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Rangos díjjal ismeri el a Várkapitányi 
Lak felújítását az ICOMOS Magyar 
Nemzeti Bizottsága. A műemlékvé-
delem legnagyobb nemzetközi szak-
mai civil szervezetének magyar tagja 
2006-ban hozta létre az ICOMOS-dí-
jat. A szervezet ezzel az elismerés-
sel tünteti ki az általa legjobbnak ítélt 
műemlék-helyreállításokat. A díjakat 
minden évben a Műemléki Világnap-
hoz (április 18.) kapcsolódóan ítélik 
oda.

A Várkapitányi Lakot az önkor-
mányzat szinte az utolsó pillanatok-
ban tudta megvásárolni és megmen-
teni a pusztulástól. Felújítása több évi 
kitartó munka eredménye, aminek 
során a nettó 433 millió forintos beru-
házásból 24 milliót NKA-s pályázat-
ból, a többit saját forrásból teremtett 
elő a város. A felújítás több ütemben 
zajlott, először az épület szerkezeti 
megerősítését és külsőhelyreállítá-
sát végezték el, majd 2019-ben a 
teljes körű belső műemléki helyreál-
lítással zárult le a folyamat.

(folytatás a 7. oldalon)
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A diszpécserközpontot vezető Varga Lilla la-
punknak elmondta, már több mint kétszázöt-
ven fő veszi igénybe az itt kérhető szolgálta-
tásokat. Legtöbben az étel kiszállítást igénylik, 
de egyre nő a bevásárlások iránti igény is. Az 
idősek ellátását végző személyek hetente két 
alkalommal, kedden és pénteken vásárolnak 
be élelmiszereket és juttatják el az időseknek, 
a gyógyszereket pedig  heti egy alkalommal 
szállítják ki. 

A diszpécserszolgálatban húsz fő dolgozik, 
két műszakban négy csoportban végzik a fel-
adatot.

Varga Lilla felhívta a figyelmet arra, na-
gyon fontos lenne, hogy aki akár ételt, akár 
gyógyszert rendel, az alaposan gondolja át, 

mit szeretne. A rendeléseken egy alkalommal 
lehet módosítani, többszöri változtatásra nem 

tudnak lehetőséget biztosítani, akkor ugyanis 
követhetetlenné válnak a rendelések. 

Az ebédeket 10 és 14 óra között szállítják 
ki, ebben az időintervallumban mindenkihez 
eljutnak. Az ebéddel együtt szállítják ki a más-
napi reggelit is azok számára, akik ezt igényel-
ték.

A diszpécserközpont vezetője fontosnak 
tartotta leszögezni, hogy ezt a szolgáltatást 
azon 70 éven felüliek, mozgásukban korláto-
zottak és az egyéb súlyos betegséggel küz-
dők számára hozta létre az önkormányzat, 
akik egyedül élnek és nem tudnak kitől segít-
séget kérni. Aki a családtagokkal, rokonokkal 
él együtt, ott a hozzátartozók feladata, hogy 
segítsenek.                BD

EgyrE többEn igénylik az önkormányzati sEgítségEt
Városunk 70 év fölötti lakói és az egyéb okokból 
mozgásukban korlátozott rászorulók március kö-
zepén levélben kaptak tájékoztatást arról, hogyan 
tudnak segítséget igényelni az étkezéshez és a be-
vásárláshoz. Ehhez az önkormányzat létrehozott 
egy diszpécserközpontot, ahol az érintettek hideg 
reggelit, meleg ebédet és hideg vacsorát igényel-
hetnek, valamint a gyógyszerek ki-
váltásához, a postai csekkek befize-
téséhez és az alapvető élelmiszerek 
bevásárláshoz kaphatnak segítsé-
get.

A gödöllői hivAtAlos tájékoztAtásért kövessék A város honlApját és fAcebook-oldAlát!

A hívásokat az alábbi tele-
fonszámokon fogadják
(7-19 óra között):

06-70/886-8690
06-70/886-8790
06-70/886-8742
06-70/886-8743

Zöld szám: 06-80/180-037

Krízisvonal: 06-70/334-0134
Ezt azonban, kérjük, csak 
végszükség esetén hívják!

A gyógyszerek beszerzését és 
kiszállítását Liskáné Fóthy Zsu-
zsanna koordinálja. A munka itt 
is összetett hiszen az e-recept 
mellett a papír alapú vények ki-
váltásáról és a nem receptköte-
les készítmények beszerzéséről 
is gondoskodnak. 

– Hogy jutnak el a gyógy-
szerek a rászorulókhoz?

– A három táblázatot kedden 
kapjuk meg, ezek tartalmazzák 
a korábban leadott rendeléseket. 
Ezeket természetesen végig el-
lenőrizzük, mert sokszor előfor-
dul, hogy időközben már sikerült 
megoldani a beszerzést. Nagyon 
fontos lenne, hogy ilyen esetben 
ezt jelezzék a diszpécserszolgá-
latnak! A gyógyszercsomagok 
összeállításába valamennyi, 
városunkban működő gyógy-
szertárat bekapcsoltuk, és ki 
kell emelni, hogy kiváló partneri 
együttműködés zajlik. 

Az e-receptek összesítése 
kedden történik, majd szerdán 
gyűjtjük be a papír alapúakat, 
amiket leadunk a patikába. Csü-

törtök reggel kapjuk 
meg az átlagosan 15 
csomagot, minden-

kinek név szerint összeállítva, 
valamennyit fertőtlenített doboz-
ban. A számlát mi egy előre biz-
tosított ellátmányból rendezzük, 
és az átadás során a megfelelő 
dokumentumok kitöltésével fizet-
nek ki a megrendelők. 

A kiszállítást maszkban és 
gumikesztyűben végezzük. Ter-
mészetesen minden alkalommal 
igazoljuk magunkat. Az átadás-
nak is pontos menete van, amit 
dokumentálni kell. 

– Mindent sikerül beszerez-
ni?

– A speciális gyógyszerek be-
szerzését a patikák segítik azzal, 
hogy egymás között átkérik. Eb-
ben is rendkívüli a partnerség a 
gyógyszertárak között. 

– Hogyan fogadják önöket 
az idősek?

– Nagy szeretettel. Sokak-
nak az is nagyon fontos, hogy 
ilyenkor lehetőségük van egy kis 
beszélgetésre. Erre is oda kell 
figyelni, hiszen sokaknak most 
erre is nagy szüksége van.

A városban működő patikák 
– egy kivételével – változatlan 
nyitva tartással várják a pácien-
seket.

Nem lehet elégszer hangsú-
lyozni: a 65. életévét betöltött 
személy a gyógyszertárat csak 
9 és 12 óra között látogathatja. 
A világjárvány miatt mindig any-
nyi vevő tartózkodhat az adott 
patikában, ahány kiadó éppen 
üzemel. A többieknek az üzleten 
kívül kell várakozniuk. Minden-
kit arra kérnek, hogy várakozás 
közben egymástól legalább 1,5 
méter távolságot tartsanak.

A lakossági készletfelhalmo-
zás a patikákban is megjelent. 
A rájuk háruló nyomást azzal 
igyekeznek csökkenteni, hogy 
a gyógyszerészek próbálják 
meggyőzni a pácienseket: nincs 
szükség felhalmozásra. Például 
nem mindegy, hogy tíz doboz 
fájdalomcsillapítót adnak ki egy 
embernek vagy tíz betegnek 
egyet-egyet.

gödöllői gyógyszer-
tárak nyitva tartása:
Alma Gyógyszertár (Dózsa 
György út 2., Tel.: 510-220): 
Hétfő-péntek: 8.00-19.00, szom-
bat: 8.00-13.00, vasárnap: zárva
ezüstkehely (Petőfi s. u. 1., tel.: 
416-551): Hétfő-péntek: 8.00-
16.00, szombat-vasárnap: zárva
Kígyó (Gábor Áron utca 3., Tel.: 
430-069): Hétfő-péntek: 8.00-
19.00, szombat: 8.00-13.00, va-
sárnap: zárva
sanitas (thegze lajos u. 2., tel.: 
545-585): Hétfő-szombat: 8.00-
20.00, vasárnap: 10.00-18.00
Egyetem (Egyetem tér 1., Tel.: 
420-243): Hétfő-péntek: 7.30-
18.00, szombat: 7.30-12.00, va-
sárnap: zárva
Máriabesnyő (szabadság út 
167., Tel.: 419-749): Hétfő-pén-
tek: 7.30-18.30, szombat: 8.00-
13.00, vasárnap: zárva
BenU (dózsa györgy út 12., 
Tel.: 410-251): Hétfő-péntek: 
8.00-20.00, szombat: 8.00-13.00, 
vasárnap: zárva

A gyógyszerek útjA Gödöllői patikák



közélet2020. április 14. gödöllői szolgálat 3

Sokan, sokféle segítséget aján-
lanak fel, van, aki önkéntes 
munkát, mások tárgyi adomá-
nyokat, többek között tisztító és 
tisztálkodószereket, tartós élel-
miszereket, sokan név nélkül. A 
paletta nagyon széles, a nehéz 
helyzetben példátlan összefo-
gásról tesznek tanúbizonyságot 
a gödöllőiek.

Lapunk legutóbbi megjelené-
se óta rendkívül sok felajánlás 
érkezett. Pataki Pál megjelent 
köteteiből ajánlott fel száz pél-
dányt, Czuczor Attila újabb négy 
darab számítógépet adomá-
nyozott a rászorulóknak, 
de érkezett 15 méter pa-
mutvászon is, amit maszk 
varráshoz használnak fel.  

Nagyon sokan készíte-
nek maszkokat, így például 
Szabó Erika is. Számára a 
koronavírus-járvány kapcsán 
létrehozott adományvonalra 
érkezett pénzadomány egy 
részéből az önkormányzat 
vásárolt egy varrógépet, amit 
Gémesi György polgármester 
és Varga Gyöngyi, az Egyesített 
Palotakert Bölcsőde vezetője 
adott át részére.

A NoVo Café vezetője, Papp  
Ferenc 50 kg pogácsát ajánlott 
fel, amit húsvét előtt juttattak el a 
Forrás Szociális Segítő és Gyer-
mekjóléti Központba, valamint az 
Egyesített Szociális Intézmény 
Ady Endre sétányon lévő szo-
ciális otthonába, s szintén ebbe  
a két intézménybe juttatott el 
nagy mennyiségű gyümölcsöt  a 
Mopcsi Clean tulajdonosa, Vígh 
Katalin, a Palotakert Bölcsőde 
munkatársai pedig csokoládéval 
ajándékozták meg a két intéz-
ményben élőket. 

Az Egyesített Szociális In-
tézmény lakói számára emel-
lett Kovács Ágnes, a Palotakert 
Bölcsőde munkatársa egy Sam-

sung televíziót és 
egy kávéfőzőt is 
adományozott. 

Jelentős ado-
mány érkezett a 
Tesco gödöllői áru-
házától is. A Tes-
co 100 rászoruló 
család számára 
állított össze hús-
véti ajándékcso-
magot, amikben a 
gyerekek számára 
húsvéti édességek, 
v a l a m i n t 
tartós élel-
miszerek, 

liszt, cukor, olaj, sűrí-
tett paradicsom, rizs és 
barack konzerv van. 
Az áruházlánc nem 
először adományoz, 
mindig is fontosnak 
tartották a helyi közös-
ségek támogatását. A 
csomagokat a Forrás 
Szociális Segítő és 
Gyermekjóléti Köz-
pont munkatársai jut-
tatják el a rászoruló 
családoknak. 

Kellemes meglepetésben 
volt része a polgármesteri hivatal 
munkatársainak is a múlt héten 
szerdán. A Special Gyros folya-
matosan segít azoknak, akik a 
koronavírus-járvány idején is 
dolgoznak, április 8-án a város-
házára vittek hetven adag gyrost, 
április 7-én pedig a gödöllői men-
tőállomás és a kistarcsai kórház 
dolgozóit lepték meg a csoma-
gokkal. 

Igyekszik segíteni a Gödöl-
lői Roma Önkormányzat is. Az 
elmúlt napokban 100.000 forint 
támogatást nyújtottak a Megú-

jult Nemzedékért Alapít-
ványnak, hogy segítsék 
az élelmiszermentést, s 
emellett hamarosan ingyen 
maszkok osztásával is se-
gíteni fogják a védekezést.  
A maszkokat készítő óvó-
nők számára 20.000 forintot 
adományoztak anyag vásár-
lásra. 

Az adományvonal szám-
laszámára (12001008-
00155330-05900005) to-
vábbra is várják a pénzbeli 
felajánlásokat, amit természe-
tesen a járvány megfékezésé-
hez használnak fel. 

A tartós élelmiszert, haszná-
lati tárgyakat, önkéntes munkát 

a koronavirusgodollo@gmail.
com e-mail címen jelezhetik. 

Gödöllő Város Önkormány-
zata ezúton is köszönetét fejezi 
ki minden felajánlásért, támo-
gatásért, amivel segítik ennek a 
rendkívül összetett feladatnak az 
ellátását!    (ny.f.)

Példátlan összEfogás gödöllőn
köszönEt az adományázóknak!

A koronavírus-járvány kitörése 
óta szinte folyamatosan érkez-
nek a különböző felajánlások az 
önkormányzathoz, valamint az 
ellátásban érintett intézmények-
hez, amivel a városunkban élő 
idősek és rászorulók ellátását 
szeretnék segíteni, vagy hozzájá-
rulni ahhoz a munkához, amit el 
kell látni. A munka jobb koordi-
nálása érdekében az önkormány-
zat létrehozta a
koronavirusgodollo@gmail.com
e-mail címet. Fontos, hogy aki 
bármilyen felajánlást szeretne 
tenni, az kizárólag erre a címre 
küldje el!

koronavirusgodollo@gmail.com

Megható meglepetés volt az az adomány, 
amit a Magyarországon élő Weng Ruiming adott át dr. 

Gémesi Györgynek. Weng Ruiming – aki elévülhetetlen érdemeket 
szerzett abban, hogy Gödöllő és Zhang Zhou testvérvárosi kap-
csolatra lépett – 1000 db Kínában készült maszkot hozott Gödöllő 
városának. (Zhang Zhou jelezte: még egy nagyobb mennyiségű 
maszk- és kesztyűküldemény érkezik tőlük Gödöllőre.) Ezek a 
maszkok a vá-
rosi intézmé-
nyekbe ke-
rülnek: egy 
részüket a 
Tormay Károly 
Egészségügyi 
Központ mun-
katásai kapták, 
száz darab 
pedig a Tesco 
munkatársai -
nak biztonságát 
segíti.
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Több szakrendelés kiesett az elmúlt hetekben a 65 év feletti orvosok 
távolmaradása miatt. Ilyen például a bőrgyógyászat, a nőgyógyászat-
nak egy része, a reumatológia egy része, az urológia, illetve a sebé-
szeti ellátás is. A sebészeti betegeket a veresegyházi Misszió Egész-
ségügyi Központba, míg a szemészeti pácienseket a kistarcsai kórház 
szemészeti ambulanciájára irányítják.

Az intézmény honlapján megtalálhatók az egyes szakrendelések 
elérhetőségei, amiknek közvetlen telefonszámait is elérhetővé tették, 
hogy ha szükséges, könnyebben tudjanak beszélni orvossal vagy asz-
szisztenssel. Az ellátási korlátozás a védőnői szolgálatot is érinti, itt is 
a távkonzultáció ajánlott. Arra kérik a betegeket, hogy kizárólag sürgős 
esetben keressék fel a rendelőt!             (k.j.)

OrvOsi ellátás: előtérben a telefOnOs eGyeztetés

A járvány az élet minden területén felborította a megszokott rendet. A Gödöllői 
Városi Könyvtár és Információs Központban is jelentősen átalakult a munka. Az 
intézmény 2020. március közepe óta zárva tart, ám nem maradnak olvasni való 
nélkül az irodalomkedvelők. 

A könyvtár munkatársai lehetőséget biztosítanak az e-mailen konyvtar@gvkik.
hu való kölcsönzésre. Így könyveket, DVD-ket, CD-ket kérhetnek, amikből azu-
tán a könyvtárosok csomagot készítenek és a megrendelést követő napon, előre 
egyeztetett időpontban át lehet venni a földszinten, a belső udvar felőli bejáratnál. 

Az idős, mozgásukban korlátozott tagoknak to-
vábbra is fenntartják a lehetőséget, hogy kiszállítják a 
kért könyveket. Ezt az igényt is e-mailben kell jelezni 
a konyvtar@gvkik.hu címen. Fontos, hogy a lejárt köl-
csönzésű könyveket a veszélyhelyezt megszűnéséig 
nem kell visszavinni, ezekre késedelmi díjat nem szá-
molnak fel. 

Mint megtudtuk, sokan élnek az online igénylés le-
hetőségével, és sok idős igényli a házhoz szállítást is. 
Egyre gyakrabban fordul elő, hogy „családi” csomago-
kat állítanak össze, egyszerre több könyvet is kérnek 
az olvasni szeretők. A könyvtár folyamatosan friss in-
formációkkal látja el az érdeklődőket honlapján a www.
gvkik.hu oldalon és Facebook-oldalain.

Megváltozott nyitvatartással várja a vásárlókat a Gödöllői Városi Piac. A létesít-
mény külső és csarnoki része is üzemel, de a veszélyhelyzetre való tekintettel új 
rend szerint. Hétfőn 7-13 óráig, kedden, szerdán és csütörtökön 7-16-ig pénteken 
7-17 óráig, szombaton pedig 7-13 óráig fogadják a vásárlókat. 

Fekete Zoltán, a piac igazgatója lapunknak elmondta, az ellátás folyamatos, 
zöldségből, gyümölcsből és húsáruból egyaránt széles a választék. Szintén fontos 
változás, hogy a zárt csarnokrészben az árusokon felül maximum 15 fő tartózkod-
hat.

Sajnos, az őstermelők a korábbinál kisebb létszámban vannak jelen. Ennek 
oka, hogy ők főleg az idősebb korosztályhoz tartoznak, így kevesebben mozdul-
nak ki. Emellett korábban sok 
piac bezárt, így külön feladat volt 
őket értesíteni arról, hogy aki 
nem tartozik a veszélyeztetett 
korosztályba és egészséges, 
azt továbbra is várják. Megtart-
ják a sokak által kedvelt pénteki 
termelői piacot is, ez 15-17 óráig 
fogadja a vásárlókat, a vasárna-
pi bolhapiac azonban a járvány 
végéig elmarad.

Online kölcsönzés a könyvtárban

Új nyitvatartás a piacOn

A Tormay Károly Egészségügyi Központban továbbra 
is vészhelyzetellátási munkarend van érvényben, ami 
megtalálható az intézmény honlapján a www.tormay.hu 
címen, itt pontos információkat találnak az érdeklődők az 
egyes rendelésekről.

a Házi gyErmEkorVosok
Ellátási rEndJE:

a gödöllői házi gyermekorvosok 2020. március 23-tól a 
CoVid-19 járványügyi vészhelyzet végéig új ellátási ren-
det alakítottak ki. 

dr. Csikós tamás a saját betegeit a Páter károly u. 1. 
alatti telephelyen továbbra is maga látja el a megszokott 
rendelési rend szerint.dr. Pédery zsuzsanna, aki 65. élet-
évét betöltötte, nem vesz részt a közvetlen betegellátás-
ban. saját betegeit telefonon és egyéb digitális eszközökön 
keresztül látja el, definitív ellátásra törekszik. fizikális 
vizsgálatot igénylő betegeit a 2-es rendelőbe irányítja. 
Praxisának adminisztrációját saját asszisztense végzi. a 
kötelező védőoltások beadását dr. kiss zsuzsa vállalta. a 
2-es rendelő többi orvosa (dr. kiss anna, dr. kiss József, 
dr. kiss zsuzsanna, dr. Páll gabriella, dr. tatár Emese) kö-
zös rendelési rendet alakított ki.

minden orvos ellátja saját betegeit telefonon és egyéb 
digitális eszközökön keresztül a hét minden hétköznap-
ján, munkaidőben. definitív ellátásra törekednek. biz-
tosítják a betegek számára a vényköteles gyógyszerek 
elektronikus receptjének EEszt-rendszeren keresztüli 
patikába juttatását, elvégzik a saját betegek táppénzes 
adminisztrációját, elvégzik az újszülöttek ellátását, meg-
tartják a csecsemőtanácsadást, ami az életkorhoz kötött 
kötelező védőoltások beadására, valamint az egészség-
károsodással fenyegető krónikus állapotok szűrésére és 
ellátására koncentrál, megszervezik a szakrendelői vagy 
kórházi ellátást igénylők betegútjait.

a 2-es rendelőben egyszerre egy orvos tartózkodik 
asszisztensével, ellátja mind a hat praxis nem légúti, a 
kollégák által odairányított betegeit. az ellátás tervezett 
rendje az alábbiak szerint alakul:

Hétfő
8-tól 13 óráig: 
dr. kiss JózsEf

13-18: dr. tatár EmEsE

kEdd
8-13: dr. kiss anna 

13-18: dr. kiss zsuzsan-
na

szErda
8-13: dr. kiss zsuzsan-

na 
13-18: dr. kiss anna

Csütörtök
8-13: dr. Páll gabriEl-

la 
13-18: dr. kiss JózsEf

PéntEk
8-13: dr. tatár EmEsE 
13-18: dr. Páll gabri-

Ella
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A koronavírus elleni eredményes védekezéshez szükséges források bizto-
sítása érdekében a kormány jelentős átcsoportosításokat hajt végre, és közös 
teherviselésre kötelez másokat is, politikai pártokat, multinacionális kereske-
delmi láncokat, bankokat és önkormányzatokat is – mondta Gulyás Gergely, 
a Miniszterelnökséget vezető miniszter, amikor bejelentette az önkormány-
zatokat is érintő intézkedéscsomagját. Ennek részeként koronavírus-járvány 
elleni védekezési alapot hoztak létre, amibe átirányították a gépjárműadónak 
az önkományzatokhoz eső részét. A gépjármű adó 60-40 százalékban oszlik 
meg a központi költségvetés és az önkormányzatok között. Most ez a negyven 
százalék kerül át az állami kasszába. Ez összességében 34 milliárd forint lesz, 
az önkormányzatokat arra kérik, hogy ezzel járuljanak hozzá a járvány elleni 
védekezéshez. Gödöllő estében ez 115 millió forintot jelent.

A járványhoz kapcsolódó intézkedések között kiemelt figyelmet kapott a par-
kolás ingyenessé tétele, amit annak érdekében jelentettek be, hogy minél ke-
vesebben vegyék igénybe a tömegközlekedést. Az intézkedés jelentősen érinti 
a VÜSZI Nonprofit Kft. költségvetését, a parkolási bevételből havonta hozzáve-
tőlegesen nettó 10 millió forint bevétellel kalkulált a cég.

Hogy ez pontosan mekkora kiesést jelent, majd az attól függ, meddig húzó-
dik el a járvány.

DB

Módosult a főváros és Pest megye valamennyi kormányablakának szerdai 
nyitvatartása: a korábbi 12-től 20 óráig tartó idősáv helyett 8-tól 16 óráig állnak 
az ügyfelek rendelkezésére.

A gödöllői kormányablak nyitvatartása eszerint a következőképpen módosul:
Hétfő: 7-17 óráig, kedd, szerda és csütörtök: 8-16 óráig, pénteken pedig 8-14 

óráig.
A változás az új koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet időszakára vo-

natkozik. Pest megye és a főváros kormányablakainak ügyfélfogadási rendje a 
kormanyablak.hu oldalon tekinthető meg.

Ügyintézésre továbbra is csak előzetes időpontfoglalással van lehetőség. A 
kialakult járványügyi helyzet miatt azonban javasolják, hogy inkább az elektro-
nikus szolgáltatást vegye igénybe a lakosság.

(kj)

több mint 100 milliós kiesést 
jelentenek a járvány elleni 
intézkedések Gödöllőnek

meGváltOzOtt a kOrmányablak 
nyitvatartása

A közlemény szerint a két intézményt a Gödöllői Királyi Kastélyban 
tavaly ősszel megrendezett Rejtett Remekművek-Betekintés ma-
gángyűjteményekbe című kiállítás műgyűjtői szeretnék támogatni 
fix áras felajánlásokkal. A tervek szerint május második felében on-
line jótékonysági aukciót is tartanak a Bodó Galéria és Aukciósház 

szervezésében. Mindkét kezdeményezéshez más gyűjtők, galériák 
és kortárs művészek csatlakozását várják.

Mint azt lapunknak dr. Ujváry Tamás, a kastély igazgatója elmond-
ta, az intézmény március közepe óta zárva tart, sem látogatókat 
nem fogadhatnak, sem rendezvények nincsenek, ami eddig nettó 
negyven millió forintos bevételkiesést jelent. Amennyiben a járvány 
elhúzódik és nyár közepéig nem nyithatnak ki, az 300 millió forintos 
kiesést jelent. Az igazgató kijelentette, mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy munkatársaikat megőrizzék.

(ju-)

jelentős bevételkiesést OkOz
a kastélynak a járvány

tájékoztatás 
a PolgárMesteri Hivatal 

ügyfélszolgálatával 
kaPcsolatos 

intézkedésekről
Magyarország Kormánya 40/2020. (III. 11.) Korm. ren-
delettel veszélyhelyzetet hirdetett ki Magyarországon. 
A járvány megelőzése és megakadályozása érdeké-
ben az alábbi intézkedések kerülnek bevezetésre a 
Gödöllői Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatával 
kapcsolatban.
kérjük, hogy csak a sürgős, halasztást nem tűrő 
ügyeket intézzék a veszélyhelyzet ideje alatt!
Lehetőség szerint elektronikus úton próbálják meg 
ügyeiket rendezni, illetve telefonon kérjenek segítsé-
get kollégáinktól! Ügyeiket a www.godollo.hu oldalon 
elérhető önkormányzati ASP felületén keresztül, vagy 
az epapir.gov.hu felületen, illetve a pmh@godollo.hu 
e-mail címen tudják intézni. Amennyiben kizárólag 
személyesen tudja ügyeit intézni, a kollégákat minden 
ügyintézés előtt fel kell hívni az alábbi telefonszámo-
kon:
közigazgatási és szociális iroda, anyakönyv: 06-
28/529-188
szociális ügyek: 06-28/529-114
Mérnöki iroda (hatósági ügyek, műszaki ügyek) 06-
28/529-246
főépítészi iroda: 06-28/529-194
adó és ingatlangazdálkodási iroda: 06-28/529-110
A titkársági telefonokokról az ügyintézőkhöz kapcsol-
ják Önöket és amennyiben sürgős az ügyintézés kol-
légáink időpontot adnak Önöknek.
Az előzetes időpontegyeztetés utáni ügyfél-
fogadási időt az alábbiak szerint biztosítjuk:
Hétfő: 8-15 óra
szerda: 8-15 óra  
Kérjük megértésüket és türelmüket!

Dr. Gémesi György sk.                  Dr. Kiss Árpád sk.
       polgármester                                      jegyző

nehéz helyzetbe került a gödöllői királyi kastély 
a koronavírus-járvány miatt, derült ki abból a hír-
ből, miszerint a műtárgyakat és az azok eladásából 
befolyó teljes összeget ajánlották fel műgyűjtők az 
egészségügyben kitartó és kemény munkát végző 
szent lászló kórház, valamint a gödöllői királyi 
Kastély megsegítésére.
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Bár sokan várják a tájékoztatást arról, 
hogyan zajlanak majd le az idei érettsé-
gik, lapzártánk idején még csak a ter-
vekről adtak tájékoztatást. 

Maruzsa Zoltán köznevelési 
államtitkár a koronavírus-jár-
vány elleni védekezésért felelős 
operatív törzs online sajtótájé-
koztatóján arról számolt be, az 
oktatási akciócsoport tájékozta-
tása szerint idén csak az írás-
beli érettségi vizsgákat tartanák 
meg.

Mint az a tájékoztatón el-
hangzott, a javaslat szerint az 
érettségit úgy kell megszervez-
ni, hogy a köznevelési standar-
dokon túl az megfeleljen a járvá-
nyügyi helyzetnek, az emberek 
biztonsági elvárásainak és a felsőoktatási 
felvételi korrekt lebonyolíthatóságának is.

Azoknak, akik idén érettségiznének, a 
lehető legrövidebb, a legkevesebb sze-
mélyes kontaktussal járó vizsgát kell szer-
vezni, s kiemelte, senkinek sem kötelező 

érettségizni, amennyiben idén nem felvé-
telizik.

Szóbeli és gyakorlati vizsgákat a javaslat 

alapján nem tartanának, csak írásbeliket 
szerveznék, amivel felére csökkenthető a 
vizsgaesemények száma, és valamennyi 
14 nap alatt lebonyolítható.

Szóbeli vizsgát csak azon tárgyak ese-
tében tartanának, amelyekből csak ilyen 

módon lehet levizsgázni és azoknak a sa-
játos nevelési igényű diákoknak szervez-
nének szóbelit, akik felmentést kapnak az 

írásbeli vizsga alól. 
Ugyanakkor felhívta a figyelmet 

arra, hogy a másfél méteres távol-
ságnak minden érintett között meg 
kell lennie, egy helységben maxi-
mum 10 ember tartózkodhat.

A  javaslat tartalmazza az érett-
ségi bizonyítvány megszerzése 
előtti szintemelő vizsgák törlését is. 
Ez 113 ezer érettségi jelentkezés-
ből mintegy 30 ezret érintene, így 
legfeljebb 73 ezer érettségiző ma-
radhatna – jelezte.

A vizsgák időzítéséről azt mond-
ta: ha a járványügyi helyzet romlik, 
akkor minél előbb, ha javul, akkor 

minél későbbre kell azokat ütemezni má-
jus-június folyamán. Jelenleg arra készül-
nek, hogy május 4-én elkezdjék a vizsgá-
kat, de erről később születik döntés.

Forrás:
koronavirus.gov.hu

Érintkezés nélküli kézbesítési módot alkalmaz április 6-tól a 
személyes átvételt igénylő postai küldeményeknél a veszélyhely-
zet idején a Magyar Posta. Az új intézkedéssel elkerülhető a köz-
vetlen fizikai érintkezés és ezzel tovább csökkenthető a fertőzés-
veszély kockázata. A változás több küldeménytípust is érint.

A veszélyhelyzet alatt az ajánlott leveleket a kézbesítő a levél-
szekrénybe kézbesítheti úgy, hogy ennek tényét rögzíti a készülé-
kén. A tértivevényes levél, a hivatalos irat és a csomag esetében 
az átvételt nem kell a címzettnek aláírással igazolnia, ehelyett a 
személyazonosságot igazoló igazolvány adatait egyezteti a kéz-

besítővel lehetőség szerint mintegy 1,5 méteres távolságból. A 
kézbesítő ezeket az adatokat rögzíti az elektronikus készülékén, 
és átvettnek minősíti a küldeményt.

Könnyítést jelent az is, hogy a csomagot – a címzett kifejezett 
kérésére – alkalmi átvevőnek, akár a szomszédnak is átadhatja 
a kézbesítő, természetesen ebben az esetben is rögzíteni kell az 
átvevő adatait. Hasonló módon járnak el a postákon is. 

Az átvételi rend megváltoztatására a 84/2020. sz. kormányren-
delet adott lehetőséget.

Felhívják a figyelmet arra, hogy a postai nyitva tartások változ-
hatnak, ezért kérik, aki elindul a postára, előtte tájékozódjon!

BD

A koronavírus-járvány miatt megváltoztatta a korábban meg-
hirdetett gyűjtési rendet a Zöld Híd Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit 
Kft. A tervezettől eltérően 2020. április 1-jétől kezdődően nem 
álltak át a zöldhulladék házhoz menő és gyűjtőpontos zöldhul-
ladék-gyűjtés nyári ütemezésére. A gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy munkatársaik nem egy előre meghirdetett napon látogat-
nak el az adott településre, hanem ahogy a kapacitások kon-
centrálása ezt lehetővé teszi. A társaság igyekszik kéthetes 
rendszerességgel biztosítani ezt a szolgáltatást.

Hogy melyik hulladéktípust mikor szállítják el, arról a cég  
honlapján található gyűjtési naptárakban találnak pontos infor-
mációt https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/hulladekgyujte-
si-naptarak.

A Zöld Híd munkatársainak tapasztalatai szerint, mivel az 
utóbbi időben megnőtt a különböző termékek házhoz szállítása, 
jelentősen nőtt a hulladékba kerülő csomagolóanyagok meny-
nyisége is. Kérik, hogy ezeket fokozott figyelemmel kezeljék, 
és anyagaik szerint a megfelelő szelektív gyűjtőbe tegyék, és 
figyeljenek arra, hogy a palackok és dobozok lapítva kerüljenek 
a gyűjtőedényekbe! Ez utóbbi azért is fontos, mert a  nem ösz-
szelapított dobozok és palackok jelentősen megnövelik a hul-
ladék térfogatát és így felesleges fordulókat eredményeznek a 
gépjárműveknek.

KJ

érintésmentes küldemény-
kézbesítést vezetett be a pOsta

Hulladékszállítási tudnivalók

a járványHelyzet miatt érettséGi csak írásban?
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(Folytatás az 1. oldalról) 

A Várkapitányi Lak megújulá-
sának négy fázisa volt. Az I. 
ütemben megtörtént alapozás 

megerősítését, a II. ütemben 
lezajlott tető újraépítését és a 
fafödémek helyreállítását, a III. 
ütemben elvégezték a szerke-
zeti erősítéseket és a homlok-
zat helyreállítását, majd a IV. 
ütemben a belső terek helyreál-

lítására és a díszítő falfestmé-
nyek restaurálására került sor.  
Az épülettel új, elegáns rendez-
vényhelyszínnel gazdagodott 
Gödöllő. 

A Várkapitányi Lak a második 
olyan gödöllői épület, ami el-
nyeri a rangos elismerést. 
A díjjal korábban a Királyi Váró 
felújítását ismerte el az ICO-
MOS Magyar Nemzeti Bizott-
sága. 

Egyre több virág kö-
szönti az Alsópar-
kon áthaladókat. A 
múlt évben jelentős 
mennyiségű új nö-
vényt ültettek ki   a 
VÜSZI kertészei a 
területre, aminek 
köszönhetően foko-
zatosan alakul át a 
park arculata.  
A korábbi elvadult 
bozótot egyre na-
gyobb területen 
teszik rendbe, így 
a park átláthatóbb, 
szellősebb és rendezettebb lesz, 
de könnyebb lesz a tisztántartása 
is.  
A növényzet megújításának ré-
szeként őshonos fák kerültek ül-
tetésre, hogy biztosítva legyen a 

faállomány megújulása és után-
pótlása, és több hagymás, virág-
zó cserje és bokor került az utak 
mellé.  Aki most átsétál a parkon, 
egyre több tulipánnal, nárcisszal 
és magnóliával találkozik. 

Folyamatosan, az ütemtervnek 
megfelelően zajlanak a vasút-
felújítási munkák. Dolgoznak a 
perontetők zárásán és a világítás 
kiépítése is megkezdődött. Ez a 
munka a finisébe ér a következő 
időszakban, a héten életbe lépő 
új vágányzári menetrend ugyan-
is kizárja az éjszakai vonatokat a 
forgalomból, s ebben az időszak-
ban lehetőség nyílik a szükséges 
elektromos munkák elvégzésére.
A tervek szerint halad a vasú-
tállomás épületeinek kivitelezé-
se, valamint a HÉV végállomás 

munkálatai.  Mivel a munkák egy-
re nagyobb területen zajlanak, a 
jegykiadó automatát áthelyezték 
a HÉV peron elejére. 
A lakosság a kivitelezéssel kap-
csolatos észrevételekkel, kérdé-
sekkel az alábbi elérhetősége-
ken keresheti meg a beruházó 
Nemzeti Infrastruktúra 
Zrt-t: E-mail: godollo-
hatvan@vasuttechnika.
hu Telefonszám: +36-
30/641-0601 (hétköz-
nap 8:00-16:00)

Vasútfelújítás: Éjszaka pótlóbuszokkal 

ICOMOS-díjat kap 
a VárkapItányI Lak feLújítáSa

Szépül az alSópark

a máv zrt. tájékoztatja a tisztelt utazóközönséget, hogy 2020. április 
14-től 2020. május 7-ig a Gödöllő – Hatvan állomások között végzett 
pályakarbantartási munkák miatt a 80a sz. budapest – Hatvan vasútvo-
nalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
isaszeg – Hatvan, valamint aszód – Hatvan állomások között az éjsza-
kai és a kora reggeli órákban a mellékelt tájékoztatóban sötét alappal 
jelölt vonatok helyett, a szintén sötéttel jelzett állomások között vonat-
pótló buszok közlekednek.  
a jelenlegi tájékoztatás szerint a pótlóbuszok Gödöllő - állami telepeken 
a Gépgyár autóbusz megállónál, Gödöllőn a vasút állomásnál lévő autó-
busz megállónál, máriabesnyőn pedig a szabadság úton, a máriabesnyő 
vasúti megállóhely bejárati út autóbusz megállónál (a mikes kelemen 
utcánál) állnak meg. 
a vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomá-
si pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a mávdirekt +36 
(1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu honlapon.
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gyoMirtás a Hév vonalán
A MÁV-HÉV Zrt. tájékoztatása szerint, ahogy minden évben, úgy 

idén is – a vasútüzem zavartalan fenntartásának biztosítása céljából 
– Gödöllő területén is vegyszeres gyomirtást végeznek.

A gyomirtás a HÉV-vonalakat, a HÉV üzemi területeit, az állomá-
sokat, megállóhelyeket, valamint ezek közvetlen környezetét érinti.

Az alkalmazott anyag 
munkaegészségügyi vá-
rakozási ideje 0 nap, az 
anyag a méhekre nem ár-
talmas, a gyomirtás során 
a kötelező és szokásos 
óvintézkedéseket megte-
szik.

(j.)

a Parkolás ingyenes, de 
a szaBályokat Be kell tartani

Mivel a járványhelyzetre való tekintettel országosan ingyenessé 
vált a parkolás a közterületeken, így Gödöllőn sem kell fizetni a ko-
rábban fizetős övezetekben.

A parkolóautomatákat az üzemeltető VÜSZI Nonprofit Kft. átállítot-
ta és a mobilfizetési rendszer is átállt az ingyenességre.

A parkolási renddel kapcsolatban 
azonban nem szabad elfeledkezni arról, 
hogy a parkolásra vonatkozó szabályok 
nem változtak! Parkolni továbbra is csak 
ott szabad, ahol az engedélyezett. A 
megállási, várakozási, illetve behajtási 
tilalmat megszegők azonban továbbra is 
5000-től 50.000 forintig terjedő bírságra 
számíthatnak.

(k.)

Gémesi György polgármester 
aláírta a „ A közterületek és az 

egyes, nem közterületeknek 
minősülő ingatlanok tisztántartá-

sáról...” szóló rendelet módosítását, 
miszerint a veszélyhelyzet végéig tilos 

a közterületen, valamint ingatlanon belül elszá-
radt növényi hulladékot égetni.

ezzel gödöllőn is teljes tűzgyújtási tilalom lépett életbe!
Jelenleg hét megyében (Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Csongrád, Heves, Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg)  
van érvényben tűzgyújtási tilalom.

A csapadékszegény időjárás miatt a szabadtéri tüzek száma 
ugrásszerűen megemelkedett az elmúlt napokban. A tűzoltókat 
idén már több, mint  háromezer szabadtéri tűzesethez riasztották. 
Ezeknek a tüzeknek a 99 százaléka emberi gondatlanságra ve-
zethető vissza. Megkezdődtek a kerti munkák és sokan leégetik 
a tarlót, meggyújtják a száraz növényeket. A szabadtéri tüzek 45 
százaléka kerti zöldhulladék égetése miatt alakul ki.

A polgármesternek „ a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény” ad felhatalmazást a rendelet módosítására.

*
A gödöllői hivatásos tűzoltók oltották el azt a tüzet, ami Gödöllőn 

a Harmat utca végén keletezett a múlt héten az esti órákban. A te-
rületen a száraz fű, nádas kapott lángra. A tűzoltók kiérkezésekor 
közel ezerötszáz négyzetméteren égett már az aljnövényzet.

A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet, hogy a szabadtéri 
tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra, felelőtlenség-
re vezethető vissza, holott sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk 
környezetünket és a levegő tisztaságát. A szabályok megszegője 

tűzvédelmi bír-
sággal is sújtha-
tó, amely – az 
okozott károk 
megtér í tésén 
felül – az előidé-
zett károk mér-
tékétől függően 
20 ezer forinttól 
3 millió forintig is 
terjedhet.

(k.j.)

TűzgyújTási Tilalom! 
a kerti Hulladék éGetése is tilOs

Április 1-jétől fizetőssé vált több elektromos autótöltő, 
köztük a Művészetek Háza parkolójában található is. A 
töltés mobiltelefonról, az eCharge+ applikációból, kártyás 
fizetéssel indítható.

A töltőberendezéseken matrica jelzi a töltési díj mér-
tékét. A töltés kezdetekor a rendszer befoglal 3000 Ft-
ot, amiből a töltést követően a fel nem használt összeg 
automatikusan újra elérhetővé válik (erről nem feltétlenül 
küldenek újabb értesítést a bankkártya-kibocsátók). A fi-
zetésről az ügyfelek a töltést követően pár percen belül 
bizonylatot kapnak az applikáción keresztül.

A fizetős és ingyenes töltők listája a www.e-autozas.hu 
honlapon is megtekinthető.

Az érdeklődők a töltéssel kapcsolatos kérdéseikkel, il-
letve hiba é́szlelés esetén, az ELMŰ-ÉMÁSZ e-mobilitási 
ügyfélszolgálatától a nap 24 órájában a 06-1/238-1888-
as telefonszámon kaphatnak tájékoztatást.

(e.)

fizetős lett a 
művészetek Házánál lévő 
elektrOmOsautó-töltő
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A koronavíros okozta 
vészhelyzet erősen 
érezteti hatását az 
egyébként oly pezs-
gő városi civil életben 
is, új kihívások elé 
állítva a szervezetek 
vezetőit, tagjait. 

A Civil Ház zárva, 
üresen tátong, ahol 
egyébként egymás-
nak adják a kilincset 
a házat használó 
szervezetek, csopor-
tok tagjai. A tervezett 
programok megtar-
tására, összejöve-
telekre ezekben a 
hetekben egyáltalán 
nincs lehetőség, a 
közösségi élet telje-
sen más dimenzióba 
helyeződött át. Mert 
ha személyesen nem 
is lehet találkozni, az összetartó erő meg-
maradt, amit a vezetők különféle eszközök-
kel igyekeznek éltetni, ápolni.

Még a vészhelyzet kihirdetésekor szinte 
valamennyien megkeresték tagtársaikat, 
különösen az idősebbek közül azokat, akik-
nek egyedül kell átvészelniük ezt a nehéz 
időszakot, és teszik ezt sokan a vezetők 
közül azóta is rendszeresen. 

A karanténba kényszerült nyugdíjas 
korosztály hasznos és tartalmas időtölté-
sét segíti az ar-
chív felvételek, 
kulturális ajánlók 
meosztása a le-
velezőlistákon, de 
a tervek közt sze-
repel a Nyugdíjas 
Akadémia korábbi 
előadásaiból ösz-
szeállítás készíté-
se a Művészetek 
Háza munkatár-
sainak segítségével, valamint az elmaradt 
előadások megtartása az online térben. 
Különleges élményként szolgálnak még 
Temesvári Gabriella kisfilmjei is az igen 
népszerű nyugdíjas kirándulásokról, amit a 
Youtube-on lehet megtekinteni.

A levelezőlisták nagyon jó lehetőséget 
kínálnak a karantén idején személyesebb 
tartalmak megosztássára is. Így járt el a 
140 fő tagságú Életmód Csontritkulásos 
klub vezetője, Kalydy Endréné Maya is, aki 
gondolataik, érzéseik, de akár élettörténe-
tük megosztására invitálta csoporttársait és 
örömmel olvassák egymás sorait.

Az összetartást segítik mostanában a 
jól működő Facebook-csoportok is, mint 

a Csörsz-árok Mente 
Egyesület, vagy a Gö-
döllői Fotós Kör zárt 
csoportja (akik tevé-
kenységükről egy kü-
lön cikkben számolnak 
be), ők ezen a felületen 
osztják meg egymással 
mindenekelőtt szakmai 
tartalmaikat. 

Vannak viszont 
olyanok, akik újszerű 
megoldásokhoz folya-
modnak. Ilyen 
például a Ma-
gyar Rákellenes 
Liga Gödöllői 
Alapszerveze-
tének vezetője, 
Vajek Andi, aki 
mindig valami-
lyen izgalmas 
akción töri a fe-
jét és ebben a 

bénító helyzetben sem marad tét-
len. Szerdánként a szervezet heti 
rendszerességű „Presszó szerdáit” 
az online térbe helyezte át és élő 
adásban a közösségi hálón folytatja 
a tartalmas egészség- és lélekápo-
ló „összejöveteleket”, amikor is több 
meghívott vendéggel folytat beszél-
getéseket, a végén pedig egy jeles 
gödöllői művész szolgál irodalmi él-
ménnyel.

Vannak azonban olyanok is, akik a mun-
ka világában jól bevált videokonferenciák 
útján tartják egymással a kapcsolatot, mint 
pl. a Bahá’í közösség. Most emailen, tele-
fonon és messengeren folytatja álláskere-
sési tanácsadását a Diverzitás Alapítvány 
vezetője Csapó Beatrix is, aki „békeidőben” 
rendszeres ügyfélszolgálatot működtet a 
Civil Házban.

Többen vállaltak önkéntes feladatot idő-
sebb sorstársaik ellátásában, vagy vesznek 
részt az előző számban részletesen bemu-
tatott élelmiszermentésben és -osztásban 
a Megújult Nemzedékért Alapítvány veze-
tésével. Az Ózon-Pajzs Polgárőr Egyesület 

önkéntesei is ott segítenek, ahol tudnak – 
legyen az élelmiszerkiszállítás, kerti mun-
ka, vagy rendfenntartás – és folyamatos 
járőrözéssel ügyelnek a közbiztonságra. 

A Civil Ház kertjének sem kell kivárnia a 
vészhelyzet végét, mert a Gödöllői  Kert-
barát Kör lelkes tagjai ezekben az időkben 
egyénileg járnak gondozni a kertet, bevet-
ni, beültetni a korábban megépített maga-
ságyásokat. 

A Civil Házon „vigyázó szemeit” a vész-
helyzet ideje alatt is rajta tartja Szabó Csa-

ba, a Gödöllői Civil Kerekasztal 
Egyesület alelnöke és munkatár-
suk Bódis Emese, akinek gondos-
sága kiterjed az adminisztrációs 
munkája mellett a bútorok felújítá-
sára is ebben az elcsendesedett 
időben.

Ahogy jellemző a civilek részéről 
az önkéntes felajánlás, éppúgy számukra 
is érkeznek szívet melengető meglepeté-
sek. Ilyen például a Yellow Pub felajánlása, 
akik az átmeneti bezárás következtében át-
adták a még fogyasztható élelmiszerkész-
letüket a Gödöllői Fészek Nagycsaládosok 
Egyesületének tagjaik között szétosztásra, 
akik nagy örömmel fogadták ezt.

Nem könnyű átvészelni ezt az idősza-
kot élő, személyes találkozások nélkül, de 
most is bebizonyosodott, hogy a gödöllői 
civilség összetartó ereje felül tud kereked-
ni az elszigeteltségen és így is élő, eleven 
marad!

Kecskés Judit
civil referens

civilek a karantén idején – pillanatképek
a teljesséG iGénye nélkül



10 gödöllői szolgálat civil 2020. április 14.

Ígéretes, az ember és a kör-
nyezet javát egyaránt szolgáló 
kezdeményezés látott napvilá-
got jelentős gödöllői érintett-
séggel. az ensz fenntartható 
fejlődés menetrendje 2030-ig a 
szegénység és az éhezés fel-
számolását, az ökoszisztémák 
védelmét, a klímaváltozás elle-
ni küzdelmet, összességében 
komplex társadalmi és kör-
nyezeti célokat fogalmaz meg. 
több európai Uniós szak-
politika is támogatja a fenti 
globális célkitűzések megva-
lósulását. a gödöllői diverzi-
tás alapítvány és a nemzeti 
agrárkutatási és innovációs 
központ (naik) közös kezde-
ményezése célul tűzte ki, hogy 
támogassa az olyan mezőgaz-
dasági gyakorlatokat, amelyek 
hozzájárulnak a környezeti és 
társadalmi fenntarthatóság-
hoz. A „trAEce - Agroökológiai 
szakképzés gazdálkodóknak” 
című erasmus+ projekt cseh, 
osztrák, portugál és erdélyi 

partnerekkel együttműködve 
arra vállalkozott, hogy gya-
korlati tapasztalatokon alapu-
ló agroökológiai képzéseket 
dolgozzon ki felsőoktatásban 
és szakképzésben dolgozó 
szakemberek számára. Az 
agroökológiát egyszerre te-

kinthetjük tudománynak, gaz-
dálkodási gyakorlatnak és 
társadalmi mozgalomnak. Az 
agroökológia a természetben 
lejátszódó, termelés szem-
pontjából is előnyös folyama-
tok erősítésére, alkalmazásá-
ra ösztönzi a gazdálkodókat, 

amely nem csak az erőfor-
rás-hatékony élelmiszer-ter-
melést, de a biológiai sokfé-
leség megóvását is elősegíti. 
Mindamellett olyan társadalmi 
funkciókat is felvállal, mint az 
élelmiszerhez való méltányos 
hozzáférés megteremtése, 
illetve a helyi közösségek be-
vonása, társadalmi kapcsola-
tainak szorosabbra fűzése. a 
projekt eredményeként rész-
letesebben megismerhetjük 
majd az agroökológia jelenlegi 
helyzetét Európában, továbbá 
számos hiánypótló tananyag 
fog elkészülni, amelyek javít-
ják a gazdálkodók permakul-
túrás ismereteit, üzleti terve-
zési képességét. A nemzetközi 
konzorcium 2020 elején tar-
totta projektindító találkozó-
ját gödöllőn, amely a külföldi 
partnerek visszajelzése alap-
ján kimondottan eredményes 
volt.

További információ: 
www.traece.eu

A tavasz visszavonhatatlanul 
megérkezett! Zöldellnek a fák, a 
mezők. A hajnalok madárcsicser-
géstől hangosak. A természet 
feléled, újjászületik, miközben 
az emberéleteket egy új vírus 
komoly veszéllyel fenyegeti. Fel-
foghatatlan ez az ellentét. A ko-
ronavírus „szobafogságra” kény-
szerítette kis csapatunk tagjait 
is. Egy jól megválasztott hobbi 
azonban sok kényszerhelyzeten 
átsegítheti az embert. Ilyen a 
fotózás is. Minden egyéb dolog 
háttérbe szorul, amikor a kamera 
keresőjén át az ember egy másik 
világba csöppen. A kis négyzetet 
könnyű olyan téma felé irányíta-
ni, ami lelkünket örömmel tölti el. 
Igyekszünk így tenni ezekben a 
napokban is.
Csoportunk Facebook közössé-
gében, több játékkal is próbál-
juk inspirálni tagjainkat: Állandó 
albumunk a GÖDÖLLŐ album, 
ahová kis városunk megfogó 
részleteiről gyűjtjük a képeket.
Szintén állandó album a „Bírom 
a kritikát”. Ide kimondottan olyan 
képek feltöltését várjuk, ahol a 
készítő építő jellegű, segítő szán-
dékú kritikát vár. A Napi borítókép 
cseréje kétféle játékon alapul:

Hétfőtől-péntekig az „Így fotózok 
én” kihívásban épp résztvevő ta-
gunk mutatja be számára fontos, 
érdekes fotóit – mely az adott nap 
a csoport borítóképe is egyben –, 
naponta egyet, melyet kiegészít  
a hozzá kapcsolódó történetével, 
így talán jobban megismerhetjük 
egymást. Az új kihívottat mindig 
az aktuális héten “porondon” 
lévő választja ki.
Hétvégén a csoport adminjai vá-
lasztanak a hírfolyamra feltöltött 
képek közül borítóképet.
A Heti téma játékban mindig új, 

az előző hét nyertese által vá-
lasztott témában várunk fotókat. 
A téma kitalálója a zsűri, aki hét-
végén kiválasztja a számára leg-
inkább tetsző fotót.
A csoport elsődleges célja a 
hobbifotósok önképzése. 2019 
májusi megalakulásunk óta több 
ingyenes képzést szerveztünk. A 
képzéssorozat egy egyszerű me-
tóduson alapszik: mindenki bete-
szi a “közösbe”, amit tud, ezáltal 
fejlesztjük és inspiráljuk egymást. 
Emellett fontos szerepet játszik a 
személyes találkozás, az élmé-

nyek megosztása, egy-egy tag 
megismerése történetei, fotózási 
stílusa alapján. A képzéseket je-
lenleg nem lehet megtartani, de 
már gondolkodunk esetleges on-
line sorozat összeállításán.
Terveinket továbbra is építjük. 
Az első közös kiállításunkat a 
Gödöllői Városi Könyvtár és In-
formációs Központban tartottuk, 
az IRKA közreműködésével. A 
nagysikerű megnyitót követően 
a kiállítás sajnos csak rövid ideig 
volt látogatható a Covid 19 vész-
helyzet miatt. De nem adjuk fel! 
A következő kiállításunk helyszí-
neként a Civil Házat tervezzük 
(természetesen amint erre lehe-
tőség nyílik), költségeink rész-
beni fedezésére pedig nyertünk 
az önkormányzat civil szerveze-
teknek kiírt pályázatán a Gödöl-
lői Civil Kerekasztal Egyesület 
mentorálásával, amiért nagyon 
hálásak vagyunk! Izgalommal 
nézünk az új lehetőségek elé és 
nagy szeretettel várunk minden 
további érdeklődőt, csatlakozza-
nak a Gödöllői Fotós Kör c. zárt 
csoportunkhoz a Facebookon!
Mindenkinek kívánunk jó egész-
séget, elegendő türelmet és kitar-
tást a próbatétel leküzdéséhez!

Üdvözlettel a Gödöllői Fotós Kör 
adminisztrátorai:
Braun Katalin, Rimán Dorottya, 
Által Anikó, Juhász Tamás

Gödöllőről indult eGy aGroökolóGiai tudásátadást célzó nemzetközi projekt

a gödöllői fotós kör összEfogó ErEJE 
fotós Játékok a faCEbookon



civil2020. április 14. gödöllői szolgálat 11

Áprilisban városunkban több évforduló 
is alkalmat ad a megemlékezésre. idén 
az ezekhez kapcsolódó ünnepségekre a 
koronavírus-járvány miatt nem kerülhe-
tett sor.  

Kálmán her-
ceg emléke-
zete

A muhi csata 
a magyar tör-
ténelem egyik 
jelentős csatá-
ja, egyben a ta-
tárjárás legem-
lékezetesebb 
összecsapása 
volt. 1241. áp-
rilis 11-12-én 
Muhi mellett a 
mongolok dön-
tő vereséget 
mértek IV. Béla 
király seregé-
re, a király is 
csak testvére, 
Kálmán herceg önfeláldozásának köszön-
hetően élte túl. 

Árpád-házi Kálmán herceg 1208-ban 
született II. András (Endre) magyar király 
és Merániai Gertrúd házasságának har-
madik gyermekeként, IV. Béla és Ár-
pád-házi szent Erzsébet testvéreként.

Hétévesen lett Halics királya, de még 
abban az évben elűzték. Kárpótlásul a 
Szepesség grófja címet és felvidéki bir-
tokokat kapott. Komoly birtokkal és ado-
mányokkal segítette a jászói premontrei-
eket, támogatta a monostoruk építését. 
Hozzájárult a vidék gazdasági és kultu-
rális fellendüléséhez. A monostor körül 
város alakult, ami vásárjoggal rendel-
kezett és a kereskedelem is fellendült. 
1226-ban apja horvát bánná nevezte ki. 
IV. Bélát segítette a trónra lépésekor a 
tatárjárás előtti ország építő munkájában. 
A tatárok közeledésének hírére Muhiba si-
etett, ahol a csatában testével védelmezte 
testvérét, Bélát. Ekkor olyan súlyos sebet 
kapott, hogy abba később belehalt.

1920-ban a jászói premontrei monostor 
a trianoni szerződés következtében Cseh-
szlovákiába került, helyette Gödöllőn jött 
létre új gimnázium. A gödöllői premontrei 
intézet azoknak a birtokoknak a jövedel-
méből, illetve az azokra felvett hazai és 
külföldi kölcsönökből épült fel, amelyeket a 
rend a XIII. század elején Kálmán herceg-
től, majd a tatárjárás után IV. Bélától kapott. 
A rend 1931-ben, az ifjúság évében, Szent 
Imre herceg halálának ezredik évfordulója 
alkalmából döntött bőkezű jótevője lovas 
szobrának, Róna József alkotásának felál-
lításáról.

főhajtás az isaszegi csata hősei előtt
Az 1848-49-es forradalom és szabad-

ságharc tavaszi hadjáratának egyik dön-
tő ütközete zajlott le 1849. április 6-án, a 

Gödöllő melletti Isaszegnél. A 
magyar sereg az egyik legdi-
csőségesebb győzelmét arat-
ta ebben a csatában. 

 A csata egyik főhőse, Dam-
janich János az isaszegi üt-
közet előtti éjszakát a mai 
Damjanich ut-
cában, abban 
a házban töl-
tötte, amit ké-
sőbb özvegye 
megvásárolt. 
(Az épületet 
azóta lebon-
tották.) A kas-
tély először 
az osztrákok 
a főhadiszál-
lása volt, 
majd a ma-
gyar vezér-

kar vette birtokba Kossuth 
Lajos vezetésével, majd 
április 9-én innen indultak 
tovább Debrecenbe. 

Az ütközet több mint 2000 sebesültet kö-
vetelt, akiknek egy részét házaknál, máso-
kat pedig a gödöllői kastélyban kialakított 
katonai kórházban ápoltak. Erre a célra, 
Tormay Károly javaslatára, az épület lovar-
dáját alakították át, ápolásukat pedig nem 
más, mint Kossuth Lajos legfiatalabb húga, 
Kossuth Zsuzsa irányította.

Az elesett katonák egy részét Gödöllőn 
temették el. Rájuk emlékezve állították fel 
– a csata 50. évfordulóján – Szász Gyu-
la szobrász alkotását a Dózsa György úti 
temetőben. A munkálatok során a 12 tö-
megsírban nyugvó 314 honvéd maradvá-
nyait exhumálták, majd két új tömegsírba 
helyezték át, ami közül az egyik a katolikus, 
a másik pedig a református temetőben volt 
egymás mellett. Az újonnan kialakított sí-
rokra egy hatalmas sírhalmot emeltek, erre 

került fel a szobor. Az emlékmű hét méter 
magas, a Hungária-alak három méteres. 

Emlékezés Teleki Pálra
 A Teleki Pál Egyesület idén is elhelyezte 

koszorúját a máriabesnyői temetőben gróf 
Teleki Pál egykori miniszterelnök, főcser-
kész síremlékénél, a koronavírus nyomán 
kiadott rendelkezések miatt azonban a ha-
gyományos megemlékezés idén elmaradt. 
Az egyesület minden esztendőben, Teleki 

Pál halálának évfor-
dulóján tiszteleg az 
egykori politikus és 
földrajztudós emléke 
előtt, felelevenítve 
munkásságának je-
lentős pontjait. 

Teleki Pál nagyon 
szerette Máriabes-
nyőt és környékét. A 
békés nyugodt dom-
bvidék emlékeztette 
a geográfus tudóst 
az erdélyi Pribékfal-
va Teleki-birtokára. 
Többször említette 
szűk családi körben: 
a besnyői csendes 
temető legyen a 
nyughelye.

Halálát követően, 
1941. április 6-án a 
Kerepesi úti temető-

ben temették el, majd a máriabesnyői ke-
gytemplom Historia Domusa szerint 1947 
májusában, titokban hozták koporsóját Má-
riabesnyőre, ahol a hajnali órákban helyez-
ték végső nyughelyére. 

DB

Akikre emlékezünk
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Gyűrődések a levendulá-
ban 

A házi karanténban a legjobban 
szinte mindenkinek a rokonok, 
nagyszülők, unokák hiányoznak. 
Szerencsére a modern világban 
már egyáltalán nem nehéz fenn-
tartani a kapcsolatot szeretteinkkel, 
ismerőseinkkel. 
Sokak egyszerűen csak felhívják 
szeretteiket telefonon, de megle-
het, van sokkal jobb választás. A 
telefon drága a többihez képest, és 
nem látjuk ismerősünk arcát. Van 
viszont számtalan videotelefonos 
alkalmazás az okostelefonokon. 
Inkább az a kérdés, melyik progra-
mot használjuk, melyik a legjobb? 
Nehéz kérdés.
Népszerű választás a közismert 
Facebook Messenger. Nem ne-
héz megindokolni ennek okát, 
hisz szinte minden rokonunk hasz-
nálja, így ezen fogjuk őket a leg-
valószínűbben elérni. Egyszerre 
nyolcan is lehetünk egy családi be-
szélgetésben, viszont a minősége 
nem annyira jó, mint a Discord-é 
vagy a Skype-é. 
A  Discord alkalmazás nagyon egy-
szerűvé teszi a kapcsolat fenntar-
tását ismerőseinkkel. Nagyon ma-
gas hangminőséget tud biztosítani. 
Lehetőségünk van szervereket ké-
szíteni, ahol akár 20 fő is beszélhet 

egyszerre. Egyetlen hátrányként 
lehetne felhozni, hogy nem a leg-
egyszerűbb beállítani, ami viszony-
lag nagy probléma lehet idősebb 
rokonaink számára. 
Erre egy jó megoldás lehet a Sky-
pe. Régebben egész sok kritikát 
kapott kaotikus működésének hála, 
de ez ma már nem jelent gondot. 
Egyszerű beállítani, könnyedén fel 
tudjuk vele hívni egymást, minden 
platformot támogat. Emellett, ha 
már egy közepesen gyors interne-
telérésünk van, tökéletes videóhí-
vás-minőséget érhetünk el vele. 
Az Apple felhasználók körében 
nagyon elterjedt még a Facetime 
használata, ami talán az egyik 
legjobb megoldás egyszerű videó-
hívásra. Mindegyik alkalmazás 
közül ezt lehet a legkönnyebben 
használni, még az informatikához 
kevésbé értők is könnyedén tud-
ják használni. Egy nagy hátránya 
viszont, hogy csak az iPhone, Mac 
és iPad készülékek közt tud mű-
ködni.
Egy versenyző viszont épp a na-
pokban megbukott. A céges videó-
hívásokban népszerű Zoomról ki-
deült, hogy könnyen kiszivárognak 
a beszélgetéseink. 

Kovács Máté (Médiaklub)

CSaLádI 
videóhívások 

a karantén idején

Pusztítók – a gödöllői városi könyvtár diák 
íróköre
Mindenki ír kamaszkorában. Aki nem, az is. Verset, vagy novel-
lát, esetleg naplót, vagy fanfictiont, slamet, blogot, fent van a 
wattpad-en. A Pusztítók egy olyan diák írókör, ahol a tagok közül 
néhányan már elvégezték a Mentsd meg a macskát írókurzust, 
néhányan többször is, vagy egyszer sem. Vannak kortárs szöve-
gek, kreatív írásfeladatok, szövegcincálás. És persze pusztítva 
vihogás.

kreatív feladat: PróBáld ki az e/2 nézőPontot, 
figyeld Meg, Milyen Hatást érsz el vele!

kolozs kitti anna: áraMszünet
Csend. Erre ébredsz reggel. A televízió feketén dereng, kikap-
csolt. Csak azért hagytad éjszaka bekapcsolva, hogy ne érezd 
magad egyedül, hogy elűzd vele a magányt. reflexből a lám-
pa zsinórjához nyúlsz, halkan kattan, de nem történik semmi. 
áramszünet van. semmi sem működik. felhúzod a redőnyöket, 
hogy legyen egy kis fény. Az egész házban szürkeség van, úgy, 
ahogy az egész utcában. Mindenhol csend. nem félsz, de kel-
lemetlen érzés lesz úrrá rajtad. Lerázod magadról és felöltözöl.
Automatikusan a konyhába mész, csak hogy belásd, felesleges, 
mert áram nélkül nem tudsz kávét főzni. a régi kotyogós rég el-
feledve hever valahol, emlékét is belepte már a rozsda és a por. 
gondolkozol, hogy mitévő lehetnél, de aztán eszedbe jut, hogy 
nem lenne értelme megkeresni, a tűzhely elektromos gyújtója 
sem működik. tejet sem tudnál melegíteni. nem iszod olyan sö-
téten a kávét, amilyen sötétnek érzed most a lelked. Már gyufát 
sem keresel, mert reménytelennek látod a helyzeted. Hiába né-
zel a mikrohullámú sütőre, az is tanácstalanul mered rád vissza. 
Hosszú idő után ez az első reggel, amit kávé nélkül kell átvé-
szelned. A mobiltelefonod is az utolsókat rúgja. Úgy voltál vele, 
hogy amikor felkelsz, majd feltöltöd. Ha most használod, akkor 
lemerül, mire beérsz. nincs internet, nincs facebook. nem lé-
tezel te sem. senkinek sem tudsz írni, senkinek nem látod az 
üzenőfalát, nem vagy képes elterelni a figyelmed a virtuális tár-
sadalmi élet drámáival. youtube-on szoktál zenét hallgatni, most 
ezt sem lehet. Pedig az véget vethetne a csendnek. 
a fürdőbe mész fogat mosni, a felkelő nap fényében alig látsz 
valamit, de mégis megbirkózol a feladattal. Megmosod az arcod, 
hátha az felébreszt, most ez sem úgy hat rád, ahogy szokott. 
csak egy jó tejeskávé segíthetne. instant kávé nincs, számodra 
az amúgy sem megoldás. Útközben megállhatsz majd valahol 
venni egyet, de addig ki kell bírnod nélküle.
A csend és a társaság hiánya egyre jobban rád nehezedik. Be-
legondolsz, hogy a modern társadalomban mennyi minden függ 
az elektromosságtól. Maga a társadalmi életünk is. Legalábbis 
annak az érzete, hogy nem vagy teljesen elszigetelve a külvilág-
tól. Pedig csak ki kellene lépned az ajtón… Ezt is fogod tenni, 
miután eljön az idő, hogy elindulj a buszhoz. addig pedig még 
elcsodálkozol azon, hogy az áram talán fontosabb az életedben, 
mint eddig hitted. Annyira természetesnek vetted, pedig egyálta-
lán nem az. annyi minden jár a fejedben, miközben készülődsz. 
Megannyi filmbe illő jelenet, hogy te mit tennél, ha ez a modern 
társadalom hirtelen megszűnne ebben a formájában.
Aztán a gondolataid szertefoszlanak, rádöbbensz, hogy rohan-
nod kell a buszhoz. Zsebre teszed a mobiltelefonod és kilépsz 
az ajtón, aztán a kapun. semmi hang nincs, még a madarak sem 
csicseregnek. nincs időd ezen elmélkedni. a hajnali hideg csípi 
az arcod, de még az sem tud felébreszteni. a jövőbeli kávédra 
gondolsz, miközben szeded a lábad. aztán a következő sarkon 
megtorpansz, a hangok, a zajok, az élet hirtelen lecsapnak rád 
a mérhetetlen csend után. Mély levegőt veszel, megnyugszol, 
hogy a világ még itt van és te annak a részese vagy.

kolozs kitti anna születésétől fogva gödöllői lakos és két éve 
tagja a Pusztítóknak. lelkes író és könyvborító tervező egyaránt.

MédiaklUB a kaMaszHídon és a szolgálatBan
a Médiaklub az a hely, ahol bármelyik fiatal megtanulhat újság-
cikket írni, kipróbálhatja magát a tévékamera előtt, megismer-
kedhet a twitterrel, a Pinteresttel, a twitch-csel, a reddittel és 
a többivel. a gödöllői könyvtár és információs központ ka-
maszhídján minden második pénteken minden fiatalt várunk a 
klubba, aki gondolkozott már azon, hogy egyszer újságíró vagy 
influenszer lesz. 
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Könyvjánló a Gödöllő 
nETTv-n

Reméljük, hogy nemcsak egy múló 
divat a hulladékmentességre törek-
vés! Szinte nincs az életnek olyan 
területe, ahol ne találkoznánk, 
különböző kezdeményezések-
kel, amelyeknek az a célja, hogy 
minél kevesebb, vagy épp zéró 
hulladékot termeljünk. Nincs ez 
másként a kertészkedés területén 
sem.  Ehhez nyújt segítséget Kat-
ir Elzer- Peters Konyhakert hulla-
dékmentesen című könyve. A cím 
alapján az embernek elsősorban a 
komposztálás ötlete ugrik be, vala-
mint nagyanyáink trükkjei az öreg 
krumpi újraültetéséről, esetleg az 
egyes gyomnövények közé sorolt 
zöldek salátaként való feldolgozá-
sa. Ám ennél sokkal többről van 
szó. A csírák és mikrozöldek újabb 
hasznosítási lehetőségek, ame-
lyekkel nem csak pénzt spórolha-
tunk meg, hanem egészségeseb-
ben is táplálkozhatunk. Többé ne 
hajítsuk a szemétbe a sárgarépa 
levágott végét, a koriander szárát, 
a saláta vagy a káposzta torzsáját, 
az avokádó magját! Inkább ültes-
sük újra! Ehhez is rengeteg ötletet 
kaphatnak a vállalkozó kedvű olva-
sók. A tanácsok nem csak azoknak 
szólnak, akik kerttel rendelkez-
nek, azok is tudják őket haszno-

sítani, akik cserépbe, virágládába 
ültetnek. A minden háztartásban 
megtalálható haszonnövények, 
mint például a hagyma, burgonya, 
sárgarépa mellett a nálunk nem 
őshonos ananász, avokádó vagy 
például kurkuma szaporításához 
is kaphatnak ötletet a vállakozó 
kedvű olvasók. Ebben a könyvben 
lényegében egyaránt megtalálhat-
juk a régi, mára sajnos sok esetben 
feledésbe merült ismereteket, és 
az új ötleteket, amik szintén nem 
igényelnek sem komolyabb hát-
tértudást, sem tárgyi beszerzést. A 
színes fotókkal illusztrált kiadványt 
a kezdők is bátran kézbe vehetik. 

A kényszerű otthonlét sen-
kinek nem egyszerű, ám aki 
szeret olvasni annak könyeb-
ben elviselhető. A Gödöllő 
NetTv hétközben naponta új 
könyvajánóval jelentkezik. A mű-
sorban a Gödöllői Városi Könyvtár 
és Információs Központ munka-
társai adnak ötletet ahhoz, milyen 

könyvet keressünk, amit akár a 
könyvesboltból megrendelhetünk, 
akár a városi könyvtárból kölcsö-
nözhetünk, ha épp nincs meg saját 

gyűjteményünkben. Az összeállítás 
során amellett, hogy valamennyi 
korosztályt igyekeznek megszólíta-
ni, az olvasni valókat a különböző 
érdeklődési köröknek megelelően 

válogatják össze. 
Emellett a program kínálatban 
több korábbi irodalmi és kul-
turális rendezvényt is újranéz-
hetnek az érdeklődők. 
A Gödöllő NetTv műsorait az 
érdeklődők a Godollonettv és 
a Gödöllő város Facebok-ol-

dalon, valamint lapunk online fe-
lületén, a szolgalat.com-on és 
városunk honlapján a godollo.hu 
oldalon is megtekinthetik. 

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA

Hulladékmentesség
Keressük Gödöllő tehetséges, 
pályakezdő költőit, íróit. Gö-
döllő Város Önkormányzata, a 
Gödöllői Városi Könyvtár Iro-
dalmi KerekAsztala, az Irka és 
a Gödöllői Ottlik Kör irodalmi dí-

jat alapított 2012-ben, melynek 
célja Gödöllő és a gödöllői kis-
térség tehetséges, pályakezdő 
irodalmi alkotóinak felkutatása, 
támogatása, elindítása az írói 
pályán, valamint elismerésben 
részesítése. A díj fővédnöke 
dr. Gémesi György polgármes-
ter és dr. Nánási Éva, Gödöllő 
nyugalmazott főjegyzője. A díjat 
évente meghirdetett pályázat 
keretében neves szakmai zsűri 
bírálja el. 

Pályázni április 19-ig két ka-
tegóriában – próza és vers – 
lehet. A pályázatra még nem 
publikált (Facebook-megjele-
nés nem számít publikálásnak) 
írásokat várunk olyan alkotók-
tól, akiknek önálló kötete még 
nem jelent meg (magánkiadás 
nem számít). 

2020 a #napi20percolvasás 
éve a gödöllői könyvtárban. Az 
olvasással beléphetünk a cso-
dák birodalmába, elvarázsol, 
elrepít messzi tájakra, különle-
ges álomvilágokba. Idén olyan 
írásokat, novellákat, meséket, 
verseket várunk, melyek a való-
ság és álom kapcsolatáról, ke-
veredéséről, a képzelet világá-
ról, a belső utazásról szólnak. 
Egy pályázó maximum kettő 
verset és egy prózai írást küld-
het be. Versnél terjedelmi kor-
lát nincs, prózánál maximum 
15 ezer karakter (szóközökkel 
együtt). A pályázatra a jelentke-
ző kizárólag saját szellemi tu-
lajdonát képező művet küldjön 
be. Ha a pályázó máshonnét 
vesz át szöveget/szövegrészle-
tet, akkor mindig pontosan tün-
tesse fel az átvétel tényét.

A pályázat jeligés. Nevezési 
díj nincs, a nevezés alsó korha-
tára 14 év. 

A pályaműveket elektroni-
kusan az irodalmidij@gvkik.hu  
email címre, valamint nyom-

tatott formában is a követke-
ző címre kell küldeni: Gödöllői 
Városi Könyvtár és Információs 
Központ, 2100 Gödöllő, Dózsa 
György út 8. 

Mindkét esetben fel kell tün-
tetni az üzenet tárgyában vagy 
a borítékon: Gödöllői Irodalmi 
Díj 2020. A pályaművekre csak 
a jelige kerüljön. Kézírásos 
pályaműveket nem fogadunk 
el, és a pályaműveken sze-
mélyes adat NE szerepeljen. 
A pályázathoz külön, zárt bo-
rítékban (emailben külön word 
dokumentumban) kérünk egy 
adatlapot: jelige, név, életkor, 
kategória, lakcím, telefonszám, 
email-cím, bemutatkozás. A 
jelentkezőktől pár soros bemu-
tatkozást kérünk, valamint a 
gödöllői kötődés részletezését, 
amennyiben nem rendelkezik 
állandó gödöllői lakhellyel.

A beérkezett műveket ne-
ves személyekből álló szakmai 
zsűri bírálja el:

– Borda Réka, költő
– Karafiáth Orsolya, költő,
– Kiss Judit Ágnes, József 

Attila-díjas költő, író.
A pályázat összdíjazása 

bruttó 400.000 forint, melyet 
a zsűri a beérkezett alkotások 
függvényében oszt meg. Ezen 
felül a díjazottak oklevélben ré-
szesülnek.

A Gödöllői Irodalmi Díjat 
2020 júniusában, a Könyv Ün-
nepe Gödöllőn rendezvényso-
rozat keretében adják át.

További információ: Istók 
Anna 06-20/967-1408, vagy 
istoka@gvkik.hu

IrodalmI díj 2020 

A Bagoly könyvesbolt a járványra való tekintettel megvál-
tozott működéssel áll a vevők rendelkezésére. a vásárlók 
a könyvesbolt Facebook-oldalán keresztül vagy a 06-30-
619-80-42-es telefonszámon rendelhetik meg a kívánt 
könyveket, amiket azután házhoz szállítanak a részükre.
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Április 11. a Magyar Költé-
szet Napja. A Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs Köz-
pont munkatársai azonban 
idén is gondoskodtak arról, 
hogy bár a szokottól eltérő 
módon, de az internet segítsé-
gével méltó módon emlékez-

zenek meg József Attiláról, aki 
1905-ben ezen a napon szüle-
tett, és akinek tiszteletére 1964 
óta minden esztendőben, ápri-
lis 11-én a magyar költészetet 
ünnepeljük.
Idén nem találkozhattunk a 
főtéren, ám sokan éltek a le-
hetőséggel: kapcsolódtak a 

könyvtár munkatársainak fel-
hívásához, akik a tavaly már 
nagy sikert aratott „Posztolj 
verset te is” játékba invitálták 
az vállalkozó kedvű szavaló-
kat. 
Az idei versek megtekintése 
mellett nosztalgiázásra is le-

hetőség nyílt, az ese-
mény Facebook-olda-
lán ugyanis a múlt évi 
versek is megtekinthe-
tők voltak, úgy, hogy 
a költészet kedvelői 
bőséges kínálatból vá-
laszthattak. De a versek 
nagy hangsúlyt kaptak 
a könyvtárosok által a 
Gödöllő NetTv-n mű-
sorba került könyvaján-
lókban is. 
A Költészet Napja vá-
rosunkban különös je-
lentőséggel bír, hiszen 
József Attila Altató 
című versét egy gödöl-
lői kisfiúnak, Gellér Ba-
lázsnak írta. A gyermek 
az ugyancsak Gödöllőn 
élő Ottó Ferenc ze-
neszerző unokaöccse 

volt. Az egykori kis Balázs ké-
sőbb tényleg katona lett, mint 
az a versben is szerepel. 
Az alkotásának és a költőnek 
állít emléket Erős Apolka Mun-
kácsy-díjas szobrászművész 
főtéren felállított Kis Balázs 
szobra. A művet 2015-ben 
avatták fel.

A Magyar Hangfelvétel-kiadók 
Szövetsége (Mahasz) által ren-
dezett eseményen 12+1 hazai 
és 6 külföldi kategóriában adták 
át a szakmai zsűri által odaítélt 
2020-as Fonogram-díjakat, a 
koronavírus-járvány miatt ezúttal 
virtuálisan. A győzteseket online 
videókban jelentették be. Az év 
hazai kortárs szórakoztatóze-
nei albuma vagy hangfelvétele 
díjban a Cimbaliband és Danics 
Dóra Iram (kiadó: Fonó Budai Ze-
neház) című albuma részesült. A 
siker nem kényelmesíti el a kiváló 
zenészeket. A karantén idején sem 
állnak le, hanem online, videóchat 
próbákat tartanak, s készülnek leg-
újabb Gipsy Fushion lemezükre, 
mely szintén a Fonó Budai Zene-

ház gondozásában fog megjelen-
ni az ősz folyamán, és az európai 
cigányzene a fő témája. Mivel 

eredetileg júniusra tervezték a 
megjelenést és a lemezbemutatót, 
ezért úgy döntöttek, négy naponta 
feltöltenek egy dalt az új korongról 
a Cimbaliband Youtube-csatorná-
jára, ahol a hivatalos megjelenés 
előtt meghallgathatja a banda kö-
zönsége a Gipsy Fushion lemezt. A 
videók érdekessége, hogy azokat 

a zenekar tagjai egyenként rögzí-
tették saját otthonukban az online 
próbák folyamán.

A költészet nApjA 
Ahogy idén ünnepeltük

fOnOGram díjat kapOtt a cimbaliband 

és danics dóra albuma
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Bár a Gödöllői Iparművészeti Műhely zárva tart, az intézmény Face-
book-oldalán különleges szubjektív válogatások kalauzolják az ér-
deklődőket vissza a múltba. No, nem annyira vissza az időben, az 
elmúlt 5-10 év eseményeiből készült válogatások adnak ízelítőt abból 
a rendkívül gazdag programsorozatból, amiben része lehetett az ide 
látogatóknak, és ízelítőt kaphatnak a tanfolyamok munkáiból, vala-
mint megismerhetik az itt kiállító alkotók munkáit, sikereit.

A Gödöllői Királyi Kastély olda-
lán is folyamatosan bővülő tar-
talom ad ízelítőt mindabból, ami 
általában a kastélyban várja a 
most kényszerűségből távol ma-
radó látogatókat. A történelem 
iránt érdeklődők színes, érdekes 
történeteket olvashatnak a kas-
tély egykori lakóinak életéből, 
a gyerekeknek pedig a kastély munkatársai olvasnak fel fejezeteket 
a kastély híres mesehőse, Herceg Egérváry Elemér kalandjaiból. A 
kínálat hamarosan bővülni fog, a kastély korábbi koncertjeit és szín-
házi előadásait tervezi megosztani az érdeklődőkkel. Igazi különle-
gességnek számít a készülő karanténszínház, aminek előadását a 
művészek saját otthonukban rögzítik. Mindezek mellett gondolnak a 
diákokra is, akiknek idén elmarad az osztálykirándulásuk. Számukra 
virtuális osztálykirándulást terveznek, különböző játékokkal. Érdemes 
tehát figyelni a Gödöllői Királyi Kastély honlapját és Facebook-oldalát.

Bár a koronavírus-járvány miatt a múzeum zárva tart, az interne-
ten azonban számtalan érdekességgel várják valamennyi korosz-
tály érdeklődőit. a múzeum honlapjára folyamatosan kerülnek fel 
az új tartalmak. Újra indult a korábbi nagy sikerű „a hónap műtár-
gya” sorozat, mely hetente a múzeum gyűjteményének egye-egy 
értékes darabját mutatja be, de megismerhetik az érdeklődők töb-
bek között a korábbi, nagysikerű helytörténeti túrák útvonalát és 
azok érdekességeit is. Mivel a korábban tervezett tárlat most nem 
valósulhat meg, az intézmény munkatársai most a gyerekeket 
bíztatják arra, töltsék meg korábbi múzeumi élményeikről készí-
tett rajzokkal a virtuális időszaki kiállítótermet. a gyerekek otthon 
elkészített rajzairól készült fotókat a szülők e-mailen küldhetik be 
az alábbi címre: k.noemi.muzeum@ gmail.com. Kérik, hogy az 
üzenetben írják meg az alkotó gyermek nevét és életkorát! A fotó-
kat 2020. április 19-ig várjuk. A virtuális kiállítás internetes „meg-
nyitóját” 2020. április 30-ra tervezik.

GIm kIállítások 
Facebook varIácIók

virTuális KasTélyKalandoK

MúzEuM a nETEn
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A kicicák egyik tulajdonsága, hogy 
a házon belül szeretnek mindent 
felkutatni, éppen ezért fontos 
végiggondolni, hogy otthonunk 
mennyire biztonságos a felfedező 
utak szempontjából, és min kelle-
ne változtatnunk.

A simulékony jaguár kecsesen 
lopakodik a dzsungelben, a sze-
mei körültekintően fókuszálnak, a 
veszélyt keresik mindenhol. A tá-
volban, a tornyosuló mosószeres 
flakonokon és egérmérgen is túl, 
látja a zsákmányát... A dzsungel 
vár rá ott, még akkor is, ha ő csak 
egy fiatal sziámi cica, aki a kony-
hában, a mosogató alatt kószál. 
De amellett a veszély mellett, ami-
vel egy házimacska a lakásban 
szembetalálja magát, az igazi ja-
guárok élete eltörpül.
Mi emberek ismerjük egyre ösz-
szetettebb, gyakran vegyi-függő 

létünk veszélyeit. Elolvassuk a 
címkéket, és megborzongunk, 
amikor rájövünk, hogy ki sem tud-
juk mondani a legtöbb összetevő 
nevét, és még kevésbé tudjuk 
azt, hogy mit okoz-
hatnak mindezek 
nekünk. Távol tart-
juk gyermekeinket 
a legveszélyesebb 
folyadékoktól, és mi 
magunk is óvatosan 
bánunk azokkal. De 
szentelünk-e elég 
figyelmet azokra a 
veszélyekre, ame-
lyekkel a cicának 
kell szembenéznie otthonunkban?

Milyen veszélyek fenyegetik a 
szobacicát?
Figyeld meg a bátor cicát mun-
ka közben! Minden érzékszervét 
használja, még az ízlelését is, és 

ez az egyik, ami leghamarabb 
bajba sodorhatja. Az olyan dol-
gok, amiket mi egy mérföldnyi 
távolságra se engednénk közel 
az ajkainkhoz, isteni nektárnak 
tűnhet a cica számára. Nem tud 
különbséget tenni az ártalmatlan 
folyadékok és a halálos vegysze-
rek között.
A szaglása, bármennyire is kifi-
nomult, tévútra viheti. Kifürkészi 
a hámozott narancs illatát, de a 
fagyállót fogja meginni helyette 
olyan hevesen, mint ahogy egy 
szomjas tinédzser a kólát. A kíván-
csiság arra is ráveszi, hogy olyan 
helyekre dugja az orrát, amiket mi 
emberek rég elfeledtünk, helyek, 
melyek gyakran patkányméreg 

maradékokkal, permetezőszerrel, 
kiselejtezett borotvapengékkel és 
egyéb veszélyes dolgokkal van-
nak tele.
És ott az áram. Mi tudjuk, hogy 
működik, és mit kerüljünk el. Ő 
csak azt tudja, hogy milyen szóra-

koztató ütögetni, rágni és köteked-
ni azokkal az ízletes vezetékekkel, 
melyek mindenhez hozzá vannak 
csatolva a házban.
Hogy a gyerekeket biztonságban 
tudhassuk a modern világ ártó 
dolgaitól, felrakjuk a rossz dolgo-
kat magasra, elzárjuk őket, vagy 
betesszük őket a garázsba, és az 
ajtót zárva tartjuk. Gyerekjáték az 
egész.

Mire figyeljünk?
A fenti stratégia nem működik 
a cicáknál. Amint hamarosan te 
magad is rájössz, a cicád olyan 
magasra tud mászni, amilyen 
magasra csak akar. Megtalálja a 
módját annak, hogyan másszon 
be a konyhaszekrénybe, mely-
nek látszólag biztonságos zárjai 
vannak. És elég kicsi ahhoz, hogy 
észrevétlenül besurranjon szinte 
minden ajtón, ablakon, repedésen 
és falmélyedésen.
Egy széffeltörő, menekülő mű-
vész, hegymászó és az extrém 
sportok fanatikusának kombiná-
ciójával van dolgod, és sajnos 
a cicádnak fogalma sincs arról, 
hogy mi történik körülötte ebben 
az emberi világban. Te vagy a fe-
lelős érte, ezért alaposan fontold 
meg a stratégiáidat! Ha ezt meg-
teszed, akkor a végeredmény egy 
biztonságosabb környezetet lesz 
az új családtagod és saját magad 
számára egyaránt.

Öt óriásvidra kölyök szüle-
tett a Fővárosi Állatkertben, a 
Dél-Amerikában őshonos veszé-
lyeztetett faj először szaporodott 
Magyarországon - közölte a Fő-
városi Állat- és Növénykert.
A március 11-én világra jött emlő-
sök az első magyarországi szüle-
tésű óriásvidrák. Az ellést a szü-
lőszobának kialakított férőhelyre 
beszerelt kamera segítségével 
mozgóképen is sikerült megörö-
kíteni - olvasható a közlemény-
ben.
Mint írják, a kölykök szülei, Cuma-
na és Madidi múlt ősszel kerültek 
össze. Az állatkerti szakemberek 
kezdettől fogva nagyon bíztak ab-
ban, hogy a párnak előbb-utóbb 
kölykei születnek.
Cumana, aki most először lett 
anya, 2012. október 13-án szüle-
tett a Lipcsei Állatkertben és 2014 

őszén érkezett meg Budapestre; 
Madidi 2010. december 28-i szü-
letésű és tavaly ősszel került a 
magyar főváros állatkertjébe - kö-
zölte az állatkert.
Az összegzés szerint az óriásvi-
dráknál a vemhességi idő vala-

mivel több mint két hónap, 64-71 
nap szokott lenni. Az újszülöttek 
átlagosan 20 dekát nyomnak, de 
Cumana kölykei valószínűleg en-
nél valamivel kisebb súllyal szü-
lettek, hiszen az öt kölyök felette 
van az átlagos utódszámnak és 

ilyenkor gyakori, hogy az egyes 
kölykök súlya valamivel keve-
sebb a szokásosnál.

Mi az az óriásvidra?
A Dél-Amerikában őshonos óri-
ásvidra (Pteronura brasiliensis) 
akár 30 kilogrammosra is meg-
nőhet, teljes testhossza a két mé-
tert is meghaladhatja. Az állatfaj 
a lassú folyású, gyenge sodrású 
folyamokat és a mocsaras, lápos 
területek nyílt vízfelületeit kedveli. 
A korábbi vadászat miatt lecsök-
kent állománynagyság, valamint 
a természetes élőhelyek zsugoro-
dása miatt napjainkban is veszé-
lyeztetettnek számít. A Fővárosi 
Állat- és Növénykertben hatodik 
éve foglalkoznak a Dél-Ameri-
kában őshonos, veszélyeztetett 
állatfajnak számító óriásvidrákkal 
- áll az összegzésben.

milyEn a maCskabiztos ottHon?

Óriásvidra kölykök először magyarországon!
képünk illusztráció
fotó: bagosi zoltán
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a gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig 

Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

zserbó: 3 éves ivartalanított szuka. ál-
latokkal és emberekkel kiválóan kijön. 
az embereket, gyerekeket imádja, kan 
kutyákkal is jól kijön.

dió: 2 éves kan. emberekkel és lány ku-
tyákkal jól kijön. imádja a gyerekeket.

dOrka: 4 éves, ivartalanított szuka. 
emberekkel, gyerekekkel, kutyákkal 
remekül kijön. kiváló dajkakutya.

abu: 3 éves, ivaros kan. felnőtek-
kel, gyermekekkel kiválóan kijön, 
lánykutyákkal összeszoktatható.

Most, hogy kitavaszodott 
és sokunk még mindig be 
van szorulva az otthonába, 
a héten megpróbálunk kicsi 
színt vinni a kertészkedés-
be. 
Az évelő virágoktól most 
kicsit egyszerűbb, ám hó-
napokig virágzó társaikról 
lesz szó. Ők az egynyári 
virágok, akik azzal hogy 
minden évben el kell vetni a 
magjaikat, cserébe sokkal 
hosszabb, sokszor a fagyo-
kig tartó virágzással ellen-
súlyozzák a minden évben 
elvégzendő munkát.
Sokan nehéznek ítélik meg 
a magvetéssel, otthon ter-
mesztett virágoskertet, de 
higgyék el, remek szórakozás és 
egyáltalán nem olyan bonyolult 
dolog, mint azt hinnék! 
A ritkábbra eső vásárlásaik során 
vigyenek listát, hogy minél gyor-
sabban végezzenek, de ebben 
az időszakban szinte minden 
élelmiszerbolt is tele van egynyári 
virágok magjaival.

A legegyszerűbb, mégis látvá-
nyos és hosszan tartó virág-
pompával a bársonyvirág és a 
körömvirág tud minket megör-
vendeztetni. Meglehetősen gyor-
san csíráznak, nem túl igényesek 
és vidám sárga foltot képeznek, 
akár a kertben elszórva, akár a 
balkonládákban is. 
Sok fajtáját lehet kapni, de online 

megrendelve talán még 
szélesebb palettából 
válogathatnak, az ala-
csonytól, a magasig, a 
sárga minden árnyala-
tában. 
Gyerekeknek minden-
képpen ajánlom, mert 
hatalmas sikerélmény-
ben lehet részük a gon-
dozásukkal.
Másik igen egyszerűen 
kezelhető és sok sike-
rélményt adó egynyári 
virágunk a rézvirág/le-
gényvirág, mely renge-
teg színben tud pom-
pázni, bár őt inkább 
kerti ágyásba java-
soljuk, balkonládák-
ba nem, de ha van 
nagyobb cserepünk 
a teraszon, bátran 
kipróbálhatjuk, gyö-
nyörű színekben ör-
vendeztet majd meg 
minket. 
A sarkantyúvirág és 
a petúnia szintén egy 

mutatós virág, 
mindkettőt lehet 
ládákba, cse-
repekbe vagy 
akár szabad virágágyásba 
is ültetni. 
Minden vetésnél ügyeljünk 
arra, hogy a föld soha ne 
száradjon ki, különben a 
csírázás megakad és a kez-
dődő élet elhal. 
Amennyiben van már hobbi 
veteményesünk, abban az 
esetben a veteményeket 
egynyári virágokkal el is vá-
laszthatjuk, csodaszép és 
egyedi látványt fog nyújtani.
Akár napraforgót is ültethe-
tünk, szép sövényt is lehet 

nyáron nevelni belőle. Légies és 
pillekönnyű , magas virágaival a 
pillangóvirág is mutatós tud len-
ni egy vegyesen beültetett virá-
gágyásban, ám ügyeljünk arra, 
hogy ők inkább hátra kerüljenek, 
ugyanis igen magasra nőnek. 
És ha már virág... Bátran vessünk 
el kaprot is a kertben. Gyönyörű 
virágai vannak, elűzi a legyeket is 
és nem utolsó sorban különleges 
lesz tőle bármely virágoskert.
Szép heteket kívánok Önöknek! 

Bujtás Anikó 
www.bujtaskert.iwk.hu

VIrágOkat MIndenkInek! 
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„bízOm benne, HOGy összejöHet az Olimpia.”

– Mennyire volt az idei évre 
nézve reális cél az olimpiára 
való kijutás?
– Nem igazán. A fő versenyünk, 
amelyre fókuszáltunk már a sze-
zon előtt is az augusztus végi, 
párizsi Európa-bajnokság volt. 
Az olimpiai szint 51.35. Az egyé-
ni csúcsom ehhez képest 52.68, 
még tavalyról, a nápolyi Univers-
iadéról. Ez több mint 1,3 másod-
pernyi differencia. Előfordult már 
velem a múltban, hogy 1 másod-
percet javítottam az egyéni csú-
csomon egyik évről a másikra. 
Szóval nem tartom elképzelhe-

tetlennek, hogy valamilyen csoda 
folytán összejöhet – teszi hozzá 
némileg viccelődve Evelin. De 
azért ez nagyon nagy ugrásnak 
számít ezen a szinten.
– Az Európa-bajnokság meg-
rendezését illetően jelenleg mi 
a helyzet? Az augusztus 26-30. 
közti dátum éppenséggel rend-
kívül bizonytalannak tűnik.

– Én még bízom 
benne, hogy meg-
tartják. Még látok 
rá egy halvány re-
ménysugárt, hogy 
idén megrendezik. 
Hivatalos informá-
ció azonban még 
nincs róla.
– Milyen tervekkel 
utaznál ki az EB-
re?
– Először is még 
az EB-n való indu-
lásomat be kellene 
biztosítanom. Az 
EB-szinthez (52.65) 
még 3 század-
másodpercnyit 
javítanom kellene 
az egyéni leg-
jobbamon. Ezt 
tűztük ki célnak 
– még a télen - a 
tavaszi és a kora 
nyári időszakra, 
versenyekre. Ezt 
a célunkat az 
időközben lezaj-

lott történések átírták. De hogy 
konkrétan az Európa-bajnoksá-
gon mivel lennék elégedett?! Két 
éve, a szabadtéri berlini EB-n is 
ott voltam, illetve a 2019-es glas-
gow-i, fedett EB-re is kijutottam. 
Ezeken kiestem rögtön az első 
körben. Nekünk egyébként itt 
3 futásból áll a verseny (szerk: 

előfutam, elődöntő, döntő). Most 
mindenképpen szeretnék végre 
továbbjutni legalább a második 
körbe, a legjobb 24 futó mező-
nyébe. Ezenfelül pedig egyéni 
csúcsot szeretnék futni. 
– Mennyire nehéz ilyenkor napi 
szinten fenntartani a motiváci-
ót az edzések során?
– A bizonytalanság miatt külö-
nösen rossz most. Nem tudjuk, 
hogy pontosan mikorra és mire 
készülünk. Egyáltalán azt sem 
tudni pillanatnyilag, hogy mikor le-
het nagyjából a következő verse-
nyünk. Fejben így ennek folytán 
nehéz összerakni, hogy a motivá-

ció ne vesszen oda. Szerencsére 
azonban Gödöllőn a hangulat, a 
légkör nagyon támogató, tartjuk 
egymásban a lelket. A közösség 
nagyon összetartó. Az edzőink is 
figyelnek ránk, hogy ne vesszünk 
el. Ne maradjunk egyedül e téren.

-HB-

A járványhelyzet alatt rendkívül 
fontos, hogy aki teheti marad-
jon otthon, lehetőleg ne nagyon 
mozduljunk ki. Éppen ezért az 
otthon létünk idején kiváltképp 
lényeges, hogy ne feledkezzünk 
meg a szükséges mozgásról. 
ebben segíti nézőit, és gödöllő 
lakóit az újonnan életre hívott 
TV-torna.

Tokai Norbert és Kéri Veronika 
prezentálásában március 30-a óta 
napi szinten rövid tréningekkel je-
lentkezik a Gödöllő NetTv műsor-
folyama. A karantén idején ezentúl 
rövidke torna órákkal igyekeznek 
mozgásra bírni az otthon lévőket. 
Nem csak az idősebb korosztályra 
koncentrálva, hanem a kicsiktől a 
legnagyobbakig.
Az edzőpáros néhány percnyi be-
melegítés után változatos, minden 

testrészt átmozgató gyakorlatokat 
mutat be. Törekedve arra, hogy 
azok könnyen elvégezhetőek 
legyenek bárki számára. Ezek 
többnyire eszközöket nem igény-
lő mozgássorok, illetve maximum 
egy – az otthonokban most min-
den bizonnyal megtalálható – 1 
kilós liszt, cukor vagy egy üveg víz 
szükséges. Tökéletesen megteszi 
ezek bármelyike jelen esetben.
Megkérdeztük az egyik résztvevőt, 
Tokai Norbertet az új TV-torna in-
dulásáról.
„Én már 7 éve csinálom egyébként 

a városban a lakossági gimnaszti-
kát, elsősorban az idősebbek szá-
mára. Most igyekszünk ezt az on-
line térbe átültetni annak hatására, 
hogy mindenfajta közösségi sport 
és mozgás szünetel jelenleg. Itt 
viszont nem csak az idősebbeket 
célozzuk meg, hanem a fiatalabb 

korosztályok is bátran csinálhatják 
otthon ezeket a mozgásformákat.” 
„Szerencsére viszonylag szép 
számmal követik, nézik a videókat. 
A legelsőt például több mint 11 ez-
ren látták. Remélhetőleg ebből mi-
nél többen csinálják is a képernyők 

előtt a gyakorlatokat. Sok pozitív 
hozzászólást, visszajelzést kap-
tam az egész kapcsán.” – véleke-
dett összességében Tokai Norbert 
a torna kapcsán.
Megkérdeztük emellett a páros 
hölgy tagját, Kéri Veronikát a fel-
adatok intenzitásáról és a javasolt 
ismétlés számokról.
„Ezek viszonylag rövid 8-10 perces 
videók. Itt nagyjából 6-8 ismétlése-
ket csinálunk mindenből, de min-
denki fizikai állapottól, edzettségi 
szintjétől függően annyi sorozatot 
csináljon a feladatokból, amennyi 
még jól esik neki.”
Tehát, ezen időszak alatt az egész-
ségünk megóvása az első. Otthon 
maradásunk esetén viszont elen-
gedhetetlen a megfelelő mennyi-
ségű és minőségű mozgás, amely 
nem csak a fizikai-, hanem a men-
tális és pszichés egészségünkre is 
pozitív hatással lehet. Szóval, aki 
csak teheti csatlakozzon. Tornáz-
zunk otthon, mindannyian!

-HB-

mOzOGjunk OttHOn is!

a szie-geac atlétájá-
nak, nádházy evelinnek 
a fő versenye az idei 
szezonban a párizsi Eu-
rópa-bajnokság lesz. 
A 400 méteres sprinter 
számára 2020-ban nem 
lett volna túl nagy reali-
tása, hogy teljesítse a to-
kiói olimpia kvalifikációs 
szintjét. Emiatt az olimpia 
halasztása őt nem érte 
akkora veszteségként. 
Végül azonban így egy 
évet nyert, hogy teljesí-
teni tudja a kvalifikáció-
hoz szükséges szintet. 
ezekről, illetve a jelenle-
gi helyzetről kérdeztük a 
14-szeres magyar bajnok 
versenyzőt.
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A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. CXC. törvény 8. § (2) be-
kezdése alapján minden gyer-
mek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig betölti a 
3. életévét, a nevelési év kez-
dő napjától (2020. szeptember 
1-jétől) legalább napi négyórás 
óvodai nevelésre kötelezett. A 
rendelkezés célja, hogy gyer-
mekeink érdekében a megfelelő 
életkorban kezdődhessen el kö-
zösségbe integrálásuk és felké-
szítésük az iskolakezdésre.
A koronavírus terjedése okán ki-
hirdetett veszélyhelyzet miatt a 
köznevelésért felelős miniszter 
határozata alapján a 2020/2021. 
óvodai nevelési évre történő 
beiratkozás az előző évektől el-
térően más időpontban és más 
módon elsősorban - a szemé-
lyes kontaktus elkerülése vé-
gett - elektronikusan (e-mailben)
történik. Ehhez az érintett szülők 
megértése és együttműködése 
szükséges. 
A beiratkozás - SZÁNDÉKNYI-
LATKOZAT óvodai felvételre 
2020/2021. nevelési év -  kitölté-
sével történik, amely óvodánként 
az alábbi linkeken érhető el.
gödöllői Mesék háza óvoda
https://docs.google.coHYPER-
LINK „https://docs.google.com/
forms/d/12DHtRCrW0sPmS-
kiUxFj0p0L5yv6s43Q2cPAU-
3XQ8G-A/edit”mHYPERLINK 
„https://docs.google.com/form-
s/d/12DHtRCrW0sPmSkiUxFj-
0p0L5yv6s43Q2cPAU3XQ8G-A/
edit”/forms/d/12DHtRCrW0sPm-
SkiUxFj0p0L5yv6s43Q2cPAU-
3XQ8G-A/edit  

gödöllői Palotakert óvoda
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m /
formHYPERLINK „https://docs.
google.com/forms/d/16iR8s-
wP8Y0 i - xPpMXhJ idLdwY-
v z k 9 M 2 A B C _ 3 G n H j 8 Q o /
edit”sHYPERLINK „https://docs.
google.com/forms/d/16iR8s-
wP8Y0 i - xPpMXhJ idLdwY-
v z k 9 M 2 A B C _ 3 G n H j 8 Q o /
edit”/d/16iR8swP8Y0i-xPpMX-
hJidLdwYvzk9M2ABC_3Gn-
Hj8Qo/edit

gödöllői zöld óvoda
https://docs.google.com/forms/
dHYPERLINK „https://docs.
google.com/forms/d/12DHi13A-
X094UYiZz7yYH4Wp1ikqvWN-
l3EZBcSPKfifQ/edit”/HYPER-
LINK „https://docs.google.com/
forms/d/12DHi13AX094UYiZ-
z7yYH4Wp1ikqvWNl3EZBcSP-
KfifQ/edit”12DHi13AX094UYiZ-
z7yYH4Wp1ikqvWNl3EZBcSP-
KfifQ/edit  
gödöllői Mosolygó óvoda
https://docs.google.com/form-
s/d/1jl1HYPERLINK „https://docs.
google.com/forms/d/1jl1Mm1_ju-
vy2Nd1PjmEfHj69XXOtR6V_
pxzpjPQPPCE/edit”MHYPER-
LINK „https://docs.google.com/
forms/d/1jl1Mm1_juvy2Nd1Pj-
mEfHj69XXOtR6V_pxzpjPQPP-
CE/edit”m1_juvy2Nd1PjmEf-
Hj69XXOtR6V_pxzpjPQPPCE/
edit

gödöllői kikelet óvoda
https://docs.google.com/for-
m s / d / 1 4 p w E H Y P E R L I N K 
„h t tps : / /docs .goog le .com/
f o r m s / d / 1 4 p w E _ U 9 r F 7 P -

mdFn9C_fpsJgRlACWmE -
bUmSo6O77KkzQ/edit”_HY-
PERLINK „https://docs.
google.com/forms/d/14pwE_
U 9 r F 7 P m d F n 9 C _ f p s J g R -
lACWmEbUmSo6O77KkzQ/
edit”U9rF7PmdFn9C_fpsJgR-
lACWmEbUmSo6O77KkzQ/edit

gödöllői fenyőliget óvoda
https://docs.google.com/form-
s/d/1yjdcHYPERLINK „https://
docs.google.com/forms/d/1yjd-
c 3 x k AW X u 6 g 7 d f P F b 2 x m -
HuLZZ6jJ7c20Z4MTEctk8/
edit”3HYPERLINK „https://
docs.google.com/forms/d/1yjd-
c 3 x k AW X u 6 g 7 d f P F b 2 x m -
HuLZZ6jJ7c20Z4MTEctk8/
edit”xkAWXu6g7dfPFb2xmHuL-
ZZ6jJ7c20Z4MTEctk8/edit
Gödöllői Kastélykert Óvoda
https://docs.google.com/form-
s/d/1_FJPja9ypXaqHYPERLINK 
„https://docs.google.com/form-
s/d/1_FJPja9ypXaqBJcib4Co-
7V6CcZGnRGebvzaKpO3ur6c/
edit”BHYPERLINK „https://docs.
google.com/forms/d/1_FJPja9y-
pXaqBJcib4Co7V6CcZGnR-
GebvzaKpO3ur6c/edit”Jcib4Co-
7V6CcZGnRGebvzaKpO3ur6c/
edit__
A lakóhely szerinti kötelező felvé-
telt biztosító óvoda utca szerinti 
körzet beosztását jelen felhívás 
melléklete tartalmazza. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
a lakcímkártyával igazolt életvi-
telszerű lakóhely szerint illetékes 
körzetes óvodába nyújtsák be a 
jelentkezéshez szükséges szán-
déknyilatkozatot.
Tájékoztatom, hogy a beiratko-

záshoz szükséges iratok bemu-
tatására a gyermek első óvodai 
nevelésének napján kerül majd 
sor. 
Felhívjuk a szülők figyelmét arra 
is, hogy amennyiben a kötelező 
felvételt biztosító óvoda a felvéte-
li kötelezettsége teljesítése után 
további felvételi kérelmeket is tel-
jesíteni tud,  az érintett szülőket 
e-mailen keresztül tájékoztatja. 
A körzetes óvoda 2020. április 
21-ig hivatalból felveszi – a többi 
körzetes óvoda vezetőjével és a 
fenntartóval egyeztetett módon – 
azon gyermeket, aki vonatkozá-
sában nem érkezett jelzés arról, 
hogy más óvoda felvette.
A kötelező felvételi körzettel nem 
rendelkező óvodák(egyházi,ma-
gán) az óvodai beiratozásokat 
2020. április 2. és 2020. április 
20. között tarják meg a veszély-
helyzet által megkövetelt egész-
ségügyi szempontokra különös 
figyelemmel. 
A kötelező felvételi körzettel 
nem rendelkező óvoda vezetője 
a gyermek óvodába történő fel-
vételéről 2020. április 20. napjá-
ig dönt és erről írásban értesíti 
a szülőket, valamint az érintett 
gyermek kötelező felvételi lehe-
tőségét biztosító óvoda vezetőjét. 
A gyermekek felvételéről az in-
tézményvezetők 2020. április 30-
ig hoznak döntést. Az intézmény-
vezetők a felvételről írásban, az 
elutasításról határozatban érte-
sítik a szülőket elektronikus úton.

(részletesebben a www.godol-
lo.hu  és a www.szolgalat.com 
oldalon.) 

Beküldési haTáridő: 2020. április 28.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Plihal Cordelia, Perger Beáta 

a dűlő Borkereskedés 1000 ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Tóth Dénes, Berneczei Istvánné 
a Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 ft-os utalványát nyerte: 
Farkas-Molnár Noé 
A Városi Mozi ajándékát nyerte: 
Illés Erzsébet Judit, Bokor Tibor 
Mezőgazdasági és kertészeti áruház 1000 ft-os vásárlási utalvá-
nyát nyerte: 
Kocsis Emese, Hajnal Éva
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való 
részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár emailben kül-
dik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!

FELHÍVÁS A 2020/2021. KÖZNEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSú 
ÓVODÁKBA TÖRTÉNŐ ÓVODAI  BEIRATKOZÁSRA
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VÁROSI PIAC KFT. – KIADÓ ÜZLET

Bérleleti üzemeltetésre kiadó a városi piac-csarnok galériáján található 
ÉTTEREM 445 m2 össz. alapterületű helyiségcsoport.
Érdeklődni lehet Fekete Zoltánnál, a piac ügyvezető igazgatójánál  
(06-30/503-0777, 06-28/422-019), vagy személyesen a fenti címen.
Bérbe adás időpontja: 2020. 05. 01.
Jelentkezési határidő: 2020. 04. 20.
Az ingatlan megtekintésére, további bővebb felvilágosításra kérem, ke-
ressenek a fent megadott elérhetőségek valamelyikén.      Fekete Zoltán

BérBevételi felHívás
gödöllő város önkorMányzata Pályázatot Hirdet

nagykorÚ Magyar állaMPolgár száMára, aki
- a meghirdetés időpontjában nem rendelkezik Gödöllő város közigazga-
tási területén beköltözhető állapotú lakóingatlan tulajdonjogával vagy tulaj-
doni hányadával, amely jogosulttá teszi a lakóingatlanban az életvitelszerű 
tartózkodásra a vele együtt élő közeli hozzátartozóival együtt, 
- Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakik vagy a vá-
rosban tevékenységet folytató munkáltatónál munkaviszonyban foglalkoz-
tatott, és nem rendelkezik bérlői, bérlőtársi joggal költségelvű, vagy piaci 
lakbérrel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakásban, 
- akivel közös háztartásban élő, vele együtt költöző közeli hozzátartozó 
tényleges jövedelme alapján igazolható, hogy a lakás lakbérét fizetni és 
fenntartási költségeit viselni tudják, 
- a meghirdetett lakás nagysága eléri, vagy meghaladja a pályázó és a 
vele együtt költöző közeli hozzátartozók létszámát, figyelembe véve a 
méltányolható lakásigény mértékének alsó határát. 
A rendelet 4. §-a alapján az egyszobás lakás maximum 2 fő, másfél szo-
bás lakás maximum 3 fő, egy + 2 félszobás lakás maximum 4 fő részére 
adható bérbe.
• Deák Ferenc tér 3. I/8. (59 + 1 m2, egy szoba + 2 db félszoba, konyha, 
előtér, fürdőszoba, wc, erkély, földszinti tároló helyiségekből álló, össz-
komfortos), bérleti díj: 94.400 Ft/hó,
szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás költségelvű lakbér fizetése mel-
letti, legfeljebb 5 éves határozott időtartamra (mely meghosszabbítható) 
valamint
• Munkácsy Mihály u. 3/b. II/9. (50 m2 egy szoba + 1 db félszoba, konyha, 
előtér, fürdő + wc, helyiségekből álló, komfortos), bérleti díj: 70.000 Ft/hó, 
közös költség: 7436 Ft/hó és
• Szabadka u. 6/b. I/5. (37 m2, egy szoba, konyha, előtér, fürdő + wc, er-
kély helyiségekből álló, komfortos), bérleti díj: 51.800 Ft/hó, közös költség: 
4420 Ft/hó, 
szám alatti önkormányzati tulajdonú lakások piaci elvű lakbér fizetése mel-
letti, legfeljebb 3 éves határozott időtartamra (mely meghosszabbítható) 
történő bérbeadását.
A szerződéskötés feltétele óvadék megfizetése (2 hónapnyi bérleti díj).
Egyéb pályázati feltételek: A résztvevők körére és fizetőképességre vonat-
kozó feltételek.
A pályázatok benyújtásának módja: Formanyomtatvány kitöltése, valamint 
a szükséges dokumentumok csatolása. levélben Gödöllő Város Polgár-
mesteri Hivatala (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) ill. emailben lakaspaly-
azat@godollo.hu címezve.

A pályázatok postai úton ill. emailben beérkezésének határideje: 2020. 
április 29. 

Részletes tájékoztató és formanyomtatvány átvehető ügyfélfogadási idő-
ben az ügyfélszolgálaton, (Gödöllő, Petőfi tér 4-6. (ügyfélfogadási idő: hét-
fő, szerda 8.00-15.00), letölthető a www.godollo.hu honlapról, érdeklődni 
lehet a 06-28-529-171-es telefonszámon Nagy Noéminél.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÉTTEREM
 

INGYENES KISZÁLLÍTÁS GÖDÖLLŐN! 
Naponta megújuló, változatos ételekkel várjuk kedves vendégeink 

megrendeléseit.
Két fogásos menüajánlatunk 1.500.- Ft / fő. 

Három fogásos menüajánlatunk 1.700.- Ft / fő.
Levesek: 600.- Ft, Főételek 990.- Ft, 

Köretek 250.- Ft, Desszertek 450.- Ft.
 

A kiszállítás minimum értéke 2.500.- Ft. 
A csomagolás díja 100.- Ft/adag.

Rendelésfelvétel minden nap 10:00 és 18:00 között. 
Kiszállítás minden nap 11:00 és 19:00 között.

Aktuális kínálatunkat megtalálják a Facebook-oldalon vagy 
honlapunkon, az aktualitások és a heti menü fül alatt.

Rendelésfelvétel és érdeklődés: +36-28-816-819

 MONARCHIA RÉTESHÁZ
 

Rétesek és aprósütemények Ingyenes kiszállítását vállaljuk Gödöllőn. 
Kizárólag előrendeléssel!

Rétesek 300.- Ft / db, Aprósütemények (édes és sós) 3.000.- Ft/kg.
 

A kiszállítás minimum értéke 2.500.- Ft. A csomagolás díja 100.- Ft.
Rendelésfelvétel: K-P: 10:00-18:00 között, 

szombaton 10:00-15:00 között, Hétfőn és Vasárnap Zárva
Kiszállítás K-Sz 11:00 és 19:00 között.

 Hétvégére sütemény válogatással kedveskedünk megrendelőinknek.
Hét féle mini édesség, mindegyikből 5 darab. a csomag ára 5.000.- Ft.

 
Részletes kínálatunkat megtalálják a 

www.erzsebetkiralyneetterem.hu címen az aktualitások fül alatt vagy 
az Erzsébet Királyné Étterem Facebook-oldalán.

Rendelésfelvétel és érdeklődés: +36-30-227-1886
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ingatlan
+ Máriabesnyőn eladó 2 db 44 
nm-es lakóház külön bejárattal. 
Befektetésre is alkalmas. Iár: 11,5 
MFt. 06-70-779-8529
+ Jászapátin 3 szoba összkom-
fortos családi ház eladó. 1400 nm 
telek, termő gyümölcsfák, szőlő, 
termálfürdő 10 perc. Irányár: 9,7 
M Ft. Tel: 06-30-683-3633 
+ Eladó Gödöllőn a Szent János 
utcában egy kétszobás lakás a 
második emeleten: 49 m2, felújí-
tott, redőnyös, erkélyes, cirkó fű-
téssel, pincével. Közel a központ, 
óvoda, iskola, HÉV, busz. Irányár: 
28mill. Ft. Érdeklődni:  +36-30-
910-5151 
+ Gödöllőn a Szilhát utcában Ka-
zinczy lakótelepre néző 310 nm-
es telek eladó: 15 millió Ft, illetve 

a Szilhát utcában 86 nm-es csa-
ládi ház 310 nm-es telekkel el-
adó: 36 millió Ft. 06-20-520-1786
+ Eladó lakás: Gödöllőn, csendes 
környéken Szent János utcában, 
földszinti 43m2-es másfél szo-
bás, konvektoros, felújított, redő-
nyös lakás, pincével. Központ, 
óvoda, iskola, busz és a HÉV 
közel. Irányár: 24.500.000 Ft. Ér-
deklődni: 06-20-241-0500
+ Eladó Gödöllő boncsoki részén 
egy 2szintes, 2nappali+ 3szo-
bás, 2fürdőszobás, téglából épült 
lakóház 120nm összterülettel 
1000nm-es telken. Az ingatlan 
zártkert megjelölésű, kerítve, vil-
lannyal ellátva. I.á.: 26 mFt 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi ré-
szén egy 2szintes, 2generációs, 

4szobás, 2konyhás, 2fürdőszo-
bás családi ház felújítva, új tető-
vel, melléképületekkel 773nm-es 
telken. I.á.: 48 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi 
úton egy 2,5 szobás, összkom-
fortos, teljesen felújított lakóház 
nagy méretű garázzsal, 2300nm-
es telken. I.á.: 48 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Domonyvölgyben egy 
5260nm-es, 6 telekre felosztott 
zártkerti ingatlan. A telkek dara-
bonként 2,5 mFt-ért megvásárol-
hatóak. Érd.: 06-20-919-4870
+ Eladók most épülő, földszintes 
ikerházak Gödöllőn a Lázár Vil-
mos és a Gerle utcában, hitelre 
és CSOK-ra alkalmas. I.á.: 52,5 
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dom-
bon egy 2 helyrajzi számon lévő, 
2200nm-es telken lakóház udvar 
megjelölésű ingatlan, mely áll 
nappali+ 2szoba összkomfortból. 
I.á.: 39 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Kistarcsán a Malom utcá-
ban egy ikerház 440nm-es telek-
résszel, mely áll nappaliból lent, 
tetőtérben 2szoba, erkélyekkel, 
terasszal. I.á.: 30 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadka ut-
cában egy téglaépítésű, 2szobás, 

egyedi fűtéses lakás, melyben a 
nyílászárók ki vannak cserélve. 
I.á.: 25,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadság 
úton egy 2. emeleti, 2 szobás, 
erkélyes, teljesen felújított örök-
lakás. I.á.: 28,9 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn a Szent János 
utcában egy 4. emeleti, nappali+ 
2félszobássá alakított, felújított 
öröklakás. I.á.: 29,9 mFt 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy nappali 
(40nm)+ 2szobás teraszkapcso-
latos, földszintes, összkomfor-
tos, 2002-ben épült családi ház 
1300nm saroktelken. Az ingat-
lanhoz tartozik egy 1 szoba ösz-
szkomfortos apartman, valamint 
egy 2 beállásos garázs. I.á.: 64 
mFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az egyik Dózsa 
György úti 10-emeletes házban 
egy 44nm-es, 1,5 szobás, fel-
újított öröklakás. I.á.: 26,9 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyvesben 
egy 600nm-es építési telek. I.á.: 
15,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő legkeresettebb 
részén a Harasztban egy 84nm-
es, 3 szobás, 2 fürdőszobás, 2 
külön wc-s családi ház. I.á.: 48 
mFt 0620-919-4870

Hirdetésfelvétel: a K&H Bank melletti helyiség (volt biztosító)

árlista
férfi váGás

2100 ft 

női váGás + szárítás
rövid: 3500

félHOsszÚ: 4500
HOsszÚ: 5500

női szárítás
rövid: 3000

félHOsszÚ: 4000
HOsszÚ: 4500
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alBérlet kiadó
+ 95 nm-es, gödöllői, földszinti, 
belvárosi lakás elegáns kivite-
lezésben IRODÁNAK, AKÁR 
LAKÁSNAK albérletbe kiadó. 
190.000 Ft/ hó + 2 havi kaució. 
Számlaképes. 0620-919-4870

állás
+ Munkaidő pótlékkal egy és 
több műszakos munkarendbe 
műanyag feldolgozó gödöl-
lői kft. felvesz BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT, RAKTÁROST, 
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, KAR-
BANTARTÓT és FRÖCCSÖN-
TŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdí-
jasokat is szívesen fogadunk. 
Érd: 06-20-9423-112, www.
plastexpress.hu 
+ A Panda söröző PULTOST 
keres, továbbá az Autómosó 
női, férfi munkatársat. KÁR-
PITTISZTÍTÓ gyakorlattal ren-
delkezők előnyben. Tel: 06-20-
941-7670
+ 20 éve működő gödöllői mű-
helyünkbe AUTÓSZERELŐ 
kollégát keresünk! Bejelentett 
8 órás állás, bérezés meg-

egyezés szerint! Jelentkezni a 
+3630-4666-930-as telefonszá-
mon, illetve a pfgautokft@gma-
il.com e-mail címen lehet. 
+ Gödöllő és környéki munka-
helyre a Fest-Tamás Kft. fel-
vesz szobafestő-mázoló szak- 
és segédmunkásokat azonnali 
kezdéssel. Magas bérezés, be-
jelentett munkahely. 2-3 fős 
brigádok jelentkezését is vá-
rom. 06-20-435-9650

szolgáltatás
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
50 nyelven, anyanyelvi, diplo-
más, gyakorlott szakfordítókkal! 
Kedvezményes árak. I.L.I For-
dítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 
2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20-
543-1775, e-mail: info@ili.hu, 
ili.godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza 
most rám! Fakivágás, sövény-
vágás, bozótirtás, fűnyírás, 
fűkaszálás. Füvesítés, gyepfel-
újítás, vegyszeres gyomirtás. 
Rotációs kapálás. Gyepszel-
lőztetés. Metszés. Ágak, leve-
lek elszállítása. Ereszcsatorna 
tisztítás. Kerttakarítás. Kerítés-

festés. Gépi permetezés. Kerti 
tavak tisztítása. Tüzifa hasoga-
tás. 06-30-747-6090 
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, 
munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Irodák: Gödöllő, Szada. 
Tel: 30/592-1856, 30/508-1380, 
28/784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, 
régi fűtési rendszerek, vízveze-
tékek felújítása. CIRKÓK, GÁZ-
KÉSZÜLÉKEK, KONVEKTO-
ROK karbantartása felújítása, 
javítása. Tel: 06-20-9527-289, 
06-28-476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉ-
PES problémája 
van? Hívjon bi-
zalommal, ház-
hoz megyek. 
Számítógép sze-
relés, rendszer 
és programtele-
pítés, vírusirtás 
garanciával. Hét-

végén is! Tel: 06-30-333-9201 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BON-
TÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-
70-502-5620
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖL-
TÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pi-
anínó-, páncélszekrény szállí-
tás. Hétvégén is. NEER TEHER 
06-70-648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS fal-
bontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Vécék tar-
tályok csapok szifonok cseréje. 
Csatorna kamerázás. VÍZSZE-
RELÉS. 06-20-491-5089
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+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURT-
NICSERE akár 2 órán belül! új 
redőny azonnal megrendelhe-
tő! Péter úr, 06-20-3685-888 
+ MŰANYAG AJTÓK, ABLA-
KOK forgalmazása, beépítése. 
Redőnyözés: műanyag és alu-
mínium redőnyrendszer, moto-
ros is! Fix és mozgatható szú-
nyoghálók! 06-20-262-0289 
+ Azonnali kezdéssel vállalok 
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitele-
zéssel, KŐMŰVES MUNKÁT, 
BURKOLÁST, VÍZSZERE-
LÉST, TETŐJAVÍTÁST! Tel: 
06-70-361-9679 
+ KÖZÖS KÉPVISELETET, 
TÁRSASHÁZKEZELÉST válla-
lok 10 éves gyakorlattal: Pesti 
Erika +36-20-5162-962 
+ FESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉ-
TÁZÁS. Gyors, igényes mun-
kavégzés tapasztalt kollégák-
kal. Tisztasági festés és üres 
lakás esetén kedvezmény. 06-
70-785-2718
+ TETŐFEDÉS Régi és új te-
tők javítása, tetőszerkezeti 
munkák, tetőfedés, ácsmunka, 
bádogos munka, ereszcsator-
na, Lindab tetőfedés, lécezés, 
fóliázás, ereszdeszkák, ma-
dárdeszkák festése, palaja-
vítások, kúpcserép lekenése, 
leszögelése. Bármilyen kisebb 
javításokat is vállalok. Nyug-
díjasoknak 10% kedvezmény! 

Érdeklődni: 06-30-526-
8532 
+ Villanyszerelést, gipsz-
kartonozást vállalok. La-
kások, házak felújítása. 
Tel: 06-70-5736-761 

egészség, testáPo-
lás
+ Gyógypedikűr: tyúk-
szem, szemölcs, bőrke-
ményedés, vastag benőtt 
gombás köröm kezelése, 
ápolása. Talpmasszázs. 
Óvakodjon a feketén dol-
gozó házaló kontároktól! 
30 év szakmai háttér. Bá-
rándi József 06-20-532-
7275

társkereső
+ Egyedülálló 60 éves férfi 
korban hozzáillő párját ke-
resi hosszú távú kapcsolat 
reményében. Hívj bátran! 

Tel: 06-20-618-3011 

oktatás
+ FIZIKA és KÉMIA tanítást, 
érettségire felkészítést vál-
lalok: 06-20-364-4815 

adás-vétel
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszál-
lással vásárol antik bútoro-
kat, festményeket, órákat, 
mindenféle szobrokat, vitrin 
dísztárgyakat, ezüstöt (hi-
bás és hiányos darabokat 
is), régi pénzeket, könyve-
ket, bizsukat és ékszereket, 
borostyánt, mindenféle ré-
giséget és HAGYATÉKOT. 
Legmagasabb áron vásá-
rolunk első vevőként! Tel: 
70/942-0806, 20/465-1961 

járMŰ, alkatrész
+ AKKUMULÁTOR minden 
típusú gépjárműhöz sza-
küzletünkben vagy kiszál-
lítással. Szolgáltatásaink: 
beszerelés, bevizsgálás, töl-
tés-mérés, szaktanácsadás. 
Minőségi akkuk, új akciók. 
Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. 
(Temetővel szemben) 06-
30-536-4300, 28/611-728 
www.akkugodollo.hu 

egyéB
+ BÉRBE ADOM 
hosszútávra beke-
rített, belterületi, 
zártkerti, gondozott 
GYÜMÖLCSÖSÖ-
MET szőlészethez, 
borászathoz értő 
bérlőnek. 1000db 
szőlőtőke, 10db 
gyümölcsfa. Pince, 
elektromos bogyó-
zó, szőlődaráló, 
könnyű acélhordók. 
Konyhakerti zöld-
ség is termelhető. Bérleti díj 
megegyezés szerint. Tel: 06-
28-415-093 reggeli órákban 
hívható. 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet 
közvetlenül a termelőtől! Rep-
ce, Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, 
Napraforgóméz. 720ml-es csa-
varos tetejű befőttes üveget 
cserébe elfogadok. Házhoz 
szállítás. Szabó Méhészet Gö-
döllő, Lovas u.3. 28/417-913 

+ MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből! 
Akác-, Virág-, Hárs-, Geszte-
nye-, Repce krém-, Lépesméz, 
Propolisz, Virágpor és Dióbél 
kapható. 3kg fölött házhoz 
szállítjuk.06-30-9891-721 
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYE-
LEM! Most még a régi áron! 
Érett marhatrágya 60 l-es ki-
szerelésben 1000 Ft/zsák. 
Szállítás megoldható. Rendel-
hető: 06-20-469-9295 
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