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A béke mindennél
előbbre való!

A Világbéke-gonghoz invitálta a gödöllőieket március 24-én, 18 órára
dr. Gémesi György polgármester nemzeti
ünnepünkön elmondott beszédében.

A

z orosz-ukrán háború kitörésének fordulóján
a békéért való közös kiállásra és imára várnak
mindenkit. A pártpolitika és választási kampány mentes rendezvényre meghívást kapott minden
országgyűlési képviselőjelölt, hogy demonstrálhassák, vannak olyan ügyek, amikért a kiállás együttes
felelőségünk.
Beszédet mond dr. Sztankó Attila, a Máriabesnyői
Nagyboldogasszony Bazilika plébánosa és dr. Gémesi
György, Gödöllő város polgármestere.
(folytatás a 2-3. oldalon)
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A béke mindennél előbbre való!
Visszatekintés nemzeti ünnepünkre
A március 24-ei rendezvényen közreműködik Her
czenik Anna operaénekes, Lencsés Balázs, Tömpe
Gábor, Bognár Enikő Irma és Bognár Éva Annamár
ia, valamint a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete.
Az eseményen a tervek szerint videón jelentkezik
be Babják Zoltán, kárpátaljai testvérvárosunk,
Beregszász polgármestere és Mykhailo Lukianov
(Lviv) újságíró. Az eseményhez Ukrajnából
érkezett menekültek is csatlakoznak.
(folytatás az 1. oldalról)

M

egszakad a szívünk,
amikor újra és újra látjuk a képeket; amikor
egy kisgyerek jön át a határon
és keresi a szüleit. … És nem
csak katonai objektumokat, hanem gyerekkórházat is bombáznak. Ez elfogadhatatlan! A béke
mindennél előbbre való! … Nem
szabad elfelejteni, amit Gandhi
mondott: A történelem során
mindig voltak olyan gyilkosok
és zsarnokok, akik legyőzhetetlennek tűntek, de végül mindig
elbuktak. Most látjuk csak igazán, hová vezet egy kontroll nélküli hatalom, amikor egy ember
azt tesz, amit akar – mondta beszédében Gémesi György.
„Mi azt tehetjük, amit tettünk
eddig, folytatni ezeknek az embereknek a befogadását és segítését; és megfogadni Ferenc pápa
üzenetét: Soha ne háborúzzatok! Gondoljatok mindenekelőtt
a gyerekekre! Akiket megfosztottak a méltó élet reménységétől; halott gyerekek, sebesültek,
árvák. Gyerekek, akinek a háború maradványai a játékszerük. Isten nevében! Hagyjátok
abba ott, és legyen vége!”
Béke, szabadság, egyetértés.
A szabadság olyan, mint a levegő. Ha nincs, nagyon hiány-

zik. Most azt gondolom, újra
aktualitása van beszélni a szabadságról, és a magyar szabadságról. Nem katonai fenyegetés ellen, hanem a gondolat, a
lélek, a szív szabadságáról, és
a művészet szabadságáról is.
Nekünk még nem kell a szuronyokkal szembenéznünk, de

a szabadság legyen ott mindannyiunk lelkében és legyen
kapaszkodó, adjon erőt, hogy
ezt a helyzetet a magunk lehetőségei szerint menteni tudjuk
– mondta ünnepi beszédében
Gémesi György.
Gödöllő polgármestere kijelentette: „Egyetértek azzal,
hogy Magyarország, ha lehet,
maradjon ki ebből a katonai
konfliktusból, de mindenképpen teljesítse a NATO-tagságból fakadó kötelezettségeit. Nekünk elsősorban önmagunkkal
kell megküzdenünk, hogy egyet
tudjunk érteni. Értsünk egyet
abban, hogy minél jobban ös�sze tudjunk fogni azért a feladatért, amit megkaptunk és
elvállaltunk. Adjunk nekik hitet és reményt, hogy akik ott-

hagyva az otthonukat, otthagyva mindent, tudjanak társakra,
barátokra, emberekre találni,
és aztán vissza tudjanak térni
otthonaikba. Legyen ez a március 15-e a béke, a szabadság és
az egyetértés ünnepe! ...
A ’48-as forradalom két hatalmas örökséget hagyott a számunkra. Az egyik a magyar
irodalom legszebb szabadságverse, a Nemzeti dal, a másik
a 12 pont. Ezt a 12 pontot sokan próbálták felülírni az elmúlt 174 esztendőben. Így kezdődik: legyen béke, szabadság,
egyetértés. Talán sosem aktuálisabb ez a három gondolat, mint most. Itt, Gödöllőn,
a béke városában, Magyarországon és a világban.
A polgármester ünnepi gondolatai után „Tiszteld a múltat,
hogy érthesd a jelent…” címmel a CimbaliBand és a Club
Színház művészei adtak ünnepi műsort.
Az összeállítást követően a
résztvevők a Petőfi-szoborhoz
vonultak, ahol elhelyezték az
emlékezés és a tisztelet koszorúit.
A megemlékezést a sokak által várt látványos lovas felvonulás zárta.
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FÁKLYÁS FELVONULÁS
Az ünnepi program március
14-én este a Petőfi-szobornál kezdődött, hagyományosan innen indult a gödöllői
fiatalok fáklyás felvonulása, a Dózsa György
úti temtető ’48-as emlékművéhez. A rendezvényen Dóra
Gergely, a Gödöllői Ifjúsági Testület
elnöke és Molnár
Gergely az önkormányzat Kulturális,
Ifjúsági és Nemzetkö-

zi Kapcsolatok bizottságának
elnöke mondott beszédet.

március 15.: Gödöllői kitüntetettek
  Március 15. alkalmából
városunkból többen is magas állami kitüntetést vehettek át:

Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetést kapott;
   A Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Navarrete
József olimpiai ezüstérmes,
kétszeres világbajnok kardvívó, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – Gödöllői
  

   Kovács Balázs kiemelkedő közművelődési, kultúraszervezői és művészeti tevékenység elismeréseként

Egyetemi Atlétikai Club vívószakosztályának vezetőedzője;
   Unger Balázs,
a CimbaliBand
vezetője pedig a Magyar Ezüst
Érdemke reszt kitüntetést vehetett át;
   Dr. Seres István,
a Premontrei Gimnázium és a
Református Líceum

tanára, a MATE docense, és
   Bajdik Péter, az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést kaptak.
(k.j.)

Bővebben a
www.szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon.
Tejles terjedelmében:
www.godollo.hu
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Képviselő-testületi
döntések
A képviselő-testület március
17-én tartotta soros ülését.
A tanácskozáson többek között fejlesztési kérdésekről, az
önkormányzati intézményeket érintő és a közbiztonsági
kérdésekről születtek döntések.

A gödöllőieknek fontosak
a kerékpáros fejlesztések
A képviselő-testület elfogadta a Gödöllői Kerékpárforgalmi Hálózati Terv módosítását. A
tervet még 2017-ben fogadták el, de az időközben történt változások, pályázati előírások, fejlesztések miatt szükségessé vált felülvizsgálata és aktualizálása.
A most elfogadott KHT a település teljes
közlekedését tekinti át kerékpáros szempontok alapján, tartalmazza a már meglévő és a
tervezett kerékpáros hálózatot, valamint javaslatot fogalmaz meg a jövőbeni fejlesztésekre. Ez nem csak új kerékpárutak, nyomvonalak kialakítását jelenti, hanem többek között
30 km/h csökkentett sebességű övezetek kialakítását is. A dokumentum külön fejezetben foglalkozik a mikromobilitási eszközök
- például roller, gördeszka, segway – közlekedésével és ezeknek a rendszerbe illesztésével.
Mindezek mellett tartalmazza a nemrég készített online lakossági felmérés eredményét
is.
Ez utóbbi kapcsán Bárdy Péter alpolgármester kiemelte: Bár korábban sok kritikát
kaptak a kerékpárosi fejlesztések, sőt, voltak,
akik a szükségességüket megkérdőjelezték, a
lakossági felmérésekből látszik, ezek a beruházások fontosak a gödöllőieknek.

Dr. Pappné Pintér Csilla (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) úgy fogalmazott, ez is része a
város családbarát fejlesztéseinek.
Mivel a városi oktatási intézmények is jól
megközelíthetőek kerékpárral, jó lenne, ha
minél több gyermek választaná ezt a közlekedési formát iskolába járására – mondta
Gémesi György polgármester. Felvetette, jó
lenne a múlt évben elindított pedibusz program mintájára kerékpáros vonalak kialakítása is.
A fejlesztések terén nagy előre lépésnek nevezte, hogy kerékpárral megközelíthető lett
az Arborétum, s újabb fontos állomásnak nevezte a friss, az ipari parkig vezető kerékpárút
kialakítását ami – mint mondta – nem csak
az ipari park két keréken történő megközelítését könnyíti meg, hanem a VCSZ Madách
Imre Technikum és Szakképző Iskoláét is.

lat, az online jelenlét, amire a lakosság még
nincs megfelelően felkészülve. Az óvatosság
hiánya az, ami miatt leginkább áldozattá válnak az emberek.
Szintén pozitív mérleget mutatnak a közlekedésbiztonsági mutatók – hangzott el a
tájékoztatón. A kapitány elmondta, szerencsére a törvényi változások szigorodtak, ami
hatékonyabb fellépést tesz lehetővé azokkal
szemben, akik jogosulatlanul, vagy ittasan
vezetnek gépjárművet. Mint mondta, ezt a
területet nagy lakossági figyelem kíséri. Így
például sok megkeresést kapnak a sebességmérésekkel kapcsolatosan. Amit lehet, ezek
közül igyekeznek beépíteni a programba, de
ennek megvannak a jogszabályi feltételei
– hívta fel a figyelmet.
A beszámolóból nem maradhatott ki az
úgynevezett unokázós csalás sem. Mint elhangzott, ezek az esetek sajnos nagy számban vannak jelen, s általában Angliából, Írországból irányítják őket. Bár a rendőrség
nagy hangsúlyt helyez a megelőzésre, sokan
esnek áldozatul, az elkövetők ugyanis rendkívül meggyőzőek, és a tapasztalatok szerint
sokszor olyanokat is megtévesztenek, akik
már hallottak erről a bűnelkövetési módról.

Röviden

Szigeti János rendőralezredes

Nagy figyelmet kap
a rendőrség munkája
Jól teljesített a Gödöllői Rendőrkapitányság
2021-ben, derült ki Szigeti János rendőr
alezredesnek a képviselő-testület ülésén megtartott tájékoztatójából.
Érdekesen változtak viszont
a vagyonelleni bűncselekmények: kevésbé volt jellemző
a gépjárművek elleni bűncselekmény, a lakásbetörések és a betöréses lopások –
a súlypont áthelyeződött a
kibertérre. Ennek okáról úgy
fogalmazott, a pandémia alatt
megnőtt a számítógép haszná-

Térítésmentesen a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény használatába adta a képviselő-testület a 2100 Gödöllő, Palota-kert 10.
5/1. szám alatti önkormányzat tulajdonú lakást. Az ingatlant a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény kizárólag a munkakör ellátáshoz kötött szolgálati lakásként adhatja
bérbe a használatból eredő költségek megtérítése mellett.
A helyzetet enyhítheti az alkalmazottak részére az önkormányzat által biztosított kedvezményes, avagy önköltségű lakhatás.
Megváltoztatta a testület a nyári igazgatási szünet időpontját. A módosításra azért volt
szükség, mert az időközben megjelent jogszabályi előírások az Adó Iroda és a Költségvetési Iroda dolgozói részére határidős feladatokat írtak elő a tervezett leállás első hetére.
Ezért a nyári igazgatási szünetre 2022. július 25-től augusztus 5-ig kerül sor. A téli időpont változatlan: 2022. december 27-30.

A képviselő-testület
döntéseiről bővebben

www.szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon.
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Amikor a fideszesek
fordítva ülnek a lovon
A kód neve: Vécsey
A 2019-es önkormányzati választási kampányban
történt plakátrongálástól történő elhatárolódásra
szólította fel a fideszes önkormányzati képviselő
ket a testületi ülésen Pelyhe József, a Gödöllői
Lokálpatrióta Klub képviselője, a szervezet elnöke.

M

i nt em lékezete s a
2019-es önkormányzati választás finisében a
Gödöllői Lokálpatrióta Klub valamennyi óriásplakátját, számos
buszmegállóban található hirdetését és több, az oszlopokra
kihelyezett tábláját megrongálták. A plakátokra horogkeresztet és megbélyegző megjegyzéseket festettek. A tetteseket egy
vadkamera buktatta le, s a nyomozati anyag szerint kapcsolatban álltak Vécsey Lászlóval
a fidesz országgyűlési képviselőjével. Gémesi György polgármester az ügyet gyalázatosnak,
aljasnak és mocskosnak nevezte.
Az akciót gondosan előkésztették, az elkövetők felmérték,
hogy a plakátok közelében nem
volt sem térfigyelő, sem ipari kamera, arra azonban nem számítottak, hogy az egyik környezetében egy vadkamera működik.
A berendezés az egész akciót
rögzítette, ráadásul jól látszott
annak a kocsinak a rendszáma
is, amivel a négy elkövető érke-

van az önkormányzatnak
a rendszámom”, számos kérdés megválaszolásra kell, hogy
kerüljön.
Szeretném, ha mindazok, akik
ezt elkövették, vagy ehhez bármilyen szinten közük van, kiállnának a nyilvánosság elé, bocsánatot kérnének mindazoktól,
akiket ezzel megsértettek és levonnák a megfelelő következtetést. Az elkövető ezzel nem
csak bizonyos személyeket sértett meg, hanem egy közösséget
is, annak minden egyes tagját, a
becsületbe és a tisztességbe vetett hitet, ami elfogadhatatlan –
mondta a Gödöllői Lokálpatrióta Klub képviselő-csoportjának
frakcióvezetője.
Bár a fideszes képviselők közül
többen elhatárolódtak és elítélték az akciót, ám több hozzászólásuk megkérdőjelezhetővé tette
ennek hitelességét – ahogy erre
dr. Győrfi Beáta (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) is utalt az ülésen,
felháborodva egyes megnyilatkozásaikon, amikből úgy tűnt,
néhányan fordítva ülnek a lovon.
Máthé László fideszes képviselő például kijelentette, az, hogy
a rendőrségi anyagban Vécsey
neve elhangzik, számára nem bizonyíték, mivel az lehet egy kódolt név is. A fideszes képviselő
végül odáig ment: hogy a lokálpatrióták saját plakátjaikat rongálták meg, amivel csak nyertek,
majd „Felálltak és elkezdtek sírni, hogy őket bántották.”

zett. Az ügyben már akkor sokan
fideszes érintettséget emlegettek
– a rendőrségi dokumentumokból azután kiderült: nem tévedtek. Az esetről a Magyar Hang
magazin közölt részletes tényfeltáró cikket, s lapunk 2022. február 23-ai számában mi is beszámoltunk. Az ügynek azonban
még nincs vége: vádat egy személy ellen emeltek, aki azonban
fellebbezett a bíróság ítélete ellen. Nem csoda, hiszen nem egy
személy magánakciójáról volt szó,
ám – ahogy Pelyhe József fogalmazott: a többi a háttérben meghúzódik és onnan követi ezeket
a folyamatokat és nincs bennük
annyi becsület, hogy vállalják,
amit elkövettek. A Gödöllői Lokálpatrióta Klub elnöke gyalázatos és gyáva cselekménynek minősítette az esetet.
Pelyhe József kijelentette, azután, hogy a bíróság elé állított
vádlott a korábbi gyanúsítottnak
azt küldte a telefonján üzenetKolozs Csaba fideszes képviben, „Hallod naon cink van, selő pedig – aki bár szintén elVécsey volt apánal. Meg- határolódott – egyenesen poli-

tikai trükknek nevezte a téma
felhozatalát, és furcsának, hogy
két és fél év után, két és fél héttel a választások előtt került elő.
Ez utóbbi megnyilatkozásával
kapcsolatban Bárdy Péter alpolgármester (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) megdöbbenésének
adott hangot, mivel véleménye
szerint ezzel Kolozs Csaba burkoltan azzal vádolta a rendőrséget, az ügyészséget és a bíróságot, hogy azok beavatkoznak
az országgyűlési választásokba – ez a három szerv folytatta le ugyanis az egymásra épülő eljárásokat az elmúlt két és
fél évben.
Arra pedig, a Vécsey név egy
kód lenne kijelentette: a rendőrség nem így látta, épp ezért idézték be kihallgatásra a fideszes
képviselőt. Megjegyezte: A Vécsey név nem csak egyszer merült fel a vizsgálat során! Egy másik üzentben az állt: „Beszélj
Dáviddal, s kérd meg h tudjon meg minden infót estig
vécseytől.”
Gémesi György polgármester
ehhez annyit tett hozzá: nyomozati anyag alapján egyértelműen
bizonyítható, hogy Vécsey László fideszes országgyűlési képviselő tudott a rongálásról. A történetet gyalázatosnak, aljasnak
és mocskosnak nevezte.
Nos, ha nem is kód volt a Vécsey név, úgy tűnik, Máthé László fideszes önkormányzati képviselő tudat alatt rátapintott a
lényegre: Hogy Vécsey Lászlónak fontos szerep jutott a történetben… az kódolva volt!  KJ

Az ügyről készült tényfeltáró cikk teljes
terjedelmében olvasható az alábbi linken:
https://hang.hu/belfold/egyszerre-naciztakes-bziztak-a-plakatrongalok-136829
A képviselő-testület ülés
felvétele megtekinthető
Gödöllő Város
Facebook oldalán.
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Segítség a bajban
ségvetéséből, illetve lakossági felajánlásokból.
Mint arról a szállítmányt
kísérő Bárdy Péter alpolgármester beszámolt,
Babják Zoltán, Bereg   M á r c i u s
9 -én megérszász polgármestere és
munkatársai nagyon szíkezett az újabb
élelmiszer szálvélyesen fogadták a gödöllői vendégeket.
lítmány kárBárdy Péter alpolgármester,
Bárdy Péter mellett Banpát a lja i te stBabják Zoltán polgármester
kó József, Dolányi Péter és
vér városunkba,
és Pavljuk Miklós
Varga Levente segítette az adoBeregszászra. Ez
képviselővel
alkalommal 3,5 tonna
mányok kijutását.
humanitárius segélyszállítA tartós élelmiszerek és higiéniai cikmányt vittek azokból az adományok- ból, keket mellé ez alkalommal Babják Zoltán
amelyeket a gödöllőiek adtak le a Forrás- polgármester kérésére tartós tej, babaétel,
ban, illetve amit a város vásárolt saját költ- pelenka és kötszer került a szállítmányba.

Célba ért adomány

Adományok
gyűjtése
   Gödöllői Forrás Szociális
Segítő és Gyermekjóléti Központ
(Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 7.
Kisebb adományok:
Királyi Váró (Állomás tér 1-3.)
Pénzbeli támogatás:
Gödöllő Város Önkormányzata:
12001008-00155330-05900005
Telefonon a +36-70-334-0143 és
+36-28- 513-605-ös számokon
van lehetőség egyeztetésre

Támogatás
zenével
   A háború kitörése óta a különböző szervezetek, művészeti közösségek hatalmas
összefogással igyekeznek segíteni a menekülteket. A következő hetekben városunkban is több jótékonysági koncertet tartanak,
március 27-én vasárnap a Művészetek
Házában a Premontrei Kóruscsalád, április 9-én pedig a Szentháromság templomban a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
rendez hangversenyt a kárpátaljai családok és menekültek megsegítésére.
Részletek a 16.oldalon.

Erre van szükség
  Az adományok központi gyűjtőhelye a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, ahol 24
órás ügyelet van, kaputelefon működik, és itt végzik valamennyi, a menekültekkel kapcsolatos feladat koordinálását.
Forrainé Murányi Judit, az intézmény
vezetője lapunknak elmondta, folyamatosan érkeznek a felajánlások az intézménybe.
Kérik: Ruhaneműt ne hozzanak, abból,
olyan mennyiség érkezett, hogy már nem
tudják átvenni!
Továbbra is tartós élelmiszerekre (liszt,
olaj, cukor, só, palackozott ivóvíz, gyümölcslevek, konzervek, tartós tej, konzervek, tésztafélék, rizs) és tisztítószerekre, pelenkára, babaápolási szerekre és
bébiételekre van szükség. Fontos, hogy

csak érvényes szavatosságú élelmiszereket tudnak fogadni! Az adományozók
jelentősen segíthetik a munkájukat, ha az egyes adománytípusokat szétválogatva kapják meg (pl. egy csomagban
csak tészta, vagy csak olaj,
vagy tisztítószer legyen).
A forrás az adománygyűjtés
mellett átmenti krízis szállást is
biztosít szükség esetén a menekülteknek. Itt 1-2 éjszakára
megoldható az elhelyezés.
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Indul a zöldhulladék szezon
Megkezdődött az ingyenesen biztosított zöldhulladék
gyűjtésre alkalmas zsákok kiosztása a családiházas
övezetekben. A zöldhulladék gyűjtés hamarosan indul.

M

int arról Bajkó Norbert alpolgármester tájékoztatta lapunkat, a héten és a jövő héten két-két napon
át végzik a zsákok osztását a DTKH munkatársai. Ingatlanonként 8 db zöld színű
zsákot kapnak ingyenesen, emellett 180
forintos áron, korlátlan mennyiségben lehet majd vásárolni kék színű zöldhulladékgyűjtő zsákokat a már megszokott helyeken.
Az értékesítés rendje megváltozott: ehhez egyrészt már nincs szükség személyes
iratokra, másrészt megszűnik a szállító járművekről történő vásárlás.

Az ingyenes zsákok kiosztását, átvételét
a VÜSZI és a Városrendészet is szúrópróba szerűen ellenőrizni fogja a következő hetekben.
A DTKH a zöldhulladék szállítást a közszolgáltatási szerződés alapján végzi.
A hulladékszállítással kapcsolatos
kérdésekkel a DTkH Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálata (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69., H: 7–19, Cs: 8–16, Tel.:
06-28/561-200, ugyintezes@dtkh.hu,
www.dtkh.hu) áll a lakosság rendelkezésére. 
(BJ)

HÁZHOZ MENŐ zöldHULLADÉK GYŰJTÉS 2022.
március

április

május

30.

13., 27.

11., 25.

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

8., 22,

6., 20.

3., 17., 31.

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

14., 28.

12., 26.

9., 23.

Gödöllői HÉV:
Folytatódhat a tervezés
   Folytatódhat a gödöllői és csömöri HÉV
megújításának, metróvá fejlesztésének tervezése, a szükséges engedélyek megszerzése – jelentette be Vitézy Dávid a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója.
A H8-as és H9-es HÉV megújításának
tervezése a fővárosi szakaszon a Budapesti
Közlekedési Központ (BKK) megrendelésére kezdődött, de a munkák félbeszakadtak, a szükséges engedélyeket nem sikerült
megszerezni, majd az új városvezetés hivatalba lépését követően a beruházás fedezetét is elvonták a fővárosi költségvetésben.
A Budapest Fejlesztési Központ (BFK) át-

vette a fejlesztést és több hónapos tárgyalás után, ennek eredményeként az érintett
négy kerülettel (X., XIV., XVI., XVII.) és
a Fővárossal sikerült konszenzusra jutni
a vonalvezetésről tavaly decemberben. Így
már nincs akadálya, hogy a tervezés a módosult tartalommal fejeződhessen be a budapesti és az agglomerációs szakaszon is.

FELHÍVÁS
   A 2022. április 3-án tartandó országgyűlési képviselők választásában és országos
népszavazás lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottsági tagok eskü/
fogadalomtételére és felkészítésére
1– 14. sz. szavazatszámláló
bizottsági tagok részére
2022. március 28. (hétfő) 18.00 órakor
15-27. sz. szavazatszámláló
bizottsági tagok részére
2022. március 29. (kedd) 18.00 órakor
kerül sor.
Helyszín: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út
10.) földszinti rendezvényterme.
Felhívom a szavazatszámláló bizottsági tagok figyelmét, hogy a beosztásuknak megfelelő időpontban tegyék le az esküt és vegyenek részt a Hely Választási Iroda felkészítésén.
A beosztásban nem szereplő póttagok a számukra megfelelő időpontban vehetnek részt az eskü/fogadalomtételen és felkészítésen.
Az a megválasztott, illetve jelölő szervezetek, valamint független jelöltek által megbízott bizottsági tag, aki eskü/fogadalomtételi kötelezettségének nem tesz eleget, nem
vehet részt a választás napi feladatokban.
Gödöllő, 2022. március 21.
Dr. Kiss Árpád – Helyi Választási Iroda vezetője

A beruházás 90%-a HÉV teljes felújítása, az összekötés azonban új közvetlen kapcsolatokat nyit meg, jelentősen javítva az
összekötött vonal versenyképességét. Számítások szerint a budapesti szakaszon az
utasforgalom több mint megduplázható a
fejlesztés révén.
Ahogy a Stratégia a többi HÉV vonalra
és mind a 11, Budapestre befutó vasútvonalra, a H8-as gödöllői és H9-es csömöri
HÉV esetében is tartalmazza a pálya teljes újjáépítését, a megállók akadálymentesítését, autóparkolók, kerékpártárolók
létesítését, a buszos ráhordás feltételeinek javítását. Ahol szükséges, ott korszerű zajvédelmet alakítunk ki.
Kistarcsa kórház megállóhelynél nagy
kapacitású P+R parkoló létesül a közúti
közlekedés tehermentesítésére és a klímavédelmi célok elérése érdekében.  (CM)
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FELHÍVÁS a 2022/2023.
nevelési évre vonatkozó
óvodai beiratkozásra
Az óvodai felvételi beiratkozás
benyújtásának időpontja: 2022. április 25-29-ig
Tájékoztatom a Tisztelt szülőket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 8. (2) bekezdése értelmében azok a gyermekek, akik augusztus
31-ig betöltik harmadik életévüket, a nevelési év kezdő napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson vesznek részt. A szülő az óvodai nevelésben
történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni
a fenntartó által közzétett felhívásban meghatározott időpontban.

A

z óvodai felvételre vonatkozó beiratkozásra 2022/2023.
nevelési évre vonatkozóan – a Szándéknyilatkozat kitöltésével van
lehetőség 2022. április
25-29-ig terjedő időszakban a Gödöllői Óvoda által biztosított elektronikus
felületen, amely az alábbi
honlapon érhető el:

www.mesekhaza.hu
A lakóhely szerinti kötelező felvételt biztosító óvoda utca szerinti körzetbeosztását Gödöllő
város honlapján tekinthetik meg.
A nevelési- oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012.(Vlll.31.) EMMI
rendelet 20.§ (1)bek. h) pontjában foglalt rendelkezések alapján
az óvodai felvételről legkésőbb
2022. május 29-ig értesítést küld a Gödöllői Óvoda
intézményvezetője.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2)
bekezdése értelmében a szülő –
tárgyév április 15. napjáig
benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak

az évnek az augusztus 31.
napjáig, amelyben a
gyermek a negyedik
életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb
kérelem alapján annak
az évnek az augusztus 31.
napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében
kijelölt szerv (a továbbiakban:
felmentést engedélyező szerv)
a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól,
ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt
kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló
gyermek esetében az Eütv. 89.
§-a szerinti általános járóbetegszakellátásban, vagy az Eütv. 91.
§-a szerinti általános fekvőbetegszakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki.
Az a szülő, aki a fentiekben
részletezett okok miatt felmentést kér a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel
alól 2022. április 15-ig nyújthatja be kérelmét a Pest Me-

gyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatalához.
Tartós gyógykezelés alatt
álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15.
napja után is benyújtható.
Az eljárás időtartama ötven nap.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(Vlll.31.)
EMMI rendelet 20.§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezések
alapján napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek
szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban
értesíteni a Hivatalt. A napi négy
órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban
álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a
jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(Vlll.31.)
EMMI rendelet 51.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében, amennyiben az óvo-

daköteles gyermek egy nevelési
évben igazolatlanul öt nevelési
napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a
gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti
szolgálat az óvoda bevonásával
haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket
veszélyeztető és az igazolatlan
hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló
feladatokat.
A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 47.§. (1-3)
bekezdésében foglaltak alapján
a sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges
bánásmód keretében állapotának
megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát
megállapították. A különleges
bánásmódnak megfelelő ellátást
a szakértői bizottság szakértői
véleményében foglaltak szerint
kell biztosítani. A sajátos nevelési
igényű gyermek óvodai nevelése
az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai
intézményben, óvodai csoportban vagy a többi gyermekkel/tanulóval részben vagy egészben
együtt, azonos óvodai csoportban történhet. A szakértői véleményben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően az
önkormányzati óvoda fogadja
az SNI-s gyermekeket.
Amennyiben a szülő az óvodai
beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton
értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy
felvétele elutasításra került. Az
óvodai felvételt nyert gyermek
óvodai beiratkozáskor be kell
mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló
hatósági igazolványokat, továb-
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bá a szülő személyazonosságát
igazoló hatósági igazolványokat
és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.38.§/1/bekezdésben foglalt rendelkezések alapján az óvoda
döntése intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a
továbbiakban együtt: döntés) ellen a szülő – a közléstől, ennek
hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül –
a gyermek érdekében eljárást
indíthat. A fenntartó jár el és
hoz másodfokú döntést
a) jogszabálysértésre vagy az
intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem,
továbbá
b)   az óvodai felvétellel és az
óvodából való kizárással
kapcsolatban benyújtott kérelem tekintetében. A fenntartó eljárásában a kérelmet elutasíthatja, a döntést
megváltoztathatja, vagy a
döntést megsemmisítheti
és a nevelési–oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
Mi a teendő, ha a szülő éppen külföldön él vagy költözik, ezért gyermeke nem
kezdi meg Magyarországon
az az óvodai nevelést?
A hatályos jogszabályok értelmében abban az esetben, ha az
óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a
tényt az Oktatási Hivatal részére
be kell jelenteni. A bejelentéshez
használható űrlap az Oktatási
Hivatal honlapján (www.oktatas.
hu) a Köznevelés menüpontban Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy https://www.
oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre
távozás bejelentése oldalról közvetlenül letölthető. Elektronikus
kitöltést követően aláírva az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 1363 Budapest, Pf.19.
Gödöllő, 2022. március 17.
Dr. Gémesi György sk.

FELHÍVÁS a 2022/2023. nevelési évre
vonatkozó bölcsődei beiratkozásra
A bölcsődei felvételi kérelem leadásának időpontja: 2022. április 25-29.
A kérelem a felvételi lap kitöltésével történik, mely letölthető az alábbi honlapról:
www.palotakertbolcsode.hu
A kérelem benyújtásának feltétele, gödöllői
állandó lakcím, vagy életvitelszerű gödöllői
tartózkodás.
A beiratkozáshoz szükséges iratok (lakcímkártya, TAJ kártya) bemutatására a gyermek
első bölcsődei napját megelőző két héttel kerül majd sor.
Az intézményvezető a bölcsődei felvételről 2022. május 29-ig hoz döntést. Az intézményvezető a felvételi döntésről a megadott
e-mail címre küldött levélben, vagy telefonon
keresztül értesíti a szülőket.
A beiratkozás segítéséhez további tájékoztatás az alábbi telefonszámon kérhetnek:

Gödöllői Egyesített Palota-		
	kert Bölcsőde (Palotakert 17.)
	  06-28-410-906
	  telephelyei:
•  Mézeskalács Ház Bölcsőde
(Premontrei u. 8.)
•  Mesevilág Bölcsőde
(Kossuth Lajos u.5-7.)
A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde telephelyei 2022. augusztus hónaptól a Szent
János u. 6/A szám alatti ingatlanban kerülnek átköltözésre:
A bölcsődei felvételi kérelmet az alábbi
e-mail címre szükséges benyújtani:
bolcsodeifelvetel@gmail.com
Gödöllő, 2022.március 17., Dr. Gémesi György sk.

Nyisson vendéglátóhelyet

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 megtalálhatók Gödöllőn város honlapján a
kiemelt hírek rovatban: https://
www.godollo.hu/palyazatifelhivas-vendeglatohelyberbeadasara/
Az exkluzív helyszínen lévő
vendéglátóegység belsőépítésze   Gödöllő 2018-ban átépült, ní- látóhely kialakítására hirdetett ti kialakítására és bérbevételévódíjas főterén, az újjáépülő vá- pályázatot Gödöllő Város Ön- re szóló pályázat beadási határideje: 2022. március 31.
rosháza árkádja alatt új vendég- kormányzata.

Gödöllő Főterén!

Tájékoztatás
polgármesteri
fogadónapról

   Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy dr. Gémesi György polgármester áprilisi fogadónapját az alábbi időpontban tartja:
2022. április 5. kedd
	  10-12 óra
	  14-16 óra

Pályázati felhívás
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város
közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen
működő közösségei, egyéb civil szervezetei támogatására.
1. Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi
hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag Gödöllő városához kötődnek (2011.évi CLXXV.
törvény.2.§ bekezdései alapján).
2. A támogató megnevezése:
Gödöllő Város Önkormányzata

en, de legkésőbb 2023. január 31-ig
az összeg felhasználásáról elszámolni, a jelen pályázati felhívásban szereplő szabályok szerint. Csak olyan
számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi
dokumentum) fogadható be, amelyről kideríthető, hogy a pályázati cél
megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.

10. A pályázat benyújtásának
határideje és módja
(ettől eltérni nem lehet):
4. A pályázók köre: Gödöllőn tény- 	
2022. március 31.
legesen működő (gödöllői székhel�(csütörtök) 12 óra
lyel rendelkező), magyarországi adószámmal és bankszámlaszámmal A pályázatokat egy példányban
rendelkező civil szervezetek, egye- kell eljuttatni e-mailen keresztül
sületek, alapítványok gödöllői hatás- word formátumban a Gödöllői Polkörű feladatok ellátására.
gármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet, Simon Edina részére:
5. A pályázat tartalmi és formai simon.edina@godollo.hu címre.
követelményei: a pályázati adatla- A pályázati adatlap 2022. március
pon minden * jelölt rész kitöltése kö- 02-től beszerezhető és letölthető
telező! Más jellegű (előző évi), vagy a városi honlapról (www.godollo.
hiányos pályázati adatlapot nem áll hu/hirek).
módunkban elfogadni.
11. A pályázattal kapcsolatos hi6. A támogató rendelkezésére álló ánypótlás lehetőségei és feltétforrás megnevezése: Civil szerve- elei: Hiánypótlásra nincs lehetőség.
A követelményektől eltérően – akár
zetek támogatása
formai, akár tartalmi hibákkal – ös�	Támogatási keret összege:
4 millió Ft.
szeállított pályázat – értékelés nélkül
– elutasításra kerül.
7. A költségvetési támogatásból
elszámolható költségek köre: a 12. A pályázatok elbírálásának hatámogatási célhoz közvetlenül kap- tárideje, főbb szempontjai:
Tevékenységi körök, Gödöllőn aktív
csolódó költségek.
programokkal régóta működő civil
8. A támogatás jellege, formája: szervezetek, aktív kapcsolattartás a
vissza nem térítendő, egyszeri támo- többi gödöllői és más civil szervezegatás. A pályázati tevékenység meg- tekkel. Kizáró ok: nem lehet gazdavalósításának időtartama: 2022. ja- sági és politikai tevékenységi köre a
civil szervezetnek.
nuár 1 – 2022. december 31-ig.
3. A pályázat jellege: nyílt.

9. A támogatás folyósítása, elszámolása: Gödöllő Város Önkormányzata a „Támogatási megállapodás"
aláírását követően – a szerződésben foglaltak alapján –, a Pályázó
bankszámlájára utalja a támogatás
összegét.
A Pályázó a támogatás összegét
köteles a pályázatban megjelölt célra
fordítani, és a megvalósítást követő-

13. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:
e-mailen keresztül 2022. május 10-ig.
14. Bővebb felvilágosítás
a pályázattal kapcsolatban:
Kérjük keresse Simon Edinát, e-mailen a simon.edina@godollo.hu
e-mail címen, telefonon a 06-70-8868747-es telefonszámon.
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A vidéki lét
szuperhősei
Csodálatos helyen tölthettek el nyolc napot azok a
diákok, akik részt vettek a „Rural Youth Superpowers” című Erasmus+ programban. Városunkból
kilenc fős csapat indult útnak, hogy az olaszországi Praliban lévő Agepe Centerben olasz, spanyol,
román és szlovén társaikkal közös projektben
vegyék górcső alá, milyen lehetőségei és problémái vannak Európában a vidéken élő fiataloknak.

A

projekt a Gyermek- és
Ifjúsági Önkormányzati
Társasággal együttműködésben valósult meg. A magyar csapatban gödöllői és veresegyházi diákok vettek benne
részt Molnár Gergely, az önkormányzat Kulturális, ifjúsági és
nemzetközi kapcsolatok bizottsága elnökének vezetésével.
A program során a résztvevők
workshopokon vehettek részt,
amelyek során különböző, a vidéki élettel kapcsolatos témákat
dolgoztak fel. Ezek egy részét a
szervezők, más részét a nemzeti teamek tartották. A magyar
csapat az aktív állampolgárság
és a vidék kapcsolatát dolgozta
fel: igyekeztek bemutatni, hogy
a vidéki élet mellett a fiatalok
hogyan tudják kivenni a részüket a helyi, a régiós és az országos közéletből. Mivel a hangsúly
nem a magyarországi helyzeten volt, a csapat az európai
le he t ő s é ge kre koncentrált,

s ezen belül az előítéleteket is
igyekeztek előhozni és megvitatni. Mint azt a csapatot vezető Molnár Gergely elmondta,
érdekes volt látni, hogy egyes
témákat, problémákat men�nyire másként látnak a különböző országokból érkező diákok. A legnagyobb különbséget
a nemi szerepek megítélésében
tapasztalták meg, a legnagyobb
egyetértés pedig a vidéken élők
és a természet kapcsolatában, a
természeti környezet megőrzésének fontosságában volt.
A diákok számára mindezek
mellett természetesen maradt
idő a kikapcsolódásra, a csodás
táj megismerésére, és a kapcsolatépítésre is.
A csapat hazaérkezésével a projekt nem ért véget, a diákok találkozni fognak a városvezetéssel
is, valamint tájékozódni fognak
arról, nagykorúvá válásuk
után, hogyan
vehetnek majd
részt a közéletben.  CM
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Tisztelgés a magyarok
lovai előtt
Várady-Brenner András és ifj. Bárdy Péter

dr. Csongrádi Anita

Átadták

a Bárdy Péter-Díjat
sületének, s 20 éven át folyamatosan és
aktívan vett részt az egyesület munkájában és vezetésében. Munkáját mindig
áthatotta egykori osztályfőnöke, Fényi
Ottó atya szellemisége. Fontosnak tartotta az öregdiákok valamennyi generációjával való kapcsolattartást. Éveken át részt
vett a Szent Norbert-napi ünnepségek megszervezésében és lebonyolításában. Bárdy Péter
17 éves igazgatósága alatt
szoros volt a kapcsolat
az iskola és az öregdiákok és az egyesület között. Odaadóan ápolta a hagyományokat, a
régi gimnázium és tanáárady-Brenner Androk emlékét, ugyanakkor
nyitott volt az új iskola és
rás premontrei öregaz onnan kikerülő diákok felé
diák nemrég ünnepelte
– hangzott el dr. Csongrádi Anita pre90. születésnapját. 1950-ben érettségizett, az akkor már államosított isko- montrei öregdiák méltatásában.
Az ünnepi műsorban Braun Áron és
lában. A kezdetek, az 1989-es alakulás
óta aktív résztvevője az öregdiákok egye- Albert Márton közreműködött. 
(JÁ)

Várady-Brenner András kapta
idén a Bárdy Péter-Díjat. A
Török Ignác Gimnázium egykori tanára, majd a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium
igazgatója emlékére létrehozott
díjat ez alkalommal is
ünnepélyes keretek
között adta át
ifj. Bárdy Péter
és édesanyja,
Bárdy Péterné.

V

  A gödöllői Kismuki tér
melletti területen felavatták a dr. Bucsy László kezdeményezésére felállított,
a magyarok csatáiban elesett lovaknak és hűséges
sportlovainknak készített
emlékművet. Az eseményt
a március 15-ei megemlékezésekhez kapcsolódott.
Bucsy László köszöntőjébe kitért a lovasok és
a lovak közötti különleges és szoros kapcsolatra,
valamint a lovaknak a csatákban betöltött fontos
szerepére, áldozatára. Elmondta, a most felavatott
tíztonnás kő az egykori gödöllői állatkórház parkjában, majd annak megszűnése után a Nemzeti
Együvétartozás Parkjában állt, onnan szállították
át Blahára. Azért választották ezt a helyet, mert
a ’70-es évek elején innen indultak el azok a kezdeményezések, amelyekből a gödöllői lovas közösségek kinőttek. A beszédben megemlékezett
azokról a lovasokról és lovakról is, akik az elmúlt
években jelentős szerepet játszottak a gödöllői lovas életben, de már nincsenek közöttünk.
A rendezvényen koszorúzás helyett lovas tiszteletadással, szalagkötéssel hajtottak fejet az
ember hűséges társainak emlékművénél, amelyet a Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző
Egyesület, valamint a Blaháért Társaság Egyesület támogatásával a Történelmi Vitézi Rend
állíttatott.
Gödöllő város önkormányzatát Bárdy Péter
alpolgármester képviselte. Áldást Albert Gábor
evangélikus lelkész mondott.
(TA)

Petőfis projektnap
   Különleges projektnappal emlékeztek meg március 15-ről a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói.
A diákok egész nap nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó programokon
vettek részt az ünnep előtti utolsó ta-

nítási napon, majd a főtéren huszonöt osztály énekelte el a Himnuszt. A
rendhagyó megemlékezésen elhangzott a Nemzeti dal is, majd a diákok
a főtérről dobszó kíséretében, Kossuth nótákat énekelve vonultak vis�sza az iskolába.
(Pet)
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Gödöllőre került

Nemes Tara és munkája pedig az országos döntőbe
is bejutott.
A végső megmérettetésre
március 4-én
került sor BuAszód, stb.) általános iskoláiban, vadapesten. Itt tilamint a 6 illetve 8
zenegy klubtól 101
osztályos gimnáziurajzot mutattak be az
ország számos településéről.
mokban a 11-13 éves
Az országos zsűriben Lángtanulók részére reMiticzky Katalin, Fegyverneky
gionális pályázatot
Sándor és Ocztos István fogírt ki, amelyen nagy
sikert aratott – mint ahogy arról lapunk laltak helyet.
is beszámolt.
A zsűri döntése alapján Nemes Tara kiAz „AMI ÖSSZEKÖT” szlogenre beadott emelt díjat kapott. Felkészítő tanára Ruszkai
pályaművek közül többet díjazott a zsűri. Andrea volt. 
(W.)

a Lion’s pályázatának egyik díja
Szép sikert hozott Gödöllőnek
és a Waldorf iskolának a Lions
Clubok Magyarországi Szövetsége
által meghirdetett a nemzetközi
Lion’s békeposzter pályázat.

A

többfordulós megmérettetés részeként az Első Budapest-Gödöllő LIONS Club Gödöllőn és a környező települések (Veresegyház, Isaszeg,

Felhívás

Hulladékgyűjtési

Ismét óra
átállítás
   2022. március 27-én, vasárnap
hajnalban 2:00 órakor 3:00 órára kell előreállítani az órát. Ezzel
megkezdődik a nyári időszámítás:
hosszabbak lesznek a nappalok,
később kell lámpát kapcsolni.
A nyári időszámításra történő átállás az emberek egy részét megviseli, ráadásul most tovább nehezíti a helyzetet, hogy március
26. szombat áthelyezett munkanap: ekkor kell ledolgozni a március 14-i hétfőt.
Az óraátállítás eltörlése évek óta
napirenden van, az Európai Parlament még 2019-ben megszavazta
az eltörlését, és a tagállamok 2021ig kaptak haladékot, hogy döntsenek: a téli vagy a nyári időszámítás
legyen a végleges. Viszont a járvány alatt fontosabb kérdésekkel
foglalkoztak a tagországok, minthogy ebben döntést hozzanak,
azért az óraátállítás eltörlése bizonytalan ideig csúszik.
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Díjazott fotókon,
amit a természet kínál
Egyik sikert a másik után könyvelheti el Cirkos
Veronika, a Duflex tagja. Az elmúlt hetekben
két nemzetközi megmérettetésen vett részt,
a „108 th SOUTHAMPTON International
Exhibition of Photography 2022 Print Salon”
három, az afrikai „Giraffe Cup” pedig öt díjat
hozott a gödöllői természetfotósnak.

C

irkos Veronika fotói közül néhányat a gödöllői
közönség is megcsodálhatott már a Dulfex kiállításain. Képei azonban nem csak
itthon, hanem rendszerint külföldön is nagy sikert aratnak.
– Az elmúlt években tizenhárom pályázaton vettem részt
– mondta lapunknak. – Szá-

momra nem a
versenyzés a lényeg, szeretném
a nemzetközi fotóművész címet
kiérdemelni, ehrettetések, ahol már
az is szakmai minősíhez azonban elentést jelent, ha elfogadják
gedhetetlen, hogy részt
vegyek bizonyos nemzetközi pá- a beküldött képeket. Az külön
lyázatokon. Ezek olyan megmé- öröm, hogy még díjazzák is őket.
– A fotózás a te számodra
hivatás, vagy szerelem?
– Bár tanultam fotózást, sőt
a természetfotózást külön is, ez
nekem szerelem, amit nagyban
a vadászkutyáimnak köszönhetek. Sokat jártam velük az erdőt, fotóztam őket, ezek voltak
az első lépések.
– A téma mennyire változott azóta?
– Mindig voltak kedvencek, s
ezek általában egy-egy élményhez kapcsolódtak. Először az
őzek bukkantak fel, aztán elkezdtem egyre több nagyobb
vad után járni. A szarvasokat
évekig próbáltam lencsvégre
kapni, mire most ősszel sikerült közel kerülnöm hozzájuk.
Ez persze nem azt jeleni, hogy
mást nem fotózok le, mint amit
szeretnék! Az ember arra „lő”
ami kínálkozik.

mellett néma csendben – na ehhez jó idegekre van szükség! Előfordult, hogy harminchat órát
voltam ébren, de megérte! Persze ilyenkor rengeteget tanulunk is, például a madarászoktól, akikkel sokat járunk együtt.
De ugyanez elmondható a botanikáról is… Számomra ebben
a műfajban az állatok szeretete mellett az a szép, hogy semmit sem lehet előre kiszámítani, semmi sincs készen tálalva.
– Azt mondtad, hajnalban… Mindenért meg kell dolgozni
– Van, hogy az egész éjszakát és sosem tudhatjuk, mit kínál
kint töltjük az erdőn, vagy a víz a természet. 
KJ
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Tavaszi hadjárat
régen és ma
Idén ismét megrendezésre kerül Európa térben és időben leg
kiterjedtebb katonai hagyományőrző rendezvénysorozata, a
Tavaszi Emlékhadjárat. A nagyszabású rendezvénysorozatban
résztvevő lovasok immár 33. alkalommal járják végig a har
cok útvonalát, hogy így tisztelegjenek a hősök emléke előtt.

A

z 1848-49-es forradalom és szabadságharc tavaszi hadjáratának egyik
döntő ütközete zajlott le 1849. április 6-án a Gödöllő melletti Isaszegnél.
A magyar sereg az egyik legdicsőségesebb
győzelmét aratta ebben a csatában.
Görgey Artúr, az akkor még ideiglenesen kinevezett fővezér egyebek között ezt
jegyezte fel visszaemlékezésében: „Amikor
az ellenség jobbszárnya Isaszegről Gödöl-

lőre hátrált, a bal is kénytelen
volt, még azon az éjszakán,
mely 1849. április 6-án az
isaszegi ütközetnek véget
vetett, feladni a csatateret. Ez is Gödöllőre vonult
vissza.”
Az osztrákok főhadiszállása a kastély volt, amiben jelentős károkat okoztak. Többek között
a királydombi pavilon
portréfestményeit is ekkor
tették tönkre.
Mária Terézia díszes hálószobájában ekkor Windischgrätz
lakott. A győztes isaszegi csata
után azonban a magyarok rendezkedtek be a kastélyban, a neves helyiségbe pedig nem más
költözött be, mint Kossuth Lajos,
aki itt fogalmazta meg a Függetlenségi Nyilatkozatot. Kossuth

A Tavaszi Emlékhadjárat egyik állomása idén is a Gödöllői Királyi
Kastély lesz, ahová 2022. április
7-én 11 órakor érkeznek meg a
lovas huszárok. A díszudvaron
megrendezett programot követően természetesen most is lehetőség lesz majd megcsodálni
a pompás korhű viseleteket és
fegyvereket.
1849 április 9-én indult tovább Gödöllőről
Debrecenbe, ahol a dokumentumot kihirdették és elfogadták.
A kastélynak a tavaszi hadjárat idején
emellett más fontos szerep is jutott: katonai kórház működött benne. Az április 6-án
megvívott isaszegi ütközet több mint 2000
sebesültet követelt, akiknek egy részét házaknál, másokat pedig a kastélyban
kialakított kórházban ápoltak.
Erre a célra Tormay Károly
javaslatára az épület lovardáját alakították át, ápolásukat pedig nem más, mint
Kossuth Lajos legfiatalabb
húga, Kossuth Zsuzsa irányította.
Az elesett katonák egy részét Gödöllőn temették el.
Rájuk emlékezve állították
fel – a csata 50. évfordulóján
– Szász Gyula szobrász alkotását a Dózsa György úti temetőben.
A szobor alatt 12 tömegsírból 314 honvéd
maradványai leltek örök nyugalmat. Az elhelyezés érdekessége, hogy az emlékművet
úgy helyezték el két sír fölé, hogy az egyik
a katolikus, a másik pedig a református
temetőben volt egymás mellett. A sírokra
egy hatalmas sírhalmot emeltek, erre került fel az a hét méter magasba nyúló emlékmű, amelynek a tetején Hungária alakja látható.
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Jazz Club szülinap
  Az elmúlt években számtalan
különleges élményt nyújtott a
közönségnek. Április 21-én újabb
csemege vár a
műfaj kedvelőire,
ráadásul a Jazz Club ezzel a koncerttel ünnepli 6. születésnapját.
A Királyi Váróban legutóbb a
Balázs Elemér Group lépett fel. A
zenekar igazi meglepetéssel szolgált a közönségnek, énekesnőjük
ugyanis ezúttal a gödöllői Magyar
Bori volt. A csapat amolyan "Best
of" válogatással készült erre az
estére.
Április 21-én 20 órától újabb különleges koncert vár a jazz rajongókra: a Smooth Jazz Brothers zenéjét élvezhetik.
Az együttes 2017-ben alakult, a
hazai smooth jazz műfaj „all stars”
formációjaként. A produkció tagjai
többszörösen elismert művészek,
akik összefogásukkal egyedülálló kezdeményezést hívtak életre,
hiszen négy, saját szólókarrierrel

és zenekarral rendelkező, valamint hasonló műfajokban dolgozó előadó különleges produkciójáról van szó.
Céljuk, hogy közösen népszerűsítsék a smooth jazzt és társműfajait hazánkban és külföldön egyaránt. Műsorukban a négy művész
legismertebb és legsikeresebb dalai mellett közös kompozícióik is
helyet kapnak egy minőségi, szórakoztató show keretein belül.
Közreműködnek: Ferencz Péter Peet – hegedű, ének, Pálinkás
Gergely – gitár, Temesi Berci –
basszusgitár, Zolbert – szaxofonok, Bubenyák Zoltán – zongora, Nagy Zsolt – dobok;
Jegyek 4000 forintos áron vásárolhatók a Gödöllői Városi Könyvtárban és a Királyi Váróban.

Zeneiskolai sikerek
Egymást követik a ze
neiskolások számára
kiírt megmérettetések. A versenyek újabb
sikereket hoznak a
Fréderic Chopin Zenei
AMI növedékei részére.

A

XVI. Országos Zongoraverseny döntőjében
mutathatja be tudását
Váray Domonkos. Telek Zsuzsanna tanítványa ugyanis to-

Váray Domonkos

Kamarazenei Fesztiválon is diadalmaskodtak a chopines
növendékek: Nagy
Alíz– fuvola Nagy
Máté – trombita és
Nagy Milán – cselló Nagy Máté, Nagy Alíz, Nagy Milán
I. Díjjal zárta a versenyt. A „Nagy csapatot” Fábián Tímea, Szilágyi Levente és
vábbjutott a területi váloga- Tóthné Pataki Anikó készítettóból.
ték fel.
Szép siker született a VI. Papp
Büszke lehet az intézmény
Lajos Zongoraversenyen is, a III. az ütős növendékekre is. Az
korcsoportban Garamszegi Lő- V. Pest megyei és budapesti
Dallam-ütőhagszeres
rinc – Váray-Major ZsóSzólóverseny II.
fia tanítványa – III.
korcsopor tjádíjat kapott.
A Kodály Kóban Majoros Majoros Zalán
Zalán I. Dírusiskola által
megrendezett
jat kapott, szép teljesítménnyel öregbítetV. Gyermekés Szitha te az iskola hírnevét. Felkészíés Ifjúsági
Szonja is tő tanáruk: Szitha Miklós volt.

Garamszegi Lőrinc

Szitha
Szonja
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Zenei összefogás

az ukrajnai menekültekért
Szinte minden területen, így a művészeti
életben is óriási az összefogás a háború által
otthonaikból elüldözött, valamint a szülőföldjükön veszélyben lévő családok megsegítésére.

N

Gödöllőn és környékén (Isaszeg,
Fót) mutatja be. Majd a liturgikus műsorokat a tágabb régió
városai látják vendégül: Hatvan,
Gyöngyös, Salgótarján, Balassagyarmat, Jászberény, Ócsa, Dunaharaszti.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar
e nagyböjti és húsvéti
2022. április 1. és 24.
tematikájú ingyenes koncertközött rendezi meg
jeinek adományait – együttműködésben a katolikus, a
HARMONIA DIVINA
református és az evangélikus
egyházzenei feszti- egyházakkal – az ukrajnai menekültek megsegítésére ajánlválját a Gödöllői
ja fel. Nagy szeretettel várjuk
Szimfonikus Zenekar mindazokat, akik egy ilyen lélekemelő koncert élménye melA 14 koncertből álló koncertso- lett ily módon is kívánnak és
rozat első koncertjeit az együttes tudnak segíteni a háború borzalmai elől elmenekült embereken.
A befolyt összegek
a felekezetek szeretetszolgálatain keresztül jutnak el a
rászorultaknak.
Az első koncertre
április elsején kerül
sor 19 órai kezdettel
az isaszegi Szent István templomban. A
„Ki ne sírna Máriával”
című koncerten Vivaldi, Bach és Pergolesi művei csendülnek fel.
Április 9-én, Gödöllőn rendeznek hangversenyt,
a Szentháromság
templomban rendeznek jótékonysági koncertet.
incs ez másként városunkban sem, ahol a következő hetekben a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és
a Premontrei Kóruscsalád is
jótékonysági koncertre várja
a segíteni szándékozókat.

pREMONTREI KONCERT
  De profundi – A mélységekből címmel ad koncertet ad a Premontrei Kóruscsalád a kárpátaljai
családok megsegítésére
A Gödöllői Teleki Pál Egyesület dr. Fábri Mihály néhai
elnök, Gödöllő díszpolgára
vezetésével nagyon sok esetben szervezett kirándulást
Kárpátaljára, ahol Popovics
Béla volt a társaság idegenvezetője. Ő maga Gödöllőn is
tartott előadást a kárpátaljai
magyarságról. A jótékonysági
est most az ő ügyük megsegítését szolgálja. A hangverseny teljes bevétele a Kárpátaljai Családokért Egyesületet
segíti, mely szervezet elnöke
Popovicsné Palojtay Márta.
Jótékonysági egyházzenei hangverseny többszólamú és gregorián tételekkel,
orgonaművekkel a Kárpátaljai Családokért Egyesület támogatására a háborús időkben
Helyszín: Gödöllői Művészetek Háza
Időpont: 2022. március
27., vasárnap 19.00 óra

Közreműködik
a Premontrei Kóruscsalád:
Premontrei Kántorátus
(műv. vez.: Farkas Domonkos)
Apátsági Kórus
(műv. vez.: Nényei Sára)
Premi Cantores Gyermekkar
(műv. vez.: Kocsis Csaba)
Gesztesi-Tóth László és
Varga László – orgona
Szervezők:
Gödöllői Művészetek
Háza, Gödöllői
Premontrei Apátság
Védnök: Balogh P. Piusz O.
Praem. gödöllői apát
Jegyár: 3 000 Ft
Támogatói jegy: 5 000 Ft
Kiemelet támogatói jegy:
10.000 Ft
A fenti jegytípusok bármelyik
megvásárlása feljogosítja a
tulajdonost a jótékonysági
esten történő részvételre.
A helyszínen a vendégek
érkezési sorrendben foglalhatják el a helyeiket.
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Petőfi klubokkal

Pécsi Ildikó Életműdíj

bővül a kastély Szavazzon ön is!
kínálata
Az Országgyűlés a 2022-es és 2023-as esztendőt
Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánította a költő
születésének 200. évfordulója alkalmából. Az
emlékév alkalmából országszerte elindulnak a
Petőfi Klubok, így a Gödöllői Királyi Kastélyban
is, ahol szombatonként várják majd a Petőfi
Klub kulturális programjai az érdeklődőket.

A

Petőfi Klubok hálózatát
a Nemzeti Művelődési Intézet együttműködő tartalomszolgáltató partnereivel, többek között a Déryné
Program, a Filharmónia Magyarország, a Hagyományok
Háza, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Petőfi Kulturális Ügynökség, a Népfőiskola Alapítvány,
valamint a Nemzeti Filmintézet közreműködésével indítja
útjára. A klubok azontúl, hogy
megismertetik a résztvevőket
Petőfi Sándor életművével és
szakmai pályafutásával, a reformkorba is betekintést engednek.
Mindezek mellett a Gödöllői Királyi Kastély idén is gazdag programkínálattal
várja a látogatókat.
24.alkalommal ad
otthont az intézmény a Nemzetközi Hárfafe sz t iv á l n a k ,
huszoneg yedszer a Gödöllői
Liszt Fesztivál-

nak és a korábbiakhoz hasonlóan 2022-ben is több alkalommal lesznek a kastély vendégei
legkiválóbb musical énekeseink,
Janza Kata és Dolhai Attila.
Nem lesz hiány családi programokban sem, a szezonnyitó
a húsvéti ünnepkör köré
rendeződik, majd ezt
követi a júniusi Koronázási hétvége,
ahol múltidéző
élmények sokaságával készülnek a szervezők. Ősszel
különleges időszaki kiállításuk
nyílik: olyan Erzsébet királyné kultusztárgyakat tesznek
elérhetővé a nagyközönség
számára, amik magángyűjtők
és gyűjtemények tulajdonában
vannak. 
KJ

  Pécsi Ildikó emlékének ápolására a Pécsi Ildikó Színtársulat létrehozta a Pécsi Ildikó Életműdíjat, amit minden évben egy
70. életévét betöltött színésznő
kaphat meg.
A jelölés során a beérkezett közel negyven javaslat közül a színtársulat tagjai titkos szavazással
választották ki azt a hat színésznőt, akik közül a közönség szavazatai alapján az egyikük végül
az elismerésben részesül.
A díj egy Pécsi Ildikó aláírásával 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 szerkesztőségünk posta címére:
2101 Gödöllő Pf. 385.

Bagoly
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ajánlója

Prima lett
a Talamba

Foxwood
világa

   Újabb sikert könyvelhet el a Talamba Ütegyüttes
Gödöllő. A kiváló zenészek március 10-én Regionális Prima díjat vehettek át. Az elismerést még a múlt
évben ítélték oda számukra, de a pandémia miatt az
átadásra csak most kerülhetett sor. Az ünnepséget a
Szépművészeti Múzeumban rendezték meg.

könyvesbolt

   Vannak
olyan helyek, ahová mindig is
vágytunk.
Ahol minden békés,
ahol gyönyörű a környezet, ahol
mindenki kedves a másikhoz…
szóval…olyan mesebeli. Ilyen
mesés helyen fekszik Foxwood.
Ezen a csodálatos helyen megállt az idő. Az állatok békében és
szeretetben élnek, és a legkisebbek – Vili, Robi, Henrik – keresztül-kasul bebarangolják a környező vidéket. Azon kívül, hogy ők
erdei állatgyerekek, tulajdonképpen semmiben sem különböznek az emberek gyerekeitől. Kíváncsiak, huncutok, szeretnek
mindent kipróbálni. Ha valaki az
erdei utakat járva kinyitja a szemét és a fülét, biztos meghallja, ahogy a többiekkel a közelben játszanak. Ám ha valaki azt
hinné, hogy egy ilyen csodás helyen mindig minden békés, hát
téved. Foxwood kis lakóinak is
bőségesen kijut a kalandokból.
Cynthia Paterson elbűvölő történetei Brian Patterson bájos képein elevenednek meg, és csábítanak békebeli meseolvasásra. Az
olvasók olyan mesekönyvet kapnak a kezükbe, amely egyaránt
élmény a mesét hallgató gyerekeknek és a mesét felolvasó szülőknek, nagyszülőknek. A kötet
az eddig megjelent nyolc történetet tartalmazza, Szabó T. Anna
fordításában.
(Cynthia és Brian Patterson:
Foxwood összes meséje)

Frici és filmvetítés
Aranka
2022. április 5. 18 óra

városi mozi

Film a szerelemről, a múlt századelő Budapestjének életéről, az irodalmi, kávéházi kultúráról.

New York, Centrál és Hadik, ahol „ott volt Aranka, a
királynő, és ott volt Karinthy, a főisten.” A film középpontjában Karinthy Frigyes (1887–1938) és Böhm
Aranka (1893–1944) közel két évtizedes kapcsolata
áll, s amiben irodalmi szövegek megidézésével teszik élővé a száz évvel ezelőtt történteket. A film-

ben helyet kapnak a barátok, szeretők, családtagok:
Karinthyék mellett Kosztolányi Dezső és felesége,
Harmos Ilona, Tóth Árpád, Somlyó Zoltán és Déry
Tibor író. Az alkotásban kiemelt szerepe van Aranka
barátnőinek – Klug Böske, Guthi Erzsi, Kondor Lívia –,
akikre mindig számíthatott.

Főbb szerepekben:
Bölkény Balázs, Szakács Hajnalka, Hajdu Tibor,
Páder Petra, Balázs Andrea, Erdélyi Timea,
Eke Angéla, Sütő András, Tenki Dalma
		

Filmvetítés után beszélgetés Juhász Anna
irodalmárral, a film megálmodójával valamint
a filmben szereplő meghívott művészekkel.

	Bemutató: 2022. április 5-én 18 órai kezdettel
	Jegyek korlátozott számban a gödöllői Moziban válthatók
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Hiánypótló
különlegesség

Egy orchidea lett
az év vadvirága
   Az agárkosbort (Anacamptis
morio) választották meg idén az
év vadvirágának. Az Év Vadvirága kezdeményezés célpontjában
a hazánkban honos ritka, vagy ritkulóban levő növényfajok megismertetése, védelme és a hozzájuk
kötődő problémák feltárása, bemutatása áll.
Az agárkosbor félszáraz gyepekben, hegyi- és homoki réteken, lápréteken gyakran igen nagy számban előforduló alacsony, mindössze
10–20 cm magas talajlakó orchidea.
Hazánk legtöbb tájegységen sokfelé előfordul, középhegységeinkben
még viszonylag gyakori, de KülsőSomogyban, a Tiszántúlon és Nyírség nagy részén hiányzik, vagy ritka. Latin nevét (morio=bolond) arról
kapta, hogy a gyakran óriási egyedszámú állományokban mindig van
néhány szokatlan megjelenésű, eltérő virágszínű (leggyakrabban a rózsaszín különböző árnyalata vagy
fehér) egyed. Tavasszal, áprilistól
májusig virágzik. Régebben a kosbor nemzetségbe sorolták, Orchis
morio néven vált ismertté.
	Megjelenése természetes, féltermészetes, hosszabb ideje bolygatatlan élőhelyekre utal.
Védett, természetvédelmi értéke
10 000 Ft.

  Megjelent a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület legújabb
kiadványa Magyarország ragadozó
madarai és baglyai címmel.
80 év után most jelent meg először
egy olyan könyv, amelyik valamen�nyi Magyarországon fészkelő, átvonuló, vagy ritka vendégként megjelenő ragadozó madarat és baglyot is
bemutatja. Az 1600 oldalas két kötetes könyvben nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló részletességgel
és alapossággal kerülnek bemutatásra a tárgyalt fajok.
A kötetben szereplő 48 faj részletes
ismertetésén túl, a ragadozómadarak
törzsfejlődése, testfelépítése, gyakorlati védelme stb. fejezet is része a
könyvnek, amely 45 szerző munkája.
A szerzők szinte mindegyike az MME

Ragadozómadár-védelmi szakosztályának aktív tagja.

(Forrás: MME.hu)

Mindenkinek
Sanyi kell

   Sokak arcára csalt mosolyt a zuglói
rendőrök nem mindennapi elfogása: a járőrök autója elé egy
szabálytalanul közlekedő
pingvin totyogott ki a
Dózsa György úton
egyik hajnalban.
A rendőrök és
a velük közös
szolgálatot ellátó zuglói polgár-

őrök leállították a forgalmat az
úton, majd óvatosan megfogták a szabályokra fittyet hányó
madarat. A kis szökevényt egy
takaróba csavarták és némi
fotózkodás után visszavitték a
Fővárosi Állatkertbe. Az eset
nagy sikert aratott, a közösségi médiában a pingvin a Sanyi
nevet kapta, és valóságos sztár
lett.
A fővárosi állatkert munkatársai a sajtónak elmondták: az ifjú
pápaszemes pingvin november
28-án bújt ki a tojásból, és
a kalandnak köszönhetően hatalmas népszerűségnek örved.
Az elmúlt napokban szinte minden k i Sa ny it
akarta örökbe
fogadni.
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Gödöllői
kerttörténelem
Érdekes játékra hívom Önöket. Tudják hosszú
évek óta építem Gödöllőn és a környékén a
kerteket, sokat ápolok és így vetődött bennem
fel, hogy az általános kerttörténelem mellett
Gödöllő kerttörténelmét elkezdem kutatni.

N

ehéz feladat, mert a kastély és a park
történelmén kívül a lakossági kertek
is mind-mind hozzájárulnak ehhez
a feladathoz. Vajon hogyan alakultak városunk kertjei, mi volt a divat, mit ültettek
az emberek, mi vezérelhette őket, amikor a
kertjeikhez hozzányúltak és kialakították?
Azt sokan tudjuk, hogy egykoron gyönyörű nyaralóövezet volt városunk, gyakran
keresték fel a “pesti népek”. Gyönyörű fürdőkkel és kiadó nyaraló házakkal. Akkor is
igyekeztek az itt lakók a környezetüket széppé varázsolni, de ez a tendencia a mai napig
megmaradt. Sok kertben járok, sok emberrel van szerencsém találkozni, beszélgetni
és Gödöllőről elmondhatom, hogy nagy figyelemmel őrzik a kertjük szépségét a város lakói. Nem csoda, hogy Sissinek is kedvenc helye volt városunk, mert nem csak az
itt élő emberek, hanem maga a helység kisugárzása is különleges volt, elég, ha egy sétát teszünk a kastélyunk kertjében vagy bármelyik parkunkban, de a Főtér is gyönyörű,
ami ugyan nem magánkert, de mindenképpen látványos.
Szebbnél szebb kerteket látok és rengeteget fotózok. Ezekből és most az Önök segítségével együtt talán sikerül városunk történelmének ezt a részletét is összeraknunk.

Ebben a kutatásban úgy tudnak részt venni, hogy a meglévő kertjeikről fotókat küldenek, így a sok képből összerakható mikor
mi volt a vezető irányzat, milyen virágok voltak egy adott évben a divatosak és mi alapján választottak egy adott növényt ki a kertkedvelők.
Ezek a képek lehetnek a közelmúltból is,
de minél távolabbra tudunk visszalapozni,
minél régebbi képeket tudnak küldeni, annál pontosabb képet kapunk erről a homályos területről és ki tudja, lehet ezerféle érdekességre bukkanunk. Akinek fotója nincs,
de jó története (vagy éppen rossz) van a kertjéről az is szívesen elolvasom, sok segítséget
nyújt.
A fotókat, történteket a bujtaskert@
gmail.com e-mail címre várom néhány
mondattal, miszerint nagyjából mikor készült a fotó, hol található Gödöllőn és ha van
pár érdekes hozzáfűznivaló, akkor azt is szívesen elolvasom, mert néha félmondatok is
segítenek.
Köszönöm, ha velem játszanak, így együtt
talán egy új érték születhet, aminek Önök is
a részesei lehetnek.
Jó keresgélést kívánok, vigyázzanak Magukra, mert szeszélyes a tavasz!
Bujtás Anikó • www.bujtaskert.hu

Segítség a négylábú
menekülteknek
Jelentős mennyiségű cica és kutya eledel gyűlt össze a Gödöllői Gyepmesteri Telepen a kárpátaljai menhelyi állatok számára. A felhívásra
több mint 200
kg száraztáp,
valamint konzervek, szalámik érkeztek.

Ezek egy részét a
Gödöllői Állatotthon Egyesület jutatta el a határra, mivel
azonban a vártnál
nagyobb mennyiség gyűlt össze, még egy
fuvarra futotta, ezt az Eszkuláp Állatvédő
Egyesület vitte el a menekültek állataihoz.
NYF
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Fogadj örökbe
a Gödöllői Gyepmesteri Telepről!
Szellő
   7 hónapos
közepes testű
kislány. Csak
benti tartásra
vihető, 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.

Tivadar
    5 éves ivaros kan. Nagyon barátságos kutyus.
Kinti-benti tartásra vihető!

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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Négy bajnoki cím és egy ezüst
a MATE-GEAC mérlege
Atlétika
A fedettpályás U16 és
U14 Összetett Atlétikai
Magyar Bajnokság került
meg-rendezésre március
12-13-án, a budapesti
BOK Csarnokban. A versenynaptár utolsó feKovács Zoltán edző és az ötpróba csapat
dett helyszínű országos bajnokságán a
MATE GEAC négy bajnoki címet is nyert, valamint egy második hellyel
is bővült a siker lista.

A

z U16-os fiúknál Kovács
Zoltán edző remek csoportot irányít. A srácok
az ötpróba versenyen vettek
részt, ahol 60 méter gát, távolugrás, súlylökés, magasugrás,
majd 1000 méter várt a fiatalokra a két napos verseny során.
A 29 indulóból Fazakas Soma
kiváló szereplésének köszönhetően megnyerte a bajnoki címet,
összesen 2925 pontot gyűjtve. Az érmes helyezések sorrendje egészen az utolsó számig
nyílt maradt, így nagyon izgalmas végjátékot hozott az ötpróba 1000 métere. Amit Soma –
ahogy a bajnokságot is – nyert,
a magasugrás mellett, valamint
a többi számban nyújtott teljesítménye is az élmezőnyhöz tartozott. A fiatalabb korosztályt
képviselő Ferencz Ágoston is
remek szereplést tudhat maga
mögött. Ágoston a negyedik helyet szerezte meg a maga 2863
pontjával. Az öt számból ő nyerte a távolugrást, 587 centiméteres egyénivel, valamint 1000
méteren is nagy egyénit futott
(2:53.96). Bogdán Gergő is az

Ábrahám Zita a négypróba „C” verziójának győztese
élmezőnyben volt a végelszámolásnál. Gergő 2679 pontot
gyűjtve a hetedik helyen zárta a versenyt, emellett az eredménye mellett a 60 méter gáton
futott 9.00-s új egyéni csúcsának is örülhetett. Tompa Benedek 2340 pontot szerzett, amivel a 14. hely lett az övé. Ezek az
eredmények nagyon bíztatóak a
szabadtéri szezon kezdete előtt.
Az U14-es korcsoportnál a
tavaly első ízben „kipróbált”
négypróba A, B, C és D variációja várt a fiatalokra. Krakóczki
Bence a D variációt teljesítette,
amiben ötösugrás, súlylökés,
diszkoszvetés és kalapácsvetés sorrendjében teljesítette a
versenyszámokat. Bence szenzációs hozzáállással és akarattal mind a négy számot nagy fölénnyel nyerte. Minden számban

egyéni csúcsot teljesített, amivel nem hagyott kérdést, hogy
ki legyen a bajnok. Összesen 755
pontos előnyre tett szert a második helyezettel szemben, így
2357 pontot gyűjtve magabiztos
fölénnyel nyerte el újból ennek
a variációnak az országos bajnoki címét. Edzői: Máté Alpár
és Kovács Gábor Krisztián.
A fiatal hölgyeknél a C variációban indult Ábrahám Zita,
aki 60 méteren, ötösugrásban,
súlylökésben és rúdugrásban is
felvette a harcot a versenytársaival. Zita fejlődését mi sem bizonyítja jobban, hogy tavalyi eredményeihez képest mindenben új
egyéni csúcsot tudott felállítani. Ezek mellett akaratának, elszántságának és példás hozzáállásának köszönhetően övé lett a
bajnoki cím, összesen 1970 pon-

tot gyűjtve. Edzői: Szabó Diana és Kovács Gábor Krisztián.
A fiúk B variációja 60 métert,
magasugrást, súlylökést és 300
métert tartalmazott. A MATEGEAC ebben a variációban is
sikert aratott, hiszen Gyurán
Ádám egy izgalmas és fordulatos versenynap után tudta elhódítani a bajnoki címet. Ádám
1394 ponttal lett bajnok, edzéstársa és klubtársa, Bartha Gellért előtt, aki 1356 pontot gyűjtött. Mindkét fiú első ízben vett
részt ezen a bajnokságon, így
hozzáállásuk és bátorságuk jutalma lett az arany és ezüstérem. Edzőjük: Kovács Gábor
Krisztián.
Ugyanebben a variációban
a lányoknál Hollókői Szofi és
Tokai Kitti vettek részt. Sajnos
Tokai Kitti sérülés miatt nem
tudta befejezni az utolsó számot, a 300 métert, de mindaddig nagyon bátran és lelkesen versenyzett. Hollókői Szofi
megmutatta rátermettségét és
a 35 fős mezőnyből 1808 ponttal a hatodik helyen zárta a versenyt, a fiatalabb évjáratot képviselve, ami nagyon jó előjel a
jövőre nézve. Edzőjük: Kovács
Gábor Krisztián.
A lányoknál az A jelű variációban is volt indulója a MATEGEAC-nak. Daróczi Petrának a
60 méter gát, súlylökés, távolugrás és 1000 méter négypróbákát
kellett teljesítenie. Petra végig
elszántan és nagyon precízen
versenyzett, ami az erős és népes mezőnyben (46 fő) a nyolcadik helyre pozícionálta őt, 1844
gyűjtött pontjával. Edzője: Kovács Gábor Krisztián.
Kikell emelni Máté Alpár dobó
edző és Eszenyi Napsugár munkáját a gyermekek felkészítésében, akik nélkül nem jöhettek
volna létre ezek a sikerek.
Fotó/forrás: MATE-GEAC
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Szezonnyitó
tájékozódási
futóverseny

Vívás

Tájfutás
Gyönyörű, napsütéses
tavaszi hosszúhétvégén rendezték meg az
59. Tavaszi Spartacus
Kupát a Velencei-hegységben, a Pákozdiingókövek enyhén
dombos területén.

tó egyesület tagjai is sok szép
eredményt gyűjtöttek be. A legfiatalabbak közül, nyílt kateháromnapos versenyen góriában Várszegi Gréta szerrövid-, közép- és hos�- zett bronzérmet. A fiúk 12-es
szútávon is megmé- korcsoportjában Vajda Márk
rettették magukat a Gödöllői aranyérmes, Várszegi ZsomKirchhofer József SE tájékozó- bor pedig bronzérmes helyén
dási futó versenyzői. Az egyé- végzett. A női 18-as korosztályni-, tömeg-, és vadászrajtos fu- ban Kiss Kamilla bronzérmet
tamok eredménye izgalmasan szerzett. A női 20-as csoport
alakult, hiszen a három nap bronzérmét Kiss Boglárka nyerösszetett eredménye döntött te meg.
a végső helyezésekről.
A fiatalok edzői is remekül
Az év első országos rangso- szerepeltek, Kiss György a 75roló versenyén a gödöllői tájfu- ös korcsoportban a 6-dik helyen végzett, míg
Szecsődi Ákos a
80-as korosztályban megszerezte az
első helyet.
Fiú 12-es korcsoport:
Bessenyei Kirill 10.,
További jó hír,
Gyurina Márton 12.,
hogy a tavalyi eredmények és a Tavaszi
	Léber Levente 14. hely
Spartacus Kupa heFiú 14-es korcsoport:
Kiss Ágoston 9.,
lyezései alapján Kiss
Leskó Vince 12. hely
Kamilla a 18-as, és
Fiú 16-os korcsoport:
Balázs Eszter a 16Foris Máté 7.,
os korosztályban
Dobay Benedek 24.,
bekerült a magyar
Leskó Gábor 25. hely
válogatott keretbe,
Fiú 18-as korcsoport:
amellyel a Közép EuForis Dávid 7. hely
rópa Kupán KrakkóLány 14-es korcsoport:
ban, 2022. április 1-3
Vajda Júlia 14.,
között képviselik a
Balázs Emese 16. hely
hazai színeket.
Lány 16-os korcsoport:
Fotó/forrás:
Balázs Eszter 7.,
Kirchhoffer SE
Jávor Janka 9. hely

A

Egyéb eredmények:

Remek kezdés után
balszerencsés sérülés
Gémesi Csanádnál
205 indulóval március 18án elstartolt a GerevichKovács-Kárpáti Férfi Kard
Világkupa Budapesten, a
BOK csarnokban. A MATEGEAC kiválósága, Gémesi
Csanád az egyéni verseny
csoportkörében valamennyi
asszóját megnyerte, így az
előzetes táblán az 5. helyre
került. Ez azt jelenti, hogy a
legjobb 64 kardozó küzdelmeit, a kiemeltek között, az
előkelő 21. helyről várhatta olimpiai bronzérmesünk.

A főtáblás küzdelmei azonban egy sérülés miatt idő előtt
véget értek számára. Egy sérülés soha nem jön jókor egy
sportoló életében, de egy hazai versenyen, már a legjobbak között, esélyesként, 8:7es vezetés mellett, különösen
nem. A selejtezőbeli nagyszerű teljesítményének köszönhetően végül a 35. helyet sikerült megszereznie Gémesi
Csanádnak. Gratulálunk és
mielőbbi felépülést kívánunk!
Fotó: hunfencing.hu
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Három
érem a
11. Budaörs Kupán
Cselgáncs
  Március 13-án rendezték meg a 11. Budaörs Kupa nemzetközi
versenyt, melyen négy ország, 46 hazai klub részvételével 342 versenyző
nevezett.
A Gödöllői Judo Klub betegségektől megtizedelt kis
csapata, remekül helytállt.
Eredmények:

Hét Saino érem
a XX. Sárvár Kupán
Karate

1-hely 45 kg
Hevesei Csoma

1-hely 73 kg
Gombkötő Misa

3-hely 49 kg
Jéga-Szabó Andor

   2022. március 19-én Sárváron
került megrendezésre a XX. Sárvár Kupa Országos Karate Bajnokság, melyen a gödöllői Saino
Se shotokan karatésai ismét sikeresen szerepeltek és hét éremmel térhettek haza. Az országos
bajnokságon mintegy 17 egyesületnek 110 versenyzője mérte
össze tudását. Edző: Ács Tibor

Eredményeink:
Szűcs Franciska
Kata (formagyakorlat) 2 hely,
Kumite (szabad küzdelem) 2. hely
Kelemen Csaba
Kata (formagyakorlat) 2 hely,
Kumite (szabad küzdelem) 5. hely
Hintenberger Belián
Kumite (szabad küzdelem) 2. hely,
Kumite (kötött küzdelem) 5. hely
Csjernyik Gréta
Kumite (szabad küzdelem) 3. hely,
Kata (formagyakorlat) 6. hely

Gerőfi Csanád
Kumite (szabad küzdelem) 3. hely
Ivaskó Domonkos
Kumite (kötött küzdelem) 3. hely
Orbán Bálint
Kumite (kötött küzdelem) 5. hely
Képes-Harjay Sára
Kumite (szabad küzdelem) 5. hely,
Kata (formagyakorlat) 6. hely
Koncz Bence
Kata (formagyakorlat) 5. hely
Orbán Balázs
Kumite (szabad küzdelem) 5. hely
Kuti Zsombor
Kumite /kötött küzdelem/ 9. hely 10.,
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rejtvény

Megfejtés:

Egy különleges áprilisi világnap

Beküldési határidő:
2022. Április 6.

A Bagoly könyvesbolt
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Dr. Horváth Bánk, Dóczyné Kodó Ottilia
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Orphanides Krisztina, Bácskai Dóra
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte: Dobi Magdolna
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Berhidi Lászlóné, Varga Lászlóné
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Gugó András, Reczer Norbert
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!

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 21-től 27-ig
Alma Gyógyszertár
Dózsa György út 2., Tel.: 06-30/204-1365
2022. március 28-tól április 3-ig
EZÜSTKEHELY GYÓGYSZERTÁR
Petőfi Sándor u. 1., Tel.: 06-70/502-1901
2022. április 4-től 10-ig
KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR
Gábor Áron u. 3., Tel.: 06-28/430-069
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
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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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Gépi földmunka
tereprendezés
www.gepifoldmunka-tereprendezes.hu

Cukrászmestereink

AjánlAtAi!

KülönlegességeKKel várjuK önt!

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

• Gépi földmunka
• tereprendezés
• telektisztítás
• tuskózás
• alap ásás
• placcolás
• tükör készítés

Céges, ünnepi és családi

rendezvények!

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

telefon: 06 20 261 7666
ingyenes
árajánlat

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
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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.

KÖZLEMÉNY
•  A Gödöllői Református Egyházközség tájékoztatja a sírhellyel rendelkező családokat,
hogy a sírhelybérleti szerződések meghosszabbítására hétfőn és pénteken 8-12, szerdán
14-18 időszakokban van lehetőség a Lelkészi hivatalban.
Tel.: 06-28-410-191

INGATLAN
•  Készpénzes ügyfeleimnek
keresek társasházi lakásokat!
Tel: 20/539-1988
•  Eladó Szilasligeten jó állapotú, 120 nm-es családi ház
680nm-es telken melléképületekkel a HÉV megállótól 3
percre. Iár: 52,8 MFt. Tel: 0670-501-5161

Impresszum
Kiadó: Magyar
Önkormányzatiság
Fejlesztéséért Alapítvány

•  Másfélszobás lakást keresek Az 1488 nm-es telken még van
megvételre földszint vagy első egy 125 nm-es vállalkozásra alkalmas téglaépület teljes összemeleten. 06-70-284-8369
komforttal. Iá.: 73 M Ft. Érd.: 06•  Erdőtelken 300 nm-es 118 20-919-4870
nm-es téglaépítésű családi ház
eladó. Irányára: 5,9 M Ft. Érdek- •  Eladó Gödöllőn a Királytelep
lődni: 06-70-429-3807, 06-20- és a Kertváros szomszédságában egy nappali + 2 szobás tég952-1515
lából épült 2 fürdőszobás iker
•  Eladó Gödöllő központjában
családi ház 400 nm-es telekegy 42 nm-es önálló házrész kis
résszel. Iár: 49,9 M Ft. Ugyanudvarral, pincével, garázsbeott eladó 2 szintes fitneszterem,
állóval. Iár 35 M Ft. 06-20-995mely átalakítható lakássá, ehhez
3707, 06-20-450-8583
hozzáépítve egy kétállásos 60
•  Családi házat, építési telket nm-es garázs. 700 nm-es telekkeresek Gödöllőn és környé- résszel. Iár 65 M Ft. Egyben és
kén ügyfeleim részére, ked- külön-külön is eladó. Érd.: 06vező irodai jutalékkal! Tel.: 06- 20-919-4870
20/944-7025
•  Eladó Gödöllőn, Blahán egy
•  Eladó Szadán egy összköz- nappali + 4 szobás 2 fürdőszoműves (víz, villany, gáz, csa- bás iker családi ház garázzsal
torna, ipari áram), 1400 nm-es saroktelken. Iár: 85 M Ft. Érd.:
építési telek bekerítve, 2 fe- 06-20-919-4870
dett kocsibeállóval, elől kovácsoltvas kerítéssel, ásott kúttal •  Eladó Gödöllőn egy 120 nm36 M Ft irányárért. Érd.: 06-20- es 2 lakásos társasháznak az
emeleti része 700 nm saját te919-4870
lekrésszel. Nappali + 3 szoba,
•  Eladó Gödöllőn a Kökény ut- 2 fürdőszoba, egy nagy mérecában egy nappali + 2 fürdő- tű terasszal + két erkéllyel, gaszobás, 2 hálószobás, teraszos rázzsal 64 M Ft irányáron. 06téglából épült, szigetelt családi 20-919-4870
ház gyönyörű panorámás környezetben 69 M Ft–ért. Érd.: 06- •  Eladó Domonyvölgyben
1000 nm-es telken, 240 nm-es
20-919-4870
lakrésszel (nappali + 4 szoba, 2
•  Eladó Gödöllőn a kertváros- fürdőszoba) színvonalas lakóban, saroktelken nappali + 3 ház 140 nm-es alsó résszel (gaszobás teljesen új családi ház rázs, konditerem, háztartási he300 nm-es telken ásott kúttal. lyiség) telepített örökzöldekkel
76,9 M Ft. Érd.: 06-20-919-4870
és kisméretű vendégházzal. Iár:
•  Eladó Gödöllőn 140 nm- 94 M Ft. 06-20-919-4870
es, szinteltolásos, 4 szoba összkomfortos családi
ház szuterénnal, garázzsal. ALBÉRLET KIADÓ

Gödöllői
Szolgálat

www.szolgalat.com
Lokálpatrióta lap
Alapítva: 1992

Társadalmi mb. felelős szerkesztő: L. Péterfi Csaba
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság út 6. • Postacím: 2101 Gödöllő, Pf. 385
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Felelős vezető: Vágó Attila
A nyomdai előállítás ideje: a megjelenés előtti nap.
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•  Gödöllő kertvárosában albérletbe kiadó egy szoba, konyha,
tusoló WC-vel nyugdíjas részére, külön mérőórákkal. Gázkonvektoros. Havi 50.000 Ft +rezsi
+egyhavi kaució. Érdeklődés
déli órákban: 06-28-743-540,
06-20-553-9356
•  Palotakerten egyszobás, felújított, bútorozatlan lakás áprilistól kiadó. 100.000 Ft +rezsi
+kéthavi kaució. Érd: 06-209547-422

•  Kiadó a Zombor utcában egyszobás, 33 nm-es öröklakás
100.00 Ft/ hó + rezsi + kéthavi kaució. Érd.: 0620-919-4870
•  Kiadó a János utcában egy téglaépítésű, 73 nm-es, 1.em. loggiás, bútorozott, 3 szobás öröklakás. 150.000 + rezsi + kéthavi
kaució. Érd.: 06-20-919-4870
•  Gödöllő központjában szigetelt háztömbben első emeleti gázkonvektoros, felújított
lakás külön mérőórákkal kiadó. 06-30-502-4148
•  Gödöllő központjában 1 szobás, felújított lakás kiadó, nem
dohányzó, állattal nem rendelkező személy vagy pár részére.
06-20/248-0001

ÜZLET,
IRODA, GARÁZS
•  Gödöllő központi részén, forgalmas helyen elhelyezkedő
26nm-es üzlethelyiség kiadó,
Érdeklődés: +36-20-392-8303
•  Eladó Gödöllőn 73 nm-es, kétszintes belvárosi üzlet parkolási lehetőséggel 69 M Ft irányárért. Érd.: 0620-919-4870
•  Vásárolnék belvárosi 30-40
nm-es üzlethelyiséget. Érd.:
0620-919-4870
•  Vennék egy 1 kocsibeállásos
garázst bármelyik lakótelepen.
Érd.: 06-20-919-4870
•  Gödöllőn, a Patak téren a patak felőli oldalon 18 nm-es garázs eladó. Tel: 06-30-944-3531

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
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!
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ÁLLÁS

munkavégzésre szállodánkba. Elvárások: műszaki beállítottság, önálló munkavégzés,
rugalmasság. Villanyszerelő
végzettség előny. Jelentkezés
e-mailen: gm@ekhotel.hu fizetési igény megjelölésével.

TIRAMISUK cukrászdába fiatal,
női munkatársat keresünk ELADÓI munkakörbe. Tel: 06-20423-6335

•  Jogosítvánnyal rendelkező
férfi munkatársat keresünk
temetői munkára, valamint
összetett irodai munkára női
alkalmazottat. Jelentkezés
személyesen fényképes önéletrajzzal: Gödöllő, Dózsa Gy.
•  Munkaidő pótlékkal mű- út 16.sz. alatt. 06-30-478-3673
anyag feldolgozó gödöllői kft. felvesz BETANÍTOTT •  Gödöllői Kft. azonnali kezMUNKÁSOKAT, SZERSZÁM- déssel felvesz 2-3 fő szobaKÉSZÍTŐT, FORGÁCSOLÓT, festésben és homlokzatszigeKARBANTARTÓT és FRÖCCS- telésben jártas szakmunkást.
ÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyug- Magas bérezés, megállapodíjasokat is szívesen foga- dás szerint. 06-20-435-9650
dunk. Érd: 06-20-9423-112, •  Veresegyházi étterembe
uzemvezeto@plastexpress. pizzaszakácsot és szakácsot
hu www.plastexpress.hu
felveszünk azonnali kezdéssel.
•  Tapasztalattal rendelkező Érdeklődni: 06-70-429-3807

•  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,
06-20-543-1775, e-mail: info@
ili.hu, ili.godollo@gmail.com

•  Gödöllőn, frekventált helyen
működő, korszerűen felszerelt
gumi- és futómű szervizünkbe
kollégát keresünk. Ha fiatalos,
jó kedélyű csapatban szeretnél
dolgozni, mi szívesen fogadunk,
szükség esetén betanítunk! Bérezés megegyezés szerint, munkaidő napi 8 óra! Jelentkezni lehet telefonon a +3630-4666-930
számon, ill. e-mailben a papgumi@gmail.com címen.

SZOLGÁLTATÁS

•  Language Cert akkreditált,
nemzetközileg elismert, egynyelvű nyelvvizsga Gödöllőn
az I.L.I. Nyelviskolában! Ugyanitt
egyéni és kiscsoportos nyelvtanfolyamok kedvezményes díjon.
Érdeklődni: I.L.I. Kft., 20/543-1775,
20/556-2653, info@ili.hu

•  KERTGONDOZÁS. Bízza most
rám! Fakivágás, sövényvágás,
gödöllői vagy környékbeli •  Gödöllő, palotakerti FAGY- bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás.
karbantartót keresünk 6 órás LALTOZÓBA és a péceli Füvesítés, gyepfelújítás, vegy-

szeres gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés. Ágak, levelek elszállítása.
Ereszcsatorna tisztítás. Kerttakarítás. Kerítésfestés. Gépi permetezés. Kerti tavak tisztítása. Talajfúrás. 06-30-747-6090
•  KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada.
Elérhetőségek: 0630-592-1856,
zacsekne.danuta@gmail.com

VízVezetékszerelés
duguláselhárítás
gödöllőn!

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén.
Nyugdíjas kedVezméNy!
mosdók, mosogatók, WC-k,
WC-tartályok javítása, cseréje,
mosógépek bekötése, kádak cseréje,
rövid határidővel, garanciával

fürdőszobák
felújítása, átalakítása

Sebők Richárd
egyéni vállalkozó

Kisebb munKáKat is vállaloK!

06-30-353-99-03

30 Ӏ hirdetés

gödöllői szolgálat • 2022. március 23.

YAZÁST
FAKIVÁGÁST, GALL IKÁVAL
ECHN
VÁLLALUNK ALPINT
AL IS.
TÁ
AKÁR ELSZÁLLÍ SS

2100 Gödöllő,
Petőfi tér 13.
Borkereskedés H-P: 10-18, Szo: 10-12
•  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉSSZERELÉS, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek
felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK karbantartása felújítása, javítása. Tel:
06-20-9527-289, 06-28-476-229
•  SZÁMÍTÓGÉPES problémája
van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 06-30-333-9201
•  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések

•  Lapostető szigetelés, vízszigetelés 20 éves szakmai
tapasztalattal, garanciával!
Otthonfelújítási támogatásra is! Áron úr, 06-20-297-3510.

•  GÁBOR ESZMERALDA, BECSÜS, MŰGYŰJTŐNŐ, legmagasabb áron vásárol: Festményeket, Aranyakat, Ezüst
Tárgyakat, Bútorokat, Órákat,
Üvegtárgyakat, Pénzérmétpapírt, Herendiket, Teljes Hagyatékokat, Gyűjteményeket,
megszüntetése. Vécék tartá- stb. Üzlet Telefon: 06-30/400lyok csapok szifonok cseréje. 36-45, zsolnay08@gmail.com
Csatorna kamerázás. VÍZSZE•  DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONRELÉS. 06-20-491-5089
TÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06•  REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI 70-502-5620
CSERE akár 2 órán belül! Új re- •  Ács, bádogos munka, régi tedőny azonnal megrendelhe- tők, ereszdeszka javítása festéstő! Péter úr, 06-20-3685-888 sel, kerti munkák, fakivágás el-

!
HÍVJON MOST
18-7023
Tel.: 06-30-2

szállítással. Kőműves munkákat
is vállalunk. Érdeklődni: Szekeres Zoltán 06-70-6577-921
•  KŐMŰVES munkákat és kertépítést vállalunk több éves tapasztalattal. Érd: 06-70-381-8376
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•  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! 0630-526-8532, 06-70-362-7324

OKTATÁS
•    A N G O L é s S PA N YO L
nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás,
vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén jártas FIATAL,
tapasztalt nyelvtanár. Tel: 0670-559-3918
•  MATEMATIKA korrepetálást,
központi felvételire, érettségire
való felkészítést vállal szakmai tapasztalattal rendelkező tanárnő.
Online is. Tel: 06-70-408-5253

ADÁS-VÉTEL
•  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle

márkáS órák
karbantartáSi munkái
röVid HatáridőVEl

szobrokat, vitrin dísztárgyakat,
ezüstöt (hibás és hiányos 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

•  Két db Hauck állítható gyerekszék, egy ovális rattan dohányzóasztal, fehér kétfiókos gyerekágy, fa járóka, bécsi rövidhúros
páncéltőkés
zongora, koloniál
•  Eltartható zöldség- és gyümölcsféleségek a tőlünk meg- csillárok, régi Singer varrógép
szokott szolid árakon. Almafé- asztal eladó. 06-20-341-4088
lék ládás tételben 200 Ft/kg, •  Helyszűke miatt kiárusítom
sárgarépa 220 Ft/kg, zeller 300 a már nem használt gépeimet,
Ft/kg, burgonyaféleségek 150- berendezéseimet, anyagkész170 Ft/kg, vöröshagyma 190 letemet. Az eszközökről bőFt/kg, lila és fehér hagyma 250 vebb felvilágosítást adok a
Ft/kg, fokhagymák 1200-1700 06-30-406-5898 telefonszáFt/kg, mák 1300 Ft/kg, babfé- mon. Helyszín: Gödöllő, Kőlék 660-1100 Ft/kg, Triticale ta- rösi Csoma S. 33. UNIBOND
karmányozási célra 100 Ft/kg, telephelyén. Horváth Gábor
napraforgó 240 Ft/kg. Natúr,
valamint sárgarépás, céklás, •  ELADÓ OLCSÓN újszerű, jó állatökös almalevek 1300 Ft/3 l, potban fenyőágy, galériás fenyő1700 Ft/5 l. UNIBOND BT. Gö- ágy matracokkal, Dominik sarokdöllő, Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel: 06- garnitúra, szőlőprés, szőlődaráló,
28-432-941, 06-30-406-5898 műanyagkád, fakád, zsíros bödönök. Tel: 06-20-464-0062
•  KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vásárolok festményeket,
ezüstöket, bronzokat, órákat, JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
bútorokat, porcelánokat, katonai tárgyakat, stb. hagyaté- •  AKKUMULÁTOR minden típukot. Üzlet: 06-20-280-0151, he- sú gépjárműhöz szaküzletünkrendi77@gmail.com
ben vagy kiszállítással. Szolgálta-

VízállóSági VizSgálat
kártyáS fizEtéSi
lEHEtőSég

ElEmcSErE • SzíjcSErE
óraüVEgcSErE • PolírozáS

Herbák Zoltán órás

Telefon: 06-70-378-0573

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

tásaink: beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30-536-4300,
28/611-728 www.akkugodollo.hu

EGYÉB
•  MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz,
Propolisz és Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721
•  Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Repce,
Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgóméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Házhoz
szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
•  Érett marhatrágya 60 l-es
kiszerelésben 1500 Ft/zsák.
Rendelhető: 06-20-469-9295
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• cserepes lemez fedés
• széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
• tetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréje
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Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk!

+36-30/919-4694

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

