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A kormány úgy döntött, hogy március 8-tól április
7-ig valamennyi oktatási intézményben digitális
oktatás zajlik és bezártak az óvodák. Szintén kormányrendelet írja elő, hogy a maszkviselés valamennyi közterületen kötelező olyan módon, hogy
az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
Lapunk összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a gödöllői helyzetről: nálunk a Fenyőliget Óvoda biztosítja a gyermekfelügyeletet, és a
bölcsődék is fogadják a gyerekeket. Az óvodás
és az iskolás gyerekek számára az étkeztetést a
Kalória Kft. a 2020. tavaszi óvoda- és iskolabezárás időszakához hasonlóan elviteles formában
biztosítja.
A Tormay Károly Egészségügyi Központban folyamatosak a szakrendelések – lapzártánkig nem
érkezett olyan rendelet, ami miatt ellátásokat szüneteltetni kellene.
(folyt. 5. oldal)

a maszk!

Fotó: Illusztráció

közterületen is kötelező
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nagyító
válaszolni és talán nem is engem
kellene kérdezni.
Mindig a közönség dönti el, hogy
tetszik-e neki az,
ami az adott kulturális intézményben
zajlik vagy sem.
Egy biztos, amikor ötéves koromban édesanyámmal először jártam
az épületben, azt
mondtam
neki,
hogy itt fogok lakni.
Nem tudom, hogy
az akkor mit jelenthetett számomra,
de az biztos, hogy
amióta itt vagyok a
házban, az életemet, a kapcsolata-

Fotó: Nánási Pál

1981.
április
1-jén
nyitotta
meg kapuját a
gödöllői művelődési központ.
Ennek kapcsán
beszélgettünk
Kovács Baláz�zsal, a Művészetek Háza vezetőjével.

– Jeles évfordulóhoz érkezett a Művészetek Háza,
hiszen 40. születésnapját ünnepli az épület. Mit
emelne ki ebből a négy évtizedből?
– Én magam 17 éve vagyok a házban, tehát autentikusan erről az időszakról
tudok beszélni. Természetesen korábban is fontos szerepe volt a város kulturális
életben az intézménynek és
ez ma sincs másképp. Sőt,
nem csak Gödöllőn, hanem
országos szinten is kiemelkedő a szerepe. Két dolog
miatt. Egyrészt, fantasztikus
kulturális csoportokkal rendelkezünk, amelyek az egész
intézmény gerincét adják. Ha
körbenézek az országban,
máshol azért ez nincs ilyen
erősen jelen. Tehát a csoportjaink mindenképpen na-
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nem tudni, meddig maradnak zárva a kapuk?
– Egyre csak távolodik a
nyitás időpontja... Épp múlt
csütörtökön jelentette be a
kormány az újabb szigorításokat. Persze mindenképp
megünnepeljük majd, csak
olyan jó lenne tudni, hogy
mikor. Egyelőre nem látom a
nyitás lehetőségét, sem azt,
hogy mikor, sem azt, hogy
milyen módon. Nagyon félek, hogy az igazi nagy nyitás az majd csak jövő nyáron
lesz. Így aztán most nem tud
olyan releváns lenni, hogy
40 évesek vagyunk. Méltóképpen úgy lehet majd csak
megünnepelni, hogyha végre együtt lehetünk, közösen.
A gazdasági válság sem segít az ünneplésben, nincs is

Kovács Balázs
gyon meghatározó, markáns
elemei a gödöllői kultúrának
és a Művészetek Házának.
A ház másik alappillére pedig, a színház. Régen is,
most is nagyon fontos szerepet töltött be az intézmény
életében. Amióta itt vagyok,
próbálok mindig különösen
nagy hangsúlyt fektetni a
színházi életre a programok
kialakításánál.
Az elmúlt 40 évben nagyon sokféle neve volt már
a háznak, Petőfi Sándor Művelődési Központ, művház,
Művészetek Háza, MUZA,
de egy biztos, hogy mindig a
kultúra volt a fontos és a kultúra az, ami ennek a háznak
az éltető eleme.
– 2007 óta ön az igazgató, miben tudott újat hozni
a MUZA életében?
– Nem nagyon tudok erre

imat, szinte mindenemet beletettem,
mert azt akartam,
hogy jó legyen. És aztán
egyre többen csatlakoztak
ehhez. A város támogatott a
terveim megvalósításában.
Csatlakoztak hozzánk művészek és nem művészek egyaránt. Ettől lett egy közös, a
„miénk ez a ház, mi csináltuk
érzés”. Azért dolgozom nap
mint nap, hogy akik betérnek
hozzánk, azok szeretettel jöjjenek és jól érezzék magukat
nálunk. Ezt elérni, nem csak
abból áll, hogy új-e az épület vagy hogy milyen programok vannak, hanem abból
is, hogy él-e a ház vagy sem.
Azt gondolom, hogy ennek
voltam mozgatórugója, s
nem egyedül. Mint minden,
ez is csapatban működik jól.
– Hogyan készülnek a
születésnap megünneplésére, hiszen még mindig

elegendő forrásunk, hogy
valami nagy durranást csináljunk. De lehet, hogy most
nem is az kellene, hogy csillogjon-villogjon, hanem az,
hogy újra találjuk meg saját
magunkat, a közösségeinket, egymást és akkor méltóképpen tudjuk megünnepeli
ezt a jeles alkalmat.
– A COVID hatásait nagyon megsínyli a kulturális
szféra. Nincs ez másképp
a Művészetek Háza esetében sem. Milyen döntéseket kellett meghoznia?
– Az elmúlt években a támogatásaink arra voltak elegendők, hogy a működést és
nagyjából a béreket fedezzük, de most, sajnos, a koronavírus-járvány miatt még
kevesebb jut. 2020 januárjában még huszonkilencen
dolgoztunk a MUZA-ban,
most tizenketten maradtunk. Így aztán kérdés, hogy
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40 éves a „művház”

majd, ha újra kinyithatunk,
kikkel és hogyan fogunk tudni. Sajnos el kellett bocsátanom olyan embereket is,
akik már több mint tíz éve

Ez volt számomra a járványhelyzet legnehezebb része.
Az is borzasztó persze, hogy
nincsenek programok, de
az, hogy emberek utcára ke-

– Minden attól
függ, hogy a COVID-helyzet mit
fog eredményezni, hogy milyen
keretek
között
nyithatunk majd
ki. Kérdés az
is, hogy lesz-e
az embereknek
pénze kultúrára. De természetesen azon
leszünk, hogy
mindent,
amit
lehet, bepótoljuk.
–
Tavaly
Hegedűs
Gyuláról nevezték el a színháztermet,
illetve átadásra került a
Csillagok Fala is, idén pedig a belső udvar Pécsi Il-

– A MUZA vezetése mellett további új feladatokat
is ellát, hiszen ön lett a
Magyar Művészeti Innovációs Központ ügyvezetője
is. Mit takar ez az intézmény?
– Tulajdonképpen egy ernyőszervezet, ami minta projekteket fog össze, ötleteket
dolgoz ki, innovációkat hoz a
kulturális területbe, akár működtetési, üzemeltetési, akár
szakmai területen. Az MMIK
feladata, hogy országos szinten ezeket összefogja, vezényelje, kitalálja, létrehozza.
Szerintem ez a munkám
Gödöllő szempontjából is jó
lesz. Hiszek abban, hogy ha
az ember nem csak a saját
településén van jelen, akkor
sokkal szélesebb látókörű
lesz, jobban tud érvényesí-

„Méltóképpen úgy lehet majd csak megünnepelni,
hogyha végre együtt lehetünk...”
itt dolgoztak. A városvezetéssel közösen próbálunk
nekik máshol munkát találni,
sőt majd, ha egyszer megint
jobb helyzetben leszünk,
szeretnénk őket visszahívni.

rülnek, az szörnyű, leírhatatlan érzés...
– Tavaly az első és a második hullám alatt rengeteg program elmaradt. Tervezik ezek pótlását?

dikó nevét veszi fel majd.
Miért tartja ezeket fontosnak?
– Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, hogy ha egy
település az intézményeit
olyan emberekről nevezi el, akik abban a
tevékenységi körben
maradandót alkottak.
Pécs Ildikó pályáját
nem kell senkinek bemutatni, ráadásul nagyon komoly munkája
volt a gödöllői kulturális élet szervezésében
is. Nekem mentorom is
volt, nagyon sokat segített. Hegedűs Gyula
szintén a városban élt,
segítette a helyi kulturális egyesületeket, a
kulturális életet.

teni lobbikat, objektívebben
láthatja a feladatokat, helyzeteket és a kapcsolatrendszerén keresztül számtalan
lehetőségben tud együttműködéseket és jó projekteket
megvalósítani.
– Össze tudja majd
egyeztetni a két vezetői
feladatot?
– Korábban is részt vettem hasonló projektekben,
amelyek eddig sem vették
el az időt az itteni feladataimtól, sőt, kifejezetten pozitív
hatással voltak mindig a gödöllői szakmai munkámra és
a Művészetek Házára. Most
tulajdonképpen ezt folytatom
szervezettebb keretek között.
(JÁ)
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ünnep,

ünnepség nélkül

A járványügyi helyzet miatt idén sem
lesz lehetőség március 15-én a városunkban megszokott nagyszabású
ünnepségek megtartására. A főtéri
ünnepi műsor elmarad, a Gödöllő Városáért Díjak átadására későbbi időpontban, a tervek szerint augusztus
20-án kerül sor. Koszorúzás szervezett formában nem lesz, de a Petőfiszobornál a járványügyi szabályok
betartásával mindenki elhelyezheti
az emlékezés virágait.
(j.)

akik sokat
tesznek
gödöllőért
A Gödöllő Városért Díj kitüntetést minden évben olyan személyek, közösségek vagy szervezetek kapják, akik munkájukkal
közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó
híre növeléséhez.
A rangos elismerést ebben az évben dr. Bucsyné Prém Katalin, a Gödöllői Montág Imre Általános Iskola, Szakiskola és
Készségfejlesztő Iskola igazgatója, Liskáné Fóthy Zsuzsanna, a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ igazgatója és a Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület Gödöllő vehetik majd át. 								
(ny.f.)

Meghívás a bjelovari Theresianum-Fesztiválra
Újabb horvátországi kiállításon mutatkozhat be Gödöllő. Mladen Andrlic, Horvátország budapesti nagykövete és Marina Sikora, nagykövetségi első titkár
csütörtökön Gödöllőre látogattak azzal a céllal, hogy
a nagysikerű opatijai kiállítás után Bjelovarba invitálják az Erzsébet királyné ruháinak rekonstrukcióit és a
herendi porcelánokat bemutató tárlatot.
A kiállításra a tervek szerint 2021. június 18-22. között, a bjelovari Theresianum Fesztivál részeként kerülne sor, ahol Gödöllő városa is bemutatkozhat.
A szervezésre a horvát nagykövetség L. Péterfi
Csabát kérte fel, aki az opatijai kiállítást is rendezte.
A találkozón az Erzsébet királyné ruha rekonstrukciókat készítő Czédly Mónika is részt vett.
DB

2021. március 9.

gödöllői Szolgálat 5

közélet

intézkedések

gödöllői helyzet

(folytatás az 1. oldalról)
Az önkormányzati intézmények munkatársai segítik
a háziorvosok munkáját a
koronavírus elleni oltások során. Erről dr. Gémesi György
polgármester, Bajkó Norbert
alpolgármester és dr. Dunai György a Tormay Károly
Egészségügyi Központ igazgatója egyeztetett a gödöllői
háziorvosokkal. A megbeszélésén mind a 11 körzet
háziorvosa részt vett. Ennek
során megállapodtak abban,
hogy minden háziorvos mellé

egy-egy
olyan
munkatársat delegál
az önkormányzat, aki segít
az oltásokkal
kapcsolatos
adminisztratív
feladatok elvégzésében.
Fontos,
hogy akik már
regisztráltak
védőoltásra,
azokat a következő időszakban a háziorvos keresni fogja az oltással kapcsolatban,

tőle fognak megkapni minden szükséges információt.
Az érintetteket arra kérik,
hogy segítsék az oltás minél

Március 8-án reggel mintegy 20 gyerekkel indult a nap a Gödöllői Fenyőliget
Óvodában, ahol az önkormányzat
biztosítja a gyermekfelügyeletet.
Mint megtudtuk, jelenleg két csoport működik, amennyiben szükséges, újabb csoportot nyitnak meg.
Az intézményben továbbra is szigorú járványügyi szabályok vannak
érvényben, többek között a belépés
csak hőmérséklet mérés után történhet,
és szigorúan csak az egészséges gyermekeket fogadják.
Fontos, hogy – ahogy az a kormányrendeletben is szerepel – a gyermekfelügyeletet kizárólag a legszükségesebb
esetben (munkavégzés és védekezésben történő
részvétel) esetén vegyék igénybe, hogy minimalizálni lehessen a személyes találkozások számát.
– A Gödöllői Városi Múzeum, a Művészetek
Háza és a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ zárva tart, valamennyi szolgáltatásuk
szünetel.
– A Kalória Nonprofit Kft., a VÜSZI Nonprofit
Kft. és a Távhő Kft. ügyfélszolgálata zárva tart, de
telefonon,valamint e-mailben fogadják az ügyfelek
megkeresését.
– A Gödöllői Városi Piac továbbra is fogadja a vásárlókat a járványügyi szabályok betartásával.
A koronavírussal kapcsolatos tudnivalók folyamatosan
frissülnek a város honlapján (www.godollo.hu ) és a Gödöllő Facebook-oldalon, valamint lapunk online felületén a
www.szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon.

zavartalanabb lebonyolítását
azzal, hogy követik a háziorvosoktól kapott utasításokat.
j.

Polgármesteri hivatal:

szünetel az ügyfélfogadás
Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásának szüneteléséről:
Gödöllő Város Önkormányzata tájékoztatja
a tisztelt lakosságot, hogy a meghirdetett kormányzati intézkedésekre tekintettel a Polgármesteri Hivatal működési rendje 2021. március
8. napjától, átmeneti jelleggel megváltozik.
A 104/2021. (III.5.) Korm. rendelet
alapján 2021.március 8. napjától a
Gödöllői Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása szünetel.
A hivatali ügyintézés érdekében lehetőség van az
eljárások
kezdeményezésére, valamint a folyamatban lévő ügyek intézésére a
pmh@godollo.hu központi
e-mail címen.
Rendkívüli esetekben (pl.
haláleset anyakönyvezése) a
személyes ügyintézés biztosított az egyes szakirodákon.
A hivatali működéssel kapcsolatosan a 06-28-529-180-as telefonszámon kérhető információ.
Gödöllő, 2021. március 5.
dr. Kiss Árpád
jegyző sk.
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A Tormayban biztosított
az ellátás

Országszerte komoly problémákat okozott az egészségügyi intézményekben azoknak
az orvosoknak és ápolóknak a
távozása, akik nem fogadták
el az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló szerződést. A Tormay Károly Egészségügyi Központból két orvos
távozik az ősszel elfogadott
törvénynek
köszönhetően.
Az ő távozásuk miatt szükségessé vált átszervezések
folyamatban vannak, de ez
nem veszélyezteti a szakellátásokat – mondta lapunknak
dr. Dunai György igazgató.
Mint elmondta, a két orvos a
törvény olyan pontjai miatt távozott, amelyekben nincs tárgyalási jogköre az intézmény
vezetőjének.
Az egészségügyi jogviszonyról szóló törtvényt ősszel fogadta el a parlament, s
már az első percben lehetett tudni, hogy sokan el fogják
hagyni miatta a pályát, a törvény ugyanis teljesen átalakítja az egészségügyben dolgozók munkakörülményeit

autós, fizess!

Nem csak az önkormányzatok, hanem úgy
tűnik, a lakosság is rosszul jár azzal, hogy a
kormány elvonta a településektől a gépjárműadót, és idén a NAV küldi meg a számlát
a gépjárművek tulajdonosainak. Gödöllő esetében már tudhatjuk, hogy mintegy 120 millió
forinttól esik el a város azáltal, hogy ez az adónem az államhoz került.
Az elmúlt napokban sokaknak okozott bos�szúságot, hogy a NAV-tól megkapott csekken
sok esetben magasabb összeg szerepel, mint
amennyit a tulajdonosnak fizetnie kellene. Ennek oka pedig nem más, mint az, hogy míg az
önkormányzat az adó valós összegét számlázta ki, addíg a NAV-tól 1000 forintra kerekítve
érkezik a csekk. Mivel általános szabályok
szerint 499 Ft-ig lefelé, 500 Ft-tól felfelé történik a kerekítés, előfordulhat, hogy van, aki jól
jár, ám úgy tűnik, a többségnek mélyebben kell
a pénztárcába nyúlnia.
A Magyar Autóklub bejelentette, emiatt kezdeményezi az adótörvény módosítását.
j.

és bérezését, valamint jelentősen korlátozza a jogaikat,
ami újabb feszültségeket szült az egészségügyi dolgozók
körében.
KJ

hová tűntek a zöldhulladékos zsákok?
Nem indul zökkenőmentesen
az idei tavasz a kerttulajdonosok számára. Többen is jelezték, hogy eltűntek a zöldhulladék
gyűjtő zsákok a városi kertészeti
boltokból.
Több helyen is azt a tájékoztatást kapták, a kereskedők nem
vállalják a forgalmazást, mert
számukra a hulladékkezelő cég
elfogadhatatlan szerződési feltételeket
szabott,
ami többek között
személyes
adatok kezelésével, és
jelentősen
megnövekedett adminisztrációval járna.
Munkatársunk
is
megpróbálkozott
zöldzsák vásárlás-

sal, ám ő is nemleges választ kapott több üzletben.
Arra vonatkozóan, hogy ezeket
honnan lehet beszerezni, több
helyen is a Zöd Híd ügyfélszolgálatát javasolták, ott azonban
március 8-tól zárt ajtók fogadják
az érkezőket.
Természetesen lapunk a problémával megkeresi a Zöld Híd
B.I.G.G. Nonprofit Kft-t is.
k.
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Vasútállomás:
akadálymentesítési munkák

Folyamatos a munka a vasútállomás területén. Ezzel kapcsolatban változatlanul sokan kérdezik, mikor lesz már használható a lift,
ami jelentősen megkönnyítheti a közlekedést a mozgáskorlátozottak és a babakocsival érkezők számára, és mikor helyezik forgalomba a zebránál lévő lámpákat.
Mint megtudtuk, a lámpák beüzemelésére lehet hamarabb számítani, a kivitelező tájékoztatása szerint április vége szerepel a tervben. A liftre még várni kel, a tervek szerint ezt a nyár folyamán veheti majd használatba az utazóközönség. A lift kialakítása mellett
dolgoznak az állomás egyetemi oldalán is, ahol meg kell oldani azt is, hogy a lifhez akadálymentesen lehessen eljutni.
***
2021. március 13-tól 2021. április 5-ig Kőbánya felső állomáson végzett peronépítési munkák miatt a 80a Hatvan – Budapest
vasútvonalon a 3131 sz. - Gödöllőről 19.16-kor induló, és az IR551 sz - Hatvanból 19.05.kor induló és Gödöllőre 19.30-kor
érkező vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Az okozott kényelmetlenségért a MÁV az utasok megértését
kéri! A részletes menetrend megtalálható az állomási pénztáraknál,ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36
(1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu honlapon.

Októberig ingyenes marad
a kerékpárszállítás a HÉV-en

A Budapesti Közlekedési Központ és a MÁV-HÉV Zrt. meghosszabbítja a hétvégi díjmentes kerékpárszállítást az arra alkalmas járműveken, amit az aktuális járványhelyzet, valamint
a tavasszal megnövekedő biciklis forgalom indokol. A közösségi közlekedést használó kerékpárosoknak hétvégente mindössze saját utazásukhoz szükséges érvényes jeggyel, vagy
bérlettel kell rendelkezniük. Hétvégenként továbbra sem kell
külön a kerékpárszállításért fizetni azoknak, akik rendelkeznek
az utazásukhoz szükséges jeggyel vagy bérlettel.
A legfontosabb tudnivalók a kerékpárszállításról:
A szállítandó kerékpár mérete nem haladhatja meg a 180 x 130
x 70 centimétert.
Fotó:mav-hev.hu
A piktogrammal megjelölt járművek/kocsik alkalmasak a szállításra.
Hétköznapokon a kerékpárszállítás továbbra is díjköteles: a biciklit vonal- vagy gyűjtőjegy érvényesítésével vagy
kerékpárbérlettel lehet szállítani, és a személyszállításért is fizetni kell.
Aki rendszeresen használja a közösségi közlekedés kerékpárszállítási szolgáltatását, annak havi 540 Ft-ért érdemes kerékpárbérletet váltani. 										 Forrás: bkk.hu
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télen is aktívak a kertbarátok

Évek óta nagy sikerrel működik az
iskolakert program a Gödöllői Kertbarátkör és a Petőfi Sándor Általános
Iskola között. A Civil Ház kertjében
kialakított iskolakertet művelő diákok
a VII.C. osztályból már hozzáfogtak a
magok vetéséhez, hogy minél előbb
beültethessék a magas ágyásokat.
Többek között tök, paprika, paradicsom került most a „keltető” dobozokba, amiket a gyerekek az iskolai
ablakokban gondoznak addig, amíg
a palánták meg nem nőnek annyira,
hogy ki lehessen őket ültetni. De a
magaságyások sem maradtak növények nélkül: már ősszel a földbe ke-

rült az áttelelősaláta, a sóska és a petrezselyem.
***
Amíg a kertben nincs munka, addig is minden időt igyekeznek kihasználni a Gödöllői
Kertbarátkör tagjai. A téli időszakban jó cél
érdekében fogtak össze, és az Egyesített
Szociális Intézmény számára többek között
ágyneműket, törölközőket gyűjtöttek – ezekre
az idősek ápolása során mindig szükség van.
Az adományokat Czeglédi Ingridnek az ESZI
igazgatójának adták át Bárdy Péter alpolgármester jelenlétében. Mint megtudtuk, a civil
szervezet a továbbiakban is szeretné segíteni
az intézményben folyó munkát, kedveskedni
az ott élőknek.

elhunyt dr. mundruczó jános

Életének 85. évében elhunyt dr. Mundruczó János, a Váci SzC Madách Imre Technikum és Szakképző Iskola nyugalmazott igazgatója.

Dr. Mundruczó János 1936. december 31-én, Gyulán
született, lelkész családban. 1963-ban kezdett el a gödöllői intézményben tanítani. 1969-ben doktorált az ELTE
Bölcsészkarán. 1966-tól 1981-ig a Madách igazgatóhelyettese, majd nyugdíjazásáig, 1997-ig igazgatója volt.
Tevékenységével Gödöllő és a kistérség igényei szerint
korszerűsödtek az iskolában oktatott szakmák, következetes munkájával a hazai szakképzés aranykorának tartott évek a „202-es” iskola számára is meghozták azt a
hírnevet: diákjai országos versenyen szereztek dobogós
helyezéseket.
Sokat tett Gödöllő középületeinek, parkjainak megóvásáért is. Munkáját Kiváló Pedagógus, Arany Katedra Díj
és Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésekkel ismerték el.

2021. március 9.

gödöllői Szolgálat 9

civil

Gödöllői rendőrkapitányság

Rajz- és alkotópályázat
A Gödöllői Rendőrkapitányság pályázatot írt ki
gyerekek részére, a 4 és
14 éves közötti korosztályok számára.

Várunk rajzokat, maketteket és térbeli alkotásokat, melyek tetszőleges
technikával készülhetnek.
1. korcsoport: 4-6 évesek, 2. korcsoport: 7-10 évesek, 3. korcsoport: 11-14
évesek;

Választható témakörök:
– Állatvédelem a rendőrségen,
– Rendőr leszek,
ha nagy leszek!
Díjazás
Korcsoportonként az első három
helyezett díjazásban részesül. Az 1.
helyezettek egy reggel rendőrautóval mehetnek óvodába
vagy iskolába, a 2 -3.
helyezettek tárgyjutalomban részesülnek.
Pályázati feltételek
Egyéni
pályaműveket várunk. Az alkotások mellett minden esetben kérjük
feltüntetni a pályázó
nevét, életkorát, az intézmény, a felkészítő
pedagógus nevét, valamint a gyermek törvényes képviselője ne-

Nincsen húsvét
tojásfa nélkül

Idén sem marad hímestojások nélkül a Magyar
Rákellenes Liga Gödöllői Csoportja által ültetett ginkgo biloba fa. Az Add tovább a mosolyodat! csoport – immár hagyományőrző jelleggel
– folytatja a múlt évben nagy sikert aratott kezdeményezést és tojásfestő versenyre, valamint
Nyuszi kalandsétára invitálja az érdeklődőket,
természetesen a járványügyi szabályok szigorú betartásával.
Részeletek az Add tovább a mosolyodat csoport Facebook-oldalán, valamint a szolgalat.
com-on és Facebook-oldalunkon.

vét és telefonszámát!
A pályázatokat intézményenként a
Gödöllői Rendőrkapitányságon adhatják le, Mészáros Melinda r.zls., Csizmadia-Kékesi Mónika r.fhdgy. vagy Kovács Róbert r. fhdgy. részére.
A pályamunkák leadási határideje:
2021. március 31.
A pályázatot kiíró a változás jogát
fenntartja, illetve fenntartja a jogot arra,
hogy a beküldött alkotásokat saját kiadványaiban és az interneten külön díjazás nélkül felhasználja, és kiállításon
bemutassa.
(ny.f.)

magazin

10 gödöllői Szolgálat

2021. március 9.

petőfi és gödöllő
Március 15-ről elsőként Petőfi Sándor neve jut mindenkinek az eszébe, de elég
ritkán kapcsolják össze Gödöllővel, pedig a költő többször is járt a településen –
igaz, nem a forradalom és a
szabadságharc idején. Petőfi Sándor két ízben időzött
itt hosszabban, átutazóban
pedig többször is megfordult
az akkori Grassalkovich-birtokon.
1843. augusztusában Gödöllőre jött, ahol a Robin
Hood fordításán dolgozott.
Szombat János özvegyének
házában szállt meg, ami a
mai Török Ignác Gimnázium

Gödöllőről, a
Merengés (Gödöllő,
1843.
augusztus
vége) és a Temetőben (Gödöllő,
1843.
szeptember)
címűt. A házat
később
Petőfi-ház néven
emlegette
a
köznyelv, ma
a helyén álló
épületen tábla
emlékeztet a
költő gödöllői
napjaira.
1845 tavaszán
utazott át Gö-

jelent meg. A „Petőfi-ház” helyétől nem
messze, ma a költő
egész alakos szobra
fogadja a belvárosban járókat, ami a
március 15-ei megemlékezések egyik kiemelt
helyszíne. A 2,5 méter
magas, bronzból készült
Petőfi-szobor Turáni Kovács István (Egyes források azonban Turáni
Kovács Imre) alkotása.
A költő nevét Gödöllőn
utca és tér és iskola
őrzi.
(k.)

épülete mellett állt. 1843.
augusztus 29-én egy társasággal meglátogatta a Grassalkovich-kastélyt is, és beírta nevét a vendégkönyvbe.
Ezen kívül két verset datál

döllőn, majd ugyanazon év nyarán Erdélyi Ferenc református
lelkész meghívására
utazott ki többször a
fővárosból. Az ő házában ismerkedett
meg Mednyánszky
Bertával 1845. augusztus 10. körül. A
költő a tiszteletesné
révén
ismerkedett
meg az aranyszőke
hajú leánnyal. Beleszeretett,
naponta írta hozzá azokat
a szerelmes verseket, melyekből a Szerelem gyöngyei
című verseskötete született,
amely 1845. október 20-án
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Az én kertem, az ő kertjük
Egy zsebkendőnyi kert is elég,
hogy szépséget teremtsünk
magunk köré, s amellett, hogy
gyönyörködtessen, még a környezetünkben élő állatokért is
sokat tehetünk. Ehhez pedig
semmi más nem kell, mint,
hogy ne betolakodóként, hanem őslakóként tekintsünk a
madarakra, rovarokra, vagy a
csigára, vakondokra. Napjaink
egyik sokat hallott kifejezése a
biodiverzitás, magyarul biológi-

ai sokféleség. Az erre való törekvést, számtalan környezetvédő szervezet tűzi zászlajára.
Helen Bostock és Sophie Collins könyve számtalan tanác�csal látja el azokat, akik szeretnének tenni valamit azért, hogy
unokáinkat is gazdag növény
és állatvilág vegye körül.
Választ kapunk az olyan egyszerű kérdésekre, mint „Hogyan vonzhatok kistestű madarakat a kertembe?” vagy „Mit

A Bagoly Könyvesbolt tájékoztatja tisztelt olvasóit, hogy március 8-22. között a bolt telefonszámán (+36/30-619-8042) vagy Facebook-oldalán (www.facebook.com/bagolykonyvesbolt)
leadott rendelés esetén díjmentesen vállalják a könyvek házhozszállítását.

Ütős Tél a
Talambától

A koronavírus-járvány miatt a Talamba Ütőegyüttes koncertjeit is nélkülöznie kell a közönségnek.
A gödöllői zenészek most új felvétellel örvendeztették meg a rajongókat: Vivaldi Négy évszak című
művéből a Tél első tétele csendül fel a klipen.
Vivaldi muzsikáját már korábban is játszotta az
együttes, most pedig igazán különleges környezetben szólaltatták meg, a havas Mátrában, a
Visszhang-réten készültek a felvételek – árulta el
lapunknak Zombor Levente, a zenekar vezetője. A
klipet Hanula Gábor készítette.
A klipet megnézhetik a Youtube-on, valamint a
szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon.
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kezdjek az avarral?” és az
olyan sokaknak problémát
jelentőkre is, mint Tehetek-e valamit a vakondokokkal? vagy „ Hogyan
szabaduljak meg a levéltetvektől?”.
A könyv számtalan ötlettel
segíti a kertészkedőket
például a kerti tavak kialakításában, de segítséget
nyújt azoknak is, akik a
falfelületet
szeretnének
növény és állatbaráttá
tenni. A szerzők nem csak
azokra gondoltak, akiknek
többszáz vagy több ezer
négyzetméter áll rendelkezésükre, hanem azokra
is, akiknek egy teraszt,
vagy erkélyt szeretnének kerté
varázsolni.
(Helen Bostock, Sophie Collins: Vadon a kertemben)

25 éves jubileumot
ünnepel idén
a Kastély

Meglepetésekkel és izgalmas aktivitásokkal készül megnyitásának 25.
évfordulójára Erzsébet királyné (Sisi) egykori kedvenc magyarországi
tartózkodási helye. A jubileumhoz a tervezett programok mellett több
pályázat is kapcsolódik.
A születésnapi ünnepségre – amennyiben az aktuális szabályozás erre
lehetőséget ad – a hivatalos megnyitó évfordulóján, 2021. augusztus
15-én kerülhet sor.
A jubileumhoz kapcsolódva Kastélykrónika címmel hamarosan útjára
indul az elmúlt 25 év legfontosabb eseményeit, történéseit, a kastélyban járt híres embereket bemutató sorozatuk is.
Az évforduló kapcsán a kastély valamennyi korosztály számára pályázatokat indít, ezek során rajzokat, fotókat és videókat várnak azoktól,
akik az elmúlt 25 évben felkeresték a kastélyt. A pályázatok részleteiről
a www.szolgalat.com oldalon, valamint Facebook-oldaunkon tájékozódhatak.
(Fotó: Somogyvári Zsóka – Kastélymese)
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JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS:
CSILLAGOK FALA

2020. szeptember 21-én, a Színházak Éjszakáján avatták fel a Csillagok Falát a Művészetek Házában, ahová elsők között városunk Kossuth-díjas művészei Oszvald Marika színművész, Pécsi
Ildikó színművész és Fodor László klarinétművész kézlenyomata került fel.
Hagyományt teremtő szándékkal újabb három kézlenyomatot avatunk ebben az évben az önök
javaslatai alapján.
Március végéig várjuk azokra az országosan és/vagy nemzetközileg ismert és elismert művészekre szóló javaslataikat, akik Gödöllőn élnek vagy Gödöllőről származnak!
Ezt követően szavazást indítunk és a három legtöbb szavazatot kapott művész kézlenyomata kerül fel idén a Csillagok Falára.
Az első forduló beküldésének határideje: 2021. március 31.
A javaslatnak tartalmaznia kell indoklással együtt a művész nevét, hivatását és eddigi díjait.
Javaslataikat írásban tehetik meg a megjelölt időpontig a simon.edina@godollo.hu e-mail címre.

Kultúra a veszélyhelyzet idején?
mégis Hogyan?

Szedmák Ágnes: „Egy a pandémia idején alakult barátokból álló filmklub tagja lettem, ahol az
online térben összekapcsolódva nyílik alkalom értékes témákról beszélgetni. Diákjaink online
színházi és zenei előadása is csillapította kulturális éhségemet. Az olvasás élményét pedig
kombináltam turisztikai témával, olyan nevezetességekkel, kulturális kincsekkel ismerkedtem,
melyeket reményeim szerint hamarosan élőben is láthatok majd.”
Beck József: „Nagyon hiányoznak a kulturális rendezvények. Sokat olvasok, hallgatom a rádiót és nagyon örülök, hogy vannak online színházi közvetítések, ezek sokat segítenek. Szeretem a keresztrejtényeket is! Sajnálom, hogy még marad ez a helyzet, de szerencsére itt a jó
idő, így ezek mellett többet lehet sportolni, én például az Alsóparkba járok futni.”

Mandevillené Keresztényi Gizella: „Azzal kezdődött, hogy meg kellett bírkóznom az internet használatával. Általa csodálatos operaműsorokat és hangversenyeket hallgathattam, sőt
szinházban is „voltam“, moziban is „jártam“ az unokáimmal, igaz maszkban ültünk a lakásban,
a fotelokat messze húzva egymástól. A könyv az mindig kéznél van. Nagy élmény számomra
Bereményi Géza Magyar Copperdfield-je. Ez a köny nekem a megelevenedett gyerekkor. És
nem hagyhatom ki kedvenc időtöltésemet, ami minden időkben öröm forrása számomra, ha
leülhetek gitározni.”
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Öt perc indulásig

Ezzel a címmel jelenik meg hamarosan az Irka nyolcadik
antológiája, melyben húsz szerző ír tájakról, városokról, idegen, valóságos, vagy képzeletbeli úti élményekről. Elutaz-

tológiákban, minden szerző a maga stílusában dolgozta fel
a témát, így vannak a kötetben komolyabb versek, ízletes
és kevésbé gusztusos gasztronómiai élményekkel tűzdelt
novellák, a fantasy határát súroló írások, humoros és elgondolkodtató szövegek egyaránt. A könyvet még 2019 nyarán
kezdte el tervezgetni a gödöllői könyvtárban működő helyi
és környékbeli alkotók csoportja, akkor még nem sejtették,
hogy hamarosan nem, hogy utazni nem tudunk, de már az
utcára sem léphetünk ki, négy fal közé szorulunk, és az eddigi normálisnak tűnő életünk átfordul egy 25. században
játszódó scifi novellába. A világ megváltozott körülöttünk, a
lehetőségek beszűkültek, így nem maradt más, mint a gondolatok segítségével bejárni a világot.
A könyv hamarosan elkészül, de a kötet bemutatójára még
várni kell egy kicsit. Az alkotók remélik, hogy júniusban már
az Ünnepi Könyvhéten kerülhet sor erre a programra. Addig
is a könyvtárban március végétől kölcsönözhető, illetve önköltségi áron megvásárolható az Öt perc indulásig gödöllői
antológia.

hatsz velük számos országba, megismerkedhetsz idegen
kultúrákkal, szokásokkal, felülhetsz melléjük a vonatra, repülőre, buszra. A Gödöllői Fotós Kör, valamint a szerzők
saját fotóival gazdagon illusztrált kötet kellemes útitárs lesz
bármilyen utazáshoz. Ahogy azt megszokhattuk az Irka an-

Beküldési határidő:
2021. március 23.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Rosinecz Adrienn, Paszera András Dénes
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Ormos Miklós, Rab Ádám
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte:
Harmati Jázmin
Gödöllői ajándékcsomagot nyert:
Lipták Irén, Kertész Klára
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte:
Hollósy Boglárka, Dajka Daniela
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai
úton, akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a
pontos postai címüket is adják meg!
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Milyen gyümölcsöket lehet
adni a kutyának?

Sokan hajlamosak vagyunk
arra, hogy a kutyának olyan
ételeket adjunk, amiket mi emberek is elfogyasztunk. A gyümölcsök is ebbe a kategóriába
tartoznak. A kutyák étrendje teljesen más, mint az embereké.
Persze sok olyan tápanyagot
tartalmazó étel létezik, ami úgy
a kutya, mint a gazdi számára
is egészséges. A kutya szervezetének tulajdonképpen semmi
szüksége nincs a gyümölcsökre, mégis akadnak olyan gyümölcsfélék, amik kimondottam
pozitív hatással vannak az állat
egészségére és bundájára. A
gyümölcsökben található vitaminok a kutya egészségét is

erősítik, nemcsak a miénket.
Adhatunk a kutyának
Vannak olyan gyümölcsök,
amiket még az állatorvosok is
ajánlanak kutyacsemegeként.
A továbbiakban olyan gyümölcsöket fogunk felsorolni, amik
kimondottan egészségesek a
kutya szervezetére nézve:
Alma: vitaminokat, rostokat tartalmaz. A szervezetbe kerülve a
pektin megváltoztatja a széklet
víztartalmát, növeli a viszkozitását, ezért mind székrekedés,
mind hasmenés kezelésére alkalmazható. A pektin a toxinokat is kimossa a szervezetből.
Az alma olyan nélkülözhetetlen
vitaminokat is tartalmaz, mint a

béta-karotin, a C-vitamin és a B-vitaminok. A
legjobb, ha az almát jól
megmossuk és héjastul
fogyasztjuk. A kutyának
adva is ugyanezek az
eljárások érvényesek.
A körte is egy rendkívül
rostos gyümölcs, amiből szintén nyugodtan
adhatunk a kutyának. A
körte segít a vastagbél
működésében és káliumot is tartalmaz, ami
szintén hasznára válik a
kutya egészségének.
A narancs ugyanúgy
hozzásegít a kutya ellenálló képességének
növeléséhez, mint az
ember immunrendszerének erősítéséhez. Narancsot
csak kis mennyiségekben adjunk a kutyának, néhány cikk
bőven elegendő, ugyanis a
kutyák rendkívül hajlamosak a
gyomorsavasságra.
Mértékkel adjunk a kutyának
Rengeteg olyan gyümölcs is
van, amely nem káros a kutya
szervezetére nézve, és kisebb
mennyiségben nem árt. Az ilyen
gyümölcsöket csak csemege
gyanánt használd! Meglátod, a
kutyád imádni fogja ezeket az
ízeket: Banán, Fekete áfonya,
Eper, Málna Magtalanított görögdinnye, Kantalup-dinnye.

Amit ne adjunk a kutyának
A legtöbb gyümölcs nem ártalmas a kutya szervezetére
nézve, de akadnak olyanok is,
amelyek toxikusak, vagy egyenesen halálosak is lehetnek.
Vannak olyan gyümölcsök,
amelyek toxikusak a kutya vérére, és most főként a bizonyos
gyümölcsök magjaira gondolok.
A szőlő és a mazsola vesebetegségeket okoz a kutyának,
ezért kutya kötelességed a szőlőt és a mazsolát távol tartani a
kisbarátodtól.
A cseresznye, barack és a hasonló zsánerű gyümölcsöket is
kerülnötök kell. Az alma kivételt
képez, de csak abban az esetben, ha a magházat és a magokat óvatosan eltávolítottad a
közepéből
A kutya sajnos ezeket nem tudja magától, ezért gyakran előfordul, hogy ha nem figyelsz
kellőképpen rá, bele is halhat.
A paradicsom köztudottan remegést és szívritmuszavart
okozhat, ezért jobb, ha azt is
elkerülöd!
Az avokádó is toxikus a kutya
szervezetére nézve. Az avokádóban található egy persin
nevű anyag, amely egyfajta
gombaölő: ez az emberre teljesen veszélytelen, de a kutyák
számára mérgező. Az anyag
a kutyáknál súlyos hányást és
hasmenést okozhat, amitől akár
ki is száradhatnak. haziallat.hu

Online vadvilág: te is küzdhetsz az orvvadászat ellen
Óriási problémát jelent az állatvilág számára az orvvadászat, különösen a veszélyeztetett fajokra. Most egy innovatív kezdeményezésével
a felhasználók a technológia segítségével
küzdhetnek az orvvadászat
ellen az afrikai szavannán. A Samsung
Wildlife Watch programjának
keretében egésznapos élő videót rögzítenek a dél-afrikai Kruger Nemzeti Parkban található Balule Természetvédelmi területről.
A felhasználók világszerte csatlakozhatnak a felhíváshoz és virtuális
parkőrként vigyázhatnak a védett állatfajokra, miközben a természetes élőhelyükön figyelhetik meg őket.
Az Africam egyedi működési modelljén
keresztül támogatja a Fekete
Mamba Orvvadász-ellenes Egységet, ennek tagjai erőszakmentes
eszközökkel küzdenek az orvvadászat
ellen.
A virtuális parkőrök a wildlife-watch.
com weboldal követésével
segíthetik a látogatók a helyszíni kollégáik munkáját. Az önkéntesek
figyelmeztetést küldhetnek, ha veszélyben lévő állatokat látnak vagy éppen orvvadászok nyomait fedezik fel.
Az esetekről készült pillanatfelvételt megoszthatják a közösségi oldalaikon, így másokat is arra ösztönözhetnek, hogy csatlakozzanak és
támogassák a Fekete Mamba Egységet. A különböző kameranézeteknek köszönhetően mindig más nézőpontból figyelhető meg a vadvilág, így az önkéntes őrök a kanapéjuk kényelméből szemlélhetik az oroszlánokat, az elefántokat, vagy éppen a zsiráfokat a természetes
élőhelyükön.
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Néha lehet, jobb, ha megállunk
Áll az ország. Sokan újra otthon vannak, dolgoznak, gyerekeket terelgetnek, néha sok
a feszültség. Ez természetes...
Mit adhat nekünk jelen esetben
a kert?
Igen sok mindent. Néha egy
szusszanásnyi időt a levegőn,kieresztve a napközben felgyülemlett gőzt.
Most talán több idő lesz Önöknek is, hogy megálljanak egy
pillanatra és a még nem oly
színes, csodás kertjeikben
megtalálják a csodát.
Mert van benne, higgyék el nekem!

gyan álljon össze a teljes kép
előttünk? Hogyan érezzük magunkat harmóniában, ha majd
az életünk a rendes kerékvágásba visszaáll?
Figyelemmel! Most a figyelmüket egy-egy fél vagy egy óra
alatt csak a kertre, a benne
lévő éledő növényeknek, madaraknak szentelhetik. Nem is
hinnék mennyi érdekességet,
látnivalót találhatunk ilyenkor
is! Most érdemes akár minden
nap ugyanazt a kört bejárni a
kertben, napról napra mást
fognak látni. Ami levél nem
pattant ki kedden, majd kipattan szerdán, csütörtökre pedig
teljes bársonyát mutatja majd
meg Önöknek.

A maradék őszi levelek eltakarítása után már látni fogják
a tavaszi virágok hajtásait, érdemes megállni és szemlélődni, de akinek nincs kertje csak
terasza, azoknak is jól eshet
egy fél óra álldogálás figyelve
a madarak énekét. Most élednek igazán!

TURUL

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

ÁLLATPATIKA
Hétvégén is nyitva tartó ügyelet
Tel: 06-30-943-9898
Hétvégi ügyeletünk változott! Szombat 9-13 és vasárnap 15-19 óra
között fogadjuk a beteg állatokat

Az egész kertjük most
éled igazán, ahogy a tavasz beköszöntött, idén
kicsit lassan ugyan, de
csak megérkezett.
Ez az időszak tökéletes
lesz arra, hogy alaposan
szemügyre vegyék azt a
környezetet, amiben élnek.
Most, hogy az élet megállásra kényszerítette nagyon sokunkat, a lassú
szemlélődéssel nagyon
sok mindent észrevehetnek, amit a napi rohanásban lehet évekig nem!
És mi a kert alapja? Ho-

És ez a kertek építésének, tervezésének, ápolásának alapja!
A megfigyelés! Most talán több
idejük lesz erre, használják
ki! Nem vagyok benne biztos,
hogy a feszültséggel teli napok
után szeretteiket kézen fogva
egy kört sétálni a kertben, nem
erősíti majd a kapcsolataikat.
Egy próbát viszont mindenképpen megér...
Kívánom Önöknek erre a két
hétre, hogy szeretettel való figyelemmel kísérjék a tavasz
alakulását a kertjeikben és
ahogy a növényeikre, úgy szeretteikre, családjukra is ugyanezzel a figyelemmel tekintsenek...
Jó kertészkedést kívánok!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.hu

néró

Ariel
4 éves ivartalanított kislány. Egy igazi
tündér, imádja a simogatást, minden
embert, gyereket imád.

döme
5 éves kan. Barátságos, bújós, de csak a
lánykutyákkal van el.

byron
5 éves ivaros kan. Nagyon barátságos, imádja az embereket. Csak
egyedüli kutyának vihető!

2 éves ivaros kan. Nagyon igényli
a szeretetet, de még fél picit. Nagy
mozgásigényű!

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
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Elhunyt Szörényi István
2018 novemberében a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége (KIDS) életműdíjjal tüntette ki a Premontrei Gimnázium
nyugalmazott testnevelő tanárát, aki 2019 nyarán kiérdemelte a Magyar Edzők Társasága
(MET) elnökségének Edzői
Életmű Díját. Szörényi István –
kiemelkedő eredményei és több
évtizedes lelkiismeretes munkája elismeréseképpen – 2018
májusában átvehette a Magyar
Atlétikáért Ezüst Fokozat-díjat.

76 éves korában elhunyt Szörényi István rúdugró szakedző,
a gödöllői egyetem testnevelési
tanszékének egykori vezetője.

Tanítványai több mint 150 országos bajnoki címet szereztek
és nemzetközi szinten is szép
eredményeket értek el.

Szörényi István 1945-ben született Németországban, ahol
szülei hadifogságban voltak. A
Testnevelési Egyetemen szerzett szakedzői diploma után az
ELTE nevelésszociológia sza-

kán végzett. Gerelyhajításban,
a PVSK színeiben országos
bajnoki negyedik helyezett. A
TF-en az NB I/B-ben kézilabdakapus, az NB I-ben a kosárlabdacsapat tartalékjátékosa,
a Budapesti Építők színeiben
tízpróbában – 6617 ponttal –
országos bajnoki negyedik. A
veterán Európa-bajnokságon
(65 évesen) rúdugrásban ezüstérmes (3 méter), diszkoszvetésben ötödik (42,36 méter).
Tanítványai és tisztelői mellett
két fia, egy leánya és négy unokája gyászolja. Temetéséről később intézkednek.
Nyugodjék békében!
Forrás: geac.hu

Erdélyi zsófi:
Gödöllői aranyérem
a maratonfutó ob-n
szinte totyogásra kényszerített.
A következő napokban meglátom, hogy érzem magam,
ha sikerül regenerálódnom,
akkor március 21-én futok
egy felmaratont, feltéve, ha
megtartják. Majd április 11én lesz a következő maratonom, ahol próbálkozhatok az
olimpiai szinttel.
Jelenleg nem a legjobb a
helyzetem a pontok állását
illetően (a tokiói olimpiára
vagy a szintidő teljesítésével vagy világranglistás pontokkal kvalifikálhatja magát
a sportoló- a szerk.), igaz
nyertem most extra pontokat
az első hellyel, de úgy sejtem nem eleget.

Március 7-én rendezték Debrecenben a maratonfutó országos bajnokságot. A nők
versenyében Erdélyi Zsófia
győzött. A gödöllői sportoló a
verseny után a következőket
mondta:

„Nagyon örülök, mert ez volt
az első magyar bajnoki címem maratonon. De az idővel nem vagyok annyira elégedett, nem ezért érkeztem
Debrecenbe. 2 óra 35 perces
időben reménykedtem, de

hoztam egy rossz döntést
verseny közben, aminek meg
is lett az eredménye. Sajnos
a frissítéseket sem sikerült
megfelelően megoldanom,
így az utolsó körre már erősen szúrt az oldalam, ami

Remélem, hogy április 11-én
jobban fog menni. Ez a maraton bajnokság pont a felkészülésem közepére esett, kb
6 hetet sikerült készülnöm a
versenyre.”
Fotó:facebook.com/ZsoRuns
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Röplabda: Ötszettes
győzelemmel zárta az
alapszakaszt a Gödöllő

A GRC gyakorlatilag tét nélkül léphetett pályára az NB I. Liga alapszakaszának 14. fordulójában a Budaörs ellen, hiszen a gödöllőiek már az előző
fordulóban biztosították helyüket a felsőház rájátszásában.
A hazaiak magabiztos játékkal már 2:0-ra is vezettek, ám a vendég Budaörsnek sikerült kiegyenlítenie és döntőszettre menteni a csatát. Az ötödik szettet végül a GRC 15:9-re hozta, így övék lett a győzelem.
A folytatásban a Gödöllő, a MÁV Előre és a TFSE egy-egy háromnapos
körmérkőzéses tornát rendez, a végső győztes pedig feljut az Extraligába.
A GRC végül 25 ponttal a harmadik helyen zárta az NB I. Liga alapszakaszát.
Eredmény:
Gödöllői RC – Budaörsi DSE 3-2 (23, 12, -17, -17, 9)
Fotó: facebook.com/Gödöllői-Röplabda-Club

Remek judo eredmények

Cegléden járt a Gödöllői Judo Klub a közép-magyarországi regionális judo rangsor versenyen. A versenyen
mindenki nagyon ügyesen dolgozott, de kisebb hibák
még becsúsztak. Külön említést érdemelnek a Diák A
korosztály tagjai, akik az eggyel feljebb, a serdülő korosztályban is megméretették magukat és szuper küzdelmekben, szenzációs győzelmeket arattak. A fiatal
sportolók a verseny végén egy rövid küzdelmi edzéssel
zárták a napot.
Eredmények:
Diák B:
33kg Ujvárosi Ákos 3. hely
45kg Jéga-Szabó Andor 2. hely
Diák A:
35kg Dubis Marci 1.hely
+73kg Majercsik Márk 1.hely
54kg Záborszki Sebi 3.hely
Serdülő:
57kg Tárnok Emma 3.hely
36kg Dubis Marci 2.hely
55kg Záborszki Sebestyén 2.hely
81kg Majercsik Márk 2.hely
66kg Krakovszki Máté 1.hely
81kg Kálmán Bálint 1.hely

Hozta a kötelezőt a Gödöllői SK
Sorozatban negyedik mérkőzését is megnyerte a Gödöllői SK
csapata a Pest megyei I. osztályú bajnokság 18. fordulójában.

csupán két pont a harmadik
helyen álló, ám egy mérkőzéssel többet játszó Biatorbággyal
szemben. A második helyen álló

A remek tavaszi szezont produkáló Hevesi-alakulat, immáron
a tabella 4. helyén áll. Hátránya

Vecsés három ponttal, míg az
első Dunaharasztinak öt pont
az előnye (utóbbi szintén egy

mérkőzéssel többet játszott).
A 10. percben egy begyakorolt
szabadrúgás kombináció után
Tóth-Ilkó gólpasszát használta
ki Koziorowski, ezzel szerzett
vezetést a Gödöllő. Az első
játékrészben több lehetőség
is adódott a Bikák előtt, ám
Mudroch Mendel óriási ziccert
hagyott ki. Ellenfélnek is adódott két helyzete, az egyiknél
Farkasnak is közbe kellett avatkoznia.
A második félidő 64. percében
Balogh Bálint tálalt Mudroch
elé, aki belőtte első tavaszi gólját. A 76. percben ismét Balogh
szolgálta ki másik támadónkat,
Koziorowski duplázott, s ezzel
gyakorlatilag lezárta a mec�cset. Hevesi Tamás próbált minél több játékosnak lehetőséget

adni, amely miatt szerkezetileg
is át kellett alakítani a hadrendet. Noha a 85. percben szépítettek a hazaiak, a győzelem
nem forgott veszélyben.
Koziorowski Richárd mostani
duplájával a góllövőlista 2. helyén áll. A GSK támadója a tavaszi szezon valamennyi mérkőzésén eredményes volt, négy
mérkőzés után már hét találatnál jár.
Következő forduló: március 13.,
15 óra; Gödöllői SK – Veresegyház VSK
Forrás, fotó: facebook.com/GodolloiSportKlub
Eredmény:Pest megyei I. osztályú bajnokság, 18. forduló:
Százhalombattai LK – Gödöllői
SK 1-3 (0-1)
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hirdetmények

Pályázati felhívás

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város közéleti, kulturális
egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, egyéb civil
szervezetei támogatására
1. Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések
támogatására, amelyek kizárólag Gödöllő városához kötődnek (2011.évi CLXXV. törvény.2.§ bekezdései alapján).
2. A támogató megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata
3. A pályázat jellege: nyílt.
4. A pályázók köre: Gödöllőn ténylegesen működő (gödöllői székhellyel rendelkező), magyarországi adószámmal és számlaszámmal rendelkező civil szervezetek, egyesületek, alapítványok gödöllői hatáskörű feladatok ellátására.
5. A pályázat tartalmi és formai követelményei: a pályázati adatlapon minden * jelölt rész kitöltése kötelező! Más jellegű (előző
évi), vagy hiányos pályázati adatlapot nem áll módunkban elfogadni. Ha a civil szervezet nem bejegyzett, akkor is rendelkezésre áll
lehetőség egy bejegyzett szervezeten keresztül pályázni.
6. A támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése: Civil szervezetek támogatása
Támogatási keret összege: 2.500 E Ft.
7. A költségvetési támogatásból elszámolható költségek köre: a támogatási célhoz közvetlenül kapcsolódó költségek.
8. A támogatás jellege, formája: vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.
A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2021. január 01 - 2021. december 31-ig.
9. A támogatás folyósítása, elszámolása: Gödöllő Város Önkormányzata a „Támogatási megállapodás” aláírását követően - a
szerződésben foglaltak alapján -, a Pályázó bankszámlájára utalja a támogatás összegét.
A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb 2022.
január 31-ig az összeg felhasználásáról elszámolni, a jelen pályázati felhívásban szereplő szabályok szerint. Csak olyan számla
(pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum) fogadható be, amelyről kideríthető, hogy a pályázati cél megvalósításához közvetlenül
kapcsolódik.
10. A pályázat benyújtásának határideje és módja (ettől eltérni nem lehet): 2021. március 16. (kedd) 12 óra
A pályázatokat egy példányban kell eljuttatni e-mailen keresztül word formátumban a Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet, Simon Edina részére: simon.edina@godollo.hu címre. A pályázati adatlap 2021. február 16-tól beszerezhető és letölthető a városi honlapról: http://www.godollo.hu/palyazati-felhivas-egyesuletek-es-civil-szervezetek-szamara/.
11. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei: Hiánypótlásra nincs lehetőség. A követelményektől eltérően
- akár formai, akár tartalmi hibákkal – összeállított pályázat - értékelés nélkül - elutasításra kerül.
12. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai: Tevékenységi körök, Gödöllőn aktív programokkal régóta működő
civil szervezetek, aktív kapcsolattartás a többi gödöllői és más civil szervezetekkel. Kizáró ok: nem lehet gazdasági és politikai tevékenységi köre a civil szervezetnek.
13. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje: e-mailen keresztül 2021. április 30-ig.
14. Bővebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban: Kérjük keresse Simon Edinát, e-mailen a simon.edina@godollo.hu e-mail
címen, telefonon a 06 70 886 8747-es telefonszámon.

Orvosi ügyelet

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

Gyógyszertári ügyelet
Március 8-14.:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Március 15-21.:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Március 22-28.:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

temetkezési ügyeletek

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375
Ózon pajzs Polgárőr egyesület: 06-30/621-2968
Közterület-felügyelet: 06 28/529-169

2021. március 9.

hirdetmények

gödöllői Szolgálat 19

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS
Gödöllő Város helyi építési szabályzatának módosításáról
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy elkészült Gödöllő Város helyi építési szabályzata módosításának tervezete a
Premontrei utca – Fácán sor – Erdész köz
– Köztársaság út által határolt területre vonatkozóan.
A tervezet megtekinthető az Önkormányzat honlapján (www.godollo.hu) a hírek között (Partnerségi egyeztetés a Helyi Építési
Szabályzat módosításáról – Gödöllő (godollo.hu)
A tervezettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat írásban
2021. március 31-ig adhatják meg (alábbi vonatkozó jogszabály
szerint kizárólag) elektronikus úton Gödöllő város főépítészének
címezve a partnersegi@godollo.hu e-mail címre.
A partnerségi egyeztetés keretében, tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési,
településképi-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló
546/2020. (XII.2.) Kormányrendeletre személyes megjelentéssel járó lakossági fórumra nem kerül sor. E helyett - amennyiben
igény merül fel rá - online lakossági fórumot (videókonferenciát)
tartunk, 2021. március 16-án, kedden 16.00-tól. Az online lakossági fórumon való részvétel regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékukat a partnersegi@godollo.hu címre megküldve
2021. március 11-ig jelezhetik.
Dr. Gémesi György polgármester s.k.

KÉRJÜK, TÁMOGASSA
A GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET
KÖZALAPÍTVÁNYT!
Kérjük, támogassa adója 1%-ával a kortárs művészetet!

Kérjük, támogassa személyi jövedelemadója 1%-ának
felajánlásával a Gödöllői Új Művészet Közalapítványt. A
jelenlegi járványhelyzetben még inkább felértékelődik
számunkra minden egyes támogatás.
Tevékenységünket, művészeti programjainkat megújult formában, új arculattal és új tartalmakkal követheti
honlapunkon (www.gimhaz.hu).
Előre is köszönjük támogatását!

20 gödöllői Szolgálat

INGATLAN
+ Regisztrált ügyfeleinknek keresünk eladó ingatlanokat, telkeket Gödöllőn és térségében!
Tel: 06-20-539-1988
+ Központban 72m2-es 2szintes sorházi lakás n+2 tetőtéri
szobával, 100m2-es szuterénnel eladó! 41,9MFt Tel: 0620/539-1988
+ Újépítésű Csok-képes ikerházi lakások, magas műszaki
tartalommal, 2021.év végi átadással leköthetőek!! Tel: 0620/539-1988
+ Gödöllő központban 69m2es, 3szobás, magasföldszinti
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lakás sürgősen eladó! Irányár:
34,5MFt Tel: 06-20/772-2426
+ Aszód Falujárók útján IV.
emeleti, 57m2-es lakás remek
áron eladó! Irányár: 24,9MFt
Tel: 06-20/772-2426
+ Gödöllőn, Egyetemtéren
II. emeleti, 70m2-es felújított
3szobás lakás eladó! Irányár:
43,5MFt Tel: 06-20/772-2426
+ Gödöllő központjában 1,5szobás 43nm-es földszinti lakás
eladó! Irányár 27.9MFt. Tel:
20/7722426
+ KERESEK, eladó belterületi
építési telket (akár telekmegosztással is) Gödöllőn 800m2-

ig. Tel: 06-70-282-4681
+ Gödöllő központjától 500 méterre a Szent János utca páros
oldalán eladó egy 64 nm-es,
klímával felszerelt két szoba
étkezős, gázkonvektoros, parkettás, első emeleti lakás tároló
helyiséggel 30 millió Ft-ért. 0620-942-3112
+ PÉCS KÖZPONTJÁBAN,
egyetemek közelében található 40m2-es, másfél szobás,
erkélyes, panorámás lakásom
eladó, vagy értékegyeztetéssel gödöllői lakásra cserélném.
Ára: 18 M Ft. Tel: 0630-5720406
+ Aszódon 48 nm-es, felújított,
lakótelepi lakás eladó szigetelt
téglaépületben június végi költözéssel. Iár: 21 M Ft. Tel: 0670-6652-603
+ Gödöllőn a Szent János utcában 42 nm-es, földszinti téglaépítésű lakás eladó. Irányár:
24,5 M Ft 06-30-149-0776
+ Eladó lakást keresek Gödöllőn. 06-20-384-8035
+ Eladó telket vagy telekrészt
vásárolnék Gödöllőn, Haraszt,
Alvég, Kertvárosban. 06-20-
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804-2102
+ Gödöllőn a Paál László közben földszinti, 43 nm-es, 1,5
szobás lakásomat nagyobbra
vagy kertes házra cserélném
értékegyeztetéssel, illetve eladó. Iár: 28 M Ft. 06-20-9725209
+ Eladó Gödöllő boncsoki részén egy 2szintes, 2nappali+
3szobás, 2fürdőszobás, téglából épült lakóház 120nm összterülettel 1000nm-es telken. Az
ingatlan zártkert megjelölésű,
kerítve, villannyal ellátva. I.á.:
26 MFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy 600nm-es építési telek.
I.á.: 14,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 44 nmes, palotakerti átalakított, felújított öröklakás 26,9 M Ft-ért.
0620-919-4870
+ Eladó Királytelepen egy 2 generációs, 4 szobás, 2 fürdőszobás téglából épült családi ház.
Iár: 51 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Boncsokban egy 750 nm területű zártkert, művelési ág alól kivonva, 4
M Ft irányárért. 0620-919-4870
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+ Eladó Gödöllőn egy 75 nmes, 2 nagy erkéllyel rendelkező
3 szobás társasházi öröklakás
csodálatos Panorámával, iár:
40,5 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy téglaépítésű 2 szobás, kis erkéllyel rendelkező, felújított öröklakás, iár:
28,9 MFt. 0620-919-4870
ALBÉRLET KIADÓ
+ Városközpontban kiadó 2,5
szobás bútorozott lakás nemdohányzóknak. Kiváló paraméterek: csendes hely, jó közlekedés, konvektoros fűtés,
alacsony rezsi. Fiatal párnak
ideális választás. Kisállat tartása nem engedélyezett. 06-30627-6581
+ Gödöllőn kertes házban hos�szútávra kiadó egy bútorozott,
gázfűtéses szoba-konyha fürdőszobával, külön bejárattal,
külön gázórával március 1-től
1-2 fő részére. 100.000 Ft /hó+
rezsi, + egy havi kaució. 06-30581-3827
+ Gödöllőn kiadó 32 nm-es
gépiesített, bútorozatlan különálló házrész felújítva, azonnal
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költözhető. 80.000 Ft rezsivel
együtt, max. két személy részére. Érdeklődni napközben 12
óráig: 06-20-942-5487
+ Ambrus Zoltán közben 2021ben felújított, tágas, erkélyes,
2szobás, étkező-konyhás, világos lakás hosszútávra kiadó.
Megbízható, igényes bérlők jelentkezését várjuk. 170 ezer+
rezsi+ 2havi kaució, közjegyzői
szerződés. 06-30-911-8352
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Eladó Gödöllő belvárosában
egy 55 nm alapterületű működő
üzlet 32 MFt irányárért. 0620919-4870
+ Garázst vásárolnék Gödöllőn.
Tel: 06-30-618-0549
ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEGÁPOLÓT keresünk Kerepesen nappali munkára (reggel
8 órától este kb. 19 óráig) heti
több alkalomra, hosszabb távon. Érd: 06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal műanyag
feldolgozó gödöllői kft. felvesz
BETANÍTOTT
MUNKÁSO-

KAT, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, KARBANTARTÓT és
FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓT.
Nyugdíjasokat
is szívesen fogadunk. Érd:
06-20-9423-112,
www.
plastexpress.hu
+ NYUGDÍJAS, DE AKTÍV
URAT KERESÜNK isaszegi családi ház körüli, kerti munkákra,
hétköznaponként 2-3
órára. Feltétel: kiváló
fizikum és egészségi
állapot, káros szenvedélyektől mentesség,
leinformálható gödöllői vagy környéki lakos. Óradíj: 1.200 Ft/ó, fizetés
hó végén. Tel: +36-20-451-0702
+ Vagyonőri és recepciósi állás
betöltésére keresünk, jól szituált, katona mentalitású férfi
munkatársakat. Érdeklődni: 06
20 / 389-5556 (kérésére visszahívom).
+ Háztartási kisegítőt keresek
hosszútávra, max. 65 éves,
megbízható hölgy/ úr személyében. Lakásban rendrakás,
bevásárlás, konyhában segít-
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ség, udvar tisztán tartása, nyáron fűnyírás. Heti 3 alkalom/ 4
óra. Díjazás megegyezés szerint, fizetés alkalmanként. 0630-221-0276
+ B kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező karbantartó kollégát
keresünk gödöllői munkahelyre.
Érdeklődni: +36 20 775 1917
+ Vállalom Gödöllőn családi
házak, lakások takarítását a
mindennapokban, illetve festés
és lakásfelújítás után is. 06-30675-6253
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iroda, Gödöllő, Körösfői u. 2.
Tel.: 06-20-556-2653, 06-20543-1775, e-mail: info@ili.hu,
ili.godollo@gmail.com
+ Language Cert akkreditált,
nemzetközileg elismert, egynyelvű nyelvvizsga Gödöllőn az
I.L.I. Nyelviskolában! Ugyanitt
egyéni és kiscsoportos nyelvtanfolyamok
kedvezményes
díjon. Érdeklődni: I.L.I. Kft.,
20/543-1775,
20/556-2653,
info@ili.hu
+ KERTGONDOZÁS. Bízza
most rám! Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás,
fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás.
Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés. Ágak, levelek elszállítása. Ereszcsatorna
tisztítás. Kerttakarítás. Kerítésfestés. Gépi permetezés. Kerti
tavak tisztítása. Talajfúrás. 0630-747-6090

+ Ipari akkumulátorok összeépítésére keresünk villamossági beállítottságú kollégát, gödöllői telephelyre, hosszú távra, jó
csapatba. 06-20-233-0174

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal,
tolmácsokkal! Kedvezményes,
áfamentes díjak. I.L.I. Fordító-

+ Felújítási és karbantartási
munkákat vállalunk precízen a
lakosság részére. 06-30-5921856
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 06-20-9527-289,
06-28-476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: 06-30-3339201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620
+ FESTÉS, MÁZOLÁS, tapétázás, gipszkartonozás teljes kö-
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rűen, gyorsan és szakszerűen.
Üres ingatlan és tisztasági festés esetén kedvezmény! 06-70785-2718
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseréje.
Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Új
redőny azonnal megrendelhető!
Péter úr, 06-20-3685-888
+ Azonnali kezdéssel vállalok
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitelezéssel, KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST,
VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST! Tel: 0670-361-9679
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők
javítása, tetőszerkezeti munkák, tetőfedés, ácsmunka, bádogos munka, ereszcsatorna,
Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, madárdeszkák festése, palajavítások, kúpcserép lekenése, leszögelése.
Bármilyen kisebb javításokat is
vállalok. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény! Érdeklődni: 0630-526-8532
+ Homlokzati hőszigetelés Gödöllőn Állványozással. Tímár
Zoltán Tel:0620/591 5485
+ KERÍTÉS ÉPÍTÉS!!! Egyedi
kerítések, készen kapható kerítés-rendszerek teljes körű kivitelezése a területrendezéstől
a befejezésig. Igény esetén az
anyagbeszerzést is vállaljuk.
Tel.: 06209463409
OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén
jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
+ ANGOL tanítást vállalok.
Szükség szerint: - Nyelvtani rendszerezés, gyakorlás.
– Beszédkészség fejlesztés.
– Nyelvvizsgára, középiskolai
felvételire felkészítés. Tel: 0630-262-3628
+ ANGOL korrepetálást vállalok
általános és középiskolásoknak. 06-30-2623-628
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+ MATEMATIKA korrepetálást,
központi felvételire, érettségire
való felkészítést vállal szakmai
tapasztalattal rendelkező tanárnő. Online is. Tel: 06-70-4085253
+ Tapasztalt ANGOL tanárként
általános angol órákat, érettségire, középfokú nyelvvizsgákra
felkészítést, korrepetálást, beszédkészség fejlesztést vállalok online is: flora.nagyfalusi@
gmail.com 06-20-358-6057
ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia
szakbecsüs díjtalan kiszállással
vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle
szobrokat, vitrin dísztárgyakat,
ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket, könyveket, bizsukat és ékszereket,
borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk első
vevőként! Tel: 70/942-0806,
70/603-7642
+ Eltartható zöldség- és gyümölcsféleségek a tőlünk megszokott szolid árakon. Almafélék ládás tételben 90-300 Ft/
kg, sárgarépa, zeller 200 Ft/kg,
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burgonyaféleségek 100 Ft/kg,
vöröshagyma 135 Ft/kg, lila és
fehér hagyma 200 Ft/kg, fokhagymák 800-1500 Ft/kg, mák
1300 Ft/kg, babfélék 660-1100
Ft/kg, búza 70 Ft/kg, kukorica
75 Ft/kg, napraforgó 160 Ft/kg.
Almalé és céklás almalé 1500
Ft/ 5 l. UNIBOND BT. Gödöllő,
Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel: 06-28432-941, 06-30-406-5898
+ Sarok ülőgarnitúra (ágyazható, ágyneműtartós, 190x190), +
2 nagy fotel 100.000 Ft-ért eladó. Tel: 06-20-576-6448
+ Gödöllőn eladó használt
ThinkPad T500 laptop. Ár: 60e
Ft. Részletek: https://tinyurl.
com/laptop-T500 Érd: 06-70200-3267
TÁRSKERESŐ
+ Egyedülálló 55 éves technikus férfi keresi hozzáillő párját
tartós kapcsolat reményében
lehetőleg Gödöllő és környékéről. Ha szereted a kultúrát,
kertészkedést, utazást, kirándulást, hívjál: 06-20-428-4545
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden
típusú gépjárműhöz szaküz-

letünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás,
töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben)
06-30-536-4300,
28/611-728
www.akkugodollo.hu
EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz,
Propolisz, Virágpor és Dióbél
kapható. 3kg fölött házhoz szál-
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lítjuk.06-30-9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Repce,
Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgóméz. 720ml-es csavaros
tetejű befőttesüveget cserébe
elfogadok. Házhoz szállítás.
Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! Most még a régi áron!
Érett marhatrágya 60 l-es kiszerelésben 1000 Ft/zsák. Szállítás megoldható. Rendelhető:
06-20-469-9295
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