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5 éves a Gödöllői  
Ifjúsági Testület

Ilyen volt a Nőnapi 
Ajándékkosár

Vk-győztes Gémesi Csanád 
és a kardcsapat6. old.

Március 15-én elindul 
városunkban az e-roller 
szolgáltatás, ami tovább 
szélesíti a környezet-
barát közlekedési 
lehetőségek körét.

Mintegy száz helyszínen 
lesz lehetőség igény-
be venni a járműveket, 

amiknek a használatát szigorúan 
szabályozzák, így többek között 
azt is, hol lehet leállítani őket.  
 A parkolóhelyek kialakításá-
nál a lakossági igényeket is figye-
lembe vették és több egyeztetés 
előzte meg. Lapunk összegyűj-
tötte a legfontosabb informáci-
ókat, amiket az e-rollerek hasz-
nálatáról tudni kell.  

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Hamarosan indulnak 
AZ E-ROLLEREK 
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AZ E-ROLLEREK 
HASZNÁLATÁNAK 
LEGFONTOSABB 
TUDNIVALÓI:
•   A e-rollereket internetkapcsolattal 

rendelkező mobiltelefon segítségé-
vel lehet igénybe venni, a TIER al-
kalmazásba való regisztrálással, 
az alkalmazáson keresztül.
•   A regisztrációhoz az általános 

szerződési feltételek elfogadása, 
teljes név, e-mail-cím, mobiltele-
fonszám és érvényes fizetési ada-
tok megadása szükséges (saját 
néven lévő bankszámlaszámot, hi-
telkártyaszámot kell megadni).
•   A jármű használatáért bérleti dí-

jat kell fizetni, ami egy feloldási díj-
ból, egy perc alapú járműhaszná-
lati díjból áll. 
•   A használat feltételei: betöltött 18. 

életév, max. 100 kg-os testsúly;
•   A jármű központilag beállított ma-

ximális sebessége 20 km/h, egyes 
korlátozott területeken 5 km/h (pl 
Főtér, Patak tér)
•   A bérelt járművet, illetve a belépé-

si adatait a használó másnak nem 
adhatja át!
•   Egy járművön csak egy személy 

utazhat, azon kisgyermek nem 
szállítható!
•   A telefonos alkalmazásban bérel-

hetőként megjelenő járműveket 
10 perccel a tervezett utazás előtt 
már le lehet foglalni.
•   Egy roller maximálisan 60 percig 

használható.
•   A Járműveket csak a felfestett az 

E-roller-piktogramok közvetlen kör-
nyezetében lehet leparkolni. Ennek 
betartását a járművek GPS-jeladó-
ja is segíti. Amennyiben valaki a 
járművet nem a kijelölt helyen állít-
ja le, úgy nincs lehetőség a fizetés 
leállítására. A parkolási szabályok 
betartását a közterület-felügyelet 
fokozottan ellenőrizni fogja.
•   Ez a tájékoztatás nem teljes körű, 

a részletes felhasználási feltételek 
a TIER-applikáción keresztül érhe-
tők el.

 

Hamarosan indulnak 
AZ E-ROLLEREK 

(Folytatás a címlapról)

A használat szempontjából talán az 
egyik legfontosabb, hogy az e-rol-
lerekkel közlekedni csak a kerék-

párúton vagy az úttesten lehet. A járművek 
központilag szabályzott maximális sebes-
sége 20 km/óra lesz, de egyes területeken 
sebességkorlátozást vezetnek be. Ennek be-
tartását egy informatikai rendszer ve-
zérli, ami megakadályozza, hogy a 
jármű gyorsabban menjen, mint 
az adott területen megengedett.  
 A parkolóhelyek már meg-
tekinthetőek a www. godollo.
hu oldalon a térinformatikai 
rendszerben, s itt megtalál-
ható az is, hol milyen sebes-

séggel lehet majd a közlekedni 
az e-rollerekkel. 
 Az járművek számára a 
VÜSZI munkatársai már ké-
szítik a kijelölt „parkolókat”. Ti-
zenhat helyszínen végzik el a 
szükséges munkálatokat, a fe-
lületre a mellékelt ábrán látha-
tó piktogram kerül. 
 A három hónapig tartó 
próbaidőszak alatt ezeken a 
mikromobilitási pontokon, 100-
150 elektromos roller lesz majd 
bérelhető. Ezt követően végle-

gesíti majd a város a parkolópontokat, és 
összesen nagyságrendileg 300 TIER e-rol-
ler érkezhet majd Gödöllőre.
 Februárban a lakosságnak is lehetősé-
ge volt javaslattételre, véleményezésre. A 
legtöbben a mikromobilitási pontok hely-
színeire tettek javaslatot. Az e-rollerek 
bevezetésével kapcsolatban – szemben a 

közösségi oldalakon megje-
lentekkel - negatív la-

kossági észrevétel 
nem érkezett, 

v iszont so -
kan jelezték, 
örülnek az 
új szolgál-
tatásnak. 
 A közös-
ségi médi-

ában meg-
fogalmazott 

aggályokat re-
mélhetőleg sike-

rül eloszlatni. Ott 
leginkább a jármű-
vek sebessége mi-
att aggódnak a hoz-
zászólók, valamint 
a sok településen 
tapasztalható par-
kolási anomáliák 
miatt. Mint az itt le-
írtakból kiderül, a 
gödöllői szabályo-
zás maximálisan ki-
küszöböli  ezeket a 
problémákat.  (KJ)



   Újabb fejlesztés fejeződött be 
az Erkel Ferenc Általános Isko-
la konyháján. Míg a nyáron egy 
harminc millió forintos fejlesz-
tés során végeztek korszerűsí-
tést, most a távhő díjának bru-
tális emelése indokolta a konyha 
és az étterem távhő fűtésének 
kiváltását. 
 Az új berendezés a főzés so-
rán keletkezett konyhai „hulladékhőt” 
hasznosítja. Ezt egészíti ki egy hőszi-

   Az ütemezésnek megfelelően halad a Gö-
döllői Óvoda Palotakert Tagóvodájának ener-
giahatékonysági felújítása. A Palotakert Tag-
óvoda épületein még a múlt évben kezdődött 
meg a munka, aminek során elvégzik a  kül-
ső nyílászárók cseréjét, megtörténik a hom-
lokzati hőszigetelés és a villamos rendszer 
korszerűsítése. Emellett megújuló ener-

giafelhasználásként 
napelemek kerülnek 
majd az épületre, itt 
a szolgáltató engedé-
lyére vár a kivitelező. 
Hamarosan elkészül 
a külső homlokzat is, 
ezt az időjárás függ-
vényében végzi majd 
a kivitelező. 
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FIZETŐS  
LETT A SPAR  
PARKOLÓ

  Mint azt korábban már jeleztük, 
március 1-jétől  a gépjárművek szá-
mára szabadon használhatóvá vált 
és bevonásra került a városi díjfi-
zetési rendszerbe a Kossuth Lajos 
utcai SPAR parkolója.  
 Ennek értelmében az érintett terü-
leten parkolásra 1 óra 30 perc hosz-
szig 20 forint igénybevételével van 
lehetőség, az időtartam leteltét kö-
vetően a parkolás díja 440 Ft/óra. 
A terület a 3., valamint a 11. zónára 
kiadott ingyenes engedély, illetve 
kedvezményes bérlettel NEM ve-
hető igénybe, valamint az érintett 
területen a parkolótárcsa által biz-
tosított első fél órás ingyenes par-
kolásra sincs lehetőség! Az üzlet 
tulajdonosa azért kezdeményezte 
a terület fizetős parkolóvá tételét, 
mert megelégelte, hogy a vásárlók 
számára kialakított helyet sokan in-
gyenes parkolóként használták, s 
mivel az üzletbe érkezők nem ta-
láltak parkolóhelyet, így nem tér-
tek be vásárolni. 
 Az első hét tapasztalatai alapján a 
döntés jónak bizonyult és megköny-
nyíti a vásárlók parkolását.  NyF

Fejleszt és megtakarít  
A KALÓRIA

ENERGIAHATÉKONY 
LESZ a megújuló  
palotakerti óvoda 

 Az 196,7 millió forint európai uniós tá-
mogatás segítségével megvalósuló projekt 
részeként a Művészetek Házára is napele-
mek kerülnek majd. A fejlesztés az előze-
tes számítások szerint az intézmény áram-
fogyasztásának jelentős részét képes lesz 
fedezni.  KJ

vattyús rendszer. A 26 
milliós fejlesztés – amit 
a Kalória Nonprofit Kft. 
saját erőből valósított 
meg – kialakításával 
a konyha és az étte-
rem együttes fűtésé-
nek költsége, ami az ár-
emelkedés miatt havi 
szinten közel 5 millió 

forintra nőtt, most  200-300 ezer forint-
ra csökken.   BJ
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FÁKLYÁS  
FELVONULÁS

  A gödöllői ifjúság hagyományos fel-
vonulása március 14-én, 18 órakor 
kezdődik. A szokásoknak megfelelő-
en a Petőfi-szobortól a Dózsa György 
úti temető 1848/49-es emlékművéig 
tart a menet. Tiszteletadás, koszorú-
zás az emlékműnél.

BŐVEBBEN TÖBB FOTÓVAL  
a www.szolgalat.com-on.

Tisztelt ünneplő Közönség! 
Gödöllő város lakói! 
Gödöllő város önkormányzata az 
1848-as forradalom és szabadság-
harc évfordulója alkalmából ünnepi 
megemlékezést szervez 2023. már-
cius 15-én, 10.00 órakor a főtéren. 
Az ünnepi műsor koszorúzással 
folytatódik a Petőfi téren. 
 Kérjük az intézményeket, rend-
védelmi szerveket, pártokat, civil 
szervezeteket, ünneplő vendége-
inket, hogy koszorúzási szándéku-
kat szíveskedjenek 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, il-
letve a simon.edina@godollo.hu 
e-mailcímen. Egyben kérjük, hogy 
a koszorúzás előkészületeinek se-
gítése érdekében szíveskedjenek a 
koszorúkat az ünnep napján legké-
sőbb 10.30 óráig a helyszínre jut-
tatni, megérkezésüket munkatár-
sainknak jelezni. 
 Szeretettel várjuk Önöket a ren-
dezvény.

FELHÍVÁS  
koszorúzásra! 

Premontrei  
JUBILEUM 

A z  ünnepélyes meg-
nyitót március 6-án 
rendezték meg, Fényi 

Ottó nyugalmazott premont-
rei kormányzóperjel halálának 
évfordulóján, a rendezvényso-
rozat november 29-ig, Takács 
Menyhért jászói prépost halálá-
nak évfordulójáig tart, tőle válasz-
tották a jubileumi időszak jelmondatát 
is:: „Erénnyel győzni fogsz!”
 Az ünnepségen elsőként Balogh Péter 
Piusz, premontrei apát mondott beszé-
det, melyben megemlékezett Fényi Ottó-
ról,  aki 1992-ben újra alapította a Gödöl-
lői Szent Norbert Gimnáziumot és annak 
első igazgatója volt, és köszönetet mon-
dott azoknak, akik az újraindulás óta je-
lentős szerepet töltöttek be az iskola éle-
tében. 

 Balogh P. Piusz 
apát kitért arra is, 
fontos mérföldkő a 
rend életében. hogy 
az iskola után most 
templomot építenek. 

 Takácsné Elek 
Borbála, a Premont-

rei Iskolaközpont igazga-
tója az iskola történetét eleve-

nítette fel beszédében, s kiemelte, ma is 
a magas színvonalú oktatást, valamint a 
keresztény értékekre és a hazaszeretetre 
nevelést tartják küldetésüknek. 
 A rendezvényen köszöntőt mondott dr. 

Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- 
és Élettudományi Egyetem 
rektora is annak apropóján, 
hogy az 1923-ban alapított 

nagyhírű premontrei gimná-
ziumot az 1948-as államosí-
tás utána az agrártudományi 
egyetem kapta meg, s azóta is 
a magyar agrároktatást szolgál-

ja. Dr. Gyuricza Csaba elmond-
ta, a MATE nem csak határainkon 

belül, hanem a Kárpát-medence tel-
jes területén is fontosnak tartja a ma-

gas színvonalú agrárképzést, így ápolva 
a premontrei örökséget. 
 A jubileumi évnek két megnyitója volt, 
délelőtt az iskolaközpont jelenlegi tanulói 
számára tartottak ünnepséget, délután pe-
dig az öregdiákok emlékeztek meg az el-
múlt 100 esztendőről.        KJ 

Megkezdődött a Gödöllői 
Premontrei Apátság és a Pre-
montrei Iskolaközpont jubileumi 
időszaka. A következő hónapok
ban megemlékeznek a jászóvári 
premontreiek gödöllői letele
pedésének és iskolaalapításának 
100. évfordulójáról, valamint 
a rendszerváltás után újra-
indult gimnázium, a mai 
Premontrei Iskolaközpont, 
30 éves évfordulójáról.
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Közlekedési tudnivalók 
MÁRCIUS 14-15-re 
A nemzeti ünnepünk alkalmából 
rendezett ünnepi események 
miatt március 14-én és 15-én 
is forgalomkorlátozásra kell 
számítani a belvárosban.

Március 14-én a hagyományos fák-
lyás felvonulás miatt 17.30-tól kb. 
18.30 -ig lezárják a gépjármű forga-

lom elől a Petőfi szobor környé-
két: a Petőfi teret, a Petőfi utcát 
és a Gábor Áron utcát. A felvonu-
lás résztvevői a Dózsa György úti 
temetőbe, az Isaszegi csata em-
lékművéhez vonulnak, emiatt a 
Kossuth Lajos utcában és a Dó-
zsa György úton félpályás forga-

lomkorlátozásra kell számítani. A rendezvény 
várhatóan 19 órakor ér véget, a résztvevők 
biztonságos távozását a rendőrség segíti. A 
szervezők kérik a gépkocsival közlekedőket, 
hogy a Dózsa György úti temető környékén 
fokozott figyelemmel közlekedjenek! 
 Március 15-én 10 órától várhatóan 12.30-
ig az alábbi közterület lezárásra és forgalom-
korlátozásra kell számítani: 
 10 órától a városi ünnepség és a koszorú-
zás miatt lezárják a Petőfi tér szobor előtti 

részét, valamint a Petőfi Sándor és a Gábor 
Áron utcát. 
 11 órától körülbelül 12.30-ig a lovas felvonu-
lás idejére lezárásra és forgalomkorlátozásra 
kell számítani a felvonulás útvonalán: A lova-
sok az Alsóparkból indulnak a Bogor sétányon 
a Rákos-patak hídján át az Ady Endre sétány-
ra, majd a Dózsa György út – Kossuth Lajos 
utca – Bajcsy-Zsilinszky Endre utca – Szil-
hát utca – Dózsa György út útvonalon vonul-
nak fel és két kört tesznek meg. Ez idő alatt a 
Lumniczer utca sem lesz megközelíthető. 
 A rendezvény ideje alatt a Dózsa György 
út helyett a gépjárművel közlekedőknek ja-
vasolt útvonalak: Táncsics Mihály út vagy 
Munkácsy Mihály utca. A szervezők kérik, 
hogy az érintett útvonalon a forgalomkor-
látozás idején fokozott figyelemmel közle-
kedjenek!
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ÖT ÉVES a Gödöllői  
Ifjúsági Testület

A szervezet képviselői aznap délután 
már részt vettek a hagyo-
mányos fáklyás felvo-

nuláson, s azóta rendsze-
resen bekapcsolódnak 
a városi ünnepségek-
be, programokba. 
Emellett saját ren-
dezvényekkel is 
igyekeznek megszó-
lítani a városunk-
ban élő fiatalokat. 
A GIT idén jelentős 
mérföldkőhöz érkezett, 
a szervezet elkészítette a 
város Ifjúsági Stratégiáját, 
amit a képviselő-testület feb-
ruári ülésén fogadott el. Ha-
marosan pedig birtokba vehe-
tik az önkormányzattól kapott 
ifjúsági házat, aminek rendbe-
tételéből ők maguk is kiveszik 
a részüket. 
 A GIT az elmúlt években egy-
re inkább vonzó lett a tizenéves 
és az egyetemista korosztály 
számára, s ma már nem csak 

a városi oktatási intézmények diákjai ta-
lálnak itt közösségre, hanem sok olyan fi-
atal is, aki a közösségi oldalakon talál rá a 
szervezetre – tudtuk meg Gyalog Hajnal-
kától a GIT társelnökétől. Mint mondta, a 
városi rendezvényeken való megjelenés is 
sokat segített az ismertség növelésében. Ér-
dekes, hogy például a Belvárosi Napokon 
sok szülő érdeklődött irántuk,mivel keres-
ték azokat a közösségi lehetőségeket, aho-
vá a gyermekeik bekapcsolódhatnának. 

– Az első időszakban elsősorban az okta-
tási intézményekben igyekeztünk megta-
lálni az érdeklődőket, de ma már az isko-
la falain kívül is jelen vagyunk. Az Ifjúsági 
stratégia kidolgozásába is sokan bekapcso-
lódtak, hiszen érezték, fontos számunkra 
a véleményük.

–  Az öt évből kettőre rányomta a bé-
lyegét a covid. Hogyan hatott ez a 
ti munkátokra?
 – Sok elképzelésünket keresztülhúzta, 

hogy hosszú időre megszűnt a 
közösségi élet lehetősége, de 

terveket kidolgozni ekkor 
is lehetett. Ezt igazol-

ja az Ifjúsági straté-
gia kidolgozása és 
az I. Nyárköszöntő 
Ifjúsági Bál sikere a 
múlt évben. Ezt az 
eseményt hagyo-

mányteremtő cél-
lal rendeztük meg és 

jótékony célt szolgált.  
Emellett sokat segí-

tett ab-
ban a fo-
lyamatban 
is, hogy a be-
zártság hónap-
jai után rábírjuk 
a fiatalokat a szemé-
lyes jelenlétet igénylő eseményeken való 
részvételre. Lehet, hogy ez sokaknak fur-
csán hangzik, de a covid után sokan nehe-
zen tértek vissza az “online térből”. A GIT-
en belül ebben igyekeztünk segíteni. 

–  Milyen programokkal készültök 
az idei esztendőre?
 – Ismét szeretnénk megrendezni az if-
júsági bált, és szeretnénk minél több városi 
rendezvénybe bekapcsolódni. Idén is részt 
veszünk a fáklyás felvonuláson, húsvétkor 
pedig az óvodásokat szeretnénk meglep-
ni, ebbe egy kis játékot is csempészünk. 
De készülünk  a Majálisra is, ahol a tervek 
szerint egy izgalmas kutyás programmal 
várjuk majd az érdeklődőket. Ha lesz rá 
lehetőségünk, szívesen bekapcsolódunk a 
különböző városszépítési programokba is, 
de ezekről mindig az elnökség dönt.

–  Nem beszéltünk még az egyik leg-
nagyobb projektetekről, az ifjúsági 
ház kialakításáról, amin jelenleg is 
dolgozatok. Hogy állnak a munkák?
 – Nagy öröm számunkra, hogy az ön-
kormányzattól a GIT megkapta a „Kismuki” 
épületét a Testvérvárosok útján. A felújítási 
munkák most zajlanak és reméljük, hogy 
még a tavasszal sor kerülhet az átadásra 
is. A munkákban mi is aktívan részt ve-
szünk. Szeretnénk egy olyan közösségi te-
ret kialakítani, ahol egyaránt lehetőség van 
klub jellegű foglalkozásokra, előadások-

vita estek megtartására vagy 
olyan kiállítások rendezésére, 
ahol a fiatal tehetségek bemu-
tatkozhatnak. Nagyon örültünk 
neki, hogy Vörös Eszter Anna 
elvállalta, hogy különleges fal-
festéssel teszi egyedivé a helyet. 
Az ifjúsági ház  új fejezetet nyit 
a GIT életében. A saját közös-
ségi tér több programra, kap-
csolatépítéssel ad lehetőséget. 
 (KJ)

Öt esztendeje, hogy 2018. 
március 14én a Művészetek 
Házában megtartotta 
alakuló ülését a GIT, vagyis a 
Gödöllői Ifjúsági Testület.
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   A Máriabesnyőn élők többször 
jelezték igényüket, fontos volna 
számukra, hogy a városrészben 
legyen bankautomata. Míg ko-
rábban a pénzintézetek részéről 
erre nem volt meg a nyitottság, 
dr. Gémesi György polgármester 
megkeresésére a K&H Bank je-
lezte, amennyiben elegendő ügy-
fél nyit számlát, Máriabesnyő re 
telepítenek egy bankautoma tát. 

   Az elmúlt időszakban  több 
olyan jelzés érkezett az ön-
kormányzathoz, miszerint egy 
csoport járja a várost és azzal 
csengetnek be a házakhoz, hogy 
betonozást, vagy házkörüli mun-
kákat vállalnak. 
 Az „olcsón” végzett munka re-
ményében többen megbízták őket, 
de a munkájukban nem volt kö-

KERÉKPÁROS  
KISOKOS 
Tavaszi kerékpár 
-karbantartás

  Ahogy köze-
leg a jó idő, egy-
re többen veszik 
elő az akár hó-
napokat pihenő 
bringákat. Akár 
haszná l tuk a 
kerékpárt télen, 
akár nem, min-
denképp jót tesz 
neki egy alapos 
átvizsgálás, és 
szükség esetén egy kisebb-na-
gyobb szervizelés.
 Számos alkatrész működése ott-
hon is könnyedén ellenőrizhető. A 
kötelező felszerelésekkel érdemes 
kezdeni a sort, hiszen ha azok kö-
zül valamelyik nincs rendben, ki 
sem mehetünk közúti forgalomba 
a bringával. Ha a lámpák (elöl fe-
hér, hátul piros) működnek, és a 
prizmák (elöl fehér, hátul piros, az 
első keréken legalább két darab 
bo rostyánsárga színű), no meg a 
csengő is megvannak, jöhetnek 
a kerékpár alkatrészei. Nem árt 
egyébként sem ellenőrizni indulás 
előtt, hogy a fékek működnek-e, 
illetve a kormány is jól működik-e 
(mindkét irányba könnyedén elfor-
dítható).
 A vizsgálódást érdemes a ke-
rekeknél folytatni: ha a gumi la-
pos, fel kell fújni, célszerű továb-
bá megvizsgálni a futófelületét és 
az oldalát is. A kopott, repede-
zett külső gumi cserére érett 
minden esetben. A láncot 
is egyszerűen lehet ellen-
őrizni: ha száraz, esetleg 
rozsdás, akkor kenőanya-
gért kiált. A váltó műkö-

dését menet közben lehet ellen-
őrizni: ha kattog, recseg, ugrál a 
lánc, akkor nagy valószínűséggel 
rosszul van beállítva.
 Akármilyen bringáról is van szó, 
évente egyszer ajánlott elvinni egy 
szervizbe egy alapos átvizsgálás-
ra, melynek során rejtett hibákra is 
fény derülhet, ha kellőképpen lel-
kiismeretes a szerelő. Ne feledd: 
egy jól beállított, megfelelően kar-
bantartott bringával élmény a te-
kerés!
 A Kerékpáros szemlélet-
formáló kampány a VEKOP-
5.3.2-15-2020-00062számúpro-
jekt részekéntGödöllőVáros
Önkormányzat megbízásából 
az Európai Unió és a Magyar 
Kormány támogatásával való-
sulmeg.

Lakossági összefogás 
kell a BANK- 
 AUTOMA TÁHOZ

NE DŐLJENEK BE  
az olcsó munkának!

 Miután a K&H 
Bank központjá-
ban jóváhagyták a 
telepítést azzal a fel-
tétellel, hogy minél 
több új számlanyi-
tás legyen Gödöllőn, 
munkatársaik kite-
lepüléssel segítették 
a lakossági szám-
lanyitást, de azok-
nak, akiknek erre 
nem volt lehetősé-

gük,  a bank új helyén, a Réz-
gombos Szolgáltatóházban is 
biztosítják erre a lehetőséget. 
A számlanyitás megéri, az új 
ügyfeleknek ugyanis negyven-
ezer forintot jóváírnak, néhány 
feltétel mellett. Amennyiben a 
lakosság összefog, semmi aka-
dálya nem lesz annak, hogy 
Már ia besnyő bankautoma tát 
kapjon. (BJ)

szönet, információink szerint több 
helyen később betörés történt.  
 Nem árt tudni, az önjelölt szak-
emberekkel végeztetett munka 
nem csak a „minősége” miatt 
problémás: közterületen bármi-
nemű közlekedési műtárgy csak 
terv alapján jóváhagyott közút-
kezelői hozzájárulás birtokában 
készíthető.  KJ

Nedves, sózott utak esetén 
a láncápolás elengedhetetlen 
Forrás: Füle Sándor 
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K ülönösen népszerűek az új és meg-
újított tantervvel meghirdetett szak-
irányú továbbképzések, így a favizs-

gáló és faápoló képzés 59 fővel, az ipari 
gépek biztonságára fókuszáló képzés 39 
fővel, a gyümölcs- és zöldségfeldolgozó 
képzés 24 fővel, a kenéstechnikai és tri-
bodiagnosztikai képzés pedig 10 fővel in-
dulhat a tavaszi félévben. 
 Először indul a MATE-n a bor- és gaszt-
roturizmus menedzser szakirányú tovább-
képzés is 23 fővel, méghozzá két városban, 
Budapesten és Keszthelyen. Ezen a képzésen 
a szőlőtermesztés és a bortermelés alapjai, 
a borkóstolás rejtelmei, a turisztikai termék- 
és területfejlesztés komplex szemléletmód-
ja kerül fókuszba, de a tanrendben jelen-
tős hangsúlyt kap a gasztroturizmus és az 
élelmiszermarketing társadalmi-gazdasá-
gi jelentősége is.  (MATE)

Duplázott a MATE

Felvételi tudnivalók 

Rendkívül keresettek idén a Magyar Agrár- és Élettudományi Egye-
tem (MATE) diplomára épülő szakirányú továbbképzései: az újonnan 
felvett hallgatók 340 fős létszáma közel duplája a tavalyinak.

A következő időszak a felvételi
ről szól a középfokú oktatási 
intéz ménybe jelentkező diákok 
számára. Mindenki szurkol, 
hogy lehetőleg a kedvenc 
helyére vegyék fel. Figyelem! 
Fontos dátum közeledik!

M árcius 21-én és 22-én változtat-
hatnak a középfokú iskolákba je-
lentkező diákok a megjelölt intéz-

mények és tagozatok sorrendjén. 
 Ekkor új tanulmányi területet is fel lehet 
venni, de csak olyan középfokú iskolában, 
amelynek valamelyik tagozatát eredetileg 
is megjelöltétek. Erről ugyanakkor előze-
tesen egyeztetni kell az adott iskolával, és 
az egyeztetés tényét fel is kell tüntetni az 
úgynevezett módosító tanulói adatlapon.
 Fontos: olyan iskolát ilyenkor már nem 
lehet megjelölni, amely az eredeti adatla-
pon nem szerepelt. A sorrendmódosítást a 
nyolcadikosok esetében az általános iskola 
végzi (ezért az osztályfőnökkel kell egyez-
tetni), a hat- vagy nyolcosztályos gimnázi-

umba jelentkezőknél az, aki az eredeti la-
pokat is leadta, vagyis általában a szülő.
 Arra az Oktatási Hivatal is évről évre 
felhívja a figyelmet, hogy nem érdemes 
hátrébb sorolni azokat az iskolákat/tago-
zatokat, amely továbbra is a legszimpa-
tikusabb, de ahová várhatóan nehezebb 
lesz bekerülni. Ugyanígy hiba a lista ele-
jére tenni azokat az intézményeket, aho-
vá biztosan bejut a diák, de ahol kevésbé 
szeretne tanulni.

 A jelentkezők rangsorolásának algorit-
musa kizárja annak a lehetőségét, hogy 
egy intézmény adott tanulmányi területé-
ről a jelentkező kiessen pusztán azért, mert 
a tanulmányi terület az általa meghatáro-
zott listának nem az elején szerepel. A je-
lentkező számára a módosítás lehetősé-
ge akkor lehet fontos, ha a felvételik során 
az egyes iskolákban szerzett tapasztalatai 
alapján esetleg megváltozott a saját felvé-
teli elképzelése.  (Forrás: Eduline.hu)
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GÖDÖLLŐI DIADAL a Magyar  
Tudományos Akadémia versenyén
A Gödöllői Református Líceum Gimnázium Trifolium nevű csapa 
nyerte a Magyar Tudományos Akadémia által a Középiskolai 
Alumni Program  keretében megszervezett tanulmányi versenyt, 
amelynek témája a klímaváltozás és a fenntarthatóság volt.

A tavaly ősszel első ízben meghirde-
tett, középiskolásoknak szóló vetél-
kedősorozaton 686 hazai és határon 

túli csapat indult. A verseny több forduló-
ból állt és március 4-én az MTA Székház 
Dísztermében megrendezett döntőn végül 
három iskola csapata mérte össze tudását. 
A diákoknak lexikális tudásukat és krea-
tivitásukat egyaránt bizonyítaniuk kellett. 
 Egy kis ízelítő a feladatokból: 
 „Hozzatok magatokkal egy tárgyat 2061-
ből és mondjátok el, hogy miért lesz fon-
tos a klímaváltozás szempontjából” – ez 
volt az egyik „házi feladatuk” a csapatok-

nak, akiknek a két részből álló döntő első 
körében az ezeket a tárgyakat – egyebek 
mellett mesterséges intelligenciával mű-
ködő mezőgazdasági munkagépet, új tí-
pusú akkumulátort, az erdők pillanatnyi 
állapotáról képet adó rendszert, környe-
zetbarát klímaberendezést – bemutató 
prezentációk mellett kvízkérdésekre kel-
lett válaszolniuk.
 A Trifolium, a Líceum csapata ( Horváth 
Nándor Ágoston, Icha Bálint, Tóth Lázár 
Imre. Felkészítő tanár: Nagyné dr. Molnár 
Melinda)  végül szoros versenyben diadal-
maskodott.  

 Nyereményük egy többnapos szakmai 
utazás Dél-Franciaországba, az épülő ITER 
kísérleti fúziós erőműbe. 

(Forrás: mta.hu,  
Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás)

A Napóleon bukása utáni években az ifjú Széchenyi 
grófnak egy szerelmi botrány tönkreteszi tiszti 
karrierjét. Egy nagyszabású barátság és egy különös, 
minden akadályokon felülemelkedő újabb szerelem 
segítségével azonban a gróf a korszak híres politikusa 
lesz. Egy híd építésébe kezd a Dunán, mely a Nyugat 
és a Kelet közötti kapcsolat jelképe lenne a korabeli Európában. Amikor az 1848-as 
forradalmak alapjaiban rázkódtatják meg a Monarchiát, beleőrül az önvádba. Amíg 
elborult elmével vegetál, barátait kivégzik az ország pedig apátiába süllyed. Ekkor a 
már öreg gróf csodás hirtelenséggel, visszanyerve régi képességeit és energiáját, úgy 
dönt, hogy felrázza hazáját és egy utolsó, nagy játszmába kezd a Birodalommal.

FILMKLUB   
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub  

és a LISZI szervezésében

A belépés ingyenes,  
A hElySzíNEN A SzErvEzőK ADoMáNyoKAt ElfogADNAK. 

hídember

Gödöllői Városi Mozi:
2023. március 18. 10 óra

A film története 1820 és 1860 között  
játszódik a Habsburg Monarchiában és 
Széchenyi István életét mutatja be, akit az 
utókor A LEGNAGYOBB MAGYAR címmel illet.
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Nőnapi Ajándékkosár
NEM CSAK HÖLGYEKNEK!
Hétfő este befejeződött a 
hat előadásból álló, három 
napon át tartott hagyományos 
gödöllői nőnapi műsorsorozat. 
Mindegyik előadás telt házat 
vonzott, egy szék sem maradt 
üresen a Grassalkovich
kastély lovardájában.

A minden évben jótékony célt tá-
mogató műsormaraton minden-
ki számára önfeledt szórakozást 

kínált. Az idei bevételt a Gödöllői Óvoda 
és a Tormay Károly Egészségügyi Köz-
pont „A testünk a mi várunk” elnevezé-
sű közös egészségprogramjának támoga-
tására fordítják.
 Jövőre pedig már a 30. Nőnapi ajándék-
kosárral várják városunk intézmény- és 
irodavezetői, valamint vállalkozó kedvű 
dolgozói a lelkes közönséget. TA

Fotók:
Tatár Attila
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IDEGENVEZETŐK  
Világnapja Gödöllőn 
Immáron hetedik alkalommal 
volt helyszíne Gödöllő is a 
Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara által szervezett 
Idegenvezetők Világnapjának 
február 25. és 26án.

ADÓ 1% TÁMOGASD  
a gödöllői szervezeteket!

NEM NÉZTÉK, 
MEGCSINÁLTÁK

  A Blaháért Tár-
saság Egyesület 
tagjai soha nem ri-
adtak vissza attól, 
hogy megoldják a 
környezetükben 
észlelt problémá-
kat. A napokban 
az egyesület két 

szenior tagja: Stefán Mihálynak és 
Dombrádi Jánosnak ezúttal a blahai 
napközis tábor kerítésén tátongó rés 
szúrta a szemét, amit gyorsan meg is 
javítottak. 
 

   Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület 
fő céljának tekinti Gödöllő város történel-
mi és kulturális értékeinek védelmét, azok 
megmentését, megismertetését. 
 Az egyesület köszönettel fogadja, ha a 
személyi jövedelemadó 1%-ával támogat-
ják 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 gyermekor-
vosok javaslatai alapján a daganatos, több-
szörösen károsodott, súlyos állapotú, fej-
lesztésre szoruló gyermekek kezeléséhez. 
 Az alapítvány továbbra is köszönettel fo-
gadja a támogatásokat, valamint a szemé-
lyi jövedelemadóból adható 1%-ot. 
	 DR.	LUMNICZER	SÁNDOR	
	 ALAPÍTVÁNY
 Adószám: 18670945-1-13

A gödöllői programokat hosszas, kö-
rültekintő előkészítő munkával ez 
alkalommal is Hajnal Irén, a Gö-

döllői Városi Nyugdíjas Egyesület turisz-
tikai vezetője szervezte az egyesület ön-
kénteseinek közreműködésével, Gödöllő 
Város Önkormányzatának támogatásával. 
A színvonalas programkínálatot most is 
nagy érdeklődés övezte, 141 vendég ér-
kezett főként Budapestről, de több más 
településről is. Az esemény fényét emel-
te az ünnepélyes megnyitó, amelyen dr. 
Gémesi György polgármester köszöntötte 
a látogatókat, majd Pataki Pál, a Nyugdí-
jas Egyesület elnöke mesélt a városunk-
ban zajló pezsgő nyugdíjas életről, amit 
Kecskés Judit civil referens is nagyban 
méltatott. Ezt követően Virth József ka-
pucinus plébános mesélt a Máriabesnyői 
Nagyboldogasszony Bazilikáról és tu-
risztikai vonatkozásairól, majd Szlávik 
Jánosné, a Gödöllői Királyi Kastély Ba-
rátainak Egyesület elnöke ismertette a 
látogatókkal a Kastély programjait és új-
donságait, végezetül pedig Sebő György-

né, a Nyugdíjas Egyesület titkára, a Gö-
döllői Kertbarátkör elnöke mutatta be a 
Királyi Váró történetét. 
 A melegszívű fogadtatás után a résztve-
vők két csoportban ismerkedhettek Gödöllő 
nevezetességeivel. A Máriabesnyői Nagybol-
dogasszony Bazilikában Six Edit, a Gödöl-
lői Civil Kerekasztal Egyesület tiszteletbe-
li elnöke várta és kalauzolta a vendégeket 
– ahová a Nyugdíjas Egyesület tagjai sa-
ját személygépkocsijaikkal szállították el, 
majd vissza a városközpontba a vendége-
ket –, a városi túrát pedig Hajnal Irén ve-
zette. Mindkét csoport a látogatást a Kirá-
lyi Kastély megtekintésével fejezte be, ahol 
további önkéntes idegenvezetők mutatták 
be városunk impozáns nevezetességét. 
 A vasárnapi program főképpen a helyi 
lakosoknak szólt, amikor is megnyíltak a 
Városi Múzeum kapui és Kerényi B. Eszter, 
a múzeum igazgatója tartott tárlatvezetést 

„Gödöllő, a mi városunk” címmel, ezt kö-
vetően pedig dr. Czeglédi Noémi történész 
mutatta be a cserkészet történetét.
 Ez a nagy hagyománnyal bíró rendez-
vény is szép példája a civil kezdeményezés-
nek és összefogásnak, nagy köszönet érte 
mindenkinek, aki segítette a sikeres lebo-
nyolítást! Bár az időjárási viszonyok nem 
voltak igazán kedvezőek, de bízunk benne, 
hogy a szervezők és önkéntesek jóvoltából 
az ellátogatók viszik tovább városunk szép-
ségének és az itt élők vendégszeretetének 
jó hírét. Kecskés Judit, civil referens 
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A mi Petőfink
Kétszáz éve született Petőfi Sándor. Az 184849es forra 
dalom és szabadságharc költője előtt számtalan programmal 
tisztelgünk. Már járt városunkban a Petőfibusz, a Gödöllői  
Városi Könyvtár pedig izgalmas, szokása szerint nem egy  
esetben formabontó rendezvénnyel készül. Mindezek 
mellett március 15re megszépül a költő szobra. De miért 
is olyan fontos nekünk, itt Gödöllőn  Petőfi Sándor?

A költő többször is járt a településen – 
igaz, nem a forradalom és a szabad-
ságharc idején. Két ízben is hosszab-

ban időzött itt, átutazóban pedig többször 
is megfordult az akkori Gras sal kovich-
birtokon. 1843. augusztusában Gödöllőre 
jött, ahol a Robin Hood fordításán dolgo-
zott. Szombat János özvegyének házában 
szállt meg, ami a mai Török Ignác Gim-
názium épülete mellett állt. 1843. augusz-
tus 29-én egy társasággal meglátogatta a 
Gras sal kovich-kas télyt is, és beírta nevét a 
vendégkönyvbe. Ezen kívül két verset da-

tál Gödöllőről, a Merengés (Gödöllő, 1843. 
augusztus vége) és a Temetőben (Gödöllő, 
1843. szeptember) címűt. A házat később 
Petőfi-ház néven emlegette a köznyelv, ma a 
helyén álló épületen tábla emlékeztet a költő 
gödöllői napjaira. 1845 tavaszán utazott 
át Gödöllőn, majd ugyanazon év nya-
rán Erdélyi Ferenc református lel-
kész meghívására utazott ki több-
ször a fővárosból. Az ő házában 
ismerkedett meg Mednyánszky 
Bertával 1845. augusztus 10. kö-
rül. A költő a tisz te letesné révén 

i smerke -
dett meg az 
aranyszőke hajú 
leánnyal. Belesze-
retett, naponta írta 
hozzá azokat a sze-
relmes verseket, me-
lyekből a Szerelem 
gyöngyei című ver-
seskötete született, 
amely 1845. október 
20-án jelent meg.
 Mindehhez per-
sze a nép szeretete 
is hozzátett, aminek 

köszönhetően a neki 
tulajdonított tárgyakat 
is  nagy becsben tartot-

ták. Így került a Gödöl-
lői Városi Múzeumba az a 

láda, amit sokáig csak Petőfi-
ládaként emlegettek, később azon-

ban bebizonyosodott, hogy 1860-ban ké-
szült. 
 A költő egészalakos szobra azonban, az 
egykori „Petőfi háztól” nem messze fogad-
ja a Gödöllőn járókat, a március 15-ei meg-
emlékezések egyik kiemelt helyszíne.  A 2,5 
méter magas, bronzból készült Petőfi-szo-
bor Turáni Kovács István (Egyes forrá-
sok azonban Turáni Kovács Imre) alkotá-
sa, mindezek mellett a költő nevét Gödöllőn 
utca, tér és iskola őrzi.  (NYF)

A 2,5 méter magas, 
bronzból készült  

Petőfi-szobor mellett  
a költő nevét Gödöllőn 

utca, tér és iskola  
őrzi.



   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.

ADJUK MEG A MÓDJÁT! 
– Szabó T. Anna  
költő és Dragomán 
György író estje

VALAKI KÖZÜLÜNK…
  Izgalmas kri-

mivel tér vissza 
a Spirit Színház 
a Gödöllői Kirá-
lyi Váró Kulturális 
Központba. Márci-
us26-án, 16órá-
tól „A gyilkos a 
házban van” című 
előadás várja kö-
zönséget. A Nagy 
Fruzsina Lilla ren-
dezésében szín-
padra állított darab 
egy az időjárástól elzárt ház-
ban játszódik, ahol nincs más, 
mint hét ottrekedt nő, egy hul-
la… és egy gyilkos. A történet 
egyfajta Agatha Christie átirat. 
 Jegyek 2500 forintos
áron vásárolhatók a hely-

színen,hétfőtőlcsütörtö-
kig:9-16óra,pénteken
9-14 óra között, valamint a 
Jegy.huoldalon.Ahelyszí-
ni vásárlásnál csak kész-
pénzesfizetésrevanlehe-
tőség.
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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 művészet kü-
lönleges találkozásának lehet-
nek tanúi az érdeklődők a Le-
vendula Galéria március 11-én 
megnyíló kiállításán. A falak-
ra Hámori Anett festőművész 
munkái kerülnek, s a galéria 

Fuvolaversenyesek

Ferenczy Beáta, Szokol Dorka és Gálné Bagi Márta

Sportolók a vásznon

Az elmúlt hetekben több zenei versenyen is eredményesen sze-
repeltek a Fréderic Zenei AMI növendékei. A gyerekek és felkészítő 
tanáraik több rangos megmérettetésről tértek haza díjakkal. 

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.  
 Jegyek3000forintosáron
vásárolhatók a Királyi Váró 
Kulturális Központban hét-
főtőlcsütörtökig:9-16óra,
pénteken 9-14 óra között és a 
koncertelőtt,valamintaGö-
döllőiVárosiKönyvtárban.
Csak készpénzes fizetésre 
vanlehetőség.

Zeneiskolai SIKEREK

történetében elsőként a sport 
kerül a középpontba.
 A 17 órakor megnyíló tárla-
tot az egyik képen is ábrázolt 
Gémesi Csanád nyitja meg. 
Közreműködik Lutz János és 
Szeverényi Mátyás.

M árcius első hétvégéjén Török-
szentmiklós adott otthont a VIII. 
Nemzetközi Hegedű Fesztiválnak.  

A versenyről három  díj is Gödöllőre került:  

I. korcsoportban Szokol Dorka Kiemelt 
Arany minősítésben részesült, felkészí-
tő tanára Gálné Bagi Márta a „Legered-
ményesebb felkészítő tanár” különdíjban, 
zongorakísérője Ferenczy Beáta pedig a 

„Legeredményesebb zongorakísérő” kü-
löndíjban részesült. 
 A III. Minősítő Fuvolaversenyt még feb-
ruárban rendezték meg Szentendrén. In-
nen is díjesővel tértek haza az intézmény 
növendékei. 
 A mini korcsoportban Szabó Gréta Dóra 
Kiemelt Arany minősítést, Tőzsér Blanka 
Ezüst minősítést szerzett. Felkészítő taná-
ruk Kurunczi-Illésy Orsolya pedig Tanári 
Különdíjat kapott. 
 A II. korcsoportban Ferenc Gergő Arany 
minősítést, felkészítő tanára Szabóné Szon-

da Gabriella pedig Tanári Különdíjat ka-
pott. 
 A IV. korcsoportban is kiváló eredmé-
nyek születtek: Szabó Kamilla Hannát 
Arany minősítéssel, felkészítő tanárát Gor-
dos Évát Tanári Különdíjjal, zongorakísé-
rőjüket, Ferenczy Beátát pedig Zongorakí-
sérői Különdíjjal ismerte el a zsűri.  (KJ)
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A Zavarhatok? első két adásában két 
nem Gödöllőn élő, de erős gödöllői 
kötődéssel bíró vendéggel találkoz-

hattak a nézők. 
 Az első műsorban Szűcs Csaba, Pécsi Il-
dikó színművész  és Szűcs Lajos  olimpiai  
bajnok labdarúgó fia beszélt arról, milyen 
volt híres szülők gyermekének lenni, hogyan 
élte meg a vele szemben támasztott elváráso-
kat. Mint mondta, bár engedelmes gyermek 
volt, s szüleivel való kapcsolatát a maximá-
lis tisztelet jellemezte, azért nem maradt ki 
a lázadás sem. Tudta, méltónak kell lennie 
két ilyen nagy formátumú emberhez. Mind 
tanulóként, mind teniszezőként igyekezett 
úgy teljesíteni, hogy szülei büszkék lehes-
senek rá. Ezért is élte meg nehezen, hogy 

szülei életének utol-
só szakaszát tönk-
retette a bulvársaj-
tó, ami előszeretettel 
foglalkozott első há-
zasságának felbom-
lásával. Bár ő maga 
sosem nyilatkozott a 
témában, édesany-
ja nem tudott kima-
radni belőle, a média 
nem hagyta őt békén. 
Így megvédeni sem tudta őt. Szülei halála 
után némi vigaszt nyújt számára, hogy az 
utolsó hónapokban bearanyozta életüket 
második házasságából született unokájuk, 
Zsombor. 
 Sokan inkább a hangjáról ismerik a műsor 
második adásának vendégét Péter Petrát. A 
Manna Rádió műsorvezetője a 2000-res évek-
ben két évet dolgozott a gödöllői rádióban,  de 
munkatársa volt a Roxy és a Danubius rádió-
nak, sőt tévézett is egy időben. 
 Mint a beszélgetésből kiderült, sokáig nem 
bízott benne, hogy erre a pályára való. Számá-
ra ez a munka egy szolgálat, ahol ha szeretik 
az embert, még többet kell letenni az asztal-
ra. Úgy fogalmazott: A rádiósok nélkül tovább 
megy a világ, a kukásautó nélkül nem. Anél-
kül megesz minket a szemét. 
 Péter Petra őszintén beszélt gyermekko-
ráról és magánéletéről, amelyben fontos a 
szeretet és mások tisztelete. A sok humor-
ral átszőtt, érzelemgazdag beszélgetésben 
egy gyermek és állatszerető, minden eset-
ben helyt állni tudó embert, ahogy magá-
ról fogalmazott: Egy szentimentális őszinte 
lelket ismerhettek meg a nézők, aki ha nem 
rádiózna szívesen lenne bölcsis néni, ha pe-

dig sok pénze lenne, akkor egy olyan helyet 
csinálnak, ahol idősek otthona, rehabilitá-
ciós központ és állatmenhely üzemelne. 
  A Zavarhatok? következő adásának ven-
dége Gálvölgyi Dorka, Gálvölgyi János szín-
művész lánya, Rodolfó unokája lesz. 
 A Sarokba szorítva ezen a héten a Gödöl-
lő város sportjával foglalkozik, Újvári Mik-
lós vendégei Epres György önkormányzati 
képviselő, sportügyi tanácsnok, dr. Kriszt 
Balázs, a Gödöllői Sport Közalapítvány el-
nöke és Gémesi Csanád, olimpiai bronzér-
mes vívó lesz. 
 Szombaton délelőtt ismét jelentkezik a 
Hello Szombat. A  magazinműsor, számos 
érdekességet ígér  a nézőknek, a vidám per-
cekről Tapai Dóra gondoskodik. A nézők 
nem csak a városi programokról kapnak 
majd információkat, hanem érdekes sze-
mélyekkel ismerkedhetnek meg és többek 
között az aktuális kerti teendőkről is tájé-
kozódhatnak. 

EZT KÍNÁLJÁK  
az új műsorok! 

Elindultak a GödöllőNetTV új 
műsorai.  Csütörtökön esténként 
Zavarhatok? címmel jelentkezik 
L. Péterfi Csaba műsora, melyben 
ismert és néha kevésbé ismert 
emberekkel péntek esténként a 
Sarokba szorítva című közéleti
politikai műsorban Újvári Miklós 
az aktuális kérdésekre keresi a 
választ vendégeivel, szombaton 
délelőtt pedig a Hello Szombat 
várja a nézőket többek között  
programajánlókkal, érdekessé
gekkel , Tápai Dóra vezetésével. 

A MŰSOROK VISSZANÉZHETŐK  
a Godollonettv Facebook-oldalán 
és Youtube-csatornáján. 



KÖNYVTÁR ÚJRATÖLTVE 
A nagy NYITÁS: 

JÓL IMPRÓZTAK  
a Club színház csoportjai

   Március 16-án újra vala-
mennyi szolgáltatásával várja 
az olvasókat a Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs Köz-
pont. Az intézmény az elmúlt há-
rom hónapban újra értelmezte 
a zárva tartás fogalmát, hiszen 
az energiatakarékossági szem-
pontok miatt nem voltak ren-
dezvények és nem lehetett sza-
badon bóklászni a polcok között, 
mégis biztosították az olvasni-
valóhoz jutást. 
 Március 16-tól azonban visz-
szatérnek a jól megszokott 
programok is, ráadásul már-
cius 18-án szombaton XXL-es 
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   Végy egy elit 
budai iskolát, és 
egy rakás ka-
maszt. Egészítsd 
ki mindezt né-
hány frusztrált ta-
nárral, és pénzes 
szülőkkel, s már-
is előtted van egy 
osztálynyi elké-
nyeztetett gyerek, 
akik között az ér-
ték a márkás 
cucc és a lehető 
legokosabb telefon. Mindenki 
a saját világában él, az autista 
és a mozgássérült osztálytárs 
mintha nem is létezne, és okos-
nak lenni legalább olyan gáz, 
mint csórónak. Ebbe az elit íté-
letekkel és előítéletekkel gaz-
dag osztályba érkezik meg Sa-
nyi, a kárpátaljai fiú.  Csak így 

simán Sanyi, mert 
ha kimondja a tel-
jes nevét, Petőfi 
Sándor, mindenki-
ből kitör a röhögés. 
 Sanyi sokban 
különbözik társai-
tól. Bár nagyon ki-
lóg a sorból, még-
is eléri, hogy társai 
felnézzenek rá, és 
egymással is el-
kezdjenek törőd-
ni – ha már má-

sok nem törődnek velük. Mert 
Sanyinak köszönhetően kide-
rül, semmi és senki sem olyan, 
mint amilyennek látszik. A gye-
rekek rájönnek, lépniük kell, 
csak akkor változnak meg a 
dolgok, ha saját kezükbe ve-
szik az irányítást.  

(Bánki Éva: Petőfi vírus) BJ

Álarcok mögött

AJÁNLÓJA
BAGOLY könyvesbolt

nyitvatartással  és színes prog-
ramokkal várják a látogatókat. 
 15-tól 19 óráig Alkotótér ava-
tót  tartanak a földszinti közös-
ségi térben, ahol többek között 
kézműveskedés, kézimunkázás 
és más kreatív program vár az 
érdeklődőkre. 
 A vállalkozó kedvű látogatók 
ezen a napon padlástúrán is részt 
vehetnek, a szabadulószobában 
is kipróbálhatják ügyességüket. 
A két programon való részvétel-
hez (max. 5 fős csapatok részére) 
előzetes bejelentkezés szükséges 
a konyvtarkukacgvkik.hu címen. 
 (CM)

   Március 4-én Gödöllő adott 
otthont az Országos Improvizá-
ciós Fesztivál, Közép-magyaror-
szági elődöntőjének. A Frédéric 
Chopin Zeneiskolában megren-
dezett megmérettetésen két gö-
döllői csoport is eredményesen 
szerepelt.
 A rendezvényen diák- és felnőtt 
színjátszók 4-4 fős csapatai mér-
kőztek meg  a 2023 Közép-ma-
gyarországi Improvizációs Meste-
re címért. A csoportok különböző 
improvizációs feladatokat kaptak. 

 A háromfős zsűri, Buka Eni-
kő (A Frédéric Chopin Zene-
iskola Igazgatója); Egervári 
György (Színházpedagógus); 
Virág Bence (Impro-Színész), 
egész nap értékelte a nevezett 
csoportok, helyben improvizált 
jeleneteit. 
 A verseny dobogósai végül 
a következők lettek: Arlechinó 
díjat (Arany) kapott a „+36 30 
339…” csoport a Club Színház 
BarbekYou csoportjának külö-
nítménye. Brighella díjas (Ezüst) 
lett az „Álmok Álmodói” csoport 
a Mágnes színház különítmé-
nye. A Pulcinella díj (Bronz) is 
Gödöllőre került, ezt a „A pin-
ce foglyai” csoport a Club Szín-
ház NemPite csoportjának kü-
lönítménye érdemelte ki.  KJ
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BAGOLY könyvesbolt



Az Év Vadvirága:   
A BORZAS LEN 

Virágos kert  
kora tavasszal 
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Mégis hogyan 
csináljuk?

  A kertművelés tudását egy-
kor a szülőktől, nagyszülőktől sa-
játították el a fiatalabb generá-
ciók. Hogy mikor veszett oda a 
sokévszázados tudás, arra sokféle 
válasz létezik. A Magyar Agrár és 
Élettudományi Egyetem most en-
nek feltámasztását tűzte ki célul. 
 A  MATE Kertészettudományi In-
tézete országos tavaszi metszé-
si tanfolyamot és palánta nevelési 
tanfolyamot indít.  
 A metszési tanfolyam célja, 
hogy minél többféle gyümölcsfaj, 
faalak és művelési rendszer szak-
szerű metszésének szakmai fogá-
saival ismerkedjenek meg a részt-
vevők, míg a palánta nevelési 
tanfolyamon a zöldségfélék, dísz-
növények és gyógynövények  leg-
fontosabb palántanevelési ismere-
teit sajátíthatják el az érdeklődők. 
A tanfolyamokon történő részvé-
tel nem igényel előképzettséget, 
azokra bárki jelentkezhet. 

(Részletek a www.uni-mate.hu  
oldalon.)

Az Év Vadvirága kezdeményezés célpontjában a hazánkban 
honos ritka, vagy ritkulóban levő nö vényfajok megismertetése, 
védelme és a hozzájuk kötődő problémák feltárása, bemutatása 
áll. Idén a borzas lent választották meg, hogy betöltse ezt

   A tél vége szürke, ködös, hideg napjaiban 
szemnek és léleknek egyaránt jólesik, ha a 
kertben megpillantunk egyet – egyet a ta-
vasz  apró színes hírnökei közül. Akár a hó 
alól bukkannak elő, akár a földből bújnak 
ki, a krókuszok színes virágszőnyeget ké-
pesek elénk varázsolni. 
 A krókusz, vagyis a sáfrány az egyik első 
virág, amely minden tavasszal virágzik. Hi-
deg éghajlaton a vidám virágok gyakran 

A borzas len Kelet- és Közép-Euró-
pában elterjedt faj, mely kelet felé 
a Kaukázusig, délen pedig a Kasz-

pi-tengerig fordul elő. Hazánkban a fajjal 
száraz gyepekben, sztyepréteken, meszes 
ho mok pusztagyepekben, ritkábban száraz 
tölgyesekben találkozhatunk. Az Északi-
Középhegységben és a Duna–Tisza-kö-
zén gyakoribb, az ország nyugati részén 
ritkábbnak mondható, míg a Tiszántúlon 
teljesen hiányzik. 50–80 cm magas, fel-
egyenesedő szárú évelő növény. A levelek 
szórt állásúak, ülők, 2,5-3 cm hosszúak. 
Május és július között virágzik, a virágok 
álfüzért alkotnak, az egyes virágokban 5 
liláskék – a klasszikus lenkéknél lilásabb – 
szirom található, melyek 15–20 mm hosz-
szúak, a csészelevelek mirigyes szélűek. A 
hazai kék virágú lenfajoktól könnyen el-

különíthető, mivel csak ennél mirigyes a 
csészelevél széle, illetve a szára is csak en-
nek szőrös, innen ered magyar és tudomá-
nyos nevében szereplő borzas (hirsutum) 
fajnév. A termés gömb alakú tok. Hazánk-
ban 1993 óta védett, természetvédelmi ér-
téke 5000 Ft. 

(Forrás: Greenfo.hu)

már akkor kinyíl-
nak, amikor még hó 
van a földön. Ezek az 
apró virágok változa-
tos színekben pompáz-
nak: lila, sárga, levendula, 
krém és fehér.  
 Szinte mágnesként vonzzák az éhes mé-
heket, akiket az egyes virágokban gazdag, 
arany színű porzó vonz. 
 Hazánkban több faja is őshonos, a tarka 
sáfrányt, a kárpáti sáfrányt, a fehér sáf-
rányt, a halvány sáfrányt és az illír sáfrányt 
is megtalálhatjuk tavasszal.
 A  fűszerként is használt jóféle sáfrányt 
(Crocus sativus), azonban ezek között a virá-
gok között ne keressük, az nálunk nem ho-
nos, ráadásul ősszel bontja ki virágát.   (CM)
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A csodálatos  
DÍSZFÜVEK 

Aki találkozott és beszélgetett 
már velem jól tudja, hogy nagy 
kedvelője vagyok a díszfüveknek. 

   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

E zek a füvek olyan gazdag, változatos 
formákban és színekben kaphatóak, 
hogy minden egyes kertet – akár újat, 

akár meglévőt – teljesen át tudnak formálni, 
egyes részleteket ki tudnak emelni. 
 Nagyon sokak kedvence például a pampafű, 
amit szoliter növényként szoktak alkalmazni. 
Ez azt jelenti, hogy egy nagyobb helyre egye-
dülállóként ültetik be. Ám nem egy helyen 
láttam, én is és alkalmazom ezt a növényt 
egy-egy nagyobb ágyás kitöltőjeként is, mert 
meglepő módon a monumentális méretei mi-
att így is elképesztő hatást nyújt kertjeinkben. 
 Nem mindegy, milyen füveket választunk, 
ám összességében elmondhatjuk, hogy min-
den kicsit sarkosabb, merevebb kertrészletet 
ezekkel meg tudunk lágyítani. Minden ház-
hoz vezető járdát, de a kerten belül elhelyez-
kedő járdák merevségét is oldani tudja, be-
bókoló hajtásaival, így a járófelületeket is 
egyfajta kerti dísszé emeli. 

Milyen füveket válasszunk? 
Nem tudok jó tanácsot adni, mert a szivár-
vány összes színében és formájában kapha-
tóak, a narancsvöröstől, a pirosig, kékig, csí-
kozottig, egyszínűig.  
 Vannak nagyon magasak, vannak a tala-
jon elterülők vagy gombóc formában növe-
kedők. Sokan abban a hitben élnek, hogy a 

füveknek nincsen viráguk és unalmasak, de 
ez nem így van, ők is hoznak virágot és ellen-
tétben a hagyományos virágokkal, ők télen is 
szépen mutatnak. 
 Érdekes módon országunkban mindig ja-
vasoljuk ősszel, tél előtt az összekötözésüket, 
hogy a fagy, a hó nem nyomja szét őket. De 
tőlünk sokkal északibb országokban, ahol 
valóban nagy havazásokat élnek át, nem fog-
lalkoznak ezzel és télen is hagyják őket saját 
pompájukban állni. És jól is teszik! Ugyan-
is ezek a füvek nagyon szépek tudnak akkor 
is lenni, amikor télen ugyan vesztenek a szí-
nükből, mégis a fakó szárak egy teljesen más 
díszítő formát vesznek fel,. 
 Miért jól alkalmazhatóak ezek a füvek? Mert 
kitöltik a teret, feldobják az unalmas sarkokat, 
de talán nagy haszonérv mellettük még az is, 
hogy igénytelenek, igen jól bírják a szárazsá-
got és nemigen érzékenyek a betegségekre. A 
gondozásuk is egyszerű, mert egyszer elülte-
tik őket és következő tavasszal csak visszavág-
ják, mikor az új hajtások megjelennek rajtuk. 
 Amilyen egyszerű kezelni őket, olyan nagy-
szerű növények és bármelyik kertet feldobják, 
csak a füvek alkalmazásával teljesen meg is 
változtatják. 
 Tegyenek egy kört a kertészetekben és né-
zelődjenek, mert ugyan most még legtöbbjük 
kicsi így kora tavasszal, de pár héten belül el-
képesztően néznek már majd ki és higgyék el 
nekem, nem fognak tudni választani. 

Bujtás Anikó  • www.bujtaskert.hu 



ranglista éllovas koreai váloga-
tott némi meglepetésre alulma-
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VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI  
MÉRKŐZÉS, GÖDÖLLŐ:
Magyarország U18–Dél-Korea 12-10 (1-2, 4-2, 3-2, 4-4)

A magyar U18as és az Ázsia Játékokra 
készülő délkoreai felnőttválogatott hivatalos 
mérkőzése sporttörténeti eseményt jelentett 
a Gödöllő Városi és Térségi Uszodában. Telt 
ház, kiváló hangulat és egy szép kezdet a 
mérleg, na meg kétgólos magyar győzelem.

TELTHÁZAS nemzetközi
meccs a gödöllői uszodában

VILÁGKUPA-GYŐZTES 
Gémesi Csanád és a kardcsapat

VÍZILABDA

A Magyar Agrár- és Élet-
tudományi Egyetem ál-
tal üzemeltetett Gödöl-

lő Városi és Térségi Uszoda 

rövid idő alatt igazi zsongó 
méhkassá alakult, mármint 
ami a vízilabdaéletet illeti. Alig 
másfél év alatt több száz fős 

utánpótlásbázis alakult ki a 
MATE-GEAC égisze alatt, a 
város és a környék fiú és leány 
növendékei megtöltik a gyö-
nyörű létesítményt, de egye-
temi és felnőttcsapata is van 
már a klubnak.

 Most egy újabb mérföldkö-
vet jegyezhetett fel a város és 
a létesítmény, válogatott mér-
kőzést rendeztek az uszodában. 
A mérkőzés egyébként magyar 
győzelemmel ért véget. 

Forrás/fotó: waterpolo.hu

radt a hazai olaszokkal szemben 
a másik elődöntőben. Így aztán 
az aranyért az olaszokkal vívott, 
és nagyon magabiztos teljesít-
ményt nyújtva 45-30-ra nyer-
tek Csanádék.

Aranyérmet nyert a magyar csapat a férfi kardozók 
olaszországi világkupaversenyén Padovában.

A Gémesi Csanád, Szilágyi 
Áron, Szatmári András, 
Decsi Tamás összeállí-

tású együttes a világranglista 
másodikjaként a 16-os táblán 
kapcsolódott be a küzdelmek-
be a 26 válogatottat felvonul-
tató mezőnyben. A törököket 
45-32-re, a japánokat 45-37-re, 
majd az elődöntőben a kínaiakat 
ugyanennyire győzte le. A világ-

EREDMÉNYEK:
Nyolcaddöntő:	Magyaror-
szág-Törökország 45:32 (Gémesi 
+5, Szilágyi +5, Szatmári +3).
	 Negyeddöntő: Magyaror-
szág-Japán 45:37 (Szatmári +9, 
Szilágyi +2, Gémesi -3).
	 Elődöntő:	Magyarország-
Kína 45:37 (Gémesi +5, Szil-
ágyi +3, Szatmári 0).
	 Döntő: Magyarország-Olasz-
ország 45:30 (Szilágyi +9, Szat-
mári +3, Gémesi +3).
 Végeredmény: 1. Magyar-
ország (Decsi Tamás, Gémesi 
Csanád, Szatmári András, Szil-
ágyi Áron, válogatott edző: De-
csi András, edzők: Decsi István, 
Navarrete József, Gárdos Gábor, 
Decsi András), 2. Olaszország, 3. 
Korea. Fotó: hunfencing.hu

VÍVÁS
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   Hiába Kökény Petra 32 pontja, a napok-
ban edzőcserén áteső Veszprém nyert, igaz, 
csak 5 játszmában, az 5. helyezett Gödöl-
lő otthonában (Monoron), s erősítette meg 
harmadik helyét.
 Szalay Attila vezető edző a mérkőzést 
követően így nyilatkozott: „Több volt 
ebben a mérkőzésben! Tudtuk mit kell 
játszani ellenük, de csak néha sikerült 

   Sajnos nem sikerült győzni az egy félidőt 
emberhátrányban játszó Gödöllői Sport 
Klubnak a középmezőnyben tartozó Bugyi 
ellen. Győri Zoltán vezetőedző a követke-
zőképpen értékelte a 0-0-s döntetlennel 
zárult mérkőzést: Győri Zoltán értékelője: 

„Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, 
a mezőnyfölényünket a hősiesen védeke-
ző vendégekkel szemben nem tudtuk gólra 
váltani. A kiállítás sajnos jogos, nem kel-

   A Veszprémben zajló bajnokságon 
gerelyhajításban, kalapács-, valamint 
diszkoszvetésben osztottak érmeket.
 Két ezüstérmet szerzett Krakóczki 
Bence, elsőként kalapácsvetésben 
(53.04 m) egyéni csúccsal, azt köve-
tően pedig diszkoszvetés versenyszá-
mában 48.69 méteres dobásával, csa-
pattársa Menyhárt Olivér Levente pedig 
45.77 méterrel a negyedik helyet sze-
rezte meg. Az országos bajnokságon 
Olivér nemcsak diszkoszvetésben je-
leskedett, hanem a gerelyhajításban 
is, 50.22 méterrel, egyéni legjobbjával 
bronzérmes. Eszenyi Napsugár női ge-
relyhajításban 2. helyen végzett szezon-
beli legjobb eredményével. (48.37 m) 

További eredmények:
Tóth Zsombor 
 gerelyhajítás 39.82 PB 7.hely
 diszkoszvetés 28.98m PB 16.hely
Bartha Gellért   
 gerelyhajítás 32.06 PB 16.hely

Forrás/fotó: MATE-GEAC

Hazai döntetlen  
a Bugyi ellen

Fantasztikus 
teljesítmény  
a téli dobó  
ORSZÁGOS  
BAJNOKSÁGON

ÖTSZETTES CSATÁBAN  
nyerte a Veszprém  
a Gödöllő elleni rangadót

lett volna az ellen-
fél folyamatos rán-
gatására ily módon 
reagálni. A második 
félidő első felében 
úgy nézett ki a já-
ték, mintha mi len-
nénk egyel többen, 
de igazi helyzetekig 
nem jutottunk el. A 
játékvezetés kiváló 
volt, kívánni sem 
tudnék csak jobbat. 
Örülünk, hogy meg-

úsztuk egy kettétört sípcsontvédővel, és 
egy kényszerű cserével. Gratulálok a Bu-
gyi csapatának a ponthoz és a mutatott 
játékhoz.”  Forrás/fotó: GSK

megvalósítani. Akkor minden rendben 
volt.” 

EREDMÉNY:
Gödöllői	RC	–	VEHIR-Veszprémi	ESC	
2:3	(20, –22, –23, 17, –5)
 Monor, 51 néző. V: Barabás, Éri.
GRC: Halla P. 14, Nagy V. 7, Boros 4, Kökény 
P. 32, Borsos L. 11, Kovács E. 11. Csere: Ma-
urer (liberó), Sorompó, Máthé-Barabássy, 
Bútor. Vezetőedző: Szalay Attila.
 VESC: Pós, Araújo 18, Sólyomvári 11, 
Nagy E. 21, Horváth D. 7, Thompson 
15. Csere: Tóth L., Bődi (liberók), Deli 4, 
Molnár-Pintér, Szalczinger, Piltman. Ve-
zetőedző: Szokolikné Kalmár Judit.

Forrás/fotó: hunvolley.hu

ATLÉTIKA

RÖPLABDA

LABDARÚGÁS

EREDMÉNY:
Pest vármegyei I. osztályú  
bajnokság, 18. forduló:

Gödöllői SK–Bugyi-OBO SE: 0-0
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
GÖDÖLLŐI KÖZFORGALMÚ  
GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI IDŐSZAK:
 hétköznap és szombaton: 20.00-22.00 óráig
 vasárnap és ünnepnapokon: 8.00-22.00 óráig
2023.március 6-tól 12-ig
EZÜSTKEHELY GYÓGYSZERTÁR 
Petőfi Sándor u. 1., Tel.: 06-70/502-1901

2023.március 13-tól 19-ig 
KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR 
Gábor Áron u. 3., Tel.: 06-28/430-069

2023.március 20-tól június 26-ig
SANITAS GYÓGYSZERTÁR
Gödöllő, Thegze L. u. 2. (Tesco) Tel.: 06-28/545-585

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

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

XXX
XXX  

XXX

Beküldési határidő:  
2023. MÁRCIUS 23. 
A BAGOLY KÖNYVESBOLT  
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:   
Pap Borsika Zorka, Máró Enikő

A DŰLŐ BORKERESKEDÉS  
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:  
Kiss Norbert, Buzás Viola

A HAPPY BOX (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os  
utalványát nyerte: Nagy Anikó

A VÁROSI MOZI ajándékát nyerte:
Bense Csilla, Mohamed Amina

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

SUDOKU
4 2 5 6 3

3 4 8 5
5 3 7 4 8 6
6 2

4 3 1 9
7 1 4

3 4 7 9 1
7

1 7 6 9 5 4
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BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

  •   a meghirdetés időpontjában nem 
rendelkezik Gödöllő város közigaz-
gatási területén beköltözhető álla-
potú lakóingatlan tulajdonjogával 
vagy tulajdoni hányadával, amely 
jogosulttá teszi a lakóingatlanban 
az életvitelszerű tartózkodásra a 
vele együtt élő közeli hozzátarto-
zóival együtt, 

  •   Gödöllő város közigazgatási terü-
letén életvitelszerűen lakik vagy a 
városban tevékenységet folytató 
munkáltatónál munkaviszonyban 
foglalkoztatott, és nem rendelkezik 
bérlői, bérlőtársi joggal költségel-
vű, vagy piaci lakbérrel bérbe adott 
önkormányzati tulajdonú lakásban, 

  •   akivel közös háztartásban élő, vele 
együtt költöző közeli hozzátartozó 
tényleges jövedelme alapján igazol-
ható, hogy a lakás lakbérét fizetni és 
fenntartási költségeit viselni tudják, 

  •   a meghirdetett lakás nagysága el-
éri, vagy meghaladja a pályázó és 
a vele együtt költöző közeli hozzá-
tartozók létszámát, figyelembe véve 
a méltányolható lakásigény mérté-
kének alsó határát. 

A rendelet 4. §-a alapján a két szo-
bás lakás maximum 4 fő részére, a 
2,5 szobás lakás maximum 5 fő ré-
szére adható bérbe.

   Fürdő u. 9. 1/4. (55 m2, 2 szoba, 
konyha, előszoba, fürdőszoba + 
w helyiségekből álló, komfortos,) 
bérleti díj: 77.000 Ft/hó, közös költ-
ség: 10.800  Ft/hó,

   Szent János u. 24. 3/43. (70 m2, 
1 szoba + 2 fél szoba, konyha, 
kamra, előszoba, fürdőszoba, wc, 
helyiségekből álló, komfortos,) 
bérleti díj: 98.000 Ft/hó, közös 
költség:12.580 Ft/hó,

szám alatti önkormányzati tulajdonú 
lakások piaci elvű lakbér fizetése mel-
letti, legfeljebb 3 éves határozott idő-
tartamra (mely meghosszabbítható) 
történő bérbeadását.
 A szerződéskötés feltétele óvadék 
megfizetése (2 hónapnyi bérleti díj).

EGYÉB PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 
A résztvevők körére és fizetőképes-
ségre a vonatkozó rendeletben sza-
bályozottak.

A PÁLYÁZATOK 
BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 
Formanyomtatvány kitöltése, valamint 
a szükséges dokumentumok csato-
lása. levélben Gödöllői Polgármes-
teri Hivatal (2100 Gödöllő, Szabad-
ság tér 6.) ill. emailben nagy.noemi@
godollo.hu címezve, valamint szemé-
lyesen az ügyfélszolgálaton, (Gödöllő, 
Petőfi tér 4-6. hétfő 8.00-18.00, szer-
da 8.00-16.30).

A megpályázni kívánt 
lakások megtekinthetők: 
A Szent János u. 24. 3/43. sz. alat-
ti lakás 2023. március 16-án 16 óra-
kor Nagy Noémivel (06-70/886-8727). 
Találkozás a Szent János u. 24. épü-
let előtt.
A Fürdő u. 9. 1/4. sz. alatti lakás: 2023. 
március 16-án 16.30-kor Nagy No-
émivel (06-70/886-8727). Találkozás 
a Fürdő u. 9. épület előtt.

A PÁLYÁZATOK BEÉRKEZÉSÉNEK 
HATÁRIDEJE: 2022. március 22. 

Részletes tájékoztató és formanyom-
tatvány átvehető ügyfélfogadási időben 
az ügyfélszolgálaton, letölthető a hon-
lapról, érdeklődni lehet a 06-28-529-
171-as telefonszámon Nagy Noéminél.

GÖDÖLLŐ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 
PÁLYÁZATOT HIRDET 
NAGYKORÚ MAGYAR 
ÁLLAMPOLGÁR SZÁMÁRA, AKI

   Gödöllő Város Önkor-
mányzata (2100 Gö-
döllő, Szabadság tér 
6.) a tulajdonában 
álló földterületek 
bérbeadására (zárt-
kerti) vonatkozóan 
egyfordulós nyilvá-
nos pályázatot hirdet.

A BÉRBEADÁSRA KÍNÁLT 
FÖLDTERÜLETEK JELLEMZŐI:
1.   Gödöllői, zártkerti, 7523/8 hely-

rajzi számú, 1039 m2 területű, 
1,98 a.k. kataszteri tiszta jöve-
delmű, az ingatlan-nyilvántar-
tás szerint kert művelési ágú, 
3 minőségi osztályú, mezőgaz-
dasági rendeltetésű tehermen-
tes földterület

2.   Gödöllői, zártkerti, 7523/10 hely-
rajzi számú, 1043 m2 területű, 
1,99 a.k. kataszteri tiszta jöve-
delmű, az ingatlan-nyilvántar-
tás szerint kert művelési ágú, 
3 minőségi osztályú, mezőgaz-
dasági rendeltetésű tehermen-
tes földterület

A földterület bérbeadásának kez-
dő ajánlata: (ÁFA-mentes) 

7523/8 Hrsz esetén: 
 20.769 Ft/év

7523/10 Hrsz esetén: 
 24.633 Ft/év

Pályázat leadásának határideje:  
 2023. április 10.

ÉRDEKLŐDNI
Gödöllői Polgármesteri  
Hivatal Ügyfélszolgálatán
hétfőn: 8-18,  
szerdán: 8-16.30-ig
(Gödöllő, Petőfi tér 4-6.)
Pozmán Edinánál  
(telefon: +36 70 886 86 96)  
lehet, aki az érdeklődők  
részére részletes  
tájékoztatást ad. 

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS
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hirdetés

EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD

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.

A lábfej fájdalmainak 
leggyakoribb okai 1. rész 
A járáskor, esetleg futáskor jelent-
kező sarokfájdalom meglepően 
gyakori és nemcsak azokat érint-
heti, akik rendszeresen sportolnak. 

MI ÁLLHAT E FÁJDALMAK 
HÁTTERÉBEN?
A lábfejünkben, bokánkban 26 
csontot, 33 ízületet és sok száz 
kisebb-nagyobb izmot és ínszala-
got találhatunk, melyek biztosítják, 
hogy stabilan legyünk képesek áll-
ni, járni, futni és egyéb mozgáso-
kat elvégezni. 
 A lábunk nagyon komoly terhelés-
nek van kitéve, éppen ezért megle-
hetősen gyakori a talp, illetve a sarok 
fájdalma. Ennek oka lehet sérülés, 
de sok egyéb más is: nem megfele-
lő cipő, a túlerőltetés és természe-
tesen az öregedéssel együtt járó 
folyamatok is növelhetik a sarok-
fájdalom kialakulásának rizikóját.

MILYEN BETEGSÉG  
OKOZHAT SAROKFÁJÁST?
Az egyik leggyakoribb oka a sarok-
fájdalomnak az úgynevezett plan-
tá ris fasciitisz, vagyis a talpi kötő-
szövetes lemez gyulladása. Ez a 
szervünk a sarokcsont és a láb-
középcsontok (vagyis nagyjából a 
lábujjak alatt lévő terület) között he-
lyezkedik el, feladata többek között 
a lábboltozat megtámasztása, a lé-
péskor jelentkező ütődések erejének 
elnyelése és a terhelés elosztása. 
Ez a rugalmas lemez azonban irri-
tálttá válhat, sőt be is gyulladhat.

 A plantáris fasciitisszel össze-
függő fájdalom általában reggel a 
legintenzívebb. A sarokban vagy a 
talpban érezhető és általában csak 
az egyik lábat érinti. A betegség ki-
alakulásának oka még nem telje-
sen tisztázott, de a kényelmetlen, 
nem megfelelő alátámasztást nyúj-
tó cipő és a túlerőltetés egyaránt 
szerepet játszhat benne. A rizikót 
növeli a túlsúly, a lúdtalp, a cukor-
betegség, illetve a túlságosan me-
rev, megrövidült Achilles-ín.
 Lábduzzadás, dagadás, ödéma
Ha valakinek éjszakára bedagad a 
bokája, legtöbbször visszér-, vagy 
szívbetegségre, esetleg magas vér-
nyomásra gondolnak, pedig egé-
szen más is állhat a hátterében.
 A tüneteket gyakran pajzsmirigy-
alulműködés okozza. Ilyen gyanú-
nál nagyon fontos a célzott kivizs-
gálás. 
 

MILYEN SEGÍTSÉGET  
TUD NYÚJTANI A FIZIKOTERÁPIA  
EZEKBEN AZ ESETEKBEN?
Az egyik legjobb gyulladáscsök-
kentő és azonnali fájdalomcsil-
lapító eljárás a NAGYINTENZI-
TÁSÚ LÉZER KEZELÉS, mely 
bio sti mulációs hatásával növeli a 
szövetek öngyógyító képességét. 
Ödéma kezelő programja fokozza 
az anyagcsere folyamatokat, mely-
nek hatására a víz hamarabb tá-
vozik a szövetek közül. Folyt. köv. 

ng



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

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

 •  64 m2-es, Erzsébet krt-i, 4.emeleti er-
kélyes lakás eladó! Iár: 38.9MFt! Tel: 06-
20/539-1988

 •  Kazinczy körúton, 4.emeleti, erkélyes, 
58 m2-es jó állapotú lakás eladó! Iár: 40.9 
MFt! Tel: 06-20-539-1988

 •  BEFEKTETŐK figyelmébe: gödöllői, je-
lenleg nem beépíthető zártkerti, köz-
pont közeli szántó telkek kedvező áron 
eladók! Iár: 3 Mft-tól 8.9 Mft-ig! Tel: 06-
20/539-1988

 •  Családi házat, építési telket keresek 
Gödöllőn és környékén ügyfeleim ré-
szére! Tel: 06-20/944-7025

 •  Budapest belvárosában VII.ker. Hárs-
fa utcában 36 nm-es, másfél szobás, ga-
lériás lakás eladó. Iár: 36 M Ft. Tel: 06-
20/519-6023 

 •  Szilasligeten kúria jellegű családi ház 
eladó. 3 szoba, 2 fürdőszoba, étkező, be-
rendezett konyha, egész padlástér lam-
bériázva, beépített gardróbszekrények-
kel, garázs és tároló helyiségekkel. Iár: 

68,9 M Ft. Tel: 06-20/519-6023 

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

 •  Eladó Isaszeg belterületén, a horgász-
tó és természetvédelmi terület közelé-
ben (50 m-re) egy 80 nm-es, összkom-
fortos, jó állapotú családi ház, 400 nm 
panorámás telekkel, + 28 nm szuterén-
nel. Iár: 37,9 millió Ft. Érd: 06-70/432-6660

 •  Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában egy 
magasföldszinti, 69-es, 2 szobás lakás 
gardróbbal, loggiával 54 M Ft irányárért. 
Tel: 06-20/919-4870

 •  Eladó Gödöllőn a Kertvárosban egy 70 
nm-es, téglából épült családi ház 550 
nm-es telken 54 M Ft irányárért. Tel: 06-
20/919-4870

GYÜMÖLCSÖS, SZŐLŐ
 •  Gyümölcsös és szőlő ültetvény bér-
beadó Gödöllőn a Röges utcában. Tel: 
06-70/266-0128

ALBÉRLET KIADÓ
 •  Gödöllőn a Kossuth L. utcában kiadó 
egy teljesen felújított, 3 szobás, 2. em. 
öröklakás erkéllyel, 150.000 Ft/hó + rezsi 
+ kéthavi kaucióért. Tel: 0620-919-4870

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
 •  10 nm-es üzlethelyiség kiadó Gö-
döllő központjában. Érdeklődni: 
+36309509396 

 •  Raktárhelyiség kiadó Gödöllőn. Tel: 
06-20-9455-583 

ÁLLÁS
 •  Munkaidő pótlékkal műanyag feldol-
gozó gödöllői kft. felvesz BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT, FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁL-
LÍTÓT, ELEKTROMŰSZERÉSZT. Nyugdíja-
sokat is szívesen fogadunk. Érdeklődni 
lehet a 06-20-9423-112 tel. számon, il-
letve az uzemvezeto@plastexpress.hu 
e-mail címen.

 •  Gödöllői cég karbantartó kollégát ke-
res, B kat. jogosítvánnyal. Önéletrajzo-
kat az evocool@evocool.eu-ra várjuk.

 •  Gödöllői cég irodai kollégát keres, alap-
szintű informatikai ismeretekkel. Önélet-
rajzokat az evocool@evocool.eu-ra vár-
juk. Megváltozott munkaképességűek 
jelentkezését is várjuk!

 •  Szadán a Szűcs Fogadója étterembe 
keresünk SZAKÁCS, KONYHAI KISEGÍ-
TŐ-MOSOGATÓ kollégát felvételre. Ér-
deklődni lehet személyesen vagy a 06-
20-9430-746-os telefonszámon.

 •  ÁLLÁSHIRDETÉS - Gödöllő és környé-
ke/ Önálló és csapat munkavégzésre 
képes, szakmunkás villanyszerelőket 
keresünk. Feltétel: szakmunkás-bizo-
nyítvány, B kategóriás jogosítvány. Be-
jelentett, hosszú távú munkalehetőség, 
versenyképes fizetés, alkalmazotti jogvi-
szony. Munkavégzés helye: Pest megye/ 
Gödöllő és környéke. Lakóépületek, iro-
daépületek, csarnokok elektromos sze-

relése. Bérezés: megegyezés szerint. Ér-
deklődni: +36-30-9894-462 

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

 •  Language Cert angol akkreditált, nem-
zetközileg elismert, egynyelvű nyelv-
vizsga Gödöllőn az I.L.I. Nyelviskolában! 
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nem áll módunkban elfogadni.
A lapban megjelent hirdetések tartal-
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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

Életjáradéki szerződéssel  
ingatlant vásárolnék.

HÍVJON BIZALOMMAL:  
06-30-7186-218

Gödöllői Egyesített  
Szociális Intézmény  

(2100 Gödöllő, Ady E. stny. 56.)
MUNKATÁRSAT KERES: 

 SZOCIÁLIS GONDOZÓ – ÁPOLÓ:  
házi segítségnyújtás területére valamint 

 Fogyatékkal élők nappali gondozása  
területén – KÖZÉPVEZETŐ  
MUNKAKÖR betöltésére.

TELJES MUNKAIDŐ,  
KÖZALKALMAZOTTI BÉREZÉS.

A pályázati kiírás részleteiről érdeklődni 
lehet az intézmény igazgatójánál, a  

06-28/512-405 telefonszámon.  
Az önéletrajzokat a szocialisotthon@

godollo.hu címre várják.



Ugyanitt egyéni és kiscsoportos angol, 
német, francia, spanyol, olasz, orosz, ma-
gyar nyelvtanfolyamok kedvezményes 
díjon. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Körös-
fői u. 2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20-543-
1775, e-mail: info@ili.hu

 •  KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! Fa-
kivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyí-
rás, fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, 
vegyszeres gyomirtás. Rotációs kapálás. 
Gyepszellőztetés. Metszés. Ágak, leve-
lek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. 
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Kerttakarítás. Kerítésfestés. Gépi per-
metezés. Kerti tavak tisztítása. Talajfú-
rás. 06-30-747-6090 

 •  KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér-
számfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöl-
lő, Szada. Elérhetőségek: 0630-592-1856, 
zacsekne.danuta@gmail.com

 •  Kőműves, burkolási munkákat vállalok, 
fiatal, profi, számlaképes mesterként Bu-
dapest és környékén. Tel: 06-30-592-1856

 •  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, 
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, víz-
vezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜ-
LÉKEK, KONVEKTOROK karbantartása 
felújítása, javítása. Tel: 06-20-9527-289, 
06-28-476-229 

 •  SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hív-
jon bizalommal, házhoz megyek. Számí-
tógép szerelés, rendszer és programte-
lepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén 
is! Tel: 06-30-333-9201 

 •  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nél-
kül. Ázások csőtörések megszüntetése. 
Vécék tartályok csapok szifonok cseré-
je. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 
06-20-491-5089

 •  TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítása, te-
tőszerkezeti munkák, ácsmunka, zsinde-
lyezés, bádogos munka, ereszcsatorna, 
Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás, eresz-

deszkák, madárdeszkák festése, palajaví-
tások, kúpcserép lekenése, leszögelése. 
Bármilyen kisebb javításokat is vállalok. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! 06-
30-526-8532, 06-70-362-7324 

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

 •  SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST, TAPÉTÁ-
ZÁST, gipszkartonozást, laminált pad-
lózást vállalok. Díjtalan felmérés. Gold 
Pinsel Kft. Tel: 06-30-452-4833 

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

 •  FESTÉS, MÁZOLÁS gyorsan, szaksze-
rűen! Üres ingatlanra, tisztasági festés-
re kedvezmény! Rövid határidő, precíz 
munkavégzés! 0620-247-0023 

 •  SZOBAFESTŐ magyar fiatal szakem-
ber vállal munkát egészséges áron. Igé-
nyes kivitelezés számlával, garanciával. 
06-30-891-7381 

 •   VILLANYSZERELÉS, családi házak, la-
kások felújítása, hibaelhárítás. Teljes ki-
vitelezés. Tel: 06-70-573-6761

 •  Hideg – meleg burkolás, családi házak, 
lakások, konyhák, fürdők teljes felújítá-
sa, gipszkartonozás. Tel: 06-70-573-6761

 •  FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS csa-
ládi házak, lakások felújítása. Tel: 06-

70-573-6761

 •  Tetőfedő bádogozás, régi tető javítá-
sa, kúpcserepezés, madárdeszkák lefes-
tése. Tel: 06-70-259-5607

 •  Ács – tetőfedő – bádogos, tetőjavítás, 
lécezés, fóliázás, tetőfedés, oromszegé-
lyek, cserepes lemez, kéményszegések, 
kőműves munkák, festés, glettelés, va-
kolás. Tel: 06-70-7326-215 

 •  ÁCS – TETŐFEDŐ - BÁDOGOS Új tetők 
készítése, régiek javítása, tetőszerkeze-
ti munkák, ereszcsatorna, ereszdeszkák 
festése, kúpcserép lekenése, javítása, 
zsindely, pala javítása, Lindab lemeze-
lés. Egyéb kőműves munkákat is válla-
lunk (szigetelés, burkolás, stb.) Nyugdí-
jasoknak kedvezmény! 06-70-222-1974

 •  KERÍTÉSEK készítése és SZERELÉSE! Drót, 
fa, fém kerítések készítése. Kész kerítés-
rendszerek felállítása. Kerítés lécek cse-
réje. Régi kerítések BONTÁSÁT VÁLLAL-
JUK. Tel: 06-20-9463-409

 •  RÉGI UTCAI KERÍTÉSEK felújítása! A lá-
bazat rendbetétele, a kapuk beállítása, 
szükség esetén cseréje. Új gondozás-
mentes fém kerítés elemek felszerelé-
se Magyarország egyik LEGOLCSÓBB 
gyártójától. Az ügyintézésben tudunk 
segíteni. Tel: 06-20-9463-409

EGÉSZSÉG

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

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

vízszerelés

PILATES ÓRÁKAT TARTOK,  
a kanadai Balanced Body képző- 
központ okleveles oktatójaként.

Hol: Gödöllőn, kedden és csütörtökön 
délutánonként az Atlantisz Életmód 
központban és szerdánként délelőtt  

a Spirit jóga és fitness stúdióban
Kapcsolatfelvétel: Duda Judit  

06-70/718-9302 telefonszámon.

Hívjon most!  
tel.: 06-30-218-7023

Fakivágást  
vállalunk alpintecHnikával 

akár elszállítással is.  

gallyazás 
kb. 6 méter magasságig.

VILLANYSZERELÉS
06 70 573 4183
LAKÁSFELÚJÍTÁS

Teljesítmény bővítés
Érintésvédelmi felülvizsgálat

ELMŰ ügyintézés

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.

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

Monty Állatpanzió  
és Kutyaiskola Rákoscsaba
SzolgáltatáSaink:  
kutya, cica, madár, rágcsáló panzió

Tel.: 06-70/595-6931
Web: www.allatpanzio.com Monty Állatpanzió

•  KutyanapKözi
•  Kutyapanzió (hosszabb távra is)
•  KutyaKiKépzés
•  ŐrzŐ- védŐ tréning
•  hoopers-,  

nózi tanfolyam

•  Kutyafuttató (felügyelt)
•  Kutyás edzéseK
•  coursing
•  féKezŐernyŐs-,  

szánKó sprint
•  futópad
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 •  Lábápolás: gombás köröm, tyúkszem, 
bőrkeményedés, szemölcs kezelése, ha-
gyományos pedikűr. Bárándi József 06-
20-532-7275

OKTATÁS
 •  Coaching – Nyelvtanítás, gyakorlás, fej-
lesztés speciális célokkal: felkészítés állás-
interjúra, külföldi tanulmányokra, mun-
kavállalásra. Felkészítés ANGOL, NÉMET 
B1, B2, C1 nyelvvizsgákra, üzleti, gazdasá-
gi, pénzügyi és egyéb szakmai vizsgák-
ra. Nyelvgyakorlás egyéb nyelveken is. 
Gazdasági szaknyelvben, EU-s projek-
tekben, nemzetközi kapcsolattartás-
ban, multinacionális környezetben jár-
tas szakmai-üzleti nyelvtanár, tolmács, 
coach, kineziológus gödöllői vállalko-
zó: Marianna 06-20-572-0298 

töt (hibás és hiányos darabokat is), régi 
pénzeket, könyveket, bizsukat és éksze-
reket, borostyánt, mindenféle régiséget 
és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vá-
sárolunk első vevőként! Tel: 06-70-942-
0806, 06-70-603-7642

 •  Almási Katalin készpénzért vásárol leg-
magasabb áron értékbecsléssel, írógé-
pet, varrógépet, televíziót, szőrmebun-
dát, ruhaneműt, könyveket, műszaki 
cikkeket, lemezeket, dísztárgyakat, bi-
zsukat, kristályt, csipkéket, aranyat, ki-
tüntetést, régi pénzt, képeslapokat, hasz-
nált bútorokat, teljes hagyatékot díjtalan 
kiszállással. 06-30-308-9148 

 •  Almafajták 150-től 400 Ft-ig. Eltartható 
zöldség- és gyümölcsféleségek, krumpli 
(250-350 Ft), káposzta-, hagyma-, száraz-
babfélék a tőlünk megszokott szolid ára-

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

TÁRSKERESŐ
 •  Keresem egy 70 éven felüli, kirándulni 
és táncolni szerető férfi ismeretségét Gö-
döllő és körzetéből. 79 éves, vidám öz-
vegyasszony vagyok. Tel: 06-70-564-7047

 

ADÁS-VÉTEL
 •  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs 
díjtalan kiszállással vásárol antik búto-
rokat, festményeket, órákat, mindenfé-
le szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüs-

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!

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!
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kon. Natúr, valamint sárgarépás, céklás, 
tökös almalevek 2200 Ft/5 l. UNIBOND 
BT. Gödöllő, Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel: 06-
28-432-941, 06-30-406-5898

 •  Helyszűke miatt kiárusítom a már nem 
használt gépeimet, berendezéseimet, 
anyagkészletemet. Az eszközökről bővebb 
felvilágosítást adok a 06-30-406-5898 tele-
fonszámon. Helyszín: Gödöllő, Kőrösi Csoma 
S. 33. UNIBOND telephelyén. Horváth Gábor

 •  Jó állapotú, 3 ajtós, 3 fiókos, világos 
színű gardróbszekrény olcsón eladó. 
06-20-412-1077

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 zársza-
lagos mézet közvetlenül a termelőtől! Rep-
ce, Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgóméz. 
720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget 
cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó 
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913 

 •  MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Lu-
dányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-
, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz, 
Propolisz és Virágpor kapható. 3kg fö-
lött házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721

*A finanszírozási ajánlat kizárólag nem fogyasztók által 2023.02.09. után a Széchenyi Kártya Újraindítási Program részét képező Széchenyi Újraindítási 
Lízingkonstrukció (Széchenyi Lízing MAX+) keretében megkötött finanszírozási szerződésekre érvényes visszavonásig, de legfeljebb 2023. július 31-ig 
(lízingszerződés megkötésére rendelkezésre álló végső határidő), valamennyi Renault haszongépjármű esetében. A finanszírozás keretében zárt-, és 
nyíltvégű pénzügyi lízing vehető igénybe, forint alapon, a futamidő teljes időtartamára rögzített kamattal. Finanszírozási feltételek: önerő: 30%, futamidő: 
36-84 hónap, a finanszírozás minimum összege: 1 000 000 Ft, a kamat a teljes futamidőre fix 14,5%, állami támogatással 5%, kezelési költség fix 0,5%, 
állami támogatással fix 0%. A finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Széchenyi Lízing MAX+ 
konstrukcióban a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései szerint vállalkozásnak minősülő 
azon jogalanyok vehetnek részt, amelyek megfelelnek a konstrukció igénybevételének módjáról és feltételeiről szóló, mindenkor hatályos Széchenyi 
Kártya Program Üzletszabályzatában és a Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció Szabályzatában (Lízingszabályzat) meghatározott feltételeknek. 
Az állam a mindenkori hatályos kormányhatározat(ok), ill. jogszabályok alapján biztosít támogatást, amennyiben az ehhez szükséges fedezet 
rendelkezésre áll. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott 
végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó 
mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen 
hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel a renault.hu weboldalt 
vagy hivatalos Renault Márkakereskedőjét, aki a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként jár el. A Széchenyi Lízing MAX+ 
igénylésének módjáról, a konstrukció feltételeiről tájékozódjon a https://www.kavosz.hu/hitelek/szechenyi-lizing-max-plusz/ weboldalon 
elérhető leírásokból, valamint a kapcsolódó Üzletszabályzatból, Lízingszabályzatból és ezek mellékleteiből.

A Renault ajánlásával renault.hu

fix 5% nettó kamat/év állami támogatással
Széchenyi Lízing MAX+ finanszírozás keretében*

RENAULT  
HASZONJÁRMŰVEK
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RENAULT BÉKÉSI MÁRKAKERESKEDÉSEK
Gödöllő, Dózsa György út 164. (M3 lehajtó), Tel.: 06 28 52 52 52
Fót, Móricz Zsigmond út 41., Tel.: 06 27 358 270 • www.renaultbekesi.hu

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

Telefon: 06-30-944-6242
pincetömb, kiemelés, út és parkoló építés. 

tereprendezés, 
medence és  

sávalap ásás  

Minőségi natúr és

darált terMőföld



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


