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Nem könnyű nyomon követni a hetente változó járványügyi szabályokat, mikor, hogyan
változnak a mindennapi életben lehetőségeink. Lapunk most is igyekezett összegyűjteni
a legfontosabb tudnivalókat, amelyek között
egyre több a jó hír, mint például, hogy a héten már – ha részlegesen is – megnyitottak
a városi kulturális intézmények és a vendéglátóhelyek. Azok számára akik rendelkeznek
már védettségi igazolvánnyal jelentősen kibővült a kikapcsolódási lehetőségek köre. A
járványügyi szabályokkal együtt változnak a
közlekedési szabályok is. Továbbra is fontos
azonban a járványügyi szabályok betartása.
Az aktuális tudnivalókat lapunk
3. és 12. oldalán gyűjtöttük össze.

Fotó: Jaeger Ákos
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civil a pályán!
Gödöllő Város Önkormányzatának civil referensével
beszélgetve szóba kerültek a koronavírus-járvány
okozta nehézségek, a lezárult civil pályázat, az újabb
szervezetek és persze a civil kerekasztal idei tervei.
– A COVID a civil szervezetek életét
is befolyásolta. Hogyan tudtak megbirkózni a nehézségekkel?
– Ezeknek a csoportoknak, szerveződéseknek nagyon fontos, hogy összejöhessenek, közös programokat, rendezvényeket szervezhessenek, hiszen
nagyon jelentős a közösségépítő és -éltető szerepük. Erre hosszú hónapok óta
egyáltalán nem volt mód. Szerencsére
egyre többen élnek az elektronikus
eszközök adta lehetőségekkel, ebben
nagyon büszkék lehetünk az idősebb
korosztályra is. Szinte már magától értetődő, hogy egy-egy zoomos tájékoztatóra, egyeztetésre az idősebbeket is
mindenféle probléma és nehézség nélkül várhatjuk. Így lehetett áthidalni ezt a
nehéz időszakot.
– Lezárult a civil pályázat, illetve
áprilisban megtörtént a keret felosztása is. Hogyan értékeli a pályázatot?
– Nagyon hálásak vagyunk az önkormányzatnak, hogy megmaradt a civil
keret. Igaz, valamelyest csökkentve, de
akkor is ez jó lehetőség arra, hogy a civil szervezetek támogatást, segítséget
kapjanak, hiszen vannak köztük olyanok, amelyek csak ebből a keretből tudnak működni. Valamivel kevesebben
adták be idén a pályázatot, kicsit talán
óvatosságból is, mert tudtak a keretcsökkentésről. Volt olyan szervezet is,
amely kifejezetten hangsúlyozta, hogy
megoldja a működését más forrásokból és szeretné, hogy teret, lehetőséget
adjon a pályázat olyanoknak, akiknek
nagyobb szükségük van rá. A javaslattételi folyamatban most is részt vett a
Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület elnöksége, hiszen nekik testközelből van
tapasztalatuk, rálátásuk a működésre.
Ezután a kulturális bizottság kialakította
a véleményét és idén, rendhagyó módon – a veszélyhelyzet miatt – polgármesteri hatáskörben történt a döntés a
pályázatról, aminek kiértesítése a közelmúltban megtörtént.

– A gödöllői civil paletta nagyon színes, milyen
területeket ölelnek fel
ezek a szervezetek?
– Gödöllő igazán büszke
lehet a civil életére, közel
70-80 szervezet vállal aktív
szerepet a város életében.
Ezek mind-mind egy-egy
érték, fontos cél mentén
szerveződtek és nagyon tiszteletre méltó a tevékenységük,
mert gyakorlatilag
önkéntesen végzik
a munkájukat. Nem
kívülről várják a segítséget.
– A világjárvány ellenére is jelentek
meg új szervezetek, kezdeményezések az elmúlt időszakban...
– Vannak újak, mint például egy lelkes fiatalokból álló csoportosulás, a
Nyitott Kertek Közös Utca nevű kezdeményezés, akik azon dolgoznak, hogy
megrendezzék július elején a Kőrösfői
utca-ünnepet. Ők az egykori művésztelep értékeit és szellemiségét szeretnék feleleveníteni. Ezen kívül vannak
más csoportok, mint például a Gödöllői
Fotós Kör, akik nemrégiben alakultak,
a Duflex Fotográfiai Stúdió patronálja
őket, már meg is rendeztek egy-egy kiállítást a városi könyvtárban és a Civil
Házban. Egy másik izgalmas kezdeményezés, az úgynevezett „Anyaplacc”,
vállalkozó kismamák szerveződése,
akik azon fáradoznak, hogy segítsék
egymást. Szintén elég friss kezdeményezés a Dombvidék Kosárközösség
vagy a Rotary Club gödöllői szervezete.
– Az élelmiszermentés nagy segítséget jelent sokaknak. Működött ez
a program a veszélyhelyzet alatt is?
– Hogyne, a működtetői vállaltak minden kockázatot, semmiféle szünet nem
volt a programban és természetesen a
járványügyi szabályoknak megfelelően

Kecskés Judit

történt mindez. Közel négy éve működik már Gödöllőn az élelmiszermentés
a Megújult Nemzedékért Alapítvány vezetésével, szorosan együttműködve a
Magyar Élelmiszerbankkal. A városban
a TESCO-ból, az ALDI-ból, a KFC-ből
és Jókenyér pékségből hozzák az adományokat és osztják szét a rászorulók
között. Tavaly, csak Gödöllőn, több mint
56 tonna élelmiszert mentettek meg és
osztottak szét! De külön szervezésben
a Gödöllői Fészek Nagycsaládosok
Egyesületének önkéntesei is szerveznek hetente kétszer élelmiszermentést
és -osztást a saját körükben.
– Nehéz az idei esztendőre bármit
is tervezni, nagy a bizonytalanság...
– Remélhetőleg a járványügyi helyzet
megenged, hogy megtartsuk a Gödöllői
Civil Kerekasztal nagyobb programjait,
a már komoly hagyományokkal bíró Civil pikniket, Civil utcát és a Civil karácsonyt. Október elején szervezünk egy
új – reméljük, hagyományteremtő – rendezvényt, a követes adománygyűjtéshez kapcsolódó Új Nap, Új Remények
sétát. Ezeken túl természetesen a szervezetek tervezik a saját programjaikat
is, bár a pályázatokat elolvasva azt láttam, hogy több nagy múltú rendezvényt
nem fognak megtartani.
Jaeger Ákos
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védettségi igazolvánnyal
könnyebben...

A lépcsőzetes nyitás lapzártánk idején érvényes szabályai a négymilliomodik COVID-19 elleni védőoltás
első dózisának beadásával léptek
életbe. Az intézkedése, kedvezmények jelentős része védettséghez
(védettségi igazolványhoz) kötött.
Nézzük a szabályokat:
– A kijárási tilalom kezdete este 11
óráról éjfélre módosult.
– Az üzletekben este 11 óráig lehet
vásárolni.
– A védetteknek (akinek védettségi
igazolványa van) este 11 óráig megnyílt a vendéglátóhelyek belső tere is.
A szülők és családtagok a gyermekeket
is magukkal vihetik.
– A védettek szállodákba is mehetnek, és a gyermekeket is magukkal vihetik.
– A 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítményeket védettségi
igazolvánnyal újra lehet látogatni. Ezek
közé tartoznak az állatkertek, a vadasparkok, a múzeumok, a színházak,
a mozik és a könyvtárak is.
– Edzőterembe, uszodába, jégpályára csak a védettek, valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak mehetnek.
– A védettek és felügyeletük alatt álló
kiskorúak este 11 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják.

– A védetteknek és a felügyeletük alatt
álló kiskorúaknak nem kell
maszkot viselniük a sport- és
kulturális rendezvényeken.
– Fennmaradnak a magán- és
családi rendezvényekkel
kapcsolatban 2020
novemberében
elrendelt korlátozások
– A közterületen, a tömegközlekedési eszközökön,
boltokban – azokon a helyeken, ahol
nem csak beoltott, vagy a fertőzésen
átesett személyek tartózkodhatnak –

továbbra is kötelező a maszk viselés,
továbbá kerülendő a csoportosulás és
a gyülekezés.
(bdz)

A védettségi igazolványról:
A koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával történik, a védettség
tényének ellenőrzése pedig
a helyiség üzemeltetőjének, a szolgáltatás nyújtójának a feladata. Amennyiben ennek nem tesz eleget,
a bírság 100 ezer forinttól
1 millió forintig terjedhet,
vagy akár egy éves bezárással is büntethető.
Az egyes intézményekben, vendéglátó helyeken a védettséget nem szerzett dolgozóknak továbbra is maszkot kell hordaniuk.

Így utazhatunk a Volán járatain

Ismét lehet jegyet vásárolni az autóbusz-vezetőktől (kivéve azon
autóbusz-állomásokon, ahol kötelező jegyelővétel van érvényben),
május 1-jétől visszaállt a fedélzeti jegyértékesítés és az első ajtós
felszállási rend. A járatokon az első üléssorok továbbra sem használhatók, marad azok kordonos lezárása – olvasható a tájékoztatás
a Volánbusz honlapján.
A május 10-től kezdődő iskolanyitásra tekintettel a Volánbusz arra
kéri utasait, hogy a menetjegyek és bérletek megváltásáról időben
gondoskodjanak és lehetőség szerint elektronikus úton váltsák meg
jegyüket, bérletüket! A száj és az orr maszkkal való eltakarása ezentúl is mindenki számára kötelező a Volánbusz valamennyi járatán és
utasforgalmi létesítményében.

közélet
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hol intézhetem?
Sokaknak okoz problémát,
hová is forduljanak, ha hivatalos ügyeiket kell intézni. Sorozatunkban ebben kívánunk segíteni.
A Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és szociális irodájának tevékenysége sokrétű.
Illetékmentesen intézhetők:
– Lakcím-fiktiválási kérelem:
Egy adott személy bejelentett
lakó- vagy tartózkodási helyének a jogszabály szerint a valós
állapotot kell tükröznie. Amen�nyiben a bejelentett cím nem
valós, lehetőség van a lakcím
érvénytelenítésére
hatósági
eljárás keretében. Ebben az
esetben a kérelmezőnek (az
ingatlan tulajdonosának, haszonélvezőjének) igazolnia kell,
hogy a lakásába bejelentett
személy ténylegesen nem lakik
ott, a visszatérés szándéka nélkül elköltözött.

A lakcímbejelentés ténye önmagában a lakás használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet, és
nem szüntet meg! (Ez egyébként a járási hivatalban is intézhető.)
– Életben lét igazolása:
Erre az állampolgárnak egy
más hatóság vagy szervezet
megkeresésére igazolnia kell,
hogy életben van. (Általában
más ország hatósága felé kell
igazolni.) A személyes megjelenés kötelező, mert az ügyfél
aláírása az ügyintéző előtt történik.
– Választással kapcsolatos
kérelmek, adatszolgáltatás.
Illetékköteles:
– Hatósági bizonyítvány kérelem: Az ügyfél adatainak igazolása hatósági bizonyítvány formájában.
(folytatjuk)

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, idegenforgalmi adó, magánszemély kommunális adója; adó és
értékbizonyítványok kiállítása, talajterhelési díjjal kapcsolatos
ügyintézés;
Tanácsi kölcsönnel kapcsolatos ügyek, számlával kapcsolatos 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 közigazgatási bírsággal, hirdetményekkel, társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos eljárások, zenés-, táncos rendezvények engedélyezése, szakhatósági ügyek, közútkezelői,
hulladék-gazdálkodással, települési vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok, nyilvántartások;
Gödöllői telkek övezeti előírásaival kapcsolatos - településképi -, és a településrendezési eszközökben meghatározott követelményekről kapcsolatos konzultáció

Állami hatáskörbe
tartozó ügyek:
Ügyfélkapu regisztráció, egyéni vállalkozással
kapcsolatos ügyek, gépjármű-ügyintézés, okmányok kiállítása (útlevél, személyazonosító igazolvány - lakcímigazolvány - vezetői engedély - erkölcsi
bizonyítvány - egyéni vállalkozói igazolvány - hatósági bizonyítvány egyéni vállalkozásnál - törzskönyv - parkolási igazolvány - magyar igazolvány);
Álláskeresési ellátások, családtámogatások,
foglalkoztatással kapcsolatos támogatások, nyugdíjazással kapcsolatos ügyintézések, álláskeresési
ellátások, közegészségüggyel, járványüggyel kapcsolatos hatósági feladatok, közgyógyellátás iránti
kérelem, áldozatsegítés, állattenyésztéssel kapcsolatos engedélyek, állatvédelemmel kapcsolatos
ügyek, építéshatósági ügyek, fogyasztóvédelem,
gépjárművekkel kapcsolatos ügyek, katasztrófavédelmi hatósági feladatok, környezetvédelemmel
kapcsolatos feladatok, közúti jármű hatósági feladatok, pénzbeli ellátások (Csecsemőgondozási
díj, Gyermekápolási táppénz, Gyermekgondozási
díj iránti kérelem), őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos ügyek
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Csak sportolásra!

A tavasz beköszöntével és a járványügyi szabályok enyhítését követően
egyre többen használják az Alsóparkban tavaly átadott futókört. A nagy
népszerűségnek örvendő létesítmény
használatának szabályaival azonban
sokan nincsenek tisztában, ami sok
esetben vezet konfliktushoz. A pálya

58 millió forintból valósult meg, amiből
50% pályázati, 50% önkormányzati forrás volt, tetejére az atlétikai pályáknál is
használt gumiburkolat került.
Fontos, hogy akik kilátogatnak az
Alsóparkba, tartsák be a használati
szabályokat, amiket egyébként a futó-

Nehezíti a mentők közlekedését
a lámpás kereszteződés

Komoly gondokat okoz az Ady Endre sétány Isaszegi út kereszteződésében beüzemelt jelzőlámpa. Már az első napokban sokan
jelezték, a lámpa megfogja a forgalmat, ami főleg csúcsidőszakban feltorlódott kocsisort eredményez. Míg ez a személyautóval
közlekedőknek bosszúság, a mentősök számára megnehezíti a
betegekhez való indulást.
Az elmúlt hét tapasztalatai szerint ugyanis az autósok szabálytalanul megállnak a mentőállomás és a parkoló felőli kihajtó előtt
a főúton, ami akadályozza a mentőautóval történő kivonulást –
derül ki abból a levélből, amellyel a mentőállomás vezetője, Rétfalvi Tamás kereste meg az önkormányzatot.
A mentőállomás munkatársai a főút kihajtó előtti szakaszára
sárga felfestést kértek, ami felhívná az autósok figyelmét, hogy
ott nem szabad megállni.
Az önkormányzat a VÜSZI-t kérte fel a probléma mielőbbi
megoldására s mint Domonkos Ernő igazgatótól megtudtuk, erre
a tervek szerint – az időjárás függvényében – napokon belül sor
kerül.
Az uszodaberuházás kapcsán Gödöllő Város Önkormányzata
még 2017 szeptemberében határozatban kérte, hogy körforgalmat alakítson ki a beruházó, ám erre nem kerül sor.
A kanyarodó sáv nélküli csomópontot kiépítését azért fogadták
el, hogy ezzel ne hátráltassák az uszoda átadását. Az elfogadás
feltétele volt, hogy 2022. október 30-ig vagy nagyobb áteresztő képességű, kanyarodósávos csomópontot alakít ki, vagy –
amennyiben mégis körforgalmat alakítanak ki, ahhoz a város 20
millió forinttal hozzá járul.				
(ny.f.)

kör kezdő és végpontjánál elhelyezett
táblán is olvashatnak. A nem rendeltetésszerű használat nem csak a sportolni vágyókat akadályozza, hanem rongálhatja a pálya felületét is.
Ennek elkerülése érdekében fontos,
hogy senki se használja nordic walking
bottal, stoplis cipővel, kerékpárral és
rollerel, görkorcsolyával, a szülők pedig figyeljenek arra, hogy gyermekük
ne ezen kisautózzon, futóbiciklizzen
– ezek ugyanis még balesetveszélyes
helyzetekhez is vezethetnek, épp úgy,
mint az, ha valaki babakocsival megy
rá a pályára.
A sétálni vágyók számára az Alsópark burkolt és burkolat nélküli sétányai
is lehetőséget biztosítanak a mozgásra, a két keréken közlekedők számára
pedig a szintén múlt évben elkészült a
parkon átvezető kerékpárút.
KJ

változások
a vasútállomáson
Az elmúlt napokban jelentős változások történtek a
vasútállomáson és környékén. Jó hír a vonattal közlekedőknek, hogy új, végleges helyére költözött a MÁV
jegypénztára, így már
nem
kell
két úttesten
is
átkelni,
ha
valaki
jegyet szeretne vásárolni.
A gépkocsival közlekedőknek
viszont fokozott figyelemmel kell közlekedni, mivel
életbe lépett a végleges forgalmi rend a Fürdő utca és
az Állomás utca kereszteződésében.
A Fürdő utcából megszűnt a balra kanyarodás, és
a felüljáróról sem lehet a Fürdő utcába bekanyarodni.
Ezzel együtt megszűntek az ideiglenes buszmegállók
is, a járatokra ismét az eredeti megállókban szállhatnak fel az utasok.					
K
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Hát elkezdődött...

Lapzártánkkal egyidőben vette kezdetét az idei érettségi, amit a járvány
miatt idén is szigorú védelmi szabályok mellett tartanak. Egy teremben
legfeljebb 10 vizsgázó tartózkodhat,
úgy, hogy közöttük legalább másfél
méter védőtávolság legyen, a feladatlapokat pedig beadás után 24
órára elzárják.
A felügyelő tanároknak kötelező a
maszk viselése, a tanulóknak csak
a vizsga előkészületei során, a dolgozatírás ideje alatt pedig ajánlott.
Természetesen a belépéskor megmérik az érkezők testhőmérsékletét,

a folyosókon tilos a csoportosulás, a
dolgozatok megírása után pedig el
kell hagyni az épületet.
Az Oktatási Hivatal adatai szerint
idén több mint 111 ezren vágnak
neki a vizsgáknak, a 72 303 végzős
mellett 39 447-en tesznek majd legalább egy tárgyból vizsgát, 25 ezren
pedig előrehozott érettségit. Azok,
akik most tavasszal valamilyen okból nem vizsgáznak, legkorábban az
őszi érettségi időszakban pótolhatják.
(bt)

változások a szép-kártya
felhasználásában
Az év végéig szabad az átjárás
a SZÉP-kártya egyes alszámlái
között, így mintegy egymillió munkavállaló bármelyik Szép-kártyával
fizethet a szálláshelyért, a vendéglátásért vagy a szabadidős-szolgáltatásért.
A változás nagy könnyebbséget
jelent a felhasználóknak, hiszen
a Széchenyi
Pihenő Kártya
egyes
alszámláira
utalt
béren
kívüli juttatás
bármelyik másik
alszámlánál
meghatározott
szolgáltatás
kiegyenlítésére is felhasz-

nálható. Mivel a járványhelyzet
megnehezítette – talán mondhatjuk, hogy szinte ellehetetlenítette
– a felhasználást, sokan tartottak
tőle, hogy elesnek a támogatástól.
Így azonban mindenkinek lehetősége lesz a rendelkezésre álló keret
elköltésére.
(ny.f.)
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Megkérdeztük:
Ön rendelkezik-e
adójának 1%-áról?

Kovács Ibolya:
„Annyi mindenbe
nincs
beleszólásunk, ezért is
tartom fontosnak,
hogy ha adott egy
lehetőség, azt érdemes kihasználni, és jól dönteni.
Talán kevésnek
tűnik az az 1 %, de
például a könyvtár tavaly részben ebből újította meg az udvarát, ebből vásároltunk pingpongasztalt,
színes ülőkéket a fiataloknak, hogy még
barátságosabbá tegyük számukra a környezetet. Szóval, éljetek a lehetőséggel!”
Imre Nikoletta:
„Igen, évről-évre
tudatosan
rendelkezek az
adóm 1 %-ával.
Számomra fontos, hogy az általam lényegesnek
tartott témákban,
a szavakat tettek
is kövessék és
erre a felajánlás
egy megfelelő eszköz. Persze mindig változik mire helyezek nagyobb hangsúlyt,
ezért nem egy konkrét társulást támogatok folyamatosan. Idén egy kontinenseken
átívelő szervezet hazai ágát támogattam,
ami környezet- és állatvédelemmel foglalkozik.”
Kája
Sándor:
„Természetesen
minden
évben
rendelkezem.
Bár csekély az
adóm 1%-a mégis azt gondolom,
hogy sok kicsi
sokra megy. Sőt,
akinek nulla az
adója, az is rendelkezzen
az
Egyházak részére, hiszen az egyházak
állami támogatásnál figyelembe veszik a
felajánlók létszámát is. A másik 1% pedig
óriási segítség az alapítványoknak, hiszen
a pályázatokon kívül, csak innen származik bevételük. Buzdítok mindenkit, hogy
rendelkezzen az adó 1+1 %-ról, hiszen ez
számunkra többletkiadást nem jelent.”
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közélet

elhunyt
dr. bíró sándor
Április 23-án a gödöllői városi temetőben vettek végső búcsút dr. Bíró
Sándortól, Gödöllő egykori önkormányzati képviselőjétől.
Dr. Bíró Sándor az ELTE-n szerzett jogi diplomát, az állam- és jogtudomány kandidátusa tudományos
fokozattal rendelkezett.
Tagja volt a Magyar Tudományos
Akadémiának, valamint az MTA
munkajogi albizottságának. A munkajog területén nagy megbecsülésnek örvendett.
A Gödöllő Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 1994-98 között volt tagja.
20 évig volt a Gödöllői Agrártudományi Egyetem (később Szent
István Egyetem, jelenleg Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetem)

Figyelem!
Online fogadóóra !

Jogi Tanszékének
tanszékvezetője,
ahol munkáját
számos hallgató díjjal is
elismerték. Négy évig dékánhelyettesi pozíciót is betöltött, majd 6 évig
általános rektorhelyettese volt az
intézménynek.
10 évig volt a Magyar Jogászegylet Munkajogi Szakosztályának vezetője.
A Duna Televíziót felügyelő Hungária Televízió Közalapítvány tagja
és alelnöke volt, majd hat éven át
töltötte be az elnöki tisztet.
Életét az oktatásnak és a családjának szentelte.
(kj)

FELHÍVÁS
GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA
kitüntető cím adományozására

Gödöllő Város Képviselő-testülete a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a
polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről
szóló 20/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendeletében szabályozza a GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím adományozásának rendjét.
A GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím Gödöllő Város Önkormányzatának legmagasabb szintű elismerése,
mely azoknak a magyar vagy nem magyar személyeknek adható, akik:
a) a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak;
b) egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva a város tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének
növeléséhez.
Díszpolgári cím évente
legfeljebb 1 személynek adományozható.
A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek, közösségek, személyek. A kitüntetés posztumusz nem adományozható.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre, akit
méltónak tartanak e kitüntető cím odaítélésére 2021-ben.
Kérem, hogy javaslatát részletes indoklással szíveskedjen a
Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet munkatársának Simon Edinának elküldeni e-mailben: simon.edina@
godollo.hu.
A javaslatok benyújtásának határideje:
2021. június 3. (csütörtök), 12.00
Dr. Gémesi György sk.
Gödöllő Város Polgármestere
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Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr.
Gémesi György polgármester 2021. május
19-én, szerdán, 17 órától online fogadóórát
tart. Az online közvetítésre Gödöllő város Facebook-oldalán (facebook.com/godollo) kerül
sor 17 órától 18 óráig. Kérdést feltenni 18 óráig lehet. A kérdéseket ez alkalommal is a
kozmeghallgatasgodollo@gmail.com
e-mail címre várják, teljes névvel és lakcímmel
ellátva. Válaszolni csak az ilyen módon beküldött kérdésekre van mód! Azok a kérdezők,
akikre az élő adásban nem kerül sor, e-mailben kapják meg a választ, és írásban kapják
meg azok is, akik olyan problémát vetnek fel,
aminek megválaszolása személyiségi jogokat
érint.				
(A)

FELHÍVÁS
GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA
díj adományozására

Gödöllő Város Képviselő-testülete a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a
polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló 20/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendeletében szabályozza a GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díj adományozásának
rendjét.
A rendelet 7. § (1) pontja szerint:
A GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díj adományozható azoknak
a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas
vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város
gazdasági életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó
vállalkozási tevékenységeikkel.
A GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díjban évente
2 személy részesíthető.
A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek
az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek, közösségek,
személyek.
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 munkatársának Simon Edinának elküldeni e-mailben: simon.edina@
godollo.hu.
A javaslatok benyújtásának határideje:
2021. június 3. (csütörtök), 12.00
Pelyhe József sk.
Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke
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sétáljon, relaxáljon, jógázzon
1997-ben május 16-át A LELKI
ELSŐSEGÉLY-SZOLGÁLATOK VILÁGNAPJÁVÁ nyilvánította a Lelki Elsősegély
Telefonszolgálatok Nemzetközi Szövetsége. Ezen a
napon a Magyar Rákellenes
Liga Gödöllői Alapszervezete Add Tovább a Mosolyodat
csoportja piknikkosaras, ismerkedős, meditációs, jógás, dallam
programos erdő sétát tervez a valkói erdőben, az Erzsébet pihenőnél.
A résztvevőket több program is várja:
- Csörsz árok séta (kb. 1 órás időtartam) Juhász Ágnes Mandevillené Keresztényi Gizella túravezetővel,
- Erdőfürdő (30 perc) Csinálos János Erdőfürdő szakértővel,
- Jóga (30 perc) Hegyi Adriennel; Takács Anettel- 5Tibeti jóga, Halász Leventével-senior Jóga)
- Dallamok ösvényén (30 perc) Benedek Krisztinával (néptánctanár, népdalénekes) és Tósaki Kingával (zeneterapeuta)

A helyszínen lehetőség lesz a Magyar Rákellenes Liga Gödöllői Alapszervezetéhez (MRL-GDL)csatlakozni, illetve az infópontokon tájékoztatást kaphatnak az Örökmozgó, és a Lelki-segély szolgálat tevékenységéről, és az önkéntes munkáról is. A séta
és a programok megtartása szigorúan az aktuális járványügyi szabályok betartásával történik! A programból bővebben az Add
Tovább a Mosolyodat Facebook-oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.

Új otthont kaptak a cserkészek

A cserkészek otthona lett a Bezsilla-villa.
Az épületet hivatalosan is átvette a 802.
Szent Korona Cserkészcsapat a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től.
A villa immáron tizenhárom éve állt kihasználatlanul, üresen. Az ingatlan méretét és
beosztását tekintve is ideális a gödöllői
cserkészcsapatnak, hiszen itt mind az őrsgyűlések megtartására, mind a nagy men�nyiségű felszerelés tárolására elegendő
hely van.
Mindemellett lehetőség van az ingatlant
más cserkészprogramok, illetve a gödöllői
cserkészet hagyományainak ápolása számára is megnyitni.
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A Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete és a
Gödöllői Városvédő Egyesület pályázatot hirdet a „TISZTA
UDVAR- RENDES HÁZ GÖDÖLLŐ 2021” cím elnyerésére.
A pályázat célja: a Gödöllő Város Önkormányzata által 2012ben a gondozottság és a tisztaság kialakítása, városunk közterületeinek szépítésének elősegítése, kulturált, hosszútávon
fenntartható környezet létrehozására meghirdetett program
folytatása.
Pályázni és az elismerésre javaslatot tenni a többlakásos ház
kategóriában lehet a JELENTKEZÉSI ADATLAP benyújtásával.
A JELENTKEZÉSI ADATLAP letölthető a w.w.w.godollo.hu oldalról.
A kitöltött JELENTKEZÉSI ADATLAP-ot elektronikusan a tisztaudvar@godollo.hu címre juttathatják el.
A pályázat kiírásának időpontja: 2021. május 3.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.
A pályázatok elbírálása: a pályázatokat a kiírást meghirdető civil szervezetek tagjaiból alakult bizottság bírálja el augusztus 31-ig.
Előnyben részesülnek azok a pályázók, amelyek
- rendezett, esztétikus, városképbe illő homlokzattal rendelkeznek,
- az ingatlan körüli járda, zöldsáv rendezett és tisztán tartott,
- aktívan részt vesznek a szelektív hulladékgyűjtésben, odafigyelve a hulladéktárolók környezetének rendjére,
- a lépcsőház és a közös helyiségek tisztán tartásával is példát mutatnak,
- a fentiekben felsorolt célok elérése érdekében közösségi munkát szerveznek.
FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY KÖZÖSSÉGI MUNKÁT A JÁRVÁNYÜGYI KORLÁTOZÁSOKRA ÉS A SZABÁLYOK BETARTÁSÁRA FIGYELEMMEL SZERVEZZENEK!
Díjazás: Az előző évektől eltérően helyezési sorrendet nem alakítunk ki, a címet elnyert közösségek részére oklevél és szerényebb
anyagi elismerésre van lehetőség.
A városszépítő munkát értékelő zárórendezvényt az érvényben lévő előírásokra tekintettel hirdetjük meg.
VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET!

Finomságok
a kertbarátoktól

A Gödöllői Kertbarát Kör tagjai még
az év elején elhatározták, hogy rendszeresen segítik az
Egyesített Szociális
Intézményben folyó munkát és kedveskednek az ott
lakóknak. Összefogásuk eredményeként anyák napjára
sok finom - jelentős
részt házi készítésű süteménnyel lepték meg az otthonban élőket.
A finomságokból azonban ez alkalommal nem csak az ESZI
gondozottjainak jutott, hanem a gödöllői mentőállomásnak is,
ezzel mondtak köszönetet az ott dolgozók áldozatos munkájáért.
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kincset érő Remsey-filmek

Időutazás
Különleges felvételek tartják lázban
városunk lakóit. A Gödöllő anno Facebook-csoportban eddig sosem, vagy
csak nagyon kevesek által ismert filmkockákon elevenedik meg a múlt század 70-es évek elejének Gödöllője. Már
csak a felvételek és fotók által őrzött
házak, régi kedves, sokakban emlékeket idéző arcok. A felvételek készítője
maga is különleges: Remsey András
festőművész, aki már szintén nincs közöttünk. A felvételek Rácz Barnabás
nagybőgőkészítő mesternek köszönhetően válhattak közkinccsé.
– Hogyan kerültek önhöz ezek a
filmek?
– Már kisgyermekként is rengeteg időt töltöttem el a Remsey-házban, mivel édesapám jó kapcsolatot
ápolt Andrással és a Remsey fivérekkel. Így több film forgatásán is
jelen voltam. Ezeket András készítette. Az Archibald és barátai című
burleszkben – ami a Youtube-on is
megtekinthető – például a szüleim
is szerepelnek. Már felnőtt fejjel,
egy beszélgetés során szóba került, hogy jó lenne ezeket a szalagokat megmenteni. Felajánlottam, hogy
segítek, de mindketten megfeledkeztünk róla. Most ismét felajánlottam a
segítségemet Remsey Dávidnak és
Benjaminnak, akik a hagyaték feldolgozását végzik. Ők összeszedték a felvételeket, én pedig találtam egy helyet,
ahol helyreállítják és digitalizálják az
anyagot. Ami elkészült, már látható is
a Gödöllő anno csoportban.
– Hány tekercs filmről beszélhetünk, és milyen témát dolgoznak fel
ezek a felvételek?

– Nagyjából húsz tekercsről van szó,
ezek között vannak 1-2 percesek, de
van, amelyik negyedórás. Nagy részük
burleszk, aminek a Remsey család tagjai és barátai a szereplői, de sok olyat is
találunk közöttük, ami az egykori gödöllői utcák mindennapjait örökíti
meg.

András a 70-es
évek elején sokat forgatott például az
egykori Népbolt sarkánál, ami ma az
Erzsébet királyné szálloda. Ez volt akkor a legpörgősebb helyszín, még nem
épült fel az áruház, viszont az utca
mindkét oldalán üzletek voltak. Fantasztikus volt újra látni ezeket a felvételeket, ráadásul színesben! De nem
csak nekem szereztek örömet, alig kerültek fel a Facebookra, máris sok vis�szajelzést kaptam. Sokan fedezték fel
a régi kedves ismerősöket, de volt aki a

nagypapáját ismerte fel, egy általa korábban sosem látott képkockán.
Vannak olyan felvételek is, amelyek a
Remsey-ház udvarán készültek, amikor
a barátok összegyűltek egy-egy jóízű
beszélgetésre. Nagy kár, hogy ezekhez nincs hang, de Andrásnak nem a
dokumentálás volt a célja, hanem a karakterek érdekelték: az arcok, a kezek, egy cipő… Ennek ellenére sokmindent megmutat az akkori időkről.
Van olyan film is, ahol elkísértek
valakit, aki épp az ügyeit intézte. Akkor csak átsétáltak a városon, de így
megörökítették a régi utcákat. Ezeken a képsorokon jól látszik, hogy a
Szabadság úton akkor még alig volt
forgalom. Sok szempontból érdekesek
ezek a felvételek, többek között azért
is, mert ekkora mennyiségű színes filmanyag a régi Gödöllőről információim
szerint még nem került elő.
– Mi lesz a sorsa ezeknek a felvételeknek?
– Egyrészt felkerülnek a Gödöllő
anno csoportba, másrészt a kópiákból kapnak a Remsey testvérek is,
valamint Morzsányi László, az egykori
(80-as évek) Morzsi butik tulajdonosa
is, ugyanis – mint az nemrég kiderült
– anno ő finanszírozta a filmek megvásárlását.
De a tervek szerint lesz nyilvános vetítés is, július 3-án egy különleges rendezvényen, amivel a 120 éve alapított
művésztelepre emlékeznek a Körösfői
utcában. Szép emlék ez Remsey Andrástól, és azt gondolom, hogy ha ezt
meg tudom menteni, akkor már tudtam
valamit adni Gödöllőnek.
KJ
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Pécsi Ildikó
Keleti Éva
szemével

Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotóművész
három évtizeden át készített fotókat Pécsi Ildikóról,
akihez nem csak szakmai szálak fűzték, hanem személyes és családi barátság is. A több ezer fotóból közel hetvenet láthat majd a nagyközönség a Művészetek Háza konferencia termében megnyíló kiállításon.
Az összeállítás átfogó képet nyújt erről a három évtizedről, Pécstől a Vígszínházig. A kiállításon a színházi
fotók mellett, eddig sehol sem látott stúdió képek is
helyet kapnak. Több olyan képet is láthat majd a nagyközönség, amik eddig nem jelentek meg sehol – így
például azok a ’60-as években készült „pikáns” fotók
is, amelyek a maguk idejében hazánkban rendkívül
merésznek számítottak.
A képek a színpadi pillanatok mellett bepillantás engednek a magánszférába is, mivel Keleti Éva barátként Pécsi Ildikó és Szűcs Lajos kapcsolatát is megörökítette.
A kiállítás Pécsi Ildikó 81. születésnapján nyílik meg.

A bagoly könyvesbolt ajánlata

Nőkről...

A nők jogairól szólni nem
könnyű, aki megteszi,
az könnyen kaphat különböző negatív cimkéket.
Tény, hogy sok nőjogi aktivista bizony saját
nemének tagjai között sem
örvend népszerűségnek. De tény az is, hogy a
nők és a férfiak közötti
harc az egyenlő jogokért
átszövi a történelmet az
ókortól napjainkig. Ugyanakkor számtalan olyan
asszonyt jegyeztek fel, aki
ma is példaként állhat
elénk, akár vezetőként vagy
sportolóként, vagy egyszerűen azért, mert szóval,
vagy tettel szembeszállt
az
igazságtalansággal,
az előítéletekkel. Az
Athenauem Kiadó gondozásában megjelent, a
kamaszoknak szóló „Mit
tenne Frida Kahlo?”
című könyv közülük mutat
be jónéhányat.
Sokuk neve ismerősen
csenghet, mint pl. Agatha Christie, Rosa Parks, Kleopátra,vagy Coco Chanel, de akadnak köztük olyanok is, akiket leginkább saját hazájukban ismernek, mint például Boudica, Soraya
Tarzi vagy Ce-hszi kínai császárné.
Ötven nő a világ különböző országaiból és négy itthonról: Telkes Mária, Orczy
Emma, Elek Ilona és Hugonnai Vilma, akik a maguk módján elérték, amit akartak,
és – ha nem is egyik percről a másikra – megváltoztatták a világot, kinyitották a
kaput a nők számára a politikában, a sportban, a tudományban és az élet számos
területén.
Mivel a könyv a kamaszoknak szól, a szövegezés az ő szóhasználatukkal viszi
közelebb hozzájuk az egyébként olvasmányosan megfogalmazott életrajzokat.
(E. Foley – B.Coates: Mit tenne Frida Kahlo?)

Tavaszi zsongás az Eyciir
Varázsbolt és Galériában

Meyer Arthur festőművész munkáiból nyílik kiállítás az Eyciir Varázsbolt és Galériában május 8-án. Különös találkozása lesz ez
Vörös Eszter Anna elvarázsolt, sokszor földöntúli világának és a
holland-gödöllői festő virágainak, tájképeinek és felhőinek. A kiállítás egyrészt azért különleges, mert ez az első, amelynek a már
kibővített varázsbolt ad otthont, másrészt azért, mert Meyer Arthur
első alkalommal állít ki itt, mindezek mellett pedig a megnyitóra
a járványügyi szabályok miatt online kerül sor, amit május 8-án,
szombaton, 16 órától az Eyciir Varázsbolt és Galéria Facebook
oldalán követhetnek nyomon az érdeklődők. A képek a varázsbolt és galéria új részében kapnak helyet. A megnyitón közreműködik Dezső Piroska, Árki Blanka Ilona és Kiss Bertalan Mátyás.
A kiállítást a galéria nyitvatartási idejében egyénileg, a járványügyi
szabályok betartásával lehet megtekinteni.
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júniusra teljes
kulturális nyitás
A héten hosszú szünet után
megnyithattak a kulturális intézmények, amit a járványügyi
szabályok betartásával személyesen is felkereshetnek azok,
akik rendelkeznek védettségi
igazolvánnyal. Fontos: Ezt mindenki vigye magával, mert a belépésnél ellenőrizni fogják!
A nyitás fokozatos lesz, mivel
sok részletszabály még - lapzártánk idején- nem jelent meg.
A Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ május

3-án először a Zöld udvart és
a teraszt nyitja meg a látogatók
előtt, valamint a kávézó is várja
a vendégeket.
Az udvaron két héten keresztül
rongyos könyvvásárt tartanak,
kihelyezik az üldögélőket, nyugágyakat, a teraszra pedig folyóiratok kerülnek - tudtuk meg
Fóthy Zsuzsanna igazgatótól.
Az olvasói tereket május máso-

dik felében nyitják meg, amikor
is kedvezményekkel várják ismét a látogatókat.
A GIM-házban május 29-én lesz
az első rendezvény, ekkor nyílik
meg Bajkó Dániel festőművész
önálló kiállítása - tájékoztatott
Hidasi Zsófia textilművész, művészeti vezető. Júliusban terveznek egy nagyszabású kiállítást, a 120 évvel ezelőtt alapított
művésztelepre emlékezve. Ennek egyik helyszíne a Nagy Sándor-ház
lesz, előkészítésként május 15-én
az épület
kertjében
közösségi
kertészkedést
szerveznek.
A Gödöllői Városi
Múzeum
az állandó
kiállítások
mellett a
múlt évben megnyitott, Mesés birodalom című
időszaki kiállítással várja a látogatókat - ez utóbbit októberig
meghosszabbították,
mondta
Kerényiné Bakonyi Eszter igazgató.
A vendégek nem a megszokott
módon juthatnak be az intézménybe, mivel a múzeumi bolt
és az alsó rész jelenleg felújítás alatt áll: Az épületbe a boltív
alatti bejáraton, a ruhatár felől biztosított
a bejutás, a pénztár
és a múzeumi bolt
pedig ideiglenesen
az emeletre költözött.
A nyitást követően
ismét igénybe lehet
venni a kutatószolgálatot is, és szeretnék
újraindítani a múzeumpedagógiai foglal-

kozásokat is,
de még várják az ezekre
vonatkozó
részletszabályokat.
A Művészetek Házában
hosszabb időt
vesz igénybe
a nyitás előkészítése. Az
intézménynek a COVID
130 millió forintos
kiesést
okozott,
ami a személyi állomány
jelentős
csökkenéséhez
vezetett. Így az újraindulás komoly
szervezést igényel tudtuk meg Kovács
Balázs igazgatótól. Először egy
részleges „belső” nyitásra kerül
sor május második felében, ez
a művészeti csoportok számára
lehetővé teszi az intézmény korlátozott használatát. Ezt követően várhatóan júniusban kerülhet
sor arra, hogy a nagyközönség
előtt – de akkor is részlegesen –
megnyissák a házat.
A Gödöllői Királyi
Kastély már május 1-jén megnyitotta kapuját, és
természetesen újdonsággal is kedveskedik a látogatóknak: Ragályi
Elemér a kastély
történetét bemutató kisfilmjét amit eddig csak
külön belépőjeg�gyel tekinthettek
meg, most enélkül is láthatják,
de a vendégeket
a kastélyparkban
is folyamatos újdonságok várják
majd- tájékoztatta
lapunkat
Ujvári
Tamás igazgató.

A Gödöllői Városi Mozi újraindulását is sokan várják, a nyitásra
a tervek szerint május 13-án kerülhet sor - tudtuk meg Reményi
Richárdtól, a mozi vezetőjétől.
Ennyi időre van szükség a felkészülésre: a filmek beszerzésére
és a büfé beüzemelésére.
A nyitásról készült videóös�szeállításunkat megtekinthetik Facebook-oldalunkon.
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itt a lehetőség!
Keressük Gödöllő tehetséges, pályakezdő
költőit, íróit.
Gödöllő Város Önkormányzata, a Gödöllői
Városi Könyvtár Irodalmi KerekAsztala,
az Irka és a Gödöllői
Ottlik Kör irodalmi díjat alapított 2012-ben,
melynek célja Gödöllő és a
gödöllői kistérség tehetséges,
pályakezdő irodalmi alkotóinak
felkutatása, támogatása, elindítása az írói pályán, valamint
elismerésben részesítése. A díj
fővédnöke dr. Gémesi György
és L. Péterfi Csaba kabinetvezető. A díjat évente meghirdetett pályázat keretében neves
szakmai zsűri bírálja el.
Pályázni június 20-ig két kategóriában – próza és vers –
lehet. A pályázatra még nem
publikált (Facebook megjelenés
nem számít publikálásnak) írásokat várunk olyan alkotóktól,
akiknek önálló kötete még nem
jelent meg (magánkiadás nem
számít). Színezd újra! – hirdettük meg tematikus évünket a
könyvtárban, reménykedve az

újrakezdés lehetőségében. Kérjük, hogy a beküldött alkotások
kapcsolódjanak a mottóhoz.
Egy pályázó maximum kettő
verset és egy prózai írást küldhet be. Versnél terjedelmi korlát nincs, prózánál maximum
15 ezer karakter (szóközökkel
együtt). A pályázatra a jelentkező kizárólag saját szellemi tulajdonát képező művet küldjön be.
Ha a pályázó máshonnét vesz
át
szöveget/szövegrészletet,
akkor mindig pontosan tüntesse
fel az átvétel tényét.
A pályázat jeligés. Nevezési díj
nincs, a nevezés alsó korhatára
14 év.
A pályaműveket elektronikusan
az irodalmidij@gvkik.hu email
címre, valamint nyomtatott formában is a következő címre kell

küldeni:
Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ, 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 8.
Mindkét esetben fel kell tüntetni az üzenet tárgyában vagy a
borítékon: Gödöllői Irodalmi Díj
2021.
A pályaművekre csak a jelige
kerüljön. Kézírásos pályaműveket nem fogadunk el, és a
pályaműveken személyes adat
NE szerepeljen. A pályázathoz
külön, zárt borítékban (email-ben külön word dokumentumban) kérünk egy adatlapot:
jelige, név, életkor, kategória,
lakcím, telefonszám, email-cím,
bemutatkozás. A jelentkezőktől
pár soros bemutatkozást kérünk, valamint a gödöllői kötődés részletezését, amennyiben

nem rendelkezik állandó gödöllői lakhellyel.
A beérkezett műveket neves
személyekből álló szakmai zsűri bírálja el:
• Borda Réka, költő
• Karafiáth Orsolya, író, előadó,
költő,
• Kiss Judit Ágnes, József Attila-díjas költő, író.
A pályázat összdíjazása bruttó
400.000 forint, melyet a zsűri
a beérkezett alkotások függvényében oszt meg. Ezen felül a
díjazottak oklevélben részesülnek.
A Gödöllői Irodalmi Díjat 2021
augusztusában adjuk át ünnepélyes keretek között.
További információ: Istók Anna
(06-20) 967-1408, vagy istoka@gvkik.hu

Beküldési határidő:
2021. május 18.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Szabóné Papp Ágnes, Tötös Franciska
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Pál Margit, Szabadi János
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte:
Spányik Anna
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Menyhárt Kristóf, Géczy Katalin
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Sütő Tamás, Bokor Tibor
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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Ajánlott ültetési távolságok, hogy
ne legyen gond a szomszéddal
A helyi önkormányzatok településükre vonatkozóan ugyan
önálló rendeletben, vagy helyi
építési szabályzatukban rendelkezhetnek az ültetési, telepítési
távolságokról, de a lehetőséggel sok önkormányzat nem élt.
Az önkormányzati rendeletek
általában átvették a hatályon kívül helyezett rendelet telepítési
távolságait. Ennek hiányában,
elvileg a telken bárhol ültethető növényzet. Egyetlen feltétel,
hogy az a szomszédos ingatlan
tulajdonosát, használóját nem
zavarhatja (árnyékolás, kilátás
zavarása, telekre átnyúló ágak,
gyökerek, épület alá növő gyökerek, épületre ráhajló ágak,
épületen végzendő felújítási
munkát akadályozó növényzet)
ingatlana használatában, birtoklásában nem korlátozhatja,
épületében kárt nem okozhat.
Jogi értelemben javasolt teendők telepítés, ültetés előtt:
Telepítés helye szerinti önkormányzat polgármesteri hivatalában minden esetben tájékozódjunk arról, hogy létezik-e
telepítési, ültetési távolságokat
meghatározó helyi szabályozás. Ha igen, járjunk el annak
szellemében, de ültetés előtt
tájékoztassuk érintett szomszédunkat szándékunkról és kérjük
ki véleményét.

Amennyiben nincs a telekhatároktól, épületektől betartandó
telepítési távolságokat meghatározó települési előírás, tartsuk
szem előtt a következőket:
Közterületi zöldfelületeken
Minden 10 cm-nél nagyobb
törzsátmérőjű nem gyümölcsfa
kivágása a teljes közigazgatási
területen engedélyköteles
A szabályozási tervben jelölt fasorok helyeit sem magas, sem
mélyépítési létesítményekkel
elépíteni, sem megszüntetni
nem lehet.
Magas és mélyépítési munkák

során a meglévő növényzetet
adottságként kell kezelni és az
érvényben lévő védőtávolságokat be kell tartani.
Fakivágás csak indokolt esetben, és fapótlási kötelezettséggel történhet.
A szükséges fapótlás mértéke
a kivágott fa törzskörméretével
egyező famennyiség eltelepítése, min. 8/10 törzskörméretű
csemetékkel.
Fa és örökzöld épülettől, kerítéstől 3,00 m-re, cserje 2,00
m-re telepíthető.
Magánterületen az alábbi ülte-

tési távolságokat kell betartani:
1,5 méternél alacsonyabb sövény, bokor a telekhatártól 0,5
méter, épülettől 2,0 méterre ültethető
1,5 méternél magasabb sövény, bokor és 4,0 méternél alacsonyabb fa a telekhatártól 2,0
méter, épülettől 3,0 méter
egyéb fa (diófa és magasra
növő, terebélyes fák kivételével) telekhatártól 3,0 méter,
épülettől 4,0 méter
diófa és magasra növő, terebélyes fák telekhatártól 5,0 méter,
épülettől 7,0 méter
Épülettől, illetve szomszédunk
által beépíthető telekhatártól:
Gyep, virág, szamóca, hagyma,
stb. 0,50 m
1 m-nél magasabbra nem növő
cserje, bokor 1,50 m
Szőlő, 2 m-nél magasabbra
nem növő cserje, bokor, sövény, díszfa 2,00 m
3 m-nél magasabbra nem növő
minden egyéb bokor és díszfa
2,50 m
4 m-nél magasabbra nem növő,
nem terebélyes díszfa 3,50 m
Alacsony növésű gyümölcsfa,
4 m-nél magasabbra növő, terebélyes díszfa 5,00 m
Cseresznyefa, továbbá az előzőekben fel nem sorolt gyümölcsfa, valamint nyár, fűz,
akác, fenyő 7,00 m

Elefántborjú született Budapesten
Fotó: Vörös Eszter / Fővárosi Állat- és Növénykert

kép: MTI | Kovács Attila

Április 24-e hajnalban egy életerős kiselefántot hozott a világra Angele, a huszadik életévében járó elefánt anyuka a budapesti Állatkertben. A kiselefánt végül hajnali 5 óra 9 perckor jött a világra. Az
ellés viszonylag gyorsan lezajlott, mindenféle komplikáció nélkül –
írtuk korábban. Az újszülött kiselefánt nem sokkal később sikeresen
lábra is állt.
Az ázsiai elefántok vemhességi ideje 22 hónap körül szokott lenni, az újszülöttek súlya általában 70 és 100 kg között alakul. Bár a
kiselefánt súlyát pontosan nem lehet lemérni, a tapasztalt állatkerti
szakemberek „szemre” nagyjából 80 kilogrammosra becsülik.

Az 1866-ban megnyílt Fővárosi Állat- és Növénykertben, amely idén
ünnepli 155. születésnapját, 1875 óta tartanak elefántokat. A XIX.
században afrikai elefántok is voltak a bemutatott állatok között, de
az elmúlt bő 120 esztendőben mindvégig ázsiai elefántokkal foglalkoztak, és ez idő alatt mindig volt legalább egy elefánt az Állatkertben. A most született kiselefánt a nyolcadik a Budapesti Állatkert történetében: a korábbiak 1930-ban, 1932-ben, 1941-ben, 1956-ban,
1961-ben, 2013-ban, illetve 2017-ben születtek.
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SZIKLAKERTEK TUDOMÁNYA 2.
Az előző részben megismerhettük a mértani szabályos és
a természetes tájképi sziklakerteket. Ezen a héten megpróbáljuk megtanulni, hogyan
is kell megépíteni ezeket.
Elsőként kezdjük utóbbival.
A tereprendezés, mint bármely más kerti terepnél, itt
is nagyon fontos, de az általánosan elterjedt felfogással
szemben teljesen sík terepen
is építhetünk sziklakertet, nem
kell feltétlenül meredek talajviszonyokban gondolkozni, sőt,
sok esetben természetesebb
és olcsóbb, mintha “hegyeket”, “völgyeket” építenénk.
A köveket földben fekvőkre
alakítsuk és helyezzük el úgy,
hogy a lejtő földjét megtartsák,
így megóvjuk a süllyedéstől
és a lemosódástól is. Legszebben úgy mutatnak, hogy
ha az elülső részük úgy simul
a talajba, hogy a felénk néző
darabja teljes egészében lát-

ható legyen a
hátsó részük
pedig az emelkedő oldalba
süllyedjen.
Ezt a képen
jól
láthatják.
Nagyobb sziklákkal
akár
lépcsőt is kialakíthatunk,
nagyon
szépen mutat, ha
csoportokban
is szerepelnek
és jobban is
tartják a földet.
Több követ is
tehetünk egymás fölé és a
felsőbb kövek egy-két ujjnyival, sőt akár egy tenyérrel is
állhatnak beljebb. Nagyon
fontos, hogy mindig úgy helyezzük el a köveket, hogy
az esővíz vagy az öntözővíz
akadálytalanul szivároghas-

son be a kövek közé. Egymás
mellé is tehetünk köveket, de
a rendezetlenül lerakott kövek is mutathatnak mesterkélt
hatást. Így érdemes egy-egy
természetben
megtalálható
kis részletet, vízmosást utánoznunk. Részlet utánzás, ez
a kulcsa!
A mértani sziklakertnél
fontos kiemelni, hogy
nem a természetet akarjuk
utánozni.
Éppen
ezért itt az épített jellegnek kell uralkodnia, ami
(Gödöllő, Szabadság út 21.a HÉV-fordulónál)
ez esetben kifejezetten
szabályos vonalakat kíÁLLATPATIKA
ván.
Itt is fontos a tereprendeHétvégén is nyitva tartó ügyelet
zés, de lehetőség szerint
vízszintes felületeket kell
Tel: 06-30-943-9898
kialakítanunk. Itt pont az
a lényeg, hogy a feszes
merevség, a szabályos
Hétvégi ügyeletünk változott! Szombat 9-13 és vasárnap 15-19 óra
vonalak, síkok és terek
között fogadjuk a beteg állatokat
rendezettsége sugároz
nyugalmat. Erre legjobb

TURUL

GÖDÖLLŐI ÁLLATKÓRHÁZ

példák a szárazon rakott szikla és támfalak, melyek némi
műszaki érzéket is igényelnek, de az interneten sok sok
videó és cikk áll rendelkezésükre, ami képileg is pontosan megmutatja, hogyan is
kell megépíteni, de az 1976ban megjelent Balogh András
“SZIKLAKERT” című szakkönyvben erről pontos műszaki leírást is találnak, mely több
fejezeten keresztül is taglalja
ennek a sziklakerti formának
a műszaki adatait, megépítési útmutatóját. Nem könnyű
olvasmány, de érdemes antikváriumban megvenni, mert
rengeteg érdekes információt találnak benne azok, akik
a bonyolultabb megoldásnak
fognának neki.
Jövő héten a növényekkel ismerkedünk meg, addig is szép
heteket kívánok Önöknek!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.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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Remekül sikerült felkészülési verseny
a gödöllői atlétika centrumban
A MATE Atlétika Centrum adott
otthont a GEAC gerelyhajító-, és
felkészülési versenyének, árpilis
25-én vasárnap. A gerelyhajító
számok mellett - amik közül az
U18 és az U20-as korosztály számára liga szám is volt, 100 méteres és 300 méteres futószámok
is bekerültek a kiírásba. A dobó
számban 124 nevezésből végül
112-en indultak el. A futásokban
110 nevezés érkezett, amiből 92en álltak rajthoz. Természetesen
a hazai rendezésű versenyen a
GEAC atlétái is jelen voltak és
egészen kiváló eredményeket
értek el, akik mellett a veszprémi
Kövér Fanni új országos csúccsal
nyerte az U18-as liga számot,
Fanni eredménye 57 méter 23
centiméter.
Az U14-es korosztályban a fiúk
gerelyhajító versenyén Menyhárt
Olivér végig remek kísérletek tett
új egyéni csúcsára, amit végül az
utolsó sorozatban sikerült elérnie.
Olivér 40.55 méteres új egyénijével a második helyen fejezte be a
versenyt. Krakóczki Bence 32.69el lett az ötödik.
Az U16-osoknál Grünwald Tamás is az utolsó sorozatra hagy-

ta a magában rejlő legnagyobb
dobást. Tomi kezéből végül 51
méter 21 centiig repült a gerely,
amivel a harmadik lett, ez persze
új egyéni csúcs. Fodor Péter a
negyedik helyen végzett 47.15el, Szabó Levente pedig az ötödik
lett, de új egyéni csúcsával 46.47
méterrel.
A hölgyek U20-as Liga számában hazai siker született. Eszenyi
Napsugár hozta a tőle várható
stabil versenyzést, amire szokása szerint az utolsó sorozatban
tudott még szintet emelni. A gödöllőiek versenyzője 46.06 méterrel fejezte be végül a versenyt,
és győzelme mellett az új egyéninek is örülhetett.

Az uraknál szintén az U20-as liga
versenyben ugyancsak gödöllői
sikerrel zárult a verseny. Mihajlovic Alex 58 méter 26 centiméterrel bizonyult legyőzhetetlennek. A
dobók edzője, Máté Alpár.
A gerelyhajító számok mellett futó
számok is voltak. Abszolút 100
és 300 méteres versengés vette
kezdetét a kora délutáni órákban.
Mihály Ádám bizonyította gyorsaságát, hiszen 100 méteren 11.47
szekundumos egyénivel jutott a
döntőbe, ahol a harmadikként ért
célba 11.55-el. Fodor Péter is rajthoz állt dobása után. Ő is egyéni
csúccsal került a döntőbe. Az előfutamban elért eredménye 11.65
másodperc, a döntőben a hato-

dik helyet szerezte meg 11.73as idővel. Grünwald Tamás is új
egyéni csúcsot futott 12.36 másodperccel. Az újonc korú (U14)
Ferencz Ágoston kiválóan harcolt
a nyílt mezőnnyel, amiben bizonyította rátermettségét, legjobb
ideje 12.02 másodperc lett.
A hölgyeknél 100 méteren Pótha
Johanna vitt mindent. Az előfutamban is és a döntőben is 12.25
másodperces időt futva nyerte a
számot. Sulyán Alexa 12.37-es
egyénit futott az előfutamban,
majd a döntőben a második lett
12.52-vel.
A 300 méter időfutamai alapján
Németh Nóra új egyénivel, 41.24
másodperccel lett a második.
Tóth-Sztavridisz Szófia pedig a
100 méteren futott új egyénije
(13.20) után, 300 méteren is új
egyéni csúcsot ért el 44.01-el és
ötödik helyen végzett a számban.
Edzők: Körmendy Katalin és Kovács Zoltán.
A GEAC gerelyhajító és felkészülési versenye nem jöhetett volna
létre az Agruniver Holding Kft.,
Seqomics Kft., Wessling Kft. és a
Clear World Kft. segítsége nélkül.
Forrás/fotó: GEAC

Röplabda: országos döntő
A juniorokhoz hasonlóan a Gödöllői
Röplabda Club U19-es (ifi) csapata
ia bejutott a június első hétvégéjén, Békéscsabán megrendezésre
kerülő hatcsapatos döntőbe. Wirnhardt Oszkár tanítványai a három-

csoportos középdöntő jászberényi
(április 18.) és békéscsabai (május
1.) tornáján vívták ki a döntőbe jutást, miután hat mérkőzésükből négyet megnyertek.
Wirnhardt Oszkár a torna után a kö-

vetkezőket nyilatkozta: „Megcsináltuk, amiért jöttünk, erre
készültünk, büszke vagyok a
csapatomra. A lányok a legforróbb pillanatokban is urai voltak a helyzetnek, egy pillanatig
sem kételkedtem a kitűzött cél
elérésében. Aki pályára lépett,
mindenki hozzátett a játékhoz.”

A csapat tagjai: Brandhuber Emese, Bútor Anna, Kardos Boglárka, Laczkó Barbara, Ligárt Anna,
Máthé-Barabássy Kata, Nagy
Léna, Pásztor Hanna (csapatkapitány), Ratkai Panna, Saáry Blanka,
Sorompó Kinga, Sógor Petra, Sütő
Panna, Timár Leila.
Forrás/fotó: GRC
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18 érem az U16 és U14 atlétikai területi bajnokságán
Vác rendezhette meg az U14
(újonc) és az U16 (serdülő) korosztály számára kiírt területi első
fordulót, ahol az ország Északkeleti
terület megyéiben székelő egyesületek versenyzői vehettek részt.
Ebbe a területi felosztásba tartozik
a Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club
is, akik a két korosztályban ös�szesen 40 gyermeket indítottak.
Szerencsére nem csak a létszám,
de a minőség is kiváló volt, a gödöllői fiatalok összesen 18 érmet
gyűjtöttek a változékony időjárású
hétvégén.
A U14-es korosztályból kiemelkedett teljesítményével Ferencz
Ágoston, aki két aranyérmet is gyűjtött. Az elsőt 80 méter gátfutásban,
ahol 12.91-es idővel végzett az
élen, a második 300 méteren született. Ágoston a vágta számban
39.60 másodperc alatt ért célba,
ahol a viharos erejű szél is eléggé
megnehezítette a dolgát. Menyhárt
Olivér és Krakóczki Bence is egyaránt két-két érmet gyűjtött. Olivér
kalapácsvetésben lett az első, új
egyénivel, 35.52 méterrel. Gerelyhajításban pedig 38.24-es elért
eredménnyel végzett a harmadik

helyen. Bence nagyot harcolva végzett
az ötösugrás első
helyén, ahol az utolsó kísérletére ugrotta
meg az aranyérmes
távolságot, eredménye 11 méter 26 centi. Diszkoszban pedig
új egyéni csúccsal
lett a harmadik,
40.47 méterig szállt a szer. Bence
és Olivér 80 méteres síkfutásban is
rajthoz állt. Közülük Bence végzett
előrébb, Ő a nyolcadik lett, Olivér
pedig a tizenegyedik. Ötösugrásban még egy érmet sikerült szereznie a fiúknak, Tóth Zsombor jóvoltából, aki 10.64-ig jutott.
Az U14-es lányoknál Mészáros
Flóra versenyzett kiválóan. Flóra
első helyet szerzett 80 méteren
10.85-s idővel, negyedik lett 80 méter gáton 14.04-el, valamint döntős
volt és nyolcadik lett a lányok távolugrásában, ahol 466 centiméterre
repült. Szentgáli-Varga Villő egy
ezüstéremmel lett gazdagabb a
3000 méteres gyaloglás után, amit
20:09.44 perc alatt teljesített. Ábrahám Zita ötösugrásban szerzett

SZŰCS LAJOS
kiállításmegnyitó
Május 22-én nyílik meg a Szűcs Lajos-emlékkiállítás a
róla elnevezett Táncsics Mihály úti sportcentrumban,
ahol rengeteg fotó és különböző relikvia kap majd helyet.
Szűcs Lajos az 1968-as mexikói olimpia bajnoka,
1972-ben a müncheni olimpián ezüstérmes. Az olimpiai válogatottban 11 alkalommal szerepelt és 4 gólt
rúgott. 1972-es Európa-bajnokságon a magyar csapat tagjaként a 4. helyen végzett. 1968-ban az Aranylabda-szavazáson 17. helyezett lett. Szintén ebben az
esztendőben, majd 1971-ben. Gödöllő város önkormányzata 2013-ban Gödöllő Város Díszpolgára címmel tüntette ki.

nyert a GSK
Nem ígérkezett egyszerű feladatnak a Nagykáta elleni mérkőzés,
hiszen az ellenfél a mérkőzés előtt a
tabella harmadik helyén állt. Ráadásul úgy érkeztek Gödöllőre, hogy
áprilisban mind a négy meccsüket
megnyerték.
A vendégek a 12. percben egy szerencsés góllal szereztek vezetést.
Az egyenlítésre egészen az 55.
percig kellett várni, amikor egy bal
oldali beadásra remekül érkezett a

gólkirályi címre pályázó Koziorowski
és fejjel a háló jobb oldalába csúsztatta a labdát. Öt perccel később
ismét ő volt eredményes miután
magabiztosan értékesített egy büntetőt.Győzelmével a GSK maradt a
tabella ötödik helyén. Forrás: facebook.com/GodolloiSportKlub
Pest megyei I. osztályú bajnokság, 26. forduló:
Gödöllői SK – Nagykáta SE 2-1
(0-1)

bronzérmet, és 80 méteres síkfutásban is befért a legjobb nyolcba,
11.31-es idővel. Nagy Zsuzsanna is
bronzérmes lett, 300 méteren futott
47.37-es ideje gazdagította éremmel. Daróczi Petra 1000 méteres
akadályfutásban másodikként haladt át a célvonalon 3:42.22-es idővel, valamint ötösugrásban döntős
volt, és a nyolcadik lett 10 méter 90
centimétert elérve. Demeter Korinna 80 méteren épphogy lecsúszott
a dobogóról, 11.13-as idővel lett a
negyedik, és 12. lett az erős távolugró mezőnyben 4 méter 38 centis
ugrásával.
Az U16-os uraknál Fodor Péter
300 méteren megállíthatatlanul
robogott a cél felé. Peti ezt a távot
még sosem teljesítette ilyen gyor-

san, új egyénit futva, ami 37.37,
lett a szám győztese. Peti gerelyhajításban 41.74-el lett a hatodik. Grünwald Tamás gerelyben
46.55-el lett bronzérmes, valamint
új egyéni csúcsokat elérve ötödik
lett egyaránt súlylökésben (10.82
PB) és 300 méteren (40.21 PB)
is. Janocha Donát is jól szerepelt
a hétvégén, a diszkoszvetés után
bronzérmet akasztottak a nyakába
38.49 méteres eredménye után,
valamint súlylökésben lett a negyedik 10.91 méteres egyénijével.
Az U16-os hölgyeknél Tóth-Sztavridisz Szófia 80 méteres gátfutásban 12.29-es idővel végzett a második helyen. Szintén ezüstérmes
lett Halászy Tamara 3000 méteres
gyaloglásban 16:27.14 perces új
egyéni csúccsal, mögötte ért célba Lesták Veronika 17:39.72-es
idővel, így övé lett a bronzérem,
Lukács Gabriella pedig a negyedik
lett 18:01.39 percet gyalogolva.
A remek hétvége eredményeit a
következő edzők segítették munkájukkal: Körmendy Katalin, Kovács Zoltán, Máté Alpár és Kovács
Gábor Krisztián. Forrás/fotó: GEAC
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TÁJÉKOZTATÁS
nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz
begyűjtése tárgyában
Gödöllő Város Önkormányzata értesíti azon ingatlantulajdonosokat, akiknek Gödöllő közigazgatási területén lévő ingatlantulajdonán nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik, hogy a begyűjtésre vonatkozó szolgáltatást az alábbi
közszolgáltató látja el:
Név: Szepesi Zoltán Tibor egyéni vállalkozó
Elérhetősége: szepesikont@gmail.com; +36 30 596 3188.
A közszolgáltató kijelölésére a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott
kötelezettség alapján, eredményes versenyeztetési eljárást követően került sor.
Az érintett ingatlantulajdonosok kötelesek a nem közművel gyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatást évente
legalább egy alkalommal igénybe venni. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatásnak az Ingatlantulajdonos bejelentése
alapján, a vele egyeztetett időpontban eleget tenni, a bejelentéstől számított legfeljebb 72 órán belül.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ingatlantulajdonosokat érintő
részletes szabályait Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelete tartalmazza. A rendelet 2021. április 10. napján hatályba lépett módosítása alapján a közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő,
aktuális kéttényezős díj (nettó): alapdíj: 450 Ft/hó/ingatlan és
ürítési díj: 2 450 Ft/m3.
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FELHÍVÁS
a 2021/2022. NEVELÉSI ÉVRE
VONATKOZÓ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától
(2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a
megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és
felkészítésük az iskolakezdésre.
A veszélyhelyzet fennállása miatt a 2021/2022. óvodai nevelési
évre történő beiratkozás – a személyes kontaktus elkerülése végett
– elektronikusan történik, amelyhez az érintett szülők megértése és
együttműködése szükséges.
A beiratkozás óvodai felvételre 2021/2022. nevelési év – a Szándéknyilatkozat kitöltésével történik, 2021. május 14-20-ig terjedő
időszakban, amely óvodánként az alábbi weblapokon érhető el.
Gödöllői Mesék Háza Óvoda: www.mesekhaza.hu
Gödöllői Palotakert Óvoda: www.godolloipalotakertovoda.hu
Gödöllői Zöld Óvoda: www.zoldovoda-godollo.hu
Gödöllői Mosolygó Óvoda:
www.godolloi-mosolygo-ovoda.webnode.hu
Gödöllői Kikelet Óvoda: www.kikeletovi.com
Gödöllői Fenyőliget Óvoda: www.fenyoligetovi-hu.webnode.hu
Gödöllői Kastélykert Óvoda: www.martinovicsovi.hu
Az óvodaibeiratkozásról szóló részletes tájékoztatás a www.godollo.hu oldalon a hírek menüpontban, valamint a www.szolgalat.
com oldalon olvasható.

F E L H Í V Á S a 2021/2022. NEVELÉSI
ÉVRE VONATKOZÓ BÖLCSŐDEI
BEIRATKOZÁSRA
A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt
a bölcsődei nevelési évre történő beiratkozás elsősorban – a
személyes kontaktus elkerülése végett – elektronikusan (e-mailben)történik, melyhez az érintett szülők megértése és együttműködése szükséges.
A bölcsődei felvételi kérelem leadásának időpontja: 2021. május 14- 20.A kérelem a felvételi lap kitöltésével történik, mely
letölthető az alábbi honlapról.
www.palotakertbolcsode.hu
A beiratkozás segítéséhez további tájékoztatás az alábbi telefonszámokon kérhetnek:
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (Palotakert 17.) 06-28410-906
Mézeskalács Ház Bölcsőde (Premontrei u. 8.): 06-28-422-072
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (Kossuth Lajos u.5-7.): 06-28410-566
A bölcsődei felvételi kérelmet mindhárom bölcsőde esetében
az alábbi e-mail címre szükséges benyújtani:
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (Palotakert 17.)
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partit. Az árucikkek egy része
már a nyarat idézi.
Újdonság a nyitott parfüm shop,
ahol a hölgyek és az urak is
kedvükre válogathatnak.
Jó hír a fotózás szerelmeseinek, hogy az üzlet expressz
képkidolgozásra is lehetőséget
kínál.
Az üzlet belső terét német mintára alakították ki, nagy hangsúlyt helyezve a kényelmes
vásárlásra, ezt szolgálja a két
szalagos kassza is, ami egyben
a pultos rendszernél gyorsabbá
teszi a fizetést.
A Rossmann beruházása amel-

Megnyílt Gödöllő legújabb
Rossmann üzlete, így újabb
színfolttal gazdagodott a
Stop Shop. Az áruházlánc így
már három helyszínen van jelen Gödöllőn.
A Stop Shop Dózsa György úti
részén, a Shell benzinkút és a
McDonald’s szomszédságában
létesített új üzlet nemcsak a
Haraszt és a Blaha városrész
lakóit szolgálja ki gazdag kínálatával, hanem azok számára
is új lehetőséget teremt a vásárlásra, akik az M3-as autó-

pálya felől érkeznek a városba.
Az üzlet kétszáznyolcvannyolc
négyzetméter
alapterületen,
valamennyi korosztályt megcélzó, extra választékkal várja a
vásárlókat a kozmetikumokból
épp úgy, mint a háztartási termékekből. A megszokottnál nagyobb a kínálat a házikedvenceknek szánt finomságokból is,
és a női vásárlókat megcélzó
kiegészítőkből, valamint azokból az apróságokból, amikkel
hangulatosabbá tehetünk egy
születésnapot vagy egy kerti
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lett, hogy színvonalas üzlettel
gazdagítja Gödöllőt, új munkahelyeket is teremtett. Ezen a
téren a vezetők személyében
a tapasztalatra építenek, ők segítik a fiatal eladókat, akik idén
csatlakoztak a Rossmann csapatához.
Az üzlet saját gépkocsiparkolóval, valamint szépen parkosított
hátsó és oldalsó résszel rendelkezik, de a tervezők gondoltak
a kerékpárosokra is, számukra
az áruház oldalánál alakítottak
ki parkolási lehetőséget – ezzel
is támogatva a város kerékpárosbarát közlekedését.
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INGATLAN
+ Készpénzes ügyfelemnek keresek földszinti
vagy első emeleti, min.
1,5 szobás, lehetőleg erkélyes lakást! Tel: 20/5391988
+ Központban 72m2-es
2szintes ikerházi lakás
n+2 tetőtéri szobával,
100m2-es szuterénnel eladó! 41,9Mft Tel: 20/5391988
+ Újépítésű Csok-képes
ikerházi lakások, magas
műszaki
tartalommal,

hirdetés

2021.év végi átadással
leköthetőek!! Tel: 20/5391988
+ Földszinti, jó állapotú 30m2-es lakás egy
szobával, műanyag nyílászárókkal
kedvező
áron eladó! 20.9MFt!
Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, Kossuth L.uban, 3.emeleti, 64m2-es,
2.5szobás lakás erkél�lyel, jó állapotban eladó!
30.9MFt! Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, Egyetemtéren II.emeleti, 70m2-es

felújított 3szobás lakás
eladó! Irányár: 43,5Mft
Tel:20/772-2426
+ Gödöllő központjában
1,5szobás 43nm-es földszinti lakás eladó! Irányár 27.9MFt. Tel:20/7722426
+ Gödöllő jól megközelíthető részén 4472 m2-es
szántó eladó! Ár: 5 M Ft.
Tel:20/772-2426
+ Gödöllőn, kertvárosban
építési telek 1440 m2-es
építési telek eladó: Ár:
30,5 M Ft. Tel:20/7722426
+ Gödöllőn a Kossuth
Lajos utcában eladó egy
3.emeleti, 55 nm-es, távfűtéses, nagy részben
felújított lakás. Ir.ár: 27
M Ft. Érdeklődni: 06-30648-8360
+ Gödöllőn a Szent János
utcában 42 nm-es, földszinti téglaépítésű lakás
eladó. Irányár: 24,5 M Ft
06-30-149-0776
+ Gödöllőn a Peres utcában eladó egy 1100 nmes telek. Víz, villany, gáz
az utcában. Érd: 06-30263-4798
+ Balatonalmádiban 206
nm-es tiszta, rendes, erkélyes sorházi lakás eladó, apartmannak átalakítható. Iár: 56,5 M Ft.
Tel: 06-20-992-7066
+ Gödöllőn a Grassalkovich kastélyra néző 2.
emeleti, gyönyörűen felújított, exkluzív lakás eladó 39 millióért. Tel: 0620-919-4870
+ Gödöllőn, központi helyen, a Szent János utcában harmadik emeleti igényesen felújított,
62m2-es lakás eladó.
Irányár: 31-32M Ft. Érd.:
0670-569-6056
+ Eladó Gödöllő boncsoki részén egy 2szintes,
2nappali+ 3szobás, 2fürdőszobás, téglából épült

2021. május 4.
lakóház 120nm összterülettel 1000nm-es telken.
Az ingatlan zártkert megjelölésű, kerítve, villan�nyal 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
zártkerti 5791 nm-es ingatlan, művelési ágból
kivonva, 2 utcára néző
ásott kúttal. Villany a telken. Iár: 25 M Ft. 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 44
nm-es, palotakerti átalakított, felújított öröklakás
26,9 M Ft-ért. 0620-9194870
+ 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 nappali konyhával, külön fürdőszobával, leválasztott
WC-vel, külön mérőórákkal elsősorban fiatalok részére. Hetvenezer Ft/hó
és egyhavi kaució szükséges. 06-20-566-9767
+ Lakás kiadó Gödöllő
központjában.
Frissen,
szépen felújított, panorámás, klímás, 6.em. bútorozatlan, 43 nm-es, 1,5
szobás. 117.000.-Ft/hó+
rezsi+ kéthavi kaució.
Leinformálhatóság és kiköltözési szándéknyilatkozat szükséges. 06-70275-6641
+ Gödöllőn, az Erzsébet körúton 1 szobás, 36
nm-es lakás hosszútávra
kiadó. Érdeklődni: 06-70264-4792
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ságú, férfi munkatársat.
Ha a fentiek Önre illenek,
hívjon! munkaidőben: 0620-389-5556.
+ Gödöllői munkahelyre
keresünk szerviztechinkust elsősorban mezőgazdasági gépek szervizelésére. B-kategóriás
jogosítvány szükséges,
szakmai képesítés előny.
ÁLLÁS
Email.: info@starex.hu,
+ Munkaidő pótlékkal Tel.: 06-20-440-3379
műanyag feldolgozó gö- + Gyakorlattal rendelkedöllői kft. felvesz BETA- ző konyhai dolgozót keNÍTOTT MUNKÁSOKAT, resünk Mogyoródra. KezSZERSZÁMKÉSZÍTŐT, dés megbeszélés szerint.
FORGÁCSOLÓT, KAR- Tel: 06-30-435-8929
BANTARTÓT és FRÖC�- + 3Medgyes Mechanika
CSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍ- Kft. Gödöllő Ipari Parkba,
TÓT. Nyugdíjasokat is porszóró üzembe nem
szívesen fogadunk. Érd: dohányzó
munkatársat
06-20-9423-112,
www. keres anyag-előkészítő,
plastexpress.hu
festett anyag csomago+ Vagyonőri állás betölté- ló/ szerelő munkakörsére keresek, jól szituált, be, nappali műszakba.
munkájára és önmagára Jelentkezést fényképes
igényes, katona beállított- önéletrajzzal és fizeté-
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ÜZLET, GARÁZS
+ Gödöllőn a Kossuth
Lajos utcában GARÁZS
KIADÓ. Ugyanott KERTI
MUNKÁST keresek. 0630-958-5018
+ Gödöllőn a Szőlő utcában kétbeállós garázs kiadó 20.000 Ft/ hó árért kiadó. Tel: 06-30-942-8135

06-20-543-1775, 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
SZOLGÁLTATÁS
ked+ FORDÍTÁS, TOLMÁ- nyelvtanfolyamok
CSOLÁS 50 nyelven, vezményes díjon. Érdekanyanyelvi,
diplomás, lődni: I.L.I. Kft., 20/54320/556-2653,
gyakorlott szakfordítók- 1775,
info@ili.hu
kal, tolmácsokkal! Kedvezményes, áfamentes + Felújítási és karbantardíjak. I.L.I. Fordítóiroda, tási munkákat vállalunk
Gödöllő, Körösfői u. 2. precízen a lakosság réTel.:
06-20-556-2653, szére. 06-30-592-1856
si igény megjelöléssel
a 3medgyes@invitel.hu
e-mail címre várjuk.
+
Gyermekfelügyeletet
vállalok szülésznő szakápolói végzettséggel. 0670-677-1957
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+ 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. 06-30-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. Tel: 30/5921856,
30/508-1380,
28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
fürdőszobák, régi fűtési
rendszerek, vízvezetékek
felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK
karbantartása

hirdetés

felújítása, javítása. Tel:
06-20-9527-289, 06-28476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép
szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 0630-333-9201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL. Tóth
Tamás 06-70-502-5620
+ FESTÉS, MÁZOLÁS,
tapétázás, gipszkartonozás teljes körűen, gyorsan
és szakszerűen. Üres ingatlan és tisztasági festés
esetén kedvezmény! 0670-785-2718
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül. Ázások
csőtörések
megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje.
Csatorna kamerázás. VÍZ-

SZERELÉS. 06-20-4915089
+
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: 06-70361-9679
+ 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!
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Érdeklődni:
06-30-5268532
+
Tetőfedő,
bádogos
munkák, javítások, ereszdeszka festés, fakivágás,
viakolor, kéménybontás,
burkolás. Érd: 06-307513-354
+ 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: 06-70559-3918
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+ 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 HAGYATÉ-
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KOT. Legmagasabb áron
vásárolunk első vevőként! Tel: 70/942-0806,
70/603-7642
+ Teatűzhely szép, megkímélt állapotban eladó
féláron 32.000 Ft-ért.
Ugyanitt leanderek eladók. Tel: 06-20-9862770
GARÁZSVÁSÁR
+ Költözés miatt garázsvásár formájában eladó
sok kis bútor, háztartási
eszközök, képek, függönyök, karnisok és még
nagyon sok minden más
apróság. Vannak ingyen
elvihető dolgok is. Tel:
06-20-946-9862

saink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók.
Gödöllő, Dózsa Gy. út 50.
(Temetővel szemben) 0630-536-4300, 28/611-728
www.akkugodollo.hu

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül
a termelőtől, a LudáJÁRMŰ, ALKATRÉSZ
nyi Méhészetből! Akác,
+
AKKUMULÁ- Virág-,
Hárs-,
TOR minden típu- Gesztenye-, Repsú gépjárműhöz ce krém-, Lépesszaküzletünkben méz, Propolisz,
vagy kiszállítás- Virágpor és Disal. Szolgáltatá- óbél
kapható.

3kg fölött házhoz szállítjuk.06-30-9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Repce,
Akác-, Hárs-, Akác-hárs-,
Napraforgóméz. 720mles csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás.
Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
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