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Pályázatot nyújt be Gödöllő
Város Önkormányzata
a Tormay Károly Egészségügyi Központ II. számú rendelőintézetének felújítására –
erről rendkívüli ülésen dön
tött a képviselő-testület.

MEGÚJULHAT

A TORMAY II.
RENDELŐJE

A

helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére kiírt pályázattal a tervek szerint az épületben alakítanák ki egy „hárompraxisos”
gyermekfogászatot. Ezzel megszüntethető lenne a jelenlegi palotakerti fogászati telephely.
Az átalakítás során a Szabadság út felőli oldalon új, akadálymentesített bejáratot
alakítanának ki, ami a gyermekfogászat
és az orvosi ügyelet megközelíthetőségét
is biztosítaná.
(folytatás a 3. oldalon)
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Mi épül a HARASZTBAN?
EZ MÉG NEM AZ ELKERÜLŐ ÚT
Folyik a munka a
Harasz-ti utcában,
készül az M3–Haraszti
iparterület összekötő
út első szakasza.

A

z elmúlt hetekben több
kérdés is felmerült a lakosság részéről a fejlesztéssel kapcsolatban, sokan nem tudják, pontosan mi készül, mit
jelent ez a városrészben élők számára.
Jelenleg a Haraszti utcában a csapadékvíz-elvezető csatorna épül, ami levezeti az
összekötő útról és a csomópontról a csapadékvizet, valamint az M3-as körforgalomtól a Kenyérgyári és a Haraszti utca
csomópontjáig tartó szakasz földmunkái
kezdődtek el. Ezzel közvetlenül elérhetővé válik a haraszti iparterület az M3-astól.
Az önkormányzat vállalta, hogy a Ha-

raszti utcán a csatornaépítés miatt a beruházó által tervezett félpályás útburkolati helyreállítás helyett – önkormányzati
finanszírozásban – a maradék részen is
a teljes felületen kapjon új aszfaltburkolatot.
Sokan tartanak attól, hogy ezzel megnő
a városrész gépjármű-forgalma. Erre azonban nem kerülhet sor! Az önkormányzat
ragaszkodott ahhoz, hogy megvizsgálják,
mekkora forgalmat generálna ez a területen, s az adatok birtokában elkészült egy
forgalomtechnikai terv.

VÜSZI: A fák védelmében
A város több területén
favédelmi munkát végez a
VÜSZI. A következő időszak
ban a permetezés mellett
injektálásos módszerrel is
kezelni fogják a növényeket.

A

VÜSZI nagy hangsúlyt fektet mind
az idős, mind a fiatal fásszárú növények védelmére. A növényvédelmi
beavatkozás zömében a permetezést jelenti, több mint 1000 lombhullató fa és fenyő
esetében. Ez elsősorban a hársokat, vadgesztenyéket, platánokat és feketefenyőket érintik évente 2-3 alkalommal.
A vadgesztenyék esetében már alkalmazzák az injektálásos módszert, aminek lényege, hogy 3 évente egyszer a növényvédő szert közvetlenül a fa törzsébe
juttatják furatokon keresztül; ezt követően abban az évben már nincs szükség
permetezésre, nincs permetlé-elsodró-

dás, valamint hatékonysági szempontból
is jóval környezetkímélőbb. A furatok helyét fagéllel kezelik. A módszer véd a levél gombás fertőződésétől, valamint az
aknázómoly ellen is.
Évről-évre egyre több fát kezelnek ezzel
az eljárással. Az idén 36 fa kerül injektálásra, ebből 25 fa esetében már korábban, három évvel ezelőtt is megtörtént.
Idén a kastély körül, a Szabadság út mentén, az Erzsébet királyné körúti lakótelep mögött, a Rönkvár játszótéren, valamint az Erzsébet-park területén lesz
injektálás.
(VÜSZI)

Eszerint a beruházás elkészültével úgy
változik meg a forgalmi rend a Haraszt városrészben, hogy az új útszakaszról és a felújításra kerülő Kenyérgyári utcáról a forgalom ne mehessen rá a környező utcákra,
és menekülőútként se lehessen használni.
Bár egyes fórumokon a beruházásról, mint
a korábban beígért elkerülőút első szakaszáról beszélnek, nem árt tisztázni: ez nem a
már régóta várt fejlesztés. A mostani munkák eredményeként a Kenyérgyári utcán és
a Táncsics úton lévő ipari területek lesznek
könnyebben megközelíthetők.
(ny.f.)

KÖZVILÁGÍTÁS:
ÚJ LÁMPÁK ÉRKEZTEK
   Folytatódik a közvilágítás felújítása,
megérkezett az első 600 lámaptest,
amit a program keretében szerelnek
fel a következő napokban.
Ha az időjárás engedi, április 21-én
kezdődik a lámpacsere a város főbb
közlekedési és kerékpárútjai, valamint az intézmények környezetében.
Ezzel nemcsak jelentősen csökken
az önkormányzat „villanyszámlája”,
de a fényszennyezés is kisebb lesz.
A korszerűsítés több ütemben történik, összesen 1880 db lámpát cserélnek ki.
A hamarosan kezdődő munka több,
mint 50 utcát érintenek, és a tervek
szerint 8 munkanapot vesznek igénybe; az áramszolgáltatást nem érintik. Fontos: az utcákban nem minden
lámpatestet cserélnek ki, a területi és
a közlekedési adottságok figyelembevételével döntenek a cseréről.
j.

KÖZÉLET Ӏ 3

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. április 20.

MEGÚJULHAT a Tormay II.
A pályázat része az épület energetikai
felújítása: a külső homlokzat, valamint a
lapostető hőszigetelése és a nyílászárók
cseréje, valamint a gépészeti és villa
mossági rendszer részleges felújítása.
(folytatás az 1. oldalról)

M

indezek mellett napelem rendszer is telepítésre kerülne az épület tetején.
A gyermekfogászatra 3 darab új fogorvosi szék kerülne
annak tartozékaival, és beszerzésre kerülne egy fogászati röntgen készülék is. A
gyermekfogászat a jelenlegi-

nél tágasabb és kényelmesebb
lehet.
A projekt tervezett összköltsége 521.902.469 forint. Az
igényelt támogatás mértéke
400.000.000 forint, a fennmaradó önrészt az önkormányzat a
2022. évi költségvetésének iparűzési adó terhére biztosítja.
A pályázat benyújtását a képviselő-testület egyhangúan támogatta.
(k.j.)

ELHUNYT BÁLVÁNYOSINÉ
DR. GELENCSÉR KATALIN
Életének 81. évében, hosszantartó súlyos betegség után, elhunyt
Bálványosiné dr. Gelencsér Katalin,
művelődéstörténész közművelődési szakértő, Gödöllő egykori önkormányzati képviselője.
Búcsúztatására 2022. április 29én 11 órakor kerül sor Gödöllőn, a
Dózsa György úti temető ravatalozójában.

DE MIÉRT PONT MOST?

   Ezt a kérdést Kolozs Csaba fideszes önkormányzati
képviselő tette fel a testület
ülésén. Nem értette: Eddig
is voltak egészségügyi pályázatok, ám azokon nem
indult a város.
Hogy miért nem? Tény,
több pályázat is volt, de
azok – mint a TopPlusz pályázat – nem vonatkoztak a
közép-magyarországi régió
településeire, illetve az önkormányzatokra; az Egészséges Budapestért programot pedig a kormány „egyedi
szempontok” szerint osztja
szét.
Márpedig egy pályázaton
akkor lehet elindulni, ha azt

kiírják – ahogy azt dr. Gémesi
György polgármester válaszában kijelentette. A város
már évek óta készült arra,
hogy amennyiben erre lehetőség nyílik, azonnal pályázzon. A tervek már 2019-ben
elkészültek, így most csak
be kell nyújtani őket. Az önkormányzat a maximális támogatási igény mellett 120
millió forintot tesz hozzá a
megvalósításhoz.
A Tormay fejlesztése a város szűkös költségvetése ellenére is folyamatos: A múlt
évben kezdte meg működését az új, korszerű betegirányító rendszer, amire 10,5
millió forintot fordított Gödöllő saját forrásból. Idén ennek
működtetéséhez szükséges
költségekhez az önkormányzat 2.618.000 Ft finanszírozást biztosít. Emellett az I.
számú épület liftjének felújítását, valamint a II. számú
épület mosdóinak felújítását
tervezi az önkormányzat.

Tájékoztatás polgármesteri
fogadónap változásról
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
dr. Gémesi György polgármester májusi
fogadónapját az alábbi időpontban tartja:
2022. május 11. (szerda) 10-12 és 14-16 óra között.

4 Ӏ KÖZÉLET 

TÁJÉKOZTATÁS a
hulladékszállítás
változásáról
  A Duna-Tisza
közi Hulladékga zdálkodá si
Nonp rofit Kft.
tájékoztatja a
tisztelt lakosságot, hogy a továbbiakban
nem szállítják el hamu hulladékot.
A társaság csak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok tekintetében áll fenn szolgáltatási kötelezettsége. Ezen hulladékok zöme
a háztartási hulladék és a települési hulladék
csoportjába sorolható be a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban:
Ht.) alapján:
Háztartási hulladék: a háztartásban, ideértve a lakó-, üdülő, vagy hétvégi házas ingatlanban, valamint a háztartásokhoz tartozó közös
használatú helyiségekben képződő vegyes és
elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely magában
foglalja a papír- és kartonpapír-, üveg-, fém- és
műanyaghulladékot, biohulladékot, fa- és textilhulladékot, csomagolási hulladékot, elektromos és elektronikus berendezések hulladékait, elem- és akkumulátorhulladékot, továbbá a
lomhulladékot, így különösen a matracokat és
bútorokat;
Települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, amely nem
foglalja magában a termelésből, a mezőgazdaságból, az erdészetből, a halászatból származó
hulladékot, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet, a szennyvízhálózatból és a
szennyvízkezelő művekből származó hulladékot, így különösen a szennyvíziszapot, továbbá az elhasználódott járműveket, és az építési-bontási hulladékot;
A hamu, salak és kazánpor termikus folyamatból származó hulladék, mely az idézett rendelkezések szerint nem tartozik a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok közé, így ezen
hulladék elszállításával, kezelésével stb. nem
áll fenn kötelezettsége a közszolgáltatónak.
A DTKH felhívja a figyelmet, hogy a hamu, a
salak és a kazánpor egyrészt veszélyes a hulladékrakodó munkatársainak egészségére és a
tehergépjárművek működőképességére, másrészt előidézheti a hulladék begyulladását.
A cég javasolja az ingatlanhasználóknak, hogy
a hamut lehetőség szerint a telkükön hasznosítsák, mivel a kihűlt fahamu számos nyersanyagot tartalmaz, az akár a komposztba is hasznosítható.
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A TISZTA ÁROK,
nagyobb biztonság
   A vízelvezető árkok, átereszek tisztításának, karbantartásának fontosságára figyelmeztet a katasztrófavédelem. Bár napjainkban leginkább az aszály okoz problémát,
nem szabad elfeledkezni arról, hogy a megváltozott időjárási körülmények miatt,
gyakori, hogy sokszor néhány óra
alatt több heti csapadék zúdul le.
Ezzel még a jól kiépített csapadékvíz-elvezető rendszer sem
tud sok esetben megbirkózni.
A csapadékos időjárást követően több településen gondot
okoz, vagy gondot okozhat a megnövekedett belvíz, összegyülemlett esővíz.
A nagyobb vízkárok megelőzése érdekében
különös gondot kell fordítani vízelvezető árkok, átereszek meglétére, tisztítására, karbantartására. A talaj vízbefogadó-képessége egyre inkább csökken, a belvíz-gondok
elkerülése érdekében nagyon fontos a vízelvezetők karbantartása, tisztítása. A belterületi vízelvezető árokrendszerek karbantartása az év minden időszakában kiemelt
fontosságú - az állampolgárok feladata is.
A jelentős mennyiségű csapadék miatt
kialakulhatnak belvizes elöntések, ezért
a katasztrófavédelem kéri, hogy a lakosok
biztosítsák az ingatlanjaik előtti közterüle-

ti csapadékelvezető árkokban a
szabad vízlefolyást, a tulajdonosok gondoskodjanak az ingatlanuk
területén felgyülemlett csapadék belvízelvezető rendszerbe történő kivezetéséről. A
települések árokrendszerei csak akkor tudják hatékonyan elvezetni a felgyülemlő és lefolyó vizet, ha karbantartásuk folyamatos. A
tisztítással elérhető, hogy a kialakított rendszerek a lehető legtöbb vizet elvezessék.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988.
(IV.21.) MT rendelet 33.§(1) bekezdésében
foglaltak szerint a közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az ingatlanáról a közútra vagy az
árokba hordalék és csapadékvíz ne kerülhessen.

Akinek nem lesz jegye, ráfizet!
   Jónéhány hét eltelt azóta, hogy a
vasútállomáson, és a hatvani vonal
valamennyi állomásán és megállójában üzembe helyezték a jegykiadó
automatákat. Ezek nem csak akkor
jelentenek segítséget a jegyvásárláshoz, amikor zárva van a pénztár, hanem akkor is, amikor hosszabb a sor.
Az automaták próbaidőszaka azonban hamarosan lejár, ami jelentős változást hoz az utasok számára. Májustól ugyanis megszűnik a jegyvásárlási
lehetőség a vonatokon, arra már csak
pótdíj megfizetése ellenében lesz lehetőség.
Érdemes tehát megismerkedni az
automaták működésével, azok ugyan-

is eltérnek a már megszokott BKK-s
berendezésektől! Ha valaki nem boldogul, természetesen kaphat segítséget, de a segélygomb megnyomása
jelenleg arról tájékoztat, hogy a MÁV
Direktet kell felhívni.
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50 helyet lépett
előre a MATE
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) – 14
hónappal a 2021. február 1-jei megalakulása óta – 50 helyet
javított a világ egyik legelismertebb felsőoktatási rangsorán, a
Quacquarelli Symonds (QS) idei agrártudományi ranglistáján.

A

z 50 helyes előrelépés
mögött az egyik legfontosabb tényező a munkáltatói hírnév konzisztens erősödése
– a munkaerőpiac visszaigazolja az Egyetemen tavaly év elején
elindult integrációs és fejlesztési folyamatokat –, a másik pedig
az intézmény tudományos teljesítményének növekedése.
A felsőoktatási tevékenységeket minősítő brit Quacquarelli
Symonds (QS) 2022. április
6-án tette közzé az aktuális
QS World University Ranking ranglistáját. Az agrártudományi rangsorban (QS
Agriculture & Forestry Subject Ranking)
2022-ben 1225 egyetemet elemeztek a rangsorkészítők, melyek közül a legjobb 410 intézmény került fel a listára (legjobb 33%). A
2021-es rangsorhoz képest egyébként százzal több intézményt vizsgáltak az agrártudományi kategóriában (1125-ről 1225-re
nőtt ez a szám). Az agrártudományi lista
410 legjobb rangsorolt intézménye közé 5
magyar egyetem került be. Közöttük megosztott első helyet ért el a MATE a Debreceni Egyetemmel közösen.
Dr. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy „a rangsor az egyetemek tu-

dományos teljesítményét és nemzetközi
hírnevét tükrözi, valamint fontos tájékozódási pontot ad a nemzetközi hallgatóknak és oktatóknak. A QS tudományterületi rangsorra való felkerülés kritériumai
nagyon specifikusak és szigorúak, ezért
örömteli számunkra, hogy az agrártudományi kategóriában a MATE nemcsak
megőrizte helyét a legjobb 410 intézmény
között, hanem a 2021-es eredményéhez képest 50 helyet előrelépve, a 201-250. pozíciót szerezte meg. Így 2021-ben a MATE a
világ legjobb 23 %-ában, 2022-ben a legjobb 17 %-ban végzett az agrárképzéseket
kínáló egyetemek kategóriájában, ezzel
5 %-ot javított relatív pozícióján.” 
(Forrás MATE)

MEGJELENT A MATE
KÉPES KRÓNIKÁJA
  Az intézmény
megalakulásának első évfordulójára megjelent A Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetem Képes Krónikája című kötet. A 448 fotóval illusztrált, 268
oldalas krónika keresztmetszet a közel két és
fél évszázadról, amelyben a szerkesztő, Balázs Gusztáv megfogalmazásában „kicsírázott, cseperedett, oltatott, szemeztetett, olykor
bújtatott a magyarországi agrár-felsőoktatás”.
A kötetben a kezdeti 1700-as évektől pillanthatnak
bele az olvasók a magyar agrároktatásba, ennek
részeként a MATE és elődeinek – az egykori Gödöllői Agrártudományi Egyetem és a Szent István
Egyetem – történetébe. Természetesen a MATE
valamennyi campusa azonos arányban jelenik meg
a könyvben, ahol Balázs Gusztáv szerkesztő mellett dr. Hegedűs Attila, a Budai Campus egyetemi
tanára, dr. Honfi Péter, a Budai Campus egyetemi
docense, Kissné Bognár Krisztina, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár levéltárvezetője, Koósné Török Erzsébet, a Kosáry Domokos Könyvtár
és Levéltár ny. főigazgatója, főkönyvtárosa és Pőr
Csilla, a Georgikon Könyvtár és Levéltár könyvtárvezető, könyvtáros írásai olvashatók.
Ám a könyv nem csak az agrár szakma és az
egyetemisták számára érdekes, hiszen az egyetem története az elmúlt több, mint fél évszázadban szorosan összefonódott a városéval, így kiváló lehetőséget ad visszapillantani a jelentősebb
eseményekre, többek között felidézni a sportsikereket, valamint azokat a neves személyeket,
akik a múltban itt megfordultak. Ebben segítenek a dokumentum értékű, többé kevésbé vagy
egyáltalán nem ismert fotók.
A kötet már megvásárolható az egyetem
webáruházában, a https://mateshop.hu/ webhelyen
és az egyetem gödöllői könyvesboltjában.  CM

Ismét kell a NYELVVIZSGA a diplomához
   Idén már nem lesz nyelvvizsga-amnesztia, vagyis a diplomákat már nem adják ki
elismert nyelvtudás nélkül – megerősítette
az Eduline információját az Innovációs és
Technológiai Minisztérium. Sok diák marad így diploma nélkül.
Több ezer végzős egyetemista várta, hátha idén is „felmentést” kapnak a diplomázókra vonatkozó nyelvvizsga-kötelezettség
alól. 2020-ban és 2021-ben a nyelvvizsga-

amnesztia miatt ugyanis összesen több mint
135 ezren vehették át a diplomájukat nyelvvizsga nélkül.
A Nyelvtudásért Egyesület úgy fogalmazott, eddig alig jelentkeztek vizsgára az
egyetemisták, ugyanakkor Budai Marcell, a
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) sajtófőnöke szerint
erre nem mindenhol volt lehetőség, csak
ott, ahol már akkreditáltatták az online

vizsgákat. Viszont szaknyelvi vizsgát nem
minden központban lehetett tenni, ezért
például a felsőoktatási népszerűségi lista
élén álló gazdasági szakokon diplomázók
sok esetben nem tudták megszerezni az
oklevél kiállításához szükséges gazdasági
nyelvvizsgát egész egyszerűen azért, mert
nem volt olyan központ, ahol megszervezték volna az írásbelit és a szóbelit. 
(Forrás: eduline.hu)
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MEGNŐ
A VÁRAKOZÁSI IDŐ
az okmányok
cseréjére

  Közeleg a nyár, sokan terveznek
külföldi nyaralást, de sokan kerülhetnek kellemetlen helyzetbe, ha elfeledkeznek lejárt okmányaik, vagy az
utazáshoz szükséges útlevél igényléséről.
Már két éve kis megszakítással járványügyi veszélyhelyzet van érvényben hazánkban. Ennek részeként a
lejáró okmányok érvényességét meghosszabbították a járványügyi intézkedések végét követő 120 nappal. Ez
az intézkedés jelenleg július 1-jéig van
érvényben. Eddig érvényesek a korábban lejárt személyi igazolványok,
diákigazolványok, jogosítványok.
Nem árt azonban szem előtt tartani, hogy ezek a szabályok csak belföldön érvényesek, a határt átlépve
nem.
Bár időről időre elhangzottak a figyelmeztetések, mégis sokan az utolsó pillanatra hagyták az okmányok
meghosszabbítását. Emiatt országszerte jelentősen megnőtt a várakozási idő a kormányablakoknál.
Egyes számítások szerint a következő hónapokban 350 ezer embernek kell lecserélnie a személyazonosító okmányai, márpedig ez jelentős
terhelést fog jelenteni a rendszer számára.
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Oltási akciónapok:
SZOMBAT HELYETT
PÉNTEKENKÉNT
   Az elmúlt időszakban sokan éltek azzal
covid-oltas-idopontfoglalas oldalon van
a lehetőséggel, hogy nem időpontos foglalehetőség.
láson vették fel a koronavírus elleni oltást,   •  Péntekenként időpontfoglalással, valahanem az oltópontokra látogattak el. Ezemint reggel 7 és este 19 óra között időket az akciónapokat leginkább szombatra
pontfoglalás nélkül is lehet menni az olszervezték ez azonban megváltozik.
tópontokra.
A kórházi oltópontok kedden és péntekenként lesznek nyitva. KeddenAz oltást továbbra is mindenkinek
ként csak időpontfoglalással,
javasolják, akár elsőre, akár
péntekenként akár időpontmegerősítő oltáskén azokfoglalás nélkül is lehet mennak, akik 4 hónapnál régebni oltásra.
ben kapták meg a korábbi
5-11 éves gyermekek ololtásukat. A megerősítő oltására szintén heti egy natás a 12-17 éves korosztálypot hirdetnek meg a kórhában is felvehető.
zi oltópontok, ők továbbra is
A negyedik oltás is kérhető/
csak időpontfoglalással mehetfoglalható 18 év felett, ha a harnek. Az oltópontokon továbbra is öt
madik oltás beadása óta már eltelt 4
vakcina közül lehet választani.
hónap. Azok az oltatlan személyek, akik fertőzésen átestek, várakozási idő nélkül a beKÓRHÁZI OLTÓPONTOK NYITVATARTÁSA: tegségből történt felgyógyulás után, olthatók.
  •  Kedd délutánként 6 órás időtartamban,
Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra
a kórházak által meghirdetett időpon- is csak előzetes időpontfoglalással lehettokra lehet foglalni. Erre továbbra is a séges a kórházi oltópontokon vagy a házi
https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/ gyermekorvosoknál.

Így változik
a COVID TESZTELÉS
   Húsvét után már nem az eddig megszokott módon zajlik a Covid tesztelés, akinek
PCR-tesztre van szüksége, annak a saját
költségén kell elvégeztetnie a vizsgálatot.
Április 18-tól megváltoztak a Covid tesztelés szabályai. Ennek egyik jelentős pontja,
hogy az Országos Mentőszolgálat (OMSZ)
már nem vesz részt a Covid-gyanús esetek
tesztelésében így a háziorvosok, illetve a
házi gyermekorvosok már nem kérhetnek
házhoz PCR-tesztet.
Mivel a háziorvosok, a házi gyermekorvosok valamint az ügyeleti központok térítésmentesen csak gyorsteszteket tudnak
végezni, a szakemberek attól tartanak, hogy
a gyorstesztek pontatlansága gondot okozhat majd a fertőzöttek kiszűrésénél.

Szintén aggályosnak tartják, hogy a jövőben tesztelés nélkül küldhetők a kórházakból majd vissza a szociális otthonokba
a fertőzés utáni hetedik napon az idős emberek.

KÖZÉLET Ӏ 7

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. április 20.

ÍGY ADÓZUNK MI
Lehet kérni részletfizetést
Az adóbefizetés komoly terhet
jelenthet a családoknak. Nem
ár tudni, ha valakinek fizetnie
kell, nem feltétlenül kell azt
egy összegben megtennie.

A

fizetendő személyi jövedelemadóra
és szociális hozzájárulási adóra, ha
együttes összegük nem több mint
500 ezer forint, idén is kérhető pótlékmentes részletfizetés az szja-bevallásban.
A részletfizetés lehetőségét nem zárja ki a
NAV által készített adóbevallási tervezet.
A legfeljebb tizenkét havi, pótlékmentes,
egyenlő részletekben történő részletfizetés a bevallási tervezet online módosítá-

sával vagy a NAV által postán küldött tervezethez csatolt kiegészítő nyilatkozaton
kérhető. A részletfizetés feltétele, hogy a
még fizetendő személyi jövedelemadó és
szociális hozzájárulási adó összege ne haladja meg a félmillió forintot, valamint a
magánszemély nem kötelezett ÁFA megfizetésére és ne végezzen vállalkozói tevékenységet.
Aki postán kapja meg a tervezetét, s az
abban foglaltakkal egyetért, akkor a mellékleteként megküldött „Adóbevallási tervezetet kiegészítő nyilatkozaton” jelölheti a
részletfizetés választását. A kitöltött és aláírt nyomtatványt postán kell visszaküldeni a NAV-hoz 2022. május 20-áig.
Forrás: penzcentrum.hu

CSEPPEK A TENGERBEN

CSOK-VÁLTOZÁSOK

   Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb 2022. május 20-áig, az szja-bevallástól függetlenül is.
Sokan még mindig nem élnek ezzel
a lehetőséggel, mert úgy vélik, az a
néhányezer forint nem számít. Pedig
a támogatott szervezetek így jelentős
támogatásokhoz juthatnak.
Bárki dönthet úgy idén is, hogy az
összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek, további 1 százalékát pedig
egy technikai számos vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami idén a Nemzeti Tehetség Program.
A felajánlásokra jogosult, kedvezményezett civilszervezetek listája megtalálható a www.nav.gov.hu. oldalon,
köztük több gödöllői szervezet is.
Az szja 1+1%-áról – függetlenül az
szja-bevallás módjától – a bevallással
együtt vagy külön is lehet rendelkezni.
Újdonság, hogy 2022. január 1-jétől
már nemcsak a vallási közösségnek,
hanem a kiemelt költségvetési elő-

   Április 29-től megváltozik a CSOK,
a lakásáfa-visszatérítési támogatás,
a jelzáloghitel-elengedési támogatás
és a babaváró támogatás állam által
fizetendő költségtérítése.
A hitelintézeteket az általuk folyósított családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) és az adó-visszatérítési támogatás összege után eddig
az összeg 2%-ának megfelelő állami költségtérítés járt. Ennek a helyébe most abszolút összeg lép: Új lakás építése esetén 80 ezer forint, új
vagy használt lakás vásárlása esetén 40 ezer forint illeti meg őket.
Változik a jelzáloghitel-elengedés
költségtérítése is: a pénzügyi intézményt a folyósított támogatás összege után 10 ezer Ft egyszeri költségtérítés illeti meg az eddigi 1% helyett.
Az újonnan kötött babaváró-hitelszerződéseknél a hitelintézetet eddig a kölcsön összege után 0,8%, a
december 31-én fennálló állomány
után február 28-ig 0,3% költségtérítés illette meg, amit a támogatásokkal együtt számolt el a bank a kincstárral. Ez 50 ezer forintra változik.

irányzatnak (jelenleg a Nemzeti Tehetség Programnak) tett felajánlások
is érvényben maradnak. Ez azt jelenti, hogy a 2021-ben technikai számra
tett, formailag megfelelő nyilatkozatokat a NAV 2022-ben és utána is figyelembe veszi, mindaddig, amíg a
rendelkező nem ad be újabb nyilatkozatot vagy korábbi nyilatkozatát nem
vonja vissza.
A civil kedvezményezettek javára
ugyanakkor továbbra is évenként kell
rendelkezni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.
Forrás: NAV
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VIZSGÁK: Érettségi
és kompetencia
Május 2-án a magyarral indul a tavaszi érettségi szezon, az
írásbelik egészen május 23-ig tartanak majd. A diákoknak idén
szóbelizniük is kell, annak ellenére, hogy a diákok több kez
deményezést is elindítottak, hogy megússzák a szóbeli szá
monkérést. Aki nem érettségizik, az kompetencia felmérőt ír.

A

2022-es tavaszi érettségi szezon
május 3-án kezdődik – az öt fő
tantárgy vizsgáival, azaz a magyarral, a matekkal, a történelemmel,
az angollal és a némettel. Az írásbeli
vizsgák május 25-én az olasz érettségivel zárulnak. Ezután jönnek a szóbelik:
az emelt szintű szóbeli vizsgák június
3-10., a középszintűek pedig június 1425. között lesznek.
Fontos, hogy a tanév és az érettségi rendje alapján idén is 9-kor kezdődnek majd a
vizsgák az első héten. Míg 2020-ig a vizsgák az első héten is 8-kor kezdődtek, addig

tavaly a járványügyi helyzet miatt egy órával későbbre tették a vizsgakezdést – úgy
tűnik, ez továbbra is marad az öt fő tantárgy esetében. A második héttől a délelőtti
és a délutáni vizsgák is az „eredeti” reggel
8-as és délután 2-es időpontban kezdődnek majd.
Aki nem érettségizik az kompetencia felmérőt ír a következő hetekben.
A 2021/2022-es tanévtől, már nem csak
a szövegértési képességet, a matematikai
eszköztudást, valamint az idegen-, illetve
célnyelven nyújtott tanulói teljesítményt
vizsgálják.

A nyár helyett
a tanévkezdésre
SPÓROLHATUNK
A tavaszi szüneten túl már a
nyári vakációt várja a legtöbb
diák. A szülők számára azonban
már most nem árt felkészülni
a következő tanévkezdésre,
legalábbis pénzügyileg.

H

iába kapják sokan ingyenesen a tankönyvet, az előzetes számítások szerint ugyanis körülbelül 30-50 százalékkal lesznek drágábbak a füzetek,
rajzlapok, vagyis minden papírból gyártott tanszer, de az iskolatáskák, tolltartók,
írószerek is sokkal többe kerülnek majd.

A szeptemberi árakhoz képest majdnem
a duplájára emelkedett a különböző papírtípusok ára, s bár eddig főként a nyomdák
érezték meg a drágulást, nemsokára a családok is szembesülnek majd a megszokottnál jóval magasabb árakkal, a papírárak
emelkedése ugyanis magával húzza majd

Idéntől a rendszer kiegészül a természettudomány kompetenciaterülettel, és a méréseket a tanulóknak online felületen kell
teljesíteniük. A felmérés valamennyi oktatási intézmény számára rendkívül fontos,
hiszen az eredmény az iskolát is minősíti.
A 10. évfolyamon 2022. április 20. és május 3. között, a 8. évfolyamon 2022. május
4. és 17. között, a 6. évfolyamon 2022. május 18. és 31. között lesznek.
az iskolaszerekét is. Az eduline.hu számításai szerint körülbelül 30-50 százalékkal
kell majd többet fizetni idén nyáron a füzetekért, a rajzlapokért, mappákért, vagyis a papírból készített tanszerekért.
De az összes többi iskolaszert – a tolltartókat, az iskolatáskákat, a ceruzákat, tollakat, filceket – is jóval drágábban lehet
majd megvenni, mint eddig, a beszerzési
árak emelkedése miatt ezek idén várhatóan 15-30 százalékkal kerülnek majd többe. A papír árának emelkedése pedig még
mindig tart.
A számítások szerint az alsó tagozatosok,
főként az elsősök beiskolázására akár 4050 ezer forint is elmegy. A középiskolások
és az egyetemisták tanévkezdése szakemberek szerint százezres tétel lehet.
A papír árának emelkedése persze a könyvek, tankönyvek árán is nyomot hagy. Bár
az általános és középiskolások a következő tanévben is ingyen kapják meg az állami tankönyvlistán szereplő kiadványokat,
a magánkiadó könyveit nem, márpedig sok
iskolában érzik úgy, hogy abból hatékonyabban tanulnának a diákok, ezekre azonban
nem jár állami támogatás.
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BŐVÜL A PEDIBUSZ PROGRAM:

Szülői értekezlet és online
információk
Interaktív szülői
értekezletet tartanak a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Köz
pontban, április
21-én, csütörtök
17.00-kor a pedibusz programról
az érdeklődőknek.

A

próbajáratok sikereire
alapozva az önkormányzat valamennyi általános
iskolára kiterjeszti a korábban
csak a Hajós Alfréd Általános
Iskolában elérhető programot.
Ahhoz azonban, hogy az új járatok beindulhassanak, kellő számú önkéntes kísérő, elsősorban
szülő, aktív nagyszülő bevonása szükséges. A szervezők most
várják azok jelentkezését, akiknek a program felkeltette az érdeklődését, és szívesen venné,
ha gyermeke részt venne a programban, esetleg önkéntes kísérőnek is szívesen jelentkezne.

A pedibusz programnak köszönhetően a gyerekek többet mozognak, többet vannak
szabad levegőn, mintha autóznának, de biztonságosan, felügyelettel jutnak el az oktatási
intézménybe. A program jelentős előnye az is, hogy – mivel kevesebben mennek iskolába gépkocsival – csökkenti a gépjármű
forgalmat, a dugók kialakulását.
A szervezők bíznak benne, hogy
a próbajáratok sikerére alapozva,
egymással együttműködve, Gödöllőn is meghonosodhat ez az
előremutató, környezettudatos, a
gyermekek, a szülők, és az iskolák számára is számtalan pozitívumot nyújtó kezdeményezés.
Az interaktív szülői értekezleten az érdeklődők megtudhatják a program részleteit, megismerhetik a tervezett útvonalakat
és természetesen kérdéseikre is
választ kaphatnak.
A kik nem tudnak részt
venni a rendezvényen, azok
a www.godollo.hu oldalon
a pedibusz program linkjén,
valamint a Pedibusz-Gödöllő
Facebook-oldalon tájékozódhatnak a programról.

OKTATÁS MÁSKÉNT
– projektek és előadások
   Az év vége közeledtével megkezdődtek a
témahetek vagy projekthetek a városi középfokú oktatási intézményekben.
A Török Ignác Gimnáziumban Digitális
Témahét várt a diákokra, a program során 22 tanár által elkészített 43 különböző nehézségű kihívás és 10 bónuszfeladat várt a
diákokra. A feladatok 12 tantárgyat öleltek fel. Az 5-11. évfolya-

mokról 473 diák vett részt programban, a
gyerekek összesen 3737 feladatot adtak be.
A Gödöllői Református Líceumban is színes programok várják a diákokat a hagyományos Líceumi Napok keretében.
Élménybeszámolót hallhatnak
Dr. Halász Leventétől, aki Marokkó kulturális és természeti értékeivel ismerteti meg a hallgatókat, de találkozhatnak Boldizsár

Ildikó író, meseterapeutával is. Természetesen most sem maradhatnak el a tanárok
és a diákok produkciói sem.
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EGYÜTT a tisztább
környezetért!
Húsz csapat vett részt a Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a Gödöllői Civil Kerekasztal által
meghirdetett hulladékgyűjtő akcióban. A
hideg idő ellenére valamennyi városrészben
dolgoztak az önkéntesek, akik több mint
200 zsák hulladékot gyűjtöttek össze.

A

kezdeményezés során
nem csak a figyelmetlenségből, nemtörődömségből eldobott szemetet szedték
össze, hanem illegálisan lerakott hulladékszigeteket is felszámoltak a résztvevők. Az ak-

cióba valamennyi korosztály
képviseltette magát.
Az összegyűjtött és bezsákolt hulladékot a VÜSZI elszállította. A szervezők valamennyi résztvevőnek köszönik
a munkát!

CIVIL Ӏ 11

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. április 20.

Margita 25

Újjászülethet és újra
szolgálhat az orgona
   Az evangélikus gyülekezet jelenlegi orgonája, egy eredetileg 3
orgonából összerakott hangszer,
annyira elhasználódott, hogy a
gyülekezet pár évvel ezelőtt tervbe vette az orgona lecserélését.
Hosszú kutatómunka, utánajárás, keresést követően 2019-ben
sikerült egy igazi kincsre lelniük, amelyet egy presbiter adományából meg is vásároltak.
A hangszert a legnagyobb
magyar orgonaépítő és or
gonag yáros, Angster József
(1934–1918) készítette eredetileg a kaposvári zsinagóga számára 1889-ben.
Valamikor az 1950-es évek
közepén tűnt el a hangszer a
kaposvári zsinagógából. 1981ben bukkant fel újra, amikor egy
„gyűjtő” eladta a ferencvárosi
evangélikus egyházközségnek.)
Az orgonát 2004-ben, működőképes hangszerként bontották

le, és azóta is ebben az állapotban várja újraéledését. Alapos
rekonstrukcióra szorul, hogy
visszanyerhesse eredeti értékét,
szépségét. Június elejéig megtekinthető Budapesten, a Deák
téri Evangélikus Országos Múzeum „Békeidőben a zene uralkodik” című kiállításán.
A gödöllői evangélikus
egyházközség tervei szerint
a restaurálás és a beépítés
2022/2023-ban valósulhat meg,
amennyiben sikerül az ehhez
szükséges forrást összegyűjteniük. Addig az orgonának a
gödöllői reformátusok adtak
helyet, de az ott kezdődő felújítások miatt idén (2022) új helyet kell neki találni.
A gödöllői evangélikus gyülekezet honlapján részletes információ található magáról az orgonáról, illetve az adományozás
lehetőségéről.

   Különleges kiadvánnyal tiszteleg fennállásának 25. évfordulója előtt a Margita 344,2
Turisztikai és Sport Egyesület.
A negyedszázad történetét és élményeit az olvasók elé táró könyvet a Gödöllői Városi Könyvtárban mutatták be.
A rendezvényen az egyesület jelenlegi és korábbi vezetőivel Répássy Gábor beszélgetett.
Az asztalnál Varga András alapító elnök, Pálffy Tibor, Kristóf Zsolt, dr. Reindl László és
a jelenlegi elnök Kovács Tibor
segítettek a visszatekintésben.
A résztvevők megtudhatták, hogy
a jelenleg csaknem hetven állandó taggal működő „Margita” hogyan nőtte ki magát egy iskolai
szakkörből nem csak gödöllői,
hanem hazai szinten is eredményes szabadidősport egyesületévé.
Szóba kerültek a régi kalandok,
a nevezetesebb kirándulások, no
és persze az is, mennyi áldozatot
követeltek ezek a tagságtól, és a
szervezők családjától.
Az elmúlt negyed évszázad
alatt a „Margita” megmaradt egy
különleges, egyre bővülő baráti társaságnak, ami nem csoda,
hiszen a tagok egy része már az
alapítás óta részt vesz a programokon, segíti a munkát. Nekik
külön meg is köszönték a közösségért tett munkát.

De természetesen szó esett
arról is, milyen kihívást jelent
napjaink digitalizált világa az
ilyen szervezetek számára. Nem
könnyű megfelelni a kor kihívásainak, megmozgatni a fiatalokat, akiket a természetjárásnál
jobban leköt a virtuális világ és
a közösségi háló. Az egyesület
most ezzel is igyekszik felvenni
a versenyt. 
BJ

ÓVODANYITOGATÓ
NYÍLT NAP
2022. április 25-én és
27-én 900-1200 óra között,
2022. április 26-án 9001200 és 1400-1630 óra között
A GÖDÖLLŐI ÓVODA TAGÓVODÁIBA BETEKINTÉST
NYERHETNEK AZ ÉRDEKLŐDŐ CSALÁDOK!
Várjuk szeretettel önöket!

Óvodavezetés
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TAVASZI HADJÁRAT
– tisztelgés a hősök előtt
EMLÉKEZÉS
TELEKI PÁLRA
  Gróf Teleki Pál egykori miniszterelnökre, főcserkészre emlékeztek a gödöllőiek. A politikus halálának évfordulóján hagyományosan
a máriabesnyői temetőben lévő sírjánál tisztelegtek.
A rendezvényen Molnár Gergely
önkormányzati képviselő (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub), történelemtanár
elevenítette fel Teleki Pál alakját és
a számára fontos értékeket.
Dr. Jeney László, a Teleki egyesület elnöke a rendezvényen elmondta,
szeretnék még tovább szépíteni a sír
környékét, célul tűzték ki, hogy az ahhoz vezető út burkolatot kapjon.
A rendezvényen a város, az intézmények és a civil szervezetek mellett lerótta kegyeletét TeleMolnár Gergely ki Pál dédunokája
és édesanyja is.
Gödöllő önkormányzata nevében Bárdy Péter
alpolgármester
koszorúzott.
Közreműködtek a Török Ignác Gimnázium
diákjai.

A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezték az
1848-49-es magyar szabadságharc híres tavaszi hadjáratának
"emlékhadjáratát", aminek során a katonai hagyományőrzők
felelevenítették az 1849. április 6-ai isaszegi csatát is.

A

programsorozat keretében az ütközet „másnapján” Gödöllőn, a Gras
salkovich-kastély díszudvarán bemutató várta az érdeklődőket, majd a Dózsa
György úti temetőben megkoszorúzták a két
1848/49-es emlékművet: az elsőt, még a kiegyezés előtt, 1861-ben állították a gödöllőiek, a másodikat pedig 1899-ben.

A kastélyban egybegyűlteket Bajkó Norbert alpolgármester köszöntötte, majd
Babucs Zoltán hadtörténész mondott beszédet. Természetesen a legnagyobb érdeklődést a lovasok bevonulása és a díszlövések váltották ki a fiatalokból.
Fotók: Tatár Attila

Besnyői PASSIÓ
   Hagyományosan virágvasárnap mutatták be a Besnyői Passiót a Máriabesnyői
Nagyboldogasszony Bazilikánál. Krisztus
szenvedéstörténetét ez alkalommal is az
egyházközség tagjai elevenítették meg. A
Besnyői Passió Mel Gibson Passió című

filmjére, valamint boldog Emmerich Anna
Katalin látomásaira épül. Fontos eleme a
zene, melyet a Passió és a Gladiátor című
filmek zenéiből állítottak össze. Az előadásba hagyományosan bevonták a közönséget is.

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. április 20.

Az anyák
ÜNNEPE
Május első vasárnapján az anyákat
köszöntjük. A legtöbben virággal, apró
ajándékkal köszönik meg ezen a napon a
gondoskodást. Nem is gondolnánk, hogy az
ünnep gyökereit az ókori Görögországban kell
keresnünk, de szélesebb körben csak az 1800-as években terjedt el.

A

z istenek és istennők
anyját, Rheát minden
tavasszal nagy ünnepség keretében köszöntötték
az ókori birodalomban. A rómaiak szintén megemlékeztek Cybeléről, minden istenek anyjáról március idusán.
Ismert, hogy a XVII. századi Angliában sem feledkeztek meg az anyákról: a böjt
negyedik vasárnapja volt az
ő ünnepük. Ilyenkor a család
apraja-nagyja együtt ment az
istentiszteletre, valamint különleges ebéddel, vacsorával
ünnepelt. Akik nem tarthattak velük, nem lehettek a jeles
napon édesanyjukkal, apróságokkal kezdtek kedveskedni nekik.
Az anyák napja a XIX. században vált egyre népszerűbbé, ám nem Európában, hanem
az Egyesült Államokban, Julia
Ward Howe költőnő, aktivista kezdeményezésére 1870-ben, majd
a ph i ladelph iai Anna Jarvis
(1864–1948) javaslatára nyilvánították ünneppé, aki így
akart tisztelegni imádott
édesanyja emlékének. Jelképének a fehér
szegfűt javasolta.

A világon először
hazánkban Pesterzsébeten állítottak
szobrot az anyaság
tiszteletére. 1930ban Sugár Béla, a
Török Flóris utcai
elemi iskola nevelője kezdeményezésére az erzsébeti
ifjú vöröskeresztesek felhívással fordultak a város ös�sz e s i skol á i n a k
tanulóihoz: Gyűjtsenek adományokat
az Anyák szobra elkészítésére! A felhíKaszap Károly: Anyák szobra. Pestszenterzsébet
vás eredményes volt,
Európában az I. világháború tíz iskola több mint 6000 tanuután terjedt el, a hagyományt lója járult hozzá megtakarított
Magyarországon a Magyar If- pénzével, valamint a szülők, iljúsági Vöröskereszt honosítot- letve üzemek, tehetős magánta meg. Az első megemlékezést személyek kegyes adománya1925-ben szervezték – igaz, ak- ikkal ahhoz, hogy az emlékmű
kor március 8-án, a mai elkészülhessen. A szobor alkonőnapon – 1928-ban tója Kaszap Károly szobrászpedig már miniszte- művész volt, aki az anya nőri rendelet sorolta alakját a 12 gyermekes Melis
a hivatalos isko- Andrásnéről mintázta. Talpalai ünnepélyek zatán ragyogó betűkkel viláközé. Érdekes- gított a felirat: ÁLLJ MEG ÉS
ség, hogy a két GONDOLJ ÉDESANYÁDRA!
Az Anyák Napja megünneplévilágháború
között létezett sének városunkban is nagy haa sokgyerme- gyománya van. A Gödöllői Cikes anyák ün- vil Kerekasztal minden évben
nepe is, ame- felkér egy édesanyát, aki ünnelyet augusztus pélyes keretek között szólaltatja meg a Világbéke-gongot. BJ
20-án tartottak.

Anna Jarvis
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ANYÁKNAPI

KÖSZÖNTÉS
  Szeretettel várunk minden anyukát és nagymamát családtagjaikkal
együtt

2022. MÁJUS 1-én
16 órakor
ANYÁK NAPI
KÖSZÖNTÉSRE
a Világbéke gongnál!

Hagyományaihoz híven a
Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület újra megrendezi az Édesanyák
köszöntését a Világbéke
Gongnál.
Közös ünneplésre hívjuk a város lakosait, polgárait, melynek során
szeretnénk köszönteni
az édesanyákat, nagymamákat, akik biztos háttérként mindig ott állnak
férjeik mögött, szeretetükkel, önzetlen odaadásukkal ők a család ös�szetartó ereje, tűzhelye.
Szeretnénk elismerni és
méltatni példaértékű teljesítményüket, ami sokszor alig észrevehetően,
de annál nagyobb erővel
munkálkodik a családok
életében.
Az ünnepségen a Gödöllői Gubancolók Színjátszó csoport kedveskedik
műsorral, a Gong megszólaltatására idén az Általános Nyugdíjas Klubot,
képviseletükben Kovács
Ferencnét kértük fel.
Szívből reméljük, hogy
sokan megtisztelik Anyák
napi köszöntőnket, szeretettel várunk mindenkit!
Gödöllői Civil
Kerekasztal Egyesület
(http://godolloicivilek.hu)
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ÚJABB DÍJAT NYERT a
gödöllői rendező filmje

  Folytatja sikeres fesztiválszerepléseit a Szelíd. A 46.
Clevelandi Nemzetközi Filmfesztiválon nyert díjat Nemes
Anna és Csuja László testépítős drámája.
A női testépítés világába betekintő, szerelmi háromszögtörténetet elmesélő film a 46.
Clevelandi Nemzetközi Filmfesztivál közép-és kelet európai filmek kategóriájának díját nyerte el. Nemes Anna és
Csuja László rendezésének a

világpremierje is Amerikában volt. Idén januárban a
Sundance Filmfesztiválon ez
az alkotás képviselte a nemzetközi filmek versenyében
Magyarországot.
A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Szelíd
című film főhőse Edina egy
női testépítő, aki együtt él
edzőjével, Ádámmal. Hogy
megnyerjék a világbajnokságot, Edinának komoly áldozatot kell hoznia.
A filmet április 6-án mutatták be a magyar mozikban, Gödöllőn pedig május
16-án 18 órakor a Gödöllői
Városi Moziban közönségtalálkozóval egybekötött vetítés
keretében láthatja majd a közönség. 
Forrás: Film.hu

Erzsébet királyné
ruhái Halbturnban
   Április 7-én Ausztriában,
Halbturnban nyílt meg Czédly
Mónika legújabb kiállítása. Erzsébet királyné ruháinak rekonstrukciói ez alkalommal egy
különleges helyszínen láthatók,
Mária Terézia egykori vadászkastélyában.
Az elmúlt években több rangos
helyszínen bemutatott kiállítás
mára huszonhárom ruhából áll,
most is több újdonságot láthat a
közönség. A ruhákat ékszer rekonstrukciók teszik teljessé.
A Gödöllő NetTV „Csütörtököt mondunk”című műsorában
Czédly Mónika elmondta, folyamatosan dolgozik a ruhákon. Az,
hogy melyik ruhát készíti el, az
attól függ, hogy milyen hiteles
források állnak rendelkezésre
egy-egy darabról. Ha pedig új információ kerül a birtokába, ak-

kor az alapján tökéletesíti a már
kész remekműveket.
A kiváló ruhatervező most új
különlegességen dolgozik: Mária Terézia egyik ruhájának rekonstrukcióját szeretné megvalósítani. Ez régi terve, de az elmúlt
két évben a pandémia akadályozta a munkában. Természetesen
nem áll le a Sisi ruhákkal sem, a
tervek szerint jövőre Korfun, az
Erzsébet királyné által építtetett és jelenleg felújítás alatt álló
Achilleionban mutatják majd be
a különleges kollekciót.
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DÍJESŐT HOZOTT április
eleje a zeneiskolásoknak
Az elmúlt hetekben
több zenei versenyt ren
deztek a zeneiskolás növendékek számára, amelyek újabb sikereket hoztak a Gödöllői Fréderic
Chopin Zenei AMI-nak.

A

Nyíregyházán megrendezett
XVI. Országos
Zongoraverseny
döntőjében az I.
korcsoportban mutatta be tudását Váray
Domonkos. A verseny három
díjat jelentett zeneiskolánknak:
Váray Domonkos II. helyezést ért
el és Bach művének legszebb előadásáért különdíjban részesült,
felkészítő tanára: Telek Zsuzsa

Ferenc Gergő

Czidra furulyakvartett

pedig tanári különdíjat kapott.
Váray
A XI. OrszáDomonkos
gos Czidra László Furulyaverseny
döntőjében Szabó
Hunor, Pirkó Emma,
Juhász Enikő és Sorompó Attila öregbítette tovább zeneiskolánk jó hírnevét. Kamarazene II. kategóriában II. díjat
kaptak. Felkészítő tanáruk Z.
Molnár Ildikó volt.

A XXI. Országos Rajeczky Ben
jamon gregorián- és népdalének-,
nép hangszeres verseny hármas
sikert hozott: a Csenderes együttes (felkészítő tanáruk: Albertné Joób Emese) Arany minősítést, szóló furulya kategóriában
Hídvégi Boldizsár (felkészítő tanára: Pertis Szabolcs) Arany minősítést, szóló ének kategóriában
Pervai László (felkészítő tanára:
Benedek Krisztina) Ezüst minősítést kapott.

II. Országos „Nyitnikék” Fuvolaversenynek Szentendre adott
otthont. A Mini korcsoportban
Ferenc Gergő mutatta be tudását, amire Ezüst minősítést kapott. Felkészítő tanára Szabóné
Szonda Gabriella volt, zongorán
közreműködött Szalai Gergő.
A magas színvonalú zenéléshez elengedhetetlen a jó szolfézs tudás. A Chopin Zenei AMI
diákjai ebben is kiválóak. Az I.
Játékos szolfézs komplex csapatversenyen a 3. osztályos szolfézscsapat a legmagasabb pontszámmal ért el Arany minősítést.
A csapat tagjai: Kasza Izabella,
Móna Júlia, Sipos Franciska
és Soós Cecília voltak, felkészítő tanáruk pedig Lázárné Nagy
Andrea. 
KJ

ÜNNEPRE HANGOLÓDÁS ÉS SEGÍTSÉG

  A Harmonia Divina egyházzenei fesztivál keretében adott jótékonysági
koncertet a Gödöllői Szimfonikus Zenekar az ukrajnai
menekültek megsegítésére. A rendezvény a húsvét-

ra való lelki felkészüléshez
is csodálatos lehetőséget
adott a közönségnek.
Az „Atyám bocsásd meg
nekik!” címmel megrendezett
koncerthez nem is választhattak volna méltóbb helyszínt,

mint a gödöllői Szentháromság templom, ahol Barber
Adagio Op.11., Mozart c-moll
adagio és fúga című műve
mellett Haydn: Krisztus utolsó
hét szava a keresztfán című
művének részletei csendültek fel. A koncertet Orbán
György Stabat Mater című
oratóriuma zárta. A grandiózus művet a Gödöllői Szimfonikus Zenekar a Budapesti
Monteverdi Kórus és a Vasas
Művészegyüttes Vass Lajos kórusa közreműködésével
szólaltatta meg. Szólót énekelt Csereklyei Andrea (szoprán) és Megyesi-Schwartz
Lúcia (mezzoszoprán). A műveket ismertette és vezényelt:
Horváth Gábor. 
KJ

GYÁSZHÍR
   Lapzártánk után kaptuk a szomorú hírt,
hogy hossza nt a r tó
súlyos betegség után
2022. április 15-én elhunyt Szkord iliszné
dr. Czitrovszky Ilona a
Frederic Chopin Zenei
AMI egykori tanára.
Temetéséről a család később intézkedik.

BAGOLY
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könyvesbolt

AJÁNLÓJA

A könyvtár dolgozói

Küszöb zenekar

T, MINT TESLA SZEFLI ÉS TINDER
   Egyre gyakrabban találkozunk elektromos autókkal
az utakon, sőt
feltűnnek a
Teslák is, azok
az elektromos
gépkocsik,
amik megváltoztatták és forradalmasították
az autóipart.
Egyszerre jelentettek kihívást a gyártók számára és egy
– valójában jónéhány – őrült játékát. A Tesla Elon Musk nevével forrt össze, s tény, hogy
nélküle talán még jó sokat várni kellett volna
arra, hogy az autógyártás új irányt vegyen.
De kicsoda valójában Elon Musk? Sokan
őt tartják a Szilícium-völgy egyik legellentmondásosabb személyiségének: egyesek
szerint startup-zseni és látnok, mások szerint
kiszámíthatatlan ügyeskedő. Számos meredek ötlettel állt már elő, amelyeket általában
meg is valósít legyen szó pénzügyi húzásról
vagy űrutazásról. Nem meglepő, hogy fantáziát látott az elektromos gépkocsik gyártásában, és meglehetősen sok pénzt áldozott a
fejlesztésre és a gyártás megindítására. Ehhez persze kellett egy szilícium-völgyi mérnökökből és vállalkozókból álló maroknyi, ám
rendkívül elhivatott csapat is. Együtt szálltak harcba és megpróbáltak olyan járművet
gyártani, amely gyorsabb, stílusosabb, jobb
útfekvésű és tisztább, mint a korábbiak. Nem
volt könnyű út…
Tim Higgins könyve ebbe enged bepillantást, megismertetve az olvasót nem csak
Elon Muskkal, hanem azokkal az „ötletgazdákkal” is, akik nélkül nem születhetett volna
meg a Tesla.
A könyv betekintést nyújt a különc, csodabogár újítók hihetetlen hazárdjátékába.
(Tim Higgins: Tesla – Elon Musk
és az évszázad fogadása)

– avagy költészet napja kortárs módra

   Az irodalom kedvelői vették birtokba a főteret a Magyar Költészet Napján. A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
szervezésében idén ismét színes irodalmi játékok várták az érdeklődőket.
A szervezők természetesen megemlékeztek az 1905. április 11-én született József
Attiláról, hiszen az ő tiszteletére lett ez a nap
a magyar költészet ünnepe. Most azonban
egy másik nagy költőnk Petőfi Sándor állt a
rendezvények középpontjában, kapcsolódva
a Petőfi évhez, amivel a költő születésének
200. évfordulójára emlékezünk.
A Verses Házban közel húsz gödöllői osztályt láttak vendégül, rajtuk kívül közel ezren látogattak ki az eseményre, nemcsak
Gödöllőről, de más településekről is.
A játékos feladatok – ahogy azt korábban
már megszokhatták a versek kedvelői – rend-

hagyó, XXI. századi megközelítésekkel hozták közelebb
az olvasókhoz költőinket: megzenésített verseket játszott
a Küszöb zenekar,
volt itt időmértékes
ugróiskola a sportbarátoknak, poétinder a
szerelmet keresőknek, madártani határozó
Petőfi módra – hogy csak néhányat emeljünk ki a választékból. És aki akart, akár egy
szelfit is lőhetett a költővel…amúgy könyvtáros módra. 
CM

TÖBB FOTÓVAL

a www.szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon.

Kosztolányi másik arca
   Ismerjük Kosztolányit. Vagy mégsem? Különleges est részesei lehettek
azok, akik a Királyi Váróban megtekintették a TERMINÁL WORKHOUSE,
Cafe.Desire című estjét.
A Kosztolányi tárcanovellái alapján ké
szült rendhagyó zenés-, alternatív irodalmi előadás, az egykori pesti kávéházak életében repítette vissza a közönséget. Igaz, a
nézőtéren ülők nem mindig tudták eldönteni,
hogy épp a múltban, vagy a jelenben vannak.
Igencsak meglepődött, aki irodalmi ismereteire támaszkodva keresett kapaszkodót, a
kilencven százalékban Kosztolányi De- Molnár György
zső szövegeire épülő előadást ugyanis
olyan írásokból állították össze, amelyek

nem jelentek meg
Gerlits Réka és
kiadásban. Ezért
Molnár Gusztáv
is volt megdöbbentő, mennyire aktuálisak ma is a száz
évvel ezelőtt papírra vetett sorok, akár
a mai élethelyzete
ket, a technikai fejlődést, COVID-ot,
a háborút, a social
mediát, a férfi-női
egyenjogúságot vagy a Me Too-t nézzük.
Gerlits Réka, Molnár Gusztáv
és Molnár György az ismeretlen,
sokszor ijesztően prófécia szerű
írásokat sok humorral fűszerezve tolmácsolták és tették különösen izgalmassá. 
KJ
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Tükröződések

ISTEN
ÉLTESSE!
  70. születésnapját ünnepelte április 12-én
Oszvald Marika Kossuth-, és Jászai Mari-díjas szÍnművész. Gödöllő
díszpolgárát a jeles évfordulón Gémesi György
polgármester és L. Péterfi
Csaba, az önkormányzat
kommunikációs igazgatója köszöntötték.

   Május 7-én nyílik meg a Tükröződések című eseménysorozat,
ahol 56 kortárs képző-és iparművész mintegy 150 alkotásával találkozhatnak az érdeklődők.
A Várkapitányi lakban megnyíló
kiállítás és vásár egy támogatói
összefogás, ami a Gödöllői Iparművészeti Műhely épületének felújítására szerveződött.
A rendezvénysorozat első, kiemelt eseménye egy aukció,
amelyen minden művésztől 1-1
műtárgy kerül árverésre, a támogatói vásáron pedig, több, mint
100 képző-és iparművészeti műtárgyat lehet majd megvásárolni.
A legtöbb képzőművészeti
műtárgy – festmények, grafikák, szobrok, textilművészeti autonóm művek – értéke százezer
forint és egymillió forint közé tehető. Az iparművészeti tárgyak –
ékszerek, táskák, kerámiák, szőnyegek, textilek – ára húszezer
forint és háromszázezer forint
között mozog. A támogatói műtárgyak listája megtekinthető a
www.gimhaz.hu honlapon és a
GIM-ház Facebook-oldalán.
A művészek felajánlásai mellett kiemelt fontosságú a láto-

gatók bizalma és támogatása,
akik a kiállítás megtekintésével támogatják a GIM épületének felújítását, tevékenységük folytonosságát. A kiállítást
1500 Ft-os felnőtt és 800 Ft-os
diák/nyugdíjas támogatói belépőjeggyel lehet megtekinteni péntekenként, szombatonként és vasárnaponként 10-18
óra között.

Hargitai vendégek
A KASTÉLYBAN
   „Egy újratöltött szellemiség”
címmel nyílt meg a Gyerg yó
szárhegyi Kulturális és Művészeti Központ kiállítása a Gödöllői Királyi Kastélyban.
A Hargita megyében, Gyer
gyószárhegyen működő művésztelep anyaga különösen
jelentős egész Romániában,
hiszen az ország
oly sok képzőművész-tábor anyagával ellentétben,
nem hordták szét,
továbbra is egyben
van. A művésztele-

pet 1974-ben alapította Zöld
Lajos, Gaál András és
Márton Árpád. Nosztalgiával gondoltak Nagybányára,
annak örökségét
szerették volna
visszaállítani, s
elvonulni az ak-

kori hatalom által felügyelt életformától.
1988-ban az akkori hatalom bezáratta az alkotótábort,
amely azonban az
1989-es események hozta új
korszakban
ismét megkezd het te
működését.
A gödöllői kastélyban megnyílt
időszaki tárlat
mindkét korszakot
bemutatja, mintegy
hatvan alkotás segítségével.

JAVASLATTÉTELI
FELHÍVÁS
CSILLAGOK FALA

   2020. szeptember 21-én, a Színházak Éjszakáján avatták fel a
Csillagok Falát a Művészetek Házában, ahová elsők között városunk Kossuth-díjas művészei,
Oszvald Marika színművész, Pécsi Ildikó színművész és Fodor
László klarinétművész, a múlt
évben pedig a lakosság javaslatai alapján Baráth Emőke operaénekes, Herczenik Anna operaénekes, valamint a Talamba
Ütőegyüttes Gödöllő tagjainak
kéznyomata került fel.
Ebben az évben újabb három
kéznyomatot avatunk az önök javaslatai alapján.
Április végéig várjuk azokra
az országosan és/vagy nemzetközileg ismert és elismert művészekre szóló javaslataikat, akik
Gödöllőn élnek vagy Gödöllőről
származnak!
Ezt követően szavazást indítunk és a három legtöbb szavazatot kapott művész kézlenyomata kerül fel a Csillagok Falára.
Az első forduló beküldésének
határideje: 2022. április 30.
A javaslatnak tartalmaznia kell
indoklással együtt a művész nevét, hivatását és eddigi díjait.
Javaslataikat írásban tehetik meg a megjelölt időpontig a
simon.edina@godollo.hu e-mail
címre, vagy a Gödöllő város
Facebook oldalán közzétett posztnál hozzászólásként.
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A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT. TAGGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI
8/2020 (04.20.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése, két igennel és egy
tartózkodással, írásbeli szavazás útján –
a Társaság társasági szerződésének 10.
C. f. pontja szerinti hatáskörében eljárva
– jóváhagyja, hogy a Társaság ügyvezetője, dr Ujváry Tamás úr személyi alapbére havi bruttó 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összegben kerüljön
megállapításra. Az ügyvezető személyi
alapbérének fentiek szerinti módosítása 2020. március 01. napjától hatályos.
A Társaság Taggyűlése felhatalmazza dr.
Guller Zoltán urat, a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Magyar Turisztikai
Ügynökség Zrt. vezérigazgatóját, hogy a
Társaság, mint munkáltató képviseletében a vonatkozó munkaszerződés módosítást aláírja. Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

9/2020 (05.05.) sz. Taggyűlési határozat A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése, két
igennel és egy tartózkodással, írásbeli szavazás útján a Társaság Felügyelő Bizottságának díjazását az alábbiak
szerint állapítja meg: – a Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke esetében
bruttó 250 000 Ft/hó, azaz bruttó kettőszázötvenezer forint/hó - a Társaság
Felügyelő Bizottságának tagjai esetében bruttó 200 000 Ft/hó, azaz bruttó
kettőszázezer forint/hó. A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásának jelen határozat szerinti módosítása 2020. február 01. napjától hatályos. A Társaság
Taggyűlése felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a díjazások módosítása
kapcsán a szükséges intézkedéseket
tegye meg. Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

Gépi földmunka
tereprendezés
www.gepifoldmunka-tereprendezes.hu
• Gépi földmunka
• tereprendezés
• telektisztítás
• tuskózás
• alap ásás
• placcolás
• tükör készítés

telefon: 06 20 261 7666
ingyenes
árajánlat

10/2020 (06.15.) sz. Taggyűlési határozat A Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megismerte a Társaság 2019. évi
beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és a kapcsolódó dokumentumokat (üzleti jelentés). A Taggyűlés megismerte a beszámolóhoz kapcsolódó
könyvvizsgálói jelentést. A Taggyűlés
egyhangú írásbeli szavazás útján elfogadja a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi éves
beszámolóját, a közhasznúsági mellékletét és könyvvizsgálói jelentését
-23.509 e forint adózott eredménnyel,
7.466.661 e forint mérlegfőösszeggel.
Ezzel együtt a Taggyűlés elfogadja a
2019. évi -23.509 e forint adózott eredmény (veszteség) eredménytartalékba
helyezését. Készült az írásbeli szavazólapok alapján.
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Madárritkaság
BUKKANT FEL
ÉV FÁJA:

Nevezési határidő
MÁJUS 10.

  Az Ökotárs 2022-ben is megrendezi a magyarországi Év Fája versenyt. A jelöléseket május 10-ig, a
Madarak és Fák napjáig várják. Az
idei évben is bárki jelölhet - családok, iskolai osztályok, civil szervezetek, baráti társaságok vagy munkahelyi közösségek is.
Minél többen támogatják a nevezést,
annál jobb, hiszen ez bizonyítja, hogy
a fa valóban különleges szerepet tölt
be a közösség életében. A versenyben
nem a legnagyobb, legöregebb, vagy
legszebb fát keresik, hanem azt, amelyik fontos szerepet tölt be a jelölő közösség, és a környéken élők életében.
A nevezéseket a korábbi évekhez hasonlóan idén is online várják, a www.
evfaja.hu oldalon keresztül.
A nevezett fák, illetve facsoportok
közül az Ökotárs négytagú szakmai
zsűrije választja ki azt a 10 döntőst,
amelyekre a közönség a júliustól októberig tartó voksolás folyamán szavazhat – itt dől el, hogy melyik fa nyeri el a címet ebben az évben.
Az Év Fája egy egészségügyi felmérésben részesül, és ha szüksége van
rá, egy speciális ápolásra szóló utalványt is kap, amelyet Börzsei Bence
faápoló és csapata végez el.
2011. óta a zsűri minden évben kiválasztja a Hős Fát is a döntősök közül.
Erre a címre olyan fák vagy facsoportok jelölését várják, melyek élete vagy
természetes környezete, élőhelye veszélyben van, és amelyek megmentéséért a jelölők sikeresen küzdöttek
vagy küzdenek még most is.
Bővebb információt a www.evfaja.
hu oldalon találnak az érdeklődők.

a vizes élőhelyek csökkenése. A borzas
gödény Délkelet-Európában és Ázsiában,
nagy kiterjedésű vizes élőhelyeken csoportokban fészkel. Fészkét nádból és más növényi anyagokból építi. Két-három tojását
egy hónap alatt költi ki. Szinte kizárólag halakra vadászik, gyakran
g y mást követő naösszefogva, a zsákmányt
pokon feltehetően
körbezárva, összeterelugyanaz a madár
ve. Tágulékony toroktűnt fel Tiszaalpár,
zacskójába nagyobb
Tömörkény és Szeged
mennyiségű zsákközelében – közölte
mányt is össze tud
a Magyar Madártani
gyűjteni.
Egyesület Csongrád-
Könnyedén, rövid
Csanád megyei csosiklásokkal, gyakportja kedden a köran igen magasan
zösségi oldalán.
röpül, miközben feA borzas gödények najét válla közé húzza. Az
gyon régen költöttek is Maeurópai állomány a telet
gyarországon, ma már csak
Afrikában tölti, nagy részük a
nagyon ritkán bukkannak fel, ezek
Nílus völgyében. A borzas gödény
a hatalmas – akár a három métert is meg- testhossza 160-180 centi, tömege 10-12 kihaladó szárnyfesztávú – madarak. Leg- logramm. Alapszíne fehér, szárnyának véutoljára a Fehér-tavon 2015-ben észlel- gén fekete csíkkal. Nevét fejének és nyatek egy példányt. A faj eltűnésének fő oka kának hátsó, borzas tollazatáról kapta.

Magyarországon ritkaságnak
számító borzas gödényt
(Pelecanus crispus) figyeltek
meg a madarászok az Alföldön.

E

VIDRA keresztelő
   Fél évesek lettek
és nevet kaptak a Fővárosi Állat és Növénykertben született óriásvidra
kölykök. Elnevezésükre szavazást írtak ki, aminek eredményeként a kislány
vidra a Maya, a fiú
vidragyerek pedig a
Lobo nevet kapta.
Utóbbi spanyolul
szó szerint farkast
jelent, de Argentínában az óriásvidrákat éppenséggel galléros/örvös farkasként (lobo gargantilla) is
emlegetik.
Az óriásvidra kölyköket szüleikkel, illetve
a nevelésükben szintén részt vevő két „nagy-

tesóval” együtt a Pálmaház szomszédságában élnek, látványetetésüket minden nap 13
órai kezdettel tartják. Ez a veszélyeztetett
faj a hazai állatkertek közül csak itt látható.

(Forrás: budapestzoo.com)

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. április 20.

A biokertészkedés
kiadvány, még 1984-ből. A címe
„A biokertész kalendáriuma”. Elkezdtem lapozgatni és roppant
érdekes dolgokat olvastam bene,
amit ezen a héten meg is osztok
Önökkel. Április havára a következőket tanácsolja.
A borsósorok közé a fejessaláta
palántáit javasolja ültetni és az
ágyások szélére az árvácskákat
javasolják. A korai káposztafélék
palántáit is lehet már kiültetni.
Akinek biokertje van, az útmutató szerint a gyümölcsfák
köré nagy tányérokat javasol és
Érdekes dolog, nagyon sokan próbál
10 centis komposztmulcsot, mekoznak vele évek óta a kiskertekben.
lyet érdemes bazaltőrleménnyel
Őszintén szólva, engem nem nagyon
beszórni, így mindig elegendő
tápanyag
jut ezeknek a fáknak és
érintett meg, ám nagyon sok hasznos
pár év múlva vastag humuszrédolog van, amit bárki felhasználhat
teg képződik. Nem rossz ötlet és
a „szokványos” kertészkedésben is.
nem csak a biokertekbe! A gyakori öntözést kiemelten a gyümölcsfák esetében javasolja, ami nem is csoda, hiszen ez is szükséges a hozam növeléséhez.
A fatányérba ültetett virágegyüttes üde
színfoltja lehet a gyepnek, ügyelve arra, hogy
ezek a virágok a szüretre már elvirágozzanak, különben nem tudjuk vagy csak nehezen a gyümölcsöket leszedni.
A csigák ellen is vannak praktikák, a sörcsapdát, mint egyik lehetőséget, majd a sorok közé vetett salátát, hogy esténként lesben
állva összeszedjük, amint kedvenc eledelükbiokertész a kártevőket nem el- ből lakmároznak.
pusztítandó ellenségnek tekinti, haA fűfelületekhez is van pár érdekes tanács,
nem elviselhető határok közt pró- többek között a Cofuna szétszórása fél cenbálja tartani.
timéter vastagságban, mely utána ellátja a
Sokan úgy vélik, hogy a biokert gondok gyepet a megfelelő tápanyagokkal és sernélküli kertészkedés, ám szemfülességet, kentik a talajéletet.
odafigyelést igényel, hiszen állandóan jeA zöldtrágyának valókat is el lehet már
len kell lennünk és állandó figyelemmel kell ilyenkor vetni, amit főleg a műtrágyázott,
kísérnünk a kártevőket, otthont adni a vé- leromlott talajok gyógyításához, feljavítádelmező állatoknak, madaraknak, sünök- sához ajánlanak. Ezek a mustár, csillagfürt,
nek, katicáknak, fürkészeknek. Ők mind- lóbab, kúpvirág magjai.
mind mind ezekből táplálkoznak, így védett,
Sok munka van egy ilyen kerttel, ám ropkényelmes terülepant érdekes is, így
tet kell biztosítani
ha magam nem is, de
számukra. UgyanÖnök bátran próbález persze érvényes
ják ki!
a vegyszerekkel keJó kertészkedést
zelt kertekre is.
kívánok:
A kezembe akadt
Bujtás Anikó
egy nagyon érdekes
www.bujtaskert.hu

A
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FOGADJ ÖRÖKBE
a Gödöllői Gyepmesteri Telepről!
LURKÓ
   7 hónapos közepes méretű
kan. Ivartalanítási kötelezettséggel fogadható örökbe!

BUNDI
   3 év körüli, ivartalanított kan. Szépen
sétál, de csak
egyedüli kutyának ajánljuk.

LOKI
   2 év körüli ivartalanított kan.
Minden kutyával
elvan, de csak
benti tartásra vihető! Pórázon
szépen sétál.

TIVADAR
    5 éves ivaros kan. Nagyon barátságos kutyus.
Kinti-benti tartásra vihető!

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:
06-30-630-3415, naponta 8-20 óráig
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ELÉRT EREDMÉNYEK:
LÁNY II. KORCSOPORT,
PEST MEGYE
7. Várszegi Gréta
LÁNY III. KORCSOPORT,
PEST MEGYE
2. Balázs Emese
3. Bordács Éva
5. Gáll Kata

TÁJFUTÓ SIKEREK

a Regionális
Diákolimpián

egyesület versenyzőit az egyéni,
nappali, egyfordulós, regionális tájékozódási futóversenyen
való indulástól. Ezúttal városi
Április 9-én rendezték
terepen – parkos, lakótelepi és
meg a 2022. évi Buda
erdős környezetben – tették
meg a korcsoportjuknak megpesti és Pest megyei
felelő távot.
Diákolimpia tájékozó
Az egyesület aranyjelvényes
dási futóversenyt és
minősítésű versenyzői – Kiss
Monspart Sarolta em
Kamilla, Balázs Eszter, Gyurina
Judit, Foris Máté – amellett,
lékversenyt Csepelen.
hogy eddig elért eredményeik alapján automatikusan bez esős időjárás sem aka- kerülnek az országos döntőbe,
dályozta meg a Gödöllői a megyei távot is az elvárásokKirchhofer József Sport- nak megfelelően teljesítették.

TÁJFUTÁS

A

LÁNY IV. KORCSOPORT,
PEST MEGYE
2. Vajda Júlia
4. Szabó Ágota
LÁNY V. KORCSOPORT,
BUDAPEST
3. Gyurina Judit
6. Rahner Anna
LÁNY V. KORCSOPORT,
PEST MEGYE
1. Balázs Eszter
3. Jávor Janka
4. Horváth Boglárka
LÁNY VI. KORCSOPORT,
PEST MEGYE
1. Kiss Kamilla
2. Kiss Boglárka
FIÚ II. KORCSOPORT,
PEST MEGYE
1. Várszegi Zsombor
2. Gyurina Márton
3. Bessenyei Kirill
4. Leskó Vince

24. alkalommal rendezte Gödöllő
a MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA OB-T
ATLÉTIKA

   Április 6-án rendezték a Diákolimpia mezeifutás országos döntőjét a gödöllői repülőtéren. A 24.
alkalommal lebonyolított döntő
megnyitóján dr Gémesi György,
Gödöllő város polgármestere, valamint Balogh Gábor, a Magyar
Diáksport Szövetség elnöke köszöntötte azon 3-6. korcsoportos
fiúkat és lányokat, akik eljutottak
a városi és megyei selejtezőket kö-

vetően az országos megmérettetésre. Az országos döntőn idén
több mint 2100 versenyző vett
részt mintegy 430 iskolából.
A gödöllői iskolák, valamint
a gödöllői színekben sportolók közül érmes helyezést senki sem szerzett. A legjobban
a VI. korcsoportos fiúk mezőnyében Lesták Ármin szerepelt, a MATE-GEAC versenyzője,

6. Léber Levente
FIÚ III. KORCSOPORT,
PEST MEGYE
1. Nagy Norbert
2. Leskó Lőrinc
3. Foris Ádám
4. Podmaniczki Balázs
5. Vajda Márk
6. Pintér Kornél
7. Podmaniczki Benedek
FIÚ IV. KORCSOPORT,
BUDAPEST
12. Ujvári Dániel
FIÚ IV. KORCSOPORT,
PEST MEGYE
3. Kiss Ágoston
5. Gáll Bence
7. Ivaskó Barnabás
8. Dobay Benedek
9. S
 zőke Mátyás
Koppány
10. Gyurina László
FIÚ V. KORCSOPORT,
PEST MEGYE
1. Foris Máté
2. Császár Arzén
4. Leskó Gábor
5. Finta Áron
FIÚ VI. KORCSOPORT,
PEST MEGYE
2. Foris Dávid
3. Szabó Márton

Gadanecz György tanítványa a
negyedik helyen végzett.
Az iskolák képviselői közül
egyéniben a III. korcsoportos lányok mezőnyében 16. lett Vancsó
Enikő az Erkel Ferenc Általános
Iskolából, testnevelője: Gadanecz
György. Csapatban a Török Ignác Gimnázium III. korcsoportos – Szentgáli-Varga Villő, Ábrahám Zita, Ábrahám Eszter,
Ivaskó Eszter összeállítású – leány együttese érte el a legjobb
helyezést, ők a 12. helyen végeztek.  Fotó: Thomas Schäffer
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GYŐZELMÉVEL TOVÁBBRA
IS ÉLEN A GÖDÖLLŐ
LABDARÚGÁS

Öt meccslabdáról
kapott ki a GRC
RÖPLABDA
   A hajrájához értek a női röplabda NB I küzdelmei. Az Extraligába való feljutásért idén is
ugyanaz a három csapat küzd,
amely tavaly is, azaz a Gödöllői Röplabda Club, a TFSE és a
MÁV Előre. A felsőházi rájátszás
3. fordulójában a GRC és a TFSE
összecsapását végül a fővárosiak
nyerték, akik már 2  :  0-ra is vezettek, ám a Monoron játszó házigazda gödöllőiek egyenlítettek,
és a döntő szettben 14  :  11-nél három meccslabdájuk is volt, azonban a vendégek mindegyiket hárították, majd a következő kettőt
is, s végül 18  :  16-ra fordítottak.

Szalay Attila a mérkőzést követően így nyilatkozott: Az első
két játékrészben nem volt olyan
játékelem, ami működött volna. A 3-4. szettben meg tudtuk mutatni, hogy mire képes
ez a csapat és az önbizalmunk
is visszatért. Ez kitartott a döntő felvonásban is. Több labdánk
is volt a mérkőzés lezárására, de
megremegtünk a lehetőségtől.
Ismét több ki nem kényszerített
hibát vétettünk és ezt könyörtelenül ki is használta az ellenfelünk. 
Forrás: NSO

NŐI NB I, felsőház:
Gödöllői RC – TFSE 2:3
(–15, –23, 14, 21, –16)

   A Pest megyei I. osztályú
bajnokság 24. fordulójában a Taksony otthonába látogatott a listavezető Gödöllő. 1-0-ás
sikerének köszönhetően továbbra is vezeti a
bajnokságot a Gödöllői
Sport Klub. A mérkőzést
követően Győri Zoltán a
következőket nyilatkozata: Furcsa hangulat fogadott
minket, ami a mérkőzés végéhez közeledve egyre csak
fokozódott. Többségében
egyenrangú küzdelem folyt
a pályán, kimondottan jó csapat benyomását tette rám a
Taksony, méltatlannak gondolom a tabellán elfoglalt helyezésüket. A győzelmünk
megérdemelt volt, minden játékosunk rendesen megdolgozott a sikerért. Ha a 0-1-nél
szerzett teljesen szabályos
gólunkat nem fújják vissza

les
miatt,
akkor a végén nyugodtabban is be tudták volna fejezni a meccset a
csapatok. Egyébként a játékvezetés teljesen korrekt volt,
a spori végig kézben tartotta
a meccset. Sok sikert kívánok a hazaiaknak a bajnokság további részére!
Forrás/fotó: facebook.com/
GodolloiSportKlub

PEST MEGYEI I. OSZTÁLYÚ
BAJNOKSÁG, 24. FORDULÓ:
Taksony SE – Gödöllői SK 0-1 (0-0)
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FELHÍVÁS
GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ
adományozására
vonatkozó
javaslattételre
A városi cím és díjak alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint
a polgármesteri tisztség
hivatalos jelvényének viseléséről szóló 20/2020.
(VI.12.) önkormányzati rendelete alapján a díj azoknak a személyeknek, vagy közösségeknek,
illetve szervezeteknek adományozható, 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, illetve
szervezet részesíthető, amennyiben
közösségre, illetve szervezetre nincs
javaslat, három személy részesíthető a díjban.
Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan
SZEMÉLYEKRE,
KÖZÖSSÉGEKRE,
ILLETVE SZERVEZETRE
akiket méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére.
Kérem, hogy javaslatát, részletes indoklással szíveskedjen eljuttatni a
tamas.marta@godollo.hu címre.
HATÁRIDŐ:
2022. ÁPRILIS 29. 16.00 ÓRA.
Dr. Györfi Beáta Egészségügyi
Bizottság elnöke sk.
Nagy Péter Szociális és Családügyi
Bizottság elnöke sk.
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FELHÍVÁS GÖDÖLLŐ
TALENTUM DÍJ
adományozására
   A városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről
szóló Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020.(VI.12.) sz. és
az ezt módosító 21/2021.(VIII.30.) sz. önkormányzati rendeletében szabályozza a
GÖDÖLLŐ TALENTUM díj adományozásának rendjét.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM díj adományozható annak a gödöllői 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
színvonalú tevékenységével hozzájárult Gödöllő város jó hírneve növeléséhez.

A rendelet alapján GÖDÖLLŐ TALENTUM díjban évente egy személy részesíthető.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot
olyan személyre, akit méltónak tartanak
e díj odaítélésére 2022-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: 2022. április 29. (péntek) 12:00 óra
Molnár Gergely a Kulturális,
Ifjúsági és Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottságának elnöke sk.
Dr. Pappné Pintér Csilla a Köznevelési és
Közösségfejlesztési Bizottság elnöke sk.

FELHÍVÁS GÖDÖLLŐ
GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ adományozására
   A városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről
szóló Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020.(VI.12.) sz. és
az ezt módosító 21/2021.(VIII.30.) sz. önkormányzati rendeletében szabályozza a
GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT díj adományozásának rendjét.
A rendelet értelmében a díj adományozható azoknak a személyeknek, közösségnek,
szervezetnek, akik (amelyek):
a.) kiemelkedő eredményeket értek el
a nevelő-oktató munkában, illetve
annak szervezésében, irányításában,
b.) magas fokú pedagógiai és szakmai
felkészültségük alapján élen járnak
az újszerű és hatékony pedagógiai
módszerek kidolgozásában 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 szervezet, vagy legfeljebb három személy részesíthető.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot
olyan személyre vagy személyekre, illetve szervezetre/ közösségre, akiket méltónak tartanak e díj odaítélésére 2022-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: 2022. április 29. (péntek) 12:00 óra
Molnár Gergely a Kulturális,
Ifjúsági és Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottságának elnöke sk.
Dr. Pappné Pintér Csilla a Köznevelési és
Közösségfejlesztési Bizottság elnöke sk.
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REJTVÉNY

MEGFEJTÉS:

100 éve elhunyt író, költő, drámaíró, újságíró,
pedagógus neve és egy népszínművének címe

Beküldési határidő:
2022. MÁJUS 4.
A BAGOLY KÖNYVESBOLT
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Mácsár Imre, Szabó Ottó
A DŰLŐ BORKERESKEDÉS 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Marton Tibor, Ligárt Zsófia
A HAPPY BOX (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte: Koppány Edit
A VÁROSI MOZI ajándékát nyerte:
Lancsin Benjámin, Imre Nikoletta;
A VÁROSI MÚZEUM ajándékát nyerte:
Szívós Istvánné, Lipták Irén
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!

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
GÖDÖLLŐI KÖZFORGALMÚ
GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI IDŐSZAK:
hétköznap és szombaton: 20.00-22.00 óráig
vasárnap és ünnepnapokon: 8.00-22.00 óráig

2022. április 18-tól 24-ig
EGYETEMI GYÓGYSZERTÁR
Egyetem tér 1., Tel.: 06-28/420-243
2022. április 25-től május 1-ig
MÁRIABESNYŐI GYÓGYSZERTÁR
Gödöllő, Szabadság út 167., Tel.: 06-28/419-749
2022. május  2-től 8-ig
MEDICINA GYÓGYSZERTÁR
Dózsa György út 12., Tel.: 06-28/410-251
0-24 ÓRÁS GYÓGYSZERTÁRI NYITVATARTÁS:
VÖLGY PATIKA (OMV kút mögött)
2142 Kistarcsa, Szabadság út 56. Tel.: 06-28/999-615
GYÓGYSZERTÁRI ÉJSZAKAI ÜGYELET
BUDAPESTEN 20.00-TÓL 08.00 ÓRÁIG:
ÖRS VEZÉR GYÓGYSZERTÁR – Budapest,
Örs Vezér tere 23., Tel: 06-1/221-3861, vagy 06-1/422-0382
TERÉZ GYÓGYSZERTÁR – 1067. Budapest, Teréz krt. 41.
(Teréz krt. – Szondi utca sarok)
Tel: 06-1/475-0295, vagy 06-1/311-4439
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VADÁSZPONT Kft.
BEMUTATKOZUNK

A Vadászpont Kft. 2019-óta
Gödöllőn működik, egyik leg
meghatározóbb szereplője a
hazai vadászruházati piacnak.
Dinamikusan fejlődő magyar
tulajdonú cég, folyamatosan
bővülő termékpalettával.

T

öbb, mint 130 üzletből álló hálózatunk biztosítja a folyamatos fejlődésre való törekvést. A jelenlegi multinacionális cégekkel tűzdelt piacon is tudunk
értéket teremteni, versenyképes termékekkel előállni. Több kiváló gyártónak,
márkának is kizárólagos forgalmazói vagyunk, alább a teljesség igénye nélkül egy
rövid kedvcsináló.
AIGLE: Prémium vadászcsizmáink a
legjobb minőséget jelentik a piacon! 160
éves tapasztalat, elnyűhetetlen, kézzel készített francia termék, széles modellválasztékkal. Közel 60 lépésből áll egy csizma elkészítése és minden egyes darabnak át kell
menni a manuális ellenőrzésen. A talp háromféle sűrűségű anyagból áll össze, illetve a sarokrészben kialakított ütéscsillapító betét teszi még kényelmesebbé akár az

egész napos cserkelés, vagy hajtás során is.
GARSPORT: 1972-ben alapított, napjainkban elismert
olasz bakancs márka és a túrailletve hegymászó lábbelik mellett egyre nagyobb hangsúlyt
fektet a vadászbakancsok fejlesztésére is. Fiatalos fejlesztőcsapata folyamatosan dolgozik
az új alapanyagok, technológiák bevonásán, saját gyárban készíti termékeit.
AVIGNON: Svéd gyártó,
amely a téli extrém hidegeknek üzent hadat! Minden, ami
védelmet nyújthat a
zord idők ellen: zoknik, fűthető ruházat, csizmák. Ki
szeretnénk emelni a piacon egyedülálló RIDGE
csizmát, amely extra
meleg, teljesen vízálló,
ugyanakkor kényelmes
lábbeli is, 12,5 (!) mm
neoprén béléssel.
TREESCO: A francia cég márkáit a kitűnő ár/érték arány jellemzi.
Percussion már régóta jól ismert
és bevált brand, megfizethető termékekkel van jelen a hazai boltokban, míg a
feltörekvő, kicsivel magasabb árfekvésű
Verney-Carron ruhák szinte berobbantak
a magyar piacra.
A prémium kategóriát kereső vevőink
igényeit pedig teljes mértékben ki tudjuk
szolgálni a Club Interchasse márka szortimentjében található ruhákkal.
Praktikusságuk, anyaghasználatuk kiemelkedik a konkurensek közül. Nem utolsó
sorban alkalmi, illetve mindennapi használatban is megállják a helyüket mind tartósságban, mind esztétikailag.
EKA: 1882-ben alapított svéd kés manufaktúra. A cég neve egybeforrt a minő-

séggel, termékeik az egész világon ismertté váltak az erősségükről, biztonságukról
és első osztályú kialakításukról. Kínálatukban megtalálhatóak a behajtható pengéjű késektől kezdve, a fix pengéjűeken át egészen a fűrészekig. A kések
pengéihez Sandvik 12C27 acélt használnak mely egy martenzites rozsdamentes,
nagy tisztaságú acél. Kiválóan edzhető,
jó a kopásállósága, könnyen fenhető, jól
viseli a kis élszögeket, szívós, igen harmonikus ötvözet.
BEARTOOTH: Elhoztuk Amerikát!
A vadászati kiegészítőket forgalmazó cég
termékei a letisztultságot és praktikumot
képviselik. Kínálatunkban megtalálhatóak neoprén tusvédők, pofadék magasítók,
tushosszabbítók, illetve távcsővédők is.
Fontos számunkra a helyi közösség, szűk
életterünk fejlődése, részt veszünk Gödöllő
társadalmi-, illetve karitatív életében is.
Cégméretünk és munkatársaink
hozzáállása lehetővé teszi a
családias, családbarát légkört. Nagy szeretettel,
kiváló szakemberekkel, egyedülálló kiállítói térrel, egzotikus
trófea fallal és termékeinkből teljes méretsorral várjuk a természetjárás és a vadászat
szerelmeseit.
Térjen be hozzánk, egy
meleg kávé és kellemes beszélgetés mellett segítünk kiválasztani az
Önnek- és a felhasználási módnak legmegfelelőbb ruházatot, lábbelit! Ismerjük meg
egymást!
(x)

Címünk: 2100 Gödöllő,
Pattantyús Ábrahám körút 10
Telefon: +36-70-626-7505
Nyitvatartás:
hétfő-péntek: 8-16 óráig
E-mail: info@vadaszpont.hu
Weboldal: www.vadaszpont.hu

HIRDETÉS Ӏ 27

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT • 2022. április 20.

Húsvéti ajánlataink
Szeretteivel töltSe az ünnepet, ne a konyhában!

A húsvéti süteményeket rendelje meg tőlünk,
önnek nem kell
fáradoznia, csak gondtalanul élvezni
az ünnepet és fogadni a locsolókat!

órás műhely
márkáS órák
karbantartáSi munkái
röVid HatáridőVEl

VízállóSági VizSgálat
kártyáS fizEtéSi
lEHEtőSég

ElEmcSErE • SzíjcSErE
óraüVEgcSErE • PolírozáS

Herbák Zoltán órás

Cukrászmestereink
ajánlják Önnek!
különlegeSSégekkel
várjuk önt ápriliSban iS!

Telefon: 06-70-378-0573

Pécel, rákos utca 1. (5. számú üzlet)

Epres, Málnás, mangós, pisztáciás, csokoládés
süteményekkel és desszertekkel.
További részleTek: cukraszda.solier.hu

ebéd menü
Ebéd menük helyben fogyasztása
és elvitelre történő átvétele továbbra
is a cukrászdában lehetséges!

AZ EBÉDMENÜT HÁZHOZ IS SZÁLLÍTJUK!
https://etterem.solier.hu/hu/heti-menu-2

SOLIER CAFE - Cukrászda, Kávéház & Catering
2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.
TorTarendelés: +36-20-396-55-12 • Menü Megrendelés: +36-20-350-40-11
www.solier.hu • ebéd Menü: https://etterem.solier.hu/hu/heti-menu-2

ny.: Hétfő-Péntek: 8-1530 • Szombat-Vasárnap: zárVa

NYILATKOZZ AZ ADÓ 1 %-ÁRÓL!

A GÖDÖLLŐI CUKORBETEGEK EGYESÜLETE
nem csak a tagjai részére tartja fontosnak a cukorbetegség
kezelését és a szabadidő kellemes eltöltését.
Már több városi rendezvényen bizonyítottuk, hogy
feladatunknak tartjuk a cukorbetegség korai felismerését
és kezelését, ezért végeztünk ingyenes méréseket.
Ahhoz kérjük most a segítségüket, hogy ezt
a tevékenységünk megmaradjon és bővüljön.

GÖDÖLLŐI CUKORBETEGEK EGYESÜLETE
ADÓSZÁM: 18684852-1-13
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Hirdetésfelvétel,
lapinformáció
E-mail: godollomedia@gmail.com
Web: www.szolgalat.com

06-20-5255-366

Tel.:
Cím: Gödöllő, Szabadság tér 7.

(Irodaépület az önkormányzat parkolójában)

NYITVATARTÁS:

H: zárva • K: 11-17 • Sz-Cs: 9-16 • P: 9-12

LAPZÁRTA:

A megjelenés előtti hét péntek 12 óráig.
Megjelenés szerdán.
Telefonon, faxon, levélben hirdetést
nem áll módunkban elfogadni.
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget.

GYÁSZ
Fájdalommal tudatjuk, hogy
Barta Lászlóné Ibolya április 2-án
életének 77. évében súlyos betegség következtében elhunyt.
Édesanyánkat 2022. 04. 25-én
hétfőn 11 óra 30 perckor a Csömöri Sírkert szóróparcellájában
- Csömör, Főnix u.1. - helyezzük
örök nyugalomra Római Katolikus szertartással. Kérjük, hogy
akik szerették, egy szál virággal
búcsúzzanak tőle.
A gyászoló család

INGATLAN
•  Eladó Gödöllőn a Kökény utcában
egy nappali + 2 fürdőszobás, 2 hálószobás, teraszos téglából épült,
szigetelt családi ház gyönyörű panorámás környezetben 69 M Ft–ért.
Érd.: 06-20-919-4870
•  Eladó Gödöllőn a Királytelep és a
Kertváros szomszédságában egy

IMPRESSZUM
Kiadó: Magyar
Önkormányzatiság
Fejlesztéséért Alapítvány

nappali + 2 szobás téglából épült
2 fürdőszobás iker családi ház 400
nm-es telekrésszel. Iár: 49,9 M Ft.
Ugyanott eladó 2 szintes fitneszterem, mely átalakítható lakássá, ehhez hozzáépítve egy kétállásos 60
nm-es garázs. 700 nm-es telekrés�szel. Iár 65 M Ft. Egyben és különkülön is eladó. Érd.: 06-20-919-4870
•  Eladó Gödöllőn egy 120 nm-es
2 lakásos társasháznak az emeleti része 700 nm saját telekrésszel.
Nappali + 3 szoba, 2 fürdőszoba,
egy nagy méretű terasszal + két
erkéllyel, garázzsal 67 M Ft irányáron. Érd.: 06-20-919-4870
•  Eladó Gödöllőn egy 82 nm-es, 4
szobás, összkomfortos öröklakás
2 WC-vel, erkéllyel a belvárosban
54,9 M Ft-ért. Érd.: 06-20-919-4870
•  Eladó Gödöllőn a blahai részen
egy saroktelken kétszintes ikerház egyik fele. Nappali + 4 szobás,
2 fürdőszobás, garázzsal. Iár: 85 M
Ft. Érd.: 06-20-919-4870
•  Eladó Hévízgyörkön egy kétgenerációs, 220 nm-es lakóház két
nappali, 3 szoba 812 nm-es telken,
felújított állapotban 72 M Ft irányárért. Érd.: 06-20-919-4870
•  Eladó Veresegyházán 1700 nmes, osztható építési saroktelek. Befektetésre, vállalkozásra kiválóan
alkalmas. Iár: 73 M Ft. Érd.: 06-20919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
•  Gödöllőn az Erzsébet krt. 2-ben
2.em. 2 szobás, 55 nm-es lakás kiadó. Új ablakok, laminált padló,
konyha, csempézett fürdőszoba,
WC. Tel: 06-30-2242-653
•  Központban 1 szobás, étkezős,
összkomfortos lakás családi házban kiadó. 06-30-307-7314
•  Kiadó a Szabadka utcában egy
51 nm-es, frissen felújított, vadonatúj háztartási gépekkel rendelkező, 2 szobás bútorozatlan lakás
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nem dohányzó, kis állattal nem rendelkező személy vagy pár részére.
140.000,-Ft/ hó+ rezsi+ kéthavi kaució+ rendszeres jövedelmet igazoló dokumentum. 06-20-415-6298

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
•  Eladó Gödöllőn 73 nm-es, kétszintes belvárosi üzlet parkolási lehetőséggel 69 M Ft irányárért. Érd.:
0620-919-4870
•  Vásárolnék belvárosi 30-40 nm-es
üzlethelyiséget. Érd.: 0620-919-4870
•  Vennék egy 1 kocsibeállásos garázst bármelyik lakótelepen. Érd.:
0620-919-4870

ÁLLÁS
•  Munkaidő pótlékkal műanyag
feldolgozó gödöllői kft. felvesz BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, FORGÁCSOLÓT, K ARBANTARTÓT

és FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat is szívesen
fogadunk. Érd: 06-20-9423-112,
uzemvezeto@plastexpress.hu
www.plastexpress.hu
•  Jogosítvánnyal rendelkező férfi munkatársat keresünk temetői
munkára, valamint összetett irodai munkára női alkalmazottat. Jelentkezés személyesen fényképes
önéletrajzzal: Gödöllő, Dózsa Gy. út
16.sz. alatt. 06-30-478-3673
•  Gödöllői cukrászdába mosogató, takarító munkakörbe, munkatársat keresünk! Érd: +36203220372
•  Gödöllői Kft. azonnali kezdéssel felvesz 2-3 fő szobafestésben
és homlokzatszigetelésben jártas
szakmunkást. Magas bérezés, megállapodás szerint. 06-20-435-9650
•  Gödöllő, palotakerti FAGYLALTOZÓBA és a péceli TIRAMISUK
cukrászdába fiatal, női munkatársat keresünk ELADÓI munkakörbe.
Tel: 06-20-423-6335

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ADÓHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐI
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
A munkavégzés helye: Gödöllői Polgármesteri Adó- és Ingatlangazdálkodási Iroda
Képesítési előírás: középfokú képesítés, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés, vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, középiskolai végzettség és OKJ szerinti
gazdasági elemző és statisztikai ügyintéző, banki ügyintéző
és regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés.
A munkakörhöz tartozó feladatok:
  •  az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóigazgatási feladatok, jogszerű és szakszerű elsőfokú adóhatósági ügyintézés helyi iparűzési adó vonatkozásában, fizetési könnyítés iránti kérelem döntésre történő előkészítése,
  •  adóellenőrzés helyszínen vagy a rendelkezésre átadott iratanyag összevetése saját nyilvántartással, helyszíni szemle lefolytatása,
  •  ügyfélfogadás, ügyfelek tájékoztatása, egyes ügyviteli feladatok ellátása.
Jelentkezés: szakmai önéletrajz és képzettséget igazoló okiratok benyújtása személyesen, postai úton, vagy elektronikusan dr. Kiss Árpád jegyző részére. (2100 Gödöllő,
Szabadság tér 6.,) e-mail cím: pmh@godollo.hu
Benyújtási határidő: 2022. 05. 06.
A munkakörrel kapcsolatosan Mag Erika Adó- és Ingatlangazdálkodási Iroda vezetője (28/529-186) ad felvilágosítást.
Gödöllő, 2022. 04. 11. – Dr. Kiss Árpád sk.jegyző
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•  A Málnárium-Gödöllő Női Fitnesz
Klubba vidám edző munkatársakat
keresünk részmunkaidőben. Szakirányú végzettség előny, de a sokoldalúság, jó kommunikációs készség,
precizitás, rugalmasság, kreativitás és a pozitív csapatszellem az
egész klub számára fontos tulajdonságok. Jelentkezés önéletrajzzal
és motivációs levéllel: malnarium@
malnarium.hu

•  Tapasztalattal rendelkező hölgy •  Language Cert akkreditált, nemtakarítást vállal, illetve házimunká- zetközileg elismert, egynyelban való besegítést Gödöllőn és vű nyelvvizsga Gödöllőn az I.L.I.
Nyelviskolában! Ugyanitt egyéni
Szadán! Tel: 06-70-949-6212
és kiscsoportos nyelvtanfolyamok
kedvezményes díjon. ÉrdeklődSZOLGÁLTATÁS
ni: I.L.I. Kft., 20/543-1775, 20/5562653,
info@ili.hu
•  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50
nyelven, anyanyelvi, diplomás, gya- •  KERTGONDOZÁS. Bízza most
korlott szakfordítókkal, tolmácsok- rám! Fakivágás, sövényvágás, bokal! Kedvezményes, áfamentes zótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Fü•  Palotakerti 56 nm-es földszinti laká- díjak. I.L.I. Fordítóiroda, Gödöllő, vesítés, gyepfelújítás, vegyszesunk takarításához takarítónőt kere- Körösfői u. 2. Tel.: 06-20-556-2653, res gyomirtás. Rotációs kapálás.
sünk. Érdeklődni 06-28-785-638 tele- 06-20-543-1775, e-mail: info@ili.hu, Gyepszellőztetés. Metszés. Ágak,
fonszámon lehet de. 10-12 óra között. ili.godollo@gmail.com
levelek elszállítása. Ereszcsator-

Szabó zoltán
vízvezetékszerelő

•
•
•
•
•
•
•
•

c saptelepek
mosdók
wctartályok,wccsészék
mosdó/mosogatószifonok
bojlerekvízkőtelenítése
kerticsapok
vízórákcseréje
egyébjavítások,
cserékvégzése

06-30-2581 565
IngyeneS kISzálláS!

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

na tisztítás. Kerttakarítás. Kerítésfestés. Gépi permetezés. Kerti
tavak tisztítása. Talajfúrás. 06-30747-6090
•  KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. Elérhetőségek: 0630-5921856, zacsekne.danuta@gmail.com
•  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, régi fűtési
rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK,
KONVEKTOROK karbantartása felújítása, javítása. Tel: 06-20-9527289, 06-28-476-229

fakivágást, gallyazást
vállalunk alpintechnikával
akár elszállítással is.

Minőségi klíMák
raktárról azonnal
Klíma szerelés rövid határidővel

hűtés-Fűtés

hívjon most!

Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk,
több típusra és árkategóriában.

Ingyenes felmérés

Telefon: 06 30 620 7119 • 06 30 333 7598
E-mail: info@x-klima.hu • Web: x-klima.hu

fűkaszálás

rövid határidővel!

Hívjon mosT!
Tel.: 06-30-218-7023
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VízVezetékszerelés
duguláselhárítás
gödöllőn!

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén.
Nyugdíjas kedVezméNy!
mosdók, mosogatók, WC-k,
WC-tartályok javítása, cseréje,
mosógépek bekötése, kádak cseréje,
rövid határidővel, garanciával

fürdőszobák
felújítása, átalakítása

Sebők Richárd
egyéni vállalkozó

Kisebb munKáKat is vállaloK!

06-30-353-99-03
•  SZÁMÍTÓGÉPES problémája van?
Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
06-30-333-9201
•  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás
nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseréje. Csatorna kamerázás.
VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
•  REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE
akár 2 órán belül! Új redőny azonnal megrendelhető! Péter úr, 0620-3685-888

Kardos Ferenc

szobafestő
SZOBAFESTÉS,
MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS,
FAHÁZAK KARBANTARTÁSA.
Nálunk minden az Ön
kényelmét szolgálja!

2100 Gödöllő,
Petőfi tér 13.
BORKERESKEDÉS H-P: 10-18, Szo: 10-12

•  Ács, bádogos munka, régi tetők, TÁRSKERESŐ
ereszdeszka javítása festéssel, kerti
•  TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítá- munkák, fakivágás elszállítással. Kő- •  62 éves férfi – korban hozzá illő
sa, tetőszerkezeti munkák, ácsmun- műves munkákat is vállalunk. Érdek- – párját keresi hosszú távú kapcsoka, bádogos munka, ereszcsatorna, lődni: Báránka Tibor 06-70-6577-921 lat reményében. Hívj bátran. Tel:
06-70-702-7031
Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás,
ereszdeszkák, madárdeszkák fes- •  Cégét adóbevallás előtt átveszem.
tése, palajavítások, kúpcserép leke- 06-30-563-5067 (9-18-ig hívható)
ADÁS-VÉTEL
nése, leszögelése. Bármilyen kisebb •  RÉGI UTCAI KERÍTÉSEK felújítása! A
javításokat is vállalok. Nyugdíjasok- lábazat rendbetétele, a kapuk beállí- •  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbenak 10% kedvezmény! 06-30-526- tása, szükség esetén cseréje. Új gon- csüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órá8532, 06-70-362-7324
dozásmentes fém kerítés elemek
kat, mindenféle szobrokat, vitrin
•  Lapostető szigetelés, vízszigete- felszerelése Magyarország egyik
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hilés 20 éves szakmai tapasztalat- LEGOLCSÓBB gyártójától. Az ügyányos darabokat is), régi pénzeket,
tal, garanciával! Otthonfelújítási intézésben tudunk segíteni. Tel: 06könyveket, bizsukat és ékszereket,
támogatásra is! Áron úr, 06-20- 20-9463-409
borostyánt, mindenféle régiséget
297-3510.
•  LAKÁSKARBANTARTÁSI munkákat és HAGYATÉKOT. Legmagasabb
•  DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL- vállalok előzetes telefonos egyez- áron vásárolunk első vevőként! Tel:
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
tetés alapján. Tel 06-20-9463-409
70/942-0806, 70/603-7642

Hívjon most: 06-70-304-7151

Kor-Mon nyílászáró Kft.

Minőséget kínálunk!

realtherm műanyaG nyílászáróK és BOrOvi
Fenyő nyílászáróK Gyártása és Beépítése!

RealtheRm nyílászáRók
Gyártási határidő: 3-6 hét
Profilok:
71 mm, 76 mm, 80 mm
Üvegezés:
24 mm, 40 mm, 48 mm, 52 mm

• Fix, bukó, bukó-nyíló
ablakok, erkélyajtók
• Toló-bukó, emelő-toló rendszerek

• Íves, alakos
szerkezetek
• Bejárati ajtók

BoRovi fenyő nyílászáRók
8-12 hét
68 mm, 78 mm, 92 mm
24 mm, 38 mm, 48 mm

• Kiegészítők: párkány,
takaróléc, redőny,
szúnyogháló

típusÚ Beltéri aJtóK Gyártása és Beépítése!
Gyártási határidő: 8 hét
Kizárólag lengyel és Cseh méretrenddel dolgozunK,
nincs lehetőséG eGyedi Gyártásra.
Kivitel: egyszárnyú, kétszárnyú nyíló ajtók, falban futó,
fal előtt futó ajtók, csukló ajtók
szerKezet: papírrácsbetét, MDF, fenyő
Fólia: Greko alap fólia, Prémium, CPL
OpcióK: biztonsági üvegek,
kilincsek, automata küszöb, stb.

KérJen helyszíni Felmérést, szaKtanácsadást – Bemutató termünk: Gödöllő, Kossuth l. u. 26.
nyitva: h-p: 8.30-16.30, sz: zárva • ElérhEtőségEink: 06-30-280-93-75, 06-30-398-48-15, 06-28-423-739,
ÚJ cím!! kormonnyilaszaro@gmail.com • www.kormon.hu • www.realtherm.hu
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ÁCS, SZAKKÉPEZSETTEREK

vízszerelés

Csapok, szifonok, mosdók,
WC-k, WC tartályok stb. cseréje.
Új vezetékek kiépítése.
(06-20) 412-0524

•  KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
vásárolok festményeket, ezüstöket,
bronzokat, órákat, bútorokat, porcelánokat, katonai tárgyakat, stb. hagyatékot. Üzlet: 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com
•  Eltartható zöldség- és gyümölcsféleségek a tőlünk megszokott szolid árakon. Almafélék ládás tételben
250 Ft/kg, sárgarépa 220 Ft/kg, zeller
300 Ft/kg, burgonyaféleségek 150-

(VAD)
Kovászos

Helyben
készül

Adalékok
nélkül

170 Ft/kg, vöröshagyma 200 Ft/kg,
lila és fehér hagyma 250 Ft/kg, fokhagymák 1200-1700 Ft/kg, mák 1300
Ft/kg, babfélék 660-1100 Ft/kg, napraforgó 240 Ft/kg. Natúr, valamint
sárgarépás, céklás, tökös almalevek
1300 Ft/3 l, 1700 Ft/5 l. UNIBOND BT.
Gödöllő, Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel: 06-28432-941, 06-30-406-5898
•  Két db Hauck állítható gyerekszék,
egy ovális rattan dohányzóasztal, fehér kétfiókos gyerekágy, fa járóka,
bécsi rövidhúros páncéltőkés zongora, koloniál csillárok, régi Singer varrógép asztal eladó. 06-20-341-4088
•  Henger formájú 80-150 literes saválló
hordók és disznóvágáshoz használt kellékek sürgősen eladók. 06-28-415-093
•  Elektromos varrógép, tea tűzhely,
kemping kerékpár, 15 literes üvegballon, nagy szőlőprés, eladó megegyezés szerint. 06-70-284-8369

Élesztomentes

Bio
lisztbol

NYITVA
keddtől péntekig
14:00-18:00

ól
Al AP T TE Tő ig
A

M
• cserepes lemez fedés
• széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
• tetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréje

Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk!

+36-30/919-4694

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
•  AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben
vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltésmérés, szaktanácsadás. Minőségi
akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben)
06-30-536-4300, 28/611-728 www.
akkugodollo.hu

EGYÉB
KERESEK – Eladó kültéri, jó állapotban lévő pingpong asztalt. Tel.: 0620/5-934-534

•  MÉZET közvetlenül a termelőtől,
a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém, Lépesméz, Propolisz és Virágpor
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721
•  Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Repce, Akác-, Hárs-, Akáchárs-, Napraforgóméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
•  Érett marhatrágya 60 l-es kiszerelésben 1500 Ft/zsák. Rendelhető:
06-20-469-9295

Újranyílt
a Svédkakas étterem!

Csütörtöktől vasárnapig
szeretettel várjuk vendégeinket!
Szombaton és vasárnap 1200-1500-ig
svédasztal. Korlátlan ételfogyasztás

4.500 Ft/fő áron.

Kóstolják meg a’ la carte
kínálatukat is.

Asztalfoglalás:

06-70-947-5884

Facebook.com/svedkakas

Hozza
magával ezt
a hirdetést és
10 % kedvezményt adunk
ételeink árából!
(Az akció 2022. május
15-ig érvényes)

10% kedvezmény-t
adunk MINDEN
javítási költségből
a gyermeket nevelő
családoknak!*
*Az akció 2022.02.01-től 2022.03.31-ig tart.

A Vadászpont Kft. szeretettel
várja a vadászat, természetjárás
szerelmeseit gödöllői központjában!
Ruházati termékek, lábbelik,
kiegészítők széles választéka!

2100 Gödöllő, Ipari park, Pattantyús Ábrahám krt. 10.
Weboldal: www.vadaszpont.hu • telefon: +36-70-626-75-05
e-mail: info@vadaszpont.hu

AutoScope Szerviz Kft.
Tel.: +36 28 999 617
info@autoscope.hu
www.autoscope.hu

