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Városháza: Új közbeszerzés, 
új kivitelező

Új műsorok a Gödöllő 
NetTV műsorán 

Mészáros Eszter duplázott  
a jakartai vk-n2. old.

A folyamatosan zajló 
városi fejlesztések 
mellett hamarosan 
újak indulnak. A 
középpontban az ener
giahatékonyság áll.

A Gödöllői Városi Piac fel-
újításával, a Művészetek 
Háza napelemmel törté-

nő ellátásával és az új bölcső-
be építésével kezdődik az idei 
fejlesztések sora. Valamen�-
n�i beruházás esetében nag� 
hangsúl�t kap a rezsi költségek 
csökkentése és a körn�ezettu-
datosság. Ez utóbbi az infra-
struktúra fejlesztésénél is ki-
emelt szempont.  

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Energiahatékony  
FEJLESZTÉSEK
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NEM LESZ DRÁGÁBB,  
de később készül  

el a városháza 

Új közbeszerzési eljárást követően, új kivitelezővel folyta tódhat és a 
tervek szerint még ebben az évben befejeződhet a város háza kivitelezése. 
A közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelező 2023. január 31-vel a 
teljesítési határidőre nem tudta a kivitelezést befejezni, ezért kölcsönösen 
megállapításra került a teljesítés meghiúsulása. Az új közbeszerzési eljárás 
kiírására a jelenleg folyó műszaki állapot felmérés és a műszaki felmérés 
alapján megvalósított pénzügyi elszámolást követően kerülhet sor.  

A 2020 július hónapban 
megkezdett munkát 
eredetileg 2022 tava-

száig kellett volna befejeznie a 
kivitelezést közbeszerzési eljá-
rás során eln�ert Generalbau 
Center Kft-nek. 2020. és 2021. 
évben a covid-járván� miatt 
előállt következmén�ek akadá-
l�ozták a munkálatokat, majd 
a cég munkaerőhián�ra hivat-
kozva kért haladékot a 2022. 
augusztus hónapig, ám ezt sem 
sikerült tartania, amiben jelen-
tős szerepe volt a háború mi-
att bekövetkező jelentős mér-
tékű inflációnak, energiaárak 
emelkedésének is, ami 50-100 
százalékos drágulást jelentett 
az építőan�agok piacán. A be-
ruházás során beállt hátrálta-

tó körülmén�ek összességében 
eredmén�ezték, hog� 2023. ja-
nuár 31-én jelenleg érvén�es 
kivitelezési szerződés tekin-
tetében beállt a teljesítés meg-
hiúsulása. 
 A Szabadság téri épületnél je-
lenleg a teljesítés mértékének 
műszaki felmérése zajlik, ennek 
alapján kerül majd sor az önkor-
mán�zat és a kivitelező közötti 
pénzüg�i elszámolásra, tájékoz-
tatta lapunkat dr. Kiss Árpád 
jeg�ző. Az elszámolás megvalósí-
tására harminc nap áll rendelke-
zésre a szerződés értelmében. Az 
új közbeszerzési eljárás műszaki 
dokumentációját kivitelezés mű-
szaki felmérése fogja képezni. A 
jelenlegi adatok szerint a vállal-
kozó azokat a munkákat, amit 

az önkormán�zat már kifizetett, 
el is végezte, íg� a várost an�agi 
kár nem érte. A várakozások sze-
rint nem emelkednek a költségek.  
A város 2023. évi költség-
vetési rendelettervezetében 
786  348  575  Ft szerepel a célra. 
Az előirán�zat a korábbi képvise-
lő-testületi döntéseknek megfe-
lelő forrást tartalmazza, azokhoz 
képest többletfedezetet a költ-
ségvetés nem tartalmaz. Az ösz-
szeg magába foglalja nemcsak a 
városházi épület irodablokkjá-
nak a befejezését, hanem a leen-
dő vendég látóipari eg�ségnek és 
az eddig bankként használt te-
rületnek a felújítását is. A vég-
leges pénzüg�i fedezet összege 
azonban a közbeszerzéstől füg-
gően változhat.

 A kivitelezőnek a szerződés 
szerint meghatározott meghiú-
sulási kötbért ki kell fizetnie az 
önkormán�zatnak. A meghiú-
sulási kötbér végleges összege a 
műszaki állapotfelmérés teljes-
sé válását követően lesz ponto-
san meghatározható.  
 Az új közbeszerzési eljárás ki-
írására a tervek szerint márci-
us hónapban, a jogszabál�okban 
meghatározott harminc nap el-
teltével kerülhet sor.  Bíznak ab-
ban, hog� mivel az építőiparban 
jelenleg a korábbinál jóval na-
g�obb a szabad kapacitás, nin-
csenek ol�an nag� volumenű ál-
lami beruházások, mint az ezt 
megelőző években, ezért jelen-
tősebb számú pál�ázó fog aján-
latot ben�újtani.  Jó példa erre 
az új bölcsőde építésére kiírt 
második közbeszerzési eljárás, 
amel�nek keretében (Az első 
pályázat nyertese visszaadta 
a munkát – a szerk.) tizenhá-
rom ajánlat érkezett. 
 Bíznak abban, hog� a város-
háza kivitelezése az új közbe-
szerzést követően mielőbb fol�-
tatódhat és még az idén be is 
fejeződhet.  (BJ) 



Cserélj  
LED-re!
Elindult Gödöllőn az ingyenes lakossági 
LED-csere-program Gödöllő Város Ön-
kormányzata és a CYEB jóvoltából. A 
prog ramhoz a https://ledcsere.hu oldalon 
történő regisztrációval lehet csatlakozni. 

A LED fén�források használata jelentősen csök-
kenti a villan�számlát és kevésbé terheli a kör-
n�ezetet. A LED fén�forrásoknál – akár 10 éves 

élettartamának köszönhetően – a használója sokkal 
kevesebb hulladékot termel, mint az, aki hag�omá-
n�os izzóval világít. Gödöllő Város Önkormán�za-
ta elkötelezett a körn�ezettudatosság fejlesztésében 
és az energiahatékon�ságban, ezért is csatlakozott a 
programhoz.
 Akinek az online jelentkezés akadál�ba ütközik, an-
nak a Gödöllői Városi Kön�vtár és Információs Köz-
pontban lehetőséget biztosítanak a számítógépes hoz-
záféréshez, valamint a kön�vtár munkatársai szükség 
esetén segítenek a regisztráció lebon�olításában. 
 A Gödöllői Városi Kön�vtárban az alábbi időpon-
tokban állnak az érdeklődők rendelkezésére: hétfő, 
kedd, csütörtök, péntek: 10-12 óráig, szerda: 10-18 
óráig, valamint előzetes eg�eztetésre van lehetőség a 
(28) 515-280-as telefonszámon. 
 A program és a jelentkezés részleteiről bővebbet a 
mellékelt tájékoztatóból tudhatnak meg. 
 Jelentkezési határidő: 2023. március 15.

Energiahatékony 
FEJLESZTÉSEK 

Csak a szolgáltatói engedél�re vár a 
Művészetek Háza újabb energetikai 
korszerűsítése, aminek során az ön-

kormán�zat eredmén�es pál�ázatának kö-
szönhetően napelemek kerülnek a MUZA 
tetejére. A fejlesztés az előzetes számítá-
sok szerint az intézmén� áramfog�asztá-
sának jelentős részét képes lesz fedezni. 
 Szintén napelemek kerülnek a Gödöllői 
Városi Piac tetejére. Ez is az önkormán�-

zat eredmén�es pál�ázatának köszönhető-
en valósulhat meg, ám csak eg� szelete a 
piacot érintő felújításnak. Ennek során a 
többek között sor kerül az épületben lévő 
lift cseréjére, több új árusító pavilon ki-
hel�ezésére, a térburkolat felújítására és a 
csapadékvíz-elvezetési munkákra. Mind-
ezek mellett a területen új kerékpártáro-
lókat is kihel�eznek. A munka első fázi-
sa a tervek szerint tavasszal kezdődhet 
el. Mindezek mellett fol�amatosan dol-
goznak a Palotakerti óvoda felújításán is, 

(Folytatás a címlapról)

ami szintén jelentős energia megtakarí-
tást jelent majd. 
 Fol�nak az infrastrukturális fejlesztések 
is. A belvárost az ipari parkkal összekötő 
kerékpárút I. ütemének műszaki átadása 
már megtörtént, és a II. ütem átadása is 
fol�amatban van. A tervek szerint február 
végén már a kerékpárosok is birtokba ve-
hetik az utat.  (KJ)
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ÚJ AJÁNDÉKOKKAL VÁR A PEDIBUSZ
  Idén is nagy sikerrel folyta-

tódik a PEDIBUSZ program, 
ami nagy segítséget je-
lent a szülőknek ab-
ban, hogy a gye-
rekek nélkülük, 
mégis kíséret-
tel jussanak 
el az iskolá-
ba. A gyere-
kek több időt 
töltenek leve-

gőn és mozgással, ráadá-
sul, az iskolába jutás nem 

növeli a város gépkocsi 
forgalmát. 

 A szervezők 
most új aján-
dékkal ösz-
tönzik a gye-
rekeket  és 
a szülőket , 

hogy kapcso-
lódjanak be  a 

programba.  A 
leghűsége-
sebb PEDI
BUSZ-uta-
sok nak már 
kezdenek be-
telni a matri-
cás albumaik. 
Ezeket – ahogy 
ígérték – a gyalogos isko-
lába járás során is prakti-
kus ajándékra válthatják be.

 Remsey Dávid és 
a Gödöllői Ipar-

m ű vé s ze t i 
Műhely 
eg yed i 

tervezé-
sű, igényes 

kivitelű, tar-
tós, és szu-

permenő vízál-
ló tornazsákokat készített 
a gyerekeknek.  (PB) 

Hol parkoljanak  
AZ E-ROLLEREK?

Mint ahogy arról már beszámoltunk, beindul városunkban a Közösségi 
E-roller Program, és március hónapban már forgalomba is állnak ezek a so-
kak számára izgalmas, új kis járművek. A három hónapig tartó próbaidőszak 
alatt kb. 80 mikromobilitási ponton,  100-150 elektromos roller lesz majd 
bérelhető. Ezt követően véglegesíti majd a város a parkolópontokat, és 
összesen nagyságrendileg 300 TIER e-roller érkezhet majd Gödöllőre. 

A próbaidőszak tervezett 
rollerparkolóhel�eit la-
punk megjelenését kö-

vetően teszik közzé Gödöllő vá-
ros honlapján a Digitális térkép 
menüpont alatt. A hel�színekre 
szakmai és önkormán�zati kép-
viselői eg�eztetések után tett ja-
vaslatot a város. Február 20-ig 
azonban a lakosság is vélemé-
n�ezheti az e-roller parkolóhe-
l�ek tervezett kiosztását. Ész-

revételeiket a partnersegi@
godollo.hu e-mail címre küld-
hetik meg. 
 Március hónapban a lakos-
sági javaslatok fig�elembe vé-
telével felfestik a roller-pik-
togramokat, megérkeznek a 
rollerek, és ki lehet őket éles-
ben is próbálni. Az ekkor kez-
dődő tesztidőszak alatt is lesz 
még eg�eztetési lehetőség, hog� 
a parkolópontokkal, illetve a 

szolgáltatással kapcsolatos ta-
pasztalataikat, további javasla-
taikat megfogalmazzák.
 A szolgáltatást mobil-app-
likáción keresztül történő re-
gisztrációval lehet majd igén�-
be venni, saját felelősségre. A 
regisztráció feltétele lesz a 18 
életév betöltése. 
 Közlekedésbiztonsági és a 
városképi szempontok miatt 
az e-rollerek használatának 

szigorú feltételei lesznek. An-
nak érdekében hog� ne for-
duljon elő, hog� a járműveket 
bárhol, akár a g�alogos, akár a 
gépjárműforgalmat akadál�o-
zó módon ott hag�ják, a bérlés 
leállítására csak a kijelölt par-
kolókba beállva lesz lehetőség.  
 Az e-rollerekkel közlekedni 
csak a kerékpárúton vag� az 
úttesten lehet majd, a járművek 
központilag szabál�zott maxi-
mális sebessége 20 km/óra lesz, 
de eg�es területeken sebesség-
korlátozást vezetnek majd be. 
Ennek betartását eg� informa-
tikai rendszer vezérli, ami meg-
akadál�ozza, hog� a jármű g�or-
sabban menjen, mint az adott 
területen megengedett. 
 Az e-roller bevezetése illesz-
kedik a város fenntartható köz-
lekedésfejlesztési célkitűzése-
ihez és az évek óta sikeresen 
futó Kerékpárosbarát Város 
Programhoz, amel�nek infra-
struktúráját most erre a cél-
ra is fel lehet majd használni. 
Ezek a korszerű, rugalmas hoz-
záférést és útvonalválasztást 
n�újtó, könn�ű kis járművek 
a bringához és a pedibuszhoz 
hasonlóan a gépkocsival törté-
nő közlekedés további, újszerű 
és izgalmas alternatívái lehet-
nek. Ezt igazolják azok az igé-
n�ek is, amel�eket már több cég 
is jelzett az önkormán�zat felé, 
miszerint szeretne munkatár-
sai számára lehetőséget bizto-
sítani a szolgáltatás igén�bevé-
telére.  (KJ)
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KERÉKPÁROS  
KISOKOS – Hogyan  
öltözködjünk télen?

  Egy jó bringázáshoz nemcsak jó bringá-
ra van szükség, hanem megfelelő öltözetre 
is – főleg télen. Nem mindegy persze, mire 
használjuk a kerékpárt: mindennapi közle-
kedésre, szabadidő eltöltésére, vagy éppen 
komolyabb sporttevékenységre. Vannak ter-
mészetesen alapszabályok, amelyeket érde-
mes betartani, bármilyen céllal is üljön vala-
ki a nyeregbe.
 Mindenképpen olyan ruhát kell választani, 
amiben kényelmes a bringázás, nem akadá-
lyozza viselőjét a tekerésben, le és felszál-
lásban. Télen ez fokozottan igaz, de lássuk 
a részleteket! Városi kerékpározáshoz alap-
vetően nincs szükség különleges ruházatra, 
néhány kilométeres távolságokat szinte bár-
milyen utcai ruhában le lehet tekerni. 
 A legfontosabb télen elsősorban a legér-
zékenyebb testrészek, azaz az ízületek, to-
vábbá a kéz védelme. A kényelmes és me-
leg kesztyű biztosítja a kerékpár biztonságos 
irányítását, azaz a kormány, a fékkarok és a 
váltókarok akadálytalan használatát. A tér-
dek védelmét szolgálhatja egy térdmelegítő 
vagy egy aláöltözet a nadrág alatt. A hideg-
re a talpunk is érzékeny, így megfelelően kell 
megválasztani a cipőt is. Ha a lábbelire gon-
dolunk, ügyelni kell arra, hogy ne legyen túl 
hosszú a cipőfűző: bekaphatja a lánc, felte-
keredhet a hajtókarra. A felsőtest védelmére 
egy plusz réteget érdemes magunkra ölteni, 
főleg abban az esetben, ha valaki fázósabb 
az átlagnál.
 Összefoglalva: télen a legfontosabb szem-
pont bringázás esetén az, hogy az öltözék 
amellett, hogy meleg és kényelmes, ne aka-
dályozzon a tekerésben. Egy jó bringával, 
megfelelő öltözetben té-
len is élmény a 
tekerés!

LÁZÁR LEZÁR – vétó a 
Metró-HÉV összekötésre

Kevesebb fogyasztás, 
MAGASABB SZÁMLÁK

„Nem! Lezárni!” – Egészen 
pontosan ez szerepel a Gö
döllő–Budapest és Csömör–
Budapest HÉV vonalak és 
az M2 Metró összekötésére 
vonatkozó projekt döntésén.

A dokumentumot, amiből kiderült, 
hog�an döntött Lázár János épí-
tési és közlekedési miniszter több 

fol�amatban lévő fejlesztés sorsáról, a Te-
lex tette közzé  A miniszter, aki a gödöllői 
Mag�ar Agrár- és Élettudomán�i Eg�ete-
mért Alapítván� kuratóriumának is tagja, 
sztornózta a régóta várt és az agglome-
ráció szempontjából jelentős fejlesztést. 
 A  döntés annak ellenére született meg, 
hog� a dokumentumban a projekt  fejlesz-
tés elmaradásának kockázataként megál-
lapítja: „A projekt előkészítése nem fol�-
tatódhat, íg� a H8 és a H9 HÉV vonalak 
rekonstrukciójára és az M2 gödöllői vo-
nallal történő összeköttetésükre a jár-
műpark cseréjére nem kerülhet sor…  A 
vonal állapota már jelenleg is műszaki-

lag leromlott, több sebességkorlátozással, 
elavult biztosítóberendezéssel rendelke-
zik, a fejlesztés sürgős elvégzése szüksé-
ges.”  
 A Gödöllői HÉV és a 2-es metró összekö-
tésének tervezése 15 százalékon áll (enn�it 
költöttek rá az 5,8 milliárdos összköltség-
ből), a szakértők pedig a fol�tatást javasol-
ták, mivel a lezárás  forrásvesztést, pénzvisz-
szafizetést, „uniós szabál�talansági eljárást 
vonhat maga után”. 
 Hasonló sorsra jutottak a meg�ei, agglo-
merációs P+R parkolók fejlesztései, amiknek 
szintén fontos feladatuk lenne az agglome-
ráció és a főváros útjainak tehermentesíté-
se szempontjából.  
 Megépülhet viszont többek között a  fe-
rencvárosi atlétikai csarnok és a  szabad-
téri edzőpál�ák  is azon kevés fejlesztések 
sorát g�arapítja, amik szabad utat kaptak. 

„Megbeszélendő” minősítéssel maradt a 
belgrádi vasútvonal megépítése és a 2023-
as labdarúgó Európa Liga döntőjének meg-
rendezése. 
 Ezen a listán nem szerepel, de informá-
cióink szerint nem fog megvalósulni a Gö-
döllőre tervezett jégcsarnok sem.   (KJ)

   Rendszeresen ülésezik az Energiagazdál-
kodási Munkacsoport, aminek tagjai átte-
kintették az önkormán�zati óvodák, böl-
csődék, valamint a szociális intézmén�ek 
energiagazdálkodását.
 A hóvégi ülésre meghívott intézmén�ve-
zetők beszámoltak arról, mil�en hatékon�-
sággal működnek a bevezetett intézkedések 
és a végrehajtott beruházások. 
 Mint elhangzott, a legutóbbi adatok alap-
ján, a működő intézmén�ek esetében átla-
gosan 30 százalék körüli a megtakarítás, 
köszönhetően a fejlesztéseknek és az elő-
írások betartásának. Az intézmén�ek heten-
te ellenőrzik a fog�asztásmérőket és szinte 
napi kapcsolatban vannak az önkormán�-
zat szakembereivel. Mindezek mellett, sze-

rencsés, hog� az elmúlt időszakban en�he 
volt az időjárás. 
 A megtakarítás azonban csak az energiára 
vonatkozik, a számlák a drasztikusan meg-
emelt árak miatt jóval többet mutatnak! Jó 
példa erre a Palotakerti Bölcsőde. 
 Varga Gyöngyi, a Gödöllői Eg�esített Pa-
lotakerti Bölcsőde vezetője a megbeszélésen 
elmondta, az előző fűtési szezonban az in-
tézmén� legmagasabb távhő számlája, amit 
a leghidegebb hónapra fizettek 600 000 fo-
rint volt. A most megkapott decemberi távhő 
számla 4,7 millió forint úg�, hog� a fog�asz-
tást a beruházásokkal és a hőmérsékleti pro-
tokoll szigorú betartásával 30 százalékkal 
csökkentették, valamint az intézmén� a téli 
szünetben zárva volt.   (KJ)
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CSÚSZÁSMENTESÍTÉS  
a jogszabályok szerint

   Az elmúlt napokban valóban télire for-
dult az időjárás. A  VÜSZI téli üg�eletében 
dolgozók il�enkor nag� erőkkel dolgoznak 
azon, hog� csúszásmentessé teg�ék a vá-
rosi utakat. Ennek menetét jogszabál� ha-
tározza meg.  
 Az I. ütemben mindig az autóbuszjára-
tok útvonalát teszik használhatóvá, hog� a 
tömegközlekedésben ne keletkezzen fenn-
akadás.
 A II. ütemben a városi g�űjtőutak, a lakó-
telepi és eg�éb burkolt utak takarítása tör-
ténik meg.
 A III. ütemben kerül sor a földutak jár-
hatóvá tételére. 
 Vannak azonban ol�an városunkon át-
vezető utak, amel�ek rendbetétele nem a 
város feladata, mint például a Szabadság 
út, a Dózsa G�örg� út, a Köztársaság út, az 
Isaszegi út, az Állomás utca, valamint Rét 

utca–Blaháné út–Hársfa utca–Heg� utca 
útszakasz, a palotakerti HÉV-megállóhoz 
bekötő út és a Gerle utca. Ezek állami utak, 
járhatóságukról a Mag�ar Közút Nonpro-
fit Zrt.-nek a kötelessége gondoskodni. A 
VÜSZI feladata a kerékpárutak és az önkor-
mán�zati tulajdonú épületek előtti járdák 
takarítása is, a g�alogos közlekedési utakat 
azonban azoknak az ingatlantulajdonosok-
nak kell rendben tartani, akiknek az ingat-
lana előtt található. Ez eg�aránt vonatkozik 
a különböző cégekre és a magánházakra is. 
A lakótelepeken és a társasházak esetében a 
közös képviselők feladata a járdaszakaszok 
tisztántartásának, csúszásmentesítésének 
megoldása. Erre nem árt fokozottan oda-
fig�elni, mivel a csúszós járdán véletlenül 
bekövetkező balesetért a tulajdonos an�agi 
felelősséggel tartozik, akár élethosszig tar-
tó kötelezettséget jelenthet.

A HAMU nem szemét
A társaság csak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok tekintetében 
áll fenn szolgáltatási kötelezettsége. Ezen hulladékok zöme a háztartási 
hulladék és a települési hulladék csoportjába sorolható be a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) alapján:

Ezek a hulladékszál-
lítás LEGFONTOSABB 
TUDNIVALÓI

  A városunkban hulladékszállítást végző 
DunaTisza Közi Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. (DTKH) tájékoztatása szerint ma-
radnak a megszokott időpontok a hulladék-
szállításban.
 A háztartási (kommunális) hulladékot minden 
szerdán viszik el, a csomagolási hulladékot (sze-
lektív) január 11én vitték el először, innen szá-
mítva minden 2. hét szerdán lesz a szállítás. A 
szokásoknak megfelelően ezeket bármilyen át-
látszó zsákban ki lehet helyezni.
 A DTKH kéri, hogy a lakók fokozott gonddal 
járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolat-
ban, amivel is csökkenthetik a tároláshoz szük-
séges helyet, valamint a kihelyezésükhöz szük-
séges zsákok mennyiségét.
 A házhoz menő zöldhulladék gyűjtése 2023. 
április 12én, szerdán kezdődik, és onnantól 
minden 2. héten viszik el a házak elől. A kert-
gondozás során levágott füvet, egyéb lágy-
szárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a 
DTKH által kibocsátott zsákban, illetve az ág-
nyesedéket legfeljebb 100 cm hosszú kötegek-
ben összekötve (alkalmanként max. 1 köbmé-
ter mennyiségben), a zsák mellé kell kihelyezni 
az ingatlan elé, a közterületet nem szennyező 
módon.
 A zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákokat 
a cég honlapján (www.dtkh.hu) megtalálható ér-
tékesítési helyeken lehet beszerezni bruttó 180 
Ft/db egységáron.  (SZ.)

Háztartási hulladék: a háztartásban, 
ideértve a lakó-, üdülő, vag� hétvégi 
házas ingatlanban, valamint a ház-

tartásokhoz tartozó közös használatú hel�i-
ségekben képződő veg�es és elkülönítetten 
g�űjtött hulladék, amel� magában foglal-
ja a papír- és kartonpapír-, üveg, fém- és 
műan�aghulladékot, bio hulladékot, fa- és 
textilhulladékot, csomagolási hulladékot, 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékait, elem- és akkumulátorhulladé-
kot, továbbá a lomhulladékot, íg� különö-
sen a matracokat és bútorokat;
 Települési hulladék: a háztartási és a ház-
tartási hulladékhoz hasonló hulladék, amel� 
nem foglalja magában a termelésből, a me-
zőgazdaságból, az erdészetből, a halászatból 
származó hulladékot, a nem közművel ösz-
szeg�űjtött háztartási szenn�vizet, a szenn�-
vízhálózatból és a szenn�vízkezelő művek-
ből származó hulladékot, íg� különösen a 

szenn�víziszapot, továbbá az elhasználó-
dott járműveket, és az építési-bontási hul-
ladékot;
 A hamu, salak és kazánpor termikus fo-
l�amatból származó hulladék, mel� az idé-
zett rendelkezések szerint nem tartozik a 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok 
közé, íg� ezen hulladék elszállításával, ke-
zelésével stb. nem áll fenn kötelezettsége a 
közszolgáltatónak.
 A DTKH felhívja a fig�elmet, hog� a hamu, 
a salak és a kazánpor eg�részt veszél�es a 
hulladékrakodó munkatársainak egészsé-
gére és a tehergépjárművek működőképes-
ségére, másrészt előidézheti a hulladék be-
g�ulladását.
 A cég javasolja az ingatlanhasználóknak, 
hog� a hamut lehetőség szerint a telkükön 
hasznosítsák, mivel a kihűlt fahamu számos 
n�ersan�agot tartalmaz, az akár a komposzt-
ban is hasznosítható.



GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2023. február 9. KÖZÉLET  Ӏ  7

VÁLTOZIK  
A FELVÉTELI

  Jelentős módosítások lépnek élet-
be a felsőoktatási felvételi szabályo-
zásában 2023ban és 2024ben  je-
lentette be  a Kulturális és Innovációs 
Minisztérium.
 Az idei felvételin már nem központi 
előírás az emelt szintű érettségi, en-
nek megköveteléséről az egyetemek, 
főiskolák saját hatáskörben döntenek. 
Nem lesznek központilag meghatáro-
zott minimumpontszámok sem, újdon-
ság továbbá, hogy a felvételi eljárás 
teljes egészében elektronikus formá-
ban zajlik, a jelentkezés akár mobil-
telefonról is elvégezhető.
 Komolyabb változások is várhatók 
a felvételin 2024től, hiszen még több 
szabadságot kapnak a felsőoktatási 
intézmények a leendő hallgatóik ki-
választásában.
 Többletpontok továbbra is széles 
körben lesznek adhatók, egyebek 
mellett nyelvismeretért, tanulmányi 
és sportversenyeken elért eredmé-
nyekért, munkaerőpiaci tapasztala-
tért.
 Ennek ellenére érdemes lesz emelt 
szintű érettségit tenni, mert 2024től 
magasabb pontszám gyűjthető vele. 
Ha valaki száz százalékos teljesít-
ményt nyújt az emelt szintű érettségi 
vizsgán, akkor száz pontot kap érte, 
ha viszont ugyanilyen eredménnyel 
a középszintű vizsgát teszi le, akkor 
ennek csak a kétharmada, 67 pont 
jár a diáknak.
 Az indoklás szerint a felvételi rend-
szert azért módosítják, hogy verseny-
képesebb legyen  a magyar felsőok-
tatás. (KIM)
 

Segít a NAV
A következő időszakban  egyre többen fognak az adóbevallásokkal 
foglalkozni, ami sokaknak jelent komoly problémát. A  NAV 
igyekszik különböző módokon segítséget nyújtani az ügyfeleknek. 

   Lapzártánkkor kaptuk a tájékoztatást, 
hog� belső felújítási munkák miatt február 
13-március 15-ig a Gödöllői Városi Kön�v-
tár és Információs Központ szerdai napo-
kon is zárva tart. A Kölcsönzés, Kön�vláda, 

FELÚJÍTÁS  
kezdődik a könyvtárban

Február közepéig min-
denki megkapja a ta-
valyi jövedelme és az 

önkéntes pénztári, nyug-
díj-előtakarékossági vagy 
nyugdíjbiztosítási befize-
tései után a munkáltatói, kifizetői 
és pénztári igazolásokat. Ezek alap-
ján ellenőrizhető az szja-bevallási 
tervezet és a pénztárakba befize-
tett összegek után járó adó-vissza-
térítés összege. 
 Aki Üg�félkaput használ vag� más KAÜ-
azonosítót (elektronikus személ�azonosító 
igazolván�, telefonos azonosítás, arcképes 
azonosítás), a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal (NAV) által elkészített adóbevallási ter-
vezetet legkésőbb március 15-től elérheti, 
legeg�szerűbben a NAV honlapján.
 Ha valakinek még nincs üg�félkapu-
hozzáférése, elektronikusan (elektroni-
kus személ�azonosító igazolvánn�al) vag� 

a NAV üg�félszolgá-
latain és a kormán�-
ablakokban pár perc 
alatt regisztrálhat.
 Bárki, aki KAÜ-
azonosítóval ren-

delkezik, legkésőbb március 15-étől meg-
nézheti saját adóbevallási tervezetét az 
eSZJA-oldalon.
 Akinek nincs KAÜ-azonosítója, már-
cius 16-áig, adóazonosító jele és születé-
si dátuma megadásával többféle módon 
is kérheti a tervezet postázását: 
•   SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefon-

számon a következő formában: SZJA 
szóközadóazonosítójelszóközééééhhnn, 

•   az eSZJA-oldalon elérhető webűrlapon, 
•   levélben,
•   a BEVTERVK forman�omtatván�on,
•   telefonon, a 1819-es hívószámon, 
•   személ�esen, az üg�félszolgálatokon.

(NAV)

Ezt kérem előre összekészítő szolgáltatás 
nem működik.
 Lehetőség lesz viszont naponta 10-12, 
16-18 óra között a földszinti közössé-
gi térbe visszavinni a kön�veket, a visz-

szavitt kön�vekből 
és az új kön�vekből 
válogatni, kölcsö-
nözni. A beiratko-
zás és Utazó kön�v-
táros szolgáltatás is 
működni fog  épp 
úg�, mint a LED-
csereprogramhoz 
való segítség n�új-
tás .
 A friss informáci-
ókat a kön�vtár web 
és Facebook oldalán 
teszik közzé. 
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GÖDÖLLŐN JÁRT  
az amerikai nagykövet

Wageningeni utazás 
meglepetésekkel

Gödöllőre látogatott február 1-jén David Pressman, az Amerikai 
Egyesült Államok magyarországi nagykövete, aki programja során 
felkereste a Török Ignác Gimnáziumot, a Caterpillart, majd a Gödöllői 
Királyi Kastélyban találkozott dr. Gémesi György polgármesterrel.

A Török Ignác Gimnázium és a 
wageningeni Pantarijn gimnázi
um kapcsolata már tíz évre nyúlik 
vissza. Ez idő alatt csak a covid 
idején szünetelt a két intézmény 
közötti diákcsere program.

A z év elején ismét lehetőség n�ílt arra, 
hog� huszonhat törökös diák láto-
gasson el holland testvérvárosunkba. 

 Ahog� a korábbi években, a gödöllői ven-
dégek most is családoknál kaptak szállást, 
íg� képet kaphattak az ott élők mindennap-
jairól, megismerhették a hel�i szokásokat. 
 A program jelentős része Wageningenben 
zajlott, ahol a g�erekek közös programo-
kon vettek részt. Nag� sikert aratott az a 
foglalkozás, amel�en az iskola digitális la-
borjában készíthettek az utazáshoz kap-

csolódó emléktárg�akat. Izgalmas volt az 
a projekt beszélgetés is, amel�ben a g�e-
rekek eg� szerepjáték formájában a mene-
kült kérdést vették górcső alá – mint ké-

D avid Pressman a Török Ignác Gim-
náziumban találkozott a diákokkal, 
akikkel elbeszélgetett a regionális 

és globális kihívásokról, valamint az ame-
rikai-mag�ar kapcsolatokról. A látogatást 
követően elismerően n�ilatkozott a g�ere-
kek n�elvtudásáról, n�itottságáról és fel-
készültségéről.
 A nag�követ megtekintette a Gödöllői Ki-
rál�i Kastél�t, majd dr. Gémesi Györggyel 
fol�tatott megbeszélése során többek között 
Gödöllő hel�zetéről, az energiaválságról és 

annak hel�i hatásairól tájékozódott. A tár-
g�aláson szóba került az önkormán�zatok 
hel�zete, valamint a két ország önkormán�-
zatainak és önkormán�zati szövetségeinek 
jövőbeni eg�üttműködési lehetősége.  

sőbb kiderült, valós történetek alapján. A 
gödöllői tanárok büszkén húzhatták ki ma-
gukat, mivel ennek kapcsán a törökös di-
ákok igen magas szintű angol n�elvtudás-
ról tettek tanúbizon�ságot. 
 Nem maradt ki a programból a sport 
sem, a közös korcsol�ázásban mindenki 
örömmel vett részt. 
 A csoport ellátogatott Amszterdamba is, 
ahol a csatornákon való hajózás és város-
nézés idén is hatalmas élmén� volt a diá-
koknak, akik az Anna Frank házba is el-
látogattak. 
 A g�erekek számára mindig számtalan 
meglepetést tartogatott a hollandiai uta-
zás, amire azonban mindig rácsodálkoz-
nak, az a kerékpáros kultúra, íg� például 
arra is, hog� a legtöbben most is kerékpár-
ral járnak iskolába.  De a gödöllői diákok 
is gondoskodtak meglepetésről: a búcsú-
vacsorán lecsót főztek és lángost sütöttek a 
vendéglátóknak, akiknél nag� sikert arat-
tak a mag�ar ízek. 
 A közös programok hamarosan fol�ta-
tódnak, márciusban ug�anis a Pantarijn 
gimnázium diákjai  jönnek Gödöllőre. 



   Az elmúlt években egy-
re nagyobb hangsúlyt kap 
városunkba a fiatalok be-
vonása a közéletbe. Épp 
ezért fontos és hasznos, 
hogy megismerjük a nem-
zetközi tapasztalatokat, 
jó gyakorlatokat. Molnár 
Gergely önkormányzati 
képviselő (Gödöllői Lo-
kálpatrióta Klub) az ön-
kormányzat Kulturális, 
ifjúsági és nemzetközi 
kapcsolatok bizottságá-
nak elnöke  nemrég Hel-
sinkiben járt, ahol  a finn 
tapasztalatokkal ismer-
kedett. 
 A „Youth Participation 
in Finnish Municipalities” 
(Ifjúsági részvétel a finn 
önkormányzatokban) té-
mában megrendezett 
programon tizenöt eu-
rópai ország képviselője 
vett részt, és a finn pél-
da mellett más országok 
gyakorlatait is megismer-
hették a résztvevők. 
 Az nyitóbeszédet a 
Petri Hon konen tudomá-
nyos és kulturális minisz-
ter mondta, aki az ország 
ifjúságpolitikájáért felel. 
Az öt nap során elhang-
zott előadások többek 
között bemutatták Finn-
ország család- és gyerek-
barát nemzeti stratégiáját 

és azt a rendszert, ami-
nek részeként a fiatalok 
szavazhatnak az önkor-
mányzatok befektetése-
inek egy részéről. Emel-
lett megismerhettek egy, 
a fiatalok állásszerzésé-
nek segítését célzó prog-
ramot is.
 Molnár Gergely a hazai 
és a gödöllői tapasztalato-
kat is megosztotta a részt-
vevőkkel. Beszélt a Nem-
zeti Ifjúsági Tanácsról, és 
beszámolt arról, hogyan 
jött létre a Gödöllői Ifjú-
sági Testület és milyen 
munkát végez. 
 Mint azt lapunknak el-
mondta, a tapasztalatcse-
re során több, a gödöllői 
gyakorlatba is átültethető 
jó példa hangzott el, így az 
ifjúsági pontok kialakítá-
sa – amik egyfajta ifjúsá-
gi házak, ahol lehetőség 
van a szabadidő eltölté-
sére és különböző beszél-
getések, tanácsadások le-
bonyolítására.  
 A program részeként 
ellátogattak Kerava  – 
egy nagyjából Gödöl-
lő méretű település –  
ifjúsági épületébe is, ahol 
személyesen is meggyő-
ződhettek arról, hogyan 
működik ez a mindenna-
pokban. 

FIATALOK  
A KÖZÉLETBEN
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Tájékoztató a gödöllői óvodák és 
bölcsődék nyári zárvatartásáról

  Tájékoztatjuk a tisztelt la-
kosságot, hogy a Gödöllői 
Óvoda Fenyőliget Tagóvo-
dája, a Gödöllői Óvoda Zöld 
Tagóvodája és a Gödöllői 
Óvoda Mosolygó Tagóvo-
dája 2023. június 26tól júli-
us 23ig tart zárva.
 Ebben az időszakban a 
Gödöllői Óvoda Mesék Háza 
Tagóvodája tart ügyeletet.
 A Gödöllői Óvoda, a Gö-
döllői Óvoda Kastélykert Tag-
óvodája, Gödöllői Óvoda Me-
sék Háza Tagóvodája és a 
Gödöllői Óvoda Palotakerti 
Tagóvodája 2023. július 24

től augusztus 18ig 
tart zárva.
 Ebben az 
időszakban 
a Gödöllői 
Óvoda Mo-
solygó Tag-
óvodája tar t 
ügyeletet. 
 Gödöllői Egyesített Palo-
takert Bölcsőde 2023. jú-
nius 26tól július 21ig, a 
Gödöllői Egyesített Palo-
takert Bölcsőde Mesevi-
lág Bölcsődéje 2023. júli-
us 24tól augusztus 18ig 
tart zárva.

Pályázaton nyert 
LEGO ROBOTOK   
a Török Ignác  
Gimnáziumban

   Nag� örömmel vettük hasz-
nálatba a Nemzeti Tehetség 
Program pál�ázatán n�ert ro-
botokat, amel�ek kiegészítet-
ték a rendelkezésre álló kész-
letünket.
 LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3 programozha-
tó eszközkészletek segítségével 
elsősorban a digitális kultúra 
tantárg�ban tehetséggondozást 
és kompetenciafejlesztést va-
lósítunk meg. A tevéken�séget 
kiterjesztjük eg�éb ol�an tan-
tárg�akra is, ahol az algoritmi-
kus gondolkodás, a kódolás és a 
programozás fontos szerephez 
juthat, például matematika, fi-
zika. A robotcsomagok segítsé-
gével mind a tehetségazonosítás, 
mind maga a tehetséggondozás 
sokkal hatékon�abbá válhat in-
tézmén�ünkben.  (TIG)
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TÁJÉKOZOTTAN  
a városi  
kérdésekben 

B eszélt többek között a ha-
marosan a képviselő-tes-
tület elé kerülő költség-

vetésről, az energia hel�zetről 
és a tervezett fejlesztések-
ről, valamint azokról a le-
hetőségekről, amel�ekkel 
a város a gödöllőiek hel�-
zetét szeretné megkönn�í-
teni az energiaárak drasz-
tikus drágulása miatt. Il�en 
többek között a napokban elin-
dult LED-csere program. Szóba 
került a hulladékkezelés kérdé-
se is, íg� a decemberben elindult 
zárható kukák kihel�ezésének 
tervezett fol�tatása is. 
 A résztvevők kérdéseire vá-
laszolva a polgármester be-
szélt az egészségüg� városi 
hel�zetéről: mint mondta, a 
legnag�obb gond az orvoshi-
án�, ami országos probléma. 
De kitért a kormán� által ter-
vezett változtatásokra is, mint 
például az üg�eleti rendszer 

GÖDÖLLŐI NYUGDÍJAS 
AKADÉMIA: 

ELISMERÉS a kiemelkedő 
közösségi munkáért

  A LISZI gödöllői civil szer-
vezet kedves hagyománya a 
LISZI Primisszima Díj átadása. 
A 2017ben alapított kitüntetést 
kiemelkedő közösségi teve-
kénységéért adják át a lakó-
közösségünk legjobbjai közül 
is a legeslegjobbak számára.

 Idén Szűcs Sándor lett 
a díjazott a Haraszt vá-
rosrészből. Sanyi bácsi 88 
évesen is hihetetlen ener-
giával, szívvel-lélekkel, ön-
zetlenül tevékenykedik a 
közösségért. Rá mindig le-
het számítani. Ha szüksé-

ges, a fiatalab-
bakat lepipálva 
felmászik a ha-
raszti közi sza-
letli tetejére egy 
kis ácsmunkára 
a tűző napon, 
levágja a füvet 
vagy a sövényt, 
lelkesen részt 
vesz a rendez-
vényeken. 

(LISZI)

Dr. Gémesi György polgármester volt a Gödöllői  
Akadémia idei első előadásának vendége, aki 
a város jelenlegi helyzetéről tartott előadást.

átalakítása, amit kísérleti jel-
leggel már két vármeg�ében 
bevezettek. 
 A N�ugdíjas Akadémia követ-
kező előadására március 3-án 
14 órakor kerül sor a Királ�i 
Váró Kulturális Központban, 
amikor „Hog�an  lett  kut�a a 
kut�a” címmel L. Péterfi Csa-
ba kut�aten�észtő, az Európa 
Kut�akiállítás sajtófőnöke tart 
majd előadást.



   Immáron 7. alkalommal lesz 
Gödöllő is hel�színe az Idegen-
vezetők Világnapjának 2023. 
február 25-26-án a Gödöllő Vá-
rosi N�ugdíjasok Eg�esületének 
szervezésében, az önkormán�zat 
támogatásával. Míg a szombati 
program keretében a más telepü-
lésekről érkező vendégek ismer-
kedhetnek városunk nevezetes-
ségeivel, a vasárnapi programra 
már nag� szeretettel várják a he-
l�i lakosokat is. Íg� február 26-
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IDEGENVEZETŐK VILÁGNAPJA 
 – múzeumi program  
a helyi lakosoknak is! 

Elődünk, a Fegyveres Erők és Testületek 
Nyugdíjas Klubja 1982 év végén alakult, így 
ezévben klubunk már 40 éve tevékenykedik. 
1989-ben az akkor megalakult Gödöllő Városi 
Nyugdíjasok Egyesületéhez, majd 2013-ban a 
Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak 
Klubjához Gödöllői tagozatként csatlakoztunk. A 
Gödöllői Nyugdíjas klub jelenlegi létszáma 59 fő.

án megn�ílnak a Gödöllői Városi 
Múzeum kapui és 14:30 órakor 
Kerényi B. Eszter, a múzeum 
igazgatója tart tárlatvezetést „Gö-
döllő, a mi városunk” címmel, ezt 
követően pedig dr. Czeglédi No-
émi történész mutatja be a cser-
készet történetét. A múzeum a 
világnap alkalmából eltekint a 
belépődíjaktól, de a részvétel-
hez előzetes regisztrációt kérnek 
február 20-ig a gmuzeum.g@
gmail.com címen.

Havonta a klubnapokat Gö-
döllőn, többn�ire a Civil 
Házban tartottuk, nov-

embertől jövő áprilisig a Királ�i 
Váróban tartjuk. Kettő kihel�e-
zett klubnapunk volt, március-
ban a GIM házban, áprilisban 
a Városi Kön�vtárban néztük 
meg az ott fol�ó érdekes tevé-
ken�ségeket.
 Klubnapjaink mindeg�ikén 
érdekes előadásokat hallgat-
hattunk meg. Havonta felkö-
szöntjük a név- és születésnapos 
társainkat. A Városi N�ugdíjas 
Eg�esülettel és más civil szer-
vezetekkel közösen idén nag�on 
sok kirándulást sikerült meg-
szervezni. Ezeken tagjaink rend-
szeresen nag� létszámmal vesz-
nek részt. Il�en kirándulásaink 
voltak Székesfehérvárra, Horto-
bág�ra, a Szentendrei Skanzen-
be, Ipol�tarnócra, Fülekre. Bu-
dapesten a Pénzmúzeumot és 
Adventkor a Mag�ar Zene Há-
zát néztük meg. Gödöllőn részt 

vettünk az Idegenvezetők Világ-
napja alkalmából szervezett sé-
tákon. Voltunk a MATE Gödöllői 
Botanikus Kertben és a Gödöllői 
Arboparkban is. A gödöllői par-
kokban szervezett sétáink nép-
szerűek még a budapesti isme-
rőseink között is. Rendszeresen 
hallgatjuk a N�ugdíjas Akadé-
mia előadásait és részt veszünk 
a gödöllői kulturális rendezvé-
n�eken.
 Törődünk idős, beteg klub-
társainkkal is, sűrűn felvesszük 
velük a kapcsolatot telefonon és 
személ�esen is.
 Klubunk ebben az évben is mű-
ködtette a (www.mh n�ugdijas-
klubgodollo.eoldal.hu) honlapot. 
A honlappal közvetlenebb kap-
csolatot tudunk tartani eg�más-
sal és könn�ebb lett a szervezés, 
de számos érdekes írást, és hírt 
is közöltünk ezen a fórumon, a 
teljes tevéken�ségünkről szinte 
naprakészen lehet tájékozódni.

Lányi Aladár klubelnök

Gödöllői Honvéd 
Nyugdíjas klub:  
EZ TÖRTÉNT 2022-BEN 
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MOSOLLYAL  
a rák ellen 

   Az új évben új érdekessé-
gekkel várja az olvasókat a 
Gödöllői Magazin, aminek 
legújabb számát hamaro-
san kézbe vehetik az olva-
sók. A lap ezúttal, nőnap 
közeledtével, a hölgyeket 
helyezi a középpontba. A 
lapban olyan gödöllői höl-
gyeket ismerhetnek meg 
akik napjainkban  sokat 
tesznek a közösségért, de 
megtudhatják, kik azok, 
akik egykor sokat tettek 
Gödöllőért, vagy kikre te-
kintünk úgy, hogy az egész 
világra hatással voltak. 
 De nem csak itthon ere-
dünk a nők nyomába, ha-
nem gasztronómiai kalan-

dozásunk során is. Mindez 
természetesen csak ízelítő 
a sok érdekességből, ami 
a február második felében 
megjelenő lapban vár az ol-
vasókra.

Jön a Gödöllői Magazin

   Február 4. a rák 
elleni küzdelem vi-
lágnapja, amel�et 
minden évben ezen 
a napon tartanak vi-
lágszerte, a Nemzet-
közi Rákellenes Unió 
(UICC) kezdemén�ezésére.
 A Mag�ar Rákellenes Liga Gö-
döllői Alapszervezete is várta a 
világnapon az aktívan tenni aka-
rókat. A mag�ar Rákellenes Liga 
gödöllői alapszervezetének  Add 
Tovább a Mosol�odat csoportja 
mozgással hívta fel a fig�elmet 
az egészségünk megtartásának 
fontosságára. 
 Gödöllőn, a főterén eg�ütt 
tornázhattak az érdeklődők 

az Életmód Csontritkulásos 
Klubjának tagjaival Biha-
ri Vanda vezetésével, majd 
a Szenior Örömtáncosokkal, 
Varga Júlia remeken, eg�sze-
rűen megtanulható tánclépé-
seivel.
 Erre az alkalomra a Sorstárs 
Képtár fotói is a főtérre kerül-
te, hog� erőt, támogatást merít-
hessenek belőlük azok, akiknek 
erre szükségük van.  (JA)

ISMÉT NŐNAP! 
  Hamarosan megkezdődik 

a támogatói jegyek értékesí-
tése a Nőnapi Ajándékkosár 
előadásaira. A rendezvény-
sorozat idén is jótékony célt 
szolgál. A város nagysza-
bású rendezvényének hely-
színe idén a Gödöllői Királyi 
Kastély lovardája lesz. 
 Jegyek az alábbi  időpon-
tokban és helyszínen vásá-
rolhatók:
 

GÖDÖLLŐI  
KIRÁLYI KASTÉLY 
– TOURINFORM IRODA
 • február 20. 10-17 óráig
 • február 21. 10-17 óráig
 • február 22. 10-17 óráig

Valamint ugyanitt a Belvá-
rosi Jegyiroda nyitvatartá-
si idejében: szerdánként 
10 és 17 óra között. 
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Hol vagy VALENTIN?
Hamarosan ránk virrad Bálint napja, azaz a szerelmesek ünnepe. Talán 
nem tévedünk, hogy ez az egyik legmegosz tóbb ünnep, míg a fiatalok 
lelkesednek érte, az idősebbek azonban ha tehetnék elmenekülnének 
ilyenkor. Sokan azt hiszik, hogy csupán néhány éves múltja van, 
s igencsak meglepődnek, amikor kiderül, hogy nem így van. 

Kérjük, támogassa személyi jövedelemadója 1%-ának 
felajánlásával a Gödöllői Új Művészet Közalapítványt!

  A Gödöllői Iparművészeti Műhely 
a gödöllői szecessziós művésztelep 
szellemiségén alapuló al-
kotóműhely, kortárs galé-
ria és művészeti oktatási 
helyszín. A műhely fő cél-
kitűzése a professzionális 
kortárs képző és iparművé-
szet szélesebb körben való 
megismertetése. Program-

jában közösségi művészeti projektek, 
szakmai beszélgetések, a művészek 

kooprodukcióját támogató események, 
művészeti workshopok, animációs es-
tek, helyspecifikus projektek, divatbe-
mutatók szerepelnek.
 Kérjük, támogassa tevékenységün-
ket adója 1 %ának felajánlásával!
Előre is köszönjük támogatását!

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 
adószáma: 18680968-1-13h

Ezt a napot először az angol költő, 
Geoffrey Chaucer kötötte a romanti-
kus szerelemhez az 1300-as évek máso-

dik felében. Szintén Angliához kapcsolódik 
a legrégebbi ismert Valentin-napi üdvözlet, 
ami Károly orléansi-i hercegtől maradt 
fenn 1415-ből. Az ünnep az 1700-as évek-
ben bukkan fel az amerikaiak körében, ek-
kor kezdték a kézírásos „valentine”-eket 
írni, az első tömegszériában készült lapok 
viszont az 1840-es években jelentek meg. 

Bár a Va-
lentin napot a 

világ minden pont-
ján tartják, a legna-
g�obb fig�elmet az 
olaszországi Terni 
városában kapja, 
ahol hag�omán�, 
hog� a szerelmesek 
napjának előestéjén 
egész Itáliából érkez-
nek ide párok, és a 
város bazilikájában, 

San Valentino (azaz Szent Bálint) sírjánál 
jelentik be n�ilvánosan jeg�ességüket. 
 Szent Bálint azonban nem csak a jeg�esek 
védőszentje, de ő a pártfogója a fiatal házasok-
nak, az epilepsziásoknak és a hasfájósoknak 
is. A hag�omán�ban három Bálint nevű szent 
története keveredik, akikről nag�on kevés hi-
teles tén� maradt fenn. Az eg�ik római pap 
volt, a másik a Rómához közeli Terni város, 
míg a harmadik passaui püspöke volt. Felte-
hetőleg a 269. február 14-én kivégzett római 
pap lett a szerelmesek védőszentje, akinek 
szokása volt, hog� a római ifjú házaspáro-
kat saját kertjéből szedett virágcsokorral ör-
vendeztette meg. I. Gelasius pápa 496-ban 
rendelte el, hog� február 14-én emlékezze-
nek meg róla. (KJ)
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EZ LESZ 2023 
– néhány érdekessége

A köles nemzetközi éve: Az ENSZ, il-
letve élelmezésüg�i szervezete, a FAO a 
kölestermesztésnek szenteli 2023-at, te-
kintettel a növén� élelmezési tulajdonsá-
gaira és az éghajlatváltozáshoz való alkal-
mazkodóképességére.

Január 22-én véget ért a kínai holdnaptár 
szerinti óév és elkezdődött az új: a Tigris 
évéből a Nyúl évébe evezünk. A kí-
nai állatöv szerint tehát 2023, eg� nag�on 
békés év, amel�et mindenki tárt karokkal 
fogad a merész Tigris éve után.

Az asztrológia szerint minden esztendőnek 
megvan a maga uralkodó bol�gója; 2023 

a Mars 
éve, ami 
hatalmas 
e ne r g i -
ákat hív 
életre.

Mag�arországon 2023 Petőfi 
Emlékév, hiszen 200 évvel ez-
előtt, 1823. január 1-jén, Kiskő-
rösön, Petrovics Sándor néven 
megszületett az eg�ik legismer-
tebb hazai költő, forradalmár, 
a mag�ar költészet eg�ik leg-
kiemelkedőbb alakja.

De 200 évvel ezelőtt, 1823. ja-
nuár 20-án, Alsósztregován 

megszületett Madách Imre is. Költő, 
drámaíró, üg�véd, politikus, a Kisfalud� 
Társaság rendes és a Mag�ar Tudomán�os 
Akadémia levelező tagja, és Az ember tra-
gédiája írója.

És ha már 200: éppen két évszázaddal ez-
előtt, 1823. január 22-én tisztázta le Köl-
csey Ferenc a Himnusz szövegét. Ez a nap 
lett a Magyar Kultúra Napja.

Évfordulók, emlékérmék. Az első ja-
nuár 22-én érkezett, Kölcsey Ferenc és 
a Himnusz előtt tisztelegve. Az ezüst-
érméje 15 ezer forintot ér, a színesfém ver-
zió 3000 forintos névértékű.

Április 11-étől, azaz a Mag�ar Költészet 
Napjától kezdődően lehet megvásárolni 
a Petőfi Sándort ábrázoló érméket, 
amikből az ezüst 30 ezer forintos lesz, a 
színesfém pedig 7500.

200 évvel ezelőtt, 1823. március 3-án, 
Oláhpatakon megszületett id. András-
sy Gyula, arisztokrata, politikus, aki 
Mag�arország miniszterelnöke, majd az 
Osztrák–Mag�ar Monarchia közös kül-
üg�minisztere volt.

550 évvel ezelőtt, 1473. június 5-én került 
ki Hess András budai n�omdájának első 
terméke, eg�ben az első Mag�arországon 
n�omtatott kön�v, a Budai krónika.



PÉCSI ILDIKÓ EMLÉKDÍJ 
SZAVAZZON ÖN IS!

  Pécsi Ildikó emlékének ápolására a 
Pécsi Ildikó Színtársulat létrehozta a Pé-
csi Ildikó Emlékdíjat, amit minden évben 
egy 70. életévét betöltött színésznő kap-
hat meg . Első alkalommal Halász Judit 
vehette át az elismerést.
 A díj átadására minden esztendőben 
Pécsi Ildikó születésnapján, május 21én 
kerül sor. A közönség által javasolt szín-
művészek közül a Pécsi Ildikó Színtársu-
lat titkos szavazással választotta ki az öt 
jelöltet. Most ismét a közönség dönthet, 
ki legyen a kitüntetett. 
 A díj egy Pécsi Ildikó aláírásával ellá-
tott üveg obeliszk, ami mellé pénzdíj és 
oklevél is jár.

A idei jelöltek:
 Béres Ilona, 
 Hámori Ildikó, 
 Molnár Piroska, 
 Oszvald Marika, 
 Pogány Judit
Szavazni 2023. április 23-ig lehet:
  •   A Pécsi Ildikó Színtársulat 

Facebook-oldalán.
  •   A szavazólap kivágásával  

és beküldésével szerkesztő
ségünk postacímére: 

 2101 Gödöllő Pf. 385.
  •   A szavazólapokat 

személyesen is leadhatják  
a Gödöllői Királyi Váróban. 

   Ki Tartuffe? Eg� minden hájjal megkent szélhámos, 
aki éppen a morál álruháját felöltve követi el a legna-
g�obb disznó ságokat. Vag� lehet csak kiaknázza a le-
hetőségeket, amiket kézen n�újtanak felé és ettől eg�-
re telhetetlenebb lesz?
 Ki Orgon? Eg� gazdag polgár, aki hirtelen a vallást 
előbbre hel�ezi a pénznél és be akarja bizon�ítani, hog� 
a hit az emberi érzelmeket is képes leg�őzni. Előfor-
dulhat-e, hog� a család le- és kitagadható?
 Ki az úr a házban? 
 Ki lesz a tettes, és ki az áldozat? Ki irán�ít kit? A hel�-
zet nem ol�an eg�szerű, hog� csak úg�, könn�edén bár-
ki beskatul�ázhatna bárkit is. 
 És akkor még nem ismerjük a darab többi szereplő-
jét, akik mindann�ian el akarják érni céljukat.
 A Tartuffe közel 400 éves története akár napjaink-
ban is játszódhatna.
 De lehet abban is játszódik. Ezt mindenki eldönthe-
ti, aki eljön és megnézi az előadást.
 Eg�et ígérhet a rendező. Ez a Tartuffe picit más, mint 
a többi.
 Jegyek online vásárolhatók a Művészetek 
Háza honlapján keresztül és a jegy.hu oldalon, 
valamint a Királyi Kastély Turinform irodájá-
ban a Belváros Jegyiroda nyitvatartási idejé-
ben: szerda: 15–17 óra között. 

Tartuffe  
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KORSZAKOK KÖZÖTT
  A klasszika és a romantika ze-

néjéből ad ízelítőt a zeneszerető 
közönségnek a Gödöllői Szim-
fonikus Zenekar februári bér-
letes koncertje. Az estről Cser 
Ádám karmestert és Her cez nik 
Anna operaénekest, a népsze-
rű művészházaspárt kérdeztük. 
 – A Gödöllői szimfoniku-
sok februári bérletes koncert-
jén a klasszikából való átme-
netet Schubert megrendítően 
szép dalai jelentik, melyek híd-
ként szolgálnak harmóniai és 
kifejezésbeli megoldásokkal 
a romantikus kor zenéje felé. 
A koncerten elhangzó művek 
szerzőinek alkotói magvát Bee-
thoven szelleme kíséri szerkeze-
ti és motivikai tekintetben, ren-
geteg színbeli újítással, melyet 
a személyes élmények tökéle-
tes leképzésével komponálnak 
szenvedélyes, romantikus zenei 
formába. Schumann és Men-

delssohn művei a korai roman-
tikából egészen a kor érett da-
rabja felé mutatva tökéletesen 
kiforrott remekművek.
 Cser Ádám nem csak kar-
mesterként lesz jelen a koncer-
ten, az öt felcsendülő Schubert 
dal egyikének hangszerelése is 
az ő műve. 
 – Ezek a dalok eredetileg 
zongora kísérettel íródtak, Liszt 
és Berlioz nevéhez kötődnek az 
első zenekari változatok. Cser 
Ádámnak köszönhetően most a 
Pisztráng csendül fel új köntös-
ben – mondta Herczenik Anna, 
aki elmondta, első alkalommal 
játszanak együtt férjével Schu-
bert dalokat. 
 A művészházaspár a kon-
certet követően áprilisban lép 
majd fel ismét együtt városunk-
ban, a Gödöllői Akadémia ven-
dégeiként hívják majd zenei ka-
landozásra a közönséget. 

VELÚR – Játék  
a bőrrel és a térrel
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   VELÚR címmel n�ílik kiállí-
tása Katona Szabó Erzsébet Fe-
rencz� Noémi-díjas textilmű-
vésznek a héten a Műcsarnok 
Box termében. 
 A tárlat eg� része Katona Sza-
bó Erzsébet életművének, válo-
gatás bőr munkáiból. A most be-
mutatásra kerülő an�ag három 
részből áll. Az első középpont-
jában „A Fal” áll, ami a legfon-
tosabb alkotásai közé tartozik, a 
berlini falat és annak lebontását 
követő változásokat szimbolizál-
ja, de a szemlélő szándéka sze-
rint felidézheti a Kínai Nag� Fal 

vag� a Siratófal eg� részét is. A 
művet korábban nag� sikerrel 
mutatták be Kölnben. 
 A második rész a Kis minták 
nag� mozgásban címet viseli, itt 
az áttört bőrmunkák kapnak he-
l�et, míg a harmadik rész eg�-
fajta „Tér belépő”, ahol a fal és a 
tér találkozása játékra invitálja 
a szemlélőt.  
 A kiállítás február 10-től 
március 26-ig látogatható a 
Műcsarnokban.  Február 11-
én szombaton 16 órától tárlatve-
zetést tart Markovits Éva művé-
szettörténész, a kiállítás kurátora.



Újvári Miklós

Új műsorok, 
ÚJ ARCOK 
Hamarosan megújult 
kínálattal jelentkezik a 
Gödöllő NetTV műsora. Mint 

arról legutóbbi lapunkban hírt adtunk, február harmadik 
hetében új, valamint régi új műsorok indulnak, amelyek 
heti rendszerességgel tájékoztatják az érdeklődőket a 
legfontosabb aktualitásokról, tudnivalókról, legyen szó 
politikáról, kultúrától, sportról, érdekességekről. 

   Sztár – napjaink-
ban szinte mindenkit 
így neveznek, aki fel-
tűnik a médiában. Az 
elmúlt években igen-
csak lejáratott lett ez 
a kifejezés. Ha meg-
kérdeznénk valaki-
től, ki az első sztár, 
aki eszébe jut, nagy 
valószínűséggel olyan nevet mondana, amire 
pár év múlva már senki sem fog emlékezni. Ám 
vannak olyan valódi csillagok, akik évtizedeken 
át, sőt, haláluk után több évtizeddel is meghatá-
rozóak tudnak maradni. Ezen kevesek közé tar-
tozik Audrey Hepburn.
 Az angolbelga származású színésznő halála 
után harminc évvel is meghatározó alakja ma-
radt nem csak a film világának, hanem a divat-
nak és az UNICEFnek is, amelynek élete vé-
géig jószolgálati nagykövete volt. 
 De ki volt valójában ez a gyermeki bájjal 
megáldott, csodálatos tehetségű nő, aki egy pil-
lanat alatt elvarázsolta Hollywoodot?  
 Mindössze 23 éves volt, amikor eljátszotta 
Anna hercegnőt a Római Vakáció című filmben 
Gregory Peck partnereként – mindössze nyolc 
évvel azután, hogy csaknem éhen halt a II. vi-
lágháború alatt. 
 Ezután egymást követték a jobbnál jobb 
filmszerepek. Kevesen vannak, akik Audrey 
Hepburn neve hallatán, ne vágnák rá azonnal: 
My Fair Lady, Álom luxuskivitelben, Várj, míg 
sötét lesz!  Mindössze három film a sok közül – 
de persze még jó sok közönségkedvencet so-
rolhatnánk. 
 De magunk előtt látjuk törékeny alakját az 
ikonikus fekete ruhában, az arcát takaró hatal-
mas napszemüveggel, ami védjegyévé vált Hu-
bert de Givenchy múzsájának. 
 Nehéz elképzelni, hogy ez a különleges nő  
lámpalázas volt és mindennél jobban vágyott 
az átlagos, békés családi életre. Egy csodák-
kal, mégis sok fájdalommal teli élet tárul elénk 
Audrey Hepburn életrajzi regényéből.

(Juliana Weinberg:  
Audrey Hepburn tündöklő csillaga)

EGY VALÓDI  
CSILLAG

AJÁNLÓJA

BAGOLY 
könyvesbolt
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A „Sarokba szorítva” című politikai 
műsornak már a címe is sokat el-
árul. A több résztvevős beszélge-

tés többek között segít rávilágítani arra, 
hog� az eg�es belpolitikai esemén�ek, 
parlamenti vag� kormán�döntések, ho-
g�an hatnak a településekre, íg� városunk 
életére is. Képet kaphatunk arról, mil�en 
feladatai vannak eg� önkormán�zatnak, 
hog�an áll össze eg� városi költségvetés, 
de azt is megtudhatjuk hog�an érinti a 
mindennapokat az infláció hatása, vag� 
az energiaválság. A témát mindig az ak-
tualitások adják. A műsorvezető Újvári 
Miklós, akinek a neve sokaknak ismerő-
sen cseng, s aki maga is otthonosan mo-
zog politikai kérdésekben. 
 Könn�edebb témákkal foglalkozik majd 
a „Helló szombat!”. A kultúrával, civil 
élettel, sporttal foglalkozó magazinban 
a stúdió beszélgetéseket külsős felvéte-
lek is színesítik, amit a korábbi „Csütörtö-

köt mondunk” fol�tatásának is tekinthe-
tünk. A műsor háziasszon�a Tápai Dóra 
lesz, akit már számtalan szerepben állt a 
közönség elé, televíziós műsorvezetőként 
azonban most mutatkozik be első ízben. 
A „Helló Szombat!” lehetőséget ad az ér-
dekes, aktualitásokkal foglalkozó beszél-
getésekre és előzetest n�újt a program le-
hetőségekről. 
 Azok számára, akik szeretik a mél�ebb, 
tartalmasabb interjúkat, jó hír, hog� visz-
szatér a „Zavarhatok”. A közel eg�órás mű-
sorban L. Péterfi Csaba beszélget ismert 
és néha kevésbé ismert emberekkel. Ám, 
míg korábban elsősorban gödöllőiek vol-
tak a vendégei, most ol�an személ�eket 
kérdez, akik nem feltétlenül városunkból 
ismertek. Vendégei között lesznek, akik 
Gödöllőről származnak, vag� más gö-
döllői kötődéssel rendelkeznek, de ol�a-
nok is, akinek eg�általán nincs közük a 
városhoz, de országosan ismertek. Be-

szélgetőpartnerei 
között ol�anokat is 
találunk majd, aki-
ket a nag�közön-
ség számára nem, 
de eg�es körökben 
– például a szín-
házi életben, vag� 
a filmszakmában 
– elismerés övez, 
kiváló munkát vé-
geznek, csak épp a 
háttérben dolgoz-
nak. Az új műsorok 
a n�ári szünetet le-
számítva év végéig, 
hetente várják majd 
a nézőket.Tápai Dóra



ZOLBERT  
lemezbemutató  
a Jazz Clubban 

  Február 18án, szombaton külön-
leges koncert vár a közönségre a Ki-
rályi Váró Kulturális Központban. A 
már hetedik évében járó Jazz Club-
ban Zolbert és zenekara lép színpad-
ra a szaxofonos legújabb lemezének 
anyagával.  
 A Jazz Club ma már nem csak az-
zal dicsekedhet, hogy a műfaj legkivá-
lóbb előadói lépnek itt fel, hanem az-
zal is, hogy felkerült a JazzMa listájára.  
A neves zenei portál idén is megsza-
vaztatta olvasóit a műfaj hazai előadó-
iról, albumairól, fesztiváljairól és jazz 
klubjairól. A Gödöllői Királyi Várót első 
alkalommal szavazta be a közönség, 
s az ötödik legjobb helyre sorolták. 
 A „Focus” című album 3,5 év törté-
netét foglalja össze, a művész szülő-
vé válásától, az USAbeli utazásain 
át, egészen az elmúlt 2 év pandémiás 
helyzetéig, szimbolizálva azt a mély 
lelki és művészi átalakulást, amiken 
keresztülment az alkotó, hogy új ins-
pirációk által megújulva, ezután tény-
leg csak az igazán fontos dolgokra fó-
kuszálhasson.
 A koncerten közreműködnek: Zolbert 
– szaxofonok, Antal Gábor – zongo-
ra, Udvarhelyi Gábor – gitár, Gudics 
Martin – basszusgitár, Molnár Mátyás 
– dobok
 A „Focus” című nagylemez CDn 
megvásárolható lesz a helyszínen, 
melyet az alkotók személyre szólóan 
dedikálnak vendégeink részére.
 Jegyek 3500 forintos áron vásárol-
hatók a Királyi Váró Kulturális Köz-
pontban hétfőtől csütörtökig: 916 óra, 
pénteken 914 óra között, valamint a 
koncert előtt, valamint a Gödöllői Vá-
rosi Könyvtárban. Csak készpénzes 
fizetésre van lehetőség.  (NyF) 
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Vígjátékkal és  
zenés esttel jön a 
SPIRIT SZÍNHÁZ 
Ismét izgalmas, szórakoztató produkcióval várta a közönséget a Spirit 
Színház a Gödöllői Királyi Váró Kulturális Központban.  A „Főnök a 
pácban” című előadást az óriási érdeklődésre és a nagy sikerre való 
tekintettel február 19-én 16 órai kezdettel ismét műsorra tűzik.

S hog� mire számíthat a kö-
zönség? 
 Bajban a pszichiáter. Be-

fol�ásos, gazdag páciense le-
foglalja minden idejét. Men�-
asszon�a és veszél�es üg�fele 
eg�re türelmetlenebb. Mi törté-
nik akkor, ha a pszichiáter esik 
pánikba? 
 A szellemes, pergő párbeszé-
dekkel megírt vígjáték a „Csak 
eg� kis pánik” színpadi válto-
zata. Szereplők:  Perjés János, 
L. Péterfi Csaba, Nagy Fruzsi-
na Lilla, Csáki Ágnes és Haász Tamás.
 A Spirit Színház február 26-ai előadá-
sa más vizekre evez. 16 órától eg� nosz-

talgikus zenés összeállítás várja az ér-
deklődőket „A  csillagok örökké élnek” 
címmel, amel�en a hazai színházi és ze-

nei élet kiválóságaira emlékez-
nek. Psota Irén, Domján Edit, 
Cserháti Zsuzsa és Szécsi Pál 
alakját eleveníti fel Perjés Já-
nos műsora, amel� színházról, 
múltról, változásról, és halha-
tatlan szerelmekről szól. Az es-
ten Márai Sándor, Szepes Má-
ria, Tóth Árpád, Lackfi János 
versei mellett népszerű sláge-
rek hangzanak el. 
 Zongorán közreműködik: 
Varga Zoltán
 Jegyek mindkét előadás-
ra  2500 forintos áron vá-
sárolhatók a Királyi Váró 
Kulturális Központban 
hétfőtől csütörtökig: 9- 16 
óra, pénteken 9-14 óra kö-
zött, valamint a Jegy.hu 
oldalon. A helyszíni vá-
sárlásnál csak készpén-
zes fizetésre van lehetőség. 
 (NyF)
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ÉLJEN  
a lápi póc!

Virágos kert  
TÉLEN IS  
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NE ÖNTSD KI! ADD LE!

  A legtöbb háztartásban 
problémát okoz, mit kezdje-
nek a használt étolajjal. Saj-
nos sok esetben ez a rend-
kívül környezetszennyező 
anyag a lefolyóban, vagy a 
háztartási hulladékgyűjtőben 
végzi. Pedig 1 csepp olaj akár 
1000 liter élővizet is beszeny-
nyezhet!
 Épp ezért a használt étolaj 
megfelelő kezelése, tisztítá-
sa és újrafelhasználása rend-
kívül fontos.  Ezért is jó hír, 
hogy városunkban is egyre 
több helyen van lehetőség 
arra, hogy a használt növé-
nyi olajat környezetbarát mó-

don leadja a lakosság. A MOL 
kutakon már évek zajlik a be-
gyűjtés, az elmúlt hónapok-
ban azonban örvendetesen 
megnőtt azoknak az üzletek-
nek a száma, ahol szintén le 
lehet adni az összegyűjtött 
mennyiséget. Mára az ALDI, 
a SPAR és a COOP is gyűj-
tőpontokat alakított ki. 
 Íme a Gödöllői helyszínek, 
ahol mindenki számára lehe-
tővé teszik a használt növé-
nyi olaj ingyenes leadását: 

A MOL kutakon:  
Szabadság úti és  
a Dózsa György úti kútnál;
Aldi étolajbox:  
 Bossányi Krisztina u. 4.
Spar, Kossuth u. 46–48.,  
 Köztársaság út 85.
Coop üzletek:  
 Arany J. út 10.,  
 Egyetem tér 17.,  
 Palotakert 19.,  
 Szabadság tér 4.     

A fokozottan védett lápi póc (Umbra krameri) 
kapta a legtöbb szavazatot a Magyar Haltani 
Társaság által meghirdetett közönségszavazáson.

   Ezen a télen még nem nag�on 
volt lehetőségünk hótakaróban 
g�ön�örködni, a csupasz kertek 
is szomorú látván�t n�újtanak. 
Vannak azonban ol�an növén�ek, 
amik il�enkor is képesek virágba 
borítani körn�ezetünket. 
 Az eg�ik il�en a téli jázmin.  Ez 
a szétterülő ágú cserje, üde szín-
foltja lehet télen a kertnek, akár 
falat is képet alkotni a kerítés 

A fokozottan 
védett lápi 
póc, amel�-

nek eszmei értéke 
250 ezer forint pél-
dán�onként, a Kár-
pát-medencén kívül 
csak a Duna alsó 
szakasza mentén és 
a Dn�eszter torko-
latvidékén él. Jellegzetessége a 
sötéten foltozott barna szín, az 
oldalán húzódó rézvörös csík, a 
hosszú hátúszó és a lekerekített 
farokúszó. Táplálékát többn�ire 
kisebb gerinctelen állatok, férgek, 
rákok, puhatestűek alkotják, de 
apróbb halakat is bekebelez.
 Amint neve is elárulja, növé-
n�ekkel benőtt, álló vag� lassan 
áramló vizek jelentenek igazi ott-
hont számára. A faj eg�kor töme-
gesen élt hazánkban, ám a lápok 
és mocsarak lecsapolását köve-
tően visszaszorult azok maradé-

kaiba, a tőzegfejtők gödreibe, va-
lamint csatornákba. Mivel mára 
nag�on megritkult, fennmara-
dásáról eg� fajvédelmi program 
keretében Mag�arországon mes-
terséges szaporítással és a szapo-
rulat kitelepítésével gondoskod-
nak a szakemberek.
Az Év Hala Mag�arországon vá-
lasztást a Mag�ar Haltani Társa-
ság kezdemén�ezi 2010 óta, hog� 
íg� is felhívja a fig�elmet eg�es 
halfajok jelentőségére, vag� eset-
leges veszél�eztetett voltára.

(Forrás: agrarszektor.hu)

mellett, abba kapaszkodva. Zöld 
vesszői jellegzetes nég�szögle-
tűek, földig hajolva könn�en 
megg�ökeresednek, majd íve-
sen továbbnőnek. A növén� ha 
van mire támaszkodnia, 3-4 mé-
ter magasra is felkúszik. Csillag 
alakú citromsárga virágai  dec-
embertől áprilisig n�ílnak..
 Könn�en szaporítható. Ha 
eg� ág a talajt éri, nag�on g�or-

san g�ökeret ereszt. 
Il�enkor elég met-
szőollóval leválaszta-
ni az an�anövén�ről, 
óvatosan kiemelni a 
földből és új hel�ére 
ültetni. 
(Folytatjuk.)  

(NyF)
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TERVEZZÜNK!
Sokaknak új kertje 
születik idén, sokan 
önök közül a meglévőt 
szeretnék frissíteni. 
Akárhogy is legyen 
idén tervezés nélkül 
ne indítsuk el az 
évet a kertünkben. 

   1,5 éves ivar-
talanított kan. 
Pórázon szé-
pen sétál. Más 
kutyával össze-
szoktatható.

   10 hetes 
kistestű kisfiú. 
Csak benti 
tartásra 
fogadható 
örökbe.

 1,5 éves  
ivaros kan.  
Pórázon  
szépen sétál. 
Más kutyával 
összeszoktatható.

  6 éves 
ivaros szuka. 
Pórázon szépen 
sétál, gyereke-
ket nagyon 
szereti.

FOGADJ ÖRÖKBE
a Gödöllői Gyep- 
mesteri Telepről! 

RUDI

ALEX

MASZAT

LIZA

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:  
06-70-508-5422, naponta 8-20 óráig

B ármil�en állapotok is uralkodnak 
most önöknél, vannak ol�an alap-
vető dolgok, mel�eket a létrehozás 

előtt gondoljanak át!
 Merre menjenek az utak? Hol játszanak 
a g�erekek? Vélemén�em szerint, legin-
kább mindig szem előtt! Ezt a saját g�ere-
keim megtanították nekem. 
 A kut�usok kérdésében is mindig meg-
oszlanak a vélemén�ek, de létezik kut�a 
és kert eg�szerre, csak idomulni kell eg�-
máshoz. 
 Érdemes felírogatni, szeretnénk-e ha-
szonkertet, kerti sütögető hel�et, meden-
cét, homokozót és ezeknek a hel�ét logiku-
san ki is jelölni. Sokan a kerti grillezőket a 
háztól távolabbra hel�ezik el, pedig a „sza-
gok” higg�ék el, a másik utcából is át tudnak 
szállni, ellenben, ha messze van a háztól a 
kerti sütögető, hosszú utakra számítsunk, 
amíg ki és bepakolunk. 
 Érdemes a vízfelületeket is átgondolnunk, 
mert eg� kertnek szinte alapkelléke, akár 
tó, akár madárfürdetők képében. A tava-
kat érdemes a szem látókörébe elhel�ezni, 
de hallótávolságon belül is, hog� a hang-
jait is élvezni tudjuk. 
 A növén�ek tekintetében érdemes az in-
terneten latin nevük alapján képeket keres-
ni róluk, hog� igazi, kertbéli formájukat is 

lássuk, hiszen a kertészetekben járva, majd 
a kisebb változatokat fogják úg�is megvá-
sárolni, de jó tisztábban lenni a természe-
tes alakjukkal és méreteikkel is. 
 A latin nevek összeírása azért is hasznos, 
mert íg� könn�ebben tudnak majd önök-
nek segíteni eg�-eg� növén� keresésekor. 
 A színek is fontosak eg� kertben. Már 
most, amikor a növén�eket keresgetik, ér-
demes színek szerint is csoportosítani, ki-
véve, ha szeretik a tarka kerteket. 
 A lilás, fehér és kék színvilágú kertek 
hűvösebb hatást keltenek majd, míg a na-
rancs, piros, vörös és sárga melegebbet. A 
fehér virágokkal teli kert érdekes, de sok-
kal tovább élvezhetőek naponta, mint szí-
nes társaik, mivel nem n�elik el a fén�t, 
íg� aki később ér haza ezt is számításba 
veheti. 
 Fű kérdésében, ha engem kérdeznek, a 
réti g�epet tartom az eg�ik legjobb do-
lognak, amiben minden van. Sokan csak 
g�omtengernek nevezik, ám ezek a terü-
letek a száraz időszakokat sokkal jobban 
viselik, mint bármel� más fűfelület. Ta-
vasszal, mikor még több csapadékra szá-
míthatunk, érdemes fűmagot akár ezek 
közé is kiszórni és meglátják, csodálatos 
zöld felületeket kaphatnak íg�. G�ommen-
tes fű, amúg� sem létezik, ezzel jó tisztá-

ban lenni minden kerttulajdo-
nosnak.  
 Összességében tehát, mielőtt 
bárminek is nekikezdnének, ír-
janak listát, logikai sorrendet a 
tennivalókba és vásárlási listát, 
bár úg�is több növén�t fognak 
venni, mint amit felírtak. Ez sa-
ját tapasztalat! 
 Jó egészséget Önöknek! 

Bujtás Anikó 
www.bujtaskert.hu 
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Taroltak a gödöllői  
gyaloglók az OB-n

  Szombaton rendezték az U16os 
Fedettpályás Országos Bajnoksá-
got. A 3000 méteres gyaloglószámo-
kat is. A fiúk között a Honvéd Szondi 
SE két fiatalja teljesítette a távot, Hor-
váth Martin 21:37.32 perc, míg Lige-
ti Dávid 25:17.44 perc alatt. A lányok 
versenyében Vancsó Enikő 15:56.95
cel nyert Vancsó Noémi (16:48.81) és 
Szentgáli-Varga Villő (16:53.40) előtt. 
Mindhárman a MATEGEAC sportolói. 

Forrás/fotó: MATE-GEAC
 

KÖNNYED gödöllői győzelem 
a Jászberény ellen

DIÁKOLIMPIA döntőt  
rendeztek Gödöllőn

   Tanulásban aka-
dál�ozott diákok-
nak szervezett janu-
ár 26-ra asztalitenisz 
diákolimpiai döntőt 
a Fog�atékosok Or-
szágos Diák-, Ver-
sen�- és Szabadidő-
sport Szövetsége 
(FODISZ), aminek 
városunk asztalite-
nisz-csarnoka adott 
otthont.
 Az V.-VI. korcso-
portosok mérték 
össze tudásukat és 
vettek részt az inkluzív sportnapon. A ren-
dezvén�t köszöntő beszédével Dr. Gémesi 
György, Gödöllő város polgármestere n�itot-
ta meg. A versen�t lezáró döntők előtti pihe-
nőidőben a g�erekeket baráti mérkőzésekre 
invitálták Szvitacs Alexa para-asztalitenisz 
bajnokkal. Az esemén�t Vígh Zsolt, a Mag�ar 
Para-asztalitenisz szakágvezetője is meglá-
togatta. A n�ertes diákoknak a díjakat Sza-

S zalay Attila vezetőedző a mérkő-
zést követően íg� n�ilatkozott: „Eg� 
jó formában levő fiatal, lelkes csa-

pat volt ma az ellenfelünk és ezt az előző 
heti teljesítmén�ük is bizon�ítja. A mér-
kőzés eg�es szakaszaiban nag�on kellett 
koncentrálnunk, hog� a számunkra na-
g�on fontos három pont ne forogjon ve-
szél�ben.”

RÖPLABDA A női röplabda NB I. Liga 12. 
fordulójában a sereghajtó 
Jászberényt látta vendégül a 
GRC. A papírformának megfele-
lően, könnyedén 3-0-ra diadal-
maskodtak a gödöllői lányok.

EREDMÉNY:
Gödöllői RC–Jászberény VT 3-0 (15, 20, 16)
Monor, 43 néző. V: Vigh, Suba.
GRC: Kovács E. 8, Halla P. 8, Nagy 
V. 15, Boros 5, Kökény P. 12, Borsos 
L. 7. Csere: Maurer, Szerencsés (li-
berók), Kardos 2, Sorompó. Vezető-
edző: Szalay Attila.
JÁSZBERÉNY: Fodor 5, Kovács D. 1, 
Sléder 7, Juhász V. 6, Faragó 4, Som-
lai 4. Csere: Lagzi-Kovács (liberó), 
Berényi. Vezetőedző: Deme Gábor.

 A Gödöllői RC csapata 18 ponttal, 21:20-
as szettaránn�al a 6. hel�en áll az NB I. Liga 
bajnoki tabelláján.
 A csapat következő mérkőzése a BVSC-
Zugló elleni rangadó lesz február 11-én, 
szombaton 17 órakor a monori sportcsar-
nokban.  Forrás/fotó: GRC

bó László, a Mag�ar Paralimpiai Bizottság 
és a FODISZ elnöke, Ligárt Balázst, a Ma-
g�ar Paralimpiai Bizottság sportszervező-
je, valamint Szvitacs Alexa mag�ar para-
asztaliteniszező adták át.
 Az V-VI. korcsoportos fiúk közül Nyíri Sza-
bó Lázár lett az első hel�ezett, míg az V-VI. 
korcsoportos lán�ok közül Székely Izabel-
la állt a dobogó legtetején.

ASZTALITENISZ

ATLÉTIKA
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A MATEGEAC 
kiválósága két aranyérmet (egyéni, 
vegyescsapat) nyert légpuskában a 
jakartai sportlövő világkupaversenyen.
 A fiatal sportoló az év első vk
viadalán az alapversenyt 632 körös 
teljesítménnyel megnyerte, a nyolcas 
döntőben aztán 260,8 körrel a lengyel 
Aneta Stankiewicz-csel holtversenyben 
zárt az élen. Ők ketten 16 pontig tar-
tó aranymérkőzésen döntötték el az 
első helyet: a szenzációsan verseny-
ző Mészáros 1610re bizonyult jobb-
nak.
 „Az alapversenynek nagyon örül-
tem, úgy érzem, elég jól megdolgoz-
tam az eredményért, és ezek után 
nagy reményekkel indultam a döntő-
ben” – idézte a szövetség közleménye 
Mészáros Esztert, aki elárulta, hogy 
a finálé eleje kissé„döcögősen ment” 
neki, de úgy érezte, hogy „benne van 
a jó eredmény”. „Amikor rosszul kez-
dek egy döntőt, sokszor könnyebb fel-
jönni, mert úgy érzem, nincs más irány, 
csak előre, és ez most is így történt. 
Nagyon örülök, hogy jól indítottam ezt 
az évet, és hogy megszereztem a má-
sodik egyéni világkupaaranyamat.”
 Az egyéni versenyben aratott diada-
la után a gödöllői sportoló Péni István-
nal közösen a légpuska vegyescsapat 
számában is aranyérmet nyert. 

Forrás/fotó: MATE-GEAC

NÉGY ÉREM  
a Lendva Kupán

HÁROM MÉRKŐZÉST  
JÁTSZOTTAK hétvégén  
az MATE-GEAC MSA  
csapatai két korosztályban

Mészáros Eszter  
DUPLÁZOTT  
a jakartai vk-n
SPORTLÖVÉSZET

A játék minden elemében felülmúl-
ták a fiúk ellenfelüket és az első 
három neg�edet kapott gól nélkül 

hozták le. Mindenki játéklehetőséget ka-
pott a mérkőzésen.

EREDMÉNY:
MGM–Pilisvörösvár 21-2
A Budapesti G�ermek IV. bajnokság C-cso-
portjában Potocska Marcell edző az Oázis 

   Február 4-5-én rendezték Szlovéniában 
a 47. Lendva Kupa nemzetközi versen�t.
 A megmérettetésre Horvátországból, 
Ausztriából, Bulgáriából, Szlovákiából és 
Mag�arországról érkeztek a versen�zők. 

SC elleni mérkőzés után a következőkép-
pen értékelt: „A g�erekeknek ez volt az első 
mérkőzésük a „C” csoportban, eg� nag�on jó 
ellenfél ellen. Jól kezdtük a mérkőzést, oda 
fig�elve higgadtan játszottunk. Az első két 
neg�edben megcsináltak mindent a g�ere-
kek, amit kértem tőlük, ez az eredmén�en 
is látszott. A fol�tatásban sajnos fejben elfá-
radtunk és már nem volt meg az a koncent-
ráció, mint a mérkőzés elején. Mindenki le-
hetőséghez jutott, illetve 2 új fiú is be tudott 
mutatkozni. Összességében elégedett va-
g�ok a látottakkal.”

EREDMÉNY:
MGM–Oázis Sc 2-7
Eg� óra pihenő után következett a máso-
dik mérkőzésük a Kecskemét ellen, ami az 
első fordulóból lett elhalasztva. A g�ere-
kek fáradtan kezdték a mérkőzést, de sze-
rencsére az ellenfél is beragadt az elején. 
Három neg�eden keresztül apróbb hibák-
kal játszottunk, ami ebben a korosztál�-
ban teljes mértékben rendben van. Saj-
nos a két órán belül lejátszott második 
mérkőzés utolsó neg�edére már elfárad-
tak a g�erekek és ez a mérkőzés képén is 
meglátszott. De minden erejüket össze-
szedve sikerült megtartani az előn�t, íg� 
n�erni tudtak.

EREDMÉNY:
MGM–Kesi 7-5

Forrás/fotó: MATE-GEAC

A Budapesti Gyermek II. bajnok-
ság Alsóházában Petlyánszki 
Péter edző tanítványai fölényesen 
nyertek a harmadik fordulóban, 
így 100%-os teljesítménnyel 
vezetik a hétcsapatos csoportot. 

CSELGÁNCS

VÍZILABDA

Futó Gábor és Szádvári Zoltán edzők ál-
tal felkészített gödöllői fiatalok a követke-
ző eredmén�eket érték el:

 1. hel� Kárpáti Boglárka 
 2. hel� Zechmeiszter Oszkár
 2. hel� Bondár Ágoston
 2. hel� Hevesi Csoma
 5. hel� Theil-Czeglédy Vendel
 7. hel� Mészáros Olivér
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
GÖDÖLLŐI KÖZFORGALMÚ  
GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI IDŐSZAK:
 hétköznap és szombaton: 20.00-22.00 óráig
 vasárnap és ünnepnapokon: 8.00-22.00 óráig
2023. február 6-tól 12-ig
EGYETEMI GYÓGYSZERTÁR
Egyetem tér 1., Tel.: 06-28/420-243

2023. február 13-tól 19-ig 
MÁRIABESNYŐI GYÓGYSZERTÁR 
Szabadság út 167., Tel.: 06-28/419-749

2023. február 20-tól 26-ig 
MEDICINA GYÓGYSZERTÁR 
Dózsa György út 12., Tel.: 06-28/410-251

0-24 ÓRÁS GYÓGYSZERTÁRI NYITVATARTÁS:
VÖLGY PATIKA (OMV kút mögött)
2142 Kistarcsa, Szabadság út 56. Tel.: 06-28/999-615

GYÓGYSZERTÁRI ÉJSZAKAI ÜGYELET  
BUDAPESTEN 20.00-TÓL 08.00 ÓRÁIG:
ÖRS VEZÉR GYÓGYSZERTÁR – Budapest,  
Örs Vezér tere 23., Tel: 06-1/221-3861, vagy 06-1/422-0382
TERÉZ GYÓGYSZERTÁR – 1067. Budapest, Teréz krt. 41. 
(Teréz krt. – Szondi utca sarok) 
Tel: 06-1/475-0295, vagy 06-1/311-4439

XXX
XXX  

XXX

Beküldési határidő:  
2023. FEBRUÁR 23.
A BAGOLY KÖNYVESBOLT  
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:   
Pollák Emil, Mészáros Botond

A DŰLŐ BORKERESKEDÉS  
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:  
Fődi Jánosné, Dányi Attila

A HAPPY BOX (Petőfi-udvar)  
2000 Ft-os utalványát nyerte:  
Edlmayerné Lakatos Gabriella

A SISICRET ajándékát nyerte:
Viszlai Lívia, Dr. Horváth Bánk 

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

SUDOKU
3 7 2
7 1 5

9 6 8 1
6 5 7 2 8
2 6

3 9
8 4 9 6 2
2 7 3 9 6 4
6 8 4
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   3/2021 (01.26.) sz. Tagg�űlési határozat 
A Gödöllői Királ�i Kastél� Közhasznú Non-
profit Kft. Tagg�űlése eg�hangú írásbeli sza-
vazással dönt arról, tekintettel arra, hog� az 
üzletrész adásvétel következtében a MaHill 
Kft.-t megillető tagsági jogok és kötelezett-
ségek a Mag�ar Államra szálltak át, hog� 

– a Társasági Szerződés 15.A pontja alapján – 
a Társaság Felüg�elő Bizottsági tagjai kö-
zül 4 fő megválasztására (a MaHill Kft. he-
l�ett) a Mag�ar Turisztikai Üg�nökség Zrt. 
teg�en javaslatot. Készült az írásbeli szava-
zólapok alapján. 

  4/2021 (01.26.) sz. Tagg�űlési határo-
zat A Gödöllői Királ�i Kastél� Közhasznú 
Nonprofit Kft. Tagg�űlése eg�hangú írás-
beli szavazással elhatározza, hog� az elő-
zetesen meghozott határozatokra tekintet-
tel, mint a - MaHill Kft. 100%-os tulajdoni 
részesedését képező üzletrész adásvétele, - 
a Társaság tagját érintő tulajdonosi jogg�a-
korló személ�ét érintő jogszabál� változás 
Társasági Szerződésben történő átvezeté-
se, - a Társaság Felüg�elő Bizottsági tagja-
inak jelölését érintő módosítása, eg�séges 
szerkezetben módosítja a Társaság Társa-
sági Szerződését. Készült az írásbeli szava-
zólapok alapján. 

  5/2021 (04.27.) sz. Tagg�űlési határozat A 
Gödöllői Királ�i Kastél� Közhasznú Nonpro-
fit Kft. Tagg�űlése eg�hangú írásbeli szava-
zás útján a Mag�ar Agrár- és Élettudomán�i 
Eg�etemért Alapítván� létrehozásáról, va-
lamint a Mag�ar Agrár- és Élettudomán�i 
Eg�etemért Alapítván� és a Mag�ar Agrár- 
és Élettudomán�i Eg�etem működéséhez 
szükséges feltételek és forrás biztosításáról 
szóló 2020. évi CXLII. törvén� 4. § (1) be-
kezdés és a Mag�ar Agrár- és Élettudomá-
n�i Eg�etemért Alapítván� Alapító Okirata 
V/4. pontja alapján a tulajdonosváltozást a 
Társasági Szerződés 3., 5.B., 10.C., 10.F., 13., 
13.C., 15.A., 15.D. és 18.B. pontjaiban átve-
zetni rendeli és felhatalmazza a Társaság 
üg�vezetőjét ezen tén� cégjeg�zéken történő 
átvezetésére a Társaság jogi képviselője út-
ján. Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

A Gödöllői  
Királyi Kastély 
Taggyűlésének  
határozatai 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Főépítészi Iroda kreatív, jó hangulatú kis csapatába, 
családbarát munkakörnyezetbe.

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:   Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Iroda 
jelenlegi (átmeneti) székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa 
György út 69. (VÜSZI Irodaház)

KÉPESÍTÉSI ELŐÍRÁS:   Egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, telepü-
lésmérnöki, diploma, illetve egyéb, ezekkel egyenérté-
kű végzettség

A MUNKAKÖR BETÖLTŐJE ÁLTAL ELLÁTANDÓ FELADATKÖRÖK: 
  •   Településképi véleményezési, bejelentési, főépítészi szakmai konzultációs eljá-

rásokban az építészeti tervdokumentációk áttekintése, előzetes értékelése épí-
tészeti, városképi városrendezési szempontból, véleményezés szakmai előké-
szítése

  •   a helyi építészetiműszaki tervtanács titkári feladatainak ellátása (tervtanácsi 
tagokkal való kapcsolattartás, tervek továbbítása, tervtanácsi tagok vélemé-
nyeinek összegzése, ez alapján az összesített tervtanácsi vélemény előkészí-
tése)

  •   önkormányzati beruházásokkal, illetve a városban folyó egyéb fejlesztésekkel 
kapcsolatos szakmai együttműködés (tervkonzultációkban való részvétel, kap-
csolattartás a tervezőkkel, az illetékes építéshatósággal, örökségvédelmi és 
egyéb szakhatóságokkal, szakmai kooperációkon való részvétel az építés kivi-
telezés során)

  •   az épített és természeti örökség helyi védelmével kapcsolatos teendők (védett 
értékek állapotának figyelemmel kísérése, nyilvántartások monitoringja stb.)

  •   közreműködés a város stratégiai fejlesztési feladatainak előkészítésében, meg-
valósításában

  •   egyéb kreatív szakmai és közösségi programokban való részvétel (pl.: Kulturá-
lis Örökség Napjai, Pedibuszprogram, közösségi tervezési feladatok, stb…)

JELENTKEZÉS MÓDJA: 
szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai és egyéb szakképesítések másolatá-
nak benyújtása a Gödöllői Polgármesteri Hivatalba, dr. Kiss Árpád jegyző nevé-
re címezve
Postacím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6., 
személyes leadás: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. I. em. Jegyzői titkárság
Határidő: 2023. február 15.
Juttatás: a Kttv szabályai szerint

A KIVÁLASZTÁSNÁL ELŐNYT JELENT:
  •   Nyitott, kreatív, alkalmazkodóképes személyiség
  •   Szakmai tapasztalat, esetleg önkormányzatnál szerzett gyakorlat
  •   Kapcsolódó egyéb szakterületekben való esetleges jártasság (tájépítészet, vá-

rosrendezés, grafikai tervezés, közösségi kommunikáció, közösségi tervezés)

Jelentkezéssel kapcsolatos kérdésekben Mészáros Judit 
városi főépítész nyújt tájékoztatást a +36-20-510-0667-es telefonszámon, 
vagy a foepitesz@godollo.hu e-mail címen.

ÉPÍTÉSZETI, VÁROSÉPÍTÉSZETI  
ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 
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hirdetés

TENISZKÖNYÖK 
A TENISZKÖNYÖK  
JELLEMZŐ TÜNETEI
  •   míg golfkönyöknél a könyök 

belső, addig teniszkönyöknél 
a könyék külső oldala fáj. 

  •   alkar feszítő izomfájdalom 
  •   fáj, ha megfogjuk, megemel-

jük a tárgyakat
  •   a könyök és a csuklóízület bi-

zonyos mozdulati is fájnak;
  •   az ujjaink hátra feszítésekor 

vagy behajlításakor fáj a kö-
nyökünk, a vállba sugározhat 
a fájdalom

HOGYAN ALAKUL KI?
1. Lokális gyulladás
Régebben a teniszkönyököt a kö-
nyék külső oldalának a gyulladá-
sával jellemezték, amit injekcióval 
és gyulladáscsökkentőkkel „gyó-
gyítottak”. Ez az elején egy gyul-
ladással indul, majd ennek meg-
szűnésével a fájdalom megmarad 
és krónikussá válik.
 Miután a kutatások is igazol-
ták ezt, az új elnevezés epicon-
dylopathy lateralis lett, ami any-
nyit jelent, hogy a könyök külső 
oldalának fájdalma.

2. Ín degeneráció
Az ín egy erős kötőszöveti egy-
ség, amelynek fő alkotóelemei a 
párhuzamosan futó kollagén ros-
tok. Tenisz illetve golfkönyök ese-
tén ezek a kollagénszálak ösz-
szevissza keresztezik egymást, 

az ínak között víz halmozódik fel 
és új erek jelennek meg, ezáltal 
csökken az ínak teherbírása és 
szakítószilárdsága. Ezért a terá-
pia fontos részét képezi az ínak 
megfelelő szintű terhelése, hi-
szen a kollagén rostok csak ez-
által tudnak visszarendeződni.
 Azonban ez az elmélet sem 
mindig helytálló, ugyanis a leg-
újabb kutatások eredményeként 
kiderült, hogy sok esetben, azok-
nál a személyeknél is hasonló 
mértékű ín degenerációt találtak, 
akiknek egyáltalán nem fáj a kö-
nyöke.

3. Fájdalom mechanizmus
Tenisz és golfkönyök esetén te-
hát a legtöbb esetben nem a kö-
nyöknél van a fájdalom forrása. 
Ebből kiindulva a kutatók gerinc-
velői szinten is találtak eltérést 
a fájdalomtovábbításban szere-
pet játszó mechanizmusokban, 
ami egy központi túlérzékeny-
ség, egy idegrendszeri feldolgo-
zási probléma. Ez elsősorban a 
nyaki vagy a háti területeken ke-
letkezik, de egy hosszú folyamat 
során, a könyökre is kiterjedhet. 
Általában korábbi műtétek vagy 
sérülések hatására alakul ki.
 Bizonyos esetekben nyaki ge-
rincsérv is tud fájdalmat okozni a 
könyökben, mivel a nyakból kilé-
pő idegek körbeszövik a könyö-
köt, amit ilyen esetben nyomhat 
a porckorong. Folyt. köv.
 SZ.A.

EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD

AsztAlfoglAlását intézze A legkényelmesebben!
e-mailen: solier@solier.hu

vagy telefonon: +36-20-396-5512

Ön mivel lepi meg 
szeretett párját?

 VALENTIN   
NAPI VACSORA

Lepje meg a szerelmét  
egy szuper ajándékkal!

Töltsön el egy romantikus  
vacsorát kedvesével,  

szerelmével vagy párjával!

2023. február 14. kedd 17 órától

A vacsora menü ára: 8.900 Ft/ fő + szervízdíj
Biztosítsa helyét asztalfoglalással! Szeretettel várjuk!

Szoljár Csaba üzletvezető és a Solier Cafe csapata

Vacsora menü:
 •  Istenhozottpohár – Pezsgőkoktél
 •  Libamáj mousse, ananászos-mangóraguval és házi brióssal
 •  Narancsos sütőtök-krémleves, chilis rákfarokkal
 •  Érlelt sonkába göngyölt szűzérmék, céklás-meggyraguval 

és édesburgonyapürével
 •  Feketeribizli mousse, erdeigyümölcs coulis-val  

és tonkababos csokoládé cramble-lel

1152 Budapest, Szentmihályi út 167.
Tel.: +36 70 614 8132

Nyitva tartáS:
H: 1100-1900

K-v: 1000-1900

Facebook: Monster Fish Zoo-Akvárium Terrárium Budapest
e-mail: info@sugerfan.hu

Hal és hüllő különlegességek,  
madarak és kisemlősök  

50 000 liternyi akváriumban, 
 terráriumban és röpdében.

MONSTER 
        Fish Zoo

EGZOtiKUS áLLatKErt
az asiaCenter

nyugati szárny első emeletén.



KÖZLEMÉNY
 •  Fénykereszt. Országosan megrende-
zett közös ima hazánk és a világ béké-
jéért 2023 február 25 és március 25-én 
délután 15 órakor lesz a gödöllői Fény-
keresztnél, Kossuth L. utca 76. (volt pap-
lak). Szentháromság templom, imacso-
port, Kochné Ani szervező

INGATLAN
 •  Blahán, két lakrészből álló családi ház 
543 m2-es telken eladó! Iár: 88.9 MFt! 
Tel.: 06-20/539-1988 
 •  Alvégen található nappali+ négyszo-
bás ház közel 600 m2-es telken eladó! 
Iár: 87.9MFt! Tel: 06-20/539-1988
 •  64 m2-es, Erzsébet krt-i, 4.emeleti er-
kélyes lakás eladó! Iár: 38.9MFt! Tel.: 06-
20/539-1988
 •  Kazinczy krt-on, 4. emeleti erkélyes, 
58 m2-es jó állapotú lakás eladó! Iár: 
40.9MFt! Tel.: 06-20/539-1988
 •  BEFEKTETŐK figyelmébe: Gödöllői, je-
lenleg nem beépíthető zártkerti, köz-
pont közeli szántó telkek kedvező áron 
eladók! Iár: 3MFt-tól 8.9 MFt-ig! Tel.: 06-
20/539-1988
 •  Családi házat, építési telket keresek 
Gödöllőn és környékén ügyfeleim ré-

szére, kedvező irodai jutalékkal! Tel: 
20/944-7025
 •  Budapest belvárosában VII.ker. Hársfa 
utcában 36 nm-es, másfél szobás, galé-
riás lakás eladó. Iár: 36 M Ft. Tel: 06-20-
519-6023 
 •  Szilasligeten kúria jellegű családi ház 
eladó. 3 szoba, 2 fürdőszoba, étkező, be-
rendezett konyha, egész padlástér lam-
bériázva, beépített gardróbszekrények-
kel, garázs és tároló helyiségekkel. Iár: 
68,9 M Ft. Tel.: 06-20-519-6023 
 •  Elcserélném 3. emeleti 61 nm-es, 2+ 
fél szobás, étkezős, nagy erkélyes, szi-
getelt házban lévő lakásomat kisebb 
erkélyesre, első emeletig. 700.000 Ft/
m2, értékegyeztetéssel. Tel: 06-20-
945-4590 
 •  Elcserélnénk 61 m2-es, nagy erkélyes 
és 44 m2-es gödöllői lakásunkat ker-
tes házra, Gödöllő, Veresegyház, eset-
leg Szada területén, értékegyeztetés-
sel. Tel.: 06-20-483-2670 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
 •  Garázs beállóhely kiadó a Kör utcá-
ban, 10.000 Ft/hó. Tel: 06-20-945-4590 
 •  Spar mögötti mélygarázsban kocsi-
beállóhely hosszútávra kiadó. Tel: 06-
70-559-4323 
 •  10 nm-es üzlethelyiség kiadó Gö-
döllő központjában. Érdeklődni: +36-
30/950-9396

ÁLLÁS
 •  Munkaidő pótlékkal műanyag feldol-
gozó gödöllői kft. felvesz BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT, FRÖCCSÖNTŐ GÉPBE-
ÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat is szívesen fo-
gadunk. Érdeklődni lehet a 06-20-9423-
112 tel. számon, illetve az uzemvezeto@
plastexpress.hu e-mail címen.
•  Heti egy alkalomra keresek házvezető-
nőt. Telefon +36-70/277-0000.
•  Gödöllői cég karbantartó kollégát ke-
res, B kat. jogosítvánnyal. Önéletrajzo-
kat az evocool@evocool.eu-ra várjuk.
 •  Gödöllői cég irodai kollégát keres, alap-
szintű informatikai ismeretekkel. Önélet-
rajzokat az evocool@evocool.eu-ra vár-
juk. Megváltozott munkaképességűek 
jelentkezését is várjuk!
 •  Munkagépek karosszéria elemeinek, 
és alkatrészeinek fényezésére keresünk 
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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.
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Több mint 25 éves múltra visszatekintő gödöllői 
bázisú orvosdiagnosztikai cég munkatársakat keres 
Applikációs speciAlistA pozíció betöltésére. 
A munkakör több világszínvonalú cég magyarországi  
vevőinek a szakmai támogatása. A cégünk által képviselt 
molekuláris biológiai termékeihez kapcsolódó metodikai 
bemutatók, módszertani betanítások az ügyfelek helyszínén, 
illetve technikai troubleshooting. A munkakör egész Magyar-
ország területére kiterjed és frekventált utazást igényel.

elvárások:
 • �felsőfokú�szakirányú�végzettség�(biológus,�biomérnök,�biotechnológus�stb.)
 • �több�éves�molekuláris�biológiai�laborban�szerzett�tapasztalat�
 • �PCR,�qPCR,�területek�ismerete�elvárás
 • �jó�kommunikációs�képesség
 • �minimum�középfokú�angol�nyelvismeret�szóban/írásban
 • �felhasználó�szintű�számítógép�ismeret�(MS�Office)
 • �B�kategóriás�jogosítvány
 • �proaktív,�önálló�munkavégzés

AjánlAni tudunk:
 • �dinamikus,�összeszokott�csapat
 • �versenyképes�fizetés
 • �világszínvonalú�termékek�támogatása
 • �multinacionális�környezetben�való�munka
 • �folyamatos�szakmai�továbbképzés

jelentkezés:  
Fényképpel ellátott önéletrajzát  
kérjük küldje: hr@biomarker.hu

Több mint 25 éves múltra visszatekintő gödöllői 
bázisú orvosdiagnosztikai cég munkatársakat keres 
SZERVÍZMÉRNÖK pozíció betöltésére. 

Cégünk egészségügyben, kutatásban illetve iparban, piac- 
vezető multinacionális cégek kizárólagos képviseletét látja el. 

ElVáRáSoK:
 • minimum középfokú műszaki végzettség
 • informatikai jártasság 
 • önálló munkavégzés
 •  jó kommunikációs képesség, megnyerő stílus
 •  „B” kategóriás jogosítvány (gyakorlott vezetés)
 •  angol nyelvtudás (középfok)
 •  felsőfokú műszaki végzettség előny
 •  elektronikai jártasság előny
 •  már meglévő szakmai tapasztalat előny

 

JElENtKEZÉS:  
Fényképpel ellátott önéletrajzát  
kérjük küldje: hr@biomarker.hu

AJáNlANi tuduNK:
 •  versenyképes fizetés
 •  szakmai továbbképzési lehetőség Magyarországon és külföldön 
 •  dinamikus, összeszokott csapat 
 •  kellemes munkakörnyezet

A FElAdAt:  Ebben a munkakörben dolgozó kollégák az automaták 
beüzemelését és szerviz támogatását végzik  
Magyarország egész területén.



kollégát, gödöllői telephelyre. Tel: 06-
20-233-0174

 •  SZERVIZTECHNIKUS pozícióba 
keresünk munkatársat gödöllői 
munkahelyre, mezőgazdasági és 
anyagmozgató gépek szereléséhez, 
javításához. Tel: 28/412-371, Email: 
info@starex.hu

 •  Némedi Autómosó Autókozmetika 
gépjármű ápolói munkakörbe gyakor-
lattal rendelkező munkatársat keres. Tel: 
06-28-417-314 
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 •  Gyermekfelügyeletet vállal, központ 
közelében, nagy tapasztalattal, meg-
bízható, rugalmas nyugdíjas nő, alkal-
manként is. Szükség esetén főzök. Ko-
csim nincs. Tel: 06-20-288-6738 

 •  Szakácsot keres a Lázár Lovaspark, 
március 1-i kezdéssel. A 22.  éve 
kimagasló színvonalon üzemelő, 
domonyvölgyi Lázár Lovasparkba gya-
korlattal rendelkező szakács kollégákat 
keresünk teljes munkaidőre.
Feladatok: A séf irányítása mellett cso-
portok és céges rendezvények tálszer-
vizes és svédasztalos ételeinek önálló 
elkészítése. Részvétel a napi munkafo-
lyamatokban precizitásra és gazdasá-
gosságra törekedve.
Elvárások:
  •   szakirányú végzettség
  •   megbízhatóság
  •   önálló munkavégzés
  •   csapatmunka szeretete
  •   kreativitás
  •   minőség iránti elkötelezettség
Amit kínálunk:
  •   változatos munka
  •   családias légkör,
  •   szép környezet, jól felszerelt konyha,
  •   személyzeti étkezés,
  •   saját csapatépítők
  •   versenyképes fizetés
Fényképes szakmai önéletrajzot a 
lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu 
e-mail címre várjuk.

 •  Felszolgálót keres a Lázár Lovas-
park március 1-i kezdéssel. A 22. 
éve kimagasló színvonalon üzemelő, 

domonyvölgyi Lázár Lovasparkba gya-
korlattal rendelkező felszolgáló kollégá-
kat keresünk, teljes munkaidőre.
Feladatok: Csoportok, egyéni vendé-
gek, céges rendezvények vendégeinek 
kiszolgálása tálszervizes és svédasztalos 
étkezések formájában.
Elvárások:
  •   gyakorlat
  •   vendégcentrikusság
  •   megbízhatóság
  •   csapatmunka szeretete
  •   minőség iránti elkötelezettség
Előny:
  •   nyelvismeret
  •   szakirányú végzettség
  •   borismeret
Amit kínálunk:
  •   változatos munka,
  •   családias légkör,
  •   szép környezet,
  •   személyzeti étkezés,
  •   saját csapatépítő,
  •   versenyképes fizetés
A jelentkezéseket és szakmai önéletraj-
zot e-mailben várjuk: lazarlovaspark@
lazarlovaspark.hu

 •  Konyhai kisegítőt, takarítót keres 
a Lázár Lovaspark március 1-i kez-
déssel.
A 22 éve kimagasló színvonalon üzeme-
lő, domonyvölgyi Lázár Lovasparkba 
gyakorlattal rendelkező konyhai kise-
gítő, takarító kollégákat keresünk, tel-
jes munkaidőre.
Feladatok: Lovaspark termeinek, vizes 
blokkjainak, teraszainak tisztán tartása
Konyhai előkészítő munkák, fehér és fe-
kete mosogatás
Elvárások:
  •   tiszta ápolt megjelenés
  •   önálló, precíz munkavégzés
  •   megbízhatóság
  •   csapatmunka szeretete
  •   minőség iránti elkötelezettség
  •   munkájára legyen igényes
Amit kínálunk:
  •   változatos munka
  •   családias légkör,
  •   szép környezet,
  •   személyzeti étkezés,
  •   saját csapatépítő,
  •   versenyképes fizetés
A jelentkezéseket és szakmai önéletraj-
zot e-mailben  várjuk: lazarlovaspark@
lazarlovaspark.hu

SZOLGÁLTATÁS
 •  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 60 nyelven, 
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfor-
dítókkal, tolmácsokkal! Igazolt fordítások 
készítése, kedvezményes, áfa mentes dí-
jakon. Sürgős fordításokat munkaidőn 
kívül is vállalunk. I.L.I. Fordítóiroda, Gö-
döllő, Körösfői u. 2. Tel.: 06-20-556-2653, 
06-20-543-1775, e-mail: info@ili.hu

 •  Language Cert angol akkreditált, nem-
zetközileg elismert, egynyelvű nyelv-
vizsga Gödöllőn az I.L.I. Nyelviskolában! 
Ugyanitt egyéni és kiscsoportos angol, 
német, francia, spanyol, olasz, orosz, ma-
gyar nyelvtanfolyamok kedvezményes 
díjon. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Körös-
fői u. 2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20-543-
1775, e-mail: 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 
 •  Kőműves, burkolási munkákat vállalok, 
fiatal, profi, számlaképes mesterként Bu-

Hívjon most!  
tel.: 06-30-218-7023

Fakivágást  
vállalunk alpintecHnikával 

akár elszállítással is.  

gallyazás 
kb. 6 méter magasságig.

AZ ÁR TARTALMAZZA: 
• új WC tartály, • munkadíj,  

• kiszállás, • garancia.  
RÖVID HATÁRIDŐVEL. 

AKCIÓS WC TARTÁLY CSERE! 
Fix áron: 32.990 Ft-ért.  

06-20-412-0524 
(Érvényes 2023. április 30-ig.)

Betegszállítás  
megfizethető áron.

Apollo Ambulance Service Kft.
Tel.: 06-70/770-2338

Minőségi, egyedi igényeket és időpontokat  
figyelembe véve vállalunk személyre szabott  

ülő, fekvő és őrzött betegszállítást  
a nap 24 órájában akár hétvégén is  

az egész ország területén, akár külföldre is.

Több mint 25 éves múltra visszatekintő gödöllői 
bázisú orvosdiagnosztikai cég munkatársakat keres 
Molekuláris diagnosztikai terMékek 
– területi képviselő pozíció betöltésére. 

Cégünk multinacionális piacvezető cégek kizárólagos  
képviseletét látja el. Kereskedelmi vonalra keresünk kollé-
gákat, akik megfelelő szakmai elvárásoknak megfelelően 
tudják a termékeinket vevőinkkel megismertetni.

elvárások:
 • �felsőfokú�szakirányú�végzettség
 • �molekuláris�biológiai�ismeretek
 • �B�kategóriás�gépjárművezetői�engedély
 • �számítógépes�ismeretek�(Word,�Excel)
 • �jó�kommunikációs�készség,��
önálló�munkavégzés

 • �jó�problémamegoldó�készség
 • �labor�tapasztalat�előny�
 • �angol�társalgási�szintű�nyelvtudás�előny

Feladatkör:
 • �molekuláris�biológiai�termékek��
kereskedelmi�képviselete�

 • �új�ügyfelek�felderítése
 • �folyamatos�vevőlátogatás
 • �konferencia�részvétel
 • �marketing�stratégia�felállítás
 • �termékkel�kapcsolatos�szakmai��
problémák�megoldása

 • �riportok�készítése

Jelentkezés:  
önéletrajzát kérjük küldje: 
hr@biomarker.hu

aJánlani tudunk:
 • �versenyképes�fizetés
 • �fejlődési�lehetőségek�
 • �kellemes�munkakörnyezet
 

• �dinamikus,�összeszokott�csapat
• �rendszeres�külföldi�szakmai�
továbbképzések

Jelentkezését a következő  
elérhetőségen várjuk:  

Bódi Erika otthonvezető,
Tel.:  06-20/824-7620,  

E-mail: bodiera74@gmail.com

A Tessedik Sámuel  
Evangélikus Idősek Otthona 

munkatársat keres  

ápoló-gondozó  
munkakörbe.

Amit kínálunk:
  •   határozatlan idejű  

munkaviszony
  •    próbaidő után cafeteria
  •    étkezés
  •   utazási hozzájárulás
  •   családbarát munkahely.
Szakképzettség előny,  
de nem feltétel.

ÁCS – TETŐFEDŐ – BÁDOGOS
Új tetők (cserepes lemez, cserép) készítése, 

 régi tetők (zsindely, pala) javítása.  
Fóliázás, lécezés, ereszdeszkák  

festése, csiszolása, javítása.  
10% KEDVEZMÉNY,  

DÍJMENTES KISZÁLLÁS.
Tel.: 06 70 6577 921
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dapest és környékén. Tel: 06-30-592-1856
 •  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, 
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, víz-
vezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜ-
LÉKEK, KONVEKTOROK karbantartása 
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 nél-
kül. Ázások csőtörések megszüntetése. 
Vécék tartályok csapok szifonok cseré-
je. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 
06-20-491-5089

 •  Belső építőipari munkák! Nyílászárók 
cseréje, csempézés, járólapozás, lami-
nált parketta lerakása, gipszkartonozás, 
válaszfalak felhúzása, padlás, szuterén 
szigetelése, bútorok összeszerelése és ki-
sebb konyhabútorok készítése. Függöny-
karnisok felrakása. Lajos 06-20-9463-409 

 •  KERÍTÉSEK készítése és SZERELÉSE! Drót, 

 •  TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítása, te-
tőszerkezeti munkák, ácsmunka, zsinde-
lyezés, bádogos munka, ereszcsatorna, 
Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás, eresz-
deszkák, madárdeszkák festése, palajaví-
tások, kúpcserép lekenése, leszögelése. 
Bármilyen kisebb javításokat is vállalok. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! 06-
30-526-8532, 06-70-362-7324 
 •  SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST, TAPÉTÁ-
ZÁST, gipszkartonozást, laminált pad-
lózást vállalok. Díjtalan felmérés. Gold 
Pinsel Kft. Tel: 06-30-452-4833 
 •  VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS kedvező 
áron. Tel 06-70-204-8161
 •  SZOBAFESTŐ magyar fiatal szakember vál-
lal munkát egészséges áron. Igényes kivite-
lezés számlával, garanciával. 06-30-891-7381 

Kor-Mon nyílászáró Kft.
 Minőséget kínálunk!

Gyártási határidő: 6-8 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: 8-16, szo: zárva • ElérhEtőségEink: 06-30-280-93-75, 06-30-398-48-15, 06-28-423-739,  
e-mail cím: kormonnyilaszaro@gmail.com • WeB: www.kormon.hu • www.realtherm.hu

 RealtheRm nyílászáRók BoRovi fenyő nyílászáRók  
Gyártási határidő:  3-6 hét 8-12 hét
Profilok: 70 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!

Tornázz velem  
reggelenként  
gerinctudatos 

és ízületkímélő  
tréningjeimen!

AVA MAx  
Szenior, avagy edzés  

korhatár nélkül.

Cím: 2100 Gödöllő,  
Dózsa György út 67.

(TESCO-val szemben, az OPEL Gaál takarásában)

Novák Évi
tel.: 06-30-986-3878

Az első 
AlkAlom  
ingyenes!

Soha nem kéSő elkezdeni!

Legmagasabb áron bútorokat, 
festményeket, órákat, dísztár-
gyakat, porcelánokat, szob-
rokat, könyveket, lemezeket, 
írógépet, varrógépet, szőrmét, 

ruhaneműt, csipkét, ezüstöket, bizsukat, 
kitüntetést, régi pénzt, aranyékszert, 
teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállással. 

L. Dániel: 06-20/544-0027

VESZEK KÉSZPÉNZÉRTVízVezetékszerelés
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!
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fa, fém kerítések készítése. Kész kerítés-
rendszerek felállítása. Kerítés lécek cse-
réje. Régi kerítések BONTÁSÁT VÁLLAL-
JUK. Tel: 06-20-9463-409

 •  RÉGI UTCAI KERÍTÉSEK felújítása! A lá-
bazat rendbetétele, a kapuk beállítása, 
szükség esetén cseréje. Új gondozás-
mentes fém kerítés elemek felszerelé-

se Magyarország egyik LEGOLCSÓBB 
gyártójától. Az ügyintézésben tudunk 
segíteni. Tel: 06-20-9463-409

OKTATÁS
 •  ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást 
vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás, 
vizsgaelőkészítés és korrepetálás terü-
letén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvta-
nár. Tel: 06-70-559-3918 

 •  Korrepetálást vállalok általános iskolá-
soknak 6. osztályig minden tantárgyból! 
Tel: 06-30-663-9837 Hívjon bizalommal!

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 vá-
sárolunk első vevőként! Tel: 06-70-942-
0806, 06-70-603-7642
 •  Almási Katalin készpénzért vásárol leg-
magasabb áron értékbecsléssel, írógé-
pet, varrógépet, televíziót, szőrmebun-
dát, ruhaneműt, könyveket, műszaki 
cikkeket, lemezeket, dísztárgyakat, bi-
zsukat, kristályt, csipkéket, aranyat, ki-
tüntetést, régi pénzt, képeslapokat, hasz-
nált bútorokat, teljes hagyatékot díjtalan 
kiszállással. 06-30-308-9148 
 •  Almafajták 150-től 400 Ft-ig. Eltartható 
zöldség- és gyümölcsféleségek, krumpli 
(250-350 Ft), káposzta-, hagyma-, száraz-
babfélék a tőlünk megszokott szolid ára-
kon. Natúr, valamint sárgarépás, céklás, 
tökös almalevek 2200 Ft/5 l. UNIBOND 
BT. Gödöllő, Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel: 06-
28-432-941, 06-30-406-5898

 •  Helyszűke miatt kiárusítom a már nem 
használt gépeimet, 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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
 •  Volkswagen crafter 2,5t diesel, 136LE 
2009-es gyártású, 2011-es forgalomba he-
lyezésű zárt furgon, frissen generálozott 
motorral, vonóhorog, klíma, 1 év műsza-
kival eladó: 2.540.000 Ft. 06-20-373-5731
 •  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 
 •  Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zár-
szalagos mézet közvetlenül a termelőtől! 
Repce, Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Napra-
forgóméz. 720ml-es csavaros tetejű be-
főttes üveget cserébe elfogadok. Ház-
hoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, 
Lovas u.3. 28/417-913 
 •  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 

RENAULT ARKANA
E-TECH FULL HYBRID

A Renault ajánlásával renault.hu

2023-ban is Renault, 2022-es árakon, 
készletről akár azonnal,  
további extra kedvezményekkel  
márkakereskedéseinkben*

*Az ajánlat a 2023. január 1. és február 28. között megrendelt és átadott Clio, Captur és Arkana modellekre érvényes a készlet erejéig vagy visszavonásig.  
Renault Clio vegyes fogyasztás l/100 km: 5,1 – 5,4 CO₂-kibocsátás g/km: 116 -123, Captur vegyes fogyasztás l/100 km: 5,7 – 6,0 CO₂-kibocsátás g/km: 130 -136,  
Arkana vegyes fogyasztás l/100 km: 5,8 – 5,9 CO₂-kibocsátás g/km: 130 -133. Az üzemanyagfogyasztásra és CO₂-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása 
a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a 
gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. A hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek 
szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, 
valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A képek illusztrációk.

RENAULT BÉKÉSI MÁRKAKERESKEDÉSEK
Gödöllő, Dózsa György út 164. (M3 lehajtó), www.renaultbekesi.hu

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

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

vízszerelés

VILLANYSZERELÉS
06 70 573 4183
LAKÁSFELÚJÍTÁS

Teljesítmény bővítés
Érintésvédelmi felülvizsgálat

ELMŰ ügyintézés



BORKERESKEDÉS

2100  
GÖDÖLLŐ,  
Petőfi tér 13.

H-P: 10-18,  
Szo: 10-12


