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Jelentős változást hozott a legtöbb család szá-
mára április 19. Megkezdődött a jelenléti 
oktatás, igaz, az eredeti tervekhez ké-
pest csak az általános iskolák alsó tago-
zataiban, és megnyitottak az óvodák is.

Városunk valamennyi óvodája fel-
készülten várta a gyerekekett, bár sok 
szülő még biztonságosabbnak látta ott-
hon tartani gyermekét: az első napon mintegy 
60 százalékuk jelent meg az intézményekben. 
Információink szerint az óvodai dolgozók közül 
a regisztráltak jelentős része megkapta az első 
koronavírus elleni oltást, a másodikat azonban 
csak körülbelül 20 százalékuk.

Az intézményekben továbbra is szigorú sza-
bályok vannak érvényben: belépéskor mérik a 
gyerekek testhőmérsékletét, ami nem halad-
hatja meg az országos tisztifőorvos által meg-
határozott mértéket (37,8°C).

Egy gyermeket egy felnőtt kísérhet, akik szá-
mára a maszkhasználat kötelező az intézmény 
területén.                              (folytatás a 3. oldalon)
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– Hogyan őrzi a GIM-ház a művészte-
lep hagyományait?

– Kortárs megközelítésekkel. Azt 
is mondhatjuk, hogy szó szerint 
életben tartja, élővé teszi a mű-
vésztelep szellemiségét. Az egy-
kori alkotók törekvései 
ma is aktuálisak. Gon-
doljunk csak arra, hogy 
a művésztelep akkori 
alkotói milyen organi-
kus egységben éltek a 
természeti környezetük-
kel, vagy arra, hogy milyen fontosnak 
tartották a kézművesség, a manualitás 
megőrzését és a különböző művészeti 
ágak szintézisét. Felfogásuk szerint a 
művészet a mindennapok tárgyaiban, 
környezetünkben és életünk más terü-
letén is jelen lehet. Tevékenységünk-
ben ezekhez a gondolatokhoz kapcso-
lódunk, amelyek összességében azt 
emelik ki, hogy a művészet lehet az élet 
része. Aki belép a GIM-ház kertjébe és 
akár alkotóként, akár befogadóként, ré-
szese lehet ezeknek a gondolatoknak.

– Mit terveznek a jubileumra?
– Két kiemelt programmal készülünk. 

Az egyik egy képzőművészeti kiállítás, 
„Emlékterek” munkacímmel, ami júli-
us elején lesz. Ennek a projektnek az 
egyik különlegessége az, hogy főként a 
szecessziós művésztelep egykori hely-
színein fog megvalósulni. A GIM-ház, 
a Remsey- vagy a Nagy Sándor-ház 
kertjében találkozhat majd a közönség 
olyan alkotásokkal, amelyek kortárs 
művészek gondolatait mutatják be a 
művésztelep alkotóinak életmódjára, 
életfilozófiájára reflektálva. Nagyon ins-
pirálóak azok a terek, amelyekben száz 
évvel ezelőtt Nagy Sándor vagy éppen 
Remsey Jenő alkotott. Kiemelt hely-
szín lesz a Nagy Sándor-ház, amely 
több szempontból egyedülálló épület, 
viszont jelenleg sajnos üresen áll. Na-

gyon örülünk, hogy ebben az időszak-
ban megnyílik az épület az alkotók és 
a közönség előtt. Annyit elárulhatok, 
hogy lesznek olyan művek, amelyek a 
művésztelep archív fotóinak felhasz-
nálásával készülnek és lesz olyan 
művész, aki a művésztelep alkotóinak 
étkezési szokásaira reflektál a food art 
műfajában. A GIM-ház kertjében pedig 
Körösfői-Kriesch Aladár leégett műter-
mének kőmaradványaiból készül kor-
társ térinstalláció.

A „Florárium” című kiállításunkat ősz-
re tervezzük. A kiállítás keretében a 
szecessziós művésztelep kerttémájú 
alkotásaira reflektálnak a GIM textilter-
vező műhelyének egykori növendékei. 
A kiállításon a fiatal textilművész hallga-
tóknak a művésztelep virágmotívumai 
által inspirálódott mintatervei lesznek 
láthatók, amiket a helyszínen meg lehet 
vásárolni egyedi füzetek, printek és vá-
szontáskák formájában. Ezeknek a ter-
mékeknek a megvásárlásával a látoga-
tók a GIM-ház felújítását is támogatják.

– Régóta nem fogadhatnak látoga-
tókat, mire tudják felhasználni a zár-
va töltött időt?

– A rendelkezésünkre álló időt hosszú 
távú projekt megvalósítására tudtuk for-
dítani. Elkészült az új honlapunk, ami új 
arculattal és tartalommal vetíti előre a 
következő években kibontakozó művé-

szeti koncepciót. Új online tartalmakat 
indítottunk el, interjúsorozat keretében 
szeretnénk megismertetni azokat a 
művészeket és szakembereket, akik a 
tevékenységünkben részt vesznek. Ha-
marosan elkészül a GIM elmúlt három 
évét bemutató kiadvány is, ami május-
ban először online formában lesz látha-
tó honlapunkon.

Dolgozunk még művészetpedagógiai 
programunkon, amelyet épp tavaly ok-
tóberben indítottunk volna el. Állandó 
kiállításainkhoz kapcsolódó, idősza-
kos foglalkozásokkal várjuk majd az 
érdeklődőket. Elsősorban iskolás 
csoportokra építjük a programun-

kat. Még egy folyamatban 
lévő projektet emelnék 
ki, ez pedig a GIM épüle-
tének felújítása, ami már 
időszerű. Örömteli, hogy 
a GIM-házhoz kapcsoló-
dó művészek összefogást 

kezdeményeztek a felújítás érdekében. 
Ennek köszönhetően jövő tavasszal 
egy nagyszabású támogatói kiállítást 
és vásárt rendezünk a felújított Várka-
pitányi Lakban, ahol közel 50 képző- és 
iparművész alkotásai lesznek megvá-
sárolhatók. Az eladásokból befolyó ösz-
szeg 50 százaléka a GIM-ház felújítási 
programjába folyik majd.

– Ha a pandémia engedi, a jubile-
um mellett milyen kiállításokat, tan-
folyamokat terveznek idén?

– Május végére, június elejére ter-
vezzük Bajkó Dániel festőművész ki-
állítását. Emellett a Nemzeti Tehetség 
Program pályázatának keretében te-
hetséggondozó programot valósítunk 
meg „Láncolat–Vizuális gyakorlatok 
természeti inspirációra” címmel. A 
programon kilenc tehetséges közép-
iskolás vesz majd részt, akiknek fiatal 
művésztanárok tartanak majd foglalko-
zásokat a videókészítés, fotózás, tér-
beli formaalakítás, grafika, mintaterve-
zés és szitanyomás műfajaiban. Ezen 
kívül külön öröm számomra, hogy a 
GIM kortárs szövőműhelye a Buda-
pesten megrendezésre kerülő, kortárs 
textiltervező művészeket és műhelye-
ket bemutató RugArt Fest kiállításán is 
bemutatkozik.

Jaeger Ákos

Gödöllői Művésztelep 120

Hidasi Zsófi

Idén ünnepli megalapításának 
120. évfordulóját a gödöllői mű-
vésztelep. Ennek kapcsán beszél-
gettünk Hidasi Zsófia textilmű-
vésszel, a Gödöllői Iparművészeti 
Műhely művészeti vezetőjével.
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Megkezdődött a „nyitás”, azaz 
megváltoztak a járványügyi szabályok. 
Ilyenkor számtalan kérdés merül fel, 
ezért összegyűjtöttük a legfontosabb 
tudnivalókat, amik a Magyar Közlöny-
ben megjelentek. Ám a legfontosabb: 
KÖZTERÜLETEN TOVÁBBRA IS 
KÖTELEZŐ A MASZK VISELÉSE!

A kormányrendelet szerint a vendég-
látóhelyek kerthelyiségében vagy tera-
szán reggel 5 óra és 21.30 között lehet 
tartózkodni és a megrendelt ételt és 
italt elfogyasztani. A vendéglátó üzlet 

vendéggel érintkező munkatársainak 
kötelező a maszk viselése, a vendégek 
számára nem.

A vendéglátó helyiségen belül az ott 
foglalkoztatottak kivételével csak az 
elvitelre alkalmas ételek kiadása és 
szállítása érdekében, valamint a mel-
lékhelyiség használata céljából lehet 
tartózkodni. A maszk viselése a hatodik 
életévét be nem töltött kiskorú, vala-
mint az értelmi vagy pszichoszociális 
fogyatékossággal, illetve az autizmus 
spektrumzavarral élő személy kivételé-
vel mindenkinek kötelező.

Ezek a szabályok a hárommillió-öt-
százezredik Covid-19 elleni oltóanyag-
gal történő védőoltás első dózisa be-
adásának napját követő napon lépnek 
hatályba.

A kormány döntése szerint december 
31-ig nem kell közterületfoglalási díjat 
fizetni a vendéglátóhelyeknek a tera-
szok használatáért.

Az oktatási intézményekre vonatko-
zó szabályok szerint – ahogy azt már 
korábban bejelentették – április 19. 
napjától az általános iskolák 1-4. évfo-
lyamain megszűnt a tantermen kívüli, 
digitális oktatás és visszatért a rendes 
munkarend.

Az általános iskolák 5-8. évfolyamai 
(felső tagozat) és a középiskolák, a 
többi iskola, valamint a szakképző in-
tézmények 2021. május 7. napjáig tan-
termen kívüli, digitális munkarendben 
működnek, május 10. napjától azonban 
itt is visszatér a rendes munkarend.

(ny.f.)

Azok számára, akik nem mo-
zognak otthonosan az online 
térben, vagy nem rendelkez-
nek számítógéppel, e-mail 
címmel – főleg az idősebbek 
közül – gondot jelenthet a ko-
ronavírus elleni oltáshoz szük-
séges regisztráció. 

A Gödöllői Városi Könyvtár 
és Információs Központ mun-
katársai – az intézmény zárva 
tartása mellett – segítséget 
nyújtanak ebben azoknak, 
akik erre igényt tartanak. 

A segítség igénybevételéhez 
telefonos egyeztetés szüksé-
ges, ezt a 06-70/886-8690-es 
telefonszámon tehetik meg 
hétköznap 8-18 óra között, 

ahol Lehota Ágnes könyvtáros-
hoz fordulhatnak. 

A helyszínen a könyvtár 
munkatársa az adatkezelési 
hozzájáruló nyilatkozat aláírá-
sát követően segítséget nyújt:

- e-mail fiók kialakításhoz,
- a regisztrációhoz,
- az oltáshoz szüksé-

ges Hozzájáruló nyilat-
kozat kitöltéséhez.

Szükség esetén vál-
lalják, hogy az oltás 
miatt létrehozott e-mail 
címre érkező üzenete-
ket figyelemmel kísérik 
és arról tájékoztatják az 
érintettet. 

A segítő pontot az épület 
fölszintjén alakították ki, meg-
közelíteni a belső udvarból 
nyíló teraszról lehet, ahol tábla 
segíti a tájékozódást. 

A könyvtár munkatársai a 
regisztrációs segítséget a jár-
ványügyi és az adatvédelmi 
szabályok szigorú betartása 
mellett végzik.

DB

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán továbbra is csak a sürgős, halasztást 
nem tűrő ügyek intézésére van lehetőség a veszély-
helyzet ideje alatt. Kérik, amennyiben lehetséges, elekt-
ronikus úton próbálják meg ügyeiket rendezni, illetve te-
lefonon kérjenek segítséget!

Ügyeiket a www.godollo.hu oldalon elérhető önkor-
mányzati ASP-felületen keresztül, vagy az epapir.gov.
hu felületen, illetve a pmh@godollo.hu e-mail címen 
tudják intézni! Akinek személyes ügyintézésre van 
szüksége, minden esetben egyeztetni kell az alábbi te-
lefonszámokon:

Közigazgatási és Szociális Iroda, anyakönyv: 06-
28/529-188

Szociális ügyek: 06-28/529-114
Mérnöki Iroda (hatósági, műszaki ügyek) 06-

28/529-246
Főépítészi Iroda: 06-28/529-194
Adó és Ingatlangazdálkodási Iroda: 06-28/529-110
A titkársági telefonokokról az ügyintézőkhöz kapcsol-

ják az ügyfeleket, és amennyiben sürgős az ügyintézés, 
időpontot kapnak.

Az előzetes időpontegyeztetés utáni ügyfélfogadási 
időt az alábbiak szerint biztosítják:

Hétfő: 8-15 óra
Szerda: 8-15 óra
Amennyiben a polgármesteri hivatal ügyfélszolgála-

tának rendje módosul, azt a www.godollo.hu oldalon és 
a város Facebook-oldalán közzéteszik.

oltásregisztráció:
segítenek a könyvtárosok

ezeket a szabályokat 
kell betartani

Ügyintézés
veszélyhelyzet 
alatt
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Ez a rendszer egyszerre több problémá-
ra is megoldást jelent. Az intézményben 
korábban működő hangszórós betegtájé-
koztatás sem a XXI. század elvárásainak, 
sem napjaink adatkezelési szabályainak 
nem felelt meg. A tesztüzem után a rutin-
szerűen használt rendszer várakozásaink 
szerint csökkenteni fogja a betegek várako-
zási idejét és segíteni az orvosok munkáját. 
Mindezek mellett lehetőséget ad statiszti-
kák, elemzések elkészítésére. 
– Hogyan működik a rendszer? Mit kell 
tennie az intézménybe érkezőknek?
– A rendelőintézetbe érkező betegeknek 
nem kell sorba állnia, hanem egyszerűen 
odalép a bejáratnál elhelyezett oszlophoz, 
beírja a TAJ-számát, a gép ellenőrzi, hogy 
jogosult-e a szolgáltatásra, majd kiválaszt-
ja, hogy melyik szakrendelésre szeretne 
menni. Ezután megkapja vagy az időpon-
tot vagy a sorszámot. A kezelése rendkívül 
egyszerű, de ha valaki nem boldogul, akkor 
helyben kap segítséget. Ezt követően a vá-
rakozók tájékoztatása a kihelyezett képer-
nyőkön keresztül történik, a betegek behí-
vása pedig a rendelőkben lévő egységeken 
segítségével zajlik.
– És hogyan segíti ez a betegellátást?
– Az informatikai rendszernek köszönhető-

en lehet előre látni, hogy egy-egy szak-
rendelés iránt mekkora az igény, hogy áll-
nak az előjegyzések. Ez az orvosok és az 
intézményvezetés számára a rendelések 

megszervezését segíti. Előre lehet látni, pl 
egy nyári szabadságolásnál, hol érinti ez 
leginkább a betegeket - ilyenkor természe-

tesen az intézmény gondoskodik a helyet-
tesítésről -, de láthatjuk azt is, mely beteg-
ségterületekre kell jobban odafigyelni – ami 
nagyon fontos a megelőzés szempontjából.
A programba bekapcsolódik egy társada-
lomkutató is, akinek a segítségével készül 
egy olyan elemzés, ami a havi szinten jel-
lemző adatokat anonim módon bemutatja. 
Ez a teljesítmény-volumenkorlát szem-
pontjából fontos. Ennek megállapításakor 
ugyanis mintegy 84 000 fős ellátási terület-
tel számolt az állam, ám a terület lakossága 
az azóta eltelt több mint tíz évben csaknem 
40 százalékkal nőtt. A teljesítmény-volu-
menkorlát pedig úgy működik, hogy csak 
meghatározott beteg ellátását finanszíroz-

za az állam, ez pedig nem emelkedett. Pél-
dául: 100 beteg ellátásáról beszélünk, de 
ha ezt 10 százalékkal túllépjük, már csak 
az egy beteg után járó összeg 30 száza-
lékát fizetik ki, a rákövetkező 10 százalék 
esetében az összeg 20 százalékát kapjuk 
meg, afelett pedig semmit. Ez azt jelenti, 
hogy 120 betegre 105 betegnyi finanszí-
rozást kapunk, minden egyéb növekedés 
a település vagy a környező települések 
fianszírozásban tudna megvalósulni. En-
nek a rendszernek a segítségével tehát a 
teljesítmény-volumenkorlát emelése is cél, 
amit így alá tudunk támasztani. A rendszert 
dr. Dunai György igazgató javaslata alap-
ján választottuk ki, akinek jelentős érdemei 
vannak abban, hogy a koronavírus miatt az 
intézményre nehezedő terhelés ellenére is 
el tudott indulni a tesztüzem. 
– Mennyibe került ez a fejlesztés és mi-
lyen forrásból valósult meg? 
– Közel 10.5 millió forintot fordított rá Gö-
döllő városa, saját forrásból. 
– Szó volt arról, hogy a környező telepü-
lések önkormányzatait is megpróbálják 
bevonni az intézmény finanszírozásába, 
mivel az ellátottak jelentős része nem 
Gödöllőről érkezik. Hol tart ez a folya-
mat?
– A Tormay Károly Egészségügyi Központ 
ellátási területéhez 27 település tartozik. A 
Covid előtt volt arra szándék, hogy a tele-
pülések részt vesznek a finanszírozásban, 
erre több helyről ígéretet is kaptunk – nagy-
ságrendileg körülbelül 30 millió forint érték-
ben, de a pandémia és az állami elvonások 
hatását nem tudjuk felmérni. Ha véget ér a 
vírushelyzet, ismét felvesszük a kapcsolatot 
a többi településsel és megnézzük, milyen 
lehetőségeink maradtak. Most azonban az 
a fontos, hogy az önkormányzat ebben a 
nehéz gazdasági helyzetben is tudott   fej-
leszteni.

(k.j.)

KorSzerű éS felhaSználóbarát a 
tormay új beteGirányító rendSzere

Elkészült és tesztüzemben dol-
gozik a Tormay Károly Egész-
ségügyi Központ betegirányító 
rendszere. A fejlesztés ered-
ményeként nemcsak a betegek 
ellátása válik hatékonyabbá, a 
rendszer átfogó képet ad az 
ellátottak köréről és egész-
ségi állapotáról, valamint alá-
támasztja a finanszírozási 
igényeket, mindezt anonim 
módon – tájékoztatta lapunkat 
Bajkó Norbert alpolgármester. 
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hol intézhetem?

AZ ÖNKORMÁNyZATNÁL
INTÉZHETŐ ÜGyEK: 

Anyakönyvi ügyek: születés, halálozás, házasság, élettársi 
kapcsolat, névmódosítással kapcsolatos ügyek, gyámsági és 
gondoksági ügyek (leltárkészítés), települési támogatások;

Helyi adók: telekadó, építményadó, helyi iparűzési adó, ide-
genforgalmi adó, magánszemély kommunális adója; adó és 
értékbizonyítványok kiállítása, talajterhelési díjjal kapcsolatos 
ügyintézés;

Tanácsi kölcsönnel kapcsolatos ügyek, számlával kapcso-
latos ügyek (bérleti díjak, lakbérek, közterület használati díj);

Műszaki (beruházás, üzemeltetés) ügyek, vízgazdálkodási 
hatósági ügyek, ipar és kereskedelmi igazgatási ügyek (telep-, 
működési engedélyek, szálláshely üzemeltetést engedélye, 
vásárok, piacok engedélyezése), környezetvédelmi hatósági 
ügyek, birtokvédelmi eljárás, közterület-használati engedélyek, 
talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés, címrendezéssel köz-
igazgatási bírsággal, hirdetményekkel, társasházak törvényes-
ségi felügyeletével kapcsolatos eljárások, zenés-, táncos ren-
dezvények engedélyezése, szakhatósági ügyek, közútkezelői, 
hulladék-gazdálkodással, települési vízgazdálkodással kapcso-
latos feladatok, nyilvántartások;

Gödöllői telkek övezeti előírásaival kapcsolatos - településké-
pi -, és a településrendezési eszközökben meghatározott köve-
telményekről kapcsolatos konzultáció

ÁLLAMI HATÁSKÖRBE
TARTOZó ÜGyEK: 

Ügyfélkapu regisztráció, egyéni vállalkozással 
kapcsolatos ügyek, gépjármű-ügyintézés, okmá-
nyok kiállítása (útlevél, személyazonosító igazol-
vány - lakcímigazolvány - vezetői engedély - erkölcsi 
bizonyítvány - egyéni vállalkozói igazolvány - ha-
tósági bizonyítvány egyéni vállalkozásnál - törzs- 
könyv - parkolási igazolvány - magyar igazolvány);

Álláskeresési ellátások, családtámogatások, 
foglalkoztatással kapcsolatos támogatások, nyug-
díjazással kapcsolatos ügyintézések, álláskeresési 
ellátások, közegészségüggyel, járványüggyel kap-
csolatos hatósági feladatok, közgyógyellátás iránti 
kérelem, áldozatsegítés, állattenyésztéssel kap-
csolatos engedélyek, állatvédelemmel kapcsolatos 
ügyek, építéshatósági ügyek, fogyasztóvédelem, 
gépjárművekkel kapcsolatos ügyek, katasztrófa-
védelmi hatósági feladatok, környezetvédelemmel 
kapcsolatos feladatok, közúti jármű hatósági fel-
adatok, pénzbeli ellátások (Csecsemőgondozási 
díj, Gyermekápolási táppénz, Gyermekgondozási 
díj iránti kérelem), őstermelői igazolvánnyal kap-
csolatos ügyek

Sokaknak okoz problémát, 
hová is forduljanak, ha hivata-
los ügyeiket kell intézni. Soro-
zatunkban ebben kívánunk se-
gíteni. 

A Polgármesteri Hivatal Köz-
igazgatási és szociális irodájá-
nak tevékenysége sokrétű. 

Ide tartoznak az egészség-
ügyi alapellátás működtetésé-
vel kapcsolatos hatósági ügyek, 
a háziorvosi, házi gyermekor-
vosi, fogorvosi, ügyeleti ellá-
tással kapcsolatos feladatok, 
az egészségügyi alapellátást 
érintő panasz ügyekben történő 
közreműködés;

A népesség-nyilvántartás, 
anyakönyv, hagyatéki ügyek, 
anyakönyvi és egyéb családi 
rendezvények lebonyolítása, 

bölcsődék, óvodák, szociá-
lis intézmények működésével 
kapcsolatos ügyek, valamint a 
szociális rászorultság alapján 
nyújtható pénzbeli és termé-

szetbeni támogatások megálla-
pítása Gödöllő város területén.

***
Az anyakönyvi ügyek közül 

illetékmentesen intézhetők:  
születés, haláleset anyaköny-
vezése, házassági szándék 
bejelentése, állampolgársági 
eskü lebonyolítása, bejegyzett 
élettársi szándék bejelentése 
(ügyleírás), anyakönyvi kivona-
tok kiadása, adatszolgáltatás-
sal kapcsolatos ügyek (beadvá-
nyok, kérelmek).

Illetékkötelesek: névmódosí-
tással kapcsolatos ügyek, szü-
letési név megváltoztatása, ha-
tósági bizonyítvány kiadása.

Ügyintézés:  
06-28/529-108, Gödöllő, Kos-

suth L. u. 3.
Félfogadás: hétfő: 8.00 – 

18.00 óráig, szerda: 8.00 – 
16.30 óráig
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Hónapok óta sok szó esik az iparűzési 
adó fontosságáról, miért van erre akko-
ra szükség, miért tartják tragédiának az 
önkormányzatok, hogy az állam a Co-
vidra hivatkozva elvonta ennek közel 
50 százalékát.

Az iparűzési adó az önkormányza-
tok legjelentősebb bevételi forrása. 
Egyrészt kiegészíti azt az állami nor-
matívát, amit az állam által telepített 
feladatok ellátására kapnak, másrészt 
lehetővé teszi a fejlesztéseket.

Gödöllő 2.163.422.050 forintot 
kap az állami költségvetésből a kö-
telező feladatok ellátására. Ezek 
közé tartoznak többek között az igaz-
gatási feladatok, amelyek önmaguk-
ban 1.210.340.000 forintot tesznek ki.  
Ha ehhez hozzáadjuk az óvodák és a 
bölcsődék fenntartásának költségeit 
(óvodákra 857.678.750, bölcsődékre 
241.010.914 forintot fordít az önkor-
mányzat), máris 2.309.029.664 forint 
kiadásnál tartunk, s nem kell nagy ma-
tekosnak lenni, hogy lássuk, az állami 
finanszírozás még ezekre sem elég!

Ezért rendkívül fontos az önkor-
mányzat számára az iparűzési adóból 

származó bevétel, hiszen 
ebből tudja pótolni a szük-
séges összeget.

 Enélkül lényegében 
még a bölcsődei és óvo-
dai ellátás sem lenne a városunkban 
megszokott színvonalon biztosított, de 
nem futná a kulturális szolgáltatások 
fenntartására, a helyi közlekedés mű-
ködésére, közvilágításra, a gyermekét-
keztetés támogatására, szociális támo-
gatásra sem.

Az iparűzési adó jelentőségét jól mu-
tatja, hogy Gödöllő esetében a többi 
önkormányzati bevétel (kommunális, 
építmény- és telekadó, bérleti díjak 
stb.) összesen sem éri el ennek az adó-
nemnek a felét sem!

A fenti szolgáltatások esetében 
nem árt tudni, százmilliókról beszé-
lünk: A gyermekétkeztetésre például 
758.160.039 forintot fordít a város, kö-
zösségi közlekedésre 110 milliót, míg 
a város üzemeltetésére (többek között 
járdák, utak karbantartása, köztiszta-
ság) 741.184.000 forintot.

Ez az adóbevétel teszi lehetővé azt 
is, hogy a koronavírus elleni védeke-

zésnek az önkormányzatot terhelő ki-
adásait – amire egyetlen fillért sem kap 
az önkormányzat – fedezni lehessen, s 
ami idén a számítások szerint 140 mil-
lió forintot emészt fel.

Az iparűzési adó elvonása azon-
ban csak egy, az önkormányzatot súj-
tó sarcokból. Miközben ugyanis az 
állam gazdaságvédelmi intézkedés 
néven jelentősen csökkenti az ipa-
rűzésiadó-befizetést, megemelte a Gö-
döllőre kirótt szolidaritási adót: idén 
730.270.262 forintot kell befizetnie 
Gödöllő önkormányzatának – ez az 
összeg csaknem annyi, mint amennyit 
a városüzemeltetési feladatokra (pl. 
utak karbantartására, köztisztaság stb,) 
fordít Gödöllő.

Ám a pénzelvonás még nem ért vé-
get. Bár jól hangzik, hogy a kormány 
elengedi a vendéglátóhelyeknek a tera-
szok után fizetendő bérleti díjat, ezzel 
újabb önkormányzati bevételt von el.

kj

miért Kell éS mire meGy el
az iparűzéSi adó?

Hamarosan újabb mérföldkőhöz érkeznek a vasútfejlesztési munkák. 
A tervek szerint április végén megnyílhat az új jegypénztár és utas-
váró. Információink szerint a költözést gondosan előkészítik, hogy az 
utasok számára minél kisebb fennakadással járjon. A költözés pontos 
időpontjáról a városi honlapon és Facebook-oldalon, valamint lapunk 
online felületein tájékozódhatnak majd az utazni szándékozók.

A Magyar Posta 2021. április 30-tól ki-
vezeti portfóliójából a belföldi távirat és 
Posta-Világfax szolgáltatásokat. A táv-
irat iránti igény az elmúlt évtizedben 
jelentősen lecsökkent, számos európai 
ország már megszüntette ezen szolgál-
tatását.

Míg 30 évvel ezelőtt évente mintegy 
8 millió táviratot kézbesítettek, az utóbbi 
években már csak az évi tízezres nagy-
ságrend volt jellemző. 2020-ban ösz-
szesen 23 ezer volt a feladott táviratok 
száma – tette közzé a Magyar Posta Zrt.

j.

búcsú
a távirattól

költözik a jegypénztár
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Közös, három éven át 
tartó projekten dolgoznak 
a Török Ignác Gimnázi-
um, a wageningeni Panta-
rijn iskola és az augsburgi 
Montessori iskola diákjai. 
Korábban már volt hason-
ló együttműködés az in-
tézmények között, aminek 
során a víz volt a központi 
téma, most az Erasmus 
program keretében meghirdetett Let’s grow 
pályázat során az iskolakerttel foglalkoznak. 

A holland kertészet fogalom, nem csoda, 
hogy a wageningeni Pantarijn iskolának re-
mek iskolakertje van. A projekt eredménye-
ként a Török Ignác Gimnázium udvarán is 
kialakítanak egyet és Augsburgban is ezen 
dolgoznak a diákok. Sajnos a pandémia 
igencsak megnehezíti a kapcsolattartást és 
a közös munkát – tudtuk meg Szedmák Ágnestől, a prog-
ram gödöllői koordinátorától. 

Jelenleg a diákok otthon gondozzák az elültetett növé-
nyeket és dokumentálják azok fejlődését. Érdekes, hogy 

a program első szakaszában a hazai 
szokásoktól eltérően nem magról vetett 
zöldségekkel dolgoznak, hanem a né-
met partner javaslatára a fejlett növé-
nyekkel. A gyerekek 12 féle zöldséget 
(többek között sárgarépát, petrezsely-
met, salátát, céklát, retket) ültettek el. 

A második évben a haszonnövénye-
ket veszik majd górcső alá, s bíznak 

benne, hogy a három év 
alatt lesz lehetőség arra 
is, hogy a diákok egymás 
iskoláiban is bővíthes-
sék tapasztalataikat. An-
nak érdekében, hogy a 
csapat mindvégig együtt 
tudjon dolgozni, a 9. év-
folyamos diákokat von-
ták be a munkába. 

Az első találkozó az 
eredeti tervek szerint májusban lenne Wageningenben, 
de a járványhelyzet miatt lehet, hogy az utazásra csak ké-
sőbb kerülhet sor.          (bd)

mol alapítvány:
gödöllői tanárokat 
díjaztak

iskolakert készÜl gödöllőn,
wageningenben és augsburgban

Átadták a MOL Mester-M díjait, va-
lamint a Kedvenc online Tanárom 
Különdíjakat, amikkel azoknak az 
áldozatkész tanároknak, edzőknek 
a munkáját ismerik el, akik ösztön-
zik a tehetséges gyerekeket a sport, 
a művészet és a tudomány terüle-
tén, ezzel egy időben szakmailag, 
emberileg is tanítványaik példaké-
pei. Általában saját, korábbi diákjaik 
és tanítványaik jelölik őket a díjra. 
Ez utóbbit az online oktatás terüle-
tén kiemelke-
dő tanárok és 
tehetséggon-
dozó szakem-
berek vehet-
ték át, köztük 
gödöllői peda-
gógusok.

Á b r a h á m - 
Huszár Éva, 
a Török Ignác 
Gimnázium matematikatanára és 
Fréderic Chopin Zenei Alapfokú Mű-

vészeti Iskolá-
ból Váray-Major 
Zsófia, zongora 
tanárnő mun-
káját Kedvenc 
Online Taná-
rom Különdíj-

jal, Buka Enikő, 
oboa művész-
tanár (Frédéric 
Chopin Zenei 
AMI), Salánkiné 

Knopfler Szilvia, 
történelemtaná-
rét (Török Ignác 
Gimnázium) pe-
dig oklevéllel is-
merték el.

(kj)

A Gödöllői Refor-
mátus Líceum 12/C 
osztályos tanulója, 
Kréz Gellért nyerte a 
2020/21-es történe-
lem OKTV-t. A diák 
az előző tanévben is 
indult, akkor ötödik 
lett. A díjátadására a 
járványhelyzet miatt 
még nem került sor. 
A líceum tanulója a 
következőket mond-
ta az idei versenyről:

„Rendes körülmé-
nyek között három 
fordulóból áll a törté-

nelem OKTV. Az első gyakorlatilag egy selejtező, 
amit mindenki a saját iskolájában ír. December-
ben került sor a másodikra a budapesti Fazekas 
Mihály Gimnáziumban, ahol egy négyesszés 
feladatsort kellett megoldani. Ezt követően a má-
sodik helyről várhattam a folytatást. A következő 
feladat egy 20-30 oldalas tanulmány írása volt. Itt 
három téma volt megadva, én a magyar nemze-
tiségpolitikai koncepciókat választottam az 1825-
1868 közötti időszakban, ezen belül pedig Teleki 
László nemzetiségpolitikai gondolatairól írtam. 
Márciusban aztán eldőlt, hogy a vírushelyzet miatt 
a döntő elmarad és az addig megszerzett pontok 
alapján hirdetnek győztest, így sikerült nyerne.”

Felkészítő tanárai: Cseri András, Csobán Pál 
és Finta Ágnes.                                                  já

kréz gellért

oktv-t nyert
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Április 12-én a Munch ételmentő applikáció 
Budapest, Debrecen, Szeged és Győr után 
Gödöllőn is elindult. A 2020 nyarán 4 buda-
pesti fiatal által létrehozott applikáció az étel-

pazarlás ellen küzd. Az alkalmazás alapöt-
lete, hogy az éttermek, pékségek, boltok és 
szállodák értékesíthetik kedvezményesen a 
nap végén el nem adott ételeiket. A különbö-
ző ételcsomagok jellemzően 50 százalékos 
árengedménnyel kaphatóak, frissek, érintet-
lenek és jó minőségűek. A gödöllői indulás az 
Élelmiszerbankkal való együttműködésnek 
köszönhetően tud megvalósulni, így a ven-
déglátóhelyeken keletkező élelmiszerfelesleg 
egy része mostantól nélkülözőkhöz fog eljutni.

A Munch Gödöllőhöz az induláskor a Tóth Pékség két boltja, a Coral Café, a Trat-
toria La Mamma és a Muhadri pékség csatlakozott, de a kör várhatóan bővülni fog 
a jövőben.                      (Bővebben a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon.)

Generációkon átívelve az online 
térben

Egyedülálló dologba fogott Oláh 
Noémi, a Göllner Mária Regionális 
Waldorf Gimnázium 12. osztályos ta-
nulója, egykori gödöllői waldorf-diák: 
éves munkájának keretében nyug-

díjasoknak szóló drámaszakkört in-
dított tavaly ősszel Gödöllőn. Nagy 
lendületet adott program megvaló-
sításához a Művészetek Házában 
tavaly megrendezett Nyugdíjasok 
Vers- és Prózamondóversenye, ahol 
szívesen fogadták és lehetőséget 
kapott a bemutatkozásra. 

Egy maroknyi csapat lelkesen je-
lentkezett a foglalkozásokra, amihez 
a Művészetek Házának vezetése 
nagyvonalúan ingyenesen biztosított 

helyet heti rendszerességgel. A kö-
zös munka nagy része a pandémia 
miatt online zajlott, ami  nem kis kihí-
vás volt a fiatal gimnazista számára, 
hiszen nem könnyű egy felnőtt szá-
mára sem! Ugyanakkor mindez nagy 
bátorságra vall a nyugdíjasok részé-

ről is, akik készek 
voltak egy teljesen 
új dolgot kipróbálni. 
Végül Noémi kre-
ativitásának és a 
résztvevők nyitott-
ságának köszön-
hetően sikerült 
olyan játékokkal, 
gyakorlatokkal élő-
vé varázsolni az 
alkalmakat, ami 
feltöltő élményt 

jelentett mindannyiuk számára. A 
rendhagyó szakkör egészen márci-
us közepéig tartott az éves munka 
lezárásáig, mely remek példája a ge-
nerációkon átívelő jó kapcsolatnak, 
a korosztályok összefogásának, 
nem utolsó sorban a járvány-helyzet 
okozta elszigetelődés áthidalásá-
nak.

Bővebben a szolgalat.com-on és 
Facebook-oldalunkon

Kecskés Judit

Nagyszerű kezdeményezés született a 
közelmúltban a Magyar Rákellenes Liga 
Gödöllő csoportjában, melynek megala-
kult önkéntes lelkisegély szolgálata. A 
kezdeményezés célja, hogy segítséget 
nyújtson a közösséghez tartozó rászoruló 
embereknek.

 A lelki gondokkal küzdőknek, különö-
sen e nehéz, bezárt, depressziós, nyo-
masztó időszakába, szakembereink áll-
nak segítségükre, telefonvonalunk másik 
oldalán.

Ha egy kis beszélgetésre, társaságra, 
rövid sétára vagy kíséretre van igényük, 
azt jelezhetik a csoport felé. 

Szívesen látják a 150 fős csoporthoz 
csatlakozókat, hogy ilyen formán része-
sei lehessenek e nagyszerű kezdemé-
nyezésnek.

A csoport tagjait telefonon is értesítjük 
lelkisegély szolgálatunk megalakulásáról.

A csoport önkéntes segítői szívvel-lé-
lekkel vesznek részt e nagyszerű, fele-
melő szolgálat teljesítésében.

A jelentkezéseket a következő  telefon-
számon várják: 

Márfics Erzsébet 06 30 394 4291
j.

Gödöllőn iS:

Önkéntes
lelkisegély-
szolgálat segít
a bezártságban

Szenior drámaSzaKKör
pandémia idején
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A múlt évi forgatókönyvet követve, a járványügyi helyzetre való tekin-
tettel a szervezők idén is szeptember 10-12-re tették át a Nemzetközi 
Természet- és Környezetvédelmi Fesztivált.
Sajnos sejteni lehetett, hogy a COVID harmadik hulláma miatt sok 
nagyszabású, nagy tömegeket vonzó rendezvény megrendezése 
veszélybe kerül. A szervezők nem akartak bizonytalanságra építeni, 
ezért döntöttek végül az őszi időpont mellett.
A Nemzetközi Filmszemlékre közel 2000 fantasztikus film érkezett 
a világ minden tájáról. A legjobb alkotásokat 2021. szeptember 4-12 
között mutatjuk be Gödöllőn, valamint az Országos Filmnapok kereté-
ben több helyszínen és a helyi TV csatornákon. A vetítési programok 
2021. júniusától megtekinthetők lesznek a www.godollofilmfest.com 
oldalon.
A fesztivál kísérőprogramjainak pályázatai élnek, azokra várják a ne-
vezéseket. A beadási határidő azonban 2021. május 30-ra változott.
A programok a www.godollofilmfest.com oldalon megtalálhatók lesz-
nek július 15-től.

ARBOFESZT 
FOTópÁLyÁZAT 2021

Az ARBOFESZT Alkotói Kör a fotózás népszerűsítése, 
az „Egy a természettel” gondolat képi megjelenítése
érdekében meghirdeti fotópályázatát.
1. A pályázatra bármilyen életkorú, Magyarországon élő 
alkotótól várunk képeket digitális formátumban az alábbi 
témában:
„Erdő és ember kapcsolata”
2. Színes vagy fekete-fehér képek egyaránt beküldhetők. 
Előnyben részesítjük az újszerű, egyéni látásmódú képe-
ket. 
3. Megengedett bármilyen képmódosítás, képkivágás, szín 
és tónusbeállítás.
4. Egy pályázó maximum öt képpel nevezhet. A képek 
hosszabbik oldala minimálisan 3000 pixel legyen. 
5. A képek formátuma: jpg, sRGB színtérben, max. 5MB/kép
6. A képek elnevezése: BeküldőNeve_Születési éve szám-
mal_Kép címe, Például: FotósJózsef_2005_Szép kép.
JPEG
7. A képeket elektronikus levélben kérjük beküldeni az ar-
bofeszt.jelentkezem@gmail.com e-mail címre, csatolt mel-
lékletben.
8. A beküldött képekről listát kérünk mellékelni, ami tartal-
mazza a képek címét, a beküldő nevét, születési évét és 
e-mail címét.
9. Beküldési határidő: 2021. május 30.
10. A pályázatra való nevezéssel, a képek beküldésével a 
pályázó, kiskorú pályázó esetén annak törvényes képvi-
selője, tudomásul veszi, hogy kizárólag az ArboFeszt és 
a Gödöllői Erdészeti Arborétum, illetőleg a pályázat nép-
szerűsítése, továbbá az eredmények közlése céljából az 
AboFeszt Alkotói Kör a beküldött képeket a szerző nevé-
nek feltüntetésével díjmentesen felhasználja közösségi ol-
dalán, az elektronikus médiában, illetve a sajtóban. A pá-
lyázat során a kiíró tudomására jutott személyes adatokat 
kizárólag csak a pályázat céljára használjuk. 
11.Zsűritagok: Danis János EFIAP/p, Tóth Péter - Duflex 
Fotográfiai Stúdió, Magyar Ferenc - Pilisi Parkerdő Zrt., és 
dr. Újváry Tamás - Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egye-
sület.
12.Díjazás: I. II. és III. helyezett képeket oklevél és tárgy-
jutalom díjazásban részesítjük. A zsűri fenntartja a jogot, 
hogy több érdemes kép esetén további díjat, oklevelet ad-
jon ki.
13.A pályázat eredményéről minden pályázónak e-mail ér-
tesítést küldünk és az ArboFeszt facebook oldalán közöl-
jük a díjnyertes képek listáját
14.A díjazott képeket a kiíró költségén kinyomtatjuk és az 
ARBOFESZT-en 2021. június12-én, a Gödöllői Erdészeti 
Arborétumban rendezett fotókiállításon bemutatjuk.

ARBOFESZT ALKOTÓI KÖR
Gödöllő, +36/30/922-7265

Ismét ősszel 
rendezIk meg 

a természetfIlm 
fesztIvált
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Május elsejét várva-várja gye-
rek és felnőtt, hiszen itt a majá-
lis! 
Korosztálytól függ, kinek mi jut 
róla eszébe: felvonulás, papírvi-
rágok, vattacukor és lufik, vagy 
a májusfa állítás, esetleg kon-
certek és piknik a szabadban. 
(No és ne feledkezzünk meg 
Szinyei Merse Pál híres festmé-
nyéről sem.)
Május elsejének a története 
egészen régre, pontosabban 

a brit ipari forradalomig nyúlik 
vissza, amikor is egy gyártulaj-
donos, Robert Owen 1817-ben 
megfogalmazta és közzétette 
a munkások követelését, ben-
ne többek között az addig 10-
16 órás munkaidő nyolc órára 
csökkentését, a hangzatos 
„nyolc óra munka, nyolc óra pi-
henés, nyolc óra szórakozás” 
szlogennel. 
Fontos dátum 1886. május 1. is, 
mikor Chicagóban sztrájk kez-

dődött a nyolcórás munkaidő 
bevezetése érdekében.
Magyarországon 1890-ben tar-
tottak először május 1-jei tö-
megdemonstrációt, egy évvel 
később pedig a II. Internacio-
nálé második kongresszusán 
május elsejét hivatalosan is a 
„munkásosztály nemzetközi 
összefogásának harcos ünne-
pévé” nyilvánították. Hazánkban 
1946. óta ünnep, amit nagysza-
bású, látványos felvonulásokkal 
ünnepeltek. Ma a munkavál-

lalók szolidaritási 
napjaként tartjuk 
számon. 

Május 1-je azon-
ban egyházi ünnep 
is: Munkás Szent 
Józsefre, a mun-
kások védőszent-
jére emlékezünk..  
Az ünnepet - talán 
a szocialista tar-
talomra reagálva 
-  XII. Pius pápa 

1955. május 1-jén rendelte 
el Jézus ács nevelőatyjá-
ra emlékezve.
A néphagyomány is jeles 
napként tartja számon 
május 1-jét.  Ősi ünnep 
ez, amikor megnyílnak 
a középső világ ka-
pui a felső világ felé. 
A májusfa egyfajta 
lajtorját jelképez, 
aminek segítségé-
vel feljuthatunk a 
felső világba.  Ma 
azonban a má-
jusfát leginkább 
úgy ismerjük, 

mint egyfajta szerelmi ajándé-
kot. Falun szokás volt, hogy a 
legények az éj leple alatt szívük 
választottjának kertjében, vagy 
háza előtt májusját állítottak, 
amit szalagokkal díszítettek fel. 

Napjainkban a majális inkább 
a pihenést, a szabadtéri bulikat 
jelenti - igaz tavaly és idén erre 
nem kerülhet sor, idén is inkább 
a nagyobb kirándulások, pikni-
kek kerülnek majd előtérbe. 

ÉLJEN A MAJÁLIS!

Ifj. Halász Levente: 
Ha majális, akkor májusfa! Karcsú, háztetők fölé emelkedő, szélben l e b e g ő 
szalagokkal díszített fa. Az odaadó szeretet és örök szerelem, az élénk tekintetű, gondtalan 
fiatalság, a közösségi összetartozás és a természet ujjászületésének szimbóluma. Szeretem nézni, amint ezek 
a kérészéletű látványosságok megváltoztatják (színesítik) az utcaképet néhány nap erejéig. Sajnálom, hogy e 
hagyomány – szépsége ellenére – eltűnőben van.

Vajek Andrea:
Május, majális, Szinyei, ballagás, romantika, madár csicsereg, szülinap és gyereknapok;

Játékok és vetélkedők sorozata apuval az úttörőség nyakkendőjében.

Keresve sem találhatnék szeretettebb hónapot az évben. Minden lehetőség adva van az újrakezdésre, feltöltő-
désre. Virágzás mindenfelé, csak érte kell nyúlni, látni, érezni, hogy amit kaptam a múltamból legyen kapaszko-
dóm és aranyeső lesz a jutalom.

Sz. Jánosi Erzsébet:
A majális mindig a felhőtlenség nekem. Kibontott hajú lányok, a szabadság, a virágillatú levegő. A nagy újrakezdés ideje. 
Amikor a hagyomány karonfogja a jelent.

Mi jut eszébe, ha azt hallja, Majális?
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Kötetlen keretek címmel Varga Melinda szob-
rászművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Le-
vendula Galériában.  A különböző anyagokból 
készült művek meghökkentő hatást keltenek, 
átértelmezik a teret és az időt. 
A kiállítást Veress Enéh Erzsébet szobrász-
művész nyitotta meg, aki köszöntőjében Marc 
Chagallt idézte: „Minél szabadabb a lélek, annál 
absztraktabb lesz a kép.” – mint mondta, Varga 
Melinda alkotásai ennek az igazságát támaszt-
ják alá. 
A kiállítás május 20-ig tekinthető meg, a Leven-
dula Galéria nyitvatartási idejében.

Április 11-én a Magyar Költészet Napja alkalmá-
ból egész napos „verselés” zajlott a könyvtárban. 
A nap folyamán a könyvtár Versudvarába kiláto-
gatók végigmehettek az irodalmi tanösvényen és 
elhelyezhették az Olvasók kertjében a kedvenc 
versidézeteiket.  
Ugyanekkor nyílt meg, szintén a Versudvarban 
Marton Frigyes és Kucsera András közös grafikái-
nak kiállítása; a tárlat a 100 éve született Pilinszky 
Jánosnak állít emléket.

Kötetlenül, 
Szabadon „VERSELTEK”

Azt hiszem, minden szülővel előfordult már, hogy vett egy könyvet a gye-
reknek, majd előbb ő olvasta végig és csak azután kapta meg a csemetéje. 
Nos, Fiala Borcsa könyve pontosan ebbe a kategóriába tartozik. A szülőket 
visszarepíti a boldog, felhőtlen és (felelőtlen) gyermekkorba, a gyerekeket 
pedig magával ragadják a két teljesen különböző karakterű figura, Jancsi és Blanka ka-
landjai.  
A két lány – igen, Jancsi lány, eredeti neve Janka – mint tűz és víz: Jancsi igazi minden 
lében kanál, egyébként jószándéktól fűtött bajkeverő, Blanka pedig ki sem látszik a ró-
zsaszín felhőből, gondolatai pedig kizárólag hercegek, filmsztárok, romantikus történe-
tekből, általa szőtt mesékből állnak, melyben a szépséges szőke lány rátalál élete sze-
relmére. Na, most képzeljük el, hogy ők ketten vidéken töltik a nyarat a nagyszülőknél, 
szüleik azon reményében, hogy a szigorú nagyi majd megneveli őket.  
Lehet ebből barátság, szórakoztató remek vakáció?  Nos, ha a faluban épp egy bűn-
banda garázdálkodik, és ott forgat filmet egy filmsztár, akiért minden női szív (de főleg 
Blankáé) dobog, akkor igen.  Sőt, még az is előfordulhat, hogy mindeközben két szerető 
szív egymásra talál. 

(Fiala Borcsa: Kalandok az erdő mélyén)

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA

Kihívások nyara



Gyűrődések a levendulá-
ban 
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Túlszárnyalták múlt évi sikerei-
ket a Duflex Gödöllő Fotográfiai 
Stúdiófiataljai a Német Nem-
zetközi Fotókupán (German 
International Fotocup). Míg ta-
valy a negyedik helyen végez-
tek, az idei megmérettetésen 
a klub összesítésben ifjúsági 
kategóriában a világon második 
helyezést ért el. A 
rangos nemzetközi 
versenyre a Duflex 
kilenc fotósa küldte 
be képeit, s min-
denkinek volt a zsű-
ri által elfogadott 
alkotása. 
Ifjúsági kategóri-
ában Cirkos Se-
bestyén öt, Jakab 
Benedek egy, Se-
esink Dániel kilenc, 
Szabó Gréta egy, 
Zámbó Dorottya 
négy képét válogat-
ták be. 
György Soma hat 
elfogadott képé-
ből díjazott lett a 
„Lánchíd”, Zámbó 
Barbara négy elfo-
gadott fotójából a 
„Nápoly” megnyerte 
a „Legjobb ifjúsági 
díjat”. A résztvevők 

mentora Danis János 
EFIAP/p fotóművész 
volt.
A felnőttek között Danis 
János hat képét fogad-
ták el, Cirkos Veronika 
hét elfogadott képéből 
díjazott lett a „Fürdés 
után” című. 

Az idei tanév nem volt könnyű 
a zenei oktatásban résztvevők 
számára sem, hiszen a koráb-
ban megszokott koncertek el-
maradtak vagy a megszokottól 
eltérő formában - például bekül-
dött felvételek alapján - lehetett 
azokat megtartani. A Frédéric 
Chopin Zenei AMI növendékei 
így is újabb sikerekkel gazda-
godhattak. 
X. Rácz Aladár Országos Cim-
balomversenyen népzenei cim-
balom kategóriában Unger Ba-
lázs tanítványai jeleskedtek. Az 
I. korcsoportban Csontos Regő 
3. helyezést, a II. korcsoportban 
Tari Levente 1. helyezést ért el. 
A XV. Országos Gitárverseny 
döntőjében Kósáné Szabó Be-
áta növedékei közül Hering 
Fanni az I. korcsoportban 3. he-
lyezett, Kiss-Molnár Brúnó a II. 

korcsoportban 8. lett.
A XII. Országos Négykezes és 
Kétzongorás verseny döntőjébe 
két páros jutott be (Radnainé 
Puer Judit tanítványai): a II. kor-
csoportban Goda-Béndek Ábel 
és Molcsán-Farkas Norbert, a 

VII. korcsoportban (tanár-diák) 
pedig Szegvári Gábor Tibor és 
Radnainé Puer Judit mutathatja 
be tudását. 
A X. Országos Maros Gábor 
Ütőhangszeres versenyen is 
kiváló eredmény született. A 2. 
korcsoportban Braun Áron 2. 

helyezett, Szalai-Kökéndy Ló-
ránt Különdíjas lett. A 3. korcso-
portban Zombor Bercel 1. he-
lyezést ért el, felkészítő tanáruk 
Szitha Miklós pedig Tanári Kü-
löndíjban részesült. 

(Több fotóval a szolgalat.com-
on és Facebook-oldalunkon)

NemzetKözi Duflex siKereK

zeneiskolai sikerek
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 

2021. MÁJuS 4.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Nagy Norbert, Soós-Závodszky Johanna
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Korom-Vellás Réka, Bukó György  
A Happy Box (petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: 
Illés Erzsébet Judit
Gödöllői ajándékcsomagot nyert: 
Pozsonyi Ágnes, Bujtás Sándor 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: 
Gróf Szabolcs Levente. Juhász József

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysor-
soláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai 
úton, akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a 
pontos postai címüket is adják meg!

2020-ban a befolyt adó 1%-ából újult meg a gyermek-
könyvtárunk, vásároltunk gyermekbútorokat, színes 
puffokat, és a Zöld udvarba pingpongasztalt. 

Kérjük, támogassa idén is a gödöllői városi könyvtárat!
Könyvtárunkban ismét élnek az alábbi szolgáltatások!
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Május elejétől augusztusig tart a 
fiókaszezon, ilyenkor rengeteg 
bejelentés érkezik megmentendő 
madarakról. Pedig a legtöbbjük 
nem árvult el, ezért a legnagyobb 
segítség számukra az, ha nem fog-
juk be, ha pedig már megtettük, a 
megtalálás helyén mielőbb elen-
gedjük őket.
A magányos(nak tűnő) tollas fióka 
többnyire nem árva fióka!
Az embereket cselekvésre késztető 
magányos(nak tűnő) fióka állapot 
legtöbbször nem a véletlen, nem 
baleset következménye, hanem a 
madarak túlélését segítő, finoman 
hangolt viselkedési mechanizmus.
Az ágak között szabadon (nem 
odúban) költő madarak fészekal-
jaira – a tojásokra és különösen 
az eleségkérő hangot adó fiókák-
ra – nagy kockázatot jelentenek 
a ragadozók. Ezért ezek a fajok a 
teljes önállósodás, a tökéletes röp-
képesség elérése előtt elhagyják a 
fészket, egymástól és a fészektől 
mindinkább eltávolodva - a szülők 
segítségével - magányosan próbál-
nak túlélni. A kézenfekvő kockáza-
tok mellett ennek a viselkedésnek 
az az előnye, hogy lerövidül az az 
időszak, amikor a fészket megta-
láló ragadozó a teljes fészekaljat 
el tudja pusztítani. Mivel a korai 
fészekelhagyó madarak ekkor még 
nem önellátóak és a teljes értékű 
repülés eléréséig 5-10 napig még 
fejlődniük kell, a szülők a sűrű nö-
vényzetben rejtőzködő fiókákkal 
hanggal tartják a kapcsolatot, így 
találják meg és etetik folyamatosan 
őket.
Az ilyen viselkedésű fajok fész-
keinek mérete is csak akkora, és 
konstrukciója is olyan (gyengébb 

anyagokból áll és kevésbé strapa-
bíró, mint például a gallyfészkek), 
hogy a maximum 70%-os fejlettsé-
gi állapotú (méretű) fiókák befoga-
dására alkalmasak, ezért az ezt a 
méretet és életkort elérő fiatalok-
nak el is kell hagyniuk a fészket, 
mivel abban egyszerűen fizikailag 
nem férnek el többé.

A részleges fészekhagyó mada-
rak fiókái gyakran a szülők riasztó 
hangjára ugrálnak ki a fészekből, 
és ezzel - mintha egy ajtó záród-
na be - egy korszak is lezárul az 
életükben. Ezért nem nagyon ér-
demes a visszahelyezésükkel kín-
lódni, mert szinte bizonyosan nem 
maradnak meg ott, amint elvesszük 
a kezünket, az első zajra rugóként 
pattannak ki.

Ez a korai fészekelhagyó viselke-
dés – bár kisebb mértékben – az 
odúköltő fajokra (cinegék, verebek, 
seregély, erdei fülesbagoly stb.) is 
jellemző. Ezeknek a madaraknak 
a repülni még nem vagy csak rész-
ben tudó fiataljai fejlett ösztönös 
rejtőzködő és túlélő biológiai prog-
rammal rendelkeznek. Keresnek 

maguknak egy jó bú-
vóhelyet, és ott keveset 
mozogva meghúzód-
nak, majd meghallva az 
eleséggel érkező szü-
lők hangját, válaszol-
nak erre, így tudatva az 
öreg madarakat a bú-
vóhelyükről. Ez a kom-
munikáció nem egyirá-
nyú, a szülők speciális 
hangokkal hívni, irányí-
tani is tudják a fiókákat; 
ennek köszönhetően 

lépésről-lépésre mind távolabb 
vezetik őket a fészek veszélyes 
(ismerhetik a ragadozók) közelsé-
géből vagy a ragadozóktól (kutya, 
macska), az embertől. Ameny-
nyiben tisztában vagyunk a korai 
fészekelhagyó viselkedés okaival 
és működésével, az alábbiakban 
olvasható információk segítségével 
jobb döntéseket hozhatunk arról, 
hogy melyik fióka szorul segítség-
re, és melyiket kell megfogás nélkül 
tovább engedni, maximum a közeli 
sűrűbe menekíteni.

Melyik fiókát NEM kell megmen-
teni?
Énekesmadarak esetében a teljes 
testükön repülőtollakkal fedett; jól 
szaladó, a szárnyukkal eközben 
erőteljesen verdeső és valamilyen 
szinten repülni képes; élénken me-
nekülő; az ágakon stabilan meg-
kapaszkodni tudó; nem bágyadt; 
láthatóan nem beteg vagy legyen-
gült madarakat ne „mentsük” meg! 
Ezek a fiókák az esetek túlnyomó 
többségében az előző fejezetben 
részletezett túlélő stratégia alapján 
cselekednek és nem árvák. Befo-
gásukkal értelmetlenül kiszakítjuk 

őket a normális fejlődési környe-
zetükből, azt kockáztatva, hogy a 
természeteshez képest hiányos 
táplálásunkkal csont- és tollfejlődé-
si problémákat okozunk nekik.
A fenti, nem megmentendő kate-
góriába tartozó, jól kitollasodott fió-
kák esetében különleges helyzetet 
jelentenek a hosszabb ideig - több 
napig vagy akár hétig - tartó esős, 
az évszakhoz képest hűvös idő-
szakok. Ha ilyenkor átázott mada-
rat találunk, az alábbiakat tehetjük:

Papírzsebkendőkkel, vászonda-
rabbal (ing sarkával) óvatosan 
itassunk fel annyi vizet a tollazatról, 
amennyit csak tudunk ezek meg-
sértése, szétzilálása, a tollcsévék 
megtörése nélkül.
Ha a fióka belefér a két tenyerünk-
ből képzett helyre, akkor nagyra 
nyitott szájjal, lassan fújjunk rá me-
leg levegőt mindaddig, amíg meg 
nem szárad (úgy, mint amikor télen 
a kezünket melegítjük a leheletünk-
kel).
Amennyiben autóval vagyunk, erre 
a célra a jármű fűtésrendszerét 
is használhatjuk. Amint a madár 
megszáradt és felelevenedett (az 
átázott állat letargikus, alig vagy 
egyáltalán nem mozog és általá-
ban a szeme is csukva van), tegyük 
egy közeli ágra, bokor alá, közben 
ügyeljünk arra, hogy ne ázzon át 
ismét. Amennyiben a közelben la-
kunk, egy-két órára akár haza is vi-
hetjük a madarat, majd a megszárí-
tását, esetleges megetetését (lásd 
az Etetés és itatás című fejezetben) 
követően a lehető legrövidebb időn 
belül vigyük vissza a megtalálás 
helyére és a fentiekben leírt módon 
engedjük el.

MAGÁNyOS FIóKÁT TALÁLTAM! 
MIT TEGyEK?

A denevérek védelmére és fontos ökológiai szerepére hívja fel a 
figyelmet a Fővárosi Állat- és Növénykert a szombati denevérek 
világnapja alkalmából.
A denevérekkel kapcsolatos természetvédelmi munkából a buda-
pesti állatkert is kiveszi a részét, elsősorban a magyarországi fajok 
segítségre szoruló egyedeinek mentésével. Évről évre több száz 
denevér kerül be az intézmény vadállatmentő központjába. Tavaly 
11 faj 398 egyede kapott második esélyt e munkának köszönhető-
en.
A denevérek kiemelkedően fontos szerepet töltenek be a termé-
szet háztartásában. Egyrészt a rovarok gyérítésével segítenek a 
természetes egyensúly fenntartásában, másrészt a gyümölcsökön, 
virágporon és nektárokon élő denevérfajok számtalan növény be-
porzásáért felelnek. A kutatások szerint 67 növénycsalád van, mely-

nek fő, esetleg kizá-
rólagos beporzói a 
denevérek közül ke-
rülnek ki és három-
ezernél is több olyan 
növényfaj ismeretes, 
amelynek magjait el-
sősorban denevérek 
hordják szét.
Nem csupán a bi-
oszféra, hanem az 
ember saját közvet-
len szempontjai mi-
att is fontosak a de-
nevérek. Az általuk 
fogyasztott rovarok 

között bőven akadnak mezőgazdasági kártevők és olyanok is, ame-
lyek az emberre is veszélyes betegségeket terjesztenek.

szeressük a denevéreket!



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

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

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

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

5 éves ivaros kan. Nagyon barát-
ságos, imádja az embereket. Csak 
egyedüli kutyának vihető!
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Ariel
Döme

ByroN

Néró

Szinte nincs olyan ember, 
kerttulajdonos, akinek ne for-
dult volna már meg a fejében 
egy sziklakert létrehozása. 
Sőt, sokan rendelkeznek is 
vele, ám mégis egy apró soro-
zat első részeként tegyük tisz-
tába a sziklakert fogalmát, a 
különböző kertek, különböző 
megoldási lehetőségeit.
A természet sziklás, kavicsos 
leképezése a saját kertünkbe 
nem is olyan egyszerű. Saj-
nos sokan még mindig abban 
a hitben vannak, hogy egy kö-
vekkel teletűzdelt és varjúháj-
jal, kövirózsákkal teleültetett 
földkupac sziklakert. Sajnos 
nem az! 
Ha a köveket nem a termé-
szetes előfordulásának meg-
felelően helyezzük el, rakjuk 
őket le, hanem alakzatokat, 
várakat építünk a természet-
szerűséget sértjük meg és bár 
lehet szépnek ugyan szép le-
het akár, mégsem lesz termé-

szetes látvány. Amennyiben 
ezt még megtűzdeljük kerti 
törpékkel az ízléstelenség és 
giccs látványát fokozzuk majd. 
Sziklakertek tekintetében 

megkülönböztetünk szabá-
lyos mértani és szabálytalan, 
természetet utánzó sziklaker-
teket. 
Mind a kettőt, bármely kert-

stílusba beilleszthetjük, 
sokszor meredek falak 
megtámasztására kife-
jezetten hasznosak és 
indokoltak is, de renge-
teg más technikai vagy 
műszaki problémát is át-
hidalhatunk velük, mint 
például a lezúduló víz 
problémája esetenként. 
Szabályos sziklakerte-
ket legtöbbször olyan 
helyeken építünk, ahol 
az egyenes vonalak az 
uralkodóak. Például, ha 
egy épület szintje maga-
sabbra vagy alacsonybb-
ra kerül, mint a környe-
zetéé, akkor nagyon 

szép és célszerű is az 
egy vagy több szintes, 
lépcsős kőkertek ki-
alakítása. Ám szabá-
lyosabb vonalakat kö-
vetve, szinte bármely 
kertben megépíthet-
jük, fontos, hogy har-
móniában legyen a 
kerttel és az épülettel, 
mely körbe fogja ven-
ni. 
A természetet utánzó 
sziklakertek építése 
elsősorban térérzéket 
igényel és a kevésbé 
gyakorlott kertészke-
dők mindenképpen 
olvassanak utána a 
témának. Azt sose 
próbáljuk meg, hogy 
a természetet leki-
csinyítve bezsúfoljuk 

a kertünkbe, mert nem fog 
jól mutatni, inkább egy-egy 
részletét ragadjuk ki és azt 
teljes nagyságában utánoz-
zuk. Sokkal szebb és harmo-
nikusabb látvány lesz. Mégis 
valahol szabad kezünk van 
az építésben és kell is, hogy 
az legyen, mert úgy alkotjuk a 
saját arcunka és örömünkre a 
kertet. 
A hely szűke miatt a két szik-
lakert típust megismertük, a 
következő részben ezek épí-
tését vesszük majd soron.
Addig nézegessenek fotókat 
és készüljenek! Sok dolgunk 
lesz! 

Szép hetet kívánok Önöknek:      

Bujtás Anikó 
www.bujtaskert.iwk.hu

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

sziKlAKerteK tuDomÁNyA 1.
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A Pest megyei I. osztályú 
bajnokság, 23. fordulójában 
a GSK olyan bravúrt hajtott 
végre, amit eddig csupán 
egyetlen csapatnak sike-
rült a bajnokságban, pontot 
„csentek” a Biatorbágy ott-
honában. 
Mindezt úgy, hogy foghíjas 
csapat állt Hevesi Tamás 
rendelkezésére, hiszen Ba-
logh Bálint és Milkó Dániel 
még nem épültek fel teljesen 
sérülésükből és betegségük-
ből, míg Thoma Krisztián a 
hétközi edzésen sérült meg. 
Ettől függetlenül jól kezdték a 
Bikák a találkozót, sokat bir-
tokolták a labdát. A 20. perc 
tájékán kezdett magára talál-
ni a hazai csapat. Persze ezt 
követően sem maradt észre-
vétlen a Gödöllő. A fordulóról 
fordulóra egyre jobban ma-
gára találó Mudroch húzott 
vissza egy lövést, amelyet 
védett a biatorbágyi hálóőr, 
a kipattanó labdát pedig Ko-
ziorowski – éles szögből – a 
kapufára lőtte.
A második félidő elején is egy 
hatalmas helyzetet hagytak 
ki a vendégek, de ezúttal 
fordított szereposztással. 
Koziorowski húzott el a bal 
oldalon, a tőle kapott labdát 
Mudroch Mendel hagyta ki. 

E t t ő l 
k e z d -
ve ki-
egyen -
l í t e t t 
j á t é k 
folyt a 
pályán, 
a kapu-
soknak 
s e m 
volt na-
g y o n 
d o l g a 
a folya-
m a t o s 
m e -
zőnyjá-
tékban.

A 24. fordulóban hazai pá-
lyán fogadta a Gödöllői SK 
a Budakalászt. Szerencsére 
sikerült visszavágni az őszi 
vereségért, a hazaiak hozták 
a kötelezőt, s remek játékkal, 
megérdemelten tartották itt-
hon a három pontot.

A Gödöllő teljesen új össze-
tételben kezdte a mérkőzést, 
amelyben örömteli tényként 
rögzíthettük, hogy korábbi 
betegségéből felépülve visz-
szatért Milkó Dániel, s vállal-
ta az első félidőt. Jól kezdték 
a mérkőzést a fiúk, amely 

változatos képet mutatott, 
mindkét oldalon megvoltak 
a helyzetek. A 16. percben 
azonban Koziorowski ug-
rott ki a labdával, de miután 
csak szabálytalanul tudták 
megállítani a 16-oson belül, 
a játékvezető jogos büntetőt 
ítélt. A tizenegyeshez maga 
a sértett állt oda, s biztos 
lábbal értékesítette. A veze-
tés után tudatosan engedték 
át a pályát a Budakalásznak, 
de jól kontrollálták a játékot. 
A félidőben hármat is cse-
rélt Hevesi Tamás. Ez jó 
húzásnak bizonyult, hiszen 

a beállt Bikák remek formát 
mutattak. A 60. percben Dol-
hai a kezdőkörben szerzett 
labdát, Koziorowski pedig a 
megszerzett labdát a kapus 
mellett elvitte, s megszerez-
te csapata és saját maga 
második gólját. Becsületére 
váljék a budakalásziaknak, 
hogy nem adták fel a mecs-
cset, így pár lehetőségük is 
adódott. A sorsuk azonban 
a 70. percben pecsételődött 
meg. Koziorowski nagyon 
önzetlenül passzolt Mudroch 
Mendelhez, aki egy csel után 
állította be a végeredményt. 
A találkozó hátralévő részé-
ben is a hazaiak akarata 
érvényesült. A Gödöllői SK 
győzelmével feljött a bajnok-
ság negyedik helyére. 
Forrás/fotó: facebook.com/
GodolloiSportKlub
Hevesi Tamás vezetőedző: 
„Nagy szervezett, agresszív 
csapatot sikerült teljesen meg-
érdemelten legyőznünk. Gra-
tulálok a fiúknak, készülünk a 
következő mérkőzésre.”

Pest megyei I. osztályú baj-
nokság, 23-24. forduló:
Viadukt SE-Biatorbágy – Gö-
döllői SK 0-0
Gödöllői SK - Budakalászi 
MSE 3-0

2021 április 18-án rendezték Békéscsabán 
Magyarország hosszútávú gyalogló országos 
bajnokságát. Ez a verseny a felnőttek részére 
lehetőséget biztosított az olimpiai kvalifikáció el-
éréséhez, ezért mexikói, új-zélandi, lengyel, ro-
mán és szlovák gyaloglók is rajthoz álltak a ba-
rátságtalan, esős időben. 
A GEAC atlétáit négy serdülő képviselte. Az U16-
os lányok 5 kilométeres versenyében Halászy 
Tamara állhatott fel a dobogó harmadik fokára, 
ideje 28 perc 30 másodperc lett, ez minősítését 
nézve aranyjelvényes szint. Ugyanebben a ver-
senyszámban Lesták Veronika 30:04-es idővel 
ötödik, Lukács Gabriella 30:36-ot gyalogolt, s lett 
hatodik.
AZ U16-os fiúk 8 kilométeres távján Szécsé-
nyi-Nagy Rudolf szintén bronzérmes helyen ért 
célba, ideje 46 perc 9 másodperc. Külön öröm, 
hogy mind a négy gödöllői versenyző új egyéni 
csúccsal teljesítette a távot. Edző: Gadanecz 
György.

Forrás/fotó: GEAC

mÁr NeGyeDiK A GöDöllői sK

kettő gyaloglÓ bronz békéscsabán
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A Gödöllő szerezte meg az 
Extraligában való indulás jo-
gát a 2021/2022-es idényben, 
miután a rájátszás nyolcadik 
mérkőzésén 3:1-re legyőzte a 
TFSE-t.

A női NB I Liga kilenc talál-
kozóból álló rájátszásában a 
GRC-TFSE meccsen dőlt el az 
Extraligába jutás sorsa, hiszen 
hat meccset követően teljesen 
ugyanúgy állt a Gödöllő és a 
TFSE. A képlet egyszerű volt: 
ha a gödöllőiek nyernek, akkor 
ők az elsők, ha a TF 3:0-ra, vagy 
3:1-re, akkor ők (mindössze 3:2-
es sikerük esetén lehetett vol-
na még izgulnivaló a vasárnapi 

MÁV Előre–Gödöllő meccsen).
A meccset a fővárosiak kezdték 
jobban, de a második játszmára 
rendezte a sorait a Gödöllő – 
amely a két csapat eddigi négy 
mérkőzéséből hármat is nyert 

(mind a négy 3:2-es eredmény-
nyel zárult) – és egyenlített, a 
harmadik szettet pedig maga-
biztosan hozta. A negyedikben 
sokáig fej-fej mellett haladtak a 
csapatok, elsősorban a TF veze-

tésével, de a hajrára elfáradtak 
és ezt kíméletlenül kihasználták 
a gödöllőiek, akik 3:1-es sike-
rükkel 2000 után ismét kiharcol-
ták az Extraliga indulás jogát, 
amelytől 2018-ban búcsúztak a 
létszámcsökkentés következté-
ben. Sikerük értékét növeli, hogy 
két légiósuk mellett elsősorban 
saját nevelésű, illetve fiatal, te-
hetséges hazai játékosokra épí-
tették a csapatukat, amely most 
kiharcolta a feljutást. Forrás/
fotó: hunvolley.hu

Női NB I döntő, 3. torna. 2. mér-
kőzés:
Gödöllői RC – TFSE 3:1 (–19, 
20, 12, 21)

Az NB II. Északi-csoportjának 18. fordulójában a bajnokság 
harmadik helyén álló Budakalász otthonában lépett pályára a 
Gödöllői KC. A vendég gödöllőiek több kulcsembere is kényte-
len volt kihagyni a találkozót, a vendégek ennek ellenére csak 
négygólos hátránnyal (16-12) vonultak szünetre, a második já-
tékrészben azonban nem nagyon ment a góllövés, így aztán 
tízgólos vereség lett a vége. 
Tizenhárom lejátszott mérkőzés után a Gödöllői KC 16 ponttal 
az 5. helyen áll a tabellán.
NB II. Északi-csoport, 18. forduló:
Budakalászi SC – Gödöllői KC 29-19 (16-12)

Fotó: Gödöllői KC

A gödöllői asztalitenisz szakosztály és a Magyar 
Asztalitenisz Szövetség szervezésében nyolcadik 
alkalommal került megrendezésre a Gödöllő Kupa 
országos nyílt veterán ranglistaverseny, természe-
tesen a járványhelyzet szabályainak maximális be-
tartásával. 
A versenyt két részben bonyolították le a nagyobb 
„csoportosulás „ elkerülése érdekében. A versenyt 
az asztalitenisz szövetség tesztversenynek minő-
sítette, hiszen ez volt az új, minden igényt kielégítő 
gödöllői csarnok első hivatalos rendezvénye. 
A beruházás majdnem teljesen készen van, a ké-
sőbbiekben komoly országos és nemzetközi ver-
senyeket is szeretne a szövetség itt megrendezni. 
Az új csarnok hivatalos átadása várhatóan május 
végén lesz, természetesen a vírushelyzettől függő-
en.

VeterÁN PiNGPoNGVerseNy 
Az új CsArNoKBAN

A tfse elleNi siKerrel A GrC 
jutott fel Az extrAliGÁBA

KézilABDA: tízGólos VereséG BuDAKAlÁszoN
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FELHÍVÁS 

GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGyÉÉRT DÍJ 

ADOMÁNYOZÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATTÉTELRE

Gödöllő Város Képviselő-testületének rendelete alapján a díj 
azoknak a személyeknek vagy közösségeknek adományozha-
tó, akik a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében 
kiemelkedő tevékenységet folytattak a gyógyító – megelőző 
munkában, illetve a szociális gondoskodás területén jelentős 
eredményeket értek el.
GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díjban évente legfeljebb 
két személy és egy közösség részesíthető, amennyiben kö-
zösségre nincs javaslat, három személy részesíthető a díjban.
Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot – részletes indoklással 
– olyan személyekre, közösségekre, akiket méltónak tartanak 
e kitüntető cím elnyerésére!
Kérem, hogy javaslatát, részletes indoklással szíveskedjen el-
juttatni a tamas.marta@godollo.hu email címre.

Határidő:
2021. május 3., 16.00 óra.

Dr. Györfi Beáta, Egészségügyi Bizottság elnöke sk.
Nagy Péter, a Szociális Bizottság elnöke sk.

FELHÍVÁS

GÖDÖLLŐ GyERMEKEIÉRT, 
IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ

adományozására

Gödöllő Város Képviselő-testülete a városi díjak alapításáról és 
adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hi-
vatalos jelvényének viseléséről szóló 20/2020. (VI. 12.) önkormány-
zati rendeletében szabályozza a GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, 
IFJÚSÁGÁÉRT díj adományozásának rendjét. 
A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségnek, 
szervezetnek adományozható, akik (amelyek):
a.) kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, 
illetve annak szervezésében, irányításában,
b.) magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján élen 
járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásá-
ban és alkalmazásában,
c.) színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői 
gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését.
A rendelet alapján GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT 
díjban évente legfeljebb két személy és egy közösség, illetve szer-
vezet, vagy legfeljebb három személy részesíthető.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre vagy sze-
mélyekre, illetve szervezetre/ közösségre, akiket méltónak tartanak 
e díj odaítélésére 2021-ben.
Kérem, hogy javaslatát részletes indoklással szíveskedjen a Gö-
döllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet munkatársának 
Simon Edinának elküldeni e-mailben: simon.edina@godollo.hu.

A javaslatok benyújtásának határideje: 
2021. május 3. (hétfő), 12.00  óra

Molnár Gergely, a Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi Kapcsola-
tok Bizottságának elnök sk.

Dr. Pappné Pintér Csilla, a a Köznevelési és Közösségfejlesz-
tési Bizottság elnök sk.

FELHÍVÁS

GÖDÖLLŐ TALENTuM DÍJ
adományozására

Gödöllő Város Képviselő-testülete a városi díjak alapításá-
ról és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri 
tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló 20/2020. (VI. 
12.) önkormányzati rendeletében szabályozza a GÖDÖLLŐ 
TALENTUM díj adományozásának rendjét. 

A GÖDÖLLŐ TALENTUM díj adományozható annak a gö-
döllői lakóhellyel rendelkező és Gödöllőn élő 15-25 év közötti 
személynek, aki a város kulturális, művészeti, oktatási, sport 
életében, valamint tanulmányi eredményei során maradandót 
alkotott, kiemelkedő eredményt ért el, példás, magas színvo-
nalú tevékenységével hozzájárult Gödöllő város jó hírneve nö-
veléséhez.
A rendelet alapján GÖDÖLLŐ TALENTUM díjban évente egy 
személy részesíthető.

Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre, akit 
méltónak tartanak e díj odaítélésére 2021-ben.
Kérem, hogy javaslatát részletes indoklással szíveskedjen a 
Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet munka-
társának Simon Edinának elküldeni e-mailben: simon.edina@
godollo.hu.

A javaslatok benyújtásának határideje: 
2021. május 3. (hétfő), 12.00 óra

Molnár Gergely, a Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi Kapcsola-
tok Bizottságának elnök sk.

Dr. Pappné Pintér Csilla, a a Köznevelési és Közösségfejlesz-
tési Bizottság elnök sk.

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

gyógyszertári ügyelet

április 19-25.:
ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

április 26-május 2.: 
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

Május 3-9.:

sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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
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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 hon-
lapunkon (www.gimhaz.hu).

Előre is köszönjük támogatását!
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INGATLAN
+ Regisztrált ügyfeleink-
nek keresünk eladó in-
gatlanokat, telkeket Gö-
döllőn és térségében! Tel: 
20/539-1988

+ Központban 72m2-es 
2szintes sorházi lakás 
n+2 tetőtéri szobával, 
100m2-es szuterénnel el-
adó! 41,9Mft Tel: 20/539-
1988

+ Újépítésű Csok-képes 
ikerházi lakások, magas 
műszaki tartalommal, 
2021.év végi átadással 
leköthetőek!! Tel: 20/539-
1988
+ Földszinti, jó állapo-
tú 30m2-es lakás egy 
szobával, műanyag nyí-
lászárókkal kedvező 
áron eladó! 20.9MFt! 
Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, Kossuth L.u-
ban, 3.emeleti, 64m2-es, 
2.5szobás lakás erkély-
lyel, jó állapotban eladó! 
30.9MFt! Tel:20/539-1988
+ Gödöllő központban 
69m2-es, 3szobás ma-
gasföldszinti lakás sür-
gősen eladó! Irányár: 
33,5Mft Tel:20/772-2426
+ Aszód Falujárók útján 
IV.emeleti, 57m2-es lakás 
remek áron eladó! Irány-
ár: 24,9Mft  Tel:20/772-
2426
+ Gödöllőn, Egyetemté-
ren II.emeleti, 70m2-es 
felújított 3szobás lakás 
eladó! Irányár: 43,5Mft 
Tel:20/772-2426
+ Gödöllő központjában 
1,5szobás 43nm-es föld-
szinti lakás eladó! Irány-
ár 27.9MFt. Tel:20/772-
2426
+ Gödöllő központjától 
500 méterre a Szent Já-
nos utca páros oldalán el-
adó egy 64 nm-es, klímá-
val felszerelt két szoba 
étkezős, gázkonvektoros, 
parkettás, első emeleti la-
kás tároló helyiséggel 30 
millió Ft-ért. 06-20-942-
3112 
+ Eladó lakást keresek 
Gödöllőn. 06-20-384-
8035 
+ Eladó telket vagy te-
lekrészt vásárolnék Gö-
döllőn, Haraszt, Alvég, 
Kertvárosban. 06-20-
804-2102
+ Gödöllőn a Kossuth 
Lajos utcában eladó egy 

3.emeleti, 55 nm-es, táv-
fűtéses, nagy részben 
felújított lakás. Ir.ár: 27 
M Ft. Érdeklődni: 06-30-
648-8360
+ Aszódon a Falujárók út-
ján 3.emeleti, 52 nm-es 
lakás eladó. Iár:21 M Ft. 
tel: 06-30-928-5272 
+ Gödöllőn a Szent János 
utcában 42 nm-es, föld-
szinti téglaépítésű lakás 
eladó. Irányár: 24,5 M Ft 
06-30-149-0776
+ Kell valahol lenni egy 
darabka földnek, ahol 
megvalósíthatjuk megál-
modott életterünket. Gö-
döllőn a blahai részen 
eladó egy kivételes adott-
ságú egyholdas zártkert 
(5800nm). 25MFt. 06-20-
9862-770 
+ Eladó Gödöllőn a Sző-
lő utcában egy 4.em. 61 
nm-es, 1+2 félszobás, ét-
kezős, erkélyes lakás 29 
millió Ft-ért. Tel: 06-30-
768-1644 
+ Eladó Gödöllő boncso-
ki részén egy 2szintes, 
2nappali+ 3szobás, 2für-
dőszobás, téglából épült 
lakóház 120nm összterü-
lettel 1000nm-es telken. 
Az ingatlan zártkert meg-
jelölésű, kerítve, villany-
nyal ellátva. I.á.: 26 MFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fe-
nyvesben egy 600nm-es 
építési telek. I.á.: 14,5 
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 
zártkerti 5791 nm-es in-
gatlan, művelési ágból 
kivonva, 2 utcára néző 
ásott kúttal. Villany a tel-
ken. Iár: 25 M Ft. 0620-
919-4870
+ Eladó a Hegyesi Mari 
utcában egy örökpano-
rámás, 1300 nm-es telek 
15 % beépíthetőséggel a 
blahai domboldalon. Iár: 
16 MFt. 0620-919-4870

„A holtom után ne keressetek, Leszek sehol - és mindenütt 
leszek.” (Reményik Sándor)
Mély fájdalommal tudatja a család mindazokkal, akik ismer-
ték, tisztelték és szerették, hogy dr. Bíró Sándor életének 84. 
évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. 
Drága szerettünktől polgári szertartás keretében 2021. áp-
rilis 23-án, 14 órakor a gödöllői Városi Temetőben veszünk 
végső búcsút. Gyászolják: felesége, gyermekei és azok csa-
ládjai, barátai. Kérjük a búcsúszertartáson résztvevőket, 
hogy kegyeletüket egy szál fehér virággal fejezzék ki.
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+ Eladó Gödöllőn egy 44 
nm-es, palotakerti átala-
kított, felújított öröklakás 
26,9 M Ft-ért. 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn a Bon-
csokban egy 750 nm terü-
letű zártkert, művelési ág 
alól kivonva, 4 M Ft irá-
nyárért. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 75 
nm-es, 2 nagy erkéllyel 
rendelkező 3 szobás tár-
sasházi öröklakás cso-
dálatos 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
 + Családi háznál külön 
bejárattal szuterén kiadó. 
40 nm-es egylégterű nap-
pali konyhával, külön für-
dőszobával, leválasztott 
WC-vel, külön mérőórák-
kal elsősorban fiatalok ré-
szére. Hetvenezer Ft/hó 
és egyhavi kaució szük-
séges. 06-20-566-9767 
+ Gödöllőn közvetlen a 
kastély mellett 1 szobás, 
étkezős, összkomfortos 
lakás kiadó. (Kertkapcso-
latos, nagyon kellemes 
környezetben.) Illetve 
egy 120 nm-es, felújított 
2 zuhanyzós szuterén 
szolgáltatás jellegű vál-
lalkozásra, egyéb tevé-
kenységre szintén kiadó. 
06-30-307-7314
+ Lakás kiadó Gödöllő 
központjában. Frissen, 
szépen felújított, panorá-
más, klímás, 6.em. búto-
rozatlan, 43 nm-es, 1,5 
szobás. 117.000.-Ft/hó+ 
rezsi+ kéthavi kaució. 
Leinformálhatóság és ki-
költözési szándéknyilat-
kozat szükséges. 06-70-
275-6641 

ÜZLET, IRODA
+ Eladó Gödöllő belváro-
sában egy 55 nm alap-
területű működő üzlet 32 
MFt irányárért. 0620-919-
4870

ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI 
BETEGÁPOLÓT kere-
sünk Kerepesen nappali 
munkára (reggel 8 órá-
tól este kb. 19 óráig) heti 
több alkalomra, hosszabb 
távon. Érd: 06-30-577-
9661
+ Munkaidő pótlékkal 
műanyag feldolgozó gö-
döllői kft. felvesz BETA-
NÍTOTT MUNKÁSOKAT, 
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, 
FORGÁCSOLÓT, KAR-
BANTARTÓT és FRÖCS-
CSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍ-
TÓT. Nyugdíjasokat is 
szívesen fogadunk. Érd: 
06-20-9423-112, www.
plastexpress.hu 
+ Vagyonőri állás betölté-
sére keresek, jól szituált, 
munkájára és önmagára 
igényes, katona beállított-
ságú, férfi munkatársat. 
Ha a fentiek Önre illenek, 
hívjon! munkaidőben: 06-
20-389-5556.
+ Gödöllői munkahelyre 
keresünk szerviztechin-
kust elsősorban mező-
gazdasági gépek szer-
vizelésére. B-kategóriás 
jogosítvány szükséges, 
szakmai képesítés előny. 
Email.: info@starex.hu, 
Tel.: 06-20-440-3379
 
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁ-
CSOLÁS 50 nyelven, 
anyanyelvi, diplomás, 
gyakorlott szakfordítók-
kal, tolmácsokkal! Ked-
vezményes, áfamentes 
díjak. I.L.I. Fordítóiroda, 
Gödöllő, Körösfői u. 2. 
Tel.: 06-20-556-2653, 

06-20-543-1775, e-mail: 
info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com 
+ Language Cert akkre-
ditált, nemzetközileg el-
ismert, egynyelvű nyelv-
vizsga Gödöllőn az I.L.I. 
Nyelviskolában! Ugyanitt 
egyéni és kiscsoportos 
nyelvtanfolyamok ked-
vezményes díjon. Érdek-
lődni: I.L.I. Kft., 20/543-
1775, 20/556-2653, 
info@ili.hu 
+ KERTGONDOZÁS. 
Bízza most rám! Faki-
vágás, sövényvágás, 
bozótirtás, fűnyírás, fű-
kaszálás. Füvesítés, 
gyepfelújítás, vegyszeres 
gyomirtás. Rotációs ka-
pálás. Gyepszellőztetés. 
Metszés. Ágak, levelek 
elszállítása. Ereszcsa-
torna tisztítás. Kerttaka-
rítás. Kerítésfestés. Gépi 
permetezés. Kerti tavak 
tisztítása. Talajfúrás. 06-
30-747-6090 
+ KÖNYVELÉS, céga-
lapítás, munkabérszám-
fejtés, tanácsadás. Iro-

dák: Gödöllő, Szada. Tel: 
30/592-1856, 30/508-
1380, 28/784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPON-
TIFŰTÉS-SZERELÉS, 
fürdőszobák, régi fűtési 
rendszerek, vízvezetékek 
felújítása. CIRKÓK, GÁZ-
KÉSZÜLÉKEK, KON-
VEKTOROK karbantar-
tása felújítása, javítása. 
Tel: 06-20-9527-289, 06-
28-476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES prob-
lémája van? Hívjon biza-
lommal, házhoz megyek. 
Számítógép szerelés, 
rendszer és programte-
lepítés, vírusirtás garan-
ciával. Hétvégén is! Tel: 
06-30-333-9201 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
BONTÁS NÉLKÜL. Tóth 
Tamás 06-70-502-5620
+ FESTÉS, MÁZOLÁS, 
tapétázás, gipszkartono-
zás teljes körűen, gyor-
san és szakszerűen. Üres 
ingatlan és tisztasági fes-
tés esetén kedvezmény! 
06-70-785-2718



2021. április 20.22 gödöllői szolgálat hirdetés

ORVOSDIAGNOSZTIKAI 
LABORATóRIuMI 
ASSZISZTENS
Főbb feladatok:
• Laboratóriumi vizsgálatok végzése manuálisan és automa-
tákon 
• Szakmai protokollok alapján: vizsgálati minták átvétele, 
adminisztrálása, vizsgálatkérő lapok adatainak ellenőrzése, 
minták előkészítése, feldolgozása
• Vizsgálati eredmények rögzítése jegyzőkönyvekről
• Mikrobiológiai identifikáló és rezisztencia vagy szerológiai 
vizsgálatok végzése
• Laboratóriumi készülékek és műszerek szakszerű kezelé-
se, ismerete, használata, felügyelete
• Műszerek karbantartása, kalibrációja és kontroll mérések 
elvégzése
• Minták ellenőrzése, előkészítése a vizsgálatokhoz
• Vizsgálatok folyamatának felügyelete és ellenőrzése
• Minták adminisztrálása saját rendszerünkben
• Minőségirányítási rendszer alapján történő munkavégzés
Elvárások:
• Egészségügyi végzettség, laboratóriumi szakasszisztens 
vagy laboratóriumi analitikus vagy vegyész végzettség
• Precíz, szakmailag magas minőségű munkavégzés
• Jó munkabírás, terhelhetőség, megbízhatóság
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• Csapatmunkára való alkalmasság
Előnyök:
• Szakirányú laboratóriumi asszisztens, mikrobiológiai szakasz-
szisztens végzettség
• Orvosdiagnosztikai laborban szerzett tapasztalat előny
• Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus végzettség
• Érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás

VÉRVÉTELI EGÉSZSÉGÜGyI 
ASSZISZTENS
Főbb feladatok:
• Orr, torokváladék vétel a tesztek elvégzéséhez
• Vérvétel a tesztek elvégzéséhez
• Minták adminisztrálása saját rendszerünkbe
• Páciensek koordinálása
• Orvosi asszisztensi feladatok ellátása
• Minőségirányítási rendszer szerinti munkavégzés
Elvárások:
• OKJ 54 ápolói végzettség minimum, vénaszúrási kompe-
tenciával
• Precíz, szakmailag magas minőségű munkavégzés
• Jó munkabírás, terhelhetőség, megbízhatóság
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• Csapatmunkára való alkalmasság
• Elhivatottság a szakma iránt
Előnyök:
•Érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántar-
tás
•B kategóriás jogosítvány
• Angol nyelv ismerete

QANtAsCoPe HuNGAry 
eGy DiNAmiKusAN fejlőDő sVéD-mAGyAr tulAjDoNú 

DiAGNosztiKAi lABorAtórium, GöDöllő iPAri PArKBAN 

léVő moDerN lABorAtóriumÁBA 

muNKAtÁrsAKAt Keres 

A KöVetKező PozíCióKBA:

A muNKAVéGzés Helye: GöDöllő iPAri PArK, QuANtum iroDAHÁz
fényképpel ellátott önéletrajzát küldje a következő e-mail címre:  info@qantascope.com

LABORATóRIuMI TECHNIKuS
A feladat:
Betegből származó minta laboratóriumi feldolgozása
Elvárások:
• Min. középfokú végzettség
• Nagy precizitású munkavégzés
• Megnyerő személyiség
• Megbízhatóság
• Meglévő szakmai tapasztalat

Előnyt jelent, de nem elvárás:
• Szakirányú végzettség
Amit kínálunk:
• Határozatlan idejű munkaviszony
• Versenyképes fizetés
• Azonnali munkakezdés
• Stabil munkarend
• Exkluzív, modern munkakörnyezet, jól felszerelt laboratórium
• Megbízható háttér
• Munkaruha
• Folyamatos tanulási és fejlődési lehetőség
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+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS 
falbontás nélkül. Ázások 
csőtörések megszünteté-
se. Vécék tartályok csapok 
szifonok cseréje. Csatorna 
kamerázás. VÍZSZERE-
LÉS. 06-20-491-5089
+ REDŐNYJAVÍTÁS, 
GURTNICSERE akár 2 
órán belül! Új redőny azon-
nal megrendelhető! Péter 
úr, 06-20-3685-888 
+ Azonnali kezdéssel vál-
lalok HÁZÉPÍTÉST teljes 
kivitelezéssel, KŐMŰVES 
MUNKÁT, BURKOLÁST, 
VÍZSZERELÉST, TETŐ-
JAVÍTÁST! Tel: 06-70-
361-9679 
+ TETŐFEDÉS Régi és 
új tetők javítása, tetőszer-
kezeti munkák, tetőfedés, 
ácsmunka, bádogos mun-
ka, ereszcsatorna, Lind-
ab tetőfedés, lécezés, 
fóliázás, ereszdeszkák, 
madárdeszkák festése, 
palajavítások, kúpcserép 
lekenése, leszögelése. 
Bármilyen kisebb javításo-
kat is vállalok. Nyugdíja-
soknak 10% kedvezmény! 
Érdeklődni: 06-30-526-
8532 
+ VÍZSZERELÉS. Csapok, 
szifonok, WC-k, WC-tartá-
lyok, stb. cseréje. Új ve-
zetékek kiépítése, régiek 
cseréje. 06-20-412-0524
+ Tetőfedő, bádogos 
munkák, javítások, eresz-
deszka festés, fakivágás, 
viakolor, kéménybontás, 
burkolás. Érd: 06-30-
7513-354
+ KERÍTÉS ÉPÍTÉS!!! 
Egyedi kerítések, készen 
kapható kerítés-rendsze-
rek teljes körű kivitelezése 
a területrendezéstől a be-
fejezésig. Igény esetén az 
anyagbeszerzést is vállal-
juk. Tel.: 06209463409

OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL 

nyelvoktatást vállal FIL-
MSZINKRON, könyvfor-
dítás, vizsgaelőkészítés 
és korrepetálás területén 
jártas FIATAL, tapasztalt 
nyelvtanár. Tel: 06-70-559-
3918 
+ ANGOL tanítást vállalok. 
Szükség szerint: - Nyelv-
tani rendszerezés, gyakor-
lás. – Beszédkészség fej-
lesztés. – Nyelvvizsgára, 
középiskolai felvételire fel-
készítés. Tel: 06-30-262-
3628 
+ Tapasztalt ANGOL ta-
nárként általános angol 
órákat, érettségire, kö-
zépfokú nyelvvizsgákra 
felkészítést, korrepetálást, 
beszédkészség fejlesz-
tést vállalok online is: flo-
ra.nagyfalusi@gmail.com 
06-20-358-6057 

TÁRSKERESŐ
+ Egyedülálló 55 éves 
technikus férfi keresi hoz-
záillő párját tartós kapcso-
lat reményében lehetőleg 
Gödöllő és környékéről. 
Ha szereted a kultúrát, 
kertészkedést, utazást, 
kirándulást, hívjál: 06-20-
428-4545

ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szil-
via szakbecsüs díjtalan 
kiszállással vásárol antik 
bútorokat, festményeket, 
órákat, mindenféle szobro-
kat, vitrin 
d í s z t á r -
g y a k a t , 
e z ü s t ö t 
(hibás és 
h i á n y o s 
darabokat 
is), régi 
pénzeket, 
k ö n y v e -
ket, bi-
zsukat és 
ékszere -
ket, bo-

rostyánt, mindenféle régi-
séget és HAGYATÉKOT. 
Legmagasabb áron vásá-
rolunk első vevőként! Tel: 
70/942-0806, 70/603-7642

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR min-
den típusú gépjárműhöz 
szaküzletünkben vagy 
kiszállítással. Szolgálta-
tásaink: beszerelés, be-
vizsgálás, töltés-mérés, 
szaktanácsadás. Minőségi 
akkuk, új akciók. Gödöllő, 
Dózsa Gy. út 50. (Temető-
vel szemben) 06-30-536-
4300, 28/611-728 www.
akkugodollo.hu 
+ VOLKSWAGEN VII 1,6 
CR TDI PASSAT 120.000 
km-rel megkímélt állapot-
ban eladó. Iár: 2,8 M Ft. 
Tel: 06-30-928-5272 

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a 
termelőtől, a Ludányi Mé-
hészetből! Akác-, Virág-, 
Hárs-, Gesztenye-, Repce 
krém-, Lépesméz, Propo-
lisz, Virágpor és Dióbél 
kapható. 3kg fölött házhoz 
szállítjuk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTAT-
LAN, OMME zárszalagos 
mézet közvetlenül a ter-
melőtől! Repce, Akác-, 
Hárs-, Akác-hárs-, Nap-
raforgóméz. 720ml-es 
csavaros tetejű befőttes 
üveget cserébe elfogadok. 
Házhoz szállítás. Szabó 
Méhészet Gödöllő, Lovas 
u.3. 28/417-913 
+ KERTÉSZKEDŐK FI-
GYELEM! Most még a 
régi áron! Érett marhatrá-
gya 60 l-es kiszerelésben 
1000 Ft/zsák. Szállítás 
megoldható. Rendelhető: 
06-20-469-9295 
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