
GÖDÖLLŐI
SZOLGÁLAT 2023. FEBRUÁR 23.

XXXII. évfolyam 3. szám • www.szolgalat.com
Lokálpatrióta lap • Alapítva: 1992

9. old. 22. old.
Megújul a Petőfi  
Sándor szobor

Önkormányzati támogatásra 
pályázhatnak a civilek

Bravúros MATE-GEAC  
szereplés az OB-n7. old.

Megtörtént a kivi
telezési szerződés 
aláírása, s napokon 
belül elkezdődik az 
új Mézeskalács Ház 
Bölcsőde építése az 
egykori egyetemi 
létesítmény helyén.

Fejlesztés a jövőnek

A közel egymilliárd forin-
tos fejlesztés ötven szá-
zalékos európai uniós 

pályázati támogatással való-
sul meg, A munkát a gödöllői 
DENCO Klímatechnikai Szol-
gáltató és Kereskedelmi Kft. 
végzi. A létesítmény  három gon-
dozási egységből áll majd, és hat 
csoport fog benne működni.   

(Folytatás az  5. oldalon) 

BÖLCSŐDEÉPÍTÉS:  
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Jövőbe mutató fejlesztéseket 
hoz az idei KÖLTSÉGVETÉS

A képviselő-testület 9 igennel 
5 tartózkodással elfogadta 
Gödöllő költségvetését. 

A Gödöllő Város Önkormányzatának 
és Intézményeinek összes bevételi 
és kiadási főösszege 15.584.872.484 

forint, melyből az önkormányzat bevételi 
és kiadási főösszege 14.103.800.000 forint.  
 Fejlesztésre 2023-ban 5.507.233.326 fo-
rintot tervez fordítani az önkormányzat, 
amiben 1,6 milliárd forint értékben EU-s 
pályázati forrás van, köszönhetően annak, 
hogy az elmúlt évben az önkormányzat jól 
szerepelt a pályázatokon. 

ÁLLAMI TÁMOGATÁS: 
A harmadára sem elég
Gödöllő Város Önkormányzatának állami 
támogatása összesen 2.488.614.206 forintot 
tesz ki, ami a következő képen oszlik el: mű-
ködési általános támogatásra 652.294.499 
forint, köznevelési feladatokra 705.312.250 
forint, szociális és gyermekjóléti felada-
tokra 625.579.113, gyermekétkeztetésre 
345.345.121, kulturális feladatok ellátásá-
ra pedig 155.360.023 forintot kap a város. 
Ehhez jön még 4.723.200 forint egyéb mű-
ködési célú támogatás. 
 Ez azonban még a harmada sincs annak, 
amit az önkormányzat a kötelező felada-
tok ellátására fordít, ennek a teljes össze-

ge  8.286.689.639 
forint, amit saját és 
pályázati források-
ból biztosít a város. 
Az állami támoga-
tás összege folyama-
tosan csökken, idén 
már 16 millióval ke-
vesebb, mint a múlt 
évben, ha pedig az 
inf lációt is hozzá-
tesszük, 400 millió 
forinttal ér keveseb-
bet, mint egy évvel 
korábban - hangzott 
el a testület ülésén. 
 Az állam azonban 

nem csak támogat, el is vesz a várostól, a 
szolidaritási adót idén  906.324.783 forint-
ra emelték. Ez idén 265.909.199 forinttal 
több, mint a múlt évben. 

Mégis miből? 
A bevételi oldal jelentős tételét adják a kü-
lönböző adók és egyéb közhatalmi bevételek. 
Ezekből 4.349.500.000 forintot terveznek 
az idei költségvetésben. A legnagyobb tétel 
az iparűzési adó, amiből 3.000.000.000 
forintra számít az önkormányzat. A kom-
munális adóból pedig a számítások sze-
rint 223.000.000 forint folyhat be a város 
kasszájába, ami 50 százalékban az Energia 
Veszélyhelyzeti Működési Alapba, 50 szá-
zalékban pedig az Energia Veszélyhelyze-
ti Fejlesztési Alapba kerül, amelyek a vá-
ros energiahatékonysági korszerűsítéseit, 
fejlesztéseit segítik. 

Mire, mennyit költ a város?
Településüzemeltetésre 1.018.932.620 forin-
tot terveznek az idei költségvetésben. Eb-
ből a legtöbbet a VÜSZI közhasznú felada-
taira fordítják. Ide tartozik többek között a 
zöldterület, közterület, temető fenntartá-
sa, a gyepmesteri tevékenység, a játszóté-
ri eszközök karbantartása. Ezek összesen 
815.000.000 forintot tesznek ki. Közvilágí-
tásra idén 122.000.000 millió forint szere-
pel a költségvetésben. Vízüggyel kapcsolatos 

feladatokra 9.238.000, környezetvédelemre 
pedig 6.174.031 forintot szánnak. Ez utób-
bi területen nagy hangsúlyt kap a szemlé-
letformálás. 
 Jelentős tételként szerepel a helyi közleke-
dés is, a Volánbusz támogatása 240.000.000 
forintot, a duplája a korábbinak. 
 Köznevelési feladatokra 1.040.217.200 
forint az előirányzat, ebből 1.005.244.000 
forintot a Gödöllői Óvodák kapnak.
 A kulturális szolgáltatásokra idén 
425.466.400 forint jut, ami három in-
tézmény között oszlik el: A Gödöllői Vá-
rosi Könyvtár és Információs Központ 
182.912.000, a Gödöllői Városi Múzeum 
100.554.400, a Művészetek Háza Gödöllő 
pedig 142.000.000 forintot kap. 
 A szociális és gyermekjóléti feladatokra 
tervezett összeg 2.038.826.211 forint. 
 Ebből az Egyesített Szociális Intézmény 
támogatása 308.714.930., a Forrás Szociá-
lis Segítő és Gyermekjóléti Szolgálaté 340. 
037.000, a Kalória Nonprofit Közhasznú 
Kft. 1.055.546.169, a Gödöllői Egyesített 
Palotakert Bölcsőde pedig 286.127.000 fo-
rintot kap.
 Szociális támogatásokra 24.700.000 fo-
rint jut az idén.
 Az igazgatási feladatokra 2. 847.268.366 
forint szerepel. 

Fejlesztések
A költségvetés fejlesztési fejezetében a 
5.507.233.326 forint szerepel, amiben 1,6 
milliárd forint értékben EU-s pályázati for-
rás van, köszönhetően annak, hogy az el-
múlt évben az önkormányzat jól szerepelt 
a pályázatokon. 
 Az áthúzódó fejlesztések mellett – mint 
például a bölcsőde építés vagy a kerékpár-
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AZ ÁTLAGNÁL KISEBB EMELÉS  
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSBAN

  Változnak a gyermekétkeztetés, va-
lamint az időszakos bölcsődei gyer-
mekfelügyelet térítési díjai. A képvise-
lő-testület elfogadta az erre vonatkozó 
rendeletet. 
 A gyermekétkeztetésre vonatkozó je-
lenlegi térítési díjak 2022. július 1-től van-
nak érvényben, a most elfogadott mó-
dosítás átlagosan 15 százalékot jelent, 
ami az élelmiszerárakra vonatkozó hi-
vatalos emelkedésnek felel meg. 

 A KSH adatai szerint az élelmiszer-
ár változás mértéke 2022. július és 
december viszonylatában 15,7%-volt. 
Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Or-
szágos Szövetségének felmérése sze-
rint a közétkeztetés szereplői átlagosan 
20-30% díjemeléssel indítják a 2023-as 
évet, a gödöllői díjak emelkedése azon-
ban alatta marad az országos átlagnak, 
mivel az önkormányzat minél kevésbé 
szeretné terhelni a családokat. 

EGYÜTT a fiatalokkal
A képviselő-testület egyhangúan 
elfogadta Gödöllő Város Ifjúsági 
Stratégiáját és cselekvési ter
vét, amit a Gödöllői Ifjúsági 
Testület dolgozott ki. 

út fejlesztés – idén ismét több infrastruk-
turális fejlesztést tervez az önkormányzat – 
erre az elmúlt években a covid és a kor-
mányzati elvonások miatt kevesebb jutott. 
Út, járda, parkoló, kerékpárút, stb. fejlesz-
tésre 937.766.222 forintot szánnak. Ennek 
egyik jelentős tétele lesz a Bajcsy – Szilhát 

– Szőlő utca kereszteződésében egy körfor-
galom kialakítása. A járdaépítés két fontos 
helyszíne az Arany János és a Bethlen Gábor 
utca lesz, a gyalogosátkelőhelyek fejlesztésé-
nél pedig a gyerekek által gyakran használt 
helyszínekre koncentrálnak, s ezek között 
újabb „okoszebrák” is szerepelnek a Baj-
csy- Zsilinszky utcában található mintájára. 
 Az idei év fejlesztései között a Gödöllői 
Városi Piac munkái kiemelt helyen szere-
pelnek. A 339.278.954 forint pályázati for-
rásból többek között napelemek kerülnek 
a piac-múzeum épületegyüttes tetejére. 
 Az enerigahatékonysági beruházások 
mintegy 500.000.000 forintos csomagot 
tesznek ki, ennek  közel a fele a közvilágí-
tás korszerűsítése, újabb 2200 lámpatest 
ledesítésével.
 A Fidesz-KDNP képviselőinek részéről 
a költségvetéshez egyetlen módosító in-
dítvány sem érkezett.

Programok 
A költségvetésben az idei évben 50 millió fo-
rint áll rendelkezésre a városi, állami és a 
nemzeti ünnepek megrendezésére, továbbá 
a majális, gyermeknap, Múzeumok Éjsza-
kája és az adventi programok megvalósítá-
sára. Ide tartoznak még egyes civil szerve-
zetek és művészeti támogatások is.

Egyéb támogatások
Ahogy a korábbi években, úgy idén is se-
gíti az önkormányzat a civil szervezetek, 
a közalapítványok és a kiemelt művészeti 
csoportok munkáját, erre a 47.150.000 fo-
rintot biztosítanak a költségvetésben.   BJ

A z ifjúsági stratégia 2027-ig érvényes, 
a következő stratégiai időszak do-
kumentumainak elkészítési határ-

ideje: 2027. tavasza. Az elfogadott cselek-
vési terv a tanév rendjéhez igazodva 2023 
szeptemberétől 2024 szeptemberéig érvé-
nyes időszak konkrét fejlesztési irányait 
határozza meg.
 A stratégia elkészítését közvélemény-ku-
tatás előzte meg. A kérdőív célcsoportja a 
Gödöllőn élő vagy tanuló 12-25 év közötti 
fiatalok voltak – tájékoztatta a képviselő-
testületet Molnár Gergely képviselő (Gö-
döllői Lokálpatrióta Klub) az önkormányzat 
Kulturális, ifjúsági és nemzetközi kapcso-
latok bizottságának elnöke. 
 A kitöltés szeptember 10-e és december 
6-a közötti időszakban zajlott le, mely so-
rán 880 fiatalt sikerült elérniük, ennyien 
nyitották meg a kérdőív felületét, 559-en 
töltötték ki teljesen.
 A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesületen 
keresztül a városban működő civil szerve-
zeteket is bevonták a munkába, őket arra 
kérték, írják le, hogyan tesznek az ifjúsá-
gért és milyen módon foglalkoznak velük.
 Mint kiderült a fiatalok Gödöllőben leg-
inkább a sok zöld területet, a sok szórako-

zási lehetőséget és a jó közbiztonságot sze-
retik. 
 A cselekvési tervben többek között sze-
repel Ifjúsági ház létrehozása, nemzetközi 
projektekben való részvétel, a fiatalok be-
kapcsolása a bizottsági munkákba, véle-
mény nyilvánítási platform létrehozása és 
a MATE-val való szorosabb kapcsolat ki-
alakítása. 
 A dokumentumból megismerhető a fia-
talok Gödöllőhöz való kapcsolata, és jövő-
képe is.
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  Kocsi Tamás az ülésen elhangzot-
tak szerint azonban sem képviselő-
ként (Fidesz-KDNP), sem az intézmény 
igazgatójaként nem kért helyreigazí-
tást  a hírt megjelentető médiától, s 
lapzártánk idején sem találtunk sem 
a Váci SZC Madách Imre Technikum 
és Szakképző Iskola Gödöllő, sem az 
azt fenntartó Váci Szakképzési Cent-
rum hivatalos oldalain erre vonatkozó 
bármilyen információt. 
 (A képviselő-testület ülésének ezen 
része megtekinthető a Godollonettv 
Facebook-oldalán látható közvetíté-
sen 1 óra 33.22-től – 1.41.37-ig.) 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET DÖNTÉSEIRŐL bővebben 
olvashat a www.szolgalat.com-on  
és Facebook-oldalunkon. 
Az ülés közvetítése megtekinthető  
a Godollonettv Facebook-oldalán.   

Madách: A TAKARÍTÁS TRAGÉDIÁJA  

FEJLESZTENEK az  
önkormányzat cégei 

Nagy visszhangot váltott ki az 
RTL Klub híradójának február 
8án megjelent beszámolója, 
miszerint a „gödöllői Madách 
Imre Technikum és Szakképző 
Iskolában” a tanárok és a 
diákok takarítanak, mert 
hónapokkal ezelőtt a takarító 
cég felmondott. A hírt több 
hazai médium is átvette. 

A képviselő-testület elfogadta a VÜSZI Nonprofit Közhasznú 
Kft., a Gödöllői Távhő Kft., a Kalória Gödöllői Nonprofit Kft., 
a Művészetek Háza Gödöllői Közhasznú Nonprofit Kft., 
az Erzsébet Királyné Szállo da és a Gödöllői Piac 
Üzemeltető és Szolgáltató Kft üzleti tervét. 

A téma a képviselő-testület ülésén is 
előkerült, miután Kocsi Tamás a Fi-
desz–KDNP önkormányzati képvi-

selője, aki egyébként az intézmény igazga-
tója, felháborodott azon, hogy  dr. Gémesi 
György polgármester az önkormányzat 
Facebook-oldalán megosztotta az erről 
szóló – az igazgató véleménye szerint va-
lótlanságot tartalmazó – tudósítást és az 
ahhoz tartozó posztját.

 Kocsi Tamás (Fidesz–KDNP) bulvár-
médiának nevezte a hírt megjelentető saj-
tóorgánumokat és  kijelentette, a szakha-
tóság február 9-én ellenőrzést tartott az 
intézményben és mindent rendben talált 
– az erről szóló dokumentumot át is adta 
dr. Kiss Árpád jegyzőnek. Egyúttal hely-
reigazítást követelt dr. Gémesi Györgytől, 
mivel – szerinte – a poszt megsértette az 
intézményt, a diákokat és a tanárokat. 
 A polgármester leszögezte: A város 
Facebook-oldalán is megjelent poszt in-
formációit az RTL Klub híradójából vette 
át, onnan idézett – igaz, az intézménybe 
járó diákok szüleitől is kapott tájékoztatást. 
Kijelentette: „Ha valakit megbántott, meg-
követi, és amennyiben az RTL Klub hely-
reigazítást tesz közzé az ügyben, úgy ő is 
meg fogja tenni.”  
 A választ követően Kocsi Tamás (Fidesz-
KDNP) – miután hozzászólási ideje lejártá-
val a témában már nem kapott újabb hozzá-
szólásra lehetőséget – kirohant a teremből.
 KJ – Összeállítás: BJ

A nehéz gazdasági környezet ellenére 
a piacnál és a szállodánál is fejlesz-
tésre készülnek, derült ki.  

 A városi piacnál jelentős fejlesztés lesz az 
idei évben, az önkormányzat által elnyert 
pályázati forrásból (nettó 267.149 E Ft) 
az udvar burkolat javítást végeznek, új 
pavilonok kerülnek kihelyezésre és fel-
újítják a liftet. A pályázatnak köszönhe-
tően nap elem rendszer kerül a piac épü-
letének tetejére. 
 Mindezek mellett az udvari terület 
felújításával egyidőben saját forrásból 
tervezi a Gödöllői Piac Kft. a büfé fel-
újítását. 

 Az Erzsébet Ki-
rályné Szál loda 
2023.évi üzleti ter-
ve idén is nyereség-
gel számol. Az ülé-
sen dr. Gémesi György 
polgármester külön ki-
emelte, az igazgató kitar-
tásának nagy szerepe volt ab-
ban, hogy a rezsidíjak emelkedésével 
nem kellett bezárni a létesítményt. 
 Mint az üzleti tervből kiderült a nehéz 
gazdasági helyzet ellenére a szálloda több 
mint 100 millió forint értékben tervez fej-
lesztést az idei évben. 

 Elvégzik a konferenciatermek előtti terület 
linóleum burkolatának kőburkolatra történő 
cseréjét, a tűzvédelmi rendszer központjá-
nak és az elektromos szerelvények cseréjének 
I. ütemét és hőszivattyús rendszert alakíta-
nak a meglévő folyadékhűtő helyett. Mind-
ezek mellett, amennyiben a Műemlékvédel-
mi Hivatal jóváhagyja, napelemes rendszer 
kivitelezésére is sor kerül.
 A Kalória üzleti tervét a testület 
1.184.077.000 forint bevételi és 1.183.391.000 

forint kiadási főösszeggel 686.000 ezer 
forint eredménnyel hagyta jóvá.

 A cég a rezsi költségek és az 
élelmiszer árak emelkedése 
miatt rendkívül nehéz hely-
zetben van, ennek ellené-
re mindent megtesz, hogy 
ne csökkenjen a szolgálta-
tás minősége. Jelentős ter-

het jelentett az önkormányzat 
számára, amikor decemberben 

a kormány 77 millió forintot vont 
el a város közétkeztetésétől. Mindezt 

úgy, hogy évközben a Kalória Nonprofit Kft. 
számára az alapanyag árak és a rezsi költ-
ségek 75 millió forinttal növekedtek meg. 
Ez a város számára lényegében 152 millió 
forintos negatívumot jelent, amit saját for-
rásból kellett biztosítani.  KJ
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BÖLCSŐDEÉPÍTÉS:  
Fejlesztés a jövőnek

Sokan várják az E-ROLLEREKET  

(Folytatás a címlapról)  

A beruházás illeszkedik 
Gödöllő most készülő in-
tegrált településfejleszté-

si stratégiájába, aminek célkitű-
zése, hogy Gödöllő családbarát 
ökovárossá váljon – mondta 
Bárdy Péter alpolgármester az 
ünnepélyes aláíráson.
 Az új bölcsődében – ami az 
egykori egyetemi bölcsőde he-
lyén épül fel – mindkettő megje-
lenik, mivel az épület nagyon ma-

gas energiahatékonysági szintet 
ér el, 100 százalékban megújuló 
energiával fog működni. Ez már 
az energiaválság előtt is célkitű-
zése volt az önkormányzatnak.  
 Az épületről többlépcsős vé-
leményezési eljárás során (töb-
bek között a bölcsődék szakmai 
szervezete, a városi bölcsődék 
munkatársai és a lakossági is 
véleményezte) született döntés, 
ami egy korábbi országos böl-
csődei építészeti verseny győz-
tes tervének az adaptációja.

A parkolóhelyek előzetes 
véleményezésére febru-
ár 10-től február 20-ig 

volt lehetősége a lakosságnak 
e-mailben. A beérkezett javas-
latok, észrevételek között voltak 
új helyszínek javaslatok, de so-
kan osztották meg véleményü-
ket a megadott helyszínekkel  
kapcsolatban is.  Az e-rollerek 
bevezetésével kapcsolatban ne-
gatív lakossági észrevétel nem 

érkezett, viszont sokan jelezték, 
örülnek az új szolgáltatásnak. 
 Az észrevételek részletes kiérté-
kelése a napokban zajlik, megvizs-
gálják, hogy a kért új helyszíneken 
megvalósítható-e a parkoló pont 
kialakítása. Ennek során kiemelt 
figyelmet fordítanak arra , hogy 
ezek a mikro mobilitási pontok a 
gyalogos és az autós forgalmat ne 
akadályozzák, közúton megköze-
líthetőek legyenek. 

 A beruházás teljes értéke 
1.365.000.000 forint. Ennek leg-
nagyobb része, közel 1,3 milliárd 
az építési költség. A fejlesztés 
495 millió forint európai uni-
ós pályázati támogatással va-
lósul meg. Az átadási határidő 
2023. december 31. – tájékoz-
tatott Bárdy Péter. 
 Varga Gyöngyi, a Gödöllői 
Egyesített Palotakerti Bölcsőde 
igazgatója a rendezvényen örö-
mének adott hangot, hogy a ko-
rábbi hetvenéves épületből a XXI. 

századi igényeknek megfelelő 
épületet kap az intézmény. Fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a 
gyermekek szempontjából is fon-
tos, milyen környezetben vannak. 
 A szerződést Gödöllő Város 
Önkormányzata részéről dr. 
Gémesi György polgármester, 
a kivitelező DENCO Klímatech-
nikai Szolgáltató és Kereskedel-
mi Kft. részéről pedig Jankovich 
Henrik ügyvezető írta alá (KJ)

 A z e-rollerek használatának 
szigorú feltételei lesznek. Annak 
érdekében hogy ne forduljon 
elő, hogy a járműveket bárhol, 
akár a gyalogos, akár a gépjár-
műforgalmat akadályozó mó-
don ott hagyják, a bérlés leállí-
tására csak a kijelölt parkolókba 
beállva lesz lehetőség. Az e-rol-
lerekkel közlekedni csak a ke-

rékpárúton vagy az 
úttesten lehet majd, 
a járművek közpon-
tilag szabályzott ma-
ximális sebessége 
20 km/óra lesz, de 
egyes területeken 
sebességkorláto-
zást vezetnek majd 

be. Ennek betartását egy infor-
matikai rendszer vezérli, ami 
megakadályozza, hogy a jár-
mű gyorsabban menjen, mint 
az adott területen megengedett.
 Az e-roller „parkolók” hely-
színei és a használat szabályai 
hamarosan elérhetőek lesznek  
Gödöllő önkormányzatának on-
line felületein.  BJ

 Mint ahogy arról már beszámoltunk, március
ban a Közösségi E-roller Program, és március 
hónapban már forgalomba is állnak ezek a 
sokak számára izgalmas, új kis járművek. 
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UNIÓS LEHETŐSÉGEK  
az önkormányzatok előtt?

SPAR parkoló:  
MÁRCIUS 1-TŐL FIZETŐS!!!

   A képviselő-testület még dec-
emberben döntött arról, hogy a 
Kossuth Lajos utca 46-48. szám 
alatti SPAR áruház előtti,  kizá-
rólag a vásárlók részére igény-
be vehető parkolóhelyek az üzlet 
tulajdonosának kérésére, össz-
hangban fizetős parkoló lesz.
 A terület 2023. március 1. nap-
jától a gépjárművek számára sza-
badon használhatóvá válik és 
bevonásra kerül  a városi díjfi-
zetési rendszerbe. 
 Ennek értelmében az érintett területen 
parkolásra 1 óra 30 perc hosszig 20 forint 
igénybevételével nyílik lehetőség, az idő-
tartam leteltét követően a parkolás díja 
440 Ft/óra. 
 A terület a 3., valamint a 11. zónára ki-
adott ingyenes engedély, illetve kedvezmé-
nyes bérlettel NEM vehető igénybe, vala-
mint az érintett területen a parkolótárcsa 

által biztosított első fél órás ingyenes par-
kolásra sincs lehetőség! 
 Az üzlet tulajdonosa  azért kezdeményez-
te a terület fizetős parkolóvá tételét, mert 
megelégelte, hogy a vásárlók számára ki-
alakított helyet sokan ingyenes parkoló-
ként használták, s mivel az üzletbe érke-
zők nem találtak parkolóhelyet, így nem 
tértek be vásárolni.  BJ

A rendezvényen előadást tartott Ka-
rácsony Gergely főpolgármes-
ter a MÖSZ társelnöke is. A ke-

rekasztal-beszélgetésen pedig vett rész 

BANKAUTOMATÁT  
kaphat Máriabesnyő 

  A máriabes-
nyő iek régi ké-
rése válhat va-
lóra,  a lakosság 
összefogásával. 
Amennyiben ele-
gendő ügyfél nyit 
számlát a K&H 

Banknál, a pénzintézet Máriabesnyőre telepít 
egy bankomatot. 
 Dr. Gémesi György polgármester már több tár-
gyalást folytatott az ügyben, s nemrég arról tá-
jékoztatott, hogy a K&H Bank központjában jó-
váhagyták a telepítést azzal a feltétellel, hogy 
minél több új számlanyitás legyen Gödöllőn. Ezt 
a bank új helyén, a Rézgombos Szolgáltatóház-
ban is megtehetik a leendő ügyfelek. 
 A számlanyitás márpedig megéri,  az új ügy-
feleknek ugyanis negyvenezer forintot jóváírnak, 
néhány feltétel mellett. 
 A lehetőség tehát adott, már csak a mária-
bes ő iek összefogásán múlik, hogy Máriabesnyő 
bank automatát kapjon.

Brüsszel, Prága, Amszterdam 
és Varsó főpolgármestere is. 
Szóba került többek között a 
Magyarország ellen folytatott 
jogállamisági eljárás is. En-
nek kapcsán folyik is az EU 
és magyar részről Navracsics 
Tibor miniszter úr által veze-
tett egyeztetés. Bízzunk ab-
ban, hogy a magyar kormány megtalálja 
azokat a kompromisszumokat, amelyek 
eredménye lehet a felfüggesztett EU-s 
pénzek kifizetése.
 A találkozón Gémesi György külön be-
szélgetett Zdenek Hribbel, Prága főpol-

gármesterével, aki 
külön üdvözölte a 
Gödöllő és a cseh-
országi Brandys 
nad Labem-Stará 
Boleslav közötti 
testvérvárosi kap-
csolatot.
 Gödöllő polgár-
mestere Brüsszel-
ben ta lá lkozot t 
Elisa Ferreira asz-
szonnyal, az Eu-
rópai Bizot tság 
kohézióért és refor-
mokért felelős biz-

tosával is. Beszéltek a kohéziós pénzügyi 
alapok magyarországi felhasználásáról, a 
hazánknak megítélt, de zárolt uniós pén-
zekről, a magyar önkormányzatok hely-
zetéről, az önkormányzatok direkt EU-s 
pályázati lehetőségeiről.

„Jogállamiság a városokban” címmel rendezett közös 
konferenciát Brüsszel Város Önkormányzata és Budapest 
brüsszeli külképviselete a brüsszeli városházán. A konferen-
cián részt vett dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, 
a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is.
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MEGÚJUL  
Petőfi szobra

FÁKLYÁS FELVONULÁS
  A hagyományos felvonu-

lás március 14-én, 18 óra-
kor kezdődik.
 A szokásoknak megfelelő-
en a Petőfi-szobortól a Dózsa 
György úti temető 1848/49-es 
emlékművéig tart a menet.
 Tiszteletadás, koszorúzás 
az emlékműnél.

FELHÍVÁS 
KOSZORÚZÁSRA!
Tisztelt ünneplő Közönség! 
Gödöllő város lakói!
Gödöllő város önkormányzata 
az 1848-as forradalom és sza-
badságharc évfordulója alkal-
mából ünnepi megemlékezést 
szervez 2023. március 15-én, 
10.00 órakor a főtéren. 
 Az ünnepi műsor koszo-
rúzással folytatódik a Pető-
fi téren.

 Kérjük az intézményeket, 
rendvédelmi szerveket, pár-
tokat, civil szervezeteket, ün-
neplő vendégeinket, hogy 
koszorúzási szándékukat szí-
veskedjenek legkésőbb 2023. 
március 13-án 12.00 óráig 
jelezni, hétfőtől csütörtökig 
08:00-16:30; pénteken 08:00-
14:00 óráig a +36/70-886-
8747-es telefonszámon, illet-
ve a simon.edina@godollo.hu 
e-mailcímen. 
 Egyben kérjük, hogy a ko-
szorúzás előkészületeinek 
segítése érdekében szíves-
kedjenek a koszorúkat az ün-
nep napján legkésőbb 10.30 
óráig a helyszínre juttatni, 
megérkezésüket munkatár-
sainknak jelezni.
 Szeretettel várjuk Önöket 
a rendezvényre.

   Megkezdődött Petőfi Sándor 
szobrának tisztítása. Idén em-

lékezünk a költő születésének 
200. évfordulójára, a bicente-

nárium alkalmából 
megszépül a városi 
ünnepség helyszí-
néül is szolgáló al-
kotás. Az egészala-
kos bronz szobor 
mellett a kő talap-
zaton is elvégzik a 
szükséges mun-
kálatokat. Az ön-
kormányzat erre 
négymillió forintot 
biztosított saját for-
rásból az idei költ-
ségvetésben. 
 A munkálatok 
március 10-ig 
befejeződnek

NyF



   Rendkívül keresettek idén a Magyar Ag-
rár- és Élettudományi Egyetem (MATE) 
diplomára épülő szakirányú továbbképzé-
sei: az újonnan felvett hallgatók 340 fős lét-
száma közel duplája a tavalyinak.
 Különösen népszerűek az új és megújított 
tantervvel meghirdetett szakirányú tovább-
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ÉRKEZNEK  
a gépjárműadós iratok 

Duplázott a MATE

Gépjármű-tulajdonosok figyelem! Hamarosan érkeznek a Nemzeti 
Adó- és Vámhivataltól (NAV) a gépjárműadóval kapcsolatos 
értesítések, illetve határozatok . Az adó első részletét 2023. 
március 15-éig, a másodikat szeptember 15-éig kell befizetni.

A zok, akiknek a tavalyihoz képest 
változott a gépjárműadójuk, ha-
tározatot kapnak, akiknek viszont 

változatlan az adó összege, azokat értesí-
tésben emlékezteti a NAV a fizetésre.
 Nem kapnak sem határozatot, sem érte-
sítést azok, akiket egész évre adómentesség 
illet meg, és ez a NAV nyilvántartásából 
megállapítható. Ilyenek például az egy-
házi jogi személyek, a GJADO-adatlapot 
benyújtó civil szervezetek. Nem kapnak 
levelet azok sem, akiknek mindegyik gép-
járműve adómentes.
 A gépjárműadó első részletét március 
15-ig (munkaszüneti nap lévén március 
16-ig), a második részletét szeptember 15-
ig kell befizetni. A határidőkre azért érde-
mes odafigyelni, mert az adó késedelmes 
fizetésekor már késedelmi pótlék növel-
heti az összeget. A fizetési határidőt nem 

befolyásolja, ha az adózó esetleg nem ve-
szi át az emlékeztető értesítést.
  A gépjárműadó befizetése a NAV-Mobil 
Gépjárműadó-menüpontjában vagy a NAV 
ügyintéző felületén, az Ügyfélportálon 
(ÜPO) is pillanatok alatt teljesíthető. 
 A határozatokat és értesítéseket a NAV 
elektronikusan (cégkapura, vagy hivatali 
tárhelyre, KÜNY-tárhelyre) küldi minden-
kinek, aki rendelkezik elektronikus elér-
hetőséggel. Akik nem, azok postán kap-
ják meg a papírokat.  (NAV)

KERÉKPÁROS  
KISOKOS 
 – Városi bringás 
öltözködési 
tanácsok

  Az első és legfontosabb dolog az, hogy 
nincs szükség semmilyen extra ruházatra, 
néhány kilométert a városban szinte bármi-
lyen utcai ruhában meg lehet tenni a nye-
regben. Két dolgot érdemes mégis kiemelni: 
egyrészt kényelmes, bringázásra alkalmas 
legyen a ruházat, másrészt feleljen meg az 
éppen aktuális időjárási viszonyoknak – min-
den egyéb csak extra ezek mellett.
 A felsőtestet illetően javasolt a réteges öl-
tözködés, hidegebb időben pedig például egy 
kesztyű és egy könnyű csősál is jó szolgá-
latot tehet. Előbbi már csak azért is fontos, 
mert fagyott ujjakkal nehéz akár a fék, akár 
a váltók kezelése, ami akár a biztonságos 
közlekedés rovására is mehet. Egy köny-
nyű, picire összehajtható széldzseki hűvö-
sebb időben csodákra képes, ahogy a vízál-
ló esőkabát is jól jöhet csapadékos időben.
 Érdemes odafigyelni arra is, hogy milyen 
színű a ruházat: az élénk színű ruhadarabok 
messziről láthatóvá teszik viselőjüket még 
fényes nappal is, ezzel is kiegészítve a lát-
hatóságot szolgáló kötelező felszereléseket 
(első és hátsó lámpa, illetve első és prizmák, 
küllőprizma az első keréken). A láthatóságot 
egyébként számos kiegészítő szolgálhatja a 
ruházaton kívül is, például a fényvisszaverő 
szalag a bokán, vagy akár a táska pántján, 
fényvisszaverő csíkok a hátizsákon vagy a 
széldzsekin stb. Természetesen nem kell 
karácsonyfának öltözni, de minden közle-
kedőnek nagy segít-
ség, ha időben 
észreveszi 
a többi-
eket.

képzések, így a favizsgáló és faápoló képzés 
59 fővel, az ipari gépek biztonságára fóku-
száló képzés 39 fővel, a gyümölcs- és zöld-
ségfeldolgozó képzés 24 fővel, a kenéstech-
nikai és tribodiagnosztikai képzés pedig 10 
fővel indulhat a tavaszi félévben. 
 Először indul a MATE-n a bor- és gasztro-

turizmus menedzser szakirányú 
továbbképzés is 23 fővel, még-
hozzá két városban, Budapesten 
és Keszthelyen. Ezen a képzésen 
a szőlőtermesztés és a borter-
melés alapjai, a borkóstolás rej-
telmei, a turisztikai termék- és 
területfejlesztés komplex szem-
léletmódja kerül fókuszba, de a 
tanrendben jelentős hangsúlyt 
kap a gasztroturizmus és az élel-
miszermarketing társadalmi-
gazdasági jelentősége is.  (MATE)



   A Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete 
nem csak tagjai részére tartja fontosnak 
a cukorbetegek kezelését és a szabadidő 
kellemes eltöltését. 
 Már több városi rendezvényen  bizo-
nyítottuk, hogy feladatunknak tartjuk 
a cukorbetegség korai felismerését és 
kezelését és végeztünk ingyenes méré-
seket. 
 Ahhoz kérjük most a segítségüket, hogy 
ez a tevékenységünk megmaradjon és bő-
vüljön!
	 GÖDÖLLŐI	
 CUKORBETEGEK  
 EGYESÜLETE 
 (2100 Gödöllő, Szabadság út 23.)
 adószám: 18684852-1-13  
 Bankszámlaszám: 
 65100266-11033327

   Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egye-
sület fő céljának tekinti Gödöllő város 
történelmi és kulturális értékeinek vé-
delmét, azok megmentését, megismer-
tetését. 
 Az egyesület köszönettel fogadja, ha 
a személyi jövedelemadó 1%-ával támo-
gatják munkáját.
	 GÖDÖLLŐI	ÉRTÉKVÉDŐ	
 KÖZHASZNÚ EGYESÜLET  
 2100 Gödöllő, Dózsa György út 8. )
 adószám: 18718252-1-13 
 Bankszámlaszám: HU78-
 65100266-11058186-00000000 
 Takarékbank Zrt.

   A  Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány 
már két évtizede  nyújt segítséget a gyer-
mekorvosok javaslatai alapján a dagana-
tos, többszörösen károsodott, súlyos ál-
lapotú, fejlesztésre szoruló gyermekek 
kezeléséhez. 
 Az alapítvány továbbra is köszönettel 
fogadja a támogatásokat, valamint a sze-
mélyi jövedelemadóból adható 1%-ot. 
	 DR.	LUMNICZER	SÁNDOR	
	 ALAPÍTVÁNY
 Adószám: 18670945-1-13
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
  Gödöllő Város Önkormányzata pá-

lyázatot ír ki a város közéleti, kulturális 
egyesületei, egyesületszerűen műkö-
dő közösségei, egyéb civil szerveze-
tei támogatására.

1.  Pályázat célja: Gödöllő Város Ön-
kormányzata pályázatot hirdet helyi ha-
táskörű közfeladat ellátására, civil kez-
deményezések támogatására, amelyek 
kizárólag Gödöllő városához kötődnek 
(2011.évi CLXXV. törvény.2.§ bekezdé-
sei alapján).

2.  A támogató megnevezése: 
Gödöllő Város Önkormányzata

3.  A pályázat jellege: nyílt.

4.  A pályázók köre: Gödöllőn ténylege-
sen működő (gödöllői székhellyel rendel-
kező), magyarországi adószámmal és 
bankszámlaszámmal rendelkező civil 
szervezetek, egyesületek, alapítványok 
gödöllői hatáskörű feladatok ellátására.

5. A pályázat tartalmi és formai köve-
telményei: a pályázati adatlapon minden 
* jelölt rész kitöltése kötelező! Más jelle-
gű (előző évi), vagy hiányos pályázati 
adatlapot nem áll módunkban elfogadni. 

6. A támogató rendelkezésére álló for-
rás megnevezése: Civil szervezetek tá-
mogatása. Támogatási keret összege: 
5.000 E Ft.

7. A költségvetési támogatásból elszá-
molható költségek köre: a támogatási 
célhoz közvetlenül kapcsolódó költségek.

8. A támogatás jellege, formája: visz-
sza nem térítendő, egyszeri támogatás.
A pályázati tevékenység megvalósí-
tásának időtartama: 2023. január 1. 
– 2023. december 31-ig.

9. A támogatás folyósítása, elszámo-
lása:  Gödöllő Város Önkormányzata a 
„Támogatási megállapodás" aláírá-
sát követően – a szerződésben foglal-
tak alapján –, a Pályázó bankszámlájá-
ra utalja a támogatás összegét. 
A Pályázó a támogatás összegét köteles 

a pályázatban meg-
jelölt célra fordítani, 
és a megvalósítást 
követően, de legké-
sőbb 2024. január 
31-ig az összeg felhasz-
nálásáról elszámolni, a je-
len pályázati felhívásban szereplő szabá-
lyok szerint. Csak olyan számla (pénzügyi 
bizonylat, pénzügyi dokumentum) fogad-
ható be, amelyről kideríthető, hogy a pá-
lyázati cél megvalósításához közvetle-
nül kapcsolódik. 

10. A pályázat benyújtásának határ-
ideje és módja (ettől eltérni nem lehet): 
2023. március 6. (hétfő) 12 óra
A pályázatokat egy példányban kell el-
juttatni e-mailen keresztül word formá-
tumban a Gödöllői Polgármesteri Hi-
vatal, Polgármesteri Kabinet, Simon 
Edina részére: simon.edina@godollo.
hu címre. A pályázati adatlap 2023. feb-
ruár 17-től beszerezhető és letölthető 
a városi honlap kiemelt hírek menü-
pontjából, a pályázati kiírásban talál-
ható linkről. 

11. A pályázattal kapcsolatos hiány-
pótlás lehetőségei és feltételei: Hi-
ánypótlásra nincs lehetőség. A követel-
ményektől eltérően - akár formai, akár 
tartalmi hibákkal – összeállított pályá-
zat - értékelés nélkül - elutasításra kerül.

12. A pályázatok elbírálásának határ-
ideje, főbb szempontjai: Tevékenységi 
körök, Gödöllőn aktív programokkal rég-
óta működő civil szervezetek, aktív kap-
csolattartás a többi gödöllői és más ci-
vil szervezetekkel. Kizáró ok: nem lehet 
gazdasági és politikai tevékenységi köre 
a civil szervezetnek.  

13. A pályázat eredményéről történő 
értesítés módja és határideje: 
e-mailen keresztül 2023. május 10-ig.

14. Bővebb felvilágosítás  
a pályázattal kapcsolatban: 
Kérjük keresse Simon Edinát, e-mailen 
a simon.edina@godollo.hu e-mail cí-
men, telefonon a 06-70/886-8747-es te-
lefonszámon.

ADÓ 1% 
TÁMOGASD  
a gödöllői 
szervezeteket!
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   Farsangi hangulatban rendezték meg a 
Gödöllői Városi Piacon a kora délutántól 
egészen estig tartó 5. gödöllői kolbásztöl-
tő versenyt.
 Ahogyan minden évben, idén is nagy 
volt az érdeklődés mind résztvevői, mind 

Aki a kolbászt szereti…

   Immáron 7. alkalommal lesz Gödöllő is 
helyszíne az Idegenvezetők Világnapjának 
2023. február 25-26-án a Gödöllő Városi 
Nyugdíjasok Egyesületének szervezésében, 
az önkormányzat támogatásával. Míg a szom-
bati program keretében a más településekről 

IDEGENVEZETŐK VILÁGNAPJA 
– múzeumi program  
a helyi lakosoknak is! 

érkező vendégek ismerkedhetnek városunk 
nevezetességeivel, a vasárnapi programra 
már nagy szeretettel várják a helyi lakosokat 
is. Így február 26-án megnyílnak a Gödöllői 
Városi Múzeum kapui és 14:30 órakor Keré-
nyiné B. Eszter, a múzeum igazgatója tart tár-

latvezetést „Gödöl-
lő, a mi városunk” 
címmel, ezt követő-
en pedig dr. Czeglé-
di Noémi történész 
mutatja be a cser-
készet történetét. A 
múzeum a világnap 
alkalmából eltekint 
a belépődíjaktól, de 
a részvételhez elő-
zetes regisztrációt 
kérnek február 20-
ig a gmuzeum.g@
gmail.com címen.

kóstolói oldalról. Az asztalhoz állt 12 csa-
pat többsége minden évben megméreti 
magát csípős vagy csemege kategóriában. 
A finom falatok mellett a zene is hozzájá-
rult a remek hangulathoz.

Fotók: Tatár Attila

Törökös tanárok 
AUGSBURGBAN

   A március végi, diákoknak szerve-
zett utazást előkészítendő a Török Ig-
nác Gimnázium tanárai a németországi 
Augsburgban jártak, ahol a hollandiai 
Wageningen Pantarijn középiskolájá-
val közösen vesznek részt közös pro-
jektben az Európai Bizottság által tá-
mogatott Erasmus program keretében.
 A hároméves időszakot átölelő pro-
jekt során ezúttal az augsburgi Mon-
tessori iskola az úticél, amelynek az 
iskolakertjével foglalkoznak majd a fi-
atalok, de a tanárok számára is sok 
érdekességet tartogatott a februári 
előkészítő út, hiszen a helybéliek a kö-
zösségi kertek működésével is meg-
ismertették őket. TA
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   Hétfő kora este mutatták be a 
gödöllői Városi Moziban a „Ro-
dolfo – Vigyázat, csalok!” című 
filmet, ami a XX. század – ta-
lán nem túlzás azt álltani – leg-
ismertebb magyar bűvészének 
életét mutatja be családtagjai-
nak, ismerőseinek, tanítványa-
inak, valamint korabeli felvéte-
lek visszaemlékezéseivel.
 A fiatalabb korosztálynak ta-
lán már nem cseng ismerősnek 
Rodolfo neve, de remélhetően 
ennek az egyfajta időutazásnak 
köszönhetően betekintést kap-
tak egy korszakba, egy olyan-
ba, amit Rodolfo, eredeti ne-

VILÁGHÍRNÉVIG
vén Gross (később 
Gácsra módosí-
tott) Rezső fémje-
lez. Az első világhá-
ború előtt, alatt, és 
után sok generáció-
nak nyújtott vidám 
szórakozást ideha-
za és külföldön egy-
formán.
 A Gödöllői Lokál-

patrióta Klub szervezésének kö-
szönhetően a film után Rodolfo 
lánya és unokája, Gálvölgyi Judit 
és Gálvölgyi Dóra, illetve Muhi 
András filmproducer is készsé-
gesen válaszolt a telt ház előtt 
őket kérdező L. Péterfi Csabának.
 Megtudtuk, hogy a film mind-
össze 8 millió forint támogatást 
kapott, amely összeg szinte egy 
az egyben a Nemzeti Filmarchí-
vumra ment el, hogy az archív 
MTV-s felvételekhez hozzájut-
hassanak. Szomorú, de a Ma-
gyar Televízió a 35 éve elhunyt 
Rodolfóról készült filmet nem 
mutatta be… Fotó: Tatár Attila

ISMÉT NŐNAP! 
  Megkezdődött a támogatói 

jegyek értékesítése a hagyo-
mányos gödöllői Nőnapi Aján-
dékkosár előadásaira. A három 
napon át tartó rendezvényso-
rozat idén is jótékony célt szol-
gál, helyszíne a Gödöllői Kirá-
lyi Kastély lovardája lesz.
 Jegyek a kastély, Tourin-
form irodájában működő Bel-
városi Jegyirodában vásá-
rolható, annak nyitvatartási 
idejében: szerdánként 10 és 
17 óra között.

FONTOS!
Az előadásokra a bejárat a 
kastély V. kapuján lesz az Ady 
Endre sétány felől, nagyjából 
a zeneiskola magasságában.
PARKOLÁS:
 A 16.30-as előadásokra 
a lovarda parkolója, a kas-
tély és a kastélykápolna előt-
ti parkoló.
 A 19.00-es előadásokra 
jegyet váltók pedig a Művé-
szetek Háza parkolóját vehe-
tik igénybe. 

   Az új évben új érdekessé-
gekkel várja az olvasókat a 
Gödöllői Magazin, aminek 
legújabb száma lapunkkal 
egyidőben jelenik meg. A 
kiadvány nőnap közeled-
tével, a hölgyeket helyezi 
a középpontba. Megismer-
hetnek olyan gödöllői höl-

gyeket, akik napjainkban 
sokat tesznek a közössé-
gért, megtudhatják, többek 
között, hogy érzi magát ide-
genvezetőként Six Edit nyu-
galmazott alpolgármester, 
hogy neveli a zene segít-
ségével az ország jövőbe-
ni vezetőit Tápai Dóra és, 

hogyan lesz valakiből tör-
ténész, aki útálja a törté-
nelmet. 
 Kiderül, vagy kik azok a nők, 
akik az egész világra hatás-
sal voltak, és kikre tekintünk 
úgy, hogy hazánk fejlődésé-
ben szereztek elévülhetetlen 
érdemeket.   Mindezek mellett 
megtudhatják, mi mindent ne-
veztek el nőkrők az elmúlt év-

századok-
ban. 
 A Gödöl-
lői Magazin 
ez alkalom-
mal ingye-
nesen jut el 
valameny-
nyi gödöl-
lői háztar-
tásba. 

Itt a Gödöllői Magazin

A Nagyfuvaros 
utcából a  
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PERCZEL MÓR UTCA:  
összefogás a közvilágításért 

KOSÁRKÖZÖSSÉGGEL gazdagodott 
a gödöllői dombvidék

A Blaháért Társaság Egyesület 
tagjai nemrég felszerelték azokat 
a napelemes és mozgásérzékelős 
utcai lámpatesteket, amelyeket 
Molnár Gergely képviselő 
közreműködésével és Gödöllő 
Város Önkormányzata tá-
mogatásával vásá roltak – 
egyelőre ideiglenes jelleggel.

A projektre azért volt szükség, mert 
a szabályos közvilágítás kiépítésé-
nek folyamata, sajnos, rendkívül 

hosszadalmas, és a környéken lakóknak 
addig se kelljen sötétségben közlekedni 
az utcában.
 A lámpatestek felszereléséhez, illetve a 
működést zavaró növényzet levágásához 
az érintett ingatlanok tulajdonosai hoz-

zájárultak. A lenye-
sett ágakat, gallya-
kat pedig a VÜSZI 
Kft. a következő hónapokban elszállítja.
 A mostani lámpafelhelyezést Lőrincz Ká-
roly, a Blaháért Társaság Egyesület elnöke 
fogta össze. A felszerelésben Dombrádi Já-
nos, Lőrincz Zalán és Lőrincz Lázár nyúj-
tott segítséget. A.

Egy lelkes csapat 2020. január végén azt a nemes célt tűzte ki 
maga elé, hogy létrehozzanak egy kosárközösséget. A közösség 
víziója elsődlegesen az volt, hogy helyben termelt, egészséges, 
friss élelmiszereket tudjanak fogyasztani úgy, hogy ezzel a 
helyi gazdaságokat, kézműveseket tudják támogatni.

A z első megbeszélésen jelen voltak 
az érdeklődök és a termelők, kéz-
művesek is. A koncepció vázolása 

után, a lelkes és aktív kemény magból létre-
jött a szervezői csapat. A belefektetett mun-
kájukból a termelők és vásárlók kitartásá-
ból létrejött a Dombvidék Kosárközösség, 
így májusban el is indulhatott az első ter-
mékátadás nap.
 A folyamat egyszerű, a dombvidek.hu 
webáruházon keresztül a vevő online tud-
ja leadni a rendelését. A megrendelt termé-
nyek, kézműves áruk átvétele csütörtökön-

ként történik. A gazdák leadják a 
megrendelt árukat az átvevő pon-
ton, az önkéntesekből álló csapat 
mindenkinek külön-külön kosár-
ba rakja a megrendelt terméke-
ket, majd megérkezéskor átad-
ják a vevőnek. Az önkéntesek, a vevők és a 
termelők köréből kerültek ki, van közöttük 
grafikus, könyvelő, agrárkutató, őstermelő, 
vállalkozó, informatikus és nyugdíjas is.
 A Kosárközösség weboldalán számos ter-
méket talál meg az érdeklődő, többek között 
a friss és érlelt kecskesajtot, tojást, szezoná-

lis zöldségeket és gyümölcsöket, valamint 
finomabbnál finomabb hús és pékárukat, 
lekvárokat, szörpöket és termelői mézeket, 
tejtermékeket. De megtalálhatja az öko ház-
tartás elengedhetetlen kellékeit is.
 A kosárközösség jelenlegi átadó pontja 
a Szabad Waldorf Óvodában van (Gödöllő, 
Isaszegi út 11.) Itt csütörtökönként 16:30 és 
18:00 között várják az önkéntesek a vásár-

lókat.
 Kedves olvasó, ha kedvet ér-
zel magadban, hogy csatlakozz 
hozzánk akár vásárlóként, akár 
őstermelőként, vagy akár ön-
kéntesként, akkor szívesen lá-
tunk csapatunkban.
 Köszönetünket és hálánkat 

fejezzük ki a Nyíregyházi Kosár Közösség-
nek, amiért a kezdetektől támogattak ben-
nünket sok jó tanáccsal és bátorító szóval.
ELÉRHETŐSÉGEINK:
Weboldal: dombvidek.hu
Facebook: facebook.com/dombvidek
E-mail: dombvidekikosar@gmail.com
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NAGYBÖJT ideje

ÉRDEKESSÉGEK  
a nagyvilágból

Február 22-én megkezdődött 
a nagyböjt (Quadragesima), 
a húsvét előtti negyvennapos 
előkészületi időszak, ami 
idén április 8-ig tart.

A nagyböjt Jézus Krisztus negyven 
napi böjtölésére, szenvedésére és 
kereszthalálára emlékeztet, ez a lel-

ki megtisztulás, a húsvétra való felkészü-
lés ideje. Az erre az időszakra eső hat va-
sárnap nem számít bele a negyven napba, 
nem része a böjtnek, mert minden vasár-
nap Krisztus feltámadásának emlékün-
nepe. A szigorú nagyböjt általában már 
nem szokás, napjainkban a római kato-
likusoknál általánosan elfogadott, hogy 
hamvazószerdán és nagypénteken napi 
háromszor étkeznek, de csak egyszer lak-

nak jól, s pénteki napokon nem fo-
gyasztanak húst. Mindezek mellett 
előtérbe került a lelki felkészülés. A 
görög katolikus egyházban a hét-
főn kezdődő nagyböjtbe nem szá-
mít bele a nagyhét, a vasárnap mel-
lett pedig a szombatot sem tekintik 
böjtelő napnak (nagyszombat kivéte-
lével). A napok számát felkerekítették, 
és egy teljes hetet vezettek be előböjtnek, 
s ezt megtoldották két előkészületi hét-
tel, amikor fokozatosan elhagyták a hús 
és a vaj fogyasztását. Nagyböjt első nap-
ján és nagypénteken az állati eredetű ter-
mékek fogyasztása, szerdán és pénteken 
pedig a húsé nem megengedett. Nagyböjt 
hétköznapjai bűnbánati napok, amikor a 
hívők személyesen döntenek a böjt jelle-
géről. Mindezek mellett ez a csend idő-
szaka, amikor Istenhez, a családhoz és 
önmagukhoz kerülnek közelebb. A re-

 
KENDERBŐL ÉPÜLHETNEK A JÖVŐ HÁZAI
A kender kemény, kiválóan szigetel, meg-
köti a szén-dioxidot és meglepően jól állja 
a tüzet – a kenderbeton egy régi-új meg-
oldás az építőipar problémáira.
 A kenderbetonból – amely a növényi ros-
tok, víz és mész keveréke – lemezeket vagy 
téglát lehet formálni, amelyet külső és bel-
ső szigetelésre, valamint új épületeknél és 
felújításoknál is fel lehet használni.

CSAPADÉKREKORD
A 2023. januárja a csapadékos és nagyon 
enyhe időjárásáról lesz emlékezetes. Orszá-
gos átlagban – az eddig beérkezett adatok 
alapján – 80,9 mm csapadék hullott, ami-
vel az idei január a legcsapadékosabb 1901 
óta, megelőzve az 1915. januárt (80,4 mm).

A VILÁG LEGÖREGEBB KUTYÁJA
Portugáliában egy 30 éves Bobi névre hall-
gató kutya lett minden idők legöregebb ku-

tyája. Bobi egy  fajtiszta alentejo masztiff, 
amelynek átlagos élettartama 12-14 év.
 

SOKOLDALÚ, DE DRÁGA A ROBOTKUTYA
Kétmillióért hozták be a magyar piacra 

a robotkutyát. A gyártó köz-
leménye szerint az Unitree 
Go1 egy széles körben alkal-
mazható, kutatási, oktatási, 
vagy ipari célú felhasználás-
ra szánt négylábú robotplat-
form. Az eszköz egy mobilte-
lefonos applikáció segítségével 
és az alapfelszereltség részét 
képező távirányítóval vezé-
relhető. A robotplatformhoz 
jár egy vezeték nélküli érzé-

kelő is, ami lehetővé teszi, hogy a robot 
a gazdájánál lévő modult követve mel-
lette fusson vagy sétáljon. 

Összeállítás: dr. Fehér Károly

formátusoknál a külső szabályok háttér-
be húzódnak, így nincs előírt nagyböjt. 
A felekezetalapító Kálvin szerint a hús-
vétot megelőző időszak elsősorban a lel-
ki felkészülésről szól. Az evangélikusok 
hasonlóképpen nem böjtölnek, hanem a 
lelki megújulást tartják szem előtt.  (b.j.)



   Mire jó a szépirodalom? Sza-
bó T. Anna 30 éve van a költői 
pályán, ebből az alkalomból je-
lent meg legújabb verseskötete 
Vagyok címmel, amely váloga-
tott és új verseket is tartalmaz. A 
líra mellett a novellán és drámán 
át a gyerekkönyvig sokfélét írt, 
mégis mindig új válaszokat keres 
a kérdésre – ahogy Dragomán 
György prózaíróként szintén.
 Dragomán György első, hatal-
mas sikert aratott irodalmi sza-
kácskönyve, a Főzőskönyv után 
2022 decemberében látott nap-
világot a folytatás, Adjuk meg a 
módját! címmel: újabb receptek, 

újabb konyhai trükkök, újabb iro-
dalmi szövegek. Minden a közös 
örömről, a főzésről és az evésről, 
hogy megadhassuk a módját.
 A kötet címe mindkettőjük al-
kotói munkájára és életére is jel-
lemző, ahogy a közös életükben 
is igyekeznek mindennek meg-
adni a módját. Gödöllői estjü-
kön mesélnek és felolvasnak, 
személyes és kitalált története-
ikkel keresik az elbeszélhetőség 
határait és a belső szabadság le-
hetőségeit, miközben műhely-
titkokra is fény derülhet.
 Jegyek 2500 forintos áron vá-
sárolhatók a Királyi Váróban.
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ADJUK MEG A MÓDJÁT! 
– Szabó T. Anna  
költő és Dragomán 
György író estje

A CSILLAGOK  
ÖRÖKKÉ ÉLNEK 

  A korábbi nagysikerű elő-
adások után zenés, nosztal-
gikus összeállítással várja  
a közönséget Spirit Szín-
ház február 26-án  16 órá-
tól. „A csillagok örökké él-
nek” című előadáson a hazai 
színházi és zenei élet kiváló-
ságaira emlékeznek: Psota 
Irén, Domján Edit, Cserháti 
Zsuzsa és Szécsi Pál alakját 
eleveníti fel Perjés János mű-
sora, amely színházról, múlt-
ról, változásról, és halhatatlan 
szerelmekről szól. Az esten 
Márai Sándor, Szepes Mária, 
Tóth Árpád, Lackfi János ver-
sei mellett népszerű sláge-
rek hangzanak el. Zongorán 
közreműködik: Varga Zoltán. 
 
A Spirit Színház március 26-
án is visszatér, ezen a na-

pon 16 órától egy vérbeli 
krimit tűznek műsorra „A 
gyilkos a házban van” cím-
mel. A Nagy Fruzsina Lilla 
rendezésében színpadra ál-
lított darab egy az időjárás-
tól elzártházban játszódik, 
ahol nincs más, mint hét ott-
rekedt nő és egy hulla… és 
egy gyilkos. A történet egy-
fajta Agatha Christie átirat. 
 
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 vásárlásnál 
csak készpénzes fizetés-
re van lehetőség.



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 21-én 
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? Egy minden hájjal megkent szélhá-
mos, aki éppen a morál álruháját felöltve követi el 
a legnagyobb disznó ságokat. Vagy lehet csak kiak-
názza a lehetőségeket, amiket készen nyújtanak felé 
és ettől egyre telhetetlenebb lesz?
 Ki Orgon? Egy gazdag polgár, aki hirtelen a val-
lást előbbre helyezi a pénznél és be akarja bizonyíta-
ni, hogy a hit az emberi érzelmeket is képes legyőz-
ni. Előfordulhat-e, hogy a család le- és kitagadható?
 Ki az úr a házban? 
 Ki lesz a tettes, és ki az áldozat? Ki irányít kit? A 
helyzet nem olyan egyszerű, hogy csak úgy, könnye-
dén bárki beskatulyázhatna bárkit is. 
 És akkor még nem ismerjük a darab többi szerep-
lőjét, akik mindannyian el akarják érni céljukat.
 A Tartuffe közel 400 éves története akár napjaink-
ban is játszódhatna.
 De lehet abban is játszódik. Ezt mindenki eldönt-
heti, aki eljön és megnézi az előadást.
 Egyet ígérhet a rendező. Ez a Tartuffe picit más, 
mint a többi.
 Jegyek	online	vásárolhatók	a	Művészetek	
Háza	honlapján	keresztül	és	a	jegy.hu	olda-
lon,	valamint	a	Királyi	Kastély	Turinform	
irodájában,	a	Belváros	Jegyiroda	nyitvatar-
tási	idejében:	szerda:	15–17	óra	között.	

400 éve aktuális
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   A sport és a művé-
szet különleges ta-
lálkozásának le-
hetnek tanúi az 
érdeklődők a Le-
vendula Galéria 
március 11-én 
megnyíló kiállítá-
sán. A falakra Há-
mori Anett festőmű-
vész munkái  kerülnek, s a 
galéria történetében elsőként a 
sport kerül a középpontba. 
 A gödöllői festőművész  a Pre-
montrei Iskolaközpont művész-
tanára. Alkotásain magyar pél-
daképeink történetei elevenednek 
meg – olyan sportolók, olimpi-
ai érmesek – akik mögött óriási  

JÖN A JAZZ CONSORT

  A nagysikerű Zolbert lemez-
bemutató koncert után márci-
us 25-én, szombaton 20 órától 
a Jazz Consort várja a közön-
séget a Gödöllői Királyi Váró 
Kulturális Központban. A  Jazz 
Club vendége a Faragó Mik-
lós (gitár), Cselik Gábor (bil-
lentyűk), Hárs Viktor (nagybő-
gő), basszusgitár Jeszenszky 
György (dob)  budapesti szék-
helyű jazz kvartett lesz, me-
lyet 1984-ben alapított Faragó 
Miklós jazz gitáros. A formá-
ció  a kezdetektől, húsz éven 

keresztül jórészt trió 
formában játszott. Az 
együt tes dallamok-
ban gazdag, örömte-
li modern mainstream 
jazz-t játszik. A reper-
toár a modern szvingtől 
kezdve a latin és az ún. 
nyolcados zenén át a lí-
rikus balladáig terjed. A 
tagok a magyar jazzélet 
élvonalába tartoznak, 

számos fesztivál, lemezfelvé-
tel áll külön-külön is mögöttük. 
A műsor a legutóbbi albumuk 
(Jazz Writ In The Water) anya-
gából és a legújabb saját kom-
pozíciókból áll.  
 Jegyek 3000 forintos áron 
vásárolhatók a Királyi Váró 
Kulturális Központban hét-
főtől csütörtökig: 9-16 óra, 
pénteken 9-14 óra között és a 
koncert előtt, valamint a Gö-
döllői Városi Könyvtárban. 
Csak készpénzes fizetésre 
van lehetőség.

PÉLDAKÉPEK 
a Levendula Galériában 

teljesítmény áll, s akik-
ről az alkotó úgy véli, 

nemcsak a világ-
versenyeken el-
ért eredményeik, 
hanem az élettör-
ténetük is tanul-

ságos lehet szá-
munkra. Hámori 

Anett sportolókat ábrá-
zoló munkáiból jónéhányat 

már itthon és külföldön is látha-
tott a nagyközönség. 
 A március 11-én 17 órakor 
megnyíló kiállítást az egyik ké-
pen is megjelenő Gémesi Csa-
nád nyitja meg. Közreműködik 
Lutz János és Szeverényi Má-
tyás.

Alkotásain magyar 
példaképeink történetei 
elevenednek meg akik  

mögött óriási   
teljesítmény áll…
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INDULNAK  
az új műsorok! 
Február 23-án, lapunk megjele- 
nésével egyidőben elindulnak  
a Gödöllő NetTV új műsorai.

C sütör tökön 
este 18 órá-
t ó l  ú j  r é -

szekkel jön a Za-
varhatok, péntek 
esténként várja a 
nézőket a Sarokba 
szorítva című köz-
életi-politikai mű-
sor,  szombaton-
ként pedig délelőtt 
10 órától a Helló  
Szombat ígér tar-
talmas, mégis köny-
nyed kikapcsoló-
dást. A műsorok a Gödöllő 
NetTv Facebook-oldalán és 
Youtube-csatornáján később 
is visszanézhetők.
 Visszatér a képernyőre a „Za-
varhatok”. A közel egyórás mű-
sor első részében Szűcs Csabá-
val, Pécsi Ildikó és Szűcs Lajos 
fiával beszélget L.Péterfi Csa-
ba, március 2-án pedig Péter 
Petra rádiós műsorvezető lesz 
a vendége. 
 Február 24-én első alka-
lommal jelentkezik Sarok-
ba	szorítva, a Gödöllő NetTV 
új, politikai-közéleti műsora, 
amelyben Újvári Miklós be-
szélget aktuális kérdésekről. 

Az első adás témája a költség-
vetés lesz. A műsor pénteken 

este 18 órakor kerül adásba, s 
nem csak tájékoztat az aktuá-

lis témákról, hanem 
segít rávilágítani 
azok hátterére is. 
Így például a febru-
ár 24-ei műsorból 
nem csak Gödöllő 
ezévi költségvetésé-
ről tudhatnak meg 
részleteket a nézők, 
hanem kiderül az 
is, hogyan készül, 
hogyan épül fel a 

városi büdzsé. A műsor célja, 
hogy mindenki számára lát-
ható és érthető legyen meny-
nyiből és mire kell költenie az 
önkormányzatnak.
 Az egyes adások  mindig egy 
témát járnak körül: a későbbi-
ekben többek között szó lesz 
az oktatásról, a kultúráról, az 
energiaválságról és az infláci-
óról is. 
 A beszélgetéshez minden 
alkalommal a témában ille-
tékes szakembereket hívnak, 
akik nem csak a városvezetés-
ből kerülhetnek ki, hanem az 
egyes területek szakmai hát-
teréből vagy akár a civil szfé-
rából is. 

 A szerkesztők 
szeretnék a mű-
sort interaktívvá 
tenni és a lakos-
ságot is megszólal-
tatni. Kíváncsiak, 
hogyan látják a gö-
döllőiek az aktu-
ális témákat. Bíz-
nak benne, hogy 
szívesen válaszol-
nak majd az utcai 
riportok során fel-
tett kérdésekre.
 A	Helló	Szom-
bat – mint az címé-
ből kiderül – ter-

mészetesen szombaton délelőtt 
jelentkezik. 10 órától Tápai 
Dóra várja a nézőket, s a gö-
döllői kulturális témákkal, ak-
tualitásokkal foglalkozik. A 
műsorban igyekeznek felhívni 
a figyelmet a különböző prog-
ramokra, de az aktuális ün-
nepekkel, hagyományainkkal, 
gasztronómiával, kertápolás-
sal is foglalkoznak majd. 
	 A	Gödöllő	Net	TV	min-
denkit	vár	a	képernyők	
elé!



   Napjainkban 
egyre többek szá-
mára fontos a kör-
nyezettudatos 
életmód és egy-
re nő azok száma, 
akik fontosnak 
tartják a pazarlás 
megszüntetését 
az élelmiszer- 
fogyasztás te-
rén is. Az ő szá-
mukra különleges ajándék az 
Ottolenghi Tesztkonyha sorozat 
most megjelent első kötete. A 
könyv elsősorban vegán recep-
teket tartalmaz, de néhány ke-
leti húsos étel is helyet kapott 
benne. 
 Az izraeli születésű brit séf és 
csapata 2020-ban állította ösz-
sze ezt a nem mindennapi sza-

kácskönyvet, ami 
A Kamra kincsei cí-
met kapta.
 Az izgalmas re-
ceptek között a kez-
dők is találnak olyat, 
aminek elkészítésé-
be bátran belevág-
hatnak. A könyv ki-
váló lehetőséget ad 
a vegán konyha iránt 
érdeklődőknek, hogy 

olyan receptekből készítsenek 
ízletes ételeket, amiket a nem 
vegánok is szívesen fogyaszta-
nak. A húsos ételek kedvelő sem 
fognak csalódni ők számtalan új, 
izgalmas ízzel ismerkedhetnek 
meg, amelyekkel tovább színesít-
hetik a konyhájukat. 

(Ottolenghi Test Kitchen:  
A Kamra kincsei)

Finomságok a polcok mélyéről 

AJÁNLÓJA
BAGOLY könyvesbolt

Gödöllőre buszozott  
PETŐFI SÁNDOR

   200 évvel ezelőtt született Pe-
tőfi Sándor, a magyar költészet 
egyik legkiemelkedőbb alakja. 
Az ő nevét viselő Petőfi Irodalmi 
Múzeum a Petőfi Sándor-emlék-
év alkalmával tematikus múze-
umbuszt készített. Kedden ez a 
busz Gödöllő főterén járt.

 Városunkban egy perc 
„üresjárat” sem volt, reggel 8 
órától egészen 15 óráig folya-
matosan érkeztek a diákok. 
Fóthy Zsuzsanna, a Gödöllői 
Városi Könyvtár és Informá-
ciós Központ igazgatója öröm-
mel újságolta, hogy a város 
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összes iskoláját sikerült meg-
szólítaniuk.
 A projekt elsődleges célja, 
hogy a Petőfi Sándor életművét 
új megközelítésben bemutató 
utazó tárlat Magyarország egész 
területén, valamint határainkon 
túl is minél szélesebb körhöz el-

jusson. A járműben berendezett 
kiállítás egyértelműen kapcsoló-
dik a haladás, a sebesség, az út, 
vagy az utazás fogalmához.
 A buszba belépve képeken és 
szövegeken keresztül a költővel 

„találkozik” a látogató. Petőfi az 
utazáson keresztül idézi fel múlt-
jának egyes állomásait és fejte-
geti jövőjének titkát, terveit. 10 
emblematikus gyűjteményi tárgy 
fizikai megjelenítése képezi a ki-
állítás gerincét. A.
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Környezet- 
védelmi  
pályázat  
ISKOLÁKNAK

  A Humusz Szövetség és Gammapolisz 
Nonprofit Kft. pályázatot írt ki alap- és 
középfokú oktatási intézmények részé-
re komplex környezeti nevelési prog-
ram megvalósítására
  A pályázat kiírói elkötelezettek a klí-
maváltozás elleni küzdelemben. A fenn-
tartható jövőért végzett több évtizedes 
munkájukban kiemelt partnerként te-
kintenek a pedagógusokra, környezeti 
nevelőkre, a jelenkori diákokra valamint 
az őket nevelő családokra és oktatási 
intézményekre. Olyan megoldások felé 
szeretnék terelni a társadalmat, melyek 
a közös tudásszerzés, hálózatos gondol-
kozás, reziliencia, cselekvésbe ágyazott 
tanulás segítségével példát közvetítenek 
a gyorsan változó társadalmi környezet 
számára. Szeretnénk elérni, hogy a fenn-
tarthatóság a mindennapokat átszövő, 
motiváló, vonzó és valódi életformává 
váljon, aminek előmozdítói lehetnek az 
iskolai közösségek. Részletek a www.
humusz.hu oldalon. 

(Forrás: humusz.hu) 

Idén első alkalommal válasz tot- 
ták meg az Év lepkéjét, mellyel 
 a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület (MME) 
Lepkevédelmi Szakosztálya 
szeretné felhívni a figyelmet a 
termé szetvédelmi problémákkal 
érintett fajokra. A megtisztelő cí- 
met közönségszavazás alapján első-
ként a fecskefarkú lepke nyerte el.  

HARCIAS HERNYÓBÓL NYERTES PILLANGÓ

D r. Kondorosy Előd, a Magyar Agrár- 
és Élettudományi Egyetem Vadgaz-
dálkodási és Természetvédelmi In-

tézetének munkatársa szerint a 2023-ban 
nyertes lepke népszerűségének oka szépsé-
gében és talán gyakoriságában rejlik. Min-
den bizonnyal mindenki találkozott már vele, 
hiszen a hazánkban élő négy pillangófaj kö-
zül az egyik legelterjedtebb a fecskefarkú pil-
langó (Papilio machaon). A világon másutt is 
sokfelé megtalálható ez a faj: Észak-Ameriká-
ban, Európában, Ázsiában, valamint Észak-
Afrika egy kis részén. Jellegzetes mintázata 
sokunk által jól ismert. Kevésbé tudott azon-

ban, hogy a szárnyán látható pirosas folt és a 
két faroknyúlvány, melyekről a nevét is kap-
ta, a lepke fejét és csápjait hivatottak utánoz-
ni. Az egyébként védtelen kis pillangó ilyen 
módon igyekszik elterelni az őt előszeretet-
tel fogyasztó madarak figyelmét létfontossá-
gú szerveiről. Így adott esetben képes lehet 
egy madártámadást túlélni.
 Ha kertünkbe szeretnénk csalogatni ezt 
az egyébként védett lepkét, hogy színes 
és finommintázatú szárnyait nekünk pil-
logtassa, érdemes erős illatú, élénk színű, 
nektárdús növényeket ültetnünk, mint pél-
dául a nebáncsvirág, petúnia, rézvirág, le-
vendula vagy hibiszkusz. Ha pedig különö-
sen a fecskefarkú lepke kedvében akarunk 
járni, nőjön a kertben kapor, sárgarépa és 
petrezselyem, melyek levelei hernyójának 
kedvenc csemegéi közé tartoznak. 
  (Forrás:MATE)

Virágos kert TÉLEN IS (II.)
   Ha már a téli hótakaróban nem gyönyör-

ködhetünk, kertünknek nem kell 
feltétlenül csupasz, szomorú 

látványt nyújtani. Vannak 
olyan növények, amik 

ilyenkor is képesek vi-
rágba borítani környe-
zetünket. 
 Aki télen is virág-
pompára vágyik, an-
nak érdemes a kertbe 

helyet biztosítani a különböző hunyorfélék-
nek.  Leghamarabb a fekete hunyor kezd el 
virágozni. Neve ellenére a virágai fehérek, és 
előfordul, hogy már decemberben gyönyör-
ködhetünk bennük. Az illatos és a pirosló hu-
nyor egy kicsit később követi, akár a hó alól 
bukkannak elő, akár a szürke téli talajon, va-
rázslatos látványt nyújtanak. A hunyor telje-
sen télálló, s ha az időjárás nem túl kemény, 
akár teljesen zölden is áttelel örökzöld leve-
leivel, amik már önmagukban is mutatósak. 

A FECSKEFARKÚ  
PILLANGÓ lett az 
év lepkéje

 Hazánkban a természetben három faja 
őshonos: a pirosló hunyor az Északi-kö-
zéphegységben, a kisvirágú hunyor a Du-
nántúlon, az illatos hunyor pedig a Dél-Du-
nántúl keleti részén foglalja el ugyanazt az 
élőhelytípust. (Folytatjuk)  (NyF)
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Áthidaló  
MEGOLDÁS

Sok-sok fiatal családdal ta lál-
kozom mostanában, akiknél az 
építkezés, fészekrakás emészti 
fel a pénzt, így a kertekre sokkal 
kevesebb vagy egyáltalán nem 
marad keret. Sokan emiatt 
bánkódnak is, de nem kell! 

   13 éves,  
ivartalanított 
kistestű kan. 
Más kutyával  
is elvan.

   10 hetes 
kistestű kisfiú. 
Csak benti 
tartásra 
fogadható 
örökbe.

 Maszat 2 éves 
ivartalanított, 
kistestű kan. 
Más kutyákkal 
elvan, pórázon 
szépen sétál.

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

FOGADJ ÖRÖKBE
a Gödöllői Gyep- 
mesteri Telepről! 
JOJÓ

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

A mikor még nincs kertünk vagy egy-
szerre nincs annyi költségkeretünk, 
amiből meg tudnánk csinálni, ne-

tán maradnak üres foltok, melyekre majd 
csak később kerülhet az áhított növény, ak-
kor vegyük elő az olcsóbb, ám rendkívül 
hatásos megoldást, az egynyári virágma-
gokat! Ezeket nagyon sok helyen, kedvező 
áron meg lehet vásárolni, ám én mégis – a 
biztos siker érdekében – azt javaslom, hogy 
nagyobb barkácsáruházakban és gazdabol-
tokban szerezzék be!
 Ne kell félni a használatuktól, nem ördön-
gösség az elvetésük és ha a tasakokon talál-
ható rajzokat követik, melyek információt 
nyújtanak milyen mélyre és hová ültessék, 
sikerrel fognak járni. Az egynyári virágok 
között is vannak olyan meseszép és nagy-
ra növő fajták, mint például a pillangóvirág, 
melyeket akár a kerítés mellé ültetve, némi 
takarást is biztosítunk. Ám, a mindenki ál-
tal ismert bársonyvirágot vagy büdöskét is 
rengetegen szeretik ezek meglepően ellen-
álló, egészen a fagyokig virágzó növények.

 Gyönyörű és nagyon tartós, szintén köny-
nyen kezelhető virág a rézvirág, amit szin-
tén számtalan színben vásárolhatnak meg. 
De ilyenek a díszfüvek magjai is, melyekkel 
teletűzdelhetik az ágyásaikat vagy éppen az 
utak melletti területeket is kiemelhetik velük.  
 Az elképesztő választékból igazán impo-
záns virágágyásokat, dézsába ültetett együt-
teseket tudnak létrehozni és a szemük előtt 
fog az egész kiteljesedni.
 Semmi mást nem kell tenniük csak elvet-
ni a magokat és öntözni, ennyi az egész. 
 Akiknek már félig-meddig kész a kert-
jük, de találhatóak benne olyan foltok, me-
lyeket ki szeretnének tölteni, azoknak szin-
tén ajánlom az egynyári virágokat. 
 Amire mindig ügyeljenek, az a tasakokon 
található leírás betartása, enélkül nem fognak 
sikerre jutni. Másik fontos információ, amit 
a csomagoláson mindig olvassanak el, hogy 
a virágmag egynyári vagy évelő virág magja 
e! Ugyanis a különböző magok sokszor ösz-
sze vannak keverve az állványokon amiből 
sok kudarcélmény születik.  Pedig csak arról 
van szó, hogy az évelő virágoknak több idő kell, 
nem az ültetési évben fognak minket megör-
vendeztetni, hanem a következőben. 
 Amikor a magok a földbe kerülnek, ugyan-
azt az elvet kövessék, mint amikor a fűma-
got vetik el: soha ne hagyják kiszáradni! Ez 
nem azt jelenti, hogy tocsogjon a föld a víz-
ben, hanem próbáljanak egyenletes nedves-
ségtartalmat biztosítani. Ez nem olyan ne-
héz feladat, mint ahogy első olvasatra tűnik.

 Végül ügyeljenek a leendő vi-
rágok magasságára, ne takarja a 
magasabb az alacsonyabbat, mert 
ezeknek a növényeknek rövid te-
nyészidejük alatt bizony sok fény-
re van szükségük. 
 Sikeres magnevelést kívánok 
Önöknek! 

Bujtás Anikó  
www.bujtaskert.hu
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N yíregyházán rendezték a fedettpályás 
szezon legnívósabb versenyét, a fel-
nőtt országos bajnokságot. Szokásá-

hoz híven aranyérmes, új egyesületi csúcs-
csal a 4 x 400 méteres női váltó. A csapat 
tagjai: Simon Virág, Dobránszky Laura, 
Kriszt Sarolta és Nádházy Evelin, idejük 
3:38,00 perc, ami csupán néhány tized-
re van a felnőtt országos csúcstól. Evelin 
betegsége ellenére erőn felül teljesített a 
váltóban, illetve 400 méteren (54,16 mp) 
ezüstérmes lett. Három bronzérmet tud-

F érfi kardcsapatban a helyzet vál-
tozatlan… És ez azért igen jó hír, 
ugyanis az évek óta a világ máso-

dik legjobbjának számító magyar kard-
válogatott ismét ebben a pozícióban zárt 
a varsói Világkupán – ezúttal is Korea 
végzett előttünk. 
 A halványabban sikerült egyéni verseny 
után rendkívül egyenletes teljesítménnyel 
jutottak el a mieink a döntőig. A magya-
rok a kettőig úgy meneteltek, hogy senki, 

GÖDÖLLŐI VERSENYZŐ  
a tenisz Eb döntőjében

  Major Áron János (képen jobbról a má-
sodik) az U16-os magyar teniszválogatottal 
1. helyen végzett a hollandiai téli Európa-

bajnokság selejtezőjében, így kvalifikál-
ta magát a franciaországi döntőre, ahol 
Európa legjobb nyolc csapata vesz részt.

Ezüstérmet nyert a varsói kardcsapat világkupán 
(február 12.) a Gémesi Csanád, Szilágyi Áron, Szatmári 
András, Decsi Tamás összeállítású válogatott. A csapat 
az elődöntőben az olaszokat verte, az első Korea lett.

Öt érem, egy országos csúcs, 
egy egyesületi csúcs, minden 
atléta szívétlelkét kitéve 
küzdött a hétvégén.

Ezüstérmes a varsói vk-n  
A FÉRFI KARDCSAPAT

Bravúros MATE-GEAC 
szereplés az ob-n 

egyetlen meccsen sem zárt negatív mér-
leggel, ami különleges bravúr.
 A fináléban a 2017 óta egyeduralkodónak 
számító koreaiak következtek, akik ellen ez-
úttal két körig nagyszerűen tartottuk ma-
gunkat. 30:28-as magyar előnnyel kezdődött 
az utolsó három asszó. Ezt követően viszont 
fordítottak az ázsiaiak, akik végül 45:37-re 
nyertek. A nagyszerű ezüstéremhez gratulá-
lunk a vívóknak, a mestereknek és a váloga-
tott edzőnek! Forrás/fotó: hunfencing.hu

VÍVÁS

ATLÉTIKA

hat magáénak az egyesület, Guth Mátyás 
magasugrásban 212 centis egyéni legjobb 
beállításával, Bánházi Botond rúdugrás-
ban 470 centiméteres egyéni legjobbjával 
és nem utolsó sorban, Sulyán Alexa 200 

méter síkfutásban megjavítva egyéni leg-
jobbját 23,85 másodperces U20-as orszá-
gos csúcsot futott, hajszálnyival lemaradva 
az első helyről. Az első nap Alexa negye-
dik lett 60 méteren (7,46 mp, egyéni leg-
jobb), Kriszt Sarolta távolugrásban óriási 
küzdéssel 617 centiméteres egyéni csúcsá-
val szintén 4. helyre ugrotta magát. Újabb 
figyelemreméltó futás Simon Virágtól, aki 
ígéretét betartva 400 méteren 54,60 má-
sodperces egyéni legjobb teljesítménnyel 
szintén 4. helyen zárta az országos bajnok-
ságot. Szekeres Zsolt pedig rúdugrásban 
hozta a 4. helyet. (440 cm, idei legjobb). 

Forrás/fotó: MATE-GEAC

TOVÁBBI EREDMÉNYEK:
HATODIK HELY: Dobránszky Laura 
(400 méter, 55,84 mp, egyéni legjobb), 
Simon Virág (200 méter, 24,63 mp),  
Farkas Bence (200 méter, 22,37 mp)
NYOLCADIK HELY: Vajda Gábor (rúdug-
rás (440 cm, egyéni legjobb beállítása):

TENISZ
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   Február 18-án, több mint 2 hónapos 
szünetet követően folytatódott a Pest vár-
megyei I. osztályú bajnokság. A 16. fordu-
lóban a Gödöllői Sport Klub Dunakeszire 
látogatott és próbált visszavágni az őszi, 
nyitófordulóban elszenvedett 2-1-es ha-
zai vereségért. 
 A bajnokság első felében a Bikák 30, míg 
a hazai pályán játszó Dunakeszi 18 pon-
tot gyűjtött, így aztán a mérkőzés előtt a 
GSK számított esélyesnek. Győri Zoltán 
legénységének sikerült is a papírformát 
hoznia és 3-0-ra nyertek. A vezetőedző 
a mérkőzést követően így nyilatkozott:  

   Erős ellenfelekkel került szembe a Gö-
döllői Sakkbarátok Egyesülete az NB II-es sakk 
csapatbajnokság 5. és 6. fordulójában. Először az 
első helyen álló Dunaharaszti MTK, majd a máso-
dik helyen álló Magyar Sakkvilág SMS volt az ellen-
fél. A papírformának megfelelően, mindkét forduló-
ban vereséget szenvedtek a gödöllőiek. A GSBE 
a 6. forduló után a 10. helyen áll, de az utolsó há-
rom fordulóban még lehet javítani a helyezésen.

NB II Erkel csoport 5. forduló
GSBE–Dunaharaszti MTK 4,5-7,5
GYŐZÖTT: Papp L., Haaz G.
DÖNTETLEN: Nagyajtai G., Sillye K., 
Marácz E., Fecske Cs., Törőcsik J.
VESZTETT: Veréb G., Kozma G., 
Hönsch P. Személyi B., Veres I.

NB II Erkel csoport 6. forduló
Magyar Sakkvilág SMS–GSBE 8,5-3,5
GYŐZÖTT: Sillye K., Hönsch P.
DÖNTETLEN: Nagyajtai G., Fecske Cs., Haaz G.
VESZTETT: Veréb G., Kozma G., Személyi B., 
Veres I., Nagy A., Nagy D., Dezső E.
  A Pest megyei Diákolimpia döntőin az egye-
sület mind a hét ifjúsági játékosa részt vesz.
 Tavaly egyéniben 4 játékos és két középisko-
lás csapat jutott ki az országos döntőbe, Fecske 
Csaba a 6. korcsoportban a 3. helyen végzett.
 A döntők időpontjai: február 25., március 4. és 
március 11.

A MATE-GEAC 16 éves atlétája, 
Kriszt Sarolta új U18as 
országos csúccsal nyert a kor
osztálya fedettpályás össze-
tett magyar bajnokságán.

Kettős vereség  
a sakk NBII-ben
SAKKLABDARÚGÁS

„A Dunakeszi hazai pályán kimondottan 
kellemetlen ellenfél. A szervezett véde-
kezés az egyik erősségük, amit most is 
nagyszerűen csináltak. Dicséret illeti csa-
patunkat, hiszen nem játszottunk látvá-
nyosan, viszont ennek ellenére magabiz-
tosan tudtuk megnyerni a mérkőzést.”  

Forrás/fotó: GSK

GYŐZELEMMEL KEZDTE  
a tavaszi idényt a GSK  

Kriszt Sarolta új U18-as 
csúcsot ért el ötpróbában

EREDMÉNY:
Pest vármegyei I. osztályú  
bajnokság, 16. forduló:

VS Dunakeszi – Gödöllői SK: 0-3 (0-1)

F ebruár 11-12-én a fővárosi BOK-
csarnok adott otthont a többpróbázók 
felnőtt, U20-as és U18-as fedettpályás 

összetett országos bajnokságának. 
 A legfiatalabb lányok között a MATE-
Gödöllői EAC 16 éves atlétája, Kriszt Sarol-
ta 4228 pontos, új U18-as országos csúcs-
csal végzett az első helyen ötpróbában.
 A Körmendy Katalin és Máté Alpár által 
edzett ígéret a súlylökést (11,82) leszámítva 
mindegyik versenyszámban egyéni legjobb 
eredménnyel zárt. Magasugrásban 170 cm, 
60 méter gáton 8.48 mp, 800 méteren 2:20.52 
perc, távolugrásban pedig 612 cm került a neve 
mellé. Távolugrásban csupán 7 centivel ma-
radt el a versenyszám U18-as magyar csúcsától. 
Egyébként a korosztály korábbi, benti ötpró-
ba rekordját is az U18-as Eb-ezüstérmes Kriszt 

Sarolta tartotta 3976 ponttal a nemrég beveze-
tett 8.25-ös gáttávolságon. Mostani eredménye 
a régi szabály szerint is rekordnak számítana. 
 „Számokra lebontva szoktam örülni vagy 
búslakodni, de most összességében is nagyon 
elégedett lehetek – mondja a verseny után a 
győztes. – Minden számban túlteljesítettem 
az elvárásaimat. Gáton meg tudtam csinál-
ni, amit gyakoroltunk. Magasugrásban sta-
bilan megy a 170 centi, és ebben még van is. 
Súlylökésben úgy sem maradtam el sokkal 
az egyéni csúcsomtól, hogy alig készültünk 
rá, míg 800 méteren eddig négy másodperc-
cel rosszabbat futottam, de végre elkaptam a 
ritmust. A távolnak pedig ezért örülök, mert 
a 612 centis ugrásnál nem volt deszkán a lá-
bam, és így is jó az eredmény. Ötpróbában 
ezen a gáttávolságon a mi korosztályunk ver-
senyzett először tavaly, így a saját csúcsomat 
kellett megdöntsem. Viszont az eredmények 
és az elért pontszám pozitív meglepetés és to-
vábbi bizakodásra ad okot.” 

Forrás: utanpotlassport.hu  
Fotó: MATE-GEAC

ATLÉTIKA
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:  
2023. MÁRCIUS 9.
A BAGOLY KÖNYVESBOLT 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:  
Tóth Csaba, Kupecz Andrea 

A DŰLŐ BORKERESKEDÉS 1000 Ft-os  
vásárlási utalványát nyerte:  
Papp Gabriella, Tasnádi Lajosné  

A HAPPY BOX (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os  
utalványát nyerte: Varga Lászlóné

A VÁROSI MOZI ajándékát nyerte:
Pálya Tibor János, Tanka Sándor 

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

REJTVÉNY

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 20–26-ig – MEDICINA GYÓGYSZERTÁR 
Gödöllő, Dózsa György út 12., Tel.: 06-28/410-251

2023. február 27-tól március 5-ig
ALMA GYÓGYSZERTÁR
Gödöllő, Dózsa György út 2., Tel.: 06-30/204-1365

2023. március 6–12:-ig
EZÜSTKEHELY GYÓGYSZERTÁR 
(Petőfi Sándor u. 1.) Tel.: 06-70/502-1901

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

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

időtartamra bérbe kívánja adni  
a Gödöllői Rendőrkapitányság épületében  

(Gödöllő, Petőfi Sándor utca 6-10.)  
található, 296,1 m² alapterületű,  

étteRem, konyhA, büfé  
meGneVezésű inGAtlAnRészt.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Az ajánlat elkészítéséhez szükséges útmutató,  
tájékoztatás a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság  

Gazdasági Igazgatóságán, hivatali munkaidőben  
(h-cS: 7.30-16, P: 7.30-13.30) kapható: 

1134 budapest, Róbert károly körút 54-48., 
dr. Nagy Dorottya (+36-1/550-1494/21616,

nagyDor@pest.police.hu)

 A bérbeadásra szánt helyiségcsoport megtekinthető: 
2023. február 28-án, 10 és 12 óra között.

A PályázAt benyújtásánAk hAtáRiDeje: 
2023. március 9., 9 óra.

A munkAkörben  
ellátAndó felAdAtok 
  •   Főkönyvi könyvelés,
  •   Befektetett eszközökkel kapcso-

latos nyilvántartások vezetése,
  •   Számlázás
  •   A főkönyvi nyilvántartáshoz 

kapcsolódó analitikus nyilvántar-
tások vezetése. ellenőrzése

  •   Banki forgalom kezelése,  
egyeztetése, utalások  
intézése, banki könyvelés,

  •   Részvétel a zárlati munkákban,
  •   Házipénztár ellenőrzése,  

helyettesítés,
  •   Belső kontrollok elvégzése,  

dokumentálása,

elvárások 
  •   Könyvelői vagy mérlegképes 

könyvelői végzettség,
  •   Legalább 3 éves könyvelői 

tapasztalat,

  •   Rugalmas, együttműködő  
személyiség,

  •   Innovatív látásmód,
  •   Analitikus szemlélet,
  •   Adatkezelő programok  

felhasználói szintű ismerete
  •   Precizitás.

Előnyt jElEnt 
  •   Könyvelési programok ismerete

Amiért érdemes  
hozzánk csAtlAkoznod 
  •   Versenyképes jövedelem,
  •   Év végi jutalom
  •   Munkábajárás támogatása
  •   Cafeteria,
  •   Fejlődési lehetőség,
  •   Kellemes munkakörnyezet,  

támogató csapat,
  •   Kulturált irodai környezet.

A VÜSZI nonprofit Kft.
Könyvelő munkatársat keres

Munkavégzés helye: Gödöllő
Napi munkaidő: 
 Teljes munkaidő
Szerződés típusa:  
 Határozatlan
Állás, munka területe(i):
  Pénzügy, könyvelés

Jelentkezés módJa:
amennyiben az alábbi hirdetés 

felkeltette az érdeklődését, 
kérjük küldje el Önéletrajzát a

titkarsag@vuszikft.hu 
e-mail címre.

Névtelen-5   1 2023. 02. 17.   11:34

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI 
KASTÉLY HATÁROZATAI

  6/2021 (04.27.) sz. Tag-
gyűlési határozat A Gödöl-
lői Királyi Kastély Közhasz-
nú Nonprofit Kft. Taggyűlése 
egyhangú írásbeli szavazás 
útján felhatalmazza a Társa-
ság ügyvezető igazgatóját, 
hogy a Társaság számára a 
központi költségvetés terhé-
re a Miniszterelnökség feje-
zetéből nyújtandó 2021. évi 
246.176.912,- Ft összegű mű-
ködési támogatásra vonatko-
zó támogatási szerződést a 
lebonyolító Lechner Nonpro-
fit Kft.-vel aláírja. Készült az 
írásbeli szavazólapok alapján. 

  7/2021 (05.12.) sz. Taggyű-
lési határozat A Gödöllői Kirá-
lyi Kastély Közhasznú Nonpro-
fit Kft. Taggyűlése megismerte 

a Társaság 2020. évi beszá-
molóját, közhasznúsági mel-
lékletét és a kapcsolódó doku-
mentumokat (üzleti jelentés). 
A Taggyűlés megismerte a 
beszámolóhoz kapcsolódó 
könyvvizsgálói jelentést. A 
Taggyűlése egyhangú írás-
beli szavazás útján a Gödöl-
lői Királyi Kastély Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2020. évi éves 
beszámolóját, a közhasznú-
sági mellékletét és könyvvizs-
gálói jelentését 55 276 e forint 
adózott eredménnyel, 7 923 
193 e forint mérlegfőösszeg-
gel elfogadja. A Taggyűlés el-
fogadja továbbá a 2020. évi 55 
276 e forint adózott eredmény 
(nyereség) eredménytartalék-
ba helyezését. Készült az írás-
beli szavazólapok alapján. 
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hirdetés

EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD

TENISZKÖNYÖK 2. rész 
Előző cikkünkben foglalkoztunk 
a teniszkönyök jellemzésével, 
kialakulásának módozataival. 

Most lássuk, mit javasolnak a 
szakemberek a probléma keze-
lésére, gyógyítására.

MIÉRT NEM  
AJÁNLOTT A MŰTÉT?
A műtét eredménytelenségét pla-
cebo beavatkozások is igazolják. 
Az egyik kísérlet során a teniszkö-
nyökkel küzdő betegeket két cso-
portra osztották. Az egyik csapat 
tagjait műtötték, a többiek könyö-
kén műtét helyett csak egy vá-
gást ejtettek. A kontroll vizsgála-
tok során az orvosok semmilyen 
különbséget nem találtak a bete-
gek eredményei között.
 Azért sem igazán hatásosak a 
műtétek, mivel egyre több kuta-
tás igazolja, hogy a fájdalom fő 
oka nem a könyökben keresendő, 
hanem például a nyakban vagy a 
belső szervekben.

MELYIK KEZELÉS  
HATÁSOS?
1. Lokális kezelés
Ha ráesünk a könyökünkre és az 
hosszú időn keresztül fáj, akkor 
valószínűleg sérültek az itt talál-
ható ízületek, izmok és szalagok. 
Ezt manuálterápiás módszerek-
kel lehet orvosolni: a szakem-
berek elsősorban az ízületeket 
mobilizálják vagy a lágy része-
ket lazítják.

2. Viszcerális kezelés
A fentebb említett központi érzé-
kenység esetén a könyökfájdalom 
okát távolabb kell keresni. A tera-
peuta feladata, hogy részletesen 
kikérdezze a pácienst és megtalál-
ja azokat a korábbi traumákat, me-
lyeket összefüggésbe lehet hoz-
ni a teniszkönyök kialakulásával. 
Ezek a régebbi sérülések / műté-
ti hegek sokszor nem gyógyulnak 
megfelelően, ezért távoli helyeken 
is gondot okozhatnak.

3. Fizioterápiás eljárások
Nagyintenzitású lézerterápiával 
az eljárás biostimulációs hatásait 
használják ki: a lézerfény hatásá-
ra a szövetek gyorsabban rege-
nerálódnak, illetve anyagcseré-
jük is fokozódik.
 Lökéshullám terápiánál az 
akusztikus hullámok magas ener-
giát juttatnak a fájdalmas pontok-
hoz, mely elősegíti a gyógyulást, 
valamint az inak és lágy szövetek 
regenerációs folyamatait.

LEGYÜNK TÜRELMESEK
A teniszkönyök gyógyulási ideje 
eltérő lehet. Van hogy 3-10 keze-
lés elegendő a teljes tünetmentes-
séghez, de az is előfordulhat – és 
ez a gyakoribb –, hogy hosszabb 
idő szükséges a gyógyuláshoz.
 Ajánlott célzott gyógytorna vég-
zése minden nap, hiszen a mozgás-
szervi problémák legjobb ellensze-
re az egészséges mozgás, a sérült 
területek megerősítése. ng

EmElőkosaras  
autó bérbEadás

 www.kosarasautoberles.eu  

Füle Bence
06 20 261 7666

fule.bence@zoldteruletgondozas.hu

Telefon: 
+36 20 284 4051

www.zoldteruletgondozas.hu

SOLIER CAFE - Cukrászda, Kávéház & Catering
2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. • www.solier.hu 

A sikersorozAt MárciusbAn folytAtódik!
Varázslatos Íz-Élmény, hihetetlen áron! 
Az országos Étterem Hét keretein belül újra, március 9-19-ig!

Cukrászmestereink különleges, rendhagyó desszertmenü  
összeállítással és borsorral várják Önöket nagy szeretettel!

Regisztráció kizárólagosan  
a www.etteremhet.hu oldalon keresztül!

Étterem Hét
2023. március 9-19.



INGATLAN
 •  Blahán, két lakrészből álló csalá-
di ház 543 m2-es telken eladó! Iár: 
88.9MFt! Tel: 06-20/539-1988 

 •  Alvégen található nappali+ négy-
szobás ház közel 600 m2-es telken 
eladó! Iár: 87.9MFt! Tel: 06-20/539-
1988

 •  64m2-es, Erzsébet krt-i, 4.emele-
ti erkélyes 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: Gödöl-
lői, jelenleg nem beépíthető zárt-
kerti, központ közeli szántó telkek 
kedvező áron eladók! Iár: 3Mft-tól 
8.9Mft-ig! Tel: 06-20/539-1988

 •  Családi házat, építési telket kere-
sek Gödöllőn és környékén ügyfe-
leim részére! Tel: 06-20/944-7025

 •  Budapest belvárosában VII.ker. 
Hársfa utcában 36 nm-es, másfél 

szobás, galériás lakás eladó. Iár: 36 
M Ft. Tel: 06-20-519-6023 

 •  Szilasligeten kúria jellegű családi ház 
eladó. 3 szoba, 2 fürdőszoba, étkező, 
berendezett konyha, egész padlástér 
lambériázva, beépített gardróbszek-
rényekkel, garázs és tároló helyiségek-
kel. Iár: 68,9 M Ft. Tel: 06-20-519-6023 

 •  Elcserélném 3. emeleti 61 nm-es, 
2+ fél szobás, étkezős, nagy erké-
lyes, szigetelt házban lévő lakáso-
mat kisebb erkélyesre, első emeletig. 
700.000 Ft/m2, értékegyeztetéssel. 
Tel: 06-20-945-4590 

 •  Elcserélnénk 61 m2-es, nagy erké-
lyes és 44 m2-es gödöllői lakásunkat 
kertes házra, Gödöllő, Veresegyház, 
esetleg Szada területén, értékegyez-
tetéssel. Tel: 06-20-483-2670 

 •  Gödöllőn a Blaháné út végén 1820 
nm-es telek és ingatlan egyben vagy 
megosztva eladó. CSOK igénybe 
vehető, ikerház építhető. Tel: 06-
70-7711-419 

 •  Boncsok dűlőben 1750 nm-es, dup-
la, művelés alól kivont, D-i fekvé-
sű zárkert 25 gyümölcsfával, tele-
pített szőlővel, fúrt kúttal, kiépített 
csöpögtető rendszerrel, kis faházzal, 
alatta pincével eladó. Iár: 16,5 M Ft. 
Tel: 0620-919-4870

GYÜMÖLCSÖS, SZŐLŐ
 •  Gyümölcsös és szőlő ültetvény 
bérbeadó Gödöllőn a Röges utcá-
ban. Tel: 06-70-266-0128

ALBÉRLET
 •  Lakhatást keresünk életjáradéki 
szerződéssel. Tel: 06-20-421-0580 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
 •  10 nm-es üzlethelyiség kiadó Gö-
döllő központjában. Érdeklődni: 
+3630-950-9396

ÁLLÁS
 •  Némedi Autómosó Autókozme-
tika gépjármű ápolói munkakörbe 
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E-mail: godollomedia@gmail.com
Web: www.szolgalat.com

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

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

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

Hirdetésfelvétel, 
lapinformáció

Kiadó: Magyar 
Önkormányzatiság 
Fejlesztéséért Alapítvány
Társadalmi mb. felelős szerkesztő: L. Péterfi Csaba
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság út 6. • Postacím: 2101 Gödöllő, Pf. 385
Web: www.szolgalat.com • E-mail: info@szolgalat.com
Tel.: 06-20-5255-366
Nyomdai előállítás: EDS Zrínyi Zrt., 2600 Vác, Nádas utca 8.
Felelős vezető: Csontos Csilla vezérigazgató
A nyomdai előállítás ideje: a megjelenés előtti nap.
Megrendelési szám: 32023 • ISSN 1218-2087

IMPRESSZUM GÖDÖLLŐI
SZOLGÁLAT www.szolgalat.com

Lokálpatrióta lap
Alapítva: 1992

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

Érdeklődni az admin@christall.hu  
e-mail címen lehet.

Gödöllőn az autópálya lehajtótól  
1 percre az autómosó épületében  

saját parkolóval rendelkező  
irodák, műhelyek, lakások kiadók.
30 m2-es irodától a 90 m2-es helyiségig.  
Az irodák bútorozatlanok, jó állapotúak.  
3.000 Ft/m2-es áron, 500 Ft/m2  

közös költség + rezsi.

Életjáradéki szerződéssel  
ingatlant vásárolnék.

HÍVJON BIZALOMMAL:  
06-30-7186-218

KIADÓ ÜZLETHELYISÉGEK  
az Erzsébet Királyné Szálloda forgal-
mas, utcai (Dózsa György út) oldalán:

2023. március 1-től KIADÓ  
37 m2-es ÜZLET

2023. április 1-től KIADÓ  
26,7 m2-es ÜZLET

Az üzletekben vendéglátó  
tevékenység nem folytatható!

Érdeklődni: 06-20-392-83-03



gyakorlattal rendelkező munkatár-
sat keres. Tel: 06-28-417-314 

 •  Munkaidő pótlékkal műanyag 
feldolgozó gödöllői k f t.  fel-
vesz BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, 
FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓT, 
ELEKTROMŰSZERÉSZT. Nyugdíja-
sokat is szívesen fogadunk. Érdek-
lődni lehet a 06-20-9423-112 tel. 
számon, illetve az uzemvezeto@
plastexpress.hu e-mail címen.
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 •  Gödöllői cég karbantartó kollé-
gát keres, B kat. jogosítvánnyal. Ön-
életrajzokat az evocool@evocool.
eu-ra várjuk.

 •  Gödöllői cég irodai kollégát ke-
res, alapszintű informatikai ismere-
tekkel. Önéletrajzokat az evocool@
evocool.eu-ra várjuk. Megváltozott 
munkaképességűek jelentkezését 
is várjuk!

 •  Szadán a Szűcs Fogadója étte-
rembe keresünk SZAKÁCS, KONY-
HAI KISEGÍTŐ-MOSOGATÓ kollégát 
felvételre. Érdeklődni lehet szemé-
lyesen vagy a 06-20-9430-746-os te-
lefonszámon.

SZOLGÁLTATÁS
 •  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 60 nyel-
ven, anyanyelvi, diplomás, gyakor-
lott szakfordítókkal, tolmácsokkal! 
Igazolt fordítások készítése, kedvez-
ményes, áfa mentes díjakon. Sürgős 
fordításokat munkaidőn kívül is vál-
lalunk. I.L.I. Fordítóiroda, Gödöllő, 
Körösfői u. 2. Tel.: 06-20-556-2653, 
06-20-543-1775, e-mail: info@ili.hu

 •  Language Cert angol akkreditált, 
nemzetközileg elismert, egynyelvű 
nyelvvizsga Gödöllőn az I.L.I. Nyelv-

iskolában! Ugyanitt egyéni és kis-
csoportos angol, német, francia, 
spanyol, olasz, orosz, magyar nyelv-
tanfolyamok kedvezményes díjon. 
I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Körösfői 
u. 2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20-543-
1775, e-mail: info@ili.hu

VízVezetékszerelés
duguláselhárítás

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén.
Nyugdíjas kedVezméNy!

fürdőszobák  
felújítása, átalakítása

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

mosógépek bekötése, kádak cseréje,  
rövid határidővel, garanciával

Sebők Richárd 
egyéni vállalkozó

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

gödöllőn!

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.

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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 •  KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! 
Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, 
fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, gyep-
felújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotáci-
ós kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés. 

rek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, 
GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK 
karbantartása felújítása, javítása. Tel: 
06-20-9527-289, 06-28-476-229 

 •  SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? 
Hívjon bizalommal, házhoz megyek. 
Számítógép szerelés, rendszer és 
programtelepítés, vírusirtás garanci-
ával. Hétvégén is! Tel: 06-30-333-9201 

 •  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nél-
kül. Ázások csőtörések megszünteté-
se. Vécék tartályok csapok szifonok 
cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZE-
RELÉS. 06-20-491-5089

 •  TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítá-
sa, tetőszerkezeti munkák, ácsmunka, 
zsindelyezés, bádogos munka, eresz-
csatorna, Lindab tetőfedés, lécezés, 

Ágak, levelek elszállítása. Ereszcsa-
torna tisztítás. Kerttakarítás. Kerítés-
festés. Gépi permetezés. Kerti tavak 
tisztítása. Talajfúrás. 06-30-747-6090 

 •  Kőműves, burkolási munkákat vál-
lalok, fiatal, profi, számlaképes mes-
terként Budapest és környékén. Tel: 
06-30-592-1856

 •  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERE-
LÉS, fürdőszobák, régi fűtési rendsze-

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!

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.

VILLANYSZERELÉS
06 70 573 4183
LAKÁSFELÚJÍTÁS

Teljesítmény bővítés
Érintésvédelmi felülvizsgálat

ELMŰ ügyintézésCsapok, szifonok, mosdók,  
WC-k, WC tartályok stb. cseréje. 

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

vízszerelés
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fóliázás, ereszdeszkák, madárdesz-
kák festése, palajavítások, kúpcserép 
lekenése, leszögelése. Bármilyen ki-
sebb javításokat is vállalok. Nyugdí-
jasoknak 10% kedvezmény! 06-30-
526-8532, 06-70-362-7324 

 •  AKCIÓS WC TARTÁLY CSERE! Fix 
áron: 32.990 Ft-ért. Az ár tartalmaz-
za: új wc tartály, munkadíj, kiszállás, 
garancia. Rövid határidővel. 06-20-
412-0524 (Érvényes 2023. 04.30-ig.)

 •  SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST, TAPÉ-
TÁZÁST, gipszkartonozást, laminált 
padlózást vállalok. Díjtalan felmérés. 
Gold Pinsel Kft. Tel: 06-30-452-4833 

 •  VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS kedve-
ző áron. Tel 06-70-204-8161

 •  SZOBAFESTŐ magyar fiatal szakem-
ber vállal munkát egészséges áron. 
Igényes kivitelezés számlával, garan-
ciával. 06-30-891-7381 

 •  Belső építőipari munkák! Nyílászá-
rók cseréje, csempézés, járólapozás, 
laminált parketta lerakása, gipszkar-
tonozás, válaszfalak felhúzása, padlás, 
szuterén szigetelése, bútorok össze-
szerelése és kisebb konyhabútorok 
készítése. Függönykarnisok felraká-
sa. Lajos 06-20-9463-409 

 •  KERÍTÉSEK készítése és SZERELÉSE! 
Drót, fa, fém kerítések készítése. Kész 
kerítésrendszerek felállítása. Kerítés 
lécek cseréje. Régi kerítések BONTÁ-
SÁT VÁLLALJUK. Tel: 06-20-9463-409

 •  RÉGI UTCAI KERÍTÉSEK felújítása! 
A lábazat rendbetétele, a kapuk be-
állítása, szükség esetén cseréje. Új 
gondozásmentes fém kerítés ele-
mek felszerelése Magyarország egyik 
LEGOLCSÓBB gyártójától. Az ügyin-
tézésben tudunk segíteni. Tel: 06-
20-9463-409

OKTATÁS

 •  ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást 
vállal FILMSZINKRON, könyvfordí-
tás, vizsgaelőkészítés és korrepetá-
lás területén jártas FIATAL, tapasz-
talt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918 

ADÁS-VÉTEL
 •  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbe-
csüs díjtalan kiszállással vásárol an-
tik bútorokat, festményeket, órákat, 

mindenféle szobrokat, vitrin dísztár-
gyakat, ezüstöt (hibás és hiányos da-
rabokat is), régi pénzeket, könyveket, 
bizsukat és ékszereket, borostyánt, 
mindenféle régiséget és HAGYATÉ-
KOT. Legmagasabb áron vásárolunk 
első vevőként! Tel: 06-70-942-0806, 
06-70-603-7642

 •  Almási Katalin készpénzért vásárol 
legmagasabb áron értékbecsléssel, 
írógépet, varrógépet, televíziót, szőr-
mebundát, ruhaneműt, könyveket, 
műszaki cikkeket, lemezeket, dísztár-
gyakat, bizsukat, kristályt, csipkéket, 
aranyat, kitüntetést, régi pénzt, ké-
peslapokat, használt bútorokat, tel-
jes hagyatékot díjtalan kiszállással. 
06-30-308-9148 

 •  Almafajták 150-től 400 Ft-ig. Eltart-
ható zöldség- és gyümölcsféleségek, 
krumpli (250-350 Ft), káposzta-, hagy-
ma-, szárazbabfélék a tőlünk megszo-
kott szolid árakon. 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, berende-
zéseimet, anyagkészletemet. Az 
eszközökről bővebb felvilágosítást 

adok a 06-30-406-5898 telefonszá-
mon. Helyszín: Gödöllő, Kőrösi Cso-
ma S. 33. UNIBOND telephelyén. Hor-
váth Gábor

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
 •  AKKUMULÁTOR minden típusú 
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy 
kiszállítással. Szolgáltatásaink: besze-
relés, bevizsgálás, töltés-mérés, szak-
tanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. 
Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel 
szemben) 06-30-536-4300, 28/611-728 
www.akkugodollo.hu 

EGYÉB 
 •  Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME 
zárszalagos mézet közvetlenül a ter-
melőtől! Repce, Akác-, Hárs-, Akác-
hárs-, Napraforgóméz. 720ml-es 
csavaros tetejű befőttes üveget 
cserébe elfogadok. Házhoz szállí-
tás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lo-
vas u.3. 28/417-913 

 •  MÉZET közvetlenül a termelőtől, 
a Ludányi Méhészetből! Akác-, Vi-
rág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, 
Lépesméz, Propolisz és Virágpor kap-
ható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 06-
30-9891-721 

TelepíTés • karbanTarTás 
 szerelés • javíTás

Ingyenes 
felmérés

hívjon  
bizalommal!

Telefon: 06-30 878 88 48
Web: www. klimadigital.hu • E-mail: info@klimadigital.hu

hűtés • fűtés • klímatechnika

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 KÉSZPÉNZÉRT

Hívjon most!  
tel.: 06-30-218-7023

Fakivágást  
vállalunk alpintecHnikával 

akár elszállítással is.  

gallyazás 
kb. 6 méter magasságig.

EZERMESTER JÓZSI  
(FACEBOOK)

HÁZBAN ÉS HÁZ KÖRÜL VÉGEZHETŐ
JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS, 

BÚTORSZERELÉS!

HŐSZIGETELÉS
SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGGEL
Számlaképes vállalkozás

06-30-410-3767
Balogh József

E-mail: jozsiazezermester@gmail.com



BORKERESKEDÉS

2100  
GÖDÖLLŐ,  
Petőfi tér 13.

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

nyílászáró
forgalmazás • beépítés

ingyenes  
árajánlat!

Papp norbert – 06-30/373-0712
Petőházi Ákos – 06-70/341-3007
E-mail: info@aktivablak.hu

Redőny, Reluxa, szúnyoghÁló,  
PÁRkÁny beéPítés utÁni lejavítÁs.

minőségi műanyag  

fa és alumínium ajtó és ablak


