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Május 25-én, hétfőn reggel valamennyi városi 
bölcsőde és óvoda visszatért a veszélyhely-
zet kihirdetése előtti működési rendhez, és lét-
számkorlátozás nélkül, valamennyi csoportban 
fogadja a gyerekeket. A nyitás előtt valamennyi 
intézményben elvégezték a szükséges takarí-
tást, valamint a játszóeszközök fertőtlenítését.

Óvodába és bölcsődébe csak és kizárólag 
egészséges gyermeket lehet vinni, erről tovább-
ra is nyilatkozatot kell kitölteni a szülőknek! A 
gyermekekkel lehetőség szerint reggel 8 óráig, 
de legkésőbb 9 óráig kell beérkezni az intéz-
ményekbe, ezt kövezően már nem tudják őket 
fogadni. Ekkor ugyanis elvégzik az általános fer-
tőtlenítést azokon a területeken (bejárat, öltöző) 
amit a szülők is használtak.

Az intézményvezetők kérik, hogy a szülők ve-
gyék komolyan, hogy a bölcsődék és az óvodák 
területén a maszk használata kötelező!

A bölcsődék közül a legnagyobb arányban a 
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Mézes-
kalács Ház telephelyén – korábban Egyetemi 
Bölcsőde – vették igénybe a szülők a szolgálta-
tást, itt 90 százalékos kihasználtsággal indultak 
újra.

(folytatás az 5. oldalon)

óvodák, bölcsődék:

nyitva
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– 1940. május 21. Polgár, 
megszületik Péchy Ildikó; így, 
„chy”-nal.

– Igen. Eredetileg „chy”-nal 
írtam, mivel a Péchy szülők iga-
zi klasszikusok voltak. A család 
másik része, édesanya oldaláról 
pedig Görbeházáról származik. 
Nagyapám a legnagyobb szívű 
ember volt. Malma volt és sok-
szor előfordult, hogy a szegé-
nyek nem tudták kifizetni a lisz-
tet. Emlékszem egy asszonyra, 
négy gyermeke volt és jöttek 
lisztért, de mondta, „Vámosi bá-
csi, én most nem tudom ezt kifi-
zetni”, mire nagyapa azt felelte, 
„nem baj, ameddig nekem van, 
nektek is lesz.”

A másik nagyapám a „chy”-os 
nagyon kemény ember volt. Volt 
egy tehetséges nagynéném, akit 
felvettek a Zeneakadémiára, de 
aztán kiderült, hogy Elvirát kivin-
nék a Szovjetunióba zongorát 
tanulni. A nagyapám erre, aki 
ellenezte az egész zenei pályát, 

azt mondta: „Elmész innen fiam 
vagy lelövöm a fejedről sapkát.” 
Végül Elvirából villamos kalauz 
lett. Ilyen ember volt ő. Édes-
apám a dohányhivatal elnöke 
volt, az ő feladata volt a dohány-
gyárak telepítése az országban. 
Én pedig boldogan mentem vele 
jobbra-balra, mert szerepelni, 
szavalni lehetett. Jó élet volt.

– Milyen volt a gyerekkora?
– Csoda volt. Azért volt cso-

dálatos, mert valahogy olyanok 
kaptak mesét, ami nem volt gye-
rekjáték és mesejáték. Például, 
amikor menekülnünk kellett a 
háborúban, mert úgy döntöttek 
a szüleim, hogy elhagyjuk az 
országot. Elkaptak bennünket, 
más családokkal együtt és bete-
reltek egy iskolába, ahol az ösz-
szes ember a falhoz volt állítva. 
Ott akartak minket kivégezni. 
Én édesanyám lábát fogtam, aki 
felemelt, és magához szorított. 
Tette ezt azért, mert azt gondol-
ta, ha őket megölik, akkor én ott 

maradok egyedül. Majd a katona 
kivett a kezéből, letett és ekkor 
az ő lábát öleltem át. Emlékszem 
a csizma száráig értem. Ekkor a 
katona vett a kezébe, majd min-
denkit elengedett.

– Jó tanuló volt?
– Mindig mindenből jó tanuló 

voltam. Gimnáziumban az osz-
tályfőnököm javaslatára szavaló-
versenyekre jártam. Azt mondta, 
hogy „a Pécsi szaval a legjob-
ban, majd ő megnyeri a verse-
nyeket”. Aztán meg is nyertem.

– Mindössze háromévesen 
Ön eldöntötte, hogy színésznő 
lesz, honnan jött az ötlet?

– Színésznó! Ezt mondtam, 
színésznó leszek. A Jóisten se 
tudja, honnan találtam ki. Na-
gyon kicsi gyerekkorom óta min-
dig is szerettem szerepelni. Le-
het, láttam valamit vagy valakit 
és úgy gondoltam, azt én is meg 
tudom csinálni. Kezdetben süte-
ményekért produkáltam magam.

– Rögtön felvették a főisko-
lára?

– Ez csak természetes.
– Emlékszik, hogy mivel fel-

vételizett?
– A balladákat mindig nagyon 

szerettem. Legyen az vidám 
vagy szomorú. És szintén sze-
rettem a vereseket.

– Mire emlékszik legszíve-
sebben a főiskolai évekből?

– Hogy sikerült és felvettek. 
A felvételi első köre a debreceni 
színházban volt, és én akkor, ott 
olyan jó benyomást tettem rá-
juk, hogy szerettek volna leszer-
ződtetni. Mindenki azt mondta, 
hogy miért mennék főiskolára, 
ha ilyen lehetőséget kaptam, 
maradjak ott. De én mindenáron 
főiskolára akartam menni.

Az én felvételi csoportom-
nak a vezetője Básti Lajos volt. 
A tanár úr a zsűri legszélén ült, 
én pedig annyira ideges voltam 
és féltem, hogy amikor én követ-
keztem, megbotlottam és bele-
rúgtam a reflektorba, ami felbo-
rult és pont őt találta el. Erre ő 
viccesen csak annyit mondott, 
hogy egy kicsikét pontatlan volt, 
még egyszer meg kellene csinál-
ni.

– Az igaz, hogy egyszer 
Básti Lajos egy beszédtechni-
ka órán tizennégyszer futtatta 
le-fel a lépcsőn?

– Hát persze, mert nem mond-
tam jól a verset. Fantasztikus 
tanár volt, de nagyon szigorú is 
és nem szerette, hogy ha nem 
az történik, amit ő mond. Na én 
is ugyanilyen voltam, azt sze-
rettem, ha mindig az történik, 
amit én mondok. Egyszer éppen 
balladanap volt és kétszer el is 
mondtam jól, meg is dicsért érte. 
Aztán azt mondta, hogy mond-
jam el még egyszer, de erre és 

Gödöllő díszpolgára, Magyaror-

szág egyik közkedvelt színésze 

évtizedek óta május 21-én ün-

nepelte születésnapját. Ez alka-

lomból készült vele beszélgeté-

sünk.

Pécsi ildikó
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erre figyeljek oda. Erre mondtam 
neki, tanár úr ne haragudjon, de 
bele vagyok már ebbe beteged-
ve. Mire a tanár úr: „Tényleg, 
akkor most szépen lemegy a 
földszintre és felfut a negyedik-
re, amíg azt nem mondom, hogy 
elég.” Ezt tizennégyszer kellett 
megcsináljam.

– Azonnal felfedezték a főis-
kola elvégzése után, a színház 
is, illetve a filmvilág is.

– De nemcsak engem, mind-
annyiunkat felfedeztek, mert 
hihetetlen jó társaság voltunk. 
1956-ban nagyon sok remek szí-
nész is elhagyta Magyarorszá-
got és nekünk kellett valahogy 
pótolni őket.

– Hogy került Az aranyem-
berbe?

– Az az igazság, hogy Ferra-
ri Violetta elmenekült és az volt 
az én szerencsém, hogy Az 
aranyember forgatásához vado-
natúj társaságot kellett össze-
hozni. Ekkor merült fel a nevem 
Noémi szerepére. Sosem felej-
tem el, egy rózsaszín kis pen-
dely volt rajtam és mondta Gert-
ler Viktor rendező, hogy nézzük 
már meg, mit tudok. Csináltak 
pár próbafelvételt, ami tetszett 
nekik és engem választottak.

– A főiskola elvégzése után 
a pécsi színházhoz került.

– Igen, akkoriban az volt a di-
vat, hogy minden végzősnek el 
kellett mennie vidékre, így ke-
rültem Pécsre. Ez nagyon moz-
galmas időszaka volt az életem-
nek, hiszen Pécsett a Cyrano de 
Bergeracban Roxane szerepére 
készültem, de közben elkezdtem 
forgatni egy új filmet, a Hattyúdalt 
Budapesten, illetve Szegedre is 
mennem kellett, mert a Szegedi 
Szabadtéri Játékokon léptünk 
fel. Az én drága sofőrjeim mindig 
hoztak nekem takarót, kávét és 
szendvicseket az autóba, hogy 
kicsit komfortosabb legyen ez a 
rengeteg utazás.

– A prágai filmfesztiválról 
hazajött egy díjjal, egy Kisva-
konddal és egy szerelemmel.

– Ezen a Prágai Nemzetközi 
Filmfesztiválon megismerked-
tem egy cseh zeneszerzővel, 
akivel nagy szerelem kezdődött. 
Csak az egy sokkal bonyolultabb 
kor volt, nem volt olyan könnyű 
akkoriban utazni, mint most.

– Felmerült, hogy esetleg el-
hagyja az országot és elköltö-
zik Csehszlovákiába?

– Nem, soha nem hagytam 
volna el a szülőföldem. 

– Ennek a szerelemnek az-
tán úgy lett vége, hogy ez a 
zeneszerző nagyon fiatalon 
meghalt és ez Ildikó életében 
is tragédia volt?!

– Mindenképp az volt, de én 
olyan ember vagyok, aki nem 
szeret szomorú lenni. Mindig 
megpróbálok mindent az utol-
sókig, hogy boldog legyek, de a 
lehetetlenért nem küzdök.

– És ezután következett az 
igazi nagy szerelem Szűcs La-
jos személyében. (Beszélge-
tésünkhöz ekkor csatlakozott 
Szűcs Lajos is.)

– Hogyan ismerte meg Pé-
csi Ildikót?

Szűcs Lajos: – 1963-ban Do-
rogon futballoztam és pont Pé-
csett volt meccsünk. A sétálóut-
cán sétálgatott egy szőke hajú 
hölgy és egyből arra gondoltam, 
hogy valahogy találkozni kellene 
vele. Az volt a szerencsém, hogy 
az egyik ismerősömnek a felesé-
ge a pécsi színházban játszott. 
Mondtam ennek az ismerősöm-
nek, hogy jó lenne megismerked-
ni ezzel a szőke hajú hölggyel. 
Neki köszönhetően találkoztunk 
először, de nem volt benne sok 
köszönet, mert Ildikó azt mond-
ta, hogy focistákkal nem beszél-
get és faképnél hagyott. Aztán 
az élet úgy hozta, hogy ő is és 
én is felkerültem Budapestre. Ő 
a Vígszínházban, én pedig a Fe-
rencvárosban játszottam. Telje-
sen véletlenül egy bárban futot-
tunk össze, én pedig kérdeztem 
tőle, hogy emlékszik-e még rám. 
A makacsságomnak és a kitar-
tásomnak köszönhetően végül 
kaptam egy randevút szilveszter 
éjszakára. Ezen a randevún az-
tán nagyon jót beszélgettünk és 
táncoltunk és már ekkor mond-
tam neki, hogy ő lesz a felesé-
gem. Végül aztán az élet tényleg 
úgy hozta, hogy így is lett, hiszen 
már 51 éve vagyunk házasok.

– A kapcsolatuk elején azért 
nem sokat találkoztak, hiszen 
ön válogatott labdarúgó volt 
és rengeteget utazott a világ-
ban, Ildikó pedig felkapott szí-
nésznő, aki járta az országot.

Sz.L.: – Annyira keveset, hogy 
az esküvő után a nászéjszakán 
elutaztam Dél-Amerikába egy 
hónapra.

– Ildikó, miért feketében es-
küdött?

P.I.: – Nagyon szerettem a fe-
ketét és nagyon jól is állt, pasz-
szolt a szőke hajamhoz. De 
persze le akartak róla beszélni, 
hogy nehogy feketébe merjek 

esküdni, én azonban nem hagy-
tam magam. Fekete miniszok-
nyában voltam egy hatalmas 
fekete kalappal, rajta ezüst ró-
kaszőrmével. Lajos pedig gyö-
nyörű fekete öltönyben volt. Így 
mondtuk ki az igent.

– Volt az 51 év alatt olyan, 
amikor akár Ildikó, akár Lajos 
bácsi azt mondta, hogy vége?

Sz.L.: – Nem, soha. Viták vol-
tak, ez normális, de hogy azt 
mondjuk, vége, soha nem jutott 
eszünkbe. Egyszer a szőnyeg 

rojtja majdnem kifogott rajtunk, 
de megoldottuk. Ildikó levágta a 
rojtokat és többé nem volt vita.

P.I.: – Lajosék egyszer éppen 
Párizsban voltak, ha jól emlék-
szem, és akkor már megszüle-
tett a fiunk. Lajos kitapétázta a 
hotel falát családi képekkel, míg 
a csapattársai elmentek szóra-
kozni, ő a szobájában maradt 
egyedül, „velünk”.

– Ildikó, melyik volt a ked-
venc szerepe?

P.I.: – Talán Az aranyemberből 
Noémi szerepe, hiszen ez ala-
pozta meg az egész karrierem 
és ha úgy vesszük, Lajost is az-
zal csábítottam el.

– A Vígszínházban milyen 
volt Ruttkai Éva partnerének 
lenni?

P.I.: – Azt mondhatom, hogy 
csodálatos. Nagyon szeretett és 
én is mélyen tiszteltem őt. Vár-
konyi Zoltán rendezésében min-
dig én voltam Éva párja. Sokat 
játszottunk együtt és rengeteg 
mindent tanultam tőle.

– Lajos volt Ildikó legna-
gyobb kritikusa?

P.I.: – Igen, mindig nagyon ke-
gyetlenül beszélt velem.

Sz.L.: – Nem kegyetlenül, 
csak ami nem tetszett, azt őszin-
tén megmondtam. Mindig laikus-
ként, nézőként mondtam el a 
véleményem. 

P.I.: – Egyszer egy darabban 
a tanácselnök feleségét alakí-
tottam. Elképzeltem, hogyan fo-
gom megformálni. Ő a főpróbát 
jött megnézni, majd bejött az 
öltözőmbe és megkérdezte mi 
volt ez, azt mondta ilyen ember 
nincsen, akit alakítok. Igaza volt. 
Átalakítottam a szerepet.

– Melyik volt az a darab 
amelyikben a legjobban tet-
szett Ildikó?

Sz.L.: – Kecskeméten a Bol-
dogtalan hold, amiben Gábor 
Miklóssal játszott. Mind a mai 
napig úgy érzem, ez volt a leg-
jobb alakítása.

– Pár héttel ezelőtt Ildikó 
átvehette a Magyar Filma-
kadémia Életműdíját olyan 
személyekkel, mint Béres Ilo-
na, Cserhalmi György vagy 
Eperjes Károly, a díjat pedig 
korábbi tanárától, Szinetár 
Miklóstól vehette át. Milyen 
érzés volt?

P.I.: – Rettenetesen boldog 
voltam a tanár úr miatt, aki na-
gyon szép beszédet mondott. 
Sok mindent csináltam az or-
szággyűlési képviselőségem 
alatt, amiről sokan semmit nem 
tudnak. Szerencsére ebben a 
pozícióban sok mindent el tud-
tam intézni, például a színé-
szek nyugdíjjárulékát. Én ezt 
nyilvánosság előtt soha nem 
mondtam senkinek és nagyon 
megható volt, amikor Szinetár 
Miklós a beszédében azt mond-
ta, hogy büszke rám emiatt.

Jaeger Ákos
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Pozitív tanulságok
– Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma utasítása alapján 
március 16-tól korlátozásokat 
kellett bevezetni valamennyi 
szakrendelésen. Milyen kihí-
vást jelentett a veszélyhelyzet 
alatti betegellátás?

– Első körben a fogorvosi el-
látást állították le, pontosabban 
csak a sürgősségi ellátást enge-
délyezték. Így a gyerekfogásza-
tunk, illetve a városban a fog-
orvosi szolgáltatók csökkentett 
üzemmódra álltak át. A 65 évnél 
idősebb orvosok védelme érde-
kében az ő munkájukat tulajdon-
képpen fel kellett függeszteni. A 
javaslat az volt, hogy lehetőség 
szerint távkonzultációban és 
olyan tevékenységekben ve-
gyenek részt, ami nem igényli a 
közvetlen orvos-beteg kontak-
tust. A járóbeteg-szakellátásban 
a tervezett, előjegyzett ellátáso-
kat le kellett mondanunk. Csak a 
sürgősségi és a sürgős szükség 
körébe tartozó ellátásokat lehet 
elvégezni. Vannak olyan szak-
rendelések, amik teljes egé-
szében kiestek a 65 év feletti 
orvosok távolmaradása miatt. 
Ilyen például a bőrgyógyászat, 
a nőgyógyászatnak egy része, a 
reumatológia, az urológia, illetve 
a sebészet is. Sebészeti bete-
geinket a veresegyházi Misszió 
Egészségügyi Központba, míg 
a szemészeti pácienseket a kis-
tarcsai kórház szemészeti am-
bulanciájára irányítottuk.

– Mi a legnagyobb tanulsá-
ga ennek a rendkívüli ellátási 
helyzetnek, lesz olyan intéz-
kedés, amit megtartanak a jö-
vőben is?

– Szerintem igen. Az első és 
legfontosabb az egész országra 
nézve, hogy bebizonyosodott, 
az egészségügy nagyon fontos, 
de sérülékeny terület. Gödöllő 
vonatkozásában nyilvánvaló, 
hogy az egészségügyi központ 
szerepe nagyon fontos nemcsak 
a város, de a gödöllői járás bete-
gellátása szempontjából is. Most 
jelentős koordináló szerepet töl-
tött be az intézmény. Azt gondo-
lom, hogy a helyi egészségügyi 
ellátásnak továbbra is kiemelt 
figyelmet kell kapnia.

Magát a működést illetően 
számos olyan dolog történt, 
amit pozitívan értékelünk. Az, 
hogy óránként négy beteget lát-

hatunk el, ez több 
területen is gördü-
lékenyebbé tette 
az ellátást. Például 
a fül-orr-gégésze-
ten korábban nem 
adtunk időpontot, 
a későbbiekben itt 
mindenképpen sze-
retnénk bevezetni 
az előjegyzést. Az-
tán az orvosi kon-
zultációt követően, 
akit szükséges, pár 
napon belül ellát-
juk. A másik 
ilyen terü-
let, ahol jól 
vizsgázott a 
„telemedici-
na”, a bőr-
gyógyászat 
és a dia-
beto lógia 
volt. Nyil-
ván a mi 
leterhelt-
ségünket 
nem fogja 
csökkenteni, mert ugyanúgy 
foglalkozni kell a beteggel, vi-
szont nagy könnyebbség lesz, 
hogy a betegnek nem kell be-
jönnie a rendelőbe ahhoz, hogy 
szakellátásban részesüljön.

– Május 4-én megváltoztak 
a járványügyi intézkedések, 
hogy zajlik most az ellátás?

– Valamelyest lazítottak. Már 
nem kizárólag a sürgős szükség 
körébe tartozó eseteket lehet el-
látni. Persze az orvosok most is 
csak óránként négy beteget fo-
gadhatnak. Viszont kötelező az 
egykapus beléptetési rendszer, 
azaz csak előjegyzés alapján 
jöhetnek be a betegek a szak-
rendelőbe, illetve továbbra is 
preferált a telefonos konzultáció, 
nemcsak a szakellátásoknál, 
hanem az alapellátásnál is.

Ha a betegnek panasza van, 
akkor először a háziorvosát kell 
felhívnia vagy az adott szak-
rendelést. Az esetek egy része 
így megoldható, ha mégsem, 
és mindenképp szükség van az 
orvos-beteg találkozásra, akkor 
nyilván kap időpontot a paciens.

– A veszélyhelyzet alatt Ön 
azt mondta, hogy több ezer 
embernek az időpontját kel-
lett lemondani. Nekik most mi 
a teendőjük?

– Ezeknek a betegeknek 
egy részét már felhívtuk telefo-
non. Három csoportra oszthatók 
az időponttal rendelkező bete-
gek. Az egyik részüknek be se 
kell jönniük, mert a telefonos 
konzultáción minden megold-
ható, a másik részük, akiknek 
mindenképp be kell jönniük, 
nekik az orvosaink már adtak is 
új időpontot. A harmadik kate-
góriába tartozóknak újra egyez-
tetniük kell a szakorvossal az ő 
közvetlen telefonszámán, hogy 
valóban szükséges-e a szemé-
lyes megjelenés. Ha igen, akkor, 
sajnos, újra időpontot kell kérni.

– Sokszor felmerül a közös-
ségi médiában a kérdés, hogy 
lehet-e Gödöllőn koronaví-
rus-tesztet csinálni?

– Alapvetően kétféle teszt 
van. Vannak a gyorstesztek, 
amiket most már kereskedelmi 
forgalomban is itt-ott meg lehet 
kapni. Ezek néhány ezer fo-
rinttól kezdődően körülbelül 10 
ezer forintos tartományig meg-
vásárolhatók. Ezeknek a tesz-
teknek a megbízhatósága elég 
alacsony. Ezek a betegségen 
való átesést igazolják, nem egy 
aktuális fertőzést. 

A másik, az úgynevezett 
PCR-teszt, ami sokkal precí-

zebb eredményt ad. Ehhez a 
vizsgálathoz viszont speciális 
feltételek kellenek. Ezt jelenleg 
a rendelő infrastruktúrájában 
nem lehet kialakítani.

Hogy ha az intézmény vala-
melyik ellátása kapcsán szükség 
lenne koronavírusteszt elvégzé-
sére, akkor a mintát mi le tudjuk 
venni és azt továbbküldjük Bu-
dapestre. De ez nem egyenlő 
azzal a vizsgálattal, amikor a 
beteg bejön és saját maga által 
kezdeményez egy ilyen tesztet.

A háziorvosok, ahogy koráb-
ban is, jelenleg is tudnak ilyen 
mintavételt kezdeményezni, ha 
gyanús esettel állnak szemben. 
Ilyenkor értesítik az Országos 
Mentőszolgálatnak erre a célra 
fenntartott telefonszámát, akik 
házhoz mennek és leveszik 
a mintát. Néhány napon belül 
megvan az eredmény.

Szeretném megköszönni ez-
úton is valamennyi dolgozóm-
nak, kollégámnak az eddigi 
erőfeszítéseit, türelmét, illetve 
a háziorvos kollégáknak is a ki-
tartását és közreműködését és 
nem utolsósorban a betegeknek 
a türelmét és megértését. Hálá-
sak vagyunk nekik azért, hogy 
ilyen türelemmel fogadták eze-
ket a változásokat. Tudjuk, hogy 
nem egyszerű ez a helyzet, mi 
igyekszünk mindenben segíteni 
őket, illetve a többi orvos kol-
légát is.

J.Á.

Március második hetében hirdetett veszélyhelyzetet a kormány a koro-navírus-járvány kapcsán. Az elmúlt két hónap történéseiről dr. Dunai Györggyel, a Tormay Károly Egész-ségügyi Központ igazgatójával be-szélgettünk.

dr. Dunai 
György
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ISMÉT LESz BoLHAPIAC
A városi piac a vészhelyzet visszavonásáig a jelenleg érvényes rend 
szerint működik: 

Hétfőn 7-13 óráig, kedden, szerdán és csütörtökön 7-16-ig, pén-
teken 7-17 óráig, szombaton pedig 7-13 óráig fogadják a vásárlókat. 

A piacot a jelenlegi szabályok szerint hétköznap 9.00-12.00 között, 
szombaton pedig 7.00-9.30 között kizárólag a 65. életévüket betöltött 
személyek látogathatják.

A 65 év alatti vásárlók hétköznap 7.00-9.00 óra között, valamint 
12.00-17.00-ig, szombaton pedig 9.30-13.00 óráig vásárolhatnak.

A tervek szerint június 14-én, vasárnap újra indul a sokak által 
kedvelt és a járvány miatt szüneteltetett bolhapiac. Jelentkezni a 
06-30-503-0777-es telefonszámon lehet.

FoLyAMAToSAN
ÉRkEznEk Az ADoMányok
A veszélyhelyzet ideje alatt folyamatosan érkeztek a felajánlá-
sok, amelyekkel magánszemélyek, civil szervezetek és cégek 
a feladatellátást, vagy az abban résztvevők munkáját kívánták 
segíteni. Nem volt ez másképp az elmúlt napokban sem.  

Samu Zoltán, a (Trattoria Gödöllő) felajánlásából május 13-
án a Palotakert Bölcsődében lepték meg az ügyeleti ellátást 
biztosító munkatársakat, május 20-án pedig a call centerben, 
a városi könyvtárban és a Polgármesteri Hivatal Közigazga-
tási Irodájában, az ügyfélszolgálaton dolgozók számára érke-
zett 25 db pizza. 

Tartós élelmiszert és 50 db maszkot adományozott Kruták 
Zsófia, a Karácsonyház vezetője is, a Wolf Drink 2009 Kft-től 
pedig két karton rostos üdítő érkezett. 

Czuczor Attila, akitől korábban már többek között számos 
informatikai eszköz érkezett felajánlásként, most DVD-filmek 
érkeztek. 

Köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában segíti a ve-
szélyhelyzeti feladatok ellátását!

(folytatás az 1. oldalról)
Az intézmény palotakerti központjában 

a gyerekek 60 százaléka érkezett meg az 
első napon, a Mesevilág Bölcsődében 33 
százalékos kihasználtsággal kezdték a he-
tet. 

Az óvodákban is hasonló 
az arány. A Kikelet óvodába 
a gyerekek 33 százalékát 
hozták be a szülők hétfőn 
reggel, a Mosolygó oviban a 
36 százalékos volt a kihasz-
náltság. A Kastélykert óvodá-
ban mindössze a szülők 28 
százaléka élt a lehetőséggel 
az első nap, míg a Palota-
kert oviban 40, a Mesék Há-
zában 25 százalékos volt a 
kihasználtság. Hasonló ada-

tokat kaptunk a Fenyőli-
get Óvodából is, ahová a 
gyerekek 30 százalékát, 
és a Zöld oviból is, ahová 
25 százalékukat vitték el 
a szülők. 

Az azonban már lapzártánk idején lát-
szott, hogy a kezdeti negyed, vagy harmad 
ház csak a hét elejére vonatkozott. Már 
hétfőn folyamatosan érkeztek az újabb 
szülői jelzések, hogy a következő napok-
ban szeretnék a gyermekeket behozni az 
intézményekbe.            (k.j.)

óvodák, bölcsődék: nyitva

VÁLTozNAK A VÉSzHELyzETI 
SzoLGÁLTATÁSoK 
A járványveszély alatt a 70 éven felüliek ellátásának kötelezett-
ségét a polgármester feladatai közé sorolta a kormány, váro-
sunkban  sokan éltek ezzel a lehetőséggel. A kormány május 
26-án terjeszti a parlament elé a rendkívüli jogrend visszaadá-
sáról szóló javaslatot, s az országgyűlés általi tárgyalás után 
születik döntés a veszélyhelyzet visszavonásáról is.  

Ezt az is jelenti, hogy megszűnik a polgármester 70 éven fe-
lüli lakosok ellátási kötelezettsége. 

Városunkban az ellátás négy szolgáltatásból állt: meleg-hi-
deg étel rendelés, bevásárlás, gyógyszer- beszerzés és csekk 
befizetés. 

Az önkormányzat által kialakított ellátórendszer az ellátási kö-
telezettségnek továbbra is, a veszélyhelyzet végéig eleget tesz, 
bár a szolgáltatásokat egyre kevesebben veszik igénybe. 

***
Mint azt Hatolkai Máté, a Kalória Nonprofit Kft. igazgatója la-

punknak elmondta, mivel nagyon sok kedvező visszajelzés ér-
kezett, hozzájuk, és többen jelezték, hogy szeretnék továbbra 
is igénybe venni a szolgáltatásukat, ezért vizsgálják annak a 
lehetőségét, hogy a veszélyhelyzetet követően is legyen lehe-
tőség étel házhozszállításra. Ennek módjáról az érintetteket a 
későbbiekben tájékoztatni fogják.
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Jól haladnak az alsóparki feJlesztések

Mind a kerékpárút, mind a futó-
kör munkálatai jól haladnak az 
Alsóparkban, ami így az eddigi-
nél több szabadidős sport lehe-
tőséget kínál majd. 
A Művészetek Háza mögötti 
hídtól induló, 1 km hosszú fu-
tókör munkálata lassan befe-
jeződnek, hamarosan birtokba 
vehetik majd a mozogni vá-

gyók.  Fontos azonban, hogy a 
nemzetközi atlétikai szövetség 
által minősített kopás-, napsu-
gárzás- és UV-álló öntöttgumi 
burkolatú pályát a szabályok-
nak megfelelően használják! A 
futókör a futást szolgálja, a spe-
ciális felületen nem szabad ke-
rékpározni, rollerezni, futóbicik-
lizni, görkorcsolyázni és kutyát 

sétáltatni, erre a kerékpárút, il-
letve a sétány ad lehetőséget a 
parkot kikapcsolódásra haszná-
lóknak. A futókör használatának 
szabályairól tábla tájékoztatja 
majd a sportolni vágyókat. 

A belvárost és a vasútállomást 
összekötő kerékpárút kiépítésé-
vel szétválasztják a fősétányon 

a kerékpáros és a gyalogos for-
galmat. Az útpálya aszfaltbur-
kolatot kap. A fejlesztés pályá-
zati támogatással valósul meg, 
s a városközponttól egészen az 
Arborétumig vezet majd. A most 
megvalósuló szakasz ennek az 
első része, amit a tervek szerint 
augusztusban vehetnek majd 
birtokba a kerékpárosok. 

Megkezdődött a Szent-Györgyi Albert utca felújítása a vasútvonal 
fölötti híd és a Szabadság út közötti szakaszon. A július 4-ig tartó 
kivitelezésnek köszönhetően javul az egyetemi városrész megköze-
lítése. A munkavégzés ideje alatt az érintett útszakaszt egyirányú-
sították a hatóságok előírásainak megfelelően. A tűzoltóság előtti 
szakaszon időszakosan a Szent István Egyetem irányából a Sza-
badság út irányába lehet csak közlekedni, s ilyenkor a Szabadság 
útról ideiglenesen tilos az egyetemi városrész irányába kanyarodni. 
Az egyirányúsítás a kivitelezési munkáktól függően időszakos, ami a 
szabályoknak megfelelően kitáblázásra is kerül. A felújításra az ön-
kormányzat 33,9 millió forintos támogatást nyert a Pénzügyminiszté-
rium pályázatán. 

Városszerte zajlanak a közterületi munkák. A növényápolás mellett végzik a korlátfestéseket, valamint az árkok takarítását. Mindezek 
mellett a VÜSZI munkatársai az Ady sétányon, a Báthori utcában, az Isaszegi úton és a Repülőtéri úton végeztek járda javítást az elmúlt 
napokban. A tervek szerint a héten, de legkésőbb a jövő héten üzembe helyezik a főtéri szökőkutat és a vízjátékot is. A következő na-
pokban tovább folytatódik a csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása, a növényápolási munkák és a közterületek takarítása. 

JárdaJavítások és karbantartások

MegúJul a szent-györgyi albert utca
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A vasútállomás 
szinte minden 
területén folyik 
a munka, egyes 
részterületeken 
lassan be is feje-
ződik. Így például 
végéhez közele-
dik a zajvédőfal 
kiépítése, már 
csak néhány he-
lyen kell helyükre 
emelni az eleme-
ket. Elkészült a 
HÉV új peronja is, 
ami majd a jövőben, az új végállomáson 
szolgálja az utazóközönséget. 

Dolgoznak a vasútállomás peronján 
is, a tető fedése folyamatban van, ám a 
munka lassan, de ütemezés szerint ha-
lad. Ennek oka, hogy csak éjszaka, a vá-
gányzár ideje alatt tudnak dolgozni, így 
elég kevés idő áll rendelkezésre. 

Az elmúlt hetekben sokan kérdezték, 
mikor kerülnek már ki a padok, hulla-
dékgyűjtők az 
állomás terü-
letére. Mint 
m e g t u d t u k , 
erre csak de-
cemberben, 
az átadás 
végén kerül 
sor, mivel a 
t apasz ta la -
tok szerint, 
azokon az 
állomásokon, 
ahol már ki-
helyezték, néhány nap alatt  megrongál-
ták őket. A kivitelezőre jelentős terhet ró, 
hogy a projekt zárása előtt ezeket cserél-
ni kell, mivel a beruházó így nem veszi át.

Sok problémát okoznak a graffi-
tisek is. Bár a zajvédőfal és a felül-
járó lábazata graffiti elleni véde-
lemmel van ellátva, az eltávolítás 
és az ezt követő újabb védelemmel 
való ellátás a vasúti közlekedés 
mellett nem egyszerű feladat.  

Szintén sokan kérdezik, hogy 
mikor vehetik már birtokba a kerék-
párosok és a gyalogosok a felüljá-
rót. Erre a tervek szerint szeptem-

berben kerülhet majd 
sor. Addig azonban 
több feladatot el kell 
végezni: többek kö-
zött elkezdődött egy 
statikai szempontból 
szükséges támfal 
építése, valamint he-
lyükre kell kerülni a 
kerékpáros sávot és 
az úttestet elválasztó 
korlátokat. Ezek ki-
helyezése csúszott, mivel 
nemrég megváltozott az 

erre vonatkozó törvényi szabályozás.
Zajlik a munka a Királyi Váró melletti 

P+R parkolóban is, megkezdődött en-

nek helyreállítása. Itt annyi parkolóhelyet 
alakítanak ki, amennyi korábban volt, és 
visszaállítják a közvilágítást, valamint a 
korábban kiépített kamerarendszert is.

(k.j.)

még el sem készült, máris rongálják
A lakosság a kivitelezéssel kapcsolatos 
észrevételekkel, kérdésekkel az alábbi el-
érhetőségeken keresheti meg a beruházó 
Nemzeti Infrastruktúra Zrt-t:

E-mail: godollohatvan@vasuttechnika.
hu

Telefonszám: +36-30/641-0601 (hétköz-
nap 8:00-16:00)

Ahogy azt megszokhattuk, nyárra új 
virágdíszítést kap a belváros. A nö-
vénycsere a múlt héten kezdődött. A 
tavasziak helyére nyáron pompázó vi-
rágokat ültet-
nek, de a kan-
deláberekre 
és a korlátokra 
is egymás után 
kerülnek ki az 
új dekoráci-
ók, jelentősen 
m e g e m e l v e 
városunk von-
zerejét.

Nyári virágpompA

Az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére hív-
ja fel a figyelmet a Katasztrófavédelem. 

miután gémesi györgy polgármester április 
7-én aláírta „A közterületek és az egyes, nem 
közterületeknek minősülő ingatlanok tisztán-
tartásáról...” szóló rendelet módosítását, gö-
döllőn a veszélyhelyzet végéig tilos a közterüle-
ten, valamint ingatlanon belül elszáradt növényi 
hulladékot égetni. A rendelet gödöllő teljes 
közigazgatási területére, tehát kül- és belterü-
letére egyaránt vonatkozik!

országos viszonylatban azonban nem árt 
tisztában lenni a tűzgyújtásra vonatkozó szabá-
lyokkal!

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével 
egyre többen választanak szabadtéri programot 
és tevékenységet, ennek során fokozottabb fi-
gyelmet kell fordítani a szabadban keletkező 
tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz alj-
növényzet és avar jelenti, amelyben könnyen 

és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél 
esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének 
fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor 
előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában 
vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és 
a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (Xii. 23.) 
Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, 
illetve a növénytermesztéssel összefüggésben 
keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri ége-
tése, kivéve, ha azt külön jogszabály megenge-
di. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott 
település önkormányzata engedélyezheti ren-
deletében, de égetni ebben az esetben is csak a 
rendeletben meghatározott helyen, napokon és 
módon szabad. 

Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben 
az égetést jogszabály megengedi, 5 nappal az 
égetést megelőzően írásban be kell jelenteni 
az illetékes katasztrófavédelmi szerv területi 
szervéhez. 

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és 
a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó fel-
ügyelete mellett.

(Bővebben: szolgalat.com, Facebook-oldal)

A szABAdTéri 
égeTésről



2020. május 26.8 gödöllői szolgálat közélet

Május 19-én elfogadta a parlament azt a 
törvénymódosítást, amelynek értelmében a 
kulturális dolgozók a jövőben nem lesznek 
közalkalmazottak. A döntés közel 20 ezer 
ember jogviszonyát érinti. Kiterjed a közpon-
ti költségvetési szerveknél, a helyi és nem-
zetiségi önkormányzatoknál, valamint az 
egyházi szervezeteknél foglalkoztatottakra, 
érinti a levéltárak, a muzeális intézmények, 
könyvtárak, előadóművészeti szervezetek 
dolgozóit. A módosítás a Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs Központ és a Gö-
döllői Városi Múzeum valamennyi munka-
társát érinti.

A törvénymódosítást 133 igen szavazattal, 
62 nem ellenében fogadta el a parlament a 
szakmai szervezetek tiltakozása ellenére. A 
tárca szerint a változást az indokolta, hogy a 
bértábla 2008 óta nem változott, és így már 
nem tükrözi jól a rugalmas piacgazdaságot, 

s így akarnak az intézményvezetőknek lehe-
tőséget adni, hogy a jó munkaerőt rendesen 
meg tudják fizetni. A szakma azonban más 
véleményen van. Még 2019-ben tárgyalást 
kezdeményeztek az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával, a cél azonban a közalkal-
mazotti bértábla módosítása volt, nem pedig 
annak eltörlése, a munkatársak közalkalma-
zotti státuszból kikerülése volt.  

Nagy felháborodást váltott ki az is, hogy a 
szakmai szervezetek szerint nem volt lehe-
tőség érdemi egyeztetésre. 

Az érintettek július 1-jéig kapnak tájékoz-
tatást a változásról, július 15-ig pedig megis-
merhetik az új, munkaviszonnyá alakult fog-
lalkoztatásuk feltételeit is. Az új szerződést 
a dolgozókkal október 31-ig kell megkötni, 
ha addig az alkalmazott az ajánlatra nem 
válaszol vagy nem sikerül megegyezni vele, 
foglalkoztatása automatikusan megszűnik. 

Bár a közalkalmazotti bértáblához ala-
csony összegek tartoznak, mégis több olyan 
kompenzáció társult hozzá, ami egyfajta sta-
bilitást adott az ebben a kategóriába tartozó 
szakembereknek. Így például rövidebb lesz 
a felmentési idő, a munkáltató által történő 
felmondás egyszerűsödik és kevésbé védik 
a munkavállalót, csökken a végkielégítés 
mértéke és  elveszik többek között az 50 
százalékos utazási kedvezmény is. Sovány 
vigasz az érintetteknek, hogy, a jubileumi ju-
talmak még öt évig járnak.

A Közgyűjteményi és Közművelődési 
Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) a par-
lament döntése után bejelentette, az Alkot-
mánybírósághoz fordul, és ha az Országos 
Közszolgálati Sztrájkbizottság megszervezi, 
akkor a demonstráció vagy a sztrájk lehető-
ségét sem vetik el.

(ny.f.)

kulturális szféra:
nincs többé közalkalMazotti státusz

Az elmúlt hetek bezártsága után 
bizonyára mind a gyerekek, mind 
a szülők számára nagy öröm, 
hogy a legújabb rendelekezé-
sek szerint június 16-tól mind 
napközis, mind ottalvós táborok 
szervezésére van lehetőség, 
igaz, szigorú szabályok mellett. 

Városunkban minden évben 
bőséges kínálatból lehet vá-
lasztani, s nem lesz ez másként 
most sem. A kínálat természete-
sen folyamatosan bővül, ebből 
lapunk mindössze ízelítőt adhat. 

Hogy mekkora igény van a 
nyári táborokra, jól látszik abból 
is, hogy bár még csak néhány 
napja derült ki, hogy indulhatnak 
a programok, a GKSK által meg-
hirdetett tábor turnusai néhány 
nap alatt beteltek, lapzártánk 
idején már csak az első turnus-

ban volt néhány 
hely az állatba-
rátok számára. 

Kellemes ki-
kapcso lódás t 
ígér a Trafo Club 
által szervezett 
napközis ját-
szótábor is, ami 
heti turnusokban 
várja a gyerke-
ket. A program 
igazi kikapcsolódást ígér. Tár-
sas-, sport-, és ügyességi játé-
kok, kézműves- zenei és filmes 
foglalkozások, valamint vetélke-
dők várják a gyerekeket a nyár 
folyamán. 

Várhatóan idén is nagy érdek-
lődés kíséri majd a kastély nyári 
táborait, ahová 6-10 éves gye-
rekeket várnak. A három turnus 

alatt az ifjú felfede-
zők megismerhetik 
a kastély minden-
napjait, megtud-
hatják többek kö-
zött, milyen volt az 
élet a patinás falak 
között Grassalko- 
vich Antal idején és 
Erzsébet királyné 
korában, és persze 
rengeteg játék és 
kézműves foglal-
kozás várja majd 
őket. 

Mivel sok szülő kénytelen volt 
kivenni szabadságát az elmúlt 
hetekben, így valószínűleg a ko-
rábbinál többen élnek majd az 
önkormányzat által szervezett 
tábor nyújtotta lehetőséggel is. 
A Blahai Nyári Tábor területén 
minden évben egyfajta, az isko-
lai ügyeletet kiváltó tábor várja – 
elsősorban – a rászoruló csalá-
dok gyermekeit. A programokat 
idén a Forrás Szociális Segítő és 
Gyermekjóléti Központ csapata 
szervezi. 

Nagy hagyománnyal bír a  
Megújult Nemzedékért Alapít-
vány / Szeretet Lángja Gyüleke-
zet gyermektábora is, amit idén 
2020 július 27-31. között szer-
veznek meg 6-12 éves gyerekek 
számára. A kezdetben a Szere-
tet Lángja Gyülekezet családja-
inak szervezett programra ma 
már az egyházi közösségen kí-
vülről is sok, elsősorban rászoru-
ló gödöllői gyermeket fogadnak. 

A rengeteg játék mellett többek 
között kézműves foglalkozások, 
bemutatók, érzékenyítő   prog-
ramok várják a gyerekeket, akik 
játékos formában megismerked-
hetnek a közlekedési szabályok-
kal, valamint tanító meséken, 
történeteken keresztül a legfon-
tosabb erkölcsi értékekkel is. 

A Talamba Ütőegyüttes idén 
is megkezdte már a gödöllői és 
kapolcsi táborainak szervezését. 
Ez utóbbi, a Kapolcska fesztivál 
keretében augusztus 22-től 29-
ig várja az ütőhangszerek iránt 
érdeklődőket.

A táborok programját a zene-
kar Facebook-oldalán lesz majd 
elérhető. Hasonlóan az Urban 
Verbunk is megkezdte a tábo-
rainak szervezését, ezekről is 
hamarosan, a táncegyüttes Fa-
cebook-oldalán tesznek majd 
közzé tájékoztatást.

K.J.

ElkEzdődött a nyári táborok szErvEzésE
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A Szent István Egyetem nem-
zetközi hallgatói közül közel 
négyszázan maradtak a gödöllői 
kollégiumban a kijárási korláto-
zások idején, ahol ez idő alatt 
két példaértékű kezdeménye-

zés is napvilágot látott. A diá-
kok a szír PhD-hallgató, Rajab 
Ghabour vezetésével önkéntes 
mozgalmat szerveztek beteg 
vagy krónikus betegség miatt 
szigorúbb önkéntes karantént 

tartó hallgatótársaik segítésére. 
Közel 20 segítő állt a szükség-
ben lévők szolgálatára, intézte 
számukra a bevásárlást és a 
gyógyszerek beszerzését.

A másik kezdeményezés, a 
„Hallgatók Kertje” ötletgazdája 
a SZIE ecuadori PhD-hallgatója, 
Fernanda Ramos Díaz. A hall-
gatók az utazási korlátozások 
miatt a szokásos nyári utazások 
helyett nagy valószínűséggel 
Magyarországon fogják tölteni 

a nyarat, így hasznos időtöltés-
ként zöldséget, fűszernövénye-
ket termelnek. A diákok a Gö-
döllői Agrárközpont Közhasznú 
Társaságtól (GAK Kht.) kaptak 

földet művelésre a Kertésze-
ti tanüzem területén (Gulyásik 
Zsolt tanüzemvezető hathatós 
segítségével). Eszközökkel, 
magokkal, palántákkal szintén a 
Kertészeti Tanüzem, valamint a 
SZIE Nemzetközi Központja tá-
mogatta a projektet. 

PoliP gondozás 
az Úrréti-tónál

Mivel sem az elmúlt hetekben 
nem volt lehetőség, és még 
most sincs szervezett, közös 
munka, a Bla-
háért Társaság 
tagjai 3-4 fővel 
igyekeztek az 
elmúlt hetekben 
rendezni az Úr-
réti-tó melletti 
fűzfa polip kör-
nyezetét, vala-
mint locsolni a 
múlt évben ki-
alakított külön-
leges növény 
alagútrendszert. A létesítmény 
gondozására a Polgármeste-
ri Hivatal főépítészi irodájának 
munkatársai is gondot fordítot-

tak az elmúlt hetekben, ők a haj-
tások befűzését végezték. 
Mint megtudtuk, az aszályos 

időben sajnos nem minden szál 
eredt meg, azok helyére, amik 
nem hajtottak ki, a tervek szerint 
újak kerülnek majd.  

Jó kezdeményezések válság 
ideJén a szent istván egyetemen
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Száz esztendő telt el azóta, hogy 
1920. június 4-én 16.30-kor a 
Versailles melletti Nagy Trianon 
palotában aláírták az I. világhábo-
rút Magyarország számára lezáró 
békeszerződést, ami hazánk szá-
mára nemzeti gyásznapként vo-
nult be a történelembe.  
Sokáig beszélni sem volt szabad 
a tragédiáról, amelynek napja jú-
nius 4.
2010 óta a Nemzeti Összetarto-
zás Napja, nemzeti emléknap. 
A korabeli újságok gyásznapról 
írtak. „A budapesti templomok-
ban megkondultak a harangok, 
a gyártelepek megszólaltatták a 
szirénáikat, és a borongós őszies 
levegőben tovahömpölygő szo-
morú hanghullámok a nemzeti 

összeomlás fájdalmas gyászát 
jelentették.”- számolt be a korabeli 
sajtó. 
Volt is mit gyászolni. A határ menti 
területeket összefüggő tömbök-
ben szakították el. Az ország terü-
letének 2/3 részét elvesztettük. A 
lakosság 56 százaléka, 3,2 millió 
magyar került idegen országba 
egyik pillanatról a másikra. 
A termőföld 61, az ország faállo-
mányának 88, a vasút 62, a kié-
pített utak 64, a vasércbányászat 
83, a sóbányászat 100 %-át adta 
idegen kézbe a diktátum. Különle-
ges intézkedésként az újjáépítés 
során nem épülhetett vasút egy-
nél több sínpárral. 
„Bárhova tekintsünk, túl a látha-
táron e pillanatban nagy búcsúz-

kodás folyik. Négy millió színma-
gyar, idegen gúnyába öltözötten, 
könnyes szemmel tekint a sok-
tornyú Budapest felé, búcsúznak 
a Kárpátok, az erdélyi tölgyek, a 
bácskai fekete rögök, a soproni 
boltívek, Rákóczi hamvai a kas-
sai dómban, az aradi sáncok, a 
temesi füzek. Viszontlátásra, édes 
véreink, sugárzó hegyeink, drága 
rónáink! Ez a kis Magyarország, 
ami megmaradt, ragyogni fog, 
mire visszatértek. Dolgozni fog. 
Kultúrában Athén lesz, erkölcs-
ben Sparta. Vagyunk, itt vagyunk 

és még minden jóra fog fordulni. 
Munkához fog mind a két kezünk, 
munkához és ha maid üt az óra, 
ökölbe szorul.” – írta a 8 Órai Új-
ság. A békediktátum a magyar 
irodalomban is rettenetes sokkot 
okozott. Számtalan mű igyekezett 
sorokba önteni, feldolgozni a tra-
gédiát. Ady Endre, Áprily Lajos, 
József Attila, Juhász Gyula, Kosz-
tolányi Dezső, Reményik Sándor, 
Sík Sándor, Wass Albert – hogy 
csak néhányukat említsük – örök-
érvényű művekkel emlékeztetnek 
1920. június 4-re. 

A húsvét utáni ötvenedik na-
pon ünnepli a keresztény világ a 
Szentlélek eljövetelét, s egyben 
az egyház megalapítását. Gyak-
ran említik úgy is, ez a keresztény 
egyház születésnapja.

A Szentlélek ezen a napon áradt 
ki Jézus tanítványaira, az aposto-
lokra, és ezzel a napot új tartalom-
mal töltötte meg a keresztények 
számára. 
Az Ószövetségben kétféle értel-

mezése volt pünkösd ünnepének. 
Kezdetben a hetek ünnepe volt, 
aratási ünnep, amely során az 
első termést felajánlották Isten-
nek, de később, s Jézus korában 
már bizonyos, hogy új értelemmel 
gazdagodott: a törvényadás és 
a Sínai-hegyen kötött szövetség 
ünnepe lett. Azáltal, hogy a Szent-
lélek azon a napon áradt ki, ame-
lyen az Istentől kapott törvényt 
ünnepelték, jelzi, hogy ennek az 
addigi ünnepnek a tartalmát gaz-

dagítja: a törvény már nemcsak 
kőtáblára van írva, hanem az Őt 
befogadó emberek szívébe is. 
A keresztények kezdettől fogva 
a húsvéthoz kötötten tartották 
meg az ötvenedik napot. Vannak, 
akik Szent Pál apostol megjegy-
zésében – „pünkösdig maradok 
Efezusban” – már a keresztény 
pünkösdöt értik. Az azonban biz-
tos, hogy az elvirai zsinat (313) 
tanítja: ha valaki nem tartja meg 
pünkösd ünnepét, új tévtanítást 
vezet be az egyházba. 
A IV. században már egyre több 
említés történik az ünnepről. Pün-
kösd ünnepi napján három fontos 
esemény történt: a Szentlélek – 
mint Krisztus megváltó tettének 
gyümölcse és beteljesítője – eljö-
vetele; az egyház alapítása és az 
egész világra kiterjedő missziós 
munka kezdete. A Szentlélek kiá-
radásának történetét az Apostolok 
cselekedetei rögzíti:” Amikor pedig 
eljött a pünkösd napja, és mind-
nyájan együtt voltak ugyanazon a 
helyen, hirtelen hatalmas szélro-
hamhoz hasonló zúgás támadt az 
égből, amely betöltötte az egész 
házat, ahol ültek. Majd valami 

lángnyelvek jelentek meg előttük, 
amelyek szétoszlottak, és leszáll-
tak mindegyikükre. Mindnyájan 
megteltek Szentlélekkel, és külön-
féle nyelveken kezdtek beszélni; 
úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, 
hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó 
férfi tartózkodott akkor Jeruzsá-
lemben azok közül, akik a föld 
minden nemzete között éltek. 
Amikor a zúgás támadt, összefu-
tott ez a sokaság, és nagy zavar 
keletkezett, mert mindenki a maga 
nyelvén hallotta őket beszélni. 
Megdöbbentek, és csodálkozva 
mondták: „Íme, akik beszélnek, 
nem valamennyien Galileából va-
lók-e? Akkor hogyan hallhatja őket 
mindegyikünk a maga anyanyel-
vén: pártusok, médek és elámiták, 
és akik Mezopotámiában laknak, 
vagy Júdeában és Kappadóciá-
ban, Pontuszban és Ázsiában, 
Frígiában és Pamfíliában, Egyip-
tomban és Líbia vidékén, amely 
Ciréné mellett van, és a római 
jövevények, zsidók és prozeliták, 
krétaiak és arabok: halljuk, amint 
a mi nyelvünkön beszélnek az 
Isten felséges dolgairól.” (ApCsel 
2,1–11)

Pünkösd ünnePe 

trianon 100 TRIANON
KOSZORÚZÁSI FELHÍVÁS

2020. Június 4-én 16:30 órakor

a Gödöllői királyi kastély mellett álló országzászlónál 
és a trianoni emlékműnél lehetőséget biztosítunk azon 

személyek és szervezetek számára, akik szeretnék 
koszorúikat elhelyezni. 

kérjük koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni 
legkésőbb 2020. június 02. (kedd) 12:00 óráig 

az alábbi elérhetőségeken:
Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri kabinet,

simon Edina, simon.edina@godollo.hu, +36-70-886-8747 
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gyermeKNAp – csAládi KörBeN 
A Gyermek-
nap a világ 
sok országá-
ban ünnepnap. 
A Nemzetközi 
G y e r m e k n a p 
megünneplése, 
Törökországból 
ered, ahol elő-
ször 1920-ban, 
akkor április 23-
án rendezték 
meg. Ma sok or-
szágban június 
1-jén tartják.  
Ehhez hasonló az ENSZ 
által létesített Egyete-
mes Gyermeknap in-
tézménye. Az ENSZ 
közgyűlése 1954-ben 
javasolta (836(IX). ha-
tározat), hogy minden 
országban tartsák meg 
az egyetemes gyermek-
napot. Az ünnep célja, 
hogy megemlékezzenek 
a világ gyermekeinek 
testvériségéről és egy-
más közti megértésről, 
valamint a gyermekek 
jóléte érdekében kifejtett 
küzdelemről. Javasolták 
a kormányoknak, hogy 

mindenhol olyan napot 
jelöljenek ki erre a célra, 
amit megfelelőnek gon-
dolnak.
Magyarországon az Or-
szágos Gyermekvédő 
Liga kezdeményezésére 
már a 20. század első 
évtizedében is rendez-
tek gyermeknapot, ha 
nem is minden évben, 
és nem volt konkrét idő-
pontja sem. A húszas 
években vált rendsze-
ressé, hogy május vagy 
június valamelyik napját 
gyermeknappá nevez-
ték ki. 1931-től már egy 
egész hetet szenteltek a 

gyermekeknek, többnyi-
re május első felében, 
mégpedig 1943-ig Nem-
zeti Gyermekhét néven. 
A II.világháborút követő-
en gyermekhetet tartot-
tak, 1950-1953-ig, június 
első vasárnapján, azt 
követően pedig minden 
év május utolsó vasár-
napján rendezik meg. 

Idén nincs lehetőség 
nagyszabású rendez-
vények megtartására, a 
családokban azonban 
mindenki megünnepel-
heti valamilyen formá-
ban.

Az ide esztendőben sajnos nincs lehetőség a 
gyermeknap hagyományos, szabadtéri játékok-
kal történő megünneplésére. 
A Megújult Nemzedékért Alapítvány azonban 
idén is gondol a gyerekekre.

kEDvES GÖDÖLLőI SzüLők ÉS GyEREkEk!

A Megújult Nemzedékért Alapítvány szeretettel 
köszönt mindenkit Gyereknap alkalmából. 
Bár az idei gyereknap nem tudunk bábozni, és 
ajándékokat adni Nektek, de most is gondolunk 
Rátok!

SzERETETTEL HíVuNK BENNETEKET 
MÁJuS 31-ÉN, 10-18 óRÁIG EGy 

tARtALMAS MűSoRRA, 
amit a Palánta Alapítvány állított össze. Ját-
szunk együtt egész nap ezen a különleges 

gyermeknapon.
Az összeállítást a Palánta Gyermek-és Ifjúsági 
Misszió Facebook-oldalán tudjátok megnézni!

A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcső-
de, Mézeskalács Ház telephelye lett a 
Prémium Pázsit Kft által meghirdetett 
játék győztese.
A versenyző intéz-
mények egy fotóval  
és egy szlogennel 
vehettek részt a já-
tékban, amire like 
küldéssel lehetett 
szavazni. 
Az összefogás 
eredményeként a 
„legkisebbek” ha-
talmas fölénnyel, 
2421  szavazattal 
hozták el a főnye-
reményt, egy ru-
gós tigris játékot, 
ami az intézmény 
játszóterén kapott 
helyet. 
2020. május 13-án 
került sor a nye-

remény letelepítésre, amit azóta, az intéz-
mény újra nyitásakor a gyermekek már bir-
tokba is vehettek. 

tigrisek költöztek a Palotakert 
BölcsődéBe
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Gyűrődések a levendulá-
ban 

Tóth Anna Katinka (17): A ka-
ranténra nehéz pozitív élmény-
ként tekinteni, de talán a barátaim 
folyamatos támogatása mellett 
a szüleimmel való együttlét volt 
különleges, hiszen erre kevésbé 
van lehetőség „rendes” iskola és 
munka mellett.
Dávidházy Petra (17): A legjobb 
dolog a karantén idején az volt, 
hogy a családommal lehettem, 
rengeteget főzhettem, rajzolhat-
tam, olvashattam, kertészked-
hettem, és ezeknek köszönhe-
tően fel tudtam töltődni az elmúlt 
hetekben.
Tátrai Mónika (43): Kicsit lelas-
sult az életünk, több időt tudtam 
tölteni a gyerekeimmel és nem 
utolsó sorban elmaradtak a reg-
geli veszekedések a késői kelés 
miatt.
Farkas Istvánné (70): Én mindig 
azt mondtam, hogy ha egyszer 
bezárnának egy csomó fonallal, 

csak és kötnék 
és horgolnék 
egész nap. Ez 
most meg-
valósult.  Az 
internettel is 
jobban meg-
i smerked -
tem, példá-
ul onnan 
v e t t e m 
a száj-
maszkok 
szabás-
m i n t á -
ját.
Papp Janka 
(15): Minőségi 
időt tudtam for-
dítani saját magamra és a hob-
bijaimra.
Fazekas Anna (15): A legjobb 
dolog a karanténban az volt, 
hogy volt időm olyan dolgokban 
fejlődni, olyan dolgokat elkezde-

ni, amire alapból nem lett volna 
időm az iskola és a tanulás mel-
lett. Például új nyelvet tanulni, in-
tenzívebben edzeni.
Korsós zoltán (16): Az edzé-
sekre több időt tudtam fordítani 
és a több szabadidő miatt ki tud-
tam teljesen kapcsolódni. Példá-
ul könyvet olvasni.
oláh-Puskás Réka (15): Több 
idöm volt magamra, edzeni és a 
sorozataimra. Hasznosan el tud-
tam tölteni az itthon töltött időt.
Benyó Ilona (43): A családdal 
több időt tudtam tölteni, hobbija-
imra (sport, programozás) több 

energiám jutott.

Gócza Kornélia (15): A leg-
jobb dolog a karanténban az 
volt, hogy sokkal jobb jegyeket 
szereztem, mint általában, sze-
reztem sok új barátot, akikkel na-
gyon jóban lettem, sok szabad- 

időm lett, és végignéztem sok so-
rozatot és filmet. 
Angyal Míra (16): A karanténban 
az volt a jó, hogy többet tudtam 
foglalkozni a hobbijaimmal, mint 
például a rajz és a zongorázás.
Dánfi tímea (15): A karanténban 
az egyik jó dolog az volt, hogy 
kicsit lenyugododtt az életem, 
és volt időm magamra. A másik 
pedig, hogy olyannal is volt időm 
beszélni, akivel már nagyon sze-
rettem volna.
Kovács László (51): Az utazással 
megspórolt időt a családra és a 
rendszeres sportra, olvasásra tud-
tam fordítani. 
Egri Milán (17): Könnyen javítot-
tam a jegyeimen.

Gesztesi Ferenc (15): Nem 
kellett lefeküdni 
korán és több 
időt tölthettem 

a szüleimmel.
Horváth Heni 

(17): Végre foglal-
kozhattam olyan 

dolgokkal, amiket 
amúgy a suli miatt 

hanyagolnom kellett. 
Többet olvastam, ír-
tam, táncoltam.

Katona Réka (30): Jó 
volt kiszakadni a mo-

dern világból, nem volt 
se tömegközlekedés, se 

plázák, konditermek, ha-
nem nyugodtabb lett min-

d e n és kicsit lassított a világ. 
A családomra, illetve sportolásra 
több idő jutott.

Összeállították 
a Médiaklub tagjai

KörKérdés: volt valami jó 
is a Karanténban? 

GödöllőiEk a bEzártsáGban töltött időről

MÉDIAkLub A kAMASzhíDon ÉS A SzoLGáLAtbAn
A Gödöllői könyvtár és Információs központ kamaszhídján 
működik a Médiaklub, amelynek tagjai ezúttal arról kérdezték 
a gödöllőieket, volt-e valami jó is a karantén idején. ősztől 
újra várunk minden fiatalt, aki gondolkodott már azon, hogy 
egyszer újságíró vagy influenszer lesz. 

Sokak alapélménye volt a járvány 
idején a csoportos videóchat

kreatív feladat: 
írj egy rövid szöveget, melyben mind az öt érzékszervedet 
használod!

PaPP csanád: elveszve egy vízsugárban
Most, ahogy megmosom a kezem, túl hangosnak érzem a 
csapból folyó vízsugarat. elveszek a hangjában, már nem a 
fürdőszobában vagyok, hanem egy vízesés közvetlen közelé-
ben. szúrnak a bőrömre hulló vízcseppek, mégse leszek vi-
zes. átsétálok a víz falán. az esőfüggöny túloldalán egy jég-
falat találok, elsőre tükörüvegnek tűnne, de sugárzik belőle a 

hideg (és az élet hiánya). tudom, nem fogy a jég, mégis olvad. 
csupasz a tükörképem, pedig van rajtam ruha. testem hibáit 
semmi sem takarja, mégis az emberi harmónia és egység a 
szembetűnőbb. vérem súrlódásának a hangja felerősödik az 
ereim falán, a rekeszizmomban felszabadul az atP energiája. 
a jégfalon egy papucsállatka pihen, ő az egyetlen élőlény itt 
rajtam kívül. elkezdem hallani, majd érezni az egysejtű lükte-
tő űröcskéjének működését. várom, hogy a kis csillag alakú 
sejtalkotó összegyűjtse az állatban megrekedt vizet és ki-
lökje magából, ezzel megakadályozva a felrobbanását. Már 
csak erre az egy sejtre koncentrálok, kizárom a vízfüggöny 
és a vérem zúgását, az olvadó jég szagát, csak a sejthártyán 
belüli tér van előttem, csak az számít. órákig, vagy másod-
percekig figyelem a sejtet minden érzékszervemmel, amikor 
elkezd egyre vörösesebbé válni. körbenézek, és minden a 
piros sötétebb árnyalataiban tündököl, de félelmetesen hat. 
kizökkenek ábrándozásomból – féltem, hogy erre már sosem 
leszek képes – a hosszú és erős vízsugártól a sebem felsza-
kadt, és vérzik. elzárom a csapot, és miközben kimegyek az 
ajtón, hogy bekötözzem a kezemet, meglátom a tükörben az 
orromat – olyan piros, mintha épp most jöttem volna be a hi-
deg utcáról.

pusztítók 
a Gödöllői városi könyvtár 

diák íróköre

Mindenki ír kamaszkorában. aki nem, az is. verset vagy 
novellát, 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 szövegek, kreatív írásfeladatok, 
szövegcincálás. és persze pusztítva vihogás. 

PaPP csanád egy álmodozó, aki akarata ellenére már 
kezd felnőni. imádja a (rajz)filmeket.  szabadidejében olvas, 
ír vagy zenét hallgat, miközben kézműveskedik.
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Szabó Péter motivációs előadó, 
tréner az elmúlt években már 
több olyan könyvvel lepte meg 
az olvasókat, amik egy minősé-
gibb élet kialakításához adnak 
segítséget. 
Legújabb, Először a fontosat 
című munkájában az idő meg-
felelő beosztására fókuszál.  
Ám, ha valaki arra számít, hogy 
ahhoz kap tippeket, préseljen 
bele még több dolgot a nap 24 
órájába, az nagyot fog csalód-
ni. Szabó Péter, ahogy koráb-
ban is, inkább arra világít rá, 
hogyan használjuk ki a rendel-
kezésünkre álló időt a leghaté-
konyabban úgy, hogy abból pi-
henésre, feltöltődésre is jusson. 
Ahogy a szerző fogalmaz, fel 
kell ismernünk, hogy senkinek 
sincs ideje mindenre, de min-
denkinek lehet ideje arra, ami 
igazán fontos a számára: a csa-
ládra, egy hobbira, a tanulásra 
vagy épp a semmittevéssel 
való feltöltődésre.
Szabó Péter könyve a felüle-
tes szemlélőnek kicsit közhe-
lyesnek tűnhet, hiszen olyan 
sokszor halljuk, hogy mennyire 
fontos a pihenés, a magunkra 
fordított idő, és számtalan ta-
nácsot is kapunk arra vonatko-
zóan, hogyan fokozzuk a haté-
konyságunkat. 
Mégis mitől más ez a könyv, 
mint a többi? 
Először is: Semmire sem 
mondja: Ezt így kell csinálni! 
Felajánlja, hogy egy-egy mód-
szert próbáljunk ki, és igazítsuk 

a személyes lehetőségeinkhez.
Másodszor: Nem kell hozzá 
beszerezni méregdrága dolgo-
kat, újabb okoseszközöket, sőt! 
Javaslatokat tesz arra, hogyan 
tanuljunk meg úgy dolgozni és 
létezni, hogy ne váljunk a szá-
mítógépek, telefonok és egyéb 
nélkülözhetetlennek tartott dol-
gok rabjaivá.
Harmadszor: A szerző tisztában 
van azzal, hogy nem egyformák 
a lehetőségeink, és ennek függ-
vényében ad tanácsokat.
Negyedszer pedig, ezek a sok-
szor közhelyesnek tűnő tippek 
működnek! Apró, a mindenna-
pokba beilleszthető, pénzbe 
nem kerülő ötletek ezek, amik 
segítenek abban, hogy jobban 
tudjuk ellátni feladatainkat, és 
abban is, hogy kiegyensúlyo-
zottabb, boldogabb emberekké 
váljunk. Tessék kipróbálni!
(Szabó Péter: Először a fonto-
sat)

Vörös Eszter Anna képei a világ 
számos pontján szereztek már ra-
jongót. Különleges hangulatuk so-
kakat magukkal ragadnak. Így volt 
ezzel Kalmár Lajos Gábor író is, 
aki már régóta figyelemmel kíséri 
Eszter munkáit. Nem csoda, hogy 
az író most megjelent, fiataloknak 
szóló Rose és az ezüst obulus 
című ifjúsági fantasy regénye borí-
tójára a gödöllői alkotó „Csak egy 
kis bátorság kell” című festménye 
került. A kép Vörös Eszter Anna 
egy korábbi munkája, ám tökéle-
tesen illik az izgalmas történethez. 
A könyv főhőse Rose Palmer, a 
tizennégy éves diáklány azt a vá-
ratlan feladatot kapja, hogy egy 
iskolai táborozás során vigyázzon 
a nála jóval fiatalabb alsó tagoza-
tosok egy csoportjára.
A Diablo-tó melletti kempinge-
zés során egy tábortűznél hallott 
mendemondából Rose arról érte-
sül, hogy valahol a környéken áll 
egy valódi kísértetház, ami ezen a 
környéken sok rémtörténet forrása. 

Rose úgy dönt, hogy bátorságát 
bizonyítsa, megkeresi a titokzatos 
házat.
Mindeközben egy rejtélyes, éjjel 
kószáló idegen, hatalmas farkasá-
val a környéket járja...
Hogy megtalálja- e Rose a kísértet-
házat, és ki a titokzatos idegen, ki-
derül Kalmár Lajos Gábor Rose és 
az ezüst obulus című könyvéből. 

Megnyitó nélkül készül új kiállításra a Levendula Galéria. Pünkösd után, 
június 2-án keddtől Arthur Meyer képei kerülnek a Remsey körúti kiállí-
tóterem falaira. A gödöllői festőművész több mint tíz, a természet ihlette 
alkotását, növény ábrázolásait, tájképeit tekinthetik meg majd az érdeklő-
dők. Arthur Meyer munkáit a tervek szerint Posztobányi Péter festményei 
váltják majd fel június közepén.  

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA

Hasznos időtöltés

könyvborítón 
vörös eszter anna festménye

arthur meyer kéPei 
a LevenduLa GaLériában
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Nagy visszhangot váltott ki a 
Gödöllői Iparművészeti Műhely 
kortárs ékszereket bemutató ki-
állítása. A fiatal iparművészek al-
kotásait felvonultató kiállítás mind 
anyagában, mind megjelenésé-
ben különlegesnek számít.
A kiállításhoz a tervek szerint 
szakmai beszélgetés fog majd 
kapcsolódni, amelynek kereté-
ben közelebbről meg lehet is-
merkedni az alkotókkal. Addig is, 
amíg várjuk az újbóli megnyitást 
és a találkozóknak a lehetőségét, 
a Gödöllői Iparművészeti Műhely 
Facebook-oldalán Hidasi Zsófia 

textiltervező művész, a GIM – 
ház szakmai vezetője interjúso-
rozatot indított, amelyben bemu-
tatja a kiállító fiatal művészeket. 
Az érdeklődők megtudhatják 
többek között, kinek a munkája 
látható Bostoni Szépművészeti 
Múzeumban, hogyan válhatnak 
ékszerré egy használt könyv lap-
jai, de kiderül az is, nem is akár-
rmilyen ékszerek készülhetnek 
fémhabból. 
A Gödöllői Iparművészeti Műhely 
Facebook oldalán az érdeklődők 
a művészek munkáiból is izgal-
mas válogatást láthatnak.      (k.j.)

A Múzeumok Világnapját, má-
jus 18-át virtuális kiállítás meg-
nyitóval ünnepelte a Gödöllői 
Városi Múzeum.  A két részből 
álló projekt első része már ko-
rábban „megnyílt”, ennek során 
az óvodásoktól vártak a múze-
umi élményekhez kapcsolódó 

r a j z o k a t , 
május 18-
án pedig az 
iskolásoknak a koronavírus- 
járványhoz kapcsolódó munkái 
kerültek fel a múzeum virtuális 
kiállítótermébe. 
A Petőfi Sándor Általános Isko-

lából Kádár Gabri-
ella tanárnő, a Damjanich Já-
nos Általános Iskolából Halmai 
László és Monostori Judit ta-
nárok, a Szent Imre Katolikus 
Általános Iskolából pedig Praz-

novszky Tünde tanárnő segít-
ségével érkeztek be a rajzok, a 
múzeum részéről Kovács Noé-
mi múzeumpedagógus koordi-
nálta a programot. 

(b.j.)

Gyermekek munkái a múzeum online kiállításán

gim-ház – interjúk mutatják be az ékszertervezőket 

A VÁRoSI KÖNyVTÁR FELHíVÁSA
A koronavírus-járvány miatt könyvtárunk 2020. március 17-től ugyan személyesen nem látogatható, de mi már nagyon ké-
szülünk az újranyitásra. Késedelmi díjat továbbra sem számolunk fel, de foLyAMAtoSAn LEhEtőSÉGEt nyújtunk A 
kÖnyvEk vISSzAhozAtALáRA MInDEn hÉtkÖznAP 9-16 óRáIG.
Az udvar felőli bejáratnál lehet leadni a dokumentumokat, melyeket 72 órára karanténba teszünk, ezután kerülnek újból a 
könyvespolcokra.
kölcsönzés: e-mailen (konyvtar@gvkik.hu) lehet könyveket, DvD-ket, CD-ket kérni. könyvtárosaink összeállítják a csoma-
got, és a következő napon, megbeszélt időpontban át lehet venni a könyvtárosoktól. kérjük, olvasójegy számát tüntesse fel 
a levélben, amennyiben nem tudja, a születési dátumát, hogy be tudjuk azonosítani rendszerünkben.
Idős, mozgásukban korlátozott olvasóinknak házhoz szállítjuk a kért könyveket: e-mailben, vagy telefonon  jelezzék az igé-
nyüket: konyvtar@gvkik.hu), 28/515/532
visszahozatal: Minden hétköznap 9-16 óráig az udvar felőli bejáratunknál lehet leadni a visszahozott dokumentumokat.
„kérdezd a könyvtárost” azonnali kérdések-válaszok szolgáltatásunkat a honlapunk jobb oldali „beszélgetős felhőjében” 
találja. Segítünk eligazodni az online elérhető tartalmak, adatbázisok keresésében; könyvtárunk katalógusában való kere-
sésben; Gödöllő Wiki-ben való tájékozódásban; irodalomjegyzék összeállításában; vagy bármilyen egyéb kérésben.
Friss információkat honlapunkon (www.gvkik.hu) és Facebook-oldalainkon folyamatosan közlünk!
használják ki online szolgáltatási lehetőségeinket: www.gvkik.hu/katalogus és a könyvsúgót! konyvsu-go.gvkik.hu
Reméljük az eltelt időszakban sikerült segítséget nyújtanunk Önöknek a kölcsönzési lehetőséggel és a könyvet házhoz 
szolgáltatásunkkal.

Cseri-holzmann Lili (szent imre)

Daróczi Petra (Petőfi)Császár inez (damjanich)
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FELHÍVÁS

GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA 
kitüntető cím adományozására

Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1996. évi 12. (VI.3.) számú 
önkormányzati rendeletében, szabályozza az önkormányzat leg-

magasabb elismerését a 

GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA 

kitüntető cím adományozásának rendjét.
A kitüntető cím azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek 

adható, akik:
• a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életé-

ben maradandót alkottak;
• egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták 

az emberi civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva a 
város tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez.
„Gödöllő Város Díszpolgára” kitüntető cím évente, legfeljebb 1 

személynek adományozható.

A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az 
önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek, közösségek, sze-
mélyek. Az adományozásról a Képviselő-testület dönt. A kitüntetés 
post mortem adományozható, posztumusz nem adományozható.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy javaslataikkal, véleménynyilvánítá-
sukkal segítsék a döntéshozók munkáját!

Kérem, hogy javaslatukat részletes indoklással szíveskedjenek a 
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet munkatársának Simon 

Edinának elküldeni a simon.edina@godollo.hu e-mail címre.
A javaslatok benyújtásának határideje: 2020. május 29. (péntek) 

12:00 óra

Dr. Gémesi György sk., Gödöllő város polgármestere

FELHÍVÁS
GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA 

díj adományozására

Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1998. évi 12. (V.28.) számú ön-
kormányzati rendeletében, szabályozza az önkormányzat kiemelkedő 

elismerését a GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díj 
adományozásának rendjét.

A rendelet 4/A.§.(1) pontja szerint:
GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díj adományozható azoknak a köztar-

tozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások 
személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető tisztség-
viselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási 

tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében, a lakos-
ság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, 

illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatása-
inak bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.

A rendelet 4/A.§.(2) pontja szerint:
GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díjban évente két személy részesíthető.

A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az önkor-
mányzat szervei, társadalmi szervezetek, közösségek, személyek. Az 

adományozásról a képviselő-testület dönt. 
Tisztelettel kérem Önöket, hogy javaslataikkal, véleménynyilvánításuk-

kal segítsék a döntéshozók munkáját!

Kérem, hogy javaslatukat részletes indoklással szíveskedjenek a 
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet munkatársának Simon 

Edinának elküldeni a simon.edina@godollo.hu e-mail címre.

A javaslatok benyújtásának határideje: 
2020. június. 10. (szerda), 12 óra

 
Pelyhe József sk., a Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottság

 elnöke

beküldési határidő: 
2020. június 9.

Megfejtés:
Nagy hagyományokkal bíró gödöllői művé-
szeti közösség. 

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Teszáry Vince, Mészáros Mira

A Dűlő borkereskedés 1000 ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Varga Lőrinc, Nagy Lilla

A happy box (Petőfi-udvar) 2000 ft-os 
utalványát nyerte:
Balla Vera

A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Cseh Regina, Turai Lajosné  

A Mezőgazdasági és kertészeti áruház 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Vajda Erika, Földvári György

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy 
a nyereménysorsoláson való részvételhez el-
engedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár 
emailben küldik be a megfejtést – a nevük mel-
lett a pontos postai címüket is adják meg!
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A Pilisi Parkerdő Zrt. élőhelyfej-
lesztési programjának és a ter-
mészetközeli erdőgazdálkodás-
nak köszönhetően a parkerdőben 
több helyütt is megtelepedtek a 
fekete gólyák. Május elején egy 
vadkamera rögzítette ezt a foko-
zottan védett madarat a Valkói Er-
dészet területén, ahol régebben 
költött, most pedig újra megjelent.
Idősebb erdészek elmondása 
szerint a fekete gólya korábban is 
költött a területen, de sokáig nem 

lehetett találkozni e rejtett életmó-
dot folytató madárral. Fekete gó-
lyát legutóbb tavaly figyeltek meg 
– csupán néhány esetben – egy 
Gödöllőhöz közeli mocsaras ré-
szen. A madár most viszont visz-
szatért a Valkói Erdészet által ke-
zelt örökerdőbe, ahol megtalálta 
az igényeinek megfelelő élőhelyet 
a párjával: Bag községhatárában, 
egy folyamatos erdőborítással 
kezelt, vizenyős területen elhelye-
zett vadkamera fotózott le fekete 

gólyát május első napjaiban.
A Pilisi Parkerdő területén 2018-
ban két fekete gólya pár költötte 
ki a fiókáit egy Esztergomhoz, 
illetve Pilismaróthoz közeli erdő-

területen. A két fészkelő párnak 
három-három fiókája kelt ki tava-
lyelőtt júniusban. A nyomon köve-
tés, valamint a természetvédelmi 
munka szempontjából kiemelten 

fontos információszerzés céljá-
ból a fiókákat a fészek elhagyása 
előtt meggyűrűzték a Pilisi Par-
kerdő Zrt. és a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park Igazgatóság szakembe-

rei.
Az ember jelenlétét kerü-
lő, a háborítatlan, vizes 
területeken fészkelő fe-
kete gólya elterjedését 
segíti a parkerdő olyan 
hosszú távú élőhelyfej-
lesztési programja, mint a 
vizes élőhelyek védelme. 
A program keretében az 
erdészek mesterséges és 
természetes kistavak, víz-
folyások karbantartását, 
helyreállítását végezték 
el az utóbbi években. A 
néhány tíz négyzetméter 
nagyságú vízfelületek a 
helyi kétéltű- és hüllőfau-
na fontos szaporodóhelyét 
jelentik, így a fekete gólya 

számára elegendő táplálék áll 
rendelkezésre.

Forrás: Pilisi Parkerdő Zrt. 
közlemény

Egy kutyát könnyebb rászoktat-
ni arra, hogy pacsit adjon, mint 
a szobatisztaságra. Nem csoda, 
hiszen ez a mozdulat az elvá-
lasztása előtti időkből szárma-
zik, amikor gyúró-dögönyöző 
mozdulatokkal próbált még több 
tejet kimasszírozni a kutyama-
mából.

A kutya a mancsaival is kommu-
nikál, de a kutyamancsok termé-
szetesen teljesen már jelentést 
hordoznak, mint az emberi kéz-
fogás. Amikor a kutya mereven 
a szemünkbe nézve a kezünk-
re helyezi a mancsát, többnyi-
re enni kér, játszani szeretne, 
simogatásra vágyik, vagy csak 
tudatosítani szeretné bennünk, 
hogy létezik.
Ki az úr a házban?
Egészen más a helyzet akkor, 
amikor a kutya könnyedén a 
vállunkra, vagy éppenséggel a 
fejünk búbjára ejti pracliját. Ez 
a gesztus a dominancia kifeje-
zésének barátságos formája, 
ám jelentőségét nem szabad 

alábecsülnünk. A kutya így pró-
bálja meg felmérni a hierarchiá-
ban betöltött pozícióját, így tesz 
óvatos kísérleteket arra, hogy 
felülírja az addigi rendet. Ez a 
bepróbálkozás emberi nyelven 
valahogy így hangozna: „Ked-
ves gazdám, nem zavarna, ha 
mostantól én parancsolnék ne-
ked?”
Mit jelent, ha a kutya felemeli az 
egyik mellső lábát?

Ez a leginkább va-
dászkutyákra jellemző 
gesztus minden ku-
tyafajtára, de főként 
a terrierekre jellemző. 
Ez a testtartás némi 
határozatlansággal 
kísért nagyfokú kon-
centrációt jelez. Ez a 
két dolog nem mond 
egymásnak ellent, hi-
szen a bizonytalanság 

komoly odafigyelést kíván a 
probléma sikeres megoldá-
sához. Ha nem tudjuk el-
dönteni, hogy kutyánk most 
éppen nagyon figyel, vagy 
csak elmélázott, figyeljük 
meg a testtartását és a po-
fáját, mert ezekből azonnal 
kiolvashatjuk a választ, ami 
emberi nyelven valahogy 
így hangozna: „Nagyon fi-
gyelek”, vagy „nem igazán 
tudom, mit is csináljak”.

ÚjrA megjeleNTeK A FeKeTe gólyáK 
gödöllő KözeléBeN

Képünk illusztráció

Pacsi? Mit Mond a kutya a Mancsával?
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Kiscicáknak szerető gazdit keresek. Ingyen elvihetőek. 
Most 4 hetesek. Érdeklődni: 06-30-426-1933

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.

döMe: 4 éves kan. barátságos, bújós, de 
csak a lánykutyákkal van el.

dorka: 4 éves, ivartalanított szuka. 
Emberekkel, gyerekekkel, kutyákkal 
remekül kijön. kiváló dajkakutya.

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

Amikor az ember kertészkedik, 
sokszor a száraz szakcikkek 
mellé jól jönnek olyan ötletek, 
melyek egyszerűek és könnyen 
megjegyezhetők. Ezen a héten 
csokorba gyűjtöttünk pár ötle-
tet, amit remélünk, a kerttulaj-
donosok segítségre lesz. 
Első ilyen érdekesség, hogy ha 
megfigyeljük a gyepfelületünket 
és a pitypangok elterjedését 
látjuk, az nitrogénhiányt jelez, 
ahogy a különféle herefajok el-
szaporodása is. Ilyenkor érde-
mes erre specializálódott gyept-
rágyát vásárolni. 
A savanyú talajok jelzőnövénye 
a kúszó boglárka. Ő jelezheti a 
talaj rossz művelési állapotát is.
A nagyon vizes telkeken, ta-
lajokon ültethetünk Kanadai 
nyárfákat, mert rendkívül nagy 
a vízfelhasználásuk és nagyon 
gyorsan meg is nőnek. 
A Magnóliák nagyon jól mutat-
nak és jobban is érvényesül-
nek, ha sötét színű tűlevelűek, 
fenyőfélék elé ültetjük. 
A tóval rendelkezőknek egy 

hasznos tanács: hogy a bioló-
giai egyensúlya fennmaradjon, 
évente egyszer mindig csak a 
felét, nagyobb tavaknál csak a 
harmadát takarítsuk ki. 
Amennyiben veteményessel 
rendelkezünk, a kandallóból 
kiszedett fahamu, kiváló szer 
a káposztalegyek ellen. A ha-
mut közvetlenül a palánták töve 
köré hintsük. 
A karfiol gyönyörű fehér marad, 

ha a felső levelei-
ket a szedés előtt 
néhány héttel a vi-
rágzat felett össze-
kötjük. 
A kapor remekül 
elűzi a legyeket és 
akár virágágyások-
ba is ültethető, mert 
remekül mutat, ám 
kétszer egymás 
után soha ne ves-

sük ugyanarra 
a helyre. 
Aki segíte-
ni szeretné a 
méheket, ül-
tessen citrom-
füvet a kertbe, 
mert a méhek 
gyógyító anyagok szívnak 
ki belőle. 
Kakukkfüvet ne ültessünk 
olyan helyre, amit sokat 
locsolunk, mert sem a túl-
zott trágyázást nem ked-
veli, sem a locsolást. 

Akit szeretnek a szúnyogok, ők 
a kerti munkák előtt dörzsöljék 
be magukat petrezselyemmel, 
mert az illata elűzi őket. 
A ribiszkebokrok körül, amikor 
épp a virágzásukat élik, vasta-
gon takarjuk le fűkaszálékkal, 
így megvédjük a kiszáradástól, 
amire ilyenkor nagyon érzéke-
nyek. 
Sokan bajban vannak a málna 
kezelésével, pedig egyszerű, 
minden, egyszer már termett 
vesszőt bátran le lehet vágni. 
Amikor fát választunk és na-
gyon gyorsan növő és hamar 
árnyékot adó fát keres, választ-
hatja a bálványfát. Ágai akár 

2-3 métert is nőhetnek évente,a 
magassága is hatalmas lesz, 
külföldön sokszor hívják az ég-
bolt fájának.
Jó kertészkedést kívánok!  

Bujtás Anikó 
www.bujtaskert.iwk.hu

turul 
GÖDÖLLŐI ÁLLATKÓRHÁZ
(Gödöllő, Szabadság út 21.a HÉV-fordulónál)

állatpatika

Hétvégén is nyitva tartó ügyelet

9.00–19.00, tel: 06-30-943-9898

A koronavírus-járvány miatt ügyeleti időnk megváltozott: szombat 
és vasárnap 10-18 óráig fogadjuk a beteg állatokat.

Kicsi érdeKességeK
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Gémesi Csanád amellett, hogy a 
magyar kardválogatott oszlopos 
tagja, az új gödöllői vívócsarnok 
fenntartásáért és üzemeltetésé-
ért felelős Ötvös Ká-
roly Sport Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazga-
tója is. A mindennapi 
edzések mellett Csa-
nád természetesen a 
beruházás folyamatain 
is rajta tartja a szemét.
„Az építkezés során 
eddig minden a meg-
felelő ütemben zaj-
lik. Egyelőre teljesen 
elégedettek vagyunk. 
Hamarosan kezdődik 
a tető kivitelezése. A 
kétszintes főépület esetén a ko-
szorú megvan már, míg a küz-
dőtérnél pedig éppen a második 
szint oszlopainak vasalása zajlik. 

Az átadást illetően a projekt 
várható befejezése: 2020. 
december 31. A jelenle-
gi állás szerint ez tartható 

ütem.” – nyilatkozta a GEAC 33 
éves versenyzője.
Az új csarnok átadásával min-
denképpen szeretnék majd a 

vívás helyi bázisát nö-
velni, gyerekek tömegeit 
bevonni. Általános isko-
lákkal együttműködve, 
beiktatni a vívást a test-
nevelés órákba valami-
lyen formában.
„Sajnos a vívás nem tö-
megsport, mivel nagyon 
sajátos eszközigénye 

van. De a célunk természetesen 
az, hogy minél többen csinálják. 
Az egyesületünknél ezért már az 
óvodás korú gyerekekkel megis-

mertetjük a vívást. Tartunk szá-
mukra is edzéseket. Onnantól 
kezdve pedig gyakorlatilag min-
den korosztálynak. Vagyis az új 
vívótermet a legkisebbektől egé-
szen a nyugdíjasokig mindenki 
fogja tudni használni.”
Az Európa-bajnok kardozó en-
nek megfelelően januártól már 
új, a gödöllői vívás hagyományait 
megillető helyszínen folytathatja 
a felkészülését a 2021-es tokiói 
olimpiára.

-HB-

A vívás mellett az asztalitenisz 
szerelmesei is új otthont kapnak 
a közel jövőben. A beruházás 
lebonyolítása során a járvány 
okozott némi nehézséget, de 
mindezek ellenére a kivitelezés 

a tervek szerint halad. Az egye-
sület elnöke, Bartha Tibor szerint 
az asztaliteniszezők még 2020 
őszén beköltözhetnek az új léte-
sítménybe.
„Az építkezés során az alap-
anyagok Kínából érkeztek a 
szendvicspanelekhez, melyek 
viszont csúszást szenvedtek a 
járványügyi helyzet miatt. Saj-
nos a pandémia a pályázati ad-
minisztrációt is lelassította, így 

annak ellenére, hogy a MOATSZ 
elnöksége megszavazta a befe-
jezéshez szükséges forrás bizto-
sítását a támogatási szerződés 
megkötése még nem kezdőd-
hetett el. Az önkormányzat segít 

azzal, hogy 50 millió Ft kölcsönt 
ad a beruházás folytatásához, 
így a Butterfly Magyarország Kft. 
szerepvállalásával együtt ösz-
szeáll a forrás a következő ütem 
megvalósításához. Ez az ütem a 
használatbavételhez szükséges 
munkarészeket tartalmazza (vilá-
gítás, fűtés, sportpadló, öltözők). 
Jelenleg a közbeszerzést készít-
jük elő, júliusban folytatódhat a 
munka. Október-november tájé-

kán szeretnénk bírtokba venni az 
épületet.”
Az infrastruktúra fejlesztés mel-
lett az Gödöllői Sport Klub aszta-
litenisz szakosztályánál az edzői 
stáb, illetve a szakmai munka te-

rén is komoly előrelépés várható.
A sportszakmai előkészületek 
eközben ezzel párhuzamosan 
folynak. Németországból szer-
ződtettük haza Szappanos Csa-
ba vezetőedzőnket, aki korábbi 
ifjúsági szövetségi kapitányként 
és éljátékosként már bizonyított. 
11 év profiskodás és nemzet-
közi edzősködési tapasztalattal 
a háta mögött az ország egyik 
legjobb edzőjeként lesz felelős 

az idén 70 éves gödöllői asz-
talitenisz szakosztály szakmai 
munkájáért. A nyár is nagyon in-
tenzív lesz, mert alapos erőnléti 
felkészülést követően Tóth Krisz-
tina vezetésével 1 hetes edzőtá-

bort tartunk. Ezután Szappanos 
Csabával 2 hétig gyakorolnak a 
játékosok, azt követően pedig 
egy németországi 2 hetes edző-
tábor szerepel a programban. Az 
edzőtábor után a srácok éppen 
az idénynyitó országos verseny-
re fognak hazaérni, ahol remé-
nyeim szerint alaposan megmu-
tatjuk, hogy számolni kell velünk 
az elitben.” – zárta szavait Bartha 
Tibor, a klub első embere.   -HB-

„Már az új vívócsarnokban FoGok az oliMPiára készülni.”

az asztaLitenisz Csarnokot méG az idén birtokba 
vehetik a Gsk Játékosai

A januári alapkőletétel óta zökkenőmentesen zajlik a beru-
házás az új vívócsarnokot illetően. Az új létesítmény min-
den bizonnyal még idén decemberben átadásra kerül. Ezt 
követően pedig többek között városunk első számú vívója, 
az olimpiai kvótával rendelkező Gémesi Csanád is birtokba 
veheti a gödöllői vívás új, minden igényt kielégítő otthonát.
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Március közepén a Gödöllői 
Judo Klub háza táján is megállt 
az élet. Közel két hónapos szü-
net után májusban elkezdhet-
ték a gyerekekkel a szabadtéri 
edzéseket. Ellenben az, hogy 
mikor térhetnek vissza a ter-
mekbe még mindig bizonytalan. 
Egy rövid helyzetjelentés ere-
jéig az egyesület edzőjét, Futó 
Gábort kérdeztük a gödöllői 
cselgáncsozók kapcsán.
„Május elején újraindult az élet 
nálunk is. Az utóbbi két hétben 

már voltak edzéseink. Ezek 
szabadtéri, leginkább futóedzé-
sek különböző játékos felada-
tokkal vegyítve. Hiába, hogy a 

tatamira még nem mehetnek 
vissza a gyerekek. Már ez is 
komoly előrelépés két hónap 
után. Már mindenki nagyon ki 
volt éhezve a mozgásra, és per-
sze a társaságra, a közösségre 
még inkább.” – jelentette ki az 
klub trénere.
Bíznak benne, hogy június má-
sodik felében már visszatérhet-
nek a sportág lényegi részéhez, 
az egymás elleni harchoz a 
szőnyegen.
„Egyelőre még kérdés, hogy mi-

kor mehetünk vissza a termek-
be. Ennek kapcsán elsősorban 
a kormány intézkedéseire, illet-
ve a hazai cselgáncs szövetség 

válaszára várunk. Bízunk ben-
ne, hogy június közepétől már a 
benti edzéseket is el tudjuk vé-
gezni. Ami azért is fontos lenne, 
mert feltehetően őszre már nor-
malizálódhat valamennyire a 
helyzet, és talán versenyeket is 

rendezhetnek.”
Az újraindulás 
után nem sok-
kal a gödöllői 
cselgáncsozók-
nál máris tobor-
zót szerveznek, 
és várják mind 
a kezdők, mind 
az újra kezdők 
jelentkezését 

is.
„Jelenleg közel 30 fős taglét-
számmal működünk. Ezt sze-
retnénk még lehetőleg feltor-
názni kicsit. A legkisebbektől, az 
ovisoktól egészen a versenyző 
korosztályokig. Mindenkit vá-
runk, aki szeretné kipróbálni a 
judot. Ezt a szép, egészségre 
és életre nevelő sportágat.”
-HB-

újratErvEzésbE FoGtak a judósok is

„Tavaly júniusban lettünk teljes 
jogú tagjai a jégkorong szövet-
ségnek, ezt követően az ősszel 
toborzásba kezdtünk, míg az 
első edzéseket november elején 
tartottuk meg. A pandémia előtt 
már közel 40 igazolt játékos-
sal rendelkeztünk, ami néhány 
hónap leforgása után nagyon 
komoly számnak minősül. A 
korcsoportok tekintetében el-
sősorban a 8 és 10 évesekre 
fókuszálunk. Eleinte, az indu-
lásnál tele voltunk kétségekkel 
a távolság miatt, mivel egyelőre 
az egyesületünk edzéseit a hat-
vani gigászok otthonában tud-

juk csak lebonyolítani. 
De nagyon pozitív volt 
az első szezon.” – nyi-
latkozta lapunknak az 
új gödöllői jégkorong 
egyesület első embere.
A versenysport mellett 
legalább annyira, ha-
nem jobban szeretné-
nek a klub részéről a 
sportág tömegsport ol-
dalára is koncentrálni.

„A jégkorong, mint látvány-
sport tömegbázisát szeret-
nénk Gödöllőn kiépíteni. 
Hosszú távon egyértelmű-
en ez a célunk. Illetve a jég 
szeretetre nevelni a gyerekeket. 
Pont emiatt szeretnénk az egye-
sületen belül a szülőket, a csa-
ládokat kompletten is bevonni 
a sportba például szülő-gyerek 
korcsolyázásokkal és sok más 
közös programokkal. Emellett 
pedig az iskolákkal, óvodákkal 
való együttműködések révén 
szeretnénk minden gyereket le-
hetőleg jégre vinni.”

A klub infrastrukturális tervei ha-
sonlóan ambiciózusok, amelyek 
között szerepel többek között a 
saját gödöllői jégpálya projektje 
is. Remélik a klubnál, hogy a ter-
vek két éven belül kézzel fogha-
tó valósággá is válnak.
„Az épülő uszoda melletti-mö-
götti területen két nagy jégpálya 
építésre kaptunk ígéretet. Ez 
már tulajdonképpen nem csak 

terv, hanem a konkrét meg-
valósítás előtt álló beruházás. 
Remélhetőleg az uszoda elké-
szülte után elkezdődhet a jég-
pálya megvalósítása is. A saját 
jégfelület elengedhetetlen lesz 
számunkra mind a tömegbázis 
kiépítéséhez, mind magához a 
versenysporthoz.” – zárta gon-
dolatait Molnár Mihály.

-HB-

Fél éve indult, máris sikertörténet a gödöllői jégkorong
Ambiciózus tervekkel indul-
tak, a kezdeti sikerek még 
magát az egyesület vezető-
jét, Molnár Mihályt is némileg 
meglepték. Most még Hatvan-
ba kell járniuk a gyerekeknek 
a jégcsarnok hiánya miatt, de 
a tervek szerint két éven belül 
megépül a gödöllői jégpálya 
is, így azt követően igazán 
fellendülhet a helyi jégkorong 
élet.
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PÁLYÁZATI   HiRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) két-
fordulós pályázatot hirdet a gödöllői 8102/3, 8102/4, 8126/1, 8126/2 és 
8126/3 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, Berente utcai 
telek ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére. A pályázat a 8102/3, 
8102/4, 8126/1, 8126/2, 8126/3 helyrajzi számú beépítetlen terület meg-
nevezésű ingatlanra mind együtt, mind ingatlanonként (kivéve a 8126/1 
és a 8126/3 helyrajzi számú ingatlanok kizárólag együtt) nyújtható be. 
Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik a teljes ingatlan együttes 
megvételére tesznek ajánlatot.
Az ingatlanok irányára: 
A feltünetett adatok: sorszám, helyrajzi szám, terület, ingatlan- nyilván-
tartási megnevezés és az ingatlan minimum irányára mindösszesen: 
1./ 8102/3 hrsz.,  800 m2, beépítetlen terület, 18.800.000 Ft
2./ 8102/4 hrsz.,  800 m2, beépítetlen terület, 18.800.000 Ft
3./ 8126/1 hrsz., 1231m2, beépítetlen terület, 29.000.000 Ft
4./ 8126/3 hrsz.,  140 m2, beépítetlen terület,   2.000.000 Ft
5./ 8126/2 hrsz.,  906 m2, beépítetlen terület, 21.400.000 Ft
Összesen: 3877 m2  90.000.000 Ft

Az ajánlatok benyújthatók: 2020. június 15. napján 12.00 óráig. 
A pályázati tájékoztató a www.godollo.hu Gödöllő város honlapjáról.
Az ajánlatok a pályázati tájékoztatóban megjelölt tartalommal postai 
úton, vagy személyesen, Gödöllő Város Önkormányzata 2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 6. I. em. 113. számú iroda, vagy az I. em. Jegyzői titkár-
ság címén nyújthatók be. Személyesen, vagy képviselő útján beadott 
ajánlatok esetében átvételi elismervényt ad a kiíró.
A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést 
köt. A pályázat második fordulójában az ajánlott bruttó vételár 10 %-ának 
megfelelő összegű bánatpénzt kell megfizetnie a pályázónak a kiíró ré-
szére. 
A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes 
személy esetén igazolni kell a személyazonosságát, meg kell adni adó-
azonosító jelét. Nem természetes személy esetén igazolnia kell, hogy 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekez-
désében foglaltak alapján átlátható szervezet. A pályázat nyertesével 
nem köthető meg a szerződés, amennyiben személyazonosságát nem 
igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, hogy 
átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem 
átlátható szervezet.
Részletesebb tájékoztatást, illetve konzultációs lehetőséget dr. Kiss 
Árpád jegyző és Kovács Katalin vagyongazdálkodó munkatárs biztosít 
(tel.: 28/529-190, 28/529-237, e-mail: kovacs.katalin@godollo.hu). Az 
ingatlanok Kovács Katalinnal a 28/529-237-es telefonszámon egyezte-
tett időpontban megtekinthetők.

TÁJÉKOZTATÓ A VESZÉLYHELYZET ALATTI ELLENŐRZÖTT 
BEJELENTÉSEKRŐL

 A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőr-
zött bejelentésekről szóló 191/2020.(V.8.) Korm. rendelet (továbbiak-
ban: Kormányrendelet) 2020. május 18-án lép hatályba, mely eltérést 
enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény szabályaitól.
A Kormányrendelet szerint ellenőrzött bejelentés szükséges az alábbi 
ügyekben:
1. Telepengedélyezési eljárás; 2. Üzlet működési engedélyezése; 3. 
Fakivágási engedélyezés; 4. Zenés táncos, rendezvény engedélyezé-
se; 5. Vízjogi engedélyezés; 6. Vásárok, piac engedélyezése
Az ellenőrzött bejelentés (a továbbiakban: bejelentés) elektronikus 
úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül: az 
ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus 
kérelem űrlap szolgáltatás útján valamint e-mail útján megtett beje-
lentés is.
Tisztelt Ügyfelek! A Gödöllői Polgármesteri Hivatalnál a Kormányren-
delet szerinti  bejelentés fogadására : bejelentes@godollo.hu e-ma-
il-cím szolgál, amely a beérkező bejelentésről az ügyfél részére auto-
matikus elektronikus visszaigazolást küld.
Az eljárás további részletszabályai a www.godollo.hu-n olvashatók.

női váGás + szárítás
rövid: 3500

FélHosszú: 4500
Hosszú: 5500

női szárítás
rövid: 3000

félhosszú: 4000
Hosszú: 4500

FérFi váGás
2100 Ft 

árlista



hirdetések2020. május 26. gödöllői szolgálat 21

INGATLAN
+ Gödöllőn az Irtványban 1500 nm-
es bekerített telek gyümölcsfákkal, 
szőlővel, málnával, 12 nm-es fa-
házzal 2 millió Ft-ért eladó. Érd: 06-
30-858-6229, 06-30-362-2270
+ Aszódon eladó 57 nm-es, 
2.emeleti, erkélyes lakás. 2 szo-
bás, cirkófűtéses, légkondicionált, 
riasztóval ellátott, beépített kony-
habútorral. Iár: 22,8 millió Ft. Tel: 
06-20-416-5713 
+ 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 

+ 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 városközpontban 
SÜRGŐSEN eladó egy 73 nm-
es (81 nm hasznos alapterületű), 
3 szoba + nagy étkezős, világos 
lakás. I.ár: 33,6 M Ft. 06-70-777-
5164 
+ Eladó Kistarcsán a Vereckei 
lakóparkban egy 53 nm-es föld-
szinti, téglaépítésű, cirkófűtéses, 
jó állapotú lakás beépített kony-
habútorral. 26.900.000 Ft. 06-70-
576-9351 

+ ELADÓ Gödöllőn a főútvonal 
mellett téglaépítésű, 2.emeleti, 
erkélyes, konvektoros, 2szobás 
öröklakásom (nagy zárható saját 
tárolóval). Iár: 29.2 MFt. Érdeklőd-
ni: 06-70-620-4102 
+ Gödöllőn, az Erzsébet király-
né körúton 2,5 szobás, 1.emeleti 
erkélyes lakás eladó tárolóval. 
Irányár: 29,5 M Ft. Tel: 06-20-945-
5598 
+ Eladó Gödöllőn központban, 
téglaépítésű 1. emeleti középső 
35 m2-es részben felújított lakás. 
Részletekért kérem, az esti órák-
ban hívjon, köszönöm! 06-20-985-
4541 
+ 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, 2fürdőszobás 
családi ház felújítva, új tetővel, 

melléképületekkel 773nm-es tel-
ken. I.á.: 48 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi 
úton egy 2,5 szobás, összkomfor-
tos, teljesen felújított lakóház nagy 
méretű garázzsal, 2300nm-es tel-
ken. 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

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

06-20/5255-366, e-mail: godollomedia@gmail.com

GyÁSzJELENTÉS

Fájdalommal tudatom azokkal, akik ismerték, hogy BÍRÓ IMRE 
tanár úr május 15-én, 77 éves korában elhunyt. Gyászolják fele-
sége, fiai és unokái.
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+ 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 örökla-
kás. 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 össz-
komfortos 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, felújí-
tott 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 kü-
lön wc-s családi ház. I.á.: 48 mFt 
0620-919-4870
+ 1300 nm-es panorámás építési 
telkek eladók Gödöllőn. 20 M Ft/ 
db. 0620-919-4870

ALbÉRLEt kIADó
+ Nappali +2szobás, 3 erkélyes, 

1. emeleti társasházi 
új öröklakás a belvá-
rosban kocsibeállási 
lehetőséggel kiadó. 
160.000 Ft + rezsi/ 
hó. Érd.: 0620-919-
4870
+ Hosszútávra kiadó 
a Kossuth Lajos ut-
cában 2 szoba össz-
komfortos, erkélyes, 
első emeleti lakás 
fiatal párnak. 90.000 
Ft/ hó + rezsi + 1 havi 
kaució. 06-20-9319-
521

üzLEt, IRoDA, 
GARÁzS
+ Gödöllőn az Átri-
um üzletházban 20,1 
nm-es nőgyógyá-
szati magánrendelő 
ÁNTSZ engedéllyel, 
teljes berendezéssel 

(Philips ultrahang készülék, állítha-
tó vizsgálóasztal, kolposzkóp, stb.) 
2020. június 1-től kiadó vagy eladó. 
06-30-2100-125, 06-70-219-3838, 
sztavridisz@upcmail.hu

ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEG-
ÁPOLÓT keresünk Kerepesen 
nappali munkára (reggel 8 órától 
este kb 19 óráig) heti több alka-
lomra, hosszabb távon. Érd: 06-
30-577-9661

+ Munkaidő pótlékkal műanyag 
feldolgozó gödöllői kft. felvesz 
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, 
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, KAR-
BANTARTÓT és FRÖCCSÖN-
TŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdí-
jasokat is szívesen fogadunk. 
Érd: 06-20-9423-112, www.
plastexpress.hu 
+ 20 éve működő gödöllői mű-
helyünkbe AUTÓSZERELŐ 
kollégát keresünk! Bejelentett 
8 órás állás, bérezés megegye-

zés szerint! Jelentkezni a +3630-
4666-930-as telefonszámon, illet-
ve a pfgautokft@gmail.com e-mail 
címen lehet. 
+ KŐMŰVES mester és csapata 
építői munkákat vállal. Tel: 06-70-
381-8376
+ A Műfém Termékgyártó Kft. 
pénzügyekben, számvitelben, 
raktárosi munkakörben gyakorlott 
női, nem dohányzó munkatársat 
keres ügyintézői munkakörbe. 
Számítógépes ismeret program-
kezelői szinten szükséges. Német 
vagy angol nyelvismeret előnyt 
jelent. Bérezés a próbaidő letelte 
után bruttó 250-300.000 Ft. Mun-
kahely: Gödöllő Kühne Ede út 10. 
Munkaidő: 6 óra 20 p.- 14 ó 50 p. 
Nyugdíjasok jelentkezését is vár-
juk 68 éves korig. Jelentkezés: 
fényképes önéletrajz benyújtásá-
val a mufem@mufem.hu E-mail 
címre.
+ Bejárónői, betegápolói munkát, 
illetve takarítást vállalok alkalman-
ként vagy rendszeresen. Érdek-
lődni: 06-70-223-5568 
 
SzoLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, 
gyakorlott szakfordítókkal! Ked-
vezményes árak. I.L.I Fordítóiro-
da, 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, sövényvágás, 
bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. 
Füvesítés, gyepfelújítás, vegysze-
res gyomirtás. Rotációs kapálás. 
Gyepszellőztetés. Metszés. Ágak, 
levelek elszállítása. Ereszcsator-
na tisztítás. Kerttakarítás. Kerí-
tésfestés. Gépi permetezés. Kerti 
tavak tisztítása. Talajfúrás. 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, vízvezetékek 
felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜ-
LÉKEK, KONVEKTOROK karban-
tartása felújítása, javítása. Tel: 06-
20-9527-289, 06-28-476-229 

A domonyvölgyi LÁzÁR 
LoVASPARK újra nyitáshoz 

KoLLÉGÁKAT KERES
• szakács • konyhalány/takarító • 
felszolgáló • porta és biztonsági 
szolgálatot ellátó kolléga pozíci-
ókba.
Csodás természeti környezet, 20 
éve a vendéglátásban, fiatalos 
csapat, versenyképes bérezés.
Jelentkezni szakmai önéletrajz-
zal a lazarlovaspark@lazarlo-
vaspark.hu e-mail címre várjuk, 
vagy telefonon: 
Szakács, konyhalány, takarító: 
Madarász Balázs +36 30 683 
1212
Felszolgáló: Darázs György +36 
30 396 8002



hirdetés2020. május 26. gödöllői szolgálat 23

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája 
van? Hívjon bizalommal, házhoz 
megyek. Számítógép szerelés, 
rendszer és programtelepítés, ví-
rusirtás garanciával. Hétvégén is! 
Tel: 06-30-333-9201 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BON-
TÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-
502-5620
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZ-
TETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-, 
páncélszekrény szállítás. Hétvé-
gén is. NEER TEHER 06-70-648-
7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS fal-
bontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Vécék tartályok 
csapok szifonok cseréje. Csatorna 
kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-
20-491-5089
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI-
CSERE akár 2 órán belül! Új re-
dőny azonnal megrendelhető! Pé-
ter úr, 06-20-3685-888 
+ MŰANYAG AJTÓK, ABLAKOK 
forgalmazása, beépítése. Redő-
nyözés: műanyag és alumínium 
redőnyrendszer, motoros is! Fix és 
mozgatható szúnyoghálók! 06-20-
262-0289 
+ Azonnali kezdéssel vállalok 
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitelezéssel, 
KŐMŰVES MUNKÁT, BURKO-
LÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJA-
VÍTÁST! Tel: 06-70-361-9679 
+ KÖZÖS KÉPVISELETET, TÁR-
SASHÁZKEZELÉST vállalok 10 
éves gyakorlattal: Pesti Erika +36-
20-5162-962 
+ FESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉTÁ-
ZÁS. Gyors, igényes munkavég-
zés tapasztalt kollégákkal. Tiszta-
sági festés és üres lakás esetén 
kedvezmény. 06-70-785-2718
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők 
javítása, tetőszerkezeti munkák, 

tetőfedés, ácsmunka, bádogos 
munka, ereszcsatorna, Lindab te-
tőfedés, lécezés, fóliázás, eresz-
deszkák, madárdeszkák festése, 
palajavítások, kúpcserép lekené-
se, leszögelése. Bármilyen kisebb 
javításokat is vállalok. Nyugdíja-
soknak 10% kedvezmény! Érdek-
lődni: 06-30-526-8532 
+ VÍZSZERELÉS. Csapok, szifo-
nok, WC-k, WC-tartályok, zuhanyt-
álcák stb. cseréje. Új vezetékek ki-
építése, régiek cseréje. Hétvégén 
is hívható: 06-20-412-0524
+ TAPÉTÁZÁST, FESTÉS-MÁZO-
LÁST vállalok sok éves szakmai 

tapasztalattal, ingyenes felmérés-
sel. 06-20-325-4944 
+ KŐMŰVES mester és csapata 
építői munkákat vállal. Tel: 06-70-
381-8376
+ MÉHRAJOK BEFOGÁSÁT és 
darázsirtást vállalok. 06-70-773-
6053
+ 3D-CAD GÉPÉSZETI TERVE-
ZÉS, 2D-PDF MŰSZAKI RAJZ-
KÉSZÍTÉS, munka utasítások, 
karbantartási utasítások, folyama-
tábrák, gyári layoutok készítése, 
mérnöki szolgáltatások. www.fab-
tech.hu Tel:20-2112322 
+ KERÍTÉS ÉPÍTÉS!!! Egyedi 

kerítések, készen kapható ke-
rítés-rendszerek teljes körű ki-
vitelezése a területrendezéstől 
a befejezésig. Igény esetén az 
anyagbeszerzést is vállaljuk. Tel.: 
06209463409

táRSkERESő
+ Egyedülálló 60 éves férfi korban 
hozzáillő párját keresi hosszú távú 
kapcsolat reményében. Hívj bát-
ran! Tel: 06-20-618-3011 

ADáS-vÉtEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szak-
becsüs díjtalan kiszállással vásá-
rol antik bútorokat, festményeket, 
órákat, mindenféle szobrokat, 
vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hi-
bás és hiányos darabokat is), régi 
pénzeket, könyveket, bizsukat és 
ékszereket, borostyánt, minden-
féle régiséget és HAGYATÉKOT. 
Legmagasabb áron vásárolunk 
első vevőként! Tel: 70/942-0806, 
20/465-1961 
+ Eladó: 5 sebességes férfi ke-
rékpár. MTD fűgyűjtős, benzines 
fűnyíró. 110 l-es műanyag kuka. 
Gyári, összecsukható tapétázó 
asztal. Többféle kerti szerszám 
(ásó, kapa, csákány, villa, balta, 
stb.). 5 kg-os kalapács (SAMU). 
Magyar Camping 2 lapos gázrezsó 
2,5 kg-os palackkal. 6 fokos, 2m-
es festőlétra. 2 ajtós lemez öltöző-
szekrény. Kutyaház műanyag ajtó-
val. Érdeklődni: 06-30-402-7276. 
+ Műanyag hordó 60, 120 l-es te-
tővel, 34 l-es újszerű üvegballo-
nok, tárcsás mosógép, centrifuga, 
fa iparművészeti előszobafogas, 
műanyag zöldséges ládák, új 
molnárkocsi kerekek eladók. 
Tel: 06-70-3330-496 
+ GÁBOR ESZMERALDA 
becsüs, műgyűjtőnő, legma-
gasabb áron, készpénzért 
vásárol festményeket, ara-

nyakat, ezüsttárgyakat, bútorokat, 
órákat, bronzokat, Herendiket, sa-
többi, teljes hagyatékot. Kiszállás 
díjtalan. Üzlet tel: 06/1/789-1693, 
06/30/898-5720, www.aranybe-
csus.hu

jáRMű, ALkAtRÉSz
+ AKKUMULÁTOR minden típu-
sú gépjárműhöz szaküzletünkben 
vagy kiszállítással. Szolgáltatá-
saink: beszerelés, bevizsgálás, 
töltés-mérés, szaktanácsadás. Mi-
nőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, 
Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szem-
ben) 06-30-536-4300, 28/611-728 
www.akkugodollo.hu 
+ RENAULT LAGUNA KOMBI autó 
eladó. 2000-es évjárat, 1,8 motor 
16 V, korához képest jó, üzemké-
pes állapotban, tulajdonostól Ára: 
320.000 Ft. 06-20-312-7243 

EGyÉB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet közvet-
lenül a termelőtől! Repce, Akác-, 
Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgó-
méz. 720ml-es csavaros tetejű be-
főttes üveget cserébe elfogadok. 
Házhoz szállítás. Szabó Méhészet 
Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913 
+ MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből! 
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, 
Repce krém-, Lépesméz, Pro-
polisz, Virágpor és Dióbél kap-
ható. 3kg fölött házhoz szállít-
juk.06-30-9891-721 
+ MÉHRAJOK BEFOGÁSÁT és 
darázsirtást vállalok. 06-70-773-
6053
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