatkozatban, amit 
a tiltakozásban résztvevő erkeles taná-
rok tettek közzé. 
 Március 16-án országos tiltakozásra ké-
szülnek a pedagógusok.  K.J.

 Az időalapú termékek azoknak le-
hetnek praktikusak, akik nem rendel-
keznek bérlettel, és csak alkalmanként 
használják a közösségi közlekedést Bu-
dapesten.
 Az időalapú jegyek kizárólag digitális for-
mában lesznek elérhetők, papír változatban 
nem. Használatuk megegyezik a mobilje-
gyek működésével.  Forrás: bkk.hu



GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
PÁLYÁZATOT HIRDET
NAGYKORÚ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR SZÁMÁRA, AKI
– a meghirdetés időpontjában nem rendelkezik Gödöllő város köz-
igazgatási területén beköltözhető állapotú lakóingatlan tulajdon-
jogával vagy tulajdoni hányadával, amely jogosulttá teszi a lakóin-
gatlanban az életvitelszerű tartózkodásra a vele együtt élő közeli 
hozzátartozóival együtt, 
– Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakik vagy 
a városban tevékenységet folytató munkáltatónál munkaviszony-
ban foglalkoztatott, és nem rendelkezik bérlői, bérlőtársi joggal 
költségelvű, vagy piaci lakbérrel bérbe adott önkormányzati tulaj-
donú lakásban, 
– akivel közös háztartásban élő, vele együtt költöző közeli hozzá-
tartozó tényleges jövedelme alapján igazolható, hogy a lakás lak-
bérét fizetni és fenntartási költségeit viselni tudják, 
– a meghirdetett lakás nagysága eléri, vagy meghaladja a pályá-
zó és a vele együtt költöző közeli hozzátartozók létszámát, figye-
lembe 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, elő-
szoba, fürdőszoba + wc, erkély, helyiségekből álló, összkomfor-
tos,) bérleti díj: 70.400 Ft/hó, 

 •    Deák Ferenc tér 3. 2/11. (45 m2, 1 szoba + fél szoba, konyha, elő-
szoba, fürdőszoba + wc, erkély, helyiségekből álló, összkomfor-
tos,) 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, fürdőszo-
ba, 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 bér-
leti díj).
 Egyéb pályázati feltételek: A résztvevők körére és fizetőképes-
ségre a vonatkozó rendeletben szabályozottak.
 A pályázatok benyújtásának módja: Formanyomtatvány kitöltése, va-
lamint a szükséges dokumentumok csatolása. levélben Gödöllői Pol-
gármesteri Hivatal (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) ill. emailben nagy.
noemi@godollo.hu címezve, valamint személyesen az ügyfélszolgá-
laton, (Gödöllő, Petőfi tér 4-6. hétfő 8.00-18.00, szerda 8.00-16.30).
 A megpályázni kívánt lakások megtekinthetők: 2022. március 10-
én 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 ügyfélfo-
gadási időben az ügyfélszolgálaton, letölthető a honlapról, érdek-
lődni lehet a 06-28-529-171-as telefonszámon Nagy Noéminél.

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

  A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 
Gödöllő településen a hivatal elnöke ál-
tal 2022-re engedélyezett, önkéntes adat-
szolgáltatáson alapuló lakossági adatfel-
vételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
 A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program 
(OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a 
következők:
 1539  Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei – 2022-

ben folyamatos, havi rendszerességű
 1942  Lakossági utazási szokásai – 2022. április, július, ok-

tóber, 2023. január hónapokban, negyedéves gya-
koriságú

 2003  Felmérés a Háztarások Információs és Kommuniká-
ciós Technológiai eszközhasználatáról – 2022. ápri-
lis-június

 2154  Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Felvétel 
– 2022. február-április

 2546  Életkörülmény Adatfelvétel – 2022. áprilisától folya-
matos, havi rendszerességű

 Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal 
megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. 
(Statek Kft.) fény-
képes igazolvány-
nyal ellátott kérde-
zői végzik. 

Nyisson vendéglátóhelyet  
GÖDÖLLŐ FŐTERÉN!

   Gödöllő 2018-ban 
átépült, nívódíjas 
Főterén, az újjáépü-
lő Városháza árkád-
ja alatt új vendéglá-
tóhely kialakítására 
hirdetett pályázatot 
Gödöllő Város Ön-
kormányzata.
 A népszerű helyszín a város 
„nappalija”, ahol nemcsak a gö-
döllőiek, hanem a környékbe-
liek, 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 meg-
ta lá lhatók Gödöl lőn vá-

ros honlapján a kiemelt hí-
rek rovatban:  https://www.
godol lo.hu/pa lya zat i-
felhivas-vendeglatohely-
berbeadasara/
 Az exkluzív helyszínen lévő 
vendéglátóegység belsőépíté-
szeti kialakítására és bérbevé-
telére szóló pályázat beadási ha-
tárideje: 2022. március 31.

KÖZPONTI STATISZTIKAI 
HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA

A FELMÉRÉSRŐL BŐVEBBEN 
a www.szolgalat.com-on  
és Facebook-oldalunkon.
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   Az Idegenvezetők Világnapját február 
utolsó hetében számos országban ünnep-
lik. Célja az idegenvezetői munka népsze-
rűsítése, új és régi programok bemutatása.
 Gödöllő már ötödik alkalommal csatla-
kozott a Budapesti Kereskedelmi és Iparka-
mara által szervezett rendezvénysorozathoz. 
Ennek keretében szombaton délelőtt a szak-
mai képviselői látogattak Gödöllőre. A Gö-
döllői Királyi Váróban dr. Gémesi György 
polgármester köszöntötte a közel 100 fős 
csoportot. Beszédében kitért arra, hogy a 
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TISZTELGÉS Ambrus 
Zoltán emléke előtt

IDEGENVEZETŐK VILÁGNAPJA: 
Mindig van új Gödöllőn FENYŐLIGET ÓVODA 

1 SZÁZALÉK
Tájékoztatásul közöljük, hogy a gö-
döllői Fenyőliget Óvoda alapítványa, 
mely a „Gödöllői VI. számú Óvoda 
gyermekeiért Alapítvány” néven  
ismert, a személyi jövedelemadó  
1 százalékából felajánlott összege a 
2020. évben 145.040 Ft volt.
 Ezt az összeget az alapítvány ne-
vének megváltoztatása miatt csak a 
következő – 2022. évben fogjuk fel-
használni a 2021. évi 1 százalék fel-
ajánlásokkal együtt, melyről a támo-
gatókat értesíteni fogjuk.
 Köszönjük eddigi felajánlásaikat és 
korábbi támogatásukat.

Lajos Mihályné 
az Alapítvány képviselője

   Emléktáblát avattak feb-
ruár 28-án az Ambrus Zol-
tán közben, az író halálának 
90. évfordulóján. A tábla fel-
állítását a Gödöllői Érték-
védő Közhasznú Egyesület és 
Szlávik Jánosné kezdeményezte  
és még a múlt év októberében döntött 
róla a képviselő-testület.
 Az eseményen Szlávik Jánosné köszön-
tötte a résztvevőket, majd Bárdy Péter al-
polgármester mondott beszédet, melyben 
kiemelte: az ilyen emléktáblák nem csak a 
helyi értékeket és az adott személyek – ez 

esetben Ambrus Zoltán – emlékét ápol-
ják, hanem hozzájárulnak a közösségte-
remtéshez is. 
 Az író munkásságát Gaálné dr. Merva 
Mária irodalomtörténész, a Gödöllői Vá-

rosi Múzeum nyugalmazott igazgatója 
méltatta. Mint mondta, Ambrus 

Zoltán korának meghatáro-
zó, rendkívüli műveltségű 

alakja volt, akit a különbö-
ző irányzatok követői egy-
formán tiszteltek. Művei-
ben mindig az ember állt a 
középpontban, írásai apo-

litikusak voltak.
 A megemlékezés koszorú-

zással zárult. Gödöllő Város Ön-
kormányzata nevében Bárdy Péter al-

polgármester koszorúzott.  K.J.

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

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

xxx

Meghívó
A Történelmi Vitézi Rend,  

a Gödöllői Lovas Sport  
és Hagyományőrző Egyesület 

és a Blaháért Társaság  
Egyesület tisztelettel  

meghív minden érdeklődőt

„A magyarok csatáiban  
elesett lovak és hűséges 
sportlovaink emlékére”  

állított emlékkő  
AVATÁSÁRA.

IDŐPONT ÉS HELYSZÍN:  
2022. március 19  
(szombat) 15 óra.   

Blahán a  „Muki” tér mellett a 
Napsugár Étterem és az orvosi 

 rendelő közötti területen.

városba szervezett különböző programok 
hogyan erősítik egymást és járulnak hoz-
zá Gödöllő látnivalóinak minél szélesebb 
körű megismertetéséhez. Örömmel számolt 
be arról, hogy a Rákos-patak rehabilitáció-
nak köszönhetően tovább bővül azoknak a 
turisztikai attrakcióknak a listája, ami mi-
att érdemes lesz Gödöllőre kilátogatni. 
 Az idegenvezetőket az országos program-
sorozatba bekapcsolódó Gödöllői Nyugdí-
jasok Egyesülete részéről Hajnal Irén kö-
szöntötte, a Gödöllői Királyi Várót pedig 
Sebő Györgyné mutatta be az érdeklődők-
nek, akik a nap folyamán városunk neveze-
tességeivel ismerkedtek.  B.J.
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Mi sem bizonyítja jobban, hogy 
a közönségnek nagyon hiányzott 
és már várta nagyon a produkciót, 

hogy a három napon át tartó napi két elő-
adást szinte végig teltház előtt mutatták be.
 A szép hagyományokat folytatva, a szer-
vezők ebben az évben is jótékony célra for-
dítják a bevételt. A szomorú aktualitását 
az adja a kezdeményezésnek, hogy az ösz-
szeget Gödöllő testvárosának, Beregszász-
nak a megsegítésére fordítják. TA

Nőnapi Ajándékkosár
NEM CSAK HÖLGYEKNEK!
Egy évnyi kihagyás után nagy 
sikerrel tért vissza a ha gy o
mányos gödöllői „Aján dék 
kosár, nem csak hölgyek 
nek” címet viselő vidám nő
napi műsor a Művészetek 
Háza színpadára, 
ahol városunk 
intézményinek 
vezetői és 
dolgozói 
szereztek 
önfeledt 
pillanatokat 
a közönségnek.

Fotók: Jaeger Ákos,
Tatár Attila
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Bővebben, több fotóval a  
www.szolgalat.com-on  
és Facebook-oldalunkon.
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   2022. március 3-án, 11 óra-
kor megérkeztek a Gödöllői Pe-
tőfi Sándor Általános Iskolába 
a várva várt notebookok a pe-
dagógusok számára.
 „A digitális oktatáshoz való 
egyenlő hozzáférés feltételei-
nek biztosítása a tanulók és a 
pedagógusok számára„ című 
projekt keretében kapott lap-
tokokat nagy örömmel vártuk 
és fogadtuk.
 Az RRF-1.2.1-2021-2021-
00001 azonosító számú pro-
jektben 120.000 laptop kerül 
kiosztásra. 
 A Dunakeszi Tankerülethez 
909 millió Ft értékben érkez-
tek notebookok.
 Intézményünkbe 61 laptop 
érkezett 18.300.000 Ft érték-
ben az EMMI, a Klebelsberg 
Központ, mint projektgazda és 
a Dunakeszi Tankerület támo-
gatásával.
 Nevelőtestületünk ¾-e re-
gisztrált az internetes felületen.

 A pedagógusoknak egy 60 órás 
e-learninges képzést kell teljesí-
teniük a későbbiek folyamán.
 A Dell Latitude 5520 típusú 
notebookok már kivitelben és 
tudásban is korszerűbbek elő-
deiknél.
 A többi laptopból okos tan-
termet szeretnénk kialakítani, 
hogy a májusi országos digitális 
kompetenciamérés minél zökke-
nőmentesebben történjen intéz-
ményünkben.
 Köszönjük, hogy lehetőséget 
kaptunk a digitális oktatás szín-
vonalának emeléséhez!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1. Pályázat célja: Gödöllő Város Ön-
kormányzata pályázatot hirdet helyi 
hatáskörű közfeladat ellátására, ci-
vil kezdeményezések támogatásá-
ra, amelyek kizárólag Gödöllő vá-
rosához kötődnek (2011.évi CLXXV. 
törvény.2.§ bekezdései alapján).

2. A támogató megnevezése: 
Gödöllő Város Önkormányzata

3. A pályázat jellege: nyílt.

4. A pályázók köre: Gödöllőn tény-
legesen működő (gödöllői székhely-
lyel rendelkező), magyarországi adó-
számmal és bankszámlaszámmal 
rendelkező civil szervezetek, egye-
sületek, alapítványok gödöllői hatás-
körű feladatok ellátására.

5. A pályázat tartalmi és formai 
követelményei: a pályázati adatla-
pon minden * jelölt rész kitöltése kö-
telező! Más jellegű (előző évi), vagy 
hiányos pályázati adatlapot nem áll 
módunkban elfogadni. 

6. A támogató rendelkezésére álló 
forrás megnevezése: Civil szerve-
zetek támogatása
 Támogatási keret összege: 
 4 millió Ft.

7. A költségvetési támogatásból 
elszámolható költségek köre: a 
támogatási célhoz közvetlenül kap-
csolódó költségek.

8. A támogatás jellege, formája: 
vissza nem térítendő, egyszeri támo-
gatás. A pályázati tevékenység meg-
valósításának időtartama: 2022. ja-
nuár 1 – 2022. december 31-ig.

9. A támogatás folyósítása, elszá-
molása:  Gödöllő Város Önkormány-
zata a „Támogatási megállapodás" 
aláírását követően – a szerződés-
ben foglaltak alapján –, a Pályázó 
bankszámlájára utalja a támogatás 
összegét. 
 A Pályázó a támogatás összegét 
köteles a pályázatban megjelölt célra 
fordítani, és a megvalósítást követő-

en, de legkésőbb 2023. január 31-ig 
az összeg felhasználásáról elszámol-
ni, a jelen pályázati felhívásban sze-
replő szabályok szerint. Csak olyan 
számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi 
dokumentum) fogadható be, amely-
ről kideríthető, hogy a pályázati cél 
megvalósításához közvetlenül kap-
csolódik. 

10. A pályázat benyújtásának  
határideje és módja  
(ettől eltérni nem lehet): 
  2022. március 31.  

(csütörtök) 12 óra

A pályázatokat egy példányban 
kell eljuttatni e-mailen keresztül 
word formátumban a Gödöllői Pol-
gármesteri Hivatal, Polgármeste-
ri Kabinet, Simon Edina részére: 
simon.edina@godollo.hu címre. 
A pályázati adatlap 2022. március 
02-től beszerezhető és letölthető 
a városi honlapról (www.godollo.
hu/hirek).

11. A pályázattal kapcsolatos hi-
ánypótlás lehetőségei és feltét-
elei: Hiánypótlásra nincs lehetőség. 
A követelményektől eltérően – akár 
formai, akár tartalmi hibákkal – ösz-
szeállított pályázat – értékelés nélkül 
– elutasításra kerül.

12. A pályázatok elbírálásának ha-
tárideje, főbb szempontjai: 
Tevékenységi körök, Gödöllőn aktív 
programokkal régóta működő civil 
szervezetek, aktív kapcsolattartás a 
többi gödöllői és más civil szerveze-
tekkel. Kizáró ok: nem lehet gazda-
sági és politikai tevékenységi köre a 
civil szervezetnek.  

13. A pályázat eredményéről törté-
nő értesítés módja és határideje: 
e-mailen keresztül 2022. május 10-ig.

14. Bővebb felvilágosítás 
a pályázattal kapcsolatban: 
Kérjük keresse Simon Edinát, e-mai-
len a simon.edina@godollo.hu 
e-mail címen, telefonon a 06-70-886-
8747-es telefonszámon.

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A VÁROS  
KÖZÉLETI, KULTURÁLIS EGYESÜLETEI, EGYESÜLETSZERŰEN  
MŰKÖDŐ KÖZÖSSÉGEI, EGYÉB CIVIL SZERVEZETEI TÁMOGATÁSÁRA.

Megérkeztek a NOTEBOOKOK!
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A GÖDÖLLŐI NYOMDÁSZ,  
a szabad sajtó  
első munkása 
Ha 1848. március 15ről esik szó, elsők között jut 
eszünkbe a Nemzeti Dal és a  12 pont – a szabad 
sajtó első kiadványai. Ke vesen tudják, hogy ezek 
nyomtatásában  egy gödöllői születésű fiatal nyom
dásznak, Malatin Antalnak is jelentős szerepe volt. 

M alatin Antal 1820-ban született 
Gödöllőn. Gimnáziumi tanulmá-
nyait Pesten a piaristáknál végez-

te, majd 1833. november 1-jétől a Landerer 
nyomdában volt szedőtanonc. 
 Miután felszabadult, külföldi vándorútra 
indult. 1841-ben tért vissza Pestre, ahol sze-
dőként a Landerer nyomdában helyezkedett 
el. Szoros barátság kötötte Kossuth Lajoshoz, 
aki a Landerer nyomda épületében lakott. 

Malatin keze alól ke-
rült ki Kossuth La-
jos Pesti Hírlap című 
időszakija, valamint 
a F rankenburg 
Adolf által szerkesz-
tett Életképek. 1848. 
március 15-én, a saj-
tó felszabadításakor 
Malatin Antal szed-
te ki harmadmagával, Holmeyer 
Ferenc  –Malatin későbbi üzlet-
társa – irányításával, a 12 pon-
tot és a Nemzeti dalt. 
 Korabeli források szerint, ami-
kor Petőfi Sándor, Jókai Mór, 

Vasvári Pál s mások bementek Landerer 
irodájába, s fölszólították őt, hogy tegyen 
eleget a nép kívánságának, Landerer 
formálisan szabadkozott, de csak 
addig, míg Vidacs János – má-
sok szerint Irinyi József – oda 
nem lépett az egyik vassaj-
tóhoz, mondván: „Ezt a saj-
tót a nép nevében ezennel 
lefoglaljuk, követelve kézira-

taink kinyomtatását!” A tizenkét pont kéz-
iratainak  magyar szöveget Neumann Lajos, 
Malatin Antal és Potemkin Alfonz nevű sze-
dői közt osztották szét, a német szöveg ki-
szedését pedig Giersch Lajosra és Weiss Já-
nosra bízták. 
 Malatin Antal később az 1848-ban létre-
hozott bankjegynyomdában dolgozott (itt 

is Landerer keze alatt), ahol betűsze-
dőként tevékenykedett. Később, 

1849 januárjában követte a kor-
mányt Debrecenbe, május vé-
gén vissza Pestre, majd 1849. 
július 1-jén Szegedre. Szedő-
ként közreműködött 1849. au-
gusztus 11-én Kossuth Lajos 

lemondó nyilatkozatának ki-
nyomtatásában is.  

 Haynau haditörvényszék elé állít-
tatta, de felmentették. A Landerer nyomdá-
ban dolgozott a szabadságharc bukását kö-
vetően is. 1856. december 15-én önállósult 
Landerertől. 1857. április 17-én Holmeyer 
Ferenccel megalapította Kalocsa első nyom-
dáját, ahol 1882 nyaráig együtt dolgoztak. 
Ekkor új nyomdát alapított, amely 1898-ig, 
nyugalomba vonulásáig állt fenn. 1905-ben 
hunyt el, a Kalocsai temetőben helyezték 
örök nyugalomra.  K.J.

„Ezt a sajtót a nép 
nevében ezennel lefog-
laljuk, követelve kéz- 

irataink kinyom- 
tatását!”



   A Balázs Elemér Groupot 
hallhatja a közönség márci-
us 17-én 20 órától a Jazz Club-
ban, a Királyi Váróban. Hazánk 
egyik legnépszerűbb jazz együt-
tesének stílusában a női és a 
férfi hang fontos szerepet ját-
szik, zenéjük dallamos és me-
lodikus, mely széles rétegeket 
szólít meg. Művészetük fuzio-
nál a különböző népek és kul-
túrák színes zenei motívumai-
val, de bebizonyították már azt 
is, hogy a klasszikus reneszánsz 
és barokk stílus jazzel ötvözése 
sem jelent különösebb gondot 
nekik. Lemezeiket vagy kon-
certjüket végighallgatva bárki 

   A világ legrangosabb világ-
zenei toplistájának került a 
Cimbaliband Szabadon című 
lemeze, mely a Fonó Budai Ze-
neház kiadásában látott napvi-
lágot. Az albumot február 18-án 
mutatták be és röviddel meg-
jelenése után felkerült a World 

ZENEI CSEMEGÉKKEL 
JÖN A TALAMBA

  Kétszer is színpadra lép Gö-
döllőn a Talamba Ütőegyüttes 
a Művészetek Házában, már-
cius 12-én a Gödöllői Szimfo-
nikus Zenekarral, 19-én pe-
dig családi koncert keretében 
hallhatja őket a közönség. 
 A március 12-ei koncertre 
egy igazi különlegességgel ké-
szülnek ütőseink, Gyöngyösi 
Levente Sinfonia Concertante 

című művét szólaltatják meg. Zombor Levente, a Talamba ve-
zetője lapunknak elmondta, a ritkán hallható mű lényegében 
egy ütőhangszerekre írt versenymű, ami igen ritka. 
 Március 19-re egy könnyedebb előadással készülnek. Az 
Évszakok a Talambával című családi előadáson Vivaldi Négy 
évszak című művét vegyítik a Talamba saját szerzeménye-
ivel – a művekből szemelvények hangzanak el az interaktív 
koncerten. A 16 órakor kezdődő előadásba ugyanis a közön-
ség is bekapcsolódhat, 14 órától hangszerkészítés és kéz-
műves foglalkozás várja a vállalkozó kedvűeket – az itt ké-
szített hangszerek szerepet kapnak majd az előadásban is. 

JAZZEL a világ körül

– Szárnyal a Cimbaliband
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úgy érezheti, dalról-
dalra utazza körbe 
a világot Erdélytől 
kezdve egészen Bra-
zíliáig. 
 A Balázs Elem-
ér Group rendsze-
res fellépője hazai és 

külföldi jazz-, illetve világzenei 
fesztiváloknak és kluboknak. 
Jártak már Párizsban, Bécsben, 
Helsinkiben, Brüsszelben, Ber-
linben, Londonban, Hágában, 
Oslóban, Madridban, Skopjéban, 
Prágában, Pozsonyban, Mün-
chenben, Stuttgartban, Nagy-
váradon, Rómában, illetve részt 
vettek kanadai és amerikai tur-
nékon.
 A zenekar fő támogatója: a 
MOL ÚJ EURÓPA ALAPÍT-
VÁNY. 
 Jegyek 3500 forintos 
áron vásárolhatók a Gö-
döllői Városi Könyvtárban 
és a Királyi Váróban. 

Music Charts Europe (WMCE) 
nemzetközi világzenei toplis-
tájának 20. helyére. A WMCE 
listáját 24 ország 50 világzenei 
rádiós szakembere szavazatai 
alapján állítják össze és teszik 
közzé minden hónap 1-jén. 

(Forrás: Cimbaliband) 

SZABADON 



   Tamási Gábor fotóművész-
szel rendszeresen találkoznak 
a látogatók a Levendula Ga-
léria kiállításainak megnyitó-
in – igaz, legtöbbször munka 
közben. Március végén azon-
ban mint kiállító várja majd a 
közönséget olyan alkotásaival, 
amelyek témája a fény. 

Fénybe borul  
a LEVENDULA 

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. március 9. KULTÚRA  Ӏ  15

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.

 A március 25-én 
18 órakor megnyíló 
kiállításon ennek a 
csodás jelenségnek 
az útját követhetjük 
majd, a hétköznapok-
ban és szakrális vo-
natkozásokban. 
 A kiállítást Kecs-
kés József nyitja 
meg, közreműködik 
Albertné Joób Emese. 

 A Levendula Galériát egy-
re inkább felfedezik a fotómű-
vészek, a közelmúltban Bar-
tók Mónika és  Zsíros István 
munkáiból láthattak kiállítást 
az érdeklődők, májusban pedig 
Danis János EFIAP/p fotómű-
vész alkotásai kerülnek majd a 
falakra.  Ny

Fotó: Tamási Gábor
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   Mindenki 
szereti a köny-
nyen és gyor-
san elkészít-
hető ételeket. 
Legyen vala-
ki húsimádó 
vagy vega, le-
gyen szó egy 
gyors vacso-
ráról vagy sü-
teményről, le-
hetőleg az 
egyszerűen 
elkészíthe-
tő variációk mellett tesszük le a voksun-
kat. Ezek sorában kiemelt helyen vannak 
azok, amiket egyszerűen bepakolhatunk 
egy tepsibe és megsüthetünk. 
 A sütőtepsi csodái címmel most megje-
lent szakácskönyv azoknak nyújt számta-
lan variációs lehetőséget, akik kedvelik az 
így elkészíthető egytálételeket. Ám nem a 
sokak által kedvelt különböző „rakottakat” 
szedte össze a szerző, hanem olyan köny-
nyű és egészséges ételeket, amik nem kí-
vánnak komolyabb előkészületeket. 
 A könyv nem csak azoknak segítség, 
akik szeretnék, ha több szabadidejük 
lenne és kevesebb időt kellene a kony-
hában tölteniük, hanem azoknak is, akik 
kezdők a konyhában. Az olvasók a re-
ceptek mellett tippeket kaphatnak, mit 
tartsanak mindig a kamrában, melyik 
élelmiszert mennyi ideig főzni, vagy süt-
ni. Szintén sokat segítenek a kezdőd-
nek azok a fotók, amelyek a sütés előt-
ti és a sütés után állapotot mutatják. A 
könyv hetvenöt finom egytálétel és desz-
szert receptjét tartalmazza, és számta-
lan jótanácsot.

(Rukmini Iyer: A sütőtepsi csodái)

TEDD  
A TEPSIBE!

AJÁNLÓJA

BAGOLY 
könyvesbolt

URBAN VERBUNK  
csellóra és néptáncra 

IMPRO FESZTIVÁL 
– JÖHET AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG!

   Világsztárral készítette legújabb klipjét az 
Urban Verbunk, a felvétel nemrég került fel 
Facebook-oldalukra. A felvétel a horvát-ma-
gyar kulturális kapcsolatokat is népszerűsíti. 
 A Pirates of the Caribbean című legújabb 
különleges produkciót még decemberben 
forgatták Stjepan Hauser horvát csellistával, 
a 2Cellos duó tagjával közösen. A világhírű 
művész olyan világsztárokkal lépett már fel, 
mint Elton John és Andrea Bocelli. 
 A HAUSER X URBAN VERBUNK közös 
produkció újabb állomása az országimázs 
építő klipeknek. 
 Mint azt Moussa Ahmed, az Urban Ver-
bunk vezetője lapunknak elmondta, az 
összművészeti produkció a néptánc és a csel-
ló mellett a horvát-magyar kultúrdiplomáciai 
kapcsolatok felvételének 30. évfordulóját is 

   Lezajlott a „Farsangi rögtönzések, Imp-
rovizációs fesztivál” gödöllői elődöntője.  
A covid és karantén problémák miatt saj-
nos több csapatnak is vissza kellett lépnie, 
így ebben az évben végül 5 csapat mérte 
össze tudását. 
 A fesztivál elődöntőjében hét feladatban 
mérhették össze tudásukat a játékosok. Ezek 
között volt mozgásos, énekes táncos, volt, ahol 
különböző filmeket kellett színpadra alkot-
niuk a játszóknak. Mindezek mellett a nem-
rég elmúlt Valentin nappal és különböző tv 
magazin stílusokkal is foglalkozniuk kellett.
 A jeleneteket szakmai zsűri – Tóth And-
rás rendező és Romány Eszter színművész 
– pontozta, és hozzászólásaikkal, tanácsa-
ikkal segítették a csapatok munkáját. 
 A verseny három legtöbb pontot össze-
gyűjtő csapatát a zsűri hagyományosan az 
Arlechino (I. helyezés); Pulcinella (II. he-
lyezés) és Brighella (III. helye-
zés) díjakkal jutalmazta.
 A dobogós helyezettek kö-
zül az első kettő vehet részt, 
a március 19-én, szintén Gö-
döllőn megrendezésre kerülő, 
Országos Improvizációs baj-

hivatott népszerűsíteni, s egyúttal kiváló al-
kalom a két ország nemzetközi kapcsolatai-
nak mindenkori szimbolizálására. A klipet 
a horvát származású művésszel közösen ál-
modták meg. 
 Mint megtudtuk az Urban Verbunk már 
dolgozik a következő megjelenésen. 

(Fotó: Urban Verbunk) 

nokságon, ahová a különböző területi elő-
döntők első két helyezettjei kapnak meg-
hívást.

AZ ELSŐ HÁROM 
HELYEZETT CSAPAT:
 I helyezés, Arlechino díj: B. A. D. E. 
R. csapat (Club Színház, Gödöllő) Gönczi-
Kovács Eszter; Horváth Barnabás; Nagy 
Angéla; Németh Dániel
 II. helyezés, Pulcinella díj: „Köreink” 
csoport (Club Színház, Gödöllő) Dombóvári 
Zoé; Erdélyi Bíborka; Gyulai András; Ros-
tás Boglárka
 III. helyezés, Brighella díj: „Flin t-
stones family” (Mágnes Színház, Budapest) 
Hamar Vivien; Kiss Ágnes; Salamon Lau-
ra; Wiener Fanni 
 A döntőt szintén Gödöllőn rendezik meg 
március 19-én. 



   A csoportos képzőművészeti 
kiállítás négy fiatal vizuális mű-
vész alkotását mutatja be: Biliczki 
Anett üveg- és vizuális művész, 
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Kovács Kitti festőművész, Már-
ton Enikő vizuális művész és Új-
szászi Tünde képzőművész alko-
tásait láthatja a közönség. 

 GÖDÖLLŐI  
IPARMŰVÉSZETI  
MŰHELY

Természetes  
monokróm  



A barka 
IDEJE

A hullajtott agancsok engedély 
nélküli gyűjtése ILLEGÁLIS  
ÉS TERMÉSZETKÁROSÍTÓ
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FELHÍVÁS
 A Gyepmesteri Telep Gödöllő is csat-

lakozik a háború miatt, a kinti men-
helyi állatok élelem gyűjtéséhez!!! Te-
hát 2022. március 13-ig leadható 
nálunk is!
 •   KONZERV ( cica, kutya)
 •   SZÁRAZTÁP (cica, kutya)
 A szállítást a Gödöllői Állatotthon 
Egyesület fogja szervezni a hosszú hét-
végén!
 Segítsünk minél többen!

   A szarvasok április elejéig vetik le agan-
csukat, amelyek engedély nélküli gyűjtése 

– főleg kereskedelmi célú, szervezett és ál-
latkínzással járó formájában – a teljes er-
dei ökoszisztémát veszélyezteti: a tavasz-
ra legyengült kondíciójú nagyvad mellett 
kárt szenvednek a fiatal facsemeték és a vé-
konykérgű fafajok is. Az illegális agancs-
gyűjtést a törvény is bünteti: egyrészt lo-
pásnak, a szarvasok hajszolását és ezzel 
akár kínok közötti pusztulását pedig ál-
latkínzásnak minősíti.
 A tavasz a gím- és dámszarvasok – az állat-
világban egyedülálló – szervregenerálódási 
folyamatának kezdete is: ilyenkor hullajtják 
el régi agancsukat. Emellett a táplálékban 
szűkösebb téli időszakot követően kondíci-
ójuk is rosszabb, így a hideg napokat követő-
en fokozott nyugalomra, stresszmentes kör-
nyezetre van szükségük.

 Aki figyelmesen sétál a természetben, 
már hetek óta gyönyörködhet a barkában, 
vagyis a fűz virágzásában. Akár a piacon 
szerzünk be egy csokorral, akár saját ma-
gunk vágunk pár szálat, a barka sokáig dí-
szítheti otthonukat.
 Az elnevezés a birka szóra utal, bár más 
nyelvekben leginkább a macskához kap-
csolják (catkin, chaton, kätzchen), mivel a 
cica puha bundájához hasonlatos a göm-
bölyded virágzat.
 A fűz nemzetség mintegy 300 lombhul-
lató fajt és cserjét foglal magába. Auszt-
rália kivételével a világ minden kontinen-
sén élnek füzek. Hazánkban legismertebb 
a barkafűz vagy kecskefűz, a csüngő bar-
kafűz, a parti fűz és a szomorúfűz. 

A barkát nem kell vízbe tenni, ha 
sokáig szeretnénk benne 

gyönyörködni. A levágott 
vesszők víz nélkül kiszá-
radnak és akár évekig is 

képesek elállni.

 A tél végén az erdei ökoszisztéma sérülé-
kenyebb, nyugalmának biztosítása, egyen-
súlyának megőrzése a fenntartható erdőgaz-
dálkodás szerves része. Ebben az időszakban 
különösen nagy kárt okozhat a vadállomány 
szándékos megzavarása. A megriadt állatok 
ugyanis nappali pihenőhelyeik elhagyására, 
menekülésre kényszerülnek, ami végzetes 
sérülésükhöz, legyengülésükhöz és így akár 
pusztulásukhoz vezethet.
 Erdőjáráskor, kiránduláskor így azzal tud-
juk segíteni az erdei ökoszisztéma megúju-
lását, ha a túrákra kijelölt utakon járunk és 
nem megyünk a sűrűbe. Ha mégis találunk 
hullajtott agancsot, ne vigyünk haza, hiszen 
ezek a fenntartható erdőgazdálkodás fontos 
információforrásai: vizsgálatukkal a szakem-
berek képet kapnak az állomány létszámá-
ról, kondíciójáról, fő mozgási irányáról, és 
korbecslésre is remekül alkalmas, mindezt 
pedig összevethetik az adott erdő állapotá-
val, vadeltartó-képességével. Éppen ezért a 
gyűjtést kizárólag az erdészetek szakembe-
rei, vadászok, vagy az erdőgazdaságok írá-
sos engedélyével rendelkező személyek vé-
gezhetik, törvényes keretek között. Vagyis, 
ha valaki engedély hiányában gyűjt és visz 
haza agancsot, az a jogszabályok szerint lo-
pásnak minősül. (Forrás:parkerdo.hu)

   2022-ben a cickafarkat választotta 
meg az év gyógynövényének a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság.
 A cickafark (Achillea) fajokat rég-
óta alkalmazzák gyógyászati célból. 
A nemzetség latin nevét a trójai há-
ború görög hőséről, Achilleszről kap-
ta, akit tanítója, a kentaur Kheirón 
ismertetett meg egy olyan gyógynö-
vénnyel, amely begyógyítja a sebeket 
és elállítja a vérzést. A magyar cicka-
fark elnevezés alapja az, hogy a nö-
vény levelei a macska farká-
hoz hasonlítanak.
 Hazánkban 13 cicka-
farkfaj honos, ame-
lyek közül főként 
a száraz réteken, 

utak mentén lépten-nyomon megta-
lálható mezei cickafark szolgáltat ki-
váló minőségű drogot.
 A cickafark virágos hajtását elsősor-
ban epehajtó, antibakteriális, görcsol-
dó, gyulladáscsökkentő és sebgyógyí-
tó hatása miatt alkalmazzák. 
 Az Év Gyógynövényét 2013 óta vá-
lasztják meg a Magyar Gyógyszerész-
tudományi Társaság Gyógynövény 
Szakosztályának kezdeményezésére. 
Így évről évre újabb gyógynövényre 

irányul a figyelem, és a kiválasz-
tott növénnyel kapcsola-

tos ismeretek szélesebb 
közönséghez juthat- 

nak el. (Forrás: 
evgyogynovenye.hu)

Az év gyógynövénye: a cickafark



A klímaváltozással új 
kártevő és betegség-
terjesztő rovar- és 

szúnyogfajok, valamint az 
általuk terjesztett kórokozók 
jelennek meg Magyarorszá-
gon. Az ellenük történő bio-
lógiai védekezésben is óriási 
szerepe van azoknak az álla-
toknak, például a fecskéknek 
(és a denevéreknek), melyek 
természetes úton csökkentik 
ezek számát.
 Mérési adatokon alapuló becslés alap-
ján minden fecske legalább egy kg, mus-
licától a nagyobb légy mérettartomány-
ba tartozó repülő rovart fogyaszt el csak 
a költési időszak alatt.
 Figyelembe véve, hogy Magyarország-
ról akár kétmillió fecske is hiányozhat 
2010 óta a nyár második felében, ez azt 
is jelenti, hogy legalább 2 millió kg, azaz 
2 000 tonna kártevő és betegségeket ter-
jesztő rovar évről évre a környezetünk-
ben marad!
 Állománycsökkenésük megállításának, 
megfordításának alapját a meglévő, aktív 
természetes fészkek és telepek fokozott vé-
delme jelenti.
 A műfecskefészkek a madarak által 
sárból készített fészkek hasonló alakú és 

VÉDJÜK  
a fecskéket!

méretű, különböző anyagokból készült 
utánzatai, melyek a természetes fész-
kekhez hasonlóan tartós és biztonságos 
fészkelőhelyet kínálnak a fecskéknek.
 A lényeg, hogy a műfészkeket ugyan oda 
és ugyan úgy kell kihelyeznünk, ahova a 
madarak építenék természetes fészkei-
ket - azaz esőtől védett helyre. Jelentős 
különbség van azonban a két sárfészket 
építő fecskefaj fészkének elhelyezkedése 
között!
 A fecskékre, különösen a molnárfecs-
kékre jellemző, hogy – néhány fészekből 
álló kolóniától a sok ezres telepekig – le-
hetőleg társasan költenek.
 Az épület külsejére kihelyezett műfész-
keknél törekedjünk a keleti és déli irány 
közötti tájolásra.  (Forrás: MME)
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Az elmúlt két évtizedben sajnos több mint 50%kal (!) 
csökkent a hazai fecskeállomány, azaz mára legalább 
minden második madár eltűnt az ereszek alól. A folyamat 
megfordítása közös érdekünk. A tavasz közeledtével még van 
idő kihelyezni a műfészkeket, megtervezni és engedélyeztetni 
a fecskebarát falfelújítást, felszerelni a fecskepelenkákat.

900 KILOMÉTERT IS  
REPÜL EGY ÉJSZAKA ALATT  
AZ ERDŐK KIRÁLYNŐJE

  Műholdas nyomkövető eszközökkel két éven 
át vizsgálták az erdők királynőjeként ismert er-
dei szalonkák vonulását a Magyar Agrár- és Élet-
tudományi Egyetem (MATE) kutatói. Az új ada-
tok alapján néhány egyed egyetlen éjszaka alatt 
900 kilométert is megtett, megállókkal együtt pe-
dig hazánkból mintegy 5000 kilométer távolság-
ra, az Urál-hegységen túlra is eljutott.
 A MATE Vadgazdálkodási és Természetvédel-
mi Intézet kutatói 2020 tavasza óta követik nagy 
pontosságú műholdas jeladókkal tizenöt erdei sza-
lonka viselkedését, az így gyűjtött adatok rész-
ben kiegészítik, részben felülírják korábbi isme-
reteinket a faj tavaszi és őszi vonulásáról.
 „Bár a madarak gyűrűzése révén több egyedet le-
het nyomon követni, a módszer hatékonyságát erő-
sen befolyásolják az olyan emberi tényezők, mint 
a gyűrűzői és a vadászati aktivitás. A rendszeres 
időközönként elküldött GPS-adatok segítségével  a 
jeladós madarak teljes vonulási útvonalát, sőt akár 
pontos területhasználatát is fel tudják térképezni” – 
mutatott rá Prof. Csányi Sándor, a MATE VTI Vad-
biológiai és Vadgazdálkodási Tanszék vezetője.
 Az eredmények szerint az egyedek tavaszi vo-
nulása meglepően változatos, de átlagosan egy 
éjszaka alatt 350 kilométert tettek meg, néhá-
nyan azonban ugyanennyi idő alatt akár 900 ki-
lométert is repültek.
 Mint azt a MATE kutatói hangsúlyozzák, a vizs-
gált erdei szalonkák viselkedése alapján nagyon 
korai lenne a teljes állományra vonatkozó általá-
nos következtetéseket levonni. Az Országos Er-
dei Szalonka Monitoring-programhoz kapcsolódó 
kutatás eredményei azonban feltétlenül a folyta-
tásra sarkallnak, így a jövőben további izgalmas 
részletekre derülhet fény az erdő királynőjéről. 
 (Forrás: MATE)
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A rozsdamadár
Érdekes dolgot hoztam Önöknek 
a héten. A rozsdával sok helyen 
találkozunk, többnyire nem is 
örülünk neki, így azt, hogy egy 
kertben esetleg szerepeljen, 
eszünk be sem jut, mint lehe
tőség. Ám most kicsit újítunk 
és ezt is megnézzük, hogyan 
is lehet a kert díszévé tenni. 

   8 hetes  
kan. Nagy  
kutya lesz! 
Ivartalanítá-
si kötelezett-

séggel!

   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 szé-

pen sétál.

    5 év körüli  
ivaros kan. Mun-
ka kutyának, te-
lephely őrzésre 
ajánljuk inkább. 

Pórázon szépen 
sétál, de csak egye-

düli kutya lehet.

FOGADJ ÖRÖKBE
a Gödöllői Gyep- 
mesteri Telepről! 

ARGÓ

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

A rozsda, rozsdás tárgyak elmúlást, 
elhanyagoltságot ébresztenek ben-
nünk, pedig egy-egy jól elhelyezett 

tárgy, amit növények, kövek vagy bármi 
olyan tereptárgy vesz körül, amely a szí-
nét, formáit kiemelik, roppant impozáns 
és érdekes látvány lehet. 
 Nagyon sok, tőlünk nyugatabbra fekvő or-
szágban ennek külön kertépítészeti művé-
szete van, bátran használják ezeket a tárgya-
kat a kert kialakítása során, mert a vöröses, 
rozsdás szín a zölddel egybeöntve kifejezet-
ten jól néz ki és a különleges textúra miatt 
is a kertek különleges díszítőeleme lett. 
 Így ideje, hogy mi is más szemmel nézzünk 
az „elhagyatott”, szükségtelen tárgyinkra, 
melyek erre alkalmas anyagból készültek. 
 Nyugodtan ki lehet rakni kavicsokra, nö-
vények közé és a kertet akár egy nyár alatt 
ódonabbá tenni, hiszen hatalmasat tud vál-
toztatni egy kert képén. Akkor is, amikor 
elhelyezzük és az időjárás viszontagsága-
it átélve a változásá-
val is. Télen, nyáron 
mindig érdekes, hi-
szen tt nem csak az 
állandó forma, de a 
folyamatosan alaku-
ló szín is változatos-
ságot, játékot visz a 
kert életébe.
 Az fontos mindig 
hogy ha egy ilyen 
tárgyat csinálta-
tunk vagy szert te-
szünk rá valahol, 
akkor olyan helyre 
tegyük, hogy a ró-
luk lecsöpögő víz 
ne tegyen kárt sem-
miben, mert bizony 
foltot hagy, ami a 

talajon nem okoz kárt, de egy terasz bur-
kolatán bizony ártó lehet. 
 El tudnak képzelni egy magasabb mada-
rat egy gyönyörű színes virágágyás közepén, 
ahogy a levelek s nyári színek körbeölelik? 
 Nemhogy szép, kifejezetten különleges! 
 Nézzék csak ezt a madarat! 
 Ő egy gödöllői kert apró tavának partján 
őrzi az ott lakók békéjét és ahogy az idő te-
lik, a madár egyre barnásabb, sötétebb lesz, 
gyakorlatilag állandóan változtatja a színét. 
Az évszakok változásával is, a kert állandó 
változója, mert télen ő viszi a látványt a de-
res, zöld nélküli tó körül, nyáron pedig el-
bújik néha a körbeölelő növények bizton-
ságában. 
 Ha jobban megnézik a mester, aki össze-

rakta, csupa hulladék 
vasanyagból állította 
össze, így a teste egy 
régi ásóból készült. 
Van olyan szerencsém, 
hogy én egy ilyen ku-
tyát birtokolhatok, aki 
szintén a kertbe kerül 
majd a saját kutyáim 
mellé, így legalább ő 
lesz az egyetlen, aki 
nem ugrálja össze a 
virágaimat. 
 Tehát a rozsdát, 
nem ellenségként, 
hanem partner-
ként is elkezdhet-
jük használni. 

Bujtás Anikó  
www.bujtaskert.hu
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I gazán színvonalas versenyeket tartoga-
tott a bajnoki hétvége. A MATE dokto-
randusz hallgatója, Pápai Márton kettő 

Február utolsó hétvégéjére esett 
a Fedettpályás Atlétikai Magyar 
Bajnokság idei kiírása, amit 
Nyír egyházán rendeztek meg. 
A MATEGEAC atlétái összesen 
három érmet szereztek, ami közül 
kettő is bajnoki cím. A női 4x400 
méteres váltó egyesületi országos 
csúccsal hozta el az aranyérmet.

HÁROM ÉREM a fedett- 
pályás országos bajnokságon 
ATLÉTIKA: 

érmet is szerzett a hétvégén. A szombati 
napon, 1500 méteren remek hajrával a má-
sodik helyen futott át a célvonalon 3:43.67 
perces idővel. A 3000 méteres táv igazi 
reklámja volt a közép-hosszútáv futásnak. 
Pápai Marci nagyon taktikus, okos futása 
után, hatalmas, már a védjegyének tekint-
hető hajrával megszerezte élete első egyé-
ni országos bajnoki címét, 8:09.67 perces 
egyéni csúccsal, néhány századdal a má-
sodik helyezett Szögi István előtt. A női 
4 x 400 méteres váltó tartogatta a vasár-
napi nap másik kellemes élményét. Simon 
Virág, Dobránszky Laura, Kriszt Sarol-
ta és Nádházy Evelin országos egyesületi 
csúccsal lett országos bajnok. A lányok vé-
gig magabiztosan, olykor a fedettpályának 
megfelelően, okos versenyzéssel tartot-
ták maguk mögött az MTK négyesét, vé-

gül 3:41.49 per-
ces idővel futott át 
Nádházy Evelin, a 
befejező ember, a 
célvonalon.
 Negyedik helye-
zett lett Szabó Di-
ana rúdugrásban, 
380 centimétert el-
érve. Ugyancsak ne-
gyedik helyen vég-
zett a magasugrás 
versenyszámában 
Guth Mátyás, aki 
új egyéni csúccsal, 

REMEK GÖDÖLLŐI  
DZSÚDÓSIKEREK ÚJPESTEN

Az újpesti Horváth Ist-
ván Judo Csarnokban rendez-
ték meg a Budapesti Regionális 

Judo Szövetség rangsorverse-
nyét február 26-án. A Gödöllői 
Judo Klub fiataljai három súly-
csoportban is győzni tudtak.

CSELGÁNCS

208 centiméterig menetelt, mindent első 
ugorva. Mihály Ádám is a negyedik helyen 
végzett a férfi rúdugró mezőnyben 490 cen-
timért átugorva. Közvetlenül mögötte Bá-
novics József végzett, aki 480 centiig jutott. 
Kőszegváry Balázs 420 centivel lett a hato-
dik. Vajda Gábor és Széplaki Balázs egy-
aránt a nyolcadik lett 400 centiméteres el-
ért magassággal. Simon Virág 400 méteren 
lett nyolcadik 57.02-vel, Dobránszky Lau-
ra pedig a kilencedik, új egyéni csúcsával 
57.67-el. Edzők: Karakasné Hasznos Jut-
ka, Körmendy Katalin, Lőrincz Milán és 
Kovács Gábor Krisztián.

Forrás/fotó: MATE-GEAC

Pápai Márton 3000 méteres dobogó tetején

DIÁK A
1. hely: Ivacs Máté (54 kg)
2.  hely: Baráth Gergely (45 kg)  

és Jéga-Szabó Andor (49 kg)

SERDÜLŐ
1. hely:  a képen látható Gombkötő Misa 

(73 kg) és Kálmán Bálint (81 kg)
5. hely: Ivacs Máté (55 kg)

EREDMÉNYEK:
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Egyesületünk  
versenyzői a következő  
eredményeket érték el: 
Veres Adelina Kata (formagyakorlat) 
1. hely, Kihon (alapiskola) 3. hely
Kelemen Csaba Kata (formagyakorlat) 
2 hely, Kumite(szabad küzdelem) 2. hely
Martin Arnold Kihon (alapiskola) 2. hely 
Kata (formagyakorlat) 3. hely
Barabás Péter Kumite (szabad küzdelem) 
2. hely, Kata (formagyakorlat) 4 hely
Képes-Harjay Sára Kata (formagyakorlat) 
2. hely, Kata (formagyakorlat) 4 hely
Csjernyik Gréta Kumite (szabad küzdelem) 
2. hely, Kumite (kötött küzdelem) 3. hely, 
Kata (formagyakorlat) 6. hely
Hintenberger Belián Kumite (szabad  
küzdelem) 3. hely, Kumite (kötött küzdelem)  
3. hely, Kata (formagyakorlat) 3. hely
Koncz Bence Kumite (kötött küzdelem)  
3. hely Kata (formagyakorlat) 2. hely
Magyarosi-Őrző Kincső Kata (formagya-
korlat) 3. hely, Kihon (alapiskola) 3. hely
Gerőfi Csanád Kumite (szabad küzdelem) 
3. hely, Kata (formagyakorlat) 4. hely
Képes-Harjay Alma Kihon (alapiskola)  
3. hely, Kata (formagyakorlat) 5. hely
Szabó Luca Kihon (alapiskola) 3. hely
Kuti Zsombor Kumite (szabad küzdelem) 
4. hely, Kata (formagyakorlat) 4. hely
Ivaskó Domonkos  
Kata (formagyakorlat) 4. hely
Martinák Barnabás  
Kata (formagyakorlat) 5. hely
Horváth Áron Gábor  
Kata (formagyakorlat) 5. hely
Horváth Zsombor 
Kata (formagyakorlat) 7. hely
Méhi Ákos Kata (formagyakorlat) 6. hely
Szklenár Samu 
Kata (formagyakorlat) 6. hely
Orbán Balázs 
Kata (formagyakorlat) 8. hely
Sándor Zalán 
Kata (formagyakorlat) 8. hely
Gasser Gusztáv 
Kata (formagyakorlat) 8. hely
Kazi Dávid Kata (formagyakorlat) 8. hely

A csapat tagjai voltak még: Balog  
Boldizsár, Feicht Róbert, Horváth Ádám, 
Horvát-Jakab Zsombor, Kalmár Gergő, 
Szabó Ágoston, Szelényi Tamás Ben-
degúz, Zsigmond Áron, Tavaszi András, 
Petrovics Noel, Virág Levente

Edző: Ács Tibor

A Saino Se karatésai sikeresen 
szerepeltek a Gödöllői Hajós Al
fréd Általános Iskolában meg
rendezett V. Saino Kupa Kara
teDo Országos Bajnokságon.

HUSZONEGY ÉREM  
az V. Saino Kupán

A verseny elején a Saino Kupa fővédnö-
ke, dr. Gémesi György, Gödöllő vá-
ros polgármestere köszöntötte az egy-

KARATE

begyűlteket. Az eseményen vendégünk volt 
Gémesi Csanád, olimpiai bronzérmes kard-
vívó, a Gödöllöi Sport Közalapítvány képvi-
seletében. A bajnokság fő célja az volt, hogy 
minél több gyermek megismerkedhessen a 
versenyzéssel, szélesítve ezzel a tradicioná-
lis karate utánpótlás bázisát. A Magyar JKA 
Karate Szövetség 16 egyesületének közel 140 
versenyzője mérte össze tudását a rangos vi-
adalon. J.A.

Dr. Gémesi György polgármester köszöntötte a versenyzőket
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S ikerük értékét tovább nö-
veli, hogy Dénes Eszter 
20 évesen, míg Mészáros 

Eszter 19 évesen érte el ezt a si-
kert a sportlövők legrangosabb 
világkupaversenyén.
 A sportági szövetség tájé-
koztatása szerint a magyarok 
a kvalifikáció első szakaszában, 
a 3x30 lövés során 944.6 kör-
rel a norvégok és az amerikaiak 
mögött a harmadik helyen zár-
tak, és jutottak a nyolc közé.
 A második szakaszban, a 3x20 
lövés során Norvégia mögött 
629.2 körrel a másodikok let-
tek, így lőhettek az aranyére-
mért: végül az első helyért zaj-
ló mérkőzésen a magyar csapat 
17–13-ra bizonyult jobbnak el-
lenfelénél.
 Az aranycsatában minden lö-
vés után a két válogatott há-

A sportlövők kairói világkupáján nagyszerű MATE
siker született. Ugyanis Dénes Eszter egyetemünk 
élsportolói ösztöndíjas hallgatója és Mészáros 
Eszter a MATEGEAC olimpiai 7. helyezett sport
lövője a női légpuska válogatott csapatában 
szerzett győzelmet a felnőttek mezőnyében.

MATE-GEAC 
sikerek  
a kairói vk-n

 Az elmúlt évek egyik leg-
színvonalasabb ITF Taek-
won-do Magyar Bajnoksá-
ga került megrendezésre 
március 5-én a Békés me-
gyei, Makón. A hatalmas 
várakozást követően 
 34 egyesület 260 ver-
senyzője nevezett e rangos 
eseményre az ország min-
den részéből. A rendezvény 
lehetőséget adott gyerek, 
serdülő, ifjúsági és felnőtt 
életkorúaknak, hogy kellő-
képpen mérjék le tudásukat 
formagyakorlat, küzdelem, 
tradicionális küzdelem és 
törés versenyszámokban.
 A Gödöllői Contact ITF 
Taekwon-do Sportegye-
sület 13 fős csapattal vett 
részt a hétvégi megmé-
rettetésen és a következő 
eredményeket érték el:
 Könczöl Alexandra: fel-
nőtt nő formagyakorlat 4-6 
Dan I. hely

 Bordács Sára: felnőtt nő 
I. Dan formagyakorlat II. 
hely, küzdelem -56 kg II. 
hely
 Lovász Hanna: felnőtt 
nő I. Dan formagyakorlat 
III. hely
 Burcsa Tibor: felnőtt fér-
fi küzdelem -63 kg II. hely
 Drobni Dániel: felnőtt 
férfi I. Dan formagyakor-
lat III. hely, küzdelem +85 
kg III. hely
 Berkó Domonkos: fel-
nőtt férfi 9-5 Gup forma-
gyakorlat III. hely, küzde-
lem -70 kg III. hely
 Néhány versenyzőnk ez-
úttal nem tudott dobogóra 
állni, de teljesítményük és 
alázatos munkájuk bizako-
dásra adhat okot a jövőre 
nézve.

A csapat felkészítését, Kó-
kai Zsolt V. Danos mester 
irányította.

KILENC ÉREM  
a magyar bajnokságról

rom versenyzőjének összesített 
eredményét hasonlították össze, 
és amelyik csapat a nagyobbat 
lőtte, az két pontot kapott, míg 
döntetlennél egy-egy pont járt 
mindkét csapatnak.
 Győrik Csaba szövetségi ka-
pitány különösen a második 
szakasszal volt elégedett, mint 
elmondta, az ottani 629.2 kör 

„kitűnő eredmény.”
 „Az aranycsata előtt a norvég 
csapat számított az esélyesnek, 
de Mészáros Eszterék ezzel nem 
törődve nagyon szép győzelmet 
arattak. Pár héttel a norvégi-
ai Európa-bajnokság előtt ön-
bizalom-növelő a mostani si-
ker” – tette hozzá a szakember.
 Kedden Mészáros a negyedik 
helyen végzett a női légpuská-
sok versenyében. 

Forrás/fotó: MATE-GEAC

SPORTLÖVÉSZET

TAEKWON-DO



2100 Gödöllő, Szent Imre u 6/b
Telefonszám: +36 30 2216-215 

Web: www.malnarium.hu

ingyenes állapotfelmérés

Hónapok óta Halogatod, Hogy belevágj?
itt az ideje az életmódváltásnak!
gyere hozzánk mozogni és segítünk a táplálkozási szokásaid átalakításában is!

33 PERC KÖREDZÉS CSAK NőKNEK! 
50+, 60+, de akár 70+ korosztályban is

•  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

   Közel 60 fő nevezett be a GSK, 
a LISZI és a Gödöllői Lokálpatri-
óta Klub által szervezett Farsan-
gi Asztalitenisz Kupára. A ren-
dezvény jótékony célt szolgált, a 
szervezők a Gödöllői Gyepmes-
teri Telep kutyáinak ellátásához 
gyűjtöttek adományokat.  A ren-
dezvény egyik fővédnöke Tóth 
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Krisztina olimpikon, Európa-
bajnok és világbajnoki bronz-
érmes asztaliteniszező, Gödöl-
lő díszpolgára volt, aki önkéntes 
munkával is segítette a jótékony 
céllal megrendezett versenyt. 
 A megnyitón dr. Gémesi 
György polgármester  köszön-
tötte a résztvevőket és külön 

köszönetet mondott dr. Győrfi 
Beátá nak, a szervezőbizottság 
elnökének munkájáért, és örö-
mét fejezte ki, hogy ilyen sokan 
jelentkeztek a jó hangulatú meg-
mérettetésre. 
 A versenynek a nemrég átadott 
asztalitenisz csarnok adott ott-
hont. Ny.

FARSANGI Asztalitenisz Kupa
ASZTALITENISZ

ASZTALITENISZ
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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. március 7-től 23-ig
MÁRIABESNYŐI GYÓGYSZERTÁR 
Gödöllő, Szabadság út 167., Tel.: 06-28/419-749

2022. március 14-től 20-ig 
MEDICINA GYÓGYSZERTÁR 
Dózsa György út 12., Tel.: 06-28/410-251

2022. március 21-től 27-ig
ALMA GYÓGYSZERTÁR
Dózsa György út 2., Tel.: 06-30/204-1365

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

XXX
XXX  

XXX

Beküldési határidő:  
2022. MÁRCIUS. 23.
A BAGOLY KÖNYVESBOLT  
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:   
Özv. Szili Zoltánné, Lantos Tibor 

A DŰLŐ BORKERESKEDÉS 1000 Ft-os vásárlási  
utalványát nyerte: Gurányi Anita., Csatári Sándor 

A HAPPY BOX (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os  
utalványát nyerte: Szekeres Boglárka

A VÁROSI MOZI ajándékát nyerte:
Arany Viola, Kokas Gergely

A VÁROSI MÚZEUM ajándékát nyerte: 
Frittmann László, Hegedüs Gáborné

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

SUDOKU
2 7 3 4

5 9 4 8
7 1 2 6

1 6 7 2
8 9 5

9 5 4 8 6
8 6 5 3 1
4 2 9 1 7 8

3 6 9
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HOHN KRISZTINA
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 

KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRA:

2022. 
MÁRCIUS 24. 
(csütörtök)

16-18 ÓRÁIG

Helyszín: Gödöllő, Szabadság tér 4.
(A Sulyán cukrászda melletti tornyos épületben.)
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EmElőkosaras  
autó bérbEadás

 www.kosarasautoberles.eu  

Telefon: 
+36 20 284 4051

www.zoldteruletgondozas.hu

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



KÖZLEMÉNY
 •  A Gödöllői Református Egyház-
község tájékoztatja a sírhellyel 
rendelkező családokat, hogy a 
sírhelybérleti szerződések meg-
hosszabbítására hétfőn és pén-
teken 8-12, szerdán 14-18 idősza-
kokban van lehetőség a Lelkészi 
hivatalban. Tel: 06-28-410-191 

INGATLAN
 •  Eladó Szilasligeten jó állapotú, 
120 nm-es családi ház 680 nm-es 
telken melléképületekkel a HÉV 
megállótól 3 percre. Iár: 52,8 MFt. 
Tel: 06-70-501-5161 
 •  Készpénzes ügyfeleimnek ke-
resek társasházi lakásokat! Tel: 
06-20-539-1988
 •  Családi házat, építési telket 
keresek Gödöllőn és környékén 
ügyfeleim részére, kedvező irodai 
jutalékkal! Tel: 06-20/944-7025
 •  Gödöllőn 2008-ban épült 72 
nm-es belvárosi, mégis csendes, 

belső kétszintes társasházi tég-
lalakás erkéllyel, kis előkerttel és 
saját belső udvari kocsibeállóval 
eladó. Iár: 48,9 M Ft. Érd. 16 óra 
után: 06-20-290-7450 
 •  Eladó Szadán egy összközmű-
ves (víz, villany, gáz, csatorna, ipa-
ri áram), 1400 nm-es építési telek 
bekerítve, 2 fedett kocsibeállóval, 
elől kovácsoltvas kerítéssel, ásott 
kúttal 36 M Ft irányárért. Érd.: 06-
20-919-4870 
 •  Eladó Gödöllőn a Kökény utcá-
ban egy nappali + 2 fürdőszobás, 
2 hálószobás, teraszos téglából 
épült, szigetelt családi ház gyö-
nyörű panorámás környezetben 
69 M Ft–ért. Érd.: 06-20-919-4870 
 •  Eladó Gödöllőn a kertvárosban, 
saroktelken 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, 
szinteltolásos, 4 szoba összkom-
fortos családi ház szuterénnal, 
garázzsal. Az 1488 nm-es telken 
még van egy 125 nm-es vállalko-
zásra alkalmas téglaépület 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: 
49,9 M Ft. Ugyanott eladó 2 szin-
tes fitneszterem, mely átalakít-
ható lakássá, ehhez hozzáépítve 
egy kétállásos 60 nm-es garázs. 
700 nm-es telekrésszel. Iár 65 M 
Ft. Egyben és külön-külön is el-
adó. Érd.: 06-20-919-4870 
 •  Eladó Gödöllőn, Blahán egy 
nappali + 4 szobás 2 fürdőszo-
bás iker családi ház garázzsal sa-
roktelken. Iár: 85 M Ft. Érd.: 0620-
919-4870

 •  Gödöllő központjában, közvet-
len a kastély mellett nagyértékű 
CSALÁDI HÁZ ELADÓ. Ugyanott 
120 nm TÁROLÓNAK KIADÓ. Érd: 
06-30-307-7314 

ALBÉRLET KIADÓ
 •  Gödöllő kertvárosában albér-
letbe kiadó egy szoba, konyha, 
tusoló WC-vel nyugdíjas részé-
re, külön mérőórákkal. Gázkon-
vektoros. Havi 50.000 Ft + rezsi + 
egyhavi kaució. Érdeklődés déli 
órákban: 06-28-743-540, 06-20-
553-9356 
 •  Palotakerten egyszobás, felújí-
tott, bútorozatlan lakás áprilistól 
kiadó. 100.000 Ft + rezsi + két-
havi kaució. Érd: 06-20-9547-422 
 •  Kétszobás gázfűtéses, erkélyes 
téglalakás kiadó a központban. 
06-30-502-4148 
 •  Kiadó a Zombor utcában egy-
szobás, 33 nm-es öröklakás 
100.00 Ft/ hó + rezsi + kétha-
vi kaució. Érd.: 06-20-919-4870
 •  Kiadó a János utcában egy tég-
laépítésű, 73 nm-es, 1.em. log-
giás, bútorozott, 3 szobás örök-
lakás. 150.000 + rezsi + kéthavi 
kaució. Érd.: 06-20-919-4870 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
 •  Eladó Gödöllőn 73 nm-es, két-
szintes belvárosi üzlet parkolási 
lehetőséggel 69 M Ft irányárért. 
Érd.: 06-20-919-4870
 •  Vásárolnék belvárosi 30-40 nm-
es üzlethelyiséget. Érd.: 06-20-
919-4870

 •  Vennék egy 1 kocsibeállásos 
garázst bármelyik lakótelepen. 
Érd.: 06-20-919-4870

ÁLLÁS
 •  Gödöllőn, frekventált helyen 
működő, korszerűen felszerelt 
gumi- és futómű szervizünkbe 
kollégát keresünk. Ha fiatalos, 
jó kedélyű csapatban szeret-
nél dolgozni, mi szívesen fo-
gadunk, szükség esetén beta-
nítunk! Bérezés megegyezés 
szerint, munkaidő napi 8 óra! 
Jelentkezni lehet telefonon a 
+3630-4666-930 számon, ill. 
e-mailben a papgumi@gmail.
com címen.
•  Munkaidő pótlékkal műanyag 
feldolgozó gödöllői kft. felvesz 
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, 
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, FORGÁ-
CSOLÓT, KARBANTARTÓT és 
FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. 
Nyugdíjasokat is szívesen fo-
gadunk. Érd: 06-20-9423-112, 
uzemvezeto@plastexpress.hu 
www.plastexpress.hu
 •   Tapasztalattal rendelke-
ző gödöllői vagy környékbe-
li karbantartót keresünk 6 órás 
munkavégzésre szállodánkba. 
Elvárások: műszaki beállított-
ság, önálló munkavégzés, rugal-
masság. Villanyszerelő végzett-
ség előny. Jelentkezés e-mailen: 
gm@ekhotel.hu fizetési igény 
megjelölésével. 
 •  Gödöllői cukrászdába mosoga-
tó, takarító munkakörbe, mun-
katársat keresünk! Érd: +36-20-
322-0372
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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,�pneumatika�alapú��
készülékek/műszerek�szervizelésében��
történő�jártasság

 • �önálló�munkavégzés
 • �jó�kommunikációs�képesség,�megnyerő�stílus
 • �felsőfokú�műszaki�végzettség
 • �„B”�kategóriás�jogosítvány�(gyakorlott�vezetés)
 • �angol�nyelv�napi�szintű�használata�mind�írásban,�
mind�szóban�(min.�középfok)

Előnyt jElEnt, dE nEm Elvárás:
 • �már�meglévő�szakmai�tapasztalat
 • �Pest�megyei�lakhely

Amit nyújtunk
 • �versenyképes�fizetés
 • �szakmai�továbbképzési�lehetőség��
Magyarországon�és�külföldön

 • �dinamikus,�összeszokott�csapat
 • �kellemes�munkakörnyezet

Jelentkezés: fényképpel ellátott önéletrajzot 
a következő e-mail címre kérjük küldeni: 
hr@biomarker.hu.



 •  Jogosítvánnyal rendelkező fér-
fi munkatársat keresünk temetői 
munkára, valamint összetett iro-
dai munkára női alkalmazottat. 
Jelentkezés személyesen fényké-
pes önéletrajzzal: Gödöllő, Dózsa 
Gy. út 16.sz. alatt. 06-30-478-3673
 •  Vagyonőri és recepciós munka-
kör betöltésére keresünk jól szi-
tuált férfi munkaerőt. A munka 
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mellékállásban is végezhető. Ér-
deklődni munkaidőben: 06-50-
109-5110, e-mail: ertekesitem@
gmail.com
 •  Munkatársat keresünk angol 
nyelvű összetett adatfeldolgo-
zó irodai munkára. A fényképes 
önéletrajzokat az info@adjuvo-
online.com e-mail címre várjuk. 
Főbb feladatok: kapcsolattartás 
a szállítókkal és a vevőkkel, ta-
núsítványok feldolgozása, adat-
bázis kezelés. Középfokú angol 
nyelvtudás, outlook és excel is-
meret elengedhetetlen, felsőfo-

kú végzettség előny. 6-8 órás 
munkaidő, bér megegyezés 
szerint.
 •  Gödöllői telephelyünkre – Ka-
rosszéria lakatost vagy lakatost 
keresünk munkagépek elemei-
nek javítására, kiemelt bérezés-
sel, hosszútávra, jó csapatba. Tel: 
06-20/233-0174; alfawintrade@
gmail.com
 •  Ipari akkumulátorok összeépí-
tésére keresünk villamossági be-
állítottságú kollégát, gödöllői 
telephelyre, kiemelt bérezéssel, 
hosszú távra, jó csapatba. Tel: 
06-20/233-0174; alfawintrade@
gmail.com
 •  Tapasztalt targoncaszerelőt ke-
resünk szakmai tapasztalattal, 
ipari munkagépek, targoncák ja-
vítására, gödöllői telephelyünk-
re, kiemelt bérezéssel, utazási 
térítéssel, hosszútávra. Tel: 06-
20/233-01-74; alfawintrade@
gmail.com
 •  Munkagépek műanyag elemek 
javítására keresünk gödöllői te-
lephelyünkre műanyag karosz-
széria lakatost, akár részmunka-
időben is! Tel.: 06-20/233-01-74; 
alfawintrade@gmail.com

Gödöllőn 
felvételi interjú  

összeszerelőknek és 
targoncvezetőknek

Pécelre keresünk összeszerelőket 
3 műszakos, 8 órás munkarendbe. 
Átlag nettó bérek: 210-240 000 Ft.

Ingyenes céges buszok: Gödöllő, 
Máriabesnyő, Kartal, Aszód, Bag, 

Hévízgyörk, Galgahévíz, Tura, 
Valkó, Dány, Isaszeg, Bag. 

Keresünk továbbá  
targoncavezetőket Budapestre  

gyógyszeripari céghez.  
Átlag bruttó 480-510 000 Ft.  

Céges busz megoldott.

Felvételi interjú: 
2022. március 11. péntek, 

10.00 óra, Gödöllő, Rézgombos 
Szabadság tér 1.

Érdeklődni: 06 70 342 1653

 •  Mozgó büféhez B. kategóriá-
val rendelkező SOFŐRT keresek. 
Érd: 06-20-375-6309 
 •  Gödöllői Kft. azonnali kezdés-
sel felvesz 2-3 fő szobafestésben 
és homlokzatszigetelésben jártas 
szakmunkást. Magas bérezés, meg-
állapodás szerint. 06-20-435-9650
 •  Gödöllőre, családi házhoz le-
informálható hölgyet keresek 
a teljes háztartás vezetéséhez 
minden hétköznapra. Tel: 06-
20-374-7916 

SZOLGÁLTATÁS
 •  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
50 nyelven, anyanyelvi, diplo-
más, gyakorlott szakfordítókkal, 
tolmácsokkal! Kedvezményes, 
áfamentes díjak. I.L.I. Fordítóiroda, 
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 06-20-
556-2653, 06-20-543-1775, e-mail: 
info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com 
 •  Language Cert akkreditált, 
nemzetközileg elismert, egynyel-
vű nyelvvizsga Gödöllőn az I.L.I. 
Nyelviskolában! Ugyanitt egyé-
ni és kiscsoportos nyelvtanfolya-
mok kedvezményes díjon. Ér-
deklődni: I.L.I. Kft., 20/543-1775, 
20/556-2653, info@ili.hu 

Jelentkezését várJuk:
specialmix@specialmix.hu
e-mail címre, fényképes önéletrajzzal!

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
FAISKOLAI KERTÉSZ

SPECIALMIX KFT.

Faiskolánk férfi 
kollégákat keres 

  •    Gödöllői telephely
  •    Hosszútávú, egész éves 

foglalkoztatás
  •    Pontos korrekt bérezés



30  Ӏ  HIRDETÉS GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. március 9.

 •  KERTGONDOZÁS. Bízza most 
rám! Fakivágás, sövényvágás, bo-
zótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Fü-
vesítés, gyepfelújítás, vegyszeres 
gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyep-

szellőztetés. Metszés. Ágak, leve-
lek elszállítása. Ereszcsatorna tisz-
títás. Kerttakarítás. Kerítésfestés. 
Gépi permetezés. Kerti tavak tisz-
títása. Talajfúrás. 06-30-747-6090 

pok szifonok cseréje. Csatorna 
kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-
491-5089
 •  REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE 
akár 2 órán belül! Új redőny azon-
nal megrendelhető! Péter úr, 06-
20-3685-888 
 •  TETŐFEDÉS Régi és új tetők javí-
tása, tetőszerkezeti munkák, ács-
munka, bádogos munka, ereszcsa-
torna, Lindab tetőfedés, lécezés, 
fóliázás, ereszdeszkák, madárdesz-
kák festése, palajavítások, kúpcse-
rép lekenése, leszögelése. Bármi-
lyen kisebb javításokat is vállalok. 

 •  KÖNYVELÉS, cégalapítás, mun-
kabérszámfejtés, tanácsadás. Iro-
dák: Gödöllő, Szada. Elérhető-
ségek: 0630-592-1856, zacsekne.
danuta@gmail.com
 •  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-
SZERELÉS, fürdőszobák, régi fű-
tési rendszerek, vízvezetékek fel-
újítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, 
KONVEKTOROK karbantartása fel-
újítása, javítása. Tel: 06-20-9527-
289, 06-28-476-229 
 •  SZÁMÍTÓGÉPES problémá-
ja van? Hívjon bizalommal, ház-
hoz megyek. Számítógép szere-
lés, rendszer és programtelepítés, 
vírusirtás garanciával. Hétvégén 
is! Tel: 06-30-333-9201 
 •  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás 
nélkül. Ázások csőtörések meg-
szüntetése. Vécék tartályok csa-
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Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! 
06-30-526-8532, 06-70-362-7324 
 •  Festés, mázolás, tapétázás, kül-
ső-belső szigetelés, színezés, lába-
zat, gipszkartonozás korrekt áron, 
jó minőségben rövid határidővel, 
számlaképes. Festési utáni taka-
rítás ablakpucolás igény szerint, 
nem csak a gödöllői térségben. 
06-20-506-4657
 •  KŐMŰVES munkákat és kertépí-
tést vállalunk több éves tapaszta-
lattal. Érd: 06-70-381-8376 
 •  Lapostető szigetelés, vízszigete-
lés 20 éves szakmai tapasztalat-

tal, garanciával! Otthonfelújítási 
támogatásra is! Áron úr, 06-20-
297-3510.
 •  DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS 
NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-
5620
 •  ÁCS, bádogos munka, régi te-
tők, ereszdeszka javítása festés-
sel, kerti munkák, fakivágás el-
szállítással. Kőműves munkákat 
is vállalunk. Érdeklődni: Szekeres 
Zoltán 06-70-6577-921
 •  Gödöllői temetőkben SÍRTAKA-
RÍTÁST, sírok rendbe tételét, gon-
dozását vállaljuk: 06-20-9463-409

 •  RÉGI UTCAI KERÍTÉSEK felújítása! 
A lábazat rendbetétele, a kapuk 
beállítása, szükség esetén cseré-
je. Új gondozásmentes fém kerítés 
elemek felszerelése Magyarország 
egyik LEGOLCSÓBB gyártójától. 
Az ügyintézésben tudunk segí-
teni. Tel: 06-20-9463-409

OKTATÁS
 •  ANGOL és SPANYOL nyelvokta-
tást vállal FILMSZINKRON, könyv-
fordítás, vizsgaelőkészítés és kor-
repetálás területén jártas FIATAL, 
tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-
559-3918 
 •  MATEMATIKA korrepetálást, köz-
ponti felvételire, érettségire való 
felkészítést vállal szakmai tapasz-
talattal rendelkező tanárnő. On-
line is. Tel: 06-70-408-5253 
 •  KÉMIA, BIOLÓGIA, ANGOL korre-
petálást vállalok: 06-30-262-3628 

ADÁS-VÉTEL
 •  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbe-
csüs díjtalan kiszállással vásárol an-
tik bútorokat, festményeket, órá-
kat, mindenféle szobrokat, vitrin 
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hi-
ányos darabokat is), régi pénzeket, 
könyveket, bizsukat és ékszereket, 
borostyánt, mindenféle régiséget 
és HAGYATÉKOT. Legmagasabb 
áron vásárolunk első vevőként! Tel: 
70/942-0806, 70/603-7642
 •  KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ 
vásárolok festményeket, ezüstö-
ket, bronzokat, órákat, bútorokat, 
porcelánokat, katonai tárgyakat, 
stb. hagyatékot. Üzlet: 06-20-280-
0151, herendi77@gmail.com 
 •  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, burgonyafé-
leségek 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
 •  Helyszűke miatt kiárusítom a 
már nem használt gépeimet, be-
rendezéseimet, anyagkészlete-
met. Az eszközökről bővebb felvi-
lágosítást adok a 06-30-406-5898 
telefonszámon. Helyszín: Gödöllő, 
Kőrösi Csoma S. 33. UNIBOND te-
lephelyén. Horváth Gábor

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
 •  AKKUMULÁTOR minden típu-
sú gépjárműhöz szaküzletünk-
ben vagy kiszállítással. Szolgál-
tatásaink: beszerelés, bevizsgálás, 
töltés-mérés, szaktanácsadás. Mi-
nőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, 
Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szem-
ben) 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 közvet-
lenül a termelőtől! Repce, Akác-, 
Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgóméz. 
720ml-es csavaros tetejű befőttes 
üveget cserébe elfogadok. Ház-
hoz szállítás. Szabó Méhészet Gö-
döllő, Lovas u.3. 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.

A Vadászpont Kft. szeretettel várja a vadászat,  
természetjárás szerelmeseit gödöllői központjában! 

Ruházati termékek, lábbelik, kiegészítők széles választéka!

Weboldal: www.vadaszpont.hu
telefon: +36-70-626-75-05
e-mail: info@vadaszpont.hu

2100 Gödöllő, Ipari park, Pattantyús Ábrahám krt. 10.


