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Véget értek az idei országgyűlési válasz-
tások, amin eldőlt, hogy a Pest megyei 
6. számú választókerületet, és benne 
Gödöllőt, 2022 és 2026 között továbbra 
is a fideszes Vécsey László képviselheti.

GÖDÖLLŐT továbbra is Vécsey László képviseli

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2022

A z ellenzéki összefogás jelöltje, Hohn Krisztina, 
bár városunkban több szavazókörben nyert, 
a választókerületben összességében Vécsey 

László kapott több szavazatot.
 Vécsey László 32.265 (49,58 %), Hohn Krisztina 
24.481 (37,62 %) szavazatot kapott. Továbbiak: Ha-
lász Géza (Mi Hazánk) 3802, Bősze Gábor (MKKP) 
2169, Kopka Sándor Zoltán (MEMO) 1141, Antal Ta-
más 844, Szibilla László (Normális Párt) 371 voks.

(folytatás a 2. oldalon)

11. old. 22. old.
Nyertes pályázat: Megújul 
a palotakerti óvoda

Újabb duflexes sikerek:
Taroltak a fiatalok

TÁJFUTÁS: Négy dobogós 
hely az ob-n4. old.
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(folytatás az 1. oldalról)

A legaktívabb szavazókör 
városunkban a cseme-
tekerti volt, ahol 83,89 

százalékos volt a részvétel, de 
80 százalék fölött volt még a 
voksolók száma a Premontre-
iben a 23-as (83,81%), a 25-ös 
(83,29%) és a 24-es (82,96%) 
szavazókör.
	 (A	gödöllői	22-es	szavazó-
kör	adatai	egyelőre	nem	szere-

pelnek az adatok között, mert 
a külképviseletekben leadott 
voksokat lapzártánkig még 
nem összesítették. Ez azon-
ban érdemben nem befolyá-
solja a végeredményt.)
 A választással párhuzamo-
san megtartott népszavazás,  
és az erre leadott szavazatok 
közül több mint 1,5 millió ér-
vénytelen lett.

(t.a.)

Antall József emlékét Gö-
döllőn	közterület	őrzi:	
a	könyvtár	udvara	az	ő	

nevét viseli 2013 óta. 
Özvegye rendszere-
sen részt vett a Ma-
gyar Szabadság Nap-
ja	ünnepi	előadásain.
 Fülepp Klára és 
Antall József 1952-
ben házasodott ösz-
sze, két fiuk szüle-
tett, György és Péter. 
Férjét számos kül-
földi hivatalos útjá-
ra elkísérte, talál-
kozott George Bush 

AKTÍVAK VOLTAK A GÖDÖLLŐI SZAVAZÓK
A Pest megyei 6. számú választókerületben 74,81 
százalékos volt a részvételi arány, szemben az 
országos 69,54 százalékkal. Ezen belül Gödöllőn 
kimagasló volt ez az arány: a 87.913 választópol- 
gár 77,21 százaléka adta le a szavazatát.

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2022

MEGHALT Klára asszony

amerikai elnökkel és II. János 
Pál pápával is. Klára asszony 
már nyugdíjas volt, amikor fér-

KITÜNTETTÉK
DR. SZABÓ LAJOST

  Március 15. alkalmá-
ból többen is vehettek át 
magas állami kitüntetést, 
mint arról korábban beszá-
moltunk. Ez alkalomból dr. 
Szabó Lajos agrármérnök, 
a MATE professor emeritu-
sa, a Fenntartható Fejlesz-
tés és Gazdálkodás Intéze-
tének témavezető oktatója 
a Magyar Érdemrend lo-
vagkeresztje polgári tago-
zata kitüntetést kapta.

jét megválasztották a rendszer-
váltás	utáni	Magyarország	első	
miniszterelnökének.
 Pálinkás József, a Magyar Tu-
dományos Akadémia korábbi 
elnöke ezekkel a szavakkal bú-
csúzott	tőle:	„Kevesen	ismer-
ték	Őt,	hiszen	szerénysége	nem	
is	engedte	volna,	hogy	first	lady	
szerepében tetszelegjen. Akik 
viszont ismertük tudjuk, hogy 
egy	nagyszerű,	szeretettel	tel-

jes édesanya és fe-
leség távozott közü-
lünk. Szegényebbek 
lettünk.”
 (Képünkön a 
könyvtár udvarán 
lévő emléktábla-
avatón Mádl Dal-
mával, Mádl Ferenc 
volt köztársasá-
gi ellnök feleségé-
vel, 2013. december 
8-án.) 

T.A.Fotó: MTI

Életének 88. évében meghalt Fülepp  
Klára, a rendszervál tás utáni Magyaror-
szág első miniszter elnökének felesége.

ANTALL JÓZSEF FELESÉGE
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A rendezvény Polina Sta-
ritsyna énekével kez-
dődött,	aki	Harkivban	

született	és	két	éve	él	Gödöllőn.	 
A	résztvevők	felvételről	hallhat-
ták Babják Zoltánt, kárpátal-
jai testvérvárosunk, Beregszász 
polgármesterét, aki köszönetet 
mondott többek között a Gödöl-
lőről	is	kapott	segélyekért.	El-
mondta, nagy öröm számukra 
a testvértelepülések támogatá-
sa, a beérkezett adományokat 
szociális csomagként osztják 
szét, amit igyekeznek minden-
kinek a szükségletei szerint ösz-
szeállítani. 

Együtt a BÉKÉÉRT!

Továbbra is zajlik az adományok gyűjtése a 
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Köz-
pontban. Eddig három segélyszállítmány ju-
tott el Beregszászba, Gödöllő város kárpát-
aljai testvérvárosába.
 

A legutóbbi szállítmányt Molnár Gergely, az 
önkormányzat Kulturális, Ifjúsági és Nemzet-
közi Kapcsolatok bizottságának elnöke kísér-
te és adta át Babják Zoltánnak, Beregeszász 
polgármesterének, aki elmondta, bár a se-
gélyszállítmányok egész Európából rendsze-
resek, sajnos, a rengeteg menekült ellátá-
sa így is komoly kihívást jelent a település 
számára. 
 A gödöllői szállítmányok megközelítőleg a 
beérkezett adományok 10%-át adják.

KJ

BŐVEBBEN A  
www.szolgalat.com-on  
és Facebook-oldalunkon.
Tejles terjedelmében: www.godollo.hu

ADOMÁNYOK
GYŰJTÉSE

   Gödöllői Forrás Szoci-
ális Segítő és Gyermek-
jóléti Központ (Gödöllő, 
Ganz Ábrahám u. 7. )
    Kisebb adományok:
Királyi Váró (Állomás tér 
1-3.)
   Pénzbeli támogatás: 
Gödöllő Város Önkor-
mányzata: 12001008-
00155330-05900005
   Telefonos érdeklődés 
és egyeztetés:
+36-70/334-0143
+36-28/513-605

 Megható beszédet mondott 
Radmilla Fedorova ukrán édes-
anya, aki férjével és három kis-
gyermekével menekült el szü-
lőföldjéről,	a	mára	lebombázott	
Mariupolból	a	háború	elől,	visz-
szatérniük azonban már nincs 
hová. Elmondta, hálásak a ma-

gyar	és	a	gödöllői	embereknek,	
hogy itt lehetnek, majd két je-
lenlévő	gyermekével	egy	uk-
rán dallal mondtak köszöne-
tet. Szavait Polina Staritsyna 
tolmácsolta. 
 A békéért dr. Sztankó Attila, 
a	Máriabesnyői	Nagyboldogasz-

szony Bazilika plébánosa – aki 
maga is a Kárpátaljáról, Ung-
várról származik – mondott 
imát.
 A békedemonstráción Her-
czenik Anna operaénekes, Len-
csés Balázs, Tömpe Gábor, Bog-
nár Enikő Irma és Bognár Éva 
Annamária, Tarján Péter, illet-
ve	a	Gödöllői	Fiatal	Művészek	
Egyesületének tagjai léptek fel. A 
műsor	végén	a	résztvevők	gyer-
tyákat gyújtottak, valamint kék, 
sárga és fehér léggömböket en-
gedtek a magasba.

Kép és szöveg: Tatár Attila

SOKAT JELENT A GÖDÖLLŐI SEGÍTSÉG

A béke melletti ki-
állásra gyűltek össze 
a gödöllőiek a főtéren 
március 24-én este.
Dr. Gémesi György 
polgármester még
a március 15-ei be-
szédében invitálta az 
itt élőket a Világbéke-
gonghoz a békéért 
va ló közös kiállásra és 
imára az orosz-ukrán 
háború kitörésének egy 
hónapos fordulóján.
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Újabb eredményes  
önkormányzati pályázatok 
– FÉLMILLIÁRD FEJLESZTÉSRE 
Az önkormányzat eredményes pályázatainak köszönhetően 
újabb fejlesztések kezdődhetnek meg: folytatódhat a  Bla-
háné út csapadékvíz elvezetésének kiépítése, megtörténik 
a Palotakerti Óvoda energetikai korszerűsítése, valamint a 
napelem rendszert kap a Művészetek Háza. A kivitelezések 
várhatón jövőre kezdődnek és 2024-ben fejeződnek be. 

A z	önkormányzat	az	Élhető	települések	
pályázaton 299  671  305  Ft támoga-
tást nyert a Blaháné út csa padékvíz-

elvezetésének	korszerűsítésére.	A	fejlesztés-
ben a Blaháné út 47-153. közötti szakasza 
érintett kb. 700 folyóméter hosszan, vala-
mint a Hegy utcai buszforduló, ahol 
szikkasztó- és tározórendszer ki-
építésére is  kerül sor. 
 A szikkasztással kombi-
nált zárt csapadékvíz elveze-
tő	rendszer	segíti	a	víz	meg-
tartását a területen, ezáltal 
a zöldsávban terve-
zett fák, cserjék és 
füves területek ré-
vén mérsékli a felme-
legedésből	szárma-
zó mikroklimatikus 
hatásokat. A projekt 
keretében további új 
fák, cserjék és vadvi-
rágos füves felületek 
kialakítása tervezett 
az út mellett.

 A blahai domboldal beépítettsége folya-
matosan	növekszik,	így	az	egyre	szélsősége-
sebb csapadék mennyisége miatt a magán 
ingatlanok csapadékvíz elöntése egyre gya-
koribb. A fejlesztés megoldást jelent majd a 
problémára. 

MEGÚJULÓ ENERGIA,  
MEGÚJULÓ ÉPÜLETEK 
Önkormányzati épületek energetikai kor-
szerűsítése,	kiírt	pályázat	keretében	való-
sulhat meg a  palotakerti óvoda energetikai 
korszerűsítése.	Szintén	a	pályázat	eredmé-
nyeként	napelem	rendszer	kerülhet	a		Művé-
szetek Háza tetejére. A megvalósításra  195 
698	078	Ft	támogatást	nyert	Gödöllő	Város	
Önkormányzata.
 A palotakerti  óvoda épületei eredeti funk-
ciójukat	tekintve	ideiglenes	jellegű	szolgáltató	

épület	voltak,	ahol	csak	később	alakítot-
tak ki óvodát. Szerkezeti szempont-

ból az energiamegtakarítást is 
figyelembe	vevő	kisebb	átala-
kítást már végeztek az épüle-
ten,	de	jelentősebb	korszerű-
sítésre ezidáig nem került sor. 

A mostani pályázat nyílászárócserét, hom-
lokzati	hőszigetelést,	és	napelemrendszer	te-
lepítését tartalmazza.
	 A	Művészetek	Háza	épület	korábban	már	
több ütemben is átesett részleges energetikai 
korszerűsítésen,	ennek	keretén	belül	a	lehű-
lő	felületek	egy	része	kapott	szigetelést.	Az	
épület	további	jelentősebb	energetikai	kor-

szerűsítésében	a	megújuló	ener-
gia bevonása a leginkább kézen-
fekvő	megoldás.	A	lapostetővel	
ellátott rész alkalmas nagyobb 
napelemes rendszer telepítésé-
re, ami  mintegy 40 %-át ad-
hatja az épület jelenlegi villa-
mos energia felhasználásának. 
A fejlesztés az épület üzemelte-
tési	költségeire	vetítve	jelentős	
pénzügyi megtérüléssel is jár-
hat.    KJ

   Élhető települések pályá-
z a t ,  TO PPLU S Z-1 . 2 . 1 -21-
PT1-2022-00009 kódszámú Gö-
döllő kék-infrastruktúrájának 
fejlesztése elnevezésű pályázat;
 Önkormányzati épületek ener-
getikai korszerűsítése, TOPPlusz-
2.1.1-21-PT1-2022-00006 azono-
sítószámú pályázat.

PÁLYÁZATOK: 

A megvalósításra  
195 698 078 Ft támo- 
gatást nyert Gödöllő  

Város Önkor-
mányzata.
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  A szokásosnál hosszabb kihagyás után 
idén újra megtartják a nemzetközi PISA-
felmérést – itthon is. A kérdés most nem 
csak az, hogy a korábbi eredményekhez 
képest hogyan teljesítenek majd szöveg-
értésből, matematikából és természettu-
dományokból a 15 éves magyar diákok, 
hanem az is, milyen hatással volt a kész-
ségeikre a hónapokig tartó online tanulás.
 A koronavírus-járvány berobbanása 
után Magyarországon – akárcsak szá-
mos más országban – több hónapig ott-
honról, online tanultak a diákok. A magyar 

iskolák a 2020-as második félévben és a 
2020/2021-es tanévben a szokásos taní-
tási idő körülbelül 52 százalékában vol-
tak zárva.
 Ez pedig komoly hatással lehet a diá-
kok teljesítményére és a fejlődésére.
 A PISA három területen (szövegértés, 
matematika és természettudomány) méri 
a diákok képességeit. A tervek szerint 
2018 után – a járvány miatt kivételesen 
négy év elteltével – 2022-ben ismét kap-
nak három feladatlapot a 15 évesek, köz-
tük a magyar diákok. 

 Az eredmények a legutóbbi felmérés-
kor nem voltak túl jók… nem érték el a fel-
mérésben résztvevő országok átlagát. 
 A szövegértési készséget, a matemati-
kai és a természettudományos ismerete-
ket egyébként nemcsak a PISA méri, ha-
nem az országos kompetenciamérés is: 
idén a szövegértés és a matematikai esz-
köztudás mérése kiegészül ugyanis a ter-
mészettudomány területtel, ráadásul ettől 
a tanévtől az országos mérés tesztjeit di-
gitálisan kell majd megoldani.

(Forrás: Eduline.hu) 

Minden iskola elérhető 
lesz PEDIBUSSZAL 
A múlt év novemberében 
indultak el az első „pedi-
busz járatok”, azzal a céllal, 
hogy segítsék a gyerekek 
gyalogos iskolába járását. 

E lső körben a a Hajós Alfréd Általános 
Iskolába	menő	gyerekeknek	indítot-
ták	el	a	„járatokat”.	Az	egyes	útvona-

lak indulásánál önkéntesek várták a gye-
rekeket, akiket csoportban kísértek el az 
iskolába. A próbajáratok sikereire alapoz-
va	2022.	tavaszán	Gödöllő	Város	Önkor-
mányzata valamennyi általános iskolára 
kiterjeszti a Pedibusz-Programot. 
	 A	Pedibusz	Gödöllő	csapata	–	az	isko-
lákkal	egyeztetve	–	összeállított	egy	elő-
zetes út vo  nalhálózati térképet. Az ábrá-
zolt	lehetséges	járatok	nincsenek	„kőbe	
vésve”,	azokat	az	igényeknek	megfelelő-
en	a	szülőkkel	közösen	alakíthatják.	Ah-
hoz, hogy az új járatok beindíthassanak, 
kellő	számú	önkéntes	kísérő,	elsősorban	
szülő,	aktív	nagyszülő	bevonása	szüksé-
ges.
	 A	szervezők	most	várják	azok	jelentke-
zését, akiknek a program  felkeltette az ér-
deklődését,	és	szívesen	venné,	ha	gyermeke	
részt venne a programban, esetleg önkén-
tes	kísérőnek	is	szívesen	jelentkezne.	
	 Gödöllő	város	honlapján	és	Facebook	
oldalán	már	elérhető	az	ehhez	kapcsoló-

dó	kérdőív,	amit	2022.	április	13-ig	lehet	
kitölteni. 
 (A kérdőív kitöltése még nem jár konk-
rét elköteleződéssel, a jelentkezést majd 
hivatalos formában is meg kell erősíteni.)
	 Ezt	követően	az	érdeklődőknek	egy	in-
teraktív	szülői	értekezletet	 tartanak	a	
Gödöllői	Városi	Könyvtár	és	Informáci-
ós Központban, április 21-én, csütörtök 
17.00-kor.
	 A	pedibusz	programnak	köszönhetően	
a gyerekek többet mozognak, többet van-
nak	szabad	levegőn,	mintha	autóznának,	

de biztonságosan, felügyelettel jutnak el 
az oktatási intézménybe. A program je-
lentős	előnye	az	is,	hogy	–	mivel	keve-
sebben mennek iskolába gépkocsival – 
csökkenti	a	gépjármű	forgalmat,	a	dugók	
kialakulását.
A	szervezők	bíznak	benne,	hogy	a	pró-
bajáratok sikerére alapozva, egymással 
együttműködve,	Gödöllőn	is	meghono-
sodhat	ez	az	előremutató,	környezettuda-
tos,	a	gyermekek,	a	szülők,	és	az	iskolák	
számára is számtalan pozitívumot nyúj-
tó kezdeményezés.

ILYEN FELMÉRÉSEK VÁRNAK A DIÁKOKRA
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Ez a gondolat hívta életre 
tizenegy	 esztendővel	 ez-
előtt	a	„Közlekedik	a	csa-

lád”	 elnevezésű	 vetélkedő-
sorozatot, amelyet azóta is a 
rendőrség	baleset-megelőzési	
szervezete, az ORFK–Orszá-
gos	Balesetmegelőzési	Bizott-

ság szervez. Az elmúlt évben a 
koronavírus-járvány két hul-
láma között sikerült biztonsá-
gosan megrendezni a területi 
versenyeket, amiken több száz 
család vett részt.
 A visszajelzések, a területi ver-
senyeken szerzett tapasztalatok 

A z Európai Unió Taná-
csa jóváhagyta, hogy a 
következő	10	évben	is	

többletköltségek nélkül legyen 
használható a mobiltelefon az 
Európai Unión belül tett utazá-
sok során. Mivel a járvány le-
csengése	után	ismét	nő	a	kül-
földi utazások száma, ez jó hír 
az	útrakelőknek.	
 Az Európai Bizottság ada-
tai szerint a mobiltelefonnal 
rendelkező	európaiak	legalább	
fele utazott külföldre az elmúlt 
négy évben, a mobil barango-
lás használata mintegy tizen-
hétszeresére	nőtt	a	roaming-
díjak 2017-es megszüntetése 

arra	ösztönözték	a	szervezőket,	
hogy idén május 21. és június 
28. között ismét megrendezzék 
a	vetélkedősorozat	területi	ver-
senyeit.
 A versenyekre bármely ma-
gyarországi lakóhellyel rendel-
kező	család	nevezhet,	ha	leg-
alább	az	egyik	szülő	rendelkezik	
érvényes	„B”	kategóriás	vezetői	
engedéllyel, továbbá, amennyi-
ben hat és tizenhét év közötti 
gyereket/gyerekeket nevelnek.
 Érdemes elindulni a versenyen, 
amelynek	fődíja	egy	személy-
gépkocsi. Az országos közleke-
désbiztonsági	vetélkedő	terü-
leti fordulóiban azonban nem 
csak a családok, hanem a leg-

eredményesebb oktatási intéz-
ményeket is díjazzák. A verseny 
szervezői	az	iskolák	részére	pá-
lyázatot hirdetnek.
 Azok az iskolák, amelyek a ve-
télkedősorozaton	a	legtöbb	csa-
láddal vesznek részt, az alábbi-
ak szerint kerülnek díjazásra:
1. helyezett iskola:   
	 500.000	Ft	értékű	 
 tan- és sportszert,
2. helyezett iskola:
 300.000	Ft	értékű	 
 tan- és sportszert,
3. helyezett iskola:   
	 100.000	Ft	értékű	tan-	 
 és sportszert kap az igények  
	 figyelembevételével.

Forrás: police.hu

KÖZLEKEDÉSI
VERSENY
családoknak,
iskoláknak
A közúti közlekedésben fontos, hogy a 
résztvevők körültekintő, megfontolt módon, 
egymást partnerként tekintve közlekedjenek.  
A közlekedés szabályaival a legfiatalabbak-
nak érdemes minél korábban megismerked-
niük, az idősebbeknek pedig sosem árt azo-
kat újra és újra átismételniük, és példaként 
szolgálniuk a fiatalabb családtagok részére.

VÁLTOZÁSOK
A MENETRENDEKBEN
     Április 3-tól, a szokásos 
évi első menetrend-módo-
sítással további újításokat, 
új járatokat, jobb csatlako-
zásokat, „finomhangoláso-
kat” vezetett be a MÁV-Volán 
csoport. Ezzel az autózás 
helyett zöld, környezetbarát 
közösségi közlekedést kínál. 
 A MÁV és a Volánbusz 
az integrációja révén ösz-
szehangolta, javította a vas-
úti és buszos csatlakozá-
sokat, amik a közösségi 
közlekedési rendszer ver-
senyképességét szolgál-
ják. A szokásos évközbeni 

menetrend-módosítástól a 
korábbinál még jobb, gyor-
sabb és magasabb szín-
vonalú szolgáltatással az 
autós közlekedésnél is ké-
nyelmesebb eljutást bizto-
sít a közlekedési társaság 
számos viszonylaton.
 Érdemes tehát a menet-
rendeket átnézni indulás 
előtt!
 A gödöllőieknek jó hír, 
hogy az elővárosi fejlesz-
tésként új S80-as személy-
vonat indul este 20:05-kor 
Budapestről Gödöllőre.

(ny.f.)

előtti	nyár	vonatkozó	adatai-
hoz képest.
 Az Európai Unió 2017 júni-
usában törölte el a roaming-
díjakat, azóta az európaiak az 
unión belüli utazásaik során 
ugyanolyan feltételekkel hasz-
nálhatják	mobilelőfizetésüket	
hívásra, SMS-ezésre és inter-
netezésre, mint saját országuk-
ban, többletköltségek nélkül, 
de	csak	három	egymást	követő	
hónapon keresztül. Ez a korlát 
most is megmaradt, ezt nem 
árt megjegyezni, mert ezen túl 
a szolgáltatók külföldi tarifa-
táblázatot alkalmazhatnak.

MTI

A ROAMING
EU: INGYENES MARAD
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ÍGY ADÓZUNK MI

  Sokakat az adóbevallás-
nak még a gondolatától is 
kiráz a hideg. Nem csoda, 
hogy egyre többen élnek a 
lehetőséggel, hogy az adó-
hatóság által elkészített ver-
ziót fogadják el – „Úgy sem 
értek hozzá” alapon. 
 Az idén már március ele-
jén elkészítette és hozzáfér-
hetővé tette az adóhivatal 
ezeket a tervezeteket. Bár 
idő még bőven van az átné-
zésükre, aki vissza tud igé-
nyelni az adójából, annak 
érdemes minél hamarabb 
megtennie ezt az eSZJA ol-
dalon – hívja fel a figyelmet 
a Bank360.hu összeállítása.
 Fontos tudni, hogy a NAV 
által készített tervezetben 
azok a jövedelmek szere-
pelnek, és azokat a kedvez-
ményeket tudja figyelembe 
venni, amelyekről adatszol-
gáltatást kapott a kifizetők-
től. Alapvetően ilyenek a 
munkabérek és az ehhez 
kapcsolódó kedvezmények, 
hiszen ezekről a munkálta-
tók folyamatosan informáci-
ót adnak a NAV-nak az szja 
és egyéb közterhek befize-
tésével együtt.
 A tervezetben érdemes 
átnézni, összehasonlítani, 
hogy a munkáltatóktól, ki-
fizetőktől kapott igazolá-
sokban ugyanazok az ösz-
szegek szerepelnek-e, mint 
a NAV számításában. Ha 

nem, akkor módosítani kell 
a tervezetet. Minden olyan 
adóköteles jövedelemmel ki 
kell egészíteni a tervezetet, 
ami nem szerepel benne. 
Nem lehet arra hivatkozni, 
hogy a NAV nem írta bele, 
ez ugyanis az adózó fele-
lőssége!
 Ha nem csinálunk semmit 
a tervezettel, akkor az – az 
egyéni vállalkozók, a mező-
gazdasági őstermelők és az 
áfafizetésre kötelezettek ki-
vételével – a május 20-ai ha-
táridő lejártát követően auto-
matikusan bevallássá válik.
 Akik még papíron adják be 
bevallásukat, ne felejtsék el 
aláírni a főlapot, különben 
a bevallás érvénytelen. Az 
szja 1+1 százalékáról leg-
egyszerűbb a webes felüle-
ten nyilatkozni, de postán is 
be lehet küldeni a NAV-hoz!
 Ha valaki tavaly több ön-
kéntes pénztárnak (például 
önkéntes nyugdíjpénztárnak 
és önkéntes egészségpénz-
tárnak) is fizetett 2021-ben, 
a bevallásban kell jelölnie, 
hogy melyik pénztárhoz kéri 
a visszautalást. Ha az szja-
visszatérítés miatt nem ma-
radt összevont adóalapot 
terhelő adó a tervezetben, 
akkor nincs miről rendelkez-
ni az önkéntes pénztárak, 
így 2021 után nem tud élni 
ezzel a kedvezménnyel – fi-
gyelmeztet a Bank360.hu.

Segít a MATE
Példaértékű hall-
gatói-munkatársi 
humanitárius össze-
fogás sal segíti az 
Ukrajnából érkező- 
ket a Magyar Agrár-  
és Élettudo mányi 
Egyetem (MATE).

A budai, keszthelyi és gö-
döllői	 kollégiumokban	
már közel 350 menekül-

tet szállásoltak el, és folyama-
tos a campusokon az adomá-
nyok	gyűjtése	is.	A	menekültek	
gyors	és	zökkenőmentes	elhe-
lyezését a kollégisták is önzet-
lenül segítik, ami kiválóan pél-
dázza a hallgatói összetartást.
 Az Erasmus+ nemzetközi 
kreditmobili tási ösztöndíjprog-
ram támogatásával beregszászi 
oktatókat is befogadott a MATE, 
akik fejenként mintegy ezer eu-
rós ösztöndíjat és kollégiumi el-
helyezést kaptak. A II. Rákóczi 
Ferenc	Kárpátaljai	Magyar	Fő-
iskola oktatói és kiskorú gyer-
mekeik részére a veszteségek és 
a háború mint kollektív trauma 
feldolgozását	segítő	mentálhigi-
énés tanácsadást is biztosított az 
egyetem, melyet minden érintett 
család hálával fogadott.
 „Jó látni, hogy az adomány-
gyűjtés tekintetében a MATE 
mind az öt campusa megmoz-
dult és már több kisbusznyi 
adománnyal tudtuk segíteni 
a menekültek ellátását. A Bu-
dai Campushoz tartozó Kísér-

leti Üzem és Tangazdaság pél-
dául 300 kg bioburgonyát is 
felajánlott. Az egyetemi kollégi-
umokban közel hétszáz szabad 
férőhelyet ajánlottunk fel a me-
nekültek elhelyezésére, mintegy 
350 főt pedig már el is szállásol-
tunk. Emellett a MATE angol 
nyelven folyó valamennyi kép-
zésén készek vagyunk fogad-
ni az orosz-ukrán válságban 
érintett 5-5 fiatalt, ugyanak-
kor az agrár-, műszaki és gaz-
daságtudományi fókuszú dok-
tori iskoláinkban is lehetőséget 
biztosítunk résztanulmányok 
folytatására” – hangsúlyozta  
dr. Gyuricza Csaba, a MATE 
rektora.
 A Szent István Campuson és 
a	Budai	Campuson	gyűjtött	ru-
haneműk,	tisz	tál	ko	dó	szerek	és	
tartós élelmiszerek a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Kon-
ferenciájának	„Több	lett?	Ma-
radhat!”	országos	felsőoktatási	
adománygyűjtő	programjának	
keretein belül jutnak el a rászo-
rulóknak, a Magyar Vöröske-
reszten keresztül. 
 A MATE továbbra is elkötele-
zett és felkészült mind a tartó-
san Magyarországon tartózko-
dó menekültek fogadására, mind 
pedig a tranzit jelleggel, ideig-
lenesen hazánkban menedéket 
kereső	diákok	megsegítésének	
ügyében. Mint azt Gludovátz 
Ferenc, az Egyetemi Hallgatói 
Önkormányzat elnöke kiemel-
te,	a	gyűjtés	sem	fog	véget	érni	
az adományok elszállítását kö-
vetően.	Egészen	addig	folytat-
ják, ameddig szükség van rá.



BABA – MAMA 
FOGLALKOZÁS

  Újraindulnak a baba-mama foglal-
kozások az Egyesített Szociális Intéz-
ményben. Az idősek számára különö-
sen szívmelengető, generációs hidat 
építő foglalkozásokat még a pandémia 
előtt kezdték meg az Unoka alapítvány 
koordinálásával, ám a járvány miatt 
meg kellett szakítani a programokat. 
 Áprilistól azonban folytatódik a ko-
rábban nagy sikert aratott kezdemé-
nyezés 
 A Baba – mama foglalkozás a tervek 
szerint kéthetente rendezik meg, a te-
rápiás jellegű program során a foglal-
kozás vezetője segítségével a résztve-
vők bekapcsolódhatnak az énekekbe, 
mondókákba. 
 A program nem csupán színesíti az 
otthonban élők napjait, hanem kiváló 
lehetőséget is ad a kapcsolatok építé-
sére.  

  A Gödöllői Egyesített Szociális Intéz-
mény nem csak az rászoruló idősek el-
helyezésével és gondozásával vesz részt 
a gödöllői szo-
ciális ellátás-
ban, kevesen 
tudják, hogy 
főzőkonyhá-
ja szociális ét-
keztetési lehe-
tőséget biztosít 
a Gödöllőn élő 
65 év feletti 
idős és rászo-

ruló lakosoknak. A napi egyszeri meleg 
étel helybeni elfogyasztására és elvitelé-
re egyaránt lehetőség van, de igény es-
tén – plusz költség ellenében – kiszállítást 
is lehet kérni.  Az intézmény hétvégén is 
biztosítja ezt a szolgáltatást, az ételeket 
az ESZI saját konyháján készítik, így nor-
mál menü mellett szükség szerint diétás 

ételeket is tudnak készíteni. A 
szociális étkezés díja függ a 
nyugdíj összegétől. 
 A részletekről az ESZI ad 
felvilágosítást az érdeklő-
dőknek: 
 Gödöllő, Ady Endre sé-
tány 56.
 Tel: 06-28/512-375/115 
vagy 117-es melléken mun-
kanapokon 8-16 óra között

Szociális segítség  
az IDŐSEKNEK
A szociális ellátás, az idősek 
gondozása ritkán kerül ref- 
lek torfénybe annak ellenére, 
hogy az önkormányzat mindig 
fontos feladatnak tekintette. 

A területen dolgozók legtöbbször 
csendben, nagy odaadás-
sal végzik munkáju-

kat.	A	pandémia	az	ő	és	a	
gondozottak életét egy-
aránt megnehezítet-
te.	 Úgy	 tűnik	 azon-
ban, lassan ismét 
helyreállnak a dol-
gok. Lapunk most az 
Egyesített Szociális In-
tézmény által nyújtott 
szolgáltatásokból mutat 
be néhányat, amiket a vá-
rosunkban	élő	nyugdíjasok,	
szociális	ellátásban	részesü	lők	szá-
mára kínálnak.
 Városunk több évtizedes múltra visszate-
kintő	szociális	létesítménye	a	Blahai	Nap-
köziotthon. Vannak, akik már harminc éve 
járnak ide, hogy tartalmasan, közösségben 
töltsék mindennapjaikat. A napközi lehe-
tőséget	ad	az	időseknek	arra,	hogy	a	nap-

pali felügyelet hiánya miatt ne kelljen ott-
honba vonulniuk.
 A Kismuki térnél található napközi jól 
megközelíthető	busszal	is	és	gépkocsival	
is.	Huszonöt	főt	tudnak	fogadni	és	mindig	
van	hely	az	újonnan	érkezők	számára,	s	hi-
ába a több évtizedes múlt, sokan ma is rá-
csodálkoznak	a	lehetőségre.	
	 Az	 idősek	 itt	hétfőtől	péntekig	nap-

pali	ellátást	kaphatnak	9-től	15	
óráig,	a	bent	töltött	időben	

szervezett foglalkozások, 
kirándulások, egyé-

ni beszélgetések vár-
ják	őket.	Nagy	gondot	
helyeznek arra, hogy 
megemlékezzenek az 
ünnepekről,	ezek	az	
idősek	számára	külö-

nösen fontosak. Mind-
ezek	mellett	finom	reg-

gelit – amihez a Szasza 
pékség	ad	finom	péksütemé-

nyeket – és ebédet kapnak. 
	 A	programok	során	a	szervezők	nagy	
hangsúlyt	helyeznek	arra,	hogy	sok	időt	
töltsenek	levegőn,	ebben	nagy	segítség	a	
napközi	kertje,	ahol	nem	csak	jóízű	be-
szélgetésekre és bográcsozásra vagy sütö-
getésre	van	lehetőség,	hanem	a	környezet	
szépítésére is.   Az intézmény akadálymentes, így a moz-

gásukban korlátozottakat is tudják fogad-
ni, de a gondozók a demens és betegséggel 
küzdő	idősek	ellátását	is	vállalják.	Odafi-
gyelnek a gyógyszerezésekre, vérnyomás 
és vércukor mérést, inzulin adagolását is 
vállalják.

SZOCIÁLIS  
ÉTKEZÉS
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A Gödöllői	Ifjúsági	Testület	tagjai	an-
nak kapcsán szervezték a tájékozta-
tó	előadásokat,	hogy	2022-ben	ír-

juk az európai ifjúság évét. 
 A rendezvényen Bárdy Péter alpolgár-
mester	köszöntötte	a	fiatalokat,	akiknek	
Molnár Gergely, az önkormányzat Kul-

Hulladékgyűjtési 

akció
Felhívás

A gödöllői lokálpatrióta klub és a gödöllői Civil kerekasztal Egyesület  

ismét hulladékgyűjtési akciót szervez!

Várjuk a hulladékgyűjtésben részt venni kívánó civil szervezetek,  

gazdasági társaságok, egyházi szervezetek, középiskolák és természe-

tesen a lakosok jelentkezését, akik csatlakozni szeretnének az akcióhoz!

Időpont:  2022. április 8-án (péntek) délután 

2022. április 9-én (szombat) délelőtt

a hulladékgyűjtéshez szükséges 

eszközök biztosításáról gondoskodunk.

a civil szervezetek jelentkezését a gdck.info@gmail.com

a további szervezetek, iskolák pedig a gdllokalpatriotaklub@ gmail.com

e-mail címen jelezhetik aktivitási szándékukat a gyűjtési 

helyszín, időpont, kapcsolattartó elérhetőségének 

megjelölésével 2022. április 4-ig!

Ne feledjük:
A környezetünket  

mi magunk alakítjuk!

Európa jövője  
a fiatalok jövője
Az Európai Unió működésé-
vel ismerkedtek a gödöllői 
és a jászberényi fiatalok.
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   Teleki Pál halálá-
nak 81. évfordu-
lója alkalmából 
hagyományos 
koszorúzással 
egybekötött ün-
nepi megem-
l ékezésünket 
április 8-án (pén-
teken), 11 órai kez-
dettel tartjuk sírjánál, a 
máriabesnyői temetőben. Fel-
hívjuk szíves figyelmüket, hogy 
a Művészetek Háza parkolójá-
ból 10.30-kor szokásos díjmen-
tes különjáratú autóbusz indul 
a térre, majd a megemlékezés 
után vissza. 
 Az autóbusz ezúttal nem megy 
ki az Egyetemhez, de fel lehet rá 
szállni a temetőig minden közbe-
eső buszmegállóban. A megemlé-
kezésre tisztelettel hívjuk és vár-
juk Teleki Pál minden tisztelőjét.
 Teleki Pál Egyesület

MEGHÍVÓ   
Megemlékezés 
Teleki Pál  
sírjánál

turális, Ifjúsági és Nemzetközi Kapcsola-
tok bizottságának elnöke, valamint Virág 
Imre János,  a together.eu és a jászberé-
nyi ifjúsági önkormányzat tagja , tartot-
tak	előadást		az	Európai	Unió	működésé-
ről,	az	integráció	folyamatairól	és	az	EU	
jövőjéről.
	 Az	EU-ban	2022-ben	a	fiatalok	kerülnek	
a	figyelem	középpontjába.	Az	ifjúság	euró-
pai évének célja, hogy  rávilágítsanak arra, 
milyen fontos szerepet játszanak az európai 
fiatalok	a	jövő	építésében	és	egy	környezet-

kímélőbb,	befogadóbb	és	digitalizáltabb	Eu-
rópai Unió létrehozásában. 
 Az ifjúság európai éve rengeteg alkalmat 
kínál	Európa-szerte	a	fiatalok	számára	arra,	
hogy	bővítsék	ismereteiket,	megosszák	má-
sokkal	a	jövővel	kapcsolatos	elképzeléseiket,	
új ismeretségeket kössenek, és rendezvénye-
ken	vegyenek	részt.	Ilyen	volt	a	gödöllői	ta-
lálkozó is.  CM
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ÉLELMISZERMENTÉS  
a folyamatosság erejével

20 ÉVES az Életmód  
Csontritkulásos Klub!

Pontosan öt éve működik sikeresen Gödöllőn a Magyar Élel-
miszerbank élelmiszermentő programja, amit városunkban 
gödöllői partnerszervezetük, a Megújult Nemzedékért 
Alapítvány (MNA), a Szeretet Lángja Gyülekezethez 
kapcsolódó civil szervezet működtet.

T avaly mintegy 39 millió Ft értékben, 
49.592 kg élelmiszert adott át az Élel-
miszerbank a szervezetnek kiosztás-

ra a rászoruló családok számára Gödöl-
lőn,	külön	szervezésben	pedig	3.394.000	
Ft értékben bocsájtott rendelkezésükre 
pékárut	a	JóKenyér	pékség.	A	lenyűgöző	
mennyiség	nagy	része	a	gödöllői	KFC-ből,	a	 
TESCO és az ALDI áruházakból szárma-
zik, de újra és újra kapnak felajánlásokat 
az Élelmiszerbank központi raktárából, az 
ünnepek	előtt	a	Karácsonyházból,	valamint	
az	egyetemen	levő	Kútház	kávézóból	is.
 Az élelmiszermentés és -osztás a legnehe-
zebb	időkben	is	rendületlenül	zajlott	meg-
szakítás nélkül Bocsor Krisztina koordinátor 
és a lelkes önkéntesek munkájának köszön-
hetően,	akik	mentálhigiénés	gondozásban	is	

   Fennállásának 20 éves jubileumát ünne-
pelte az Életmód Csontritkulásos Klub 2022. 
március 23-án, melynek a Városi Piac eme-
letén található Erikajálda étterem adott ott-
hont.	A	140	fős	tagságot	elnökük,	Kalydy 
Endréné köszöntötte, aki egyúttal beszá-
molt	a	két	évtizedes	eredményes	működés-
ről.	Az	eseményt	megtisztelte	szívből	jövő	
köszöntőjével	Bárdy Péter alpolgármester, 
Kecskés Judit civil referens és Pataki Pál, a 
Gödöllői	Nyugdíjasok	Egyesületének	elnö-
ke, aki külön erre az alkalom-
ra írt verssel köszöntötte az ün-
nepelteket. A meghívott vendég 
volt még az alapító gyógytornász 
Nagy Marianna, a jelenleg fog-
lalkozásokat tartó Bihari Vanda 

részesítik mindazokat, 
akiknek szükségük van 
rá. A helyi rászoruló csa-
ládokon túl jelenleg még az 
Agapé Gyülekezet, valamint 
a kistarcsai Stone Dekor Kft. által 
befogadott menekülteket is folyamatosan el 
tudják	látni	„mentett”	élelmiszerrel,	szom-
batonként pedig az MNA bagi csapata hoz-
za el és osztja szét az adományokat Bagon 
a rászorulók között.
	 A	folyamatos	működéshez	az	összehangolt	
munka mellett komoly anyagi áldozatokra is 
szükség	van.	A	szállításhoz	szükséges	jármű	
fenntartása,	üzemeltetése,	a	kötelezően	elő-
írt eszközök megvásárlása stb. közel 1.2 mil-
lió Ft költséget jelent a szervezetnek. Szeren-
csére már több vállalkozás – a Falker-Gbbr 

Bt., a Plastexpressz Kft., a Józsa Kft. és az 
Autoscope	Kft.	–	segíti	a	működést,	de	a	fenn-

maradó közel 700.000 forintos kiadáshoz 
a Megújult Nemzedékért Alapítvány 

köszönettel fogad még további jogi 
vagy	magánszemélyektől	adomá-
nyokat a 11600006-00000000-
32708972 számlaszámára (a köz-
leménybe	kérjük	feltűntetni,	hogy	
„Élelmiszermentés”).	
 Egyúttal szeretnénk újra 

felhívni minden gödöllői pol-
gár figyelmét, hogy ha tudnak 

környezetükben olyan embertársuk-
ról, aki nehéz helyzetbe jutott, for-
duljanak bizalommal Bocsor Krisz-
tinához a +36 70 325 8729-es számon 
vagy az elelmiszergyujtes.info@gmail.
com email címen!
 A projektet részletesebben egy interjú ke-
retében szeretnénk megismertetni az érdek-
lődőkkel,	amit	az	MNA	vezetőjével,	Szabó	
Sándorral	és	Bocsor	Krisztina	főkoordiná-
torral készített Kecskés Judit civil referens 
és a Szolgálat online felületén olvasható: 
https://szolgalat.com Kecskés Judit

és Bíró Katalin szakavatott gyógytornászok. 
Az	ünneplőket	tavaszköszöntő	zenei	bemu-
tatókkal örvendeztette meg Pertis Szabolcs 
tanítványával, Kiss Mátéval, valamint Joób 
Emese a Csenderes együttes tagjaival, Szőke 
Noémivel és Hidvégi Boldizsárral.
 A klub különlegessége, hogy az eredeti-
leg kiscsoportként indult állapotjavító tor-
nafoglalkozás mára összetartó közösséggé 
nőtte	ki	magát,	mely	a	Gödöllői	Nyugdíjasok	
Egyesületének egyik oszlopos társszerveze-

tévé	vált.	A	torna	20	fős	csoportokban	zajlik	
a	MUZA-ban,	melyek	olyannyira	népszerű-
ek,	hogy	az	új	érdeklődők	várólistára	kerül-
nek. Nyitottságuknak, sokoldalúságuknak 
köszönhetően	a	klubon	belül	működik	még	
irodalmi és egészségügyi szakkör, az alkotó-
kedvűek	pedig	a	Kreatív	Nagyik	klubjában	
kamatoztathatják tehetségüket, portékáit 
már több civil rendezvényen is megismer-
hettük. A tagok közül sokan más szerveze-
tekben is aktív szerepet vállalnak, akikre le-
het számítani nagyobb projektekben – mint 
pl. az Élelmiszermentés, a PEDIBUS prog-
ram – és civil eseményeken is, legyen az kö-
zösségi program, városszépítési vagy a Ci-
vil Házban végzett munka.
	 A	klub	nevéhez	hűen	valóban	egy	olyan	élet-

módot közvetít, mely nem csak az 
idősebb	korosztály	számára	pél-
daértékű.	Szívből	gratulálunk	a	
jubileumhoz és kívánunk további 
örömteli, eredményes munkát!

Kecskés Judit, civil referens
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   A pandémia miatt hosz-
szú időn át szüneteltek a 
Duflex népszerű művésze-
ti szalonjának eseményei 
is. Március végén ismét le-
hetőség nyílt az esemény 
megrendezésére. Ez alka-
lommal Zala Péter EFIAP 
fotóművész „Kalandozása-
im” című kiállítását nyitot-

ták meg, a kiváló fotós 
képeit a Civil Ház-
ban csodálhat-
ják meg az ér-
deklődők. A 
rendezvény 
művészven-
dége Lőrincz 
Ferenc festő-
művész volt. 

DUFLEX művészeti szalon

ÚJABB DUFLEX SIKER  
a Német Nemzetközi  
Fotókupa körversenyen

   A Német Nemzetközi Fotóku-
pán	a	Duflex	fiataljai	csapatként	
az ifjúsági kategória speciális ér-
tékelése	alapján	a	győztes	német	
fotóklubbal azonos pontszám-
mal második helyezést értek el.
 Egyéniben fiataljaink közül 
hárman: Cirkos Sebestyén, Bedő 
Gergely és Seesink Dániel	„Leg-
jobb Ifjúsági” díjat kaptak. 
 A díjazottakkal együtt össze-
sen	65	képet	fogadtak	el	a	Duflex	
által	patronált	fiataloktól.	A	si-
keres	fotósok:	Bedő	Gergely	5,	
Cirkos Sebestyén 16, Gurbi Le-
vente 9, György Soma AFIAP 
4, Kökény Levente 15, Seesink 
Dániel 6, Szabó Gréta 1, Vanyó 

Ferenc Ágoston 4, Zámbó Bar-
bara 3 és Zámbó Dorottya 2 el-
fogadott képpel.

BÖLCSŐDEI  
TÁJÉKOZTATÓ NAPOK

Tisztelt Szülők!
2022. április 11-12-13-án 
9-12 óráig szeretettel vár-
juk azokat a   gödöllői szü-
lőket akik gyermeküket a 
2022/2023-as nevelési év-
ben bölcsődébe szeretnék 
íratni.  
 Kérjük látogassanak el 
hozzánk, hogy megismer-

jék az intézmény működését 
szabályozó törvényi hátteret, 
nevelési programunkat, va-
lamint a bölcsődében zajló 
életet. 
 A rendezvényen való rész-
vétel előzetes telefonos idő-
pont-egyeztetést igényel, me-
lyet 2022. április 4. – 2022. 
április 7. között hivatalai 
munkaidőben naponta 8-16-
ig az alábbi telefonszámon 
lehet megbeszélni. 

CÍMÜNK: 
Gödöllői Egyesített 
Palotakert Bölcsőde
2100 Gödöllő, Palota-kert 17.
 Telefonszám: 
 06-28-410-906    

Varga Gyöngyi  
intézményvezető

Cirkos Sebestyén

Bedő Gergely

Seesink Dániel

 Idei eredményünk összessé-
gében sikeresebb, mint a tava-
lyi ugyancsak második helyünk.
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H a a  húsvéti szokásokról beszélünk, 
leginkább a tojásfestés, vagy a lo-
csolkodás	jut	elsőként	az	eszünkbe.	

HÚSVÉTI  
SZOKÁSOK  
itthon és a 

nagyvilágban 
Kevés ünnepünkhöz kapcsolódik annyi népszokás, mint 

a húsvéthoz. A hazai hagyományokat sokan ismerik, ám, 
napjainkban már vidéken is egyre kevesebb helyen ápolják  

őket. Az ünnep közeledtével most ezekből, valamint 
a külföldi tradíciókból gyűjtöttünk össze egy 

csokorra valót, a teljesség igénye nélkül. 

 Ez utóbbi a víz megtisztító, megújító erejébe 
vetett	hitben	gyökeredzik,	igaz,	a	vizet	idővel	
a kölni váltotta fel. A locsolkodásnak emellett 
bibliai eredetet is tulajdonítanak, miszerint a 
Krisztus	sírját	őrző	katonák	a	feltámadás	hí-
rét	vevő,	ujjongó	asszonyokat	igyekeztek	le-
csendesíteni	úgy,	hogy	lelocsolták	őket.	
 A piros tojások is a kereszténységhez 
kapcsolódnak, bár már annak megje-
lenése	előtt	is	a	termékenység	szimbó-
lumaiként	tartották	őket	számon.	A	pi-
ros szín Krisztus vérét jelképezi, a tojás 
maga pedig az örök életet. Régebben a 
tojásokat csak pirosra festették, mind-
össze	három	évszázaddal	ezelőtt	kezd-
tek el más színeket is használni. 
 Az ünnep fontos hagyománya az ételszen-

telés, ami a templo-
mi szertartás része.   
A húsvét vasár-
napi	 délelőtti	 mi-
sére letakart ko-
sárral mennek a 
hívők,	melybe	
legtöbbször 
sonka, ka-
lács, tojás, 
és bor ke-
rül – az el-
múlt évek-
ben eg y re 

többen kapcsolódnak be ennek a szokás-
nak az ápolásába.  
	 Az	egészben	főtt	tojás	a	családi	összetar-
tást is jelképezi. A magyar néphagyomány 
szerint a családtagoknak együtt kellett el-
fogyasztaniuk a húsvéti tojásokat, hogy ha 
valamikor eltévednének az életben, mindig 
eszükbe jusson, hogy kivel költötték el el 

a húsvéti ételeket, és mindig 
hazataláljanak. 

 A húsvéti szokások 
között mindenkép-
pen meg kell említe-
ni a passiójátékokat, 
amiket nagypénte-

ken mutattak be. Ezek 
Jézus szenvedését és 

Az egészben főtt  
tojás a családi  
összetartást  
is jelképezi.
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halálát mutatták be. Ezek közül a talán leg-
ismertebb a csíksomlyói passió, valamint 
a	városunkban,	a	máriabesnyői	hívek	által	
megjelenített passiójátékot kell megemlí-
tenünk, ez utóbbit virágvasárnapon mu-
tatják be. A szerepek 
egyes családokban 
nemzedékről	nem-
zedékre	öröklődtek.
 A korábbi évszá-
zadokban az iskolák 
rendszeresen mutat-
tak be nagypénteken 
misztériumjátékokat, 
amelyeket – példá-
ul a Székelyföldön –  
a falvak összesereg-
lett népe is megte-
kintett

 De ahány ház, ponto-
sabban ahány ország, 
annyi szokás. Ha kö-
rülnézünk a nagy-
világban számta-
lan érdekességgel 
találkozhatunk.
 Angliában a hús-
véthétfő	egyik	fontos	
eseménye a tojásgurító 
verseny.	A	résztvevők	egy	
domb	tetejéről	gurítják	le	a	to-
jásokat,	s	az	nyer,	akié	először	
ér le a völgybe.  
 Az ünnephez kapcsolódó leg-
nagyobb látványosság azonban 
a Morris tánc, amit mindig hi-
vatásos	férfi	táncalakulatok	ad-
nak	elő.	Ez	egy	ősi	tavasztánc,	
amivel a tél gonosz szellemét 
igyekeznek elijeszteni. A tán-
cosok öltözete tradicionális ha-
gyományokat követ: fehér inget, 
fekete nadrágot és szalmakala-
pot viselnek. Az öltözethez szí-
nes szalagok, virágok és zász-
lók tartoznak. 

 Németország egyes vidékein nagy népsze-
rűségnek	örvend	a	húsvéti	lovaglás.	Ilyen-
kor	a	férfiak	frakkban,	ünnepi	dísszel	fel-
öltöztetett lovakkal járnak faluról falura, 
hogy hirdessék Jézus Krisztus feltáma-

dásának hírét. Egy felvonuló 
csapat akár 200 lovasból 

is állhat. 
 Az ország déli és dél-
keleti részén húsvéti 
kutak hirdetik az ün-
nepet, ezek központi 
díszítőelemei	a	tojások.	

A falvak lakosai közösen 
díszítik fel a festett tojá-

sokkal és virágokkal a ku-
takat, s a hagyomány úgy tartja, 

hogy	az	ezekből	merített	víz	egész	év-
ben meg fogja védeni a család tagjait a 
betegségektől	és	szerencsétlenségektől.		 
A hagyomány szerint a vizet nagyszom-
bat éjszakáján húsvét vasárnapjának pir-
kadatáig meríthették a lányok szigorú né-
maságban, nehogy a víz áldó és gyógyító 
hatása a csend megtörésével elszálljon.
 Szicíliában a keresztény tradíciók domi-
nálnak. A kisvárosokban ilyenkor Jézus 
és tizenkét apostolának szobrát hordoz-
zák körbe a településeken, húsvétvasár-
nap	délben	pedig	a	templom	előtt	eljátsz-
szák a feltámadás jelenetét.  
 Görögországban igazi parádé hirdeti a 
feltámadás örömét. Nagyszombaton éjfél-
kor megkondulnak a harangok és a temp-
lom	mélyéről	elindul	a	Szent	láng,	amelyet	
kézről	kézre,	gyertyától	gyertyára	adnak	
tovább.	„Hrisztosz	aneszti!“	(Krisztus	fel-

támadott!) mondják a görö-
gök. Mikor már mindenkinek 
megvan a saját lángja, sietnek 
vele haza, annak ugyanis nem 
szabad kialudnia, el kell jut-
nia	az	örökégő	mécsesig,	ami	
nem hiányozhat egyetlen gö-
rög otthonból sem.
 Ilyenkor csodás hangulat 
uralkodik Görögország-szerte, 
a hagyományos gyertyagyúj-
tás	mellett	tűzijátékkal	ünnep-
lik Jézus Krisztus feltámadását.  
 KJ



ZENEI SEGÍTSÉG 
  De profundi – A mély-

ségekből címmel adott 
koncertet ad a Premontrei 
Kóruscsalád a kárpátaljai 
családok megsegítésére va-
sárnap este a Művészetek 
Házában. A Gödöllői Tele-
ki Pál Egyesület dr. Fábri 
Mihály néhai elnök, Gödöl-
lő díszpolgára vezetésével 
nagyon sok esetben szerve-
zett kirándulást Kárpátaljá-
ra, ahol Popovics Béla volt a 
társaság idegenvezetője. Ő 

maga Gödöllőn is tartott elő-
adást a kárpátaljai magyar-
ságról. A jótékonysági est 
most az ő ügyük megsegíté-
sét szolgálta. A hangverseny 
teljes bevétele a Kárpátaljai 
Családokért Egyesületet se-
gíti, mely szervezet elnöke 
Popovicsné Palojtay Márta. 
Jótékonysági egyházzenei 
hangversenyen többszóla-
mú kórusművek, liturgikus 
énekek és orgonaművek 
szólaltak meg
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   Április 21-én 
különleges kon-
cert vár a jazz ra-
jongókra a Kirá-
lyi Váróban. Ki 
gondolná, hogy 
már hat eszten-
deje, hogy a Jazz 
Club megnyitot-
ta	kapuját?		A	születésnapi	kon-
certen a Smooth Jazz Brothers 
várja majd a közönséget.
 A 2017-ben alakult zene-
karban többszörösen elismert 
művészek	muzsikálnak,	akik	
összefogásukkal egyedülálló 
kezdeményezést hívtak életre, 
hiszen négy, saját szólókarri-
errel és zenekarral rendelke-
ző,	valamint	hasonló	műfajok-
ban	dolgozó	előadó	–	Zolbert, 
Ferencz Péter Peet, Pálinkás 
Gergely és Gudics Martin – 

különleges pro-
dukciójáról van 
szó.
 Céljuk, hogy kö-
zösen	 népszerű-
sítsék a smooth 
jazzt	és	társműfa-
jait hazánkban és 
külföldön egyaránt. 

Műsorukban	a	négy	művész	leg-
ismertebb és legsikeresebb dalai 
mellett közös kompozícióik is he-
lyet	kapnak	egy	minőségi,	szóra-
koztató show keretein belül. 
	 A	gödöllői	koncerten		Temesi 
Berci – basszusgitár, Bubenyák 
Zoltán – zongora, és Nagy Zsolt –  
dobok játéka egészíti ki a ze-
nekart. 
 Jegyek 4000 forintos áron 
vásárolhatók	a	Gödöllői	Vá-
rosi Könyvtárban és a Királyi 
Váróban.

HATÉVES LESZ  
a Jazz Club 



   Tamási Gábor 
fotóművész al-
kotásai látha-
tók a Levendu-
la Galériában 
április közepé-
ig. A kiállításon 
olyan képek te-
kinthetők meg, 
amelyeken a hétköznapokban, ren-
dezvényeken és szakrális vonatkozá-

sokban jelenik meg a fény, 
ami a művész számára új, 

a megszokottól más megvilágítás-
ba helyezi a látottakat. Ismert, és ke-

vésbé ismert gö-
döllői helyszínek 
tárulnak a sze -
münk el: a kas-
tély, a besnyői ba-
zilika, vagy épp az 
Ora kápolna. 
 A fotókat április 
23-án Varga Zoltán Zsolt és Márvány 
Miklós munkái váltják, egyfajta mű-
vészetek találkozásaként, májusban 
pedig Danis János EFIAP/p fotómű-
vész alkotásai kerülnek majd a fa-
lakra. BJ

ÚT A FÉNYEN ÁT
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A centenárium kapcsán szervezett 
konferencia	kettős	célt	szolgált:	egy-
részt politikatörténeti aspektusból 

Károly életpályáját, illetve a magyar köz-
életre gyakorolt hatását vázolta föl, más-
részt pedig betekintést engedett az ural-
kodó magánéletébe. 
 Prőhle Gergely, a Habsburg Ottó Ala-
pítvány,	igazgatója	köszöntőjében	a	kon-
ferencia	címről	szólva	úgy	fogalmazott:	IV. 
Károly életében a jószándék és a balsors 
összefonódott,	s	ez	jellemző	rövid	uralko-
dására is. 

 A rendezvényen szó esett többek között 
IV. Károly és Ferenc József kapcsolatáról, 
a	trónra	vezető	útjáról,	politikájáról	és	csa-
ládi kapcsolatairól. 
 Elhangzott többek között hogy, Magyar-
ország utolsó királyának emlékét ma leg-
inkább a katolikus egyház ápolja. Jó példa 
erre boldoggá avatása. Ugyanakkor Buda-
pesten semmi sem viseli a nevét, mindösz-
sze egy mellszobor emlékeztet rá. 
 A konferencia és a százéves évfordu-
lós rendezvények célja az újabb kutatá-
si eredmények bemutatásával újraérté-

keltesse a közgondolkodásban IV. Károly 
szerepét. 
	 A	szervezők	felhívták	a	figyelmet	arra	
hogy, IV. Károly halálának 100. évfordu-
lója mellett idén még egy évforduló kerül 
előtérbe:	Habsburg Ottó születésének 110. 
évfordulója. A trónörökös számára édes-
apja alakja élete végéig példaképül szolgált, 
örökségük összefonódik.
	 IV.	Károly	többször	is	járt	Gödöllőn:	1917-
ben és 1918-ban néhány alkalommal báto-
rította a kastélyban berendezett hadikór-
házban lábadozó katonákat, és vadászott 
a	közeli	erdőkben,	de	ezeken	az	alkal-

makon csak pár órát töltött a te-
lepülésen.

 Hosszabb tartózkodásra 
először	1918	nyarán	gondol-
tak, a látogatásra végül 1918 
októberében került sor.
 A Monarchia ekkor már 
a bomlás jeleit mutatta. Az 

uralkodói vonat október 23-
án indult el Magyarországra. 

 Október 24-én még mindenki 
számára	úgy	tűnhetett,	hogy	a	csa-

lád	hosszú	gödöllői	tartózkodásra	érkezett.	
Minden nap hallgattak szentmisét a kas-
tély kápolnájában, és rózsafüzér ájtatossá-
gon is részt vettek. Mindazonáltal a perc-
ről	percre	változó	helyzet	miatt	az	udvari	
etikett már nem volt olyan merev, mint ko-
rábban, ugyanakkor az uralkodó és család-
jának biztonsága érdekében magyar csapa-
tokat	vezényeltek	Gödöllőre.	Mindeközben	
a Wekerle-kormány lemondása miatt Ká-
roly az új kormány felállításán és a Monar-
chia megmentésén dolgozott. 
 Október 26-án éjjel IV. Károlynak és fele-
ségének azonban már el kellett hagynia Gö-
döllőt,	de	abban	a	hitben	szálltak	fel	a	külön-
vonatra, hogy pár nap múlva visszatérnek. 
Erre sajnos már nem került sor.  KJ

100 éve hunyt  
el IV. KÁROLY
Jószándék és balsors címmel rendezett emlékkon-
ferenciát a Habsburg Ottó Alapítvány és a VERITAS 
Történetkutató Intézet március 25-én a Gödöllői Királyi Kas-
télyban IV. Károly király halálának 100. évfordulója alkalmából.
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   Ünnepel-
ni, emlékez-
ni és játsza-
ni jó, csak 
rajtunk mú-
lik, hogy talá-
lunk-e erre le-
hetőséget. A 
születés és 
névnapok, 
no és persze 
a pirosbetűs 
ünnepek mel-
lett szám-
talan olyan 
esemény, jeles nap van az esztendőben. 
amiről érdemes valamilyen formában 
megemlékezni. A jeles napok kalendáriu-
ma ehhez nyújt segítséget.
 Az olvasó most olyan könyvet kap a ke-
zébe, ami egyaránt izgalmas a gyermek-
nek, aki már jól elboldogul az olvasással, 
a pedagógusnak, aki szeretné színeseb-
bé, tartalmasabbá tenni a gyerekekkel 
való foglalkozást, valamint a szülőknek és 
a nagyszülőknek, akik szeretnék tovább-
adni őseink tudáskincsét és a hagyomá-
nyok tiszteletét. 
 Bajzáth Mária most olyan meséket 
gyűjtött egybe, melyekben az egyes – 
régi – jeles napokhoz kapcsolódva meg-
jelennek a népszokások, a hiedelmek és 
a legendák. 
 „Öröknaptárnak számon a könyvet, így 
újra és újra olvasható minden évben. Egé-
szen addig, amíg el nem érjük a célt: a 
gyerek egyszer csak a történetforgatást 
átfordítja cselekvésbe és így szól: „Húsvét 
közeledik? Akkor fessünk pirostojást és 
olvassunk egy mesét róla a mesekalendá-
riumból” – írja a szerző. 
 A történeteket Gyetkó Krisztina rajzai 
hozzák még közelebb az olvasókhoz. 

(Bajzáth Mária: Kerek élet fája 
– Jeles napok mesekalendáriuma)

ÖRÖKNAPTÁR

AJÁNLÓJA

BAGOLY 
könyvesbolt

Nagy Sándor 150 
– VISSZATEKINTÉS

Időutazás hokedlikkel

   2019- ben emlékeztünk meg 
a	szecessziós	gödöllői	művészte-
lep alapítója, Nagy Sándor szü-
letésének 150. évfordulójáról.  
A jubileumhoz kapcsolódva a 
Gödöllői	Városi	Múzeum	nagy-
szabású, rangos szakmai kon-
ferenciát rendezett, ahol tizen-
hat	előadás	során	tekintették	át	
Nagy	Sándor	életművét.	
 A konferencia anyaga már 
írott	formában	is	elérhető	az	
érdeklődők	számára,	a	Gödöllői	
Múzeumi Füzetek sorozat legújabb kötete 
ugyanis	az	itt	elhangzott	előadásokat	tar-
talmazza.	A	kiadványban	a	művész	ismer-
tebb munkái – mint például a pesterzsébeti 
Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom 
üvegablakai és az Árpád-házi Szent Erzsé-
bet	főplébánia	templom	faliképei	–	mellett	
kevésbé	köztudatban	lévő	alkotásairól	is	ol-
vashatnak, így például azokról az illuszt-
rációkról, amelyeket Ady Endre verseihez 

   Az ifjabb olvasók kedvéért talán kezd-
jük azzal, mi is az a hokedli! Néhány év-
tizeddel	ezelőtt	a	legtöbb	falusi	házban	–	
de talán még a városiakban is – a konyha 
elképzelhetetlen lett volna enélkül a hát-
támla nélküli, az asztal alá betolható, vagy 
az	ajtó	mellé	helyezhető	ülőalkalmatosság	
nélkül.	Ha	valaki	„beugrott”,	a	hokedlire	
ült, hogy megbeszélje a házigazdával vagy 
a háziasszonnyal a legfontosabb dolgokat, 
miközben az tovább végezhette munkáját. 
Hej, ha ezek a ho-
kedlik mesélni tud-
nának! Nos, Bakóné 
Rusznák Rózsának 
köszönhetően	most	
megteszik.
 Képzeletben leül-
hetünk az ajtó mellé, 
és megelevenednek 
a történetek, ame-
lyeket egykor me-
séltek a hokedliken 
ülve.  Az utazás még 

az 1800-as években indul, hogy azután át-
vezesse az olvasót a XX. század számta-
lan	jelentős	eseményén	egy	család	életén	
keresztül. 
 Feltámadnak a hokedlik címmel kü-
lönös családregény született Bakóné 
Rusznák Rózsa tollából, sok történet, sok 
fotóval, mintha egy családi albumot la-
pozgatnánk, vagy egy öreg padláson ku-
takodva vennénk kézbe a ma már elfele-
dett tárgyakat. 

	 Míg	a	könyv	a	felnőtteknek	a	
déd-	és	nagyszülők	világát	hoz-
za vissza, addig a gyerekeknek 
igaz	meséket	olvashatunk	belőle	
rég	elfeledett	emberekről	vagy	
tárgyakról, amiket ma már csak 
a múzeumok polcain láthatnak. 
 Különös történelem könyvet 
kap	az	olvasó,	ami	a	szerző	éle-
tének mozzanatain keresztül is-
merteti meg az olvasóval a régi 
időket,	azon	minden	örömével	
és szenvedésével. 

készített. De olvas-
hatnak	az	érdeklő-
dők	Nagy	Sándor	ex	
libris	művészetéről,	
megvalósult zászló-
terveiről,	valamint	
a cserkészettel való 
kapcsolatáról is. 
 A kiadvány nem 
csak	a	művészt	éle-
tét és munkásságát 
mutatja be, hanem 
azt az örökséget is, 

amit	Gödöllő	ma	is	oly	gondosan	ápol:	a	
konferencia	ugyanis	az	egykori	művészte-
lep	szellemiségét	továbbvivő	Gödöllői	Ipar-
művészeti	Műhely	munkájába	is	bepillan-
tást engedett.
	 Mindez	persze	csak	ízelítő	abból	a	sok	ér-
dekes, új információból, amit a kötet tar-
talmaz, s melyek segítségével teljesebbé 
tehetjük mindazt, amit Nagy Sándor élet-
művéről	tudunk.	
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CAVALETTA – Dupla jubileum
Két kiemelt programmal készül az idei esztendőre a Cavaletta Művészeti 
Egyesület. A Cavaletta Női Kar fennállásának 30., az Ad Hoc Színház 
20. évfordulóját ünnepli. A jubileumi rendezvényekre a pandémia 
miatt „kis csúszással” kerül sor: a női kar egy, az Ad Hoc Színház és az 
egyesület két évvel később ünnepel a pandémia miatt.  Márton Danku 
István, a Cavaletta alapítója avatta be lapunkat a részletekbe.  

Hogyan készülnek a ju-
bileumra?
 – Az Ad Hoc Színház 

új darabbal ünnepli az évfordu-
lót,	ami	nem	könnyű	feladat,	mi-
vel a covid mindenkit megviselt 
és sokáig nem tudtunk próbálni 
sem.		A	„Család	ellen	nincs	or-
vosság”	előadás	szempontjából	
egyébként is nehéz, a közönség 
számára azonban rendkívül szó-
rakoztató darab, fergeteges, fe-
szes tempójú, poén poén hátán 
mű.	A	hivatalos	premier	ápri-
lis	24-én	vasárnap	lesz,	előtte,	
szombaton azonban egy külön-
leges	nyilvános	főpróbát	tartunk,	
amire mindenkit meghívunk, 
aki valaha is megfordult az Ad 
Hoc Színházban.

–  Az előadás a régi tagok-
ra, vagy újakra épül?
 – A most bemutatásra kerü-
lő	darabban	sokan	most	először	
állnak színpadon, tudomásom 
szerint	pl.	a	főszereplő	Fábián 
Bertalan is, akinek nagyon helyt 
kell állnia, hiszen csaknem vé-
gig színpadon van a több, mint 
kétórás	előadás	során.	Igyekez-
tünk minél többeket bevonni a 
munkába.  Az elmúlt huszonkét 
évben	egyébként	hatvanöt	fővel	
dolgoztunk együtt.

–  Az egyesület a női karból 
nőtte ki magát. Honnan jött 
a színház ötlete?
 – Ahol tanítottam, ott min-
dig foglalkoztam színjátszással. 
Amikor az Erkel iskolából átke-
rültem a Református Líceum-
ba, akkor kerestek meg a volt 
tanítványaim, hogy csináljuk 
kórust, folytassuk a korábban 

megkezdett mun-
kát. Majd ami-
kor a Líceumi 
Napokat szer-
veztük, ami 
gyakorlatilag 
színjátszó ta-
lálkozó volt, ak-
kor született meg 
az ötlet, hogy a tan-
testület tagjaiból hozzunk 
létre egy színjátszó csoportot és 
mutassuk	be	a	„Tűvé	tevők”-et. 
Ez	volt	az	első	előadásunk,	és	
sokáig a Líceum tanári karára 
épült az Ad Hoc Színház.

– Mikor kezdtek külsősök 
is becsatlakozni? 
 – Ahogy kerestük a külön-
böző	darabokat,	kiderült,	hogy	
vannak olyan szerepek, amelyek 
senkire sem passzolnak a testü-
letből.	Így	került	be	például	Falk 
László és Hatolkai Szaniszló. 

– Mint már említettük, az 
alap a női kar volt, ami 
idén a 30. évfordulójának 
a megünneplésére készül…
 – Leánykarként indultunk, de 
időközben	felnőttek	a	lányok,	rá-
adásul	új	tagokkal	is	bővültünk,	
így	lettünk	mára	nőikar.	Jelen-
leg harmincöt tagot számlálunk, 
de most a koncertre a régiek is 
jelentkeztek és van egy-két ked-
ves	kisegítőnk,	akik	–	például	a	
Magyar Rádió Kórusából – min-
dig jönnek. Most így a jubileu-
mi koncerten hetvenen leszünk 
a	színpadon	az	első	részben.	A	
koncert második felében pedig 
a különleges és kedves vendé-
geinkkel lépünk fel: a Münche-
ni Ifjúsági Szimfonikus Zene-

karával – akik már 
többször is felléptek 

velünk, valamint 
a Fürsten feld-
bruck Ve gyes-
kar ral – aminek 
a	vezetője	ugyan-

az a Hans Peter 
Pairott, aki a szim-

fonikusoknak. Hoz-
zánk csatlakozik még a Tu-

rai	Világi	Nőikar	is.	
 Német vendégeink kezdemé-
nyezésére Jenkins: Armed man 
című	művét	szólaltatjuk	meg.	Ez	
a	koszovói	népirtásról	szóló	mű	
most különös hangsúlyt kap az 

Ukrajnában folyó háború miatt… 
Bár	a	mű	angol	nyelven	hangzik	
el, ehhez mindenki kap magyar 
nyelvű	szöveget.	

–  A Cavaletta széles nem-
zetközi kapcsolatokkal ren-
delkezik. Lát arra lehetősé-
get, hogy idén ezeket ismét 
felelevenítsék?
 – Ha ez a koncert sikerül, és 
nem szól bele a pandémia, ak-
kor szeretnénk testvérvárosaink-
ban	is	bemutatni	a	Jenkins	mű-
vet,	de	legfőképpen	Aichachban	
mert a német kórusban vannak 
aichachiak is. 
 Hogy a színházzal hová tudunk 
eljutni, az még nyitott kérdés ez 
is	nagyon	sok	mindentől	függ,	a	
jelenlegi helyzetben sajnos nem 
nagyon	tudunk	előre	tervezni,	de	
bízunk benne, hogy ismét lehe-
tőségünk	lesz	eljutni	testvérvá-
rosainkba, ahol már korábban 
is felléptünk.  KJ



TÜKRÖZŐDÉSEK TÁMOGATÓI ESEMÉNYSOROZAT  
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS & VÁSÁR & AUKCIÓ

   A kiállításon 56 professzi-
onális képző-és iparművész 
mintegy 150 alkotásával ta-
lálkozhatnak az érdeklődők. 
A kiállítás & vásár & aukció a 
Gödöllői Iparművészeti Mű-
hely épületének felújítására 
szerveződött. A GIM olyan kor-
társ műhely és alkotóközös-
ség, amely tevékenységével 
az egykori szecessziós gödöl-
lői művésztelep művészeinek 
attitűdjét kortárs kontextusba 
helyezve tartja életben.   A tá-
mogatói összefogás első ese-
ménye egy zártkörű aukció, 
amelyen minden művésztől 
egy-egy kiemelt műtárgy ke-
rül árverésre. A kiállítás egy-
ben támogatói vásár is, több, 
mint 100 képző-és iparművé-
szeti műtárggyal, a kortárs vi-
zuális művészet műfajainak 
és technikáinak sokszínűsé-

gében. A festmények, grafi-
kák, szobrok, textilművészeti 
alkotások mellett kiemelt he-

lyet kapnak az iparművészek 
tárgyak is - ékszerek, táskák, 
szőnyegek, párnahuzatok, ke-
rámiák. A vásár keretében a 
gödöllői szecessziós művész-
telep alkotásaiból inspirálódott 
FLORÁRIUM támogatói termé-
kek - füzetek, kendők, printek, 
vászontáskák, neszeszerek, 
tolltartók - is megvásárolha-
tók, amelyeket a GIM textilter-
vező műhelyének fiatal alkotói 
terveztek. A GIM hitvallása, 
hogy a művészet érték, amely 
felemeli mindennapjainkat – 
ezért várnak mindenkit a kiál-
lításra, aki értékeli az egyedi 
műtárgyakat és szeretné, ha 
mindennapjai részévé válná-
nak a képzőművészeti és ipar-
művészeti alkotások.  
 KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ 
2022. május 7. szombat  
15 óra
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CAFE.DESIRE– Rendhagyó 
zenés-irodalmi előadás 
A TERMINÁL WORKHOUSE Kosztolányi tárca-
novellái alapján készült rend hagyó zenés-, 
alternatív irodalmi előadása a pezsgő pesti 
életbe kalauzolja vissza a nézőket és diákokat, 
melynek központjai a híres kávéházak voltak.

A felhőtlen	szórakozást	ígérő,	mégis elgond olkodtató 
színházi	 elő	adásban	 a	

mai dilemmák és élet helyzetek 
kerülnek terí tékre, úgy mint 
a globális fel melegedés, tech-
nikai	 fejlődés,	COVID-19,	há-
ború,	 social	me	dia,	 férfi-női	
egyenjogúság és a me too, ezen 
változások	a	fiatalokra	gyakorolt	
hatásait	illetően	egy	kis	budapes-
ti	időutazás	ke	retében.	Hogyan	
fogták fel akkoriban az addig so-
sem tapasztalt, rendkívül gyors 
vál	tozásokat?	És	mit	tudunk	kez-
deni az életünket átalakító ha-
tásokkal	ma?	Hogyan	alkalmaz-

kodunk,	mi	magyar	fiatalok	az	
aktuális, szocializá ció mentes 
élethelyzetre és hogyan építsük 
azt	újra?	Ezekre	a	kérdésekre	
keresi a választ a közvetlen 
hangvételű,	a	diákokkal	játékos,	
interaktív darab, amely iz-
galmas zenei világával, ma 
is	 ismerős	 élethelyzetek	 áb-
rázolásával a kikapcsolódás 
mellett az eszmecserét, az egy-
más közötti dialógust és sze-
mélyes találkozást igyekszik új-
raéleszteni az egymáshoz közel, 
mé	gis	egyre	távolabb	élő	embe-
rek	számára	Kosztolányi	Dezső	
élet	művének	egy	darabjával.

   2020. szeptember 21-én, a Szín-
házak Éjszakáján avatták fel a 
Csillagok Falát a Művészetek Há-
zában, ahová elsők között vá-
rosunk Kossuth-díjas művészei, 
Oszvald Marika színművész, Pé-
csi Ildikó színművész és Fodor 
László klarinétművész, a múlt 
évben pedig a lakosság javas-
latai alapján Baráth Emőke ope-
raénekes, Herczenik Anna ope-
raénekes, valamint a Talamba 
Ütőegyüttes Gödöllő tagjainak 
kéznyomata került fel. 
 Ebben az évben újabb három 
kéznyomatot avatunk az önök ja-
vaslatai alapján. 
 Április végéig várjuk azokra 
az országosan és/vagy nemzet-
közileg ismert és elismert művé-
szekre szóló javaslataikat, akik 
Gödöllőn élnek vagy Gödöllőről 
származnak!
 Ezt követően szavazást indí-
tunk és a három legtöbb szava-
zatot kapott művész kézlenyoma-
ta kerül fel a Csillagok Falára. 
 Az első forduló beküldésének 
határideje: 2022. április 30.
 A javaslatnak tartalmaznia kell 
indoklással együtt a művész ne-
vét, hivatását és eddigi díjait.
 
Javaslataikat írásban tehetik meg 
a megjelölt időpontig a simon.
edina@godollo.hu e-mail cím-
re, vagy Facebook posztunkhoz 
hozzászólásként.

JAVASLAT- 
TÉTELI  
FELHÍVÁS 
CSILLAGOK FALA

	 Szereplők:	 Gerlits Réka, 
Molnár Gusztáv, Molnár György
 Zene: Pagonyi András, 
Dalszövegek: Gerlits Réka, 
Molnár Gusztáv, Molnár 
György,  Kosztolányi De zső 
tárcanovelláinak fel hasz nálá-
sával	összefűzte	Gerlits	Réka	és	
Molnár Gusztáv
	 Produkciós	vezető:	Gerlits	
Réka
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Itt a medve- 
hagyma SZEZON
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MIT SZABAD ÉS MIT 
NEM A PARKERDŐBEN?

  A  tavasz, a jó idő sokakat csal ki a szabadba, egy 
kis erdei sétára. A gödöllői erdők a Pilisi parker-
dőhöz tartoznak. A szervezet honlapján gyűjtötte 
össze a legfontosabb tudnivalókat és a jogszabá-
lyok alapvető írott rendelkezéseit arról, hogyan 
viselkedjünk az erdőben. 

  •			Az	erdőterületet	gyalogosan,	saját	felelősségére	bárki	lá-
togathatja.	Az	erdőgazdálkodó	a	szabad	látogatást	bizo-
nyos	esetekben	(szélsőséges	időjárási	viszonyok,	baleset-
veszély	stb.)	korlátozhatja.	Fontos	tudni,	hogy	az	erdő	
nem közterület!

  •			Az	erdőterületen	gépjárművel,	motorral	közlekedni	tilos!	
Az	erdőben	üdülés,	sportolás	és	kirándulás	céljából	em-
beri	erővel	hajtott	kerékpárral,	lóval,	valamint	az	erdésze-
ti feltáró hálózat részein sport vagy turisztikai célú, lóval 
vontatott	járművel	saját	felelősségére	bárki	ott	tartózkod-
hat,	de	az	erdei	életközösségben,	az	erdő	talajában	és	az	
erdészeti létesítményekben nem okozhatnak kárt, illetve 
nem zavarhatják indokolatlanul az ott tartózkodók pihe-
nését,	valamint	a	rendeltetésszerű	erdőgazdálkodási	te-
vékenységet. Kerékpározásra és lovaglásra a jelzett gya-
logos turistautat csak abban az esetben szabad használni, 
ha ez kerékpáros, illetve lovas használatra is ki van jelöl-
ve. A gyalogosok épségére azonban mindenhol, a kijelölt 
útvonalakon is vigyázni kell!

  •   Kutyát sétáltatni kizárólag pórázon szabad! 
  •			Tüzet	a	kijelölt	tűzrakóhelyeken	szabad	gyújtani.	Tűzrakás	
előtt	tájékozódjunk,	nincs-e	érvényben	tűzgyújtási	tilalom!	

  •			A	természetvédelmi	területen	tilos	az	élőlények	(növények	
és	állatok)	és	azok	élőhelyeinek	veszélyeztetése,	elpusztí-
tása!	A	védett	növényeknek,	állatoknak	már	a	gyűjtése	is	
bírságot von maga után. 

  •			Az	erdőterületen	ne	dobják	el	a	szemetet!	
  •   Az erdei séta során ne térjenek le a kijelölt turistautak-

ról, kiépített sétautakról! A felesleges taposás évtizedek-
kel	visszavetheti	a	fiatal	erdők	növekedését,	elpusztítja	a	
védett	növényeket	és	azok	élőhelyeit.	

(Forrás: parkerdo.hu)

Idén a szokásosnál hamarabb köszöntött be a 
medvehagyma szezon. Sokan erednek ilyenkor 
útnak, hogy kisebb-nagyobb mennyiséget szed-
jenek ebből a rendkívül egészséges növényből. 

N em árt tudni, hogy az 
aktuális jogszabályok 
szerint fejenként, napi 

szinten 2 kg erdei terményt 
gyűjthetünk,	beleértve,	hogy	
azt nem magánterületen, ha-
nem	államilag	fenntartott	erdő-
ben szedjük. Feltétel természete-
sen az is, hogy az adott tájegység 
ne essen a természetvédelmi te-
rület alá.
	 Ezek	az	első	és	legfontosabb	
kritériumai a medvehagyma 
gyűjtésnek.	Egy-egy	fogáshoz	
gyakran egy csokornyi medve-
hagyma is sok, hiszen intenzív, 
erőteljes	az	íze.
	 Kereskedelmi	célra	való	gyűj-
tés esetén természetesen külön 
engedély szükséges, de magán-
célra az említett, maximum 2 
kiló	rendszeresen	szedhető.	
 Ami a szedést illeti, nagyon 
lényeges, hogy inkább folya-
matosan sétálgatva, levelen-
ként	gyűjtsük	össze	a	szük-
séges mennyiséget, ne pedig 
egy növényt csupaszít-
sunk le teljesen. 
 Ha ugyanis túl 
sok levelet sze-
dünk le, vagy 
nem csak a 

fejlődő	hajtásokat	gyűjtjük	be,	
akkor a levelek nem tudják táp-
lálni a hagymát és az jó esély-
lyel elpusztul. 
	 Így	nem	kell	lemondaniuk	az	
erődjáróknak	arról	a	bámula-
tos és páratlan látványról, amit 
a	virágzó	medvehagyma	mezők	
jelentenek.	A	korai	gyűjtéssel	
egyébként a medvehagyma sze-
déssel járó legnagyobb veszély is 
elkerülhető,	mégpedig	az,	hogy	
összekeverjük	a	később	nyíló,	
de	hasonlóan	kinéző	májusi	
gyöngyvirággal. A medvehagy-
ma ugyanakkor szinte összeté-
veszthetetlen a többi növénnyel, 
nem csak azért, mert ilyenkor 
még szinte egyedüliként zöldell, 
hanem azért is, mert nagyon jel-
legzetes, fokhagymás illata van. 
 S hogy miért is szeretjük a 
medvehagymát?	Fogyasztása	
csökkenti a koleszterinszintet 
és a vérnyomást, hozzájárul az 
érfalak rugalmasságához és az 
emésztést is segíti. Emellett 

fokozza az ellenálló ké-
pességet	és	erősíti	

az immunrend-
szert.

(forrás:  
bien.hu)
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VÍZMENTES kertek  
Ezen a héten 
azokról a ker- 
tekről lesz 
szó, melyek 
nem vagy igen 
kevés vizet 
igényelnek.

   7 hónapos kö-
zepes méretű 
kan. Ivartalaní-
tási kötelezett-
séggel fogad-
ható örökbe!

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

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

    5 éves iva-
ros kan. Na-
gyon barátsá-
gos kutyus. 
Kinti-benti tar-
tásra vihető!

FOGADJ ÖRÖKBE
a Gödöllői Gyep- 
mesteri Telepről! 

LURKÓ

BUNDI

LOKI

TIVADAR

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

N em véletle-
nül, hiszen 
mindannyi-

an tapasztalhattuk, mennyire kevés csa-
padék érkezik fölénk és a tél is kifejezet-
ten száraz volt, találkoztam már idén sok 
olyan	kerttel,	ahol	a	„beteg”	növényeket	
mutatták. Nem betegek voltak, kiszárad-
tak, sajnos nálam is… A telek egyre eny-
hébbek, de az idei extrém száraz is volt.
 Aszály sújtja országunkat, még akkor 
is,	ha	nemrég	kaptunk	egy-két	esős	napot,	
ami nem pótolja az elmaradt csapadékot. 
A sok éves tapasztalat és az elmúlt évek nya-
rai is egyre jobban arra buzdítanak engem 
is, hogy kicsit jobban foglalkozzunk a kert-
építés azon oldalával, melyek az aszályos, 
vízmentes	időszakokat	tűrő	növények	fel-
használásával épülnek. 
 Ilyenkor mindenkinek a sziklakertek és 
a szúrós jukkák jutnak eszébe, melyeket 
sokan	nem	kedvelnek,	pedig	megfelelő	el-
helyezéssel	kifejezetten	egyedi	külsőt	köl-
csönöznek a kerteknek. 
 Rengeteg növény közül válogathatunk és 
most a sziklakerti növényeken kívüli kört 
nézzük meg. 
 Azt hiszem ideje lesz újra megbarátkoz-
ni például az akácfákkal, melyek nem ör-

vendenek	nagy	népszerűségnek	az	elmúlt	
években,	pedig	megfelelő	gondozással	gyö-
nyörűen	mutat	a	díszkertekben	is,	de	a	ga-
lagonya,	a	vérszilva,	az	aranyeső,	berkenye	
és hárs is nagyon jól tolerálja a szárazabb 
időszakokat.	
 Virágok tekintetében a levendula is ki-
váló	szárazságtűrő,	de	mellé	lehet	sorol-
ni a zsályát, cipruskát, a cserjés pimpókat, 
melyekről	ömlenek	a	virágok	hosszú	hete-
ken keresztül.
 Cserjék, kisebb nagyobb bokrok között 
válogatva, a sudárzsálya, cserszömörce, 
kékszakáll, barátcserje többek között azok, 
melyek a nagyobb szárazságokban is kivá-
lóan	működnek	és	mind-mind	gyönyörű	vi-
rágokkal örvendeztetnek meg minket. 
 A füves területeket nézve most jól sze-
repelnek réti gyepek, mert kiválóan bír-
ják	a	szárazságot	és	egy	egy	frissítő	zápor	
után pillanatok alatt visszazöldülnek, ak-
kor	is,	ha	egy	kissé	megégnek	a	perzselő	
nap alatt. 
 Érdemes edzeni a füvet már tavasztól 
és nem minden nap locsolni, hanem 2-3-4 
napos szüneteket tartani, így egyre jobban 

bírják a nyári vízhiányt is, mely 
az elmúlt év alapján idén is esé-
lyes lesz. Az okos öntözésnek is 
érdemes utána nézni, egyrészt, 
hogy ne pazaroljuk a vizet idén, 
másrészt, hogy a növényeink a 
lehető	legjobbkor	és	legjobb	he-
lyen	kapják	meg	a	működésük-
höz szükséges nedvességet. 
 Higgyék el, léptékekkel keve-
sebb vízzel is lehet buja kerte-
ket létrehozni.
 Jó kertészkedést kívánok!

Bujtás Anikó 
www.bujtaskert.hu 



22  Ӏ  SPORT GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. április 6.

Vajda Júlia, Balázs Eszter, Jávor Janka

Rahner Anna, Kiss Kamilla, Gyurina Judit

Foris Máté, Császár Arzén, Kiss Ágoston

Barta Regina, Kiss Boglárka, Székelyhidi Kata

Nagyon nagy lelkesedéssel és nem kisebb iz-
galommal rendezte meg a Gödöllői Kirchhofer 
József SE tájfutó szakosztálya az év első or-
szágos bajnokságát a Gödöllői Dombságban 
– Babatpusztán, március utolsó vasárnapján.

NÉGY DOBOGÓS HELYEZÉS 
a hazai rendezésű ob-n
TÁJÉKOZÓDÁSIFUTÁS

A fiatal	 gödöllői	 tájfu-
tó	egyesület	első	alka-
lommal nyerte el orszá-

gos bajnokság rendezésének 
lehetőségét	és	szervezte	meg	
az idei tömegrajtos Nyílt Or-
szágos Csapat Bajnokságot, va-
lamint az egyéni Nyílt Szenior 
Országos Ultra Hosszútávú Baj-
nokságot a Budapesti Egyete-
mi Atlétikai Klub tájfutó szak-
osztályával közösen, a Magyar 
Agrár- és Élettudományi Egye-
tem	fővédnöksége	alatt.
 A verseny helyszínét, a gö-
döllői	dombok	között	megbúvó	
Babatpusztát meredek és lapo-
sabb-elnyúló dombok egyaránt 
jellemzik,	jelen	időjárási	viszo-
nyok miatt, helyenként alföldi 
jellegű	homokbuckás	terepviszo-
nyokkal.	A	környék	egy	részéről	
1982-ben adtak ki utoljára tájfu-
tó térképet, míg másik része a 
verseny szempontjából teljesen 
érintetlen területnek számított.  

 Az országos bajnokságra 
mintegy	800	fő	adta	le	neve-
zését,	háromfős	csapatok	10	
különböző	kategóriában,	va-
lamint egyéni indulók 23 ka-
tegóriában. 
 Az egyesület kiválóan szere-
pelt, a tömegrajtos Nyílt Orszá-
gos Csapat Bajnokságon 4 dobo-
gós helyet is elnyert. A lány 16-os 
korosztályban Vajda Júlia, Ba-
lázs Eszter, Jávor Janka ezüst-
érmet, a lány 18-as korcsoport-
ban Rahner Anna, Kiss Kamilla, 
Gyurina Judit szintén ezüstérmet, 
a	női	20-as	csoportban	Barta Re-
gina, Kiss Boglárka, Székelyhidi 
Kata	bronzérmet,	míg	a	fiú	16-os	
csapatban Foris Máté, Császár 
Arzén, Kiss Ágoston ugyancsak 
bronzérmet szerzett.
 Meg kell említenünk, hogy 
az egyéni Nyílt Szenior Orszá-
gos Ultra Hosszútávú Bajnok-
ságon	az	egyesület	női	edzője,	
Kármán Katalin saját kategó-

riájában	első	helyen	végzett.		
 Egyéni indulóként, Nyílt kez-
dő	kategóriában	Gáll	Kata	ezüst-
érmes lett.
 A sikeres versennyel kapcso-
latos pozitív visszajelzések alap-
ján	elmondható,	hogy	Gödöllő	

ezennel felkerült a tájékozódá-
si versenyek térképére és a Gö-
döllői	Kirchhofer	József	Sport-
egyesület	versenyrendezőként	
is megállja a helyét. 

Forrás: Kirchhofer SE.  
Fotók: Máthé István és GKS
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Emlékezetessé sikerült Pataki Anna 
bemutatkozása MATE-GEAC színek-
ben a Berlin Félmaratonon. Kárai Káz-
mér 25 éves tanítványa egy portugáliai 
edzőtábor után remek formába érke-
zett meg Berlinbe. A verseny első mé-
tereitől kezdve az élbollyal haladva, az 
előre eltervezett stratégiát maximálisan 
betartva, 1:11:32 órás új kiváló egyé-
ni csúccsal a 13. helyen ért célba. Ez 
a remek szezonkezdet bíztató képet 
mutat a szezon következő versenyire.
 Papp Krisztina 2014 márciusában, 
Koppenhágában elért 1:10:08 órás ide-
je óta nem futotta le egyetlen női ma-
gyar versenyző sem olyan gyorsan a 
21 097,5 méteres távot, mint most va-
sárnap Pataki Anna. 

Forrás/fotó: MATE-GEAC

PEST MEGYEI I. OSZTÁLYÚ  
BAJNOKSÁG, 22. FORDULÓ:
VSK Tököl-Gödöllői SK 1-4 (0-0)
Gólszerző: Mudroch (68.), Barabás (71.), 
Reznek (81.), Nagy B. (90.)

0-1-ről fordított  
és nyert a GÖDÖLLŐ

8 éve nem futott
magyar nő olyan  
gyorsan fél mara tont, 
mint Pataki Anna

   Március 27-én Győr volt a házigaz-
dája a cselgáncsozók Diák A és B kor-
csoportos Magyar Kupa küzdelmei-
nek. A Gödöllői Judo Klub sportolói 
természetesen tatamira léptek. Gomb-
kötő Misa nagyszerű küzdelmek árán 

szerezte meg a bronzérmet. A Diák A 
(Baráth Gergő, Ivacs Máté, Dubis Mar-
ci) csapat is remekül helytállt egy kor-
csoporttal feljebb, a serdülő korosz-
tályban próbáltak szerencsét.  

Fotó: Gödöllői Judo Klub

Gombkötő Misa bronz- 
érmes a Magyar Kupán

   A Pest megyei I. osztályú bajnokság 22. 
fordulóban	a	listavezető	Gödöllő	a	középme-
zőnyhöz	tartotó	Tökölhöz	látogatott.	Ennek	
ellenére	nem	ígérkezett	könnyű	feladatnak	
a	hazaiak	legyőzése.	A	Tököl	ugyanis	hazai	
pályán jól szerepelt az idei bajnokságban, az 
elmúlt	10	meccsből	hat	győzelem,	egy	döntet-
len, három vereség a mérlegük. A Bikák végül 
az	első	félidei	mezőnyfölényüket	a	második-
ban gólokra tudták váltani és 4-1-re verték a 
Tökölt.	A	Gödöllői	Sport	Klub	győzelmének	
köszönhetően	50	ponttal	vezeti	a	bajnoksá-
got, a szintén 50 pontos Dunaharaszti és a 
38	pontos	Dunavarsány	előtt.	A	mérkőzést	
követően	Győri Zoltán	a	következőképpen	
értékelt: „Az első félidőben meddő fölényben 
játszottunk, egy tizenegyesen és egy meg 
nem adott gólon kívül nem tudtunk helyze-
tekig eljutni. A hazaiak jól szervezték a kapu 
előtti védekezésüket és 1-2 alkalommal na-
gyon jól jöttek ki a kontratámadásaikból. 
A másodikban egy figyelmetlenségünket 

kihasználva azonnal gólra is tudták válta-
ni az egyik ilyen akciót. Ezek után bele kel-
lett nyúlni a mérkőzésbe és amit a cserejá-
tékosok beállításával láttunk a csapattól, az 
valami fantasztikus volt. Az utolsó 20 perc 
előtt le a kalappal. Nagy sebességgel, pon-
tosan, ötletesen, egységesen mozgott a csa-
pat, aminek eredménye 4 gyönyörű gól lett. 
A játékvezetésnek nagy gratuláció, rutino-
san, szerintem mind a két fél elégedettségé-
re, a szabályoknak megfelelően vezették a 
mérkőzést. A Tökölnek sok sikert kívánok.” 

Forrás/fotó facebook.com/ 
godolloisportklub

ATLÉTIKA

CSELGÁNCS

LABDARÚGÁS
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   A városi díjak alapításáról és adományo-
zásának	rendjéről,	valamint	a	polgármeste-
ri	tisztség	hivatalos	jelvényének	viseléséről	
szóló	Gödöllő	Város	Önkormányzata	Kép-
viselő-testületének	20/2020.(VI.12.)	sz.	és	
az ezt módosító 21/2021.(VIII.30.) sz. ön-
kormányzati rendeletében szabályozza a 
GÖDÖLLŐ	TALENTUM	díj	adományo-
zásának rendjét. 
 A GÖDÖLLŐ TALENTUM díj adomá-
nyozható	annak	a	gödöllői	lakóhellyel	ren-
delkező	és	Gödöllőn	élő	15-25	év	közötti	sze-
mélynek,	aki	a	város	kulturális,	művészeti,	
oktatási, sport életében, valamint tanulmá-
nyi eredményei során maradandót alkotott, 
kiemelkedő	eredményt	ért	el,	példás,	magas	
színvonalú tevékenységével hozzájárult Gö-
döllő	város	jó	hírneve	növeléséhez.

   A városi díjak alapításáról és adományo-
zásának	rendjéről,	valamint	a	polgármeste-
ri	tisztség	hivatalos	jelvényének	viseléséről	
szóló	Gödöllő	Város	Önkormányzata	Kép-
viselő-testületének	20/2020.(VI.12.)	sz.	és	
az ezt módosító 21/2021.(VIII.30.) sz. ön-
kormányzati rendeletében szabályozza a 
GÖDÖLLŐ	GYERMEKEIÉRT,	IFJÚSÁGÁ-
ÉRT díj adományozásának rendjét. 
 A rendelet értelmében a díj adományoz-
ható azoknak a személyeknek, közösségnek, 
szervezetnek, akik (amelyek):
 a.)	 	kiemelkedő	eredményeket	értek	el	

a	nevelő-oktató	munkában,	illetve	
annak szervezésében, irányításában,

 b.)  magas fokú pedagógiai és szakmai 
felkészültségük alapján élen járnak 
az	újszerű	és	hatékony	pedagógiai	
módszerek kidolgozásában és alkal-
mazásában,

 c.)  színvonalas és eredményes munkájuk-
kal	szolgálták	a	gödöllői	gyermekek,	a	
gödöllői	ifjúság	gondozását,	nevelését.

HIRDETMÉNY

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, va-
lamint a nevelési-oktatási intézmények működésé-
ről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1) (4) 
bekezdései alapján a Dunakeszi Tankerületi Köz-
pont az alábbiak szerint határozza meg az általá-
nos iskolai beiratkozás rendjét: 
 A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) 
EMMI rendelet 7. §-a alapján a 2022/2023. tanév-
re történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi 
időpontokban kerül sor: 
 2022. április 21. (csütörtök) és 2022. április 22. 
(péntek). 
 A beiratkozás módjáról – ide értve az elektroni-
kus (online) úton történő adatfelvételt – a tájékozta-
tást a köznevelési intézmények a helyben szokásos 
módon teszik közzé. 
 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé vá-
lik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő gyerme-
két a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási he-
lye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy 
a választott iskola első évfolyamára beíratni. 
 A szülő az első évfolyamra történő beiratkozás-
kor köteles bemutatni: 
 – a gyermek személyazonosításra alkalmas, a 
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lak-
címet igazoló hatósági igazolványt. 
 Amennyiben a választott iskola a gyermek felvé-
telével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő 
a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A szülő az Nkt. 
37.8 (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértés-
re vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be 
jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől, ennek hi-
ányában a tudomására jutásától számított 15 na-
pon belül. 
 Az eljárást megindító kérelmet a fenntartónak cí-
mezve az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. 
Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító 
döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a dön-
tés véglegessé válását követő öt napon belül köte-
les gyermekét beíratni a kötelező felvételt 
biztosító iskola első évfolyamára. 
 A kötelező felvételt biztosító általános iskola köte-
les felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki élet-
vitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. 
 Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szü-
lői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket 
kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a 
szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozot-
tan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító ne-
velésben, nevelés oktatásban vegyen részt, sza-
bálysértést követ el. 

Dunakeszi, 2022. március 22. 
Szabóné Forgács Gabriella tankerületi igazgató

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI  
BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL 

	 A	rendelet	alapján	GÖDÖLLŐ	TALEN-
TUM díjban évente egy személy részesít-
hető.
 Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot 
olyan személyre, akit méltónak tartanak 
e díj odaítélésére 2022-ben.
 Kérem, hogy javaslatát részletes indoklás-
sal	szíveskedjen	a	Gödöllői	Polgármesteri	
Hivatal, Polgármesteri Kabinet munkatár-
sának Simon Edinának elküldeni e-mail-
ben: simon.edina@godollo.hu.
A javaslatok benyújtásának határide-
je: 2021. április 29. (péntek) 12:00 óra

Molnár Gergely a Kulturális,  
Ifjúsági és Nemzetközi Kapcsolatok  

Bizottságának elnöke sk.                               
Dr. Pappné Pintér Csilla a Köznevelési és

Közösségfejlesztési Bizottság elnöke sk.

FELHÍVÁS GÖDÖLLŐ 
TALENTUM DÍJ
adományozására

FELHÍVÁS GÖDÖLLŐ  
GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁ- 
ÉRT DÍJ adományozására

 A rendelet alapján GÖDÖL-
LŐ	GYERMEKEIÉRT,	 IFJÚ-
SÁGÁÉRT díjban évente legfel-
jebb két személy és egy közösség, 
illetve szervezet, vagy legfeljebb há-
rom	személy	részesíthető.
 Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot 
olyan személyre vagy személyekre, illet-
ve szervezetre/ közösségre, akiket méltó-
nak tartanak e díj odaítélésére 2022-ben.
 Kérem, hogy javaslatát részletes indoklás-
sal	szíveskedjen	a	Gödöllői	Polgármesteri	
Hivatal, Polgármesteri Kabinet munkatár-
sának Simon Edinának elküldeni e-mail-
ben: simon.edina@godollo.hu.

A javaslatok benyújtásának határide-
je: 2021. április 29. (péntek) 12:00 óra

Molnár Gergely a Kulturális,  
Ifjúsági és Nemzetközi Kapcsolatok  

Bizottságának elnöke sk.                               
Dr. Pappné Pintér Csilla a Köznevelési és

Közösségfejlesztési Bizottság elnöke sk.
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XXX
XXX  

XXX

Beküldési határidő:  
2022. ÁPRILIS 20.
A BAGOLY KÖNYVESBOLT  
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:   
Urbánné Trenta Ágnes, Edlmayerné Lakatos Gabriella

A DŰLŐ BORKERESKEDÉS 1000 Ft-os vásárlási  
utalványát nyerte: Nagy Lászlóné, Selmeczi Zsolt

A HAPPY BOX (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os  
utalványát nyerte: Bodzás-Antal Ivett

A VÁROSI MOZI ajándékát nyerte:
Ujvári Mária, Klacsmann Dorottya

A VÁROSI MÚZEUM ajándékát nyerte: 
Dányi Attila,  Steinbinder Norbert

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

SUDOKU
8 7 9 2

9 1 8 4 7 5
4 2 3

4 7 5 1 6
3 4

2 9 7 5 8 4
2 6 8 1 7

7 9 2 4 6
8 3 1 2

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
GÖDÖLLŐI KÖZFORGALMÚ  
GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI IDŐSZAK:
 hétköznap és szombaton: 20.00-22.00 óráig
 vasárnap és ünnepnapokon: 8.00-22.00 óráig
2022. április 4-től 10-ig 
KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR 
Gábor Áron u. 3., Tel.: 06-28/430-069

2022. április 11-től 17-ig
SANITAS GYÓGYSZERTÁR
Thegze L. u. 2. (Tesco), Tel.: 06-28/545-585

2022. április 18-tól 24-ig
EGYETEMI GYÓGYSZERTÁR 
Egyetem tér 1., Tel.: 06-28/420-243

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



EmElőkosaras  
autó bérbEadás

 www.kosarasautoberles.eu  

Telefon: 
+36 20 284 4051

www.zoldteruletgondozas.hu

Húsvéti ajánlataink
Szeretteivel töltSe az ünnepet, ne a konyhában!

A húsvéti süteményeket rendelje meg tőlünk, 

Epres, Málnás, mangós, pisztáciás, csokoládés 
süteményekkel és desszertekkel.

További részleTek: cukraszda.solier.hu

Cukrászmestereink 
ajánlják Önnek!

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

különlegeSSégekkel  
várjuk önt ápriliSban iS!

önnek nem kell  
fáradoznia, csak gondtalanul élvezni  
az ünnepet és fogadni a locsolókat!

PÁLYÁZATI 
HIRDETMÉNY

  A VÜSZI Gödöllői Város-
üzemeltető és Szolgálta-
tó Nonprofit Közhasznú Kft. 
(VÜSZI Nonprofit Kft, szék-
hely: 2100 Gödöllő, Dózsa 
György út 69.) pályázatot 
hirdet a Gödöllő, Táncsics 
Mihály út 5. szám alatti 
sportcent rumban találha-
tó teniszpályák bérbeadá-
sára vonatkozóan. 
 
A pályázaton 2 db teniszpá-
lya 2022. évre szóló bérle-
ti jogviszonyának elnyeré-
sére szól. (A kezdeti időpont 
közös megegyezés alapján) 
 A bérlemény megtekint-
hető: előzetes telefonos 
(28/420-773) időpont egyez-
tetést követően. 

 A pályázatnak tartalmaz-
nia kell: A természetes
személy, vagy gazdasági tár-
saság pályázó nevét, vállal-
kozásának székhelyét, vállal-
kozói igazolványának számát, 
elérhetőségét, és adószámát, 
esetleges referenciáit. 
 A bérleti díjra vonatko-
zóan a pályázók javaslatát 
várjuk! 
 A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2022. ápri-
lis 30-án 12 óra. 
 Kérjük, hogy pályázatokat 
zárt borítékban, a VÜSZI Non-
profit Kft. székhelyére szemé-
lyesen vagy postai úton jut-
tassák el. A borítékra kérjük 
ráírni: Teniszpálya pályázat 

VÜSZI Nonprofit Kft. 
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INGATLAN
 •  Másfélszobás lakást keresek megvé-
telre földszint vagy első emeleten. 06-
70-284-8369 
 •  Erdőtelken 300 nm-es 118 nm-es tég-
laépítésű családi ház eladó. Irányára: 
5,9 M Ft. Érdeklődni: 06-70-429-3807, 
06-20-952-1515 
 •  Eladó Gödöllőn a Kökény utcában egy 
nappali + 2 fürdőszobás, 2 hálószobás, 
teraszos téglából épült, szigetelt csalá-
di ház gyönyörű panorámás környezet-
ben 69 M Ft–ért. Érd.: 06-20-919-4870 
 •  Eladó Gödöllőn a kertvárosban, sa-
roktelken nappali + 3 szobás teljesen 
új családi ház 300 nm-es telken ásott 
kúttal. 76,9 M Ft. Érd.: 06-20-919-4870
 •  Eladó Gödöllőn a Királytelep és a Kert-
város szomszédságában egy nappali + 
2 szobás téglából épült 2 fürdőszobás 
iker családi ház 400 nm-es telekrésszel. 
Iár: 49,9 M Ft. Ugyanott eladó 2 szintes 
fitneszterem, mely átalakítható lakás-
sá, ehhez hozzáépítve egy kétállásos 
60 nm-es garázs. 700 nm-es telekrész-
szel. Iár 65 M Ft. Egyben és külön-külön 
is eladó. Érd.: 06-20-919-4870 
 •  Eladó Gödöllőn egy 120 nm-es 2 laká-
sos társasháznak az emeleti része 700 
nm saját telekrésszel. Nappali + 3 szo-
ba, 2 fürdőszoba, egy nagy méretű te-

rasszal + két erkéllyel, garázzsal 67 M Ft 
irányáron. Érd.: 06-20-919-4870 
 •  Eladó Gödöllőn egy 82 nm-es, 4 szo-
bás, összkomfortos öröklakás 2 WC-vel, 
erkéllyel a belvárosban 54,9 M Ft-ért. 
Érd.: 06-20-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
 •  Gödöllő központjában 1 szobás, fel-
újított lakás kiadó, nem dohányzó, ál-
lattal nem rendelkező személy vagy pár 
részére. 06-20/248-0001
 •  Kiadó a Zombor utcában egyszobás, 
33 nm-es öröklakás 100.00 Ft/ hó + rezsi 
+ kéthavi kaució. Érd.: 06-20-919-4870
 •  Kiadó a János utcában egy téglaépí-
tésű, 73 nm-es, 1.em. loggiás, bútoro-
zott, 3 szobás öröklakás. 150.000 + rezsi 
+ kéthavi kaució. Érd.: 0620-919-4870 
 •  Kiadó Palotakerten egy 44 nm-es felújí-
tott, 1 szobás öröklakás gyermektelen egy 
vagy két személy részére. 100.000 Ft + két-
havi kaució + rezsi. Érd.: 06-20-919-4870

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
 •  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.: 06-20-919-4870
 •  Gödöllő, Remsey Jenő krt. mélygarázs-
ban kocsibeálló kiadó. 14.000,- Ft/ hó, fél 
év előre fizetendő. Érd: 06-30-907-9322 
 •  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 fi-
atalos, jó kedélyű csapatban szeretnél 
dolgozni, mi szívesen fogadunk, szük-
ség esetén betanítunk! Bérezés meg-
egyezés szerint, munkaidő napi 8 óra! 
Jelentkezni lehet telefonon a +3630-
4666-930 számon, ill. e-mailben a pap-
gumi@gmail.com címen.
 •  Munkaidő pótlékkal műanyag feldol-
gozó gödöllői kft. felvesz BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, 
FORGÁCSOLÓT, KARBANTARTÓT és 
FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyug-
díjasokat is szívesen fogadunk. Érd: 06-
20-9423-112, uzemvezeto@plastexpress.
hu www.plastexpress.hu 

 •  Jogosítvánnyal rendelkező férfi mun-
katársat keresünk temetői munkára, va-
lamint összetett irodai munkára női al-
kalmazottat. Jelentkezés személyesen 
fényképes önéletrajzzal: Gödöllő, Dó-
zsa Gy. út 16.sz. alatt. 06-30-478-3673
 •  Gödöllői cukrászdába mosogató, ta-
karító munkakörbe, munkatársat kere-
sünk! Érd: +36203220372 
 •  Gödöllői Kft. azonnali kezdéssel fel-
vesz 2-3 fő szobafestésben és homlok-
zatszigetelésben jártas szakmunkást. 
Magas bérezés, megállapodás szerint. 
06-20-435-9650
 •  Veresegyházi étterembe pizza sza-
kácsot és szakácsot felveszünk azonnali 
kezdéssel. Érdeklődni: 06-70-429-3807 
 •  Gödöllő, palotakerti FAGYLALTOZÓ-
BA és a péceli TIRAMISUK cukrászdá-
ba fiatal, női munkatársat keresünk EL-
ADÓI munkakörbe. Tel: 06-20-423-6335 
 •  Palotakerti 56 nm-es földszinti laká-
sunk takarításához takarítónőt kere-
sünk. Érdeklődni 06-28-785-638 tele-
fonszámon lehet de. 10-12 óra között.
 •  Tapasztalattal rendelkező hölgy taka-
rítást vállal, illetve házimunkában való 
besegítést Gödöllőn és Szadán! Tel: 06-
70-949-6212 

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

 •  Language Cert akkreditált, nemzet-
közileg elismert, egynyelvű nyelvvizs-
ga Gödöllőn az I.L.I. Nyelviskolában! 
Ugyanitt egyéni és kiscsoportos nyelv-
tanfolyamok kedvezményes díjon. Ér-
deklődni: I.L.I. Kft., 20/543-1775, 20/556-
2653, info@ili.hu 
 •  KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! Fa-
kivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyí-
rás, fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, 
vegyszeres gyomirtás. Rotációs kapálás. 
Gyepszellőztetés. Metszés. Ágak, leve-
lek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. 
Kerttakarítás. Kerítésfestés. Gépi per-
metezés. Kerti tavak tisztítása. Talajfú-
rás. 06-30-747-6090 
 •  KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér-
számfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöl-
lő, Szada. Elérhetőségek: 0630-592-1856, 
zacsekne.danuta@gmail.com
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E-mail: godollomedia@gmail.com
Web: www.szolgalat.com

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

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

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

Hirdetésfelvétel, 
lapinformáció

Kiadó: Magyar 
Önkormányzatiság 
Fejlesztéséért Alapítvány
Társadalmi mb. felelős szerkesztő: L. Péterfi Csaba
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság út 6. • Postacím: 2101 Gödöllő, Pf. 385
Web: www.szolgalat.com • E-mail: info@szolgalat.com
Tel.: 06-20-5255-366
Nyomdai előállítás: EDS Zrínyi Zrt., 2600 Vác, Nádas utca 8.
Felelős vezető: Vágó Attila
A nyomdai előállítás ideje: a megjelenés előtti nap.
Megrendelési szám: 6/2022 • ISSN 1218-2087

IMPRESSZUM GÖDÖLLŐI
SZOLGÁLAT www.szolgalat.com

Lokálpatrióta lap
Alapítva: 1992

Tel.: 06-30-218-7023
Hívjon mosT!  

fűkaszálás  
rövid határidővel!

fakivágást, gallyazást  
vállalunk alpintechnikával  

akár elszállítással is.  
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 •  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERE-
LÉS, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, 
vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉ-
SZÜLÉKEK, KONVEKTOROK karbantar-
tása felújítása, javítása. Tel: 06-20-9527-
289, 06-28-476-229 
 •  SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hív-
jon bizalommal, házhoz megyek. Számí-
tógép szerelés, rendszer és programte-
lepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén 
is! Tel: 06-30-333-9201 
 •  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. 
Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék 
tartályok csapok szifonok cseréje. Csatorna 
kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
 •  REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 
2 órán belül! Új redőny azonnal meg-
rendelhető! Péter úr, 06-20-3685-888 
 •  TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítása, 
tetőszerkezeti munkák, ácsmunka, bá-

dogos munka, ereszcsatorna, Lindab 
tetőfedés, lécezés, fóliázás, ereszdesz-
kák, madárdeszkák festése, palajavítá-
sok, kúpcserép lekenése, leszögelése. 
Bármilyen kisebb javításokat is vállalok. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! 06-
30-526-8532, 06-70-362-7324 

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

 •  DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. 
Tóth Tamás 06-70-502-5620

 •  Ács, bádogos munka, régi tetők, 
ereszdeszka javítása festéssel, ker-
ti munkák, fakivágás elszállítás-
sal. Kőműves munkákat is vállalunk.  
Érdeklődni: Báránka Tibor 06-70-
6577-921

 •  KŐMŰVES mester és csapata több 
éves tapasztalattal építőipari munká-
kat vállal házfelújítástól új ház építésé-
ig. Érd: 06-70-381-8376 

 •  RÉGI UTCAI KERÍTÉSEK felújítása! 
A lábazat rendbetétele, a kapuk be-
állítása, szükség esetén cseréje. Új 

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

Web: www.malnarium.hu

A mozgás gyógyító erő!
Te milyen fiTTségi állapoTban  
vagy a korodhoz képesT?

ingyenes fiTTségi TeszT

új

Újranyílt  
a Svédkakas étterem!

Csütörtöktől vasárnapig  
szeretettel várjuk vendégeinket!

Szombaton és vasárnap 1200-1500-ig 
svédasztal. Korlátlan ételfogyasztás  

4.500 Ft/fő áron.

Kóstolják meg a’ la carte kínálatukat is.

Asztalfoglalás:  

06-70-947-5884
Facebook.com/svedkakas

Hozza  
magával ezt  

a hirdetést és  
10 % kedvez-
ményt adunk 

ételeink árából!
(Az akció 2022. május 

15-ig érvényes)

Szabó zoltán
vízvezetékszerelő

06-30-2581 565
IngyeneS kISzálláS!

  •  �csaptelepek
  •  �mosdók
  •  �wc�tartályok,�wc�csészék
  •  �mosdó/mosogató�szifonok
  •  �bojlerek�vízkőtelenítése
  •  �kerti�csapok
  •  �vízórák�cseréje
  •  �egyéb�javítások,�

cserék�végzése
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gondozásmentes fém kerítés elemek 
felszerelése Magyarország egyik LEG-
OLCSÓBB gyártójától. Az ügyinté-
zésben tudunk segíteni. Tel: 06-20-
9463-409

 •  LAKÁSKARBANTARTÁSI munkákat vál-
lalok előzetes telefonos egyeztetés alap-
ján. Tel 06-20-9463-409

OKTATÁS
 •  ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást 
vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás, 
vizsgaelőkészítés és korrepetálás te-
rületén jártas FIATAL, tapasztalt nyelv-
tanár. Tel: 06-70-559-3918 

TÁBOR
 •  Jobb agyféltekés alkotótábor 10 éves 
kortól 2022. július11-15-ig, naponta 9-17 
óráig a Gödöllői Petőfi Sándor Álta-
lános Iskolában. A tábor díja: 30.000.-
Ft (tartalmazza az eszközöket és az 
ebédet). Érdeklődni: 06-70-7747-064, 
kadargabriellazsofia@gmail.com.
 •  Fess velem! alkotótábor a Gödöllői Pe-
tőfi Sándor Általános Iskolában 2022. jú-
lius 18-21-ig, naponta 9-17 óráig. Tábor 
díja: 42000.-Ft (tartalmazza az eszközö-
ket és az ebédet) Érdeklődni: 06-70-7747-
064, kadargabriellazsofia@gmail.com.

TÁRSKERESŐ
gq 62 éves férfi – korban hozzá illő – pár-
ját keresi hosszútávú kapcsolat remé-
nyében. Hívj bátran. Tel: 06-70-702-7031 

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, berendezéseimet, 
anyagkészletemet. Az eszközökről bő-
vebb felvilágosítást adok a 06-30-406-
5898 telefonszámon. Helyszín: Gödöllő, 
Kőrösi Csoma S. 33. UNIBOND telephe-
lyén. Horváth Gábor

 •  ELADÓ OLCSÓN újszerű, jó állapotban 
fenyőágy, galériás fenyőágy matracok-
kal, Dominik sarokgarnitúra, szőlőprés, 
szőlődaráló, műanyagkád, fakád, zsíros 
bödönök. Tel: 06-20-464-0062 

ADÁS-VÉTEL
 •  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs 
díjtalan kiszállással vásárol antik búto-
rokat, festményeket, órákat, mindenfé-
le szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüs-
töt (hibás és hiányos darabokat is), régi 
pénzeket, könyveket, bizsukat és éksze-
reket, borostyánt, mindenféle régiséget 
és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron 
vásárolunk első vevőként! Tel: 70/942-
0806, 70/603-7642
 •  KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vásá-
rolok festményeket, ezüstöket, bronzo-
kat, órákat, bútorokat, porcelánokat, ka-
tonai tárgyakat, stb. hagyatékot. Üzlet: 
06-20-280-0151, herendi77@gmail.com 
 •  Eltartható zöldség- és gyümölcsféle-
ségek a tőlünk megszokott szolid ára-
kon. Almafélék ládás tételben 250 Ft/
kg, sárgarépa 220 Ft/kg, zeller 300 Ft/
kg, burgonyaféleségek 150-170 Ft/kg, 
vöröshagyma 200 Ft/kg, lila és fehér 
hagyma 250 Ft/kg, fokhagymák 1200-
1700 Ft/kg, mák 1300 Ft/kg, babfélék 
660-1100 Ft/kg, napraforgó 240 Ft/kg. 
Natúr, valamint sárgarépás, céklás, tö-
kös almalevek 1300 Ft/3 l, 1700 Ft/5 l. 

Kor-Mon nyílászáró Kft.
 Minőséget kínálunk!

Gyártási határidő: 8 hét
Kizárólag lengyel és Cseh méretrenddel dolgozunK, 
nincs lehetőséG eGyedi Gyártásra.
Kivitel:   egyszárnyú, kétszárnyú nyíló ajtók, falban futó,  

fal előtt futó ajtók, csukló ajtók
szerKezet:   papírrácsbetét, MDF, fenyő
Fólia:   Greko alap fólia, Prémium, CPL
OpcióK:   biztonsági üvegek,  

kilincsek, automata küszöb, stb.

realtherm műanyaG nyílászáróK és BOrOvi 
Fenyő nyílászáróK Gyártása és Beépítése!

KérJen helyszíni Felmérést, szaKtanácsadást – Bemutató termünk: Gödöllő, Kossuth l. u. 26.  
nyitva: h-p: 8.30-16.30, sz: zárva • ElérhEtőségEink: 06-30-280-93-75, 06-30-398-48-15, 06-28-423-739,  
ÚJ cím!! kormonnyilaszaro@gmail.com • www.kormon.hu • www.realtherm.hu

 RealtheRm nyílászáRók BoRovi fenyő nyílászáRók  
Gyártási határidő:  3-6 hét 8-12 hét
Profilok: 71 mm, 76 mm, 80 mm 68 mm, 78 mm, 92 mm
Üvegezés:  24 mm, 40 mm, 48 mm, 52 mm  24 mm, 38 mm, 48 mm

•    Fix, bukó, bukó-nyíló  
ablakok, erkélyajtók

•    Toló-bukó, emelő-toló rendszerek

•    Íves, alakos 
 szerkezetek

•    Bejárati ajtók

•    Kiegészítők: párkány,  
takaróléc, redőny, 
szúnyogháló

típusÚ Beltéri aJtóK Gyártása és Beépítése!

VízVezetékszerelés
duguláselhárítás

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén.
Nyugdíjas kedVezméNy!

fürdőszobák  
felújítása, átalakítása

mosdók, mosogatók, WC-k,  
WC-tartályok javítása, cseréje,  

mosógépek bekötése, kádak cseréje,  
rövid határidővel, garanciával

Sebők Richárd 
egyéni vállalkozó

Kisebb munKáKat is vállaloK!
06-30-353-99-03

gödöllőn!

Kardos Ferenc  
szobafestő  
SZOBAFESTÉS,  
MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS,  
FAHÁZAK KARBANTARTÁSA.  
Nálunk minden az Ön  
kényelmét szolgálja!  

Hívjon most: 06-70-304-7151

Csapok, szifonok, mosdók,  
WC-k, WC tartályok stb. cseréje. 

Új vezetékek kiépítése.
(06-20) 412-0524

vízszerelés
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 •  GÁBOR ESZMERALDA, BECSÜS, MŰ-
GYŰJTŐNŐ, legmagasabb Áron, vásárol 
Festményeket, Aranyakat, Ezüst Tárgyakat, 
Bútorokat, Órákat, Üvegtárgyakat, Pénzér-
mét-papírt, Herendiket, Teljes Hagyatéko-
kat, Gyűjteményeket, STB. Üzlet Telefon: 
06-30/400-36-45 zsolnay08@gmail.com
 •  Eladó egy 5 sebességes férfi kerék-
pár, 550 W-os Black & Decker sövény-
vágó, kosárlabda palánk labdával. 06-
30-402-7276 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
 •  AKKUMULÁTOR minden típusú 
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy 
kiszállítással. Szolgáltatásaink: besze-
relés, bevizsgálás, töltés-mérés, szak-
tanácsadás. 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 Lu-
dányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-
, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz, 
Propolisz és Virágpor kapható. 3kg fö-
lött házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721 
 •  Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zár-
szalagos mézet közvetlenül a termelő-
től! Repce, Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Nap-
raforgóméz. 720ml-es csavaros tetejű 
befőttes üveget cserébe elfogadok. 
Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gö-
döllő, Lovas u.3. 28/417-913 
 •  Érett marhatrágya 60 l-es kiszerelésben 
1500 Ft/zsák. Rendelhető: 06-20-469-9295 

ÁCS, TETŐFEDŐ 

•  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   

           MESTEREK AlAPTól

           A TETőig

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS



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

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

Itt a jó idő!
A hideg miatt már nem
kell aggódnod, válassz
minket és legyen ez így
autóddal is!


