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Gödöllő Város Önkormányzata sikeres pályázatának köszönhetően hamarosan megkezdődik a városközpontot a Gödöllői Üzleti Parkkal összekötő
kerékpáros útvonal kialakítása. A projekt nem csak
az üzleti park, hanem a Madách Imre Szakgimnázium és a Waldorf iskola kerékpáros megközelítése szempontjából is fontos. A városközpont
és az üzleti park közötti kerékpáros közlekedés
kialakítása már többször is igényként jelentkezett.
A fejlesztés a Királyi kastélytól indul, itt csatlakozva a jelenlegi kerékpárút hálózathoz, érinti az Ady
Endre sétány kastély előtti szakaszát, majd a Szabadság úton, végig a kastély felőli oldalon alakítják
ki a kerékpárutat.
(folytatás a 6.oldalon)
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Több mint 400 milliós
fejlesztés kezdődik

nagyító
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A járványügyi adatok azt mutatják,
hogy a koronavírus-járvány harmadik hulláma talán lecsengőben
van, szép lassan visszatérhet az
élet a normális kerékvágásba. Az
elmúlt időszak, illetve a közel jövő
történéseiről beszélgettünk dr. Gémesi György polgármesterrel.

– Február elején beszélgettünk utoljára, akkor még úgy volt, hogy az
állam majd valamilyen formában
kompenzálja a 25 ezer fő feletti települések iparűzési adó bevétel kiesését. Azóta eldőlt, hogy Gödöllő nem
kap semmit. Felbosszantotta a döntés?
– Nem bosszantott fel, előre láttam,
hogy ez lesz, csak nem értem, miért
kellett az a színjáték. Mint tudjuk a
négymilliárd forint árbevétel alatti vállalkozások esetében a kormány felére
csökkentette az iparűzési adót, ez Gödöllő esetében 450 millió forint bevétel
kiesést jelentett. A kormány azt mondta, hogy a 25 ezer fő alatti településeket automatikusan kompenzálja, a 70
darab 25 ezer fő felettit pedig egyéni
tárgyalások után igyekszik valamilyen
formában kompenzálni. A tárgyalás

meg is történt, de gyakorlatilag az egész egy színjáték volt. Az ott jelenlévő
miniszteri biztos egyértelműen kijelentette, hogy neki semmire
sincs felhatalmazása. A jegyző úrral
és a költségvetési iroda vezetőjével
elmondtuk, hogy milyen fejlesztéseket
terveznénk, ha kapnánk pénzt. Mindent
felírtak és mondták, hogy májusra várható valamilyen kormánydöntés. A döntés megszületett, melyből világosan látható, hogy Gödöllő nem kapott vissza
semmit az elvont forrásokból.
– Ezt egyébként azzal indokolták,
hogy a városnak jó az adóerőképessége. Ön szerint ez mennyire állja
meg a helyét, hiszen ott van például
Debrecen, amely közel 3 milliárd forint támogatást kapott...
– Egy település iparűzésiadó-erőssége sosincs magától, azért rengeteget
kell dolgozni. Az elmúlt 31 év tevékenységének eredményeképpen kis és nagy
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dr. Gémesi György

cégek telepedtek le Gödöllőn, vállalkozásbarát környezetet alakítottunk ki,
infrastruktúrát biztosítottunk számukra,
és ami az egyik legfontosabb, jó a város megközelíthetősége.
Nagyon sok olyan település volt a
kompenzáltak között, például Debrecen is, ahol kiváló gazdaság működik
és nem lenne semmiféle probléma akkor sem, ha nem kapták volna vissza
a bevételkiesést. Nem irigylem senkitől
a pénzt, félre ne értsenek, sőt örülök,
hogy ellenzéki települések is sorra kerültek, de azért a kompenzáció során jó
lett volna valamilyen rendező elv. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége azt
javasolta a kormánynak, hogy minden
település kapjon vissza mindent, vagy
ha ez nem lehetséges, akkor lakosság
arányosan vagy bevételkiesés arányosan biztosítsák a településeknek az állam által biztosított forrásokat.
– Az eddigi elvonások, többletköltségek és az iparűzési adó elvonása

9/2021

2021. május 18.

gödöllői Szolgálat 3

nagyító

Gödöllő nem kapott
vissza semmit...
milyen bevételkiesést jelentett Gödöllőnek 2021-ben?
– A gépjárműadó, a parkolási díj elvonása, az iparűzési adó, bérleti díj bevétel kiesések, valamint a COVID-védekezési költségei, amire egy fillért
sem kaptunk, összességében több
mint egymilliárd forint kiesést jelentett
a városnak. Ennek megfelelően kellett
megalkotni a 2021-es költségvetést,
amiben nagyon szűkre kellett szabni a
fejlesztési forrásokat.
– A kormány a napokban nyújtott
be új törvényjavaslatot a parlamentben, ami az önkormányzati tulajdonú lakások eladására kötelezné a
településeket, méghozzá töredék
áron. Milyen folyamatokat indíthat
ez el?
– Ez a „bérlakás-privatizáció”, nevezzük ennek, gyalázatos! Az telepü-

hátterében?
– Aki így gondolja, annak lelke rajta.
Naponta hallottam a hírekben, hogy
nincs elég orvos, nővér és azt mondtam, nekem is ott a helyem! Felajánlottam a segítségem, végül Kistarcsán, a
korábbi munkahelyem, fogadtak be.
– Hogy kell elképzelni egy COVIDosztályt, mit tapasztalt?
– Tulajdonképpen ugyanolyan, mint
bármelyik másik osztály egy kórházban.
A legfontosabb különbség a védőruha viselete, amikor az ember felveszi,
már szakad róla a víz. Az orvosoknak
és a nővéreknek gyakorlatilag egész
nap ebben az öltözékben kell lenniük.
Jó volt, hogy részt vehettem ebben, a
magam módján segíthettem, megtanultam a COVID terápiáját, hogy hogyan,
s miképp kell kezelni. Szörnyű volt látni, hogy emberek azért küzdenek, hogy

jó, amelyik rendelkezésre áll. Elképesztően sok fejetlenséget láthattunk
az elmúlt időszakban, ami nem az
egészségügyi munkatársak hibája volt.
A gödöllői rendelőintézet oltópontjain
segédkezem az oltásokkal. Ez egy élménydúsabb munka. Rengeteg ember
fordul meg ezeken a pontokon, ahol
én voltam, ott nagyon humánusan, jó
kedvvel oltottunk. Nagy élmény volt
számomra, hiszen ez kifejezetten orvosi munka volt. Bízom benne, hogy
tudok még segíteni a mindennapi munkám mellett!
– A járványügyi adatok azt mutatják, hogy talán végre lecsengőben a
harmadik hullám. Nyithattak a vendéglátó egységek, sőt már a kulturális intézmények is. Hogyan fog újraindulni az élet a városban?
– Mindig óvatosságra intek mindenkit, mert orvos vagyok és
láttam a vörös zónában,
hogy mi a helyzet. Ennek ellenére úgy vélem,
jók voltak az enyhítéssel
kapcsolatos döntések.
Kellett már, hogy egy
kicsit szabadabban lehessen mozogni. Az emberek nagyon ki voltak
már éhezve erre, nehéz
volt lelkileg feldolgozni a
bezártságot. De nagyon
fontos, hogy továbbra is
tartsuk be a szabályokat!
A legfontosabb, hogy mindenki oltassa
be magát! Ezzel önmagát és másokat
is védi. Beszéltem a városban lévő
vendéglátóhelyek tulajdonosaival, akik
azt mondták, hogy azért még messze
vannak a megszokott forgalomtól. Még
mindig nehezen mozdulnak ki az emberek, félelem van bennük a betegséggel kapcsolatban. Szerencsére azonban egyre jobbak az adatok, kevesebb
már az új fertőzöttek, illetve az elhunytak száma. Nagyon bízom benne, hogy
nyárra a vendéglátás mellett az idegenforgalom, a belföldi turizmus, valamint
a rendezvények is újra beindulhatnak.
Jaeger Ákos

„Nem irigylem senkitől a pénzt,
... de a kompenzáció során jó
lett volna valamilyen rendező
elv”
lések kezéből kiveszi a vagyont. Az
önkormányzatoknak, ugyanúgy, mint
egy családnak is, van egy kis vagyona,
amivel gazdálkodik. Megpróbál bevételt generálni, az igényeket kielégíteni
belőle. Ha ezt elveszik a településektől,
akkor még jobban megroggyan az önkormányzati rendszer, még inkább kiszolgáltatott lesz a napi politikának, az
idősek pedig a lakásmaffiának.
– A koronavírus önt sem kímélte,
ám a felgyógyulása után önkéntes
orvosként visszatért a kistarcsai kórházba covidos betegeket gyógyítani,
sokan azt mondják, hogy politikai
okokból. Mi állt valójában a döntése

levegőt tudjanak venni. Sok embert elvesztettünk, de sokakat meg tudtunk
menteni. Köszönet az orvosoknak és
az ápolóknak! Ez egy nagyon kemény
szolgálat, egy hivatás, amit, ha az ember egyszer elkezdett és letette az esküt, akkor csinálja. Én ebből az indíttatásból mentem a kistarcsai kórházba.
– A kórházi munka után most pedig a gödöllői oltási programban
vesz részt.
– Igen, folytatom az önkéntes munkát. Magyarországnak jelenleg a legnagyobb megoldandó problémája az
emberek beoltása. Nem szabad belemenni a vakcinakérdésbe, mindegyik
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Csak hitegettek a kormány tagjai
Döntött a kormány a 25.000 fő feletti
lélekszámú települések kompenzációjáról, Gödöllő azonban egyetlen fillért
sem kapott, holott a kiesett iparűzési
adó, a parkolási díj, az elvett gépjárműadó, és a kormány döntései miatt
kieső bevételek/bérleti díjak, a járvány
elleni védekezés költségeinek áthárítása eddig mintegy 1,5 milliárd forint mínuszt jelent a város költségvetésében.
Az iparűzési adó kompenzációját a
25.000 lélekszám alatti települések automatikusan megkapták, a 25.000 lakos
fölöttiekkel pedig külön-külön tárgyaltak, így Gödöllővel is. Az érdemi megállapodás nélküli tárgyaláson azonban,
a kormányt képviselő dr. Dukai Miklós,
a Belügyminisztérium helyettes államtitkára és Balla György miniszteri biztos
részéről már az hangzott el, nem kaptak felhatalmazást konkrét megállapodásra. Arról adtak tájékoztatást, hogy
egy kormány-előterjesztés készül az
érintett 70 település kompenzációjáról,
ami még reménykeltő volt.
Ezt követően Orbán Balázs miniszterhelyettes az április 9-én élő adásban jelentette ki Gémesi Györgynek:
„Nyugodjon meg, kompenzálva lesz a
város.”
Ezek után igencsak érdekes, hogy a
kormány döntése szerint Gödöllő – és
még 14, köztük fideszes vezetésű település is – nem kap semmit, a hiva-

talos döntés szerint azért,
mert a városnak magas az
adóerő-képessége – vagyis
gazdag.
Szintén érdekes, hogy
a fideszes országgyűlési
képviselők már a kormánydöntés előtt kommunikálták,
hogy milyen eredményesen
lobbiztak a hozzájuk tartozó települések érdekében.
Még Szentendre, Pécs,
Miskolc, Salgótarján, és
Vác – melyek nem fideszes
vezetésű városok – is kaptak kompenzációt; volt ahol
teljes összegben (például
Szentendre) – az országgyűlési képviselői lobbi itt is
eredményes volt.
Gödöllő országgyűlési képviselője,
Vécsey László azonban nem szólalt
meg ebben a témában. A kormány döntése után azonban ez már érthető, hiszen Gödöllő veszteségeit semmilyen
formában nem kompenzálta a kormány.
Gödöllő számított Vécsey László országgyűlési képviselő segítségére is, a
múlt év végén Gémesi György levélben
fordult hozzá, hogy segítse a kompenzációt, másrészt a fideszes országgyűlési képviselő többször is hangoztatta,
hogy ő mindent megtesz választókörzete érdekében.

Nos, úgy tűnik, Vécsey László lobbiereje jelentősen alulmaradt párttársaiénál.
De a jelek szerint a fideszes önkormányzati képviselő Kolozs Csaba sem
tudta érvényesíteni a polgármesteri
választás idején felvonultatott politikai
„kapcsolatait”, azokból csak a kampányfotók elkészítésére futotta.
Gémesi György polgármester a döntéssel kapcsolatban úgy fogalmazott:
A város költségvetése az 1,5 milliárdos kiesés ellenére stabil, s csapatával
azon dolgozik, hogy az idei „hátrányt”
jövőre ledolgozzák.
(ny.f.)

Csak a lakásmaffiának jó a fideszes ötlet
A legszegényebbeket végleg
ellehetetleníti az a törvényjavaslat, ami lényegében kötelezné az önkormányzatokat,
hogy töredék áron, akár a
teljes értek 15 százalékáért
adják el a tulajdonukban lévő
bérlakásokat.
A napokban benyújtott javaslat az önkormányzatok és
a szakmai szervezetek szerint is hátrányosan érintené a
rászorulókat, ellentéteket szíthat a lakosság között, kisemmizné az önkormányzatokat,
s ellehetetlenítené a városi lakásgazdálkodást. Így például
az önkormányzatnak arra sem
maradna lehetősége, hogy ha
valaki lakás nélkül marad (például leég a háza), átmenetileg
lakást biztosítson a részére.

Ez a javaslat lényegében
csak a lakásmaffiának kedvez. Főleg az idősek válhatnak
áldozattá, ahogy erre már korábban is volt példa.
A Magyar Önkormányzatok
Szövetsége a javaslat visszavonását sürgeti. A szövetség
kezdeményezi, hogy az elmélyülő hazai lakhatási válság
felszámolása érdekében a
kormány mielőbb indítson be
egy nemzeti bérlakásépítési
programot az önkormányzatok bevonásával.
Ezzel értenek egyet a szakmai és szociális szervezetek
is. Közülük, mintegy 25 (köztük az Amnesty International
Magyarország, a Menhely Alapítvány, a Szociális Munkások
Magyarországi Egyesülete)

közös nyilatkozatot adott ki.
„Az önkormányzati bérlakásszektor megszüntetése szociális válsággal fenyeget. A
megfizethető bérlakásokat
nem megszüntetni, hanem
bővíteni kell, hiszen a lakhatási válságot, hasonlóan más
európai országokhoz, a közösségi lakásszektor bővítése enyhítheti” – írták.
Gödöllő esetében a törvénytervezet közel 130 lakást érint,
ami önkormányzati vagyonként 2,5-3 milliárd forintot ér.
Ha ezek a lakásos teljes áron
kerülnének értékesítésre, ebből az összegből a városi útés járdaproblémák felét meg
lehetne oldani. A javaslat a
fideszes
polgármestereket
is felháborította. „Ha nem

lesz önkormányzati
lakásvagyon, mert
kötelező
elkótyavetyélni, akkor hogyan fog lakásgazdálkodást folytatni az
önkormányzat, ami törvényi
kötelezettsége?” – teszi fel a
kérdést nyílt levelében Kovács
Péter, a XVI. kerület polgármestere, aki a javaslatot benyújtó Böröcz Lászlónak címzett írásában úgy fogalmaz:
„Javaslatod,
megítélésem
szerint marhaság!”
A több sebből vérző törvényjavaslat nem csak egy lakásválsághelyzetet vetít előre,
hanem általánosságban is fenyegeti a tulajdon biztonságát.
Felmerül a kérdés: Ha a kormány nem tartja tiszteletben
az önkormányzati tulajdont, mi
a garancia arra, hogy a magántulajdont fogja?
KJ
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hol intézhetem?
Sokaknak okoz problémát, hová is forduljanak, ha hivatalos ügyeiket kell intézni. Sorozatunkban ebben kívánunk
segíteni. A Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és szociális irodájának tevékenysége sokrétű, itt intézik többek
között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel és
a rendkívüli települési támogatással kapcsolatos ügyeket.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a szociálisan rászorult személyek részére, évente kétszer pénzbeli támogatás és ingyenes vagy kedvezményes (50 %-os)
intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére jogosító
ellátás.
A támogatás abban az esetben állapítható meg, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó
havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 145 %-át
(41.325 Ft), ha
aa) a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza,
ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos,
ac) a nagykorúvá vált gyermek megfelel a jogszabályban előírt
feltételeknek.
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át (38.475
Ft) , az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni

helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem
haladja meg a jogszabályban előírt, külön-külön (570 e Ft) vagy
együttesen (1.995e Ft) értéket.
A rendkívüli települési támogatás pénzbeli, vagy természetbeni
támogatás lehet. Akkor állapítható meg, ha az adott személy
családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
egyedülálló esetében a 250 %-át, valamint létfenntartást biztosító vagyona nincs.
(Folytatjuk)

Az Önkormányzatnál
intézhető ügyek:
Anyakönyvi ügyek: születés, halálozás, házasság, élettársi
kapcsolat, névmódosítással kapcsolatos ügyek, gyámsági és
gondoksági ügyek (leltárkészítés), települési támogatások;
Helyi adók: telekadó, építményadó, helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó, magánszemély kommunális adója; adó és
értékbizonyítványok kiállítása, talajterhelési díjjal kapcsolatos
ügyintézés;
Tanácsi kölcsönnel kapcsolatos ügyek, számlával kapcsolatos ügyek (bérleti díjak, lakbérek, közterület használati díj);
Műszaki (beruházás, üzemeltetés) ügyek, vízgazdálkodási
hatósági ügyek, ipar és kereskedelmi igazgatási ügyek (telep-,
működési engedélyek, szálláshely üzemeltetést engedélye,
vásárok, piacok engedélyezése), környezetvédelmi hatósági
ügyek, birtokvédelmi eljárás, közterület-használati engedélyek,
talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés, címrendezéssel közigazgatási bírsággal, hirdetményekkel, társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos eljárások, zenés-, táncos rendezvények engedélyezése, szakhatósági ügyek, közútkezelői,
hulladék-gazdálkodással, települési vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok, nyilvántartások;
Gödöllői telkek övezeti előírásaival kapcsolatos - településképi -, és a településrendezési eszközökben meghatározott követelményekről kapcsolatos konzultáció

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

közélet
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Több mint 400 milliós
fejlesztés kezdődik
folytatás az 1. oldalról)
A fejlesztés eredményeként több,
mint 1700 méterrel bővül a város kerékpárút hálózata. A projekt részeként

gyományos, valamint a kastélynál 2
db „okos” kerékpártárolót telepítenek.
Az okos oszlopok elektromos kerékpárok töltésére is alkalmasak lesznek.

az Ady Endre sétányon és a Szabadság úton a kerékpárút kialakítása mellett járda felújításra és építésre is sor
kerül. Mindezek mellett a kastély előtt
és a Madách iskolánál 10-10 db ha-

A 415.482.168 Ft-os támogatást a VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 pályázaton
nyerte el az önkormányzat. A fejlesztés hamarosan indul és 2023. március
31-re fejeződik be.
(bt)

FELHÍVÁS
GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA
kitüntető cím adományozására

Gödöllő Város Képviselő-testülete a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a
polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről
szóló 20/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendeletében szabályozza a GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím adományozásának rendjét.
A GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím Gödöllő Város Önkormányzatának legmagasabb szintű elismerése,
mely azoknak a magyar vagy nem magyar személyeknek adható, akik:
a) a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak;
b) egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva a város tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének
növeléséhez.
Díszpolgári cím évente
legfeljebb 1 személynek adományozható.
A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek, közösségek, személyek. A kitüntetés posztumusz nem adományozható.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre, akit
méltónak tartanak e kitüntető cím odaítélésére 2021-ben.
Kérem, hogy javaslatát részletes indoklással szíveskedjen a
Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet munkatársának Simon Edinának elküldeni e-mailben: simon.edina@
godollo.hu.
A javaslatok benyújtásának határideje:
2021. június 3. (csütörtök), 12.00
Dr. Gémesi György sk.
Gödöllő Város Polgármestere

FELHÍVÁS
GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA
díj adományozására

Gödöllő Város Képviselő-testülete a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a
polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló 20/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendeletében szabályozza a GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díj adományozásának
rendjét.
A rendelet 7. § (1) pontja szerint:
A GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díj adományozható azoknak
a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas
vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város
gazdasági életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó
vállalkozási tevékenységeikkel.
A GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díjban évente
2 személy részesíthető.
A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek
az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek, közösségek,
személyek.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre, akit
méltónak tartanak e díj odaítélésére 2021-ben.
Kérem, hogy javaslatát részletes indoklással szíveskedjen a
Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet munkatársának Simon Edinának elküldeni e-mailben: simon.edina@
godollo.hu.
A javaslatok benyújtásának határideje:
2021. június 3. (csütörtök), 12.00
Pelyhe József sk.
Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke
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Közösségek Hete 2021
A közösségi
értékekre, a közösség megtartó
erejére hívta fel
a figyelmet az
immár ötödik alkalommal megrendezett
Közösségek Hete
országos
rendezvénysorozat,
melyet idén május 10-16. között
virtuális formában rendeznek
meg.
A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete idén is
csatlakozott
a
kezdeményezéshez,
melynek felhívására helytörténeti videókat készítettek,
melyek a város nevezetes
épületeit, helyszíneit mutatják be. A sorozatból a Gödöllői Iparművészeti Műhely
és Alkotóházat, a víztornyot,
az evangélikus templomot, a
Grassalkovich-présházat és
a kastélyparkban található
Horthy-medencét ismerhették meg az érdeklődők.

A filmeket Mezei Attila, a
Gödöllő Net TV munkatársa készítette, s nemcsak
az egyesület és a város
Facebook-oldalán, hanem
a Közösségek Hete weboldalán is megtekinthetők.
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tegyünk együtt

a tisztább
Gödöllőért!

Több mint 160-an csatalkoztak május 14-én és 15én a Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a Gödöllői Civil
Kerekasztal Egyesület közös hulladékgyűjtési akciójához, melynek során a város különböző pontjain
szervezett formában gyűjtötték össze az eldobált
szemetet és az illegálisan lerakott hulladékot. A
hívó szóra a Diverzitás Közhasznú Alapítvány, az
Életmód és Csontritkulásos Klub, a Gödöllői Baptista Gyülekezet, a Gödöllői Gombászkör, a Gödöllői
Rotary Klub, a Magyar Szalmaépítők Egyesülete, a
Megújult Nemzedékért Alapítvány, az Ózon-Pajzs Polgárőr

Egyesület, a Török Ignác Gimnázium és a gödöllői Waldorf
iskola diákjai, a Zöld társasház lakói dolgoztak a tisztább környezetért.
kj

A hétvégén hulladékgyűjtést szervezett a Gödöllői Református Gyülekezet ifi csoportja is, a fiatalok az Alsóparkban
végeztek eredményes munkát.
***
A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóházának művészei
a Nagy Sándor-háznál végeztek kertrendezést a hétvégén.
(Még több fotóval a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon.)
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A Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete és a
Gödöllői Városvédő Egyesület pályázatot hirdet a „TISZTA
UDVAR- RENDES HÁZ GÖDÖLLŐ 2021” cím elnyerésére.
A pályázat célja: a Gödöllő Város Önkormányzata által 2012ben a gondozottság és a tisztaság kialakítása, városunk közterületeinek szépítésének elősegítése, kulturált, hosszútávon
fenntartható környezet létrehozására meghirdetett program
folytatása.
Pályázni és az elismerésre javaslatot tenni a többlakásos ház
kategóriában lehet a JELENTKEZÉSI ADATLAP benyújtásával.
A JELENTKEZÉSI ADATLAP letölthető a w.w.w.godollo.hu oldalról.
A kitöltött JELENTKEZÉSI ADATLAP-ot elektronikusan a tisztaudvar@godollo.hu címre juttathatják el.
A pályázat kiírásának időpontja: 2021. május 3.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.
A pályázatok elbírálása: a pályázatokat a kiírást meghirdető civil szervezetek tagjaiból alakult bizottság bírálja el augusztus 31-ig.
Előnyben részesülnek azok a pályázók, amelyek
- rendezett, esztétikus, városképbe illő homlokzattal rendelkeznek,
- az ingatlan körüli járda, zöldsáv rendezett és tisztán tartott,
- aktívan részt vesznek a szelektív hulladékgyűjtésben, odafigyelve a hulladéktárolók környezetének rendjére,
- a lépcsőház és a közös helyiségek tisztán tartásával is példát mutatnak,
- a fentiekben felsorolt célok elérése érdekében közösségi munkát szerveznek.
FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY KÖZÖSSÉGI MUNKÁT A JÁRVÁNYÜGYI KORLÁTOZÁSOKRA ÉS A SZABÁLYOK BETARTÁSÁRA FIGYELEMMEL SZERVEZZENEK!
Díjazás: Az előző évektől eltérően helyezési sorrendet nem alakítunk ki, a címet elnyert közösségek részére oklevél és szerényebb
anyagi elismerésre van lehetőség.
A városszépítő munkát értékelő zárórendezvényt az érvényben lévő előírásokra tekintettel hirdetjük meg.
VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET!

Szépül a
fűzfa-polip

Átfűzték az Úrréti-tó mellett kialakított fűzfa-polip új ágait a Gödöllői Ifjúsági Testület és az alakuló Blaháért Társaság Egyesület tagjai. A 2019 tavaszán telepített füzek nagy része megeredt, mindössze egy „kart” kellett visszabontani. A napokban
végzett társadalmi munka során ez is megtörtént. Mindössze
egyetlen helyen hagyták szabadon nőni a
friss hajtásokat annak
érdekében, hogy azok
árnyékot vessenek a
játszótér homokozójára. A munkát a járványügyi szabályok betartásával végezték.
(k.j.)

FELHÍVÁS
„Botra fel!” Nordic Walking séta
a cukorbetegekért – 2021. június 5.

Gödöllő Alsópark (Világfa) 14.00-16.00 óráig
(nemcsak cukorbetegeknek!)
A CEOSZ (Cukorbetegek Országos Szövetsége) elvi támogatásával a Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete idén
is megrendezi helyi szinten a fenti programot.
A program célja: felhívni a figyelmet a cukorbetegségre,
a betegség megelőzésére és az egészséges életmód kialakítására.
A séta előtt – mert a jelentkezők egy része még sosem
nordicolt – rövid ismertetést és bemelegítést tartunk.
Minden résztvevőnek vércukormérést végzünk a séta
előtt és a séta befejezésekor is.
A résztvevők számára biztosítunk ásványvizet.
A Margita Egyesület felajánlotta korlátozott számú Nordic Walking bot kölcsönzését.
A jelentkezési határidő: 2021. május 25.
Jelentkezni e-mailben (fejernyug@gmail.com) vagy
telefonon (+36 20 353 7889; +36 28 418 861) Fejéregyháziné Péternénél lehet.
A jelentkezéskor az alábbi adatokat kérem megadni:
Név: elérhetőség (telefonszám),
Rendelkezik-e NW-bottal?
Köszönettel: Fejéregyházi Péterné, a GCBE elnök
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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a pünkösdi király választása és pünkösdi
királyné járás.
A pünkösdi királyt
ügyességi
versenyeken választották
meg, állandó vendég
volt
lakodalmakon,
ünnepségeken, mulatságokon. A kocsmákban a közösség
számlájára ingyen fogyaszthatott.
A pünkösdi királynéjárás során négy lány
vitte körbe a faluban
az ötödiket, a legkisebbet és legszebbet.
A lány feje felett ken-

dőt feszítettek ki vagy fátyollal
takarták le. Éneklés közben járták körbe a királynét, majd végül felemelték, a rituálé közben
pedig
termékenységvarázsló
mondókák hangzottak el.
Érdekes, hogy míg sok helyen
ilyenkor bontották le a májusfákat, addig egyes tájegységeken
ilyenkor állították fel őket.
Pünkösd egyik jelképe a pünkösdi rózsa, a lányos házaknál
a legények ezt tették annak a
lánynak az ablakába, akinek
udvarolni szerettek volna. Szokás volt a szirmát a mosdóvízbe
szórni, hogy aki abban fürdik,
egészséges legyen.

Áldott, szép pünkösd
A húsvét utáni ötvenedik napon ünnepli a keresztény világ
a Szentlélek eljövetelét, s egyben az egyház megalapítását.
Gyakran említik úgy is, ez a keresztény egyház születésnapja.
Ekkor az apostolok együtt voltak, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt
az égből és lángnyelvek formájában leszállt rájuk a Szentlélek, majd különféle nyelveken
kezdtek beszélni, hogy szólni
tudjanak a különböző népekhez. Péter apostol prédikálásának hatására sokan megtértek,
belőlük alakult meg az első ke-

egyetemes találkozójává nőtte
ki magát, városunkból is minden évben útnak indulnak ide a
zarándokok.
A pünkösdi gasztronómiai szokásokról nem igazán szokott
szó esni, pedig régen ennek
az ünnepnek is meg voltak az
ételei. Leginkább a tyúkhúsleves és a kakaspörkölt dívott,
de ilyenkor kerültek asztalra az
első - még zsenge húsú – rántott jércék, valamint ekkor sütötték az első „idei” libákat. Ahol
birkát tartottak, ott az ünnepen
üstben vagy bográcsban készült a birkapörkölt.

resztény gyülekezet, a jeruzsálemi ősegyház.
A püspöki szinódus 305-ben
rendelte el a galamb vagy
lángnyelvek alakjában ábrázolt Szentlélek eljövetelének
megünneplését.
A pünkösd egyik kiemelkedő
eseménye a csíksomlyói búcsú, ami mára a magyarság

A Galga mente ünnepi menüjében fontos szerep jutott a
csirkéből, liszttel, galuskával,
savanyítva készült becsináltlevesnek.
Az ünnephez számtalan népszokás is kötődik, melyekre
tájegységenként más-más volt
a jellemző. A legismertebbek
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Pécsi Ildikó
Keleti Éva
szemével

Május 21-én lenne 81 éves Pécsi Ildikó. Születésnapján különleges
fotókiállítás emlékezik meg róla a Művészetek Házában.
Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotóművész három évtizeden át készített fotókat Pécsi Ildikóról, harmadéves főiskolás
korától, a 90-es évekig kísérte pályáját, eközben pedig szoros barátság alakult ki közöttük.
A kiállításon a színházi fotók mellett eddig sehol sem látott stúdió
képek, valamint a magánszférába bepillantást engedő alkotások
is helyet kapnak, mivel Keleti Éva barátként Pécsi Ildikó és Szűcs
Lajos kapcsolatát is megörökítette.
A megnyitóra minden érdeklődőt szeretettel várnak, de a járványügyi szabályok miatt a belépés csak védettségi igazolvánnyal,
lehetséges.
A rendezvényt a Gödöllő NetTV élőben közvetíti Gödöllő város Facebook-oldalán.
A megnyitót követően a kiállítás ingyenesen látogatható az alábbiak szerint: Június 1-ig bejelentkezés alapján – jelentkezni az alábbi
e-mailen és telefonon lehet: cs.peterfi@gmail.com, +36 20/2682450. Június 1-től szeptember végéig a járványügyi szabályok
betartásával a MUZA nyitvatartási idejében tekinthetik meg az érdeklődők a kiállítást.

A bagoly könyvesbolt ajánlata

Nyugdíjasok!
Aki látott, vagy olvasott már angol
krimit, az pontosan
tudja, hogy a látszatra békésnek és
csendesnek látszó
angol
kisvárosokban bármi megtörténhet, a kedves
idős hölgyekkel pedig nem árt vigyázni,
mert két teázás között épp úgy képesek bűncselekményt
elkövetni, mint megfejteni a legbonyolultabb bűnügyeket.
Na, akkor most képzeljenek el egy olyan csendes, békés angol kisvárost, ahol kizárólag
nyugdíjasok élnek - ez egy különleges idősotthon. A lakók sokfélék,
van köztük nővér, orvos, egykori
rendőr. Mivel is üthetnék agyon az
időt két teázás között, mint, hogy a
titokban lemásolt aktákból előve-

szik
a régi megoldatlan
ügyeket. és természetesen megoldják
őket.
Nem csoda, hogy
amikor egyik ismerősüket meggyilkolják, igazi csemegeként tekintenek az
esetre s azonnal
nyomozni
kezdenek. Csak a második
gyilkosságnál
kezdik
gyanítani,
hogy mindez nem
feltétlenül lesz mókás kaland.
Ám Elizabeth, Joyce, Ibrahim és
Ron - bár már a nyolcvanhoz közelítenek - nem adják fel. S miközben
elfogy jónéhány csésze tea és sok
szelet sütemény, egyre másra derülnek ki a legsötétebb titkok.
(Richard Osman: A csütörtöki nyomozóklub)

A tavasz színei
Meyer Arthur festőművész munkáiból nyílt kiállítás az Eyciir Varázsbolt és Galériában. A
kibővített varázsboltban
első alkalommal rendeznek minitárlatot, a kiállító
művész pedig nem más,
mint Meyer Arthur, aki
felhőivel, virágaival és
tájképeivel varázsolt tavaszi hangulatot Vörös
Eszter Anna birodalmába.
„Játékaidat elvehetik, ruháidat, pénzedet is elvehetik mások. De nincsen
olyan hatalma a földnek,
amelyik elvehetné tőled azt, hogy a pillangónak tarka szárnya
van, s hogy a rigófütty olyan az erdőn, mintha egy nagy kék virág
nyílna ki benned. Nem veheti el senki tőled azt, hogy a tavaszi
szellőnek édes nyírfa illata van, és selymes puha keze, mint a jó
tündéreknek.” Vörös Eszter Anna Wass Albert gondolataival nyitotta meg a “Tavaszi zsongás” címet viselő kiállítást, és köszöntötte a művészt. A megnyitón Dezső Piroska, Árki Blanka Ilona és
Kiss Bertalan Mátyás működött közre.
Meyer Arthur alkotásait a galéria nyitvatartási idejében egyénileg,
a járványügyi szabályok betartásával lehet megtekinteni.
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Vidám perceket
hoz a Fekete Péter
A Fekete Péter operett 1943-ban íródott, amikor a háború küzdelmein csak a humorral átszőtt, meseszerű
valóság segíthetett túljutni. Most ismét kissé hasonló időszakot élünk át. Most is mindenki szeretné pár
órára elfeledni az elmúlt időszak gondjait.
A Fekete Péter épp ezt a gondtalan felüdülést nyújtja
a közönségnek.
A pechsorozatairól ismert főhős, Pierre Lenoir sok
mindenért felelős: miatta zuhan a tőzsde, dől be az
ingatlanpiac, ám a sármos és pénzhajhászó tőzsdecápa épp az ő balszerencséjére alapít részvénytársaságot; kihasználva egy szerencsétlen ember sorsát,
amiből pénzt tud csinálni.
A fordulatokban bővelkedő történet során egymást
követik a bonyodalmak, a végtelenségig összekuszálódnak a szálak, végül mégis minden jóra fordul.
Mindeközben olyan Eisemann-slágerek csendülnek
fel, mint a Fekete Péter öcsém, a Szerelmehez nem
kell szépség, a Lesz maga juszt is vagy a Holdvilágos
éjszakán.
Az előadásokra jegyek válthatók a www.muza.hu
oldalon keresztül online, valamint a Királyi Váróban
9-16 óra között.
Az előadások időpontjai: június 24., 25., 26., 19 óra,
				
26-án 15 órakor is!

Megérkezett a Fonogram
díj a Cimbalibandhoz
Átvette a legrangosabb
magyar zenei elismerést,
a Fonogram–Magyar Zenei Díjat Unger Balázs. Az
elismerést a CimbaliBand
és Danics Dóra IRAM (kiadó: Fonó Budai Zeneház)
című lemezével nyerte el, a
zenekar a Kortárs és Szórakoztató zenei kategóriában! „15 év kemény munka
van ennek a díjnak a hátterében, köszönet mindenkinek, aki segítette munkánkat! Külön szeretném
kiemelni Gödöllő városát
és a Művészetek Háza Gödöllő - MUZA egész stábját!” A hírt Facebook-oldalán tette
közzé a CimbaliBand vezetője.
A rangos zenei elismerést még a múlt évben kapta meg a
zenekar, de a pandémia miatt csak most volt lehetőség arra,
hogy valóban a zenekar birtokába kerüljön.

Fábián Dénes jubileumi kiállítása
Kiállítással köszönti a Levendula Galéria a 70. születésnapját ünneplő Fábián
Dénes Zoltán festőművészt.
A május 21-én nyíló tárlaton
a legújabb, 2021. február és
április között készült festményeiből válogatott összeállítást láthatja majd a nagyközönség.
Köszöntőt mond Gémesi
György polgármester, a kiállítást Galambos Ádám evangélikus teológus nyitja meg. Közreműködik Gyárfás István és Lutz
János.
A megnyitó rendhagyó módon 18.30-kor kezdődik, a rendezvényre
a járványügyi szabályok betartásával kerül sor.
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Bajkó Dániel festőművész
kiállításmegnyitója
Meghatározhatatlan terekbe, különleges időtlenségbe húznak minket
Bajkó Dániel festményei, egy olyan
univerzumba, amelyben halvány
támpontokat, fogódzókat találunk
csak a létezés fizikai törvényszerűségeire vonatkozóan. Alkotásai az
absztrakt és az ábrázoló művészet
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határán egyensúlyoznak.
Megnyitó: 2021. május 29. szombat, 17 óra.
Helyszín: Gödöllői Iparművészeti Műhely, 2100 Gödöllő, Körösfői
utca 15-17.
Köszöntőt mond: Gémesi György
polgármester.

A kiállítást megnyitja Tayler
Patrick képzőművész, művészeti író.
Közreműködik
Győrffy
Ákos, József Attila-díjas
költő, aki egyedi hangtájkép felépítésével és felolvasással reflektál a kiállított
művekre.
A kiállítás kurátora Hidasi
Zsófia textilművész, a Gödöllői Iparművészeti Műhely művészeti vezetője.

Beküldési határidő:
2021. Június 1.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Legéndi József, Pozsonyi Vendelné
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kubatov Balázs, Csiki Ádám
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte:
Mohamed Amina
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Ujj Gyula,Gyuricza Karola
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Tiszárovits Gyuláné, Tóbiás Ágnes
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai
úton, akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a
pontos postai címüket is adják meg!
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Sosem látott madár bukkant fel
Magyarországon, két percig mutatta
magát, aztán berepült egy szőlőültetvénybe
Egész
Közép-Európában
ritkaságnak
számító
madarat
fotózott
Bárdos
Tibor,
a
Kiskunsági
Nemzeti Park
természetvédelmi őrkerületvezetője Akasztó
mellett, írja a
24.hu. Magyarországon mostanáig egyszer
sem észleltek
trombitás sivatagpintyet.
A Nemzeti Park

leírása szerint ez a faj Spanyolországban, a Kanári-szigeteken, Afrika északi részén,
Ázsia keleti és középső területein honos. Testhossza 12,5-15
centiméter, testtömege 16-25
gramm. Magvakkal, rügyekkel,
hajtásokkal táplálkozik. Állománya stabilnak tekinthető, a Természetvédelmi Világszövetség
Vörös listáján nem fenyegetett
fajként szerepel.
Az Akasztónál megfigyelt tojó
két percig mutatta magát, majd
berepült egy közeli szőlőültetvénybe. Azóta sok madarász
kereste, hiába.
Fotó: Bárdos Tibor

MIÉRT ESZIK FÜVET A MACSKA, MIKOR
EGYSZER RAGADOZÓ?
A macska húsevő állat, ezért
elég fura látni, hogy alkalomadtán ráfanyalodik a fűre. Igaz,
hogy ennek az egészségéhez
lehet köze?
A fűevés már önmagában is szokatlanul hat a macskák részéről
– hát még annak a fényében,
hogy néhány perccel később
egy lendülettel kihányhatják az
egészet. A kérdés már a tudományos világot is megmozgatta.
Segíti az emésztésüket
Dr. Bodó Andrea állatorvos a
Dívány kérdésére elmondta,
a fűnek magas a rost- és vitamintartalma, továbbá hánytató,
illetve kismértékben hashajtó
hatású. „Segít kiüríteni a gyomorból, belekből mindazt, amit
a macska nem tud megemészteni. Ez a szobacicák esetében
általában csak szőr, míg a szabadon járó, vadászó egyedeknél akár csontok, szőrszálak és
tollak is lehetnek”, mutatott rá a
szakember, aki szerint a macska
azért is vonzódhat a fűhöz, mert
szívesen játszik vele, sőt, előfordulhat, hogy még ízlik is neki.
A fűevés tehát nem rossz szokás, hanem egy természetes
viselkedésforma, így semmi
szükség rá, hogy leneveld róla

gondolják, hogy a hányás
nem a fűevés céljának, hanem egyfajta mellékhatásnak tekinthető.

kedvencedet. Az állatorvos hozzátette, probléma inkább csak
abból adódhat, ha egy benti
macska a szobanövényekkel
próbálja helyettesíteni a füvet,
azok jelentős része ugyanis
mérgező rá nézve.
Ösztönös cselekedet lehet
Egy felmérés keretében a kutatók több mint 1000 macskatulajdonost kérdeztek meg, akik
naponta legalább 3 órát töltenek el kedvencük társaságában. Az eredmény azt mutatta,
hogy a fűevés rendkívül elterjedt
szokás az állatok körében: 71
százalékuknál minimum hat al-

kalommal figyelték meg életük
során, miközben csupán 11 százalék volt azoknak az aránya,
akiknél soha nem tapasztaltak
ilyesmit, írja a Science tudományos magazin.

A növények fogyasztása
ösztönös cselekedet, ami
evolúciós előnyökkel jár a
macskafélék számára – legalábbis egykor ez állhatott a
szokás kialakulása mögött.
Egy, a csimpánzok és más
vadállatok
tanulmányozásán alapuló teória szerint a
fűevés az emésztőrendszer
izomaktivitásának növelésével segíthet az állatoknak
megszabadulni a bennük élő
parazitáktól. Ezek az élősködök
ugyanakkor már nemigen lehetnek jelen a háziasított macskákban, így a kutatók azt gyanítják,
hogy a stratégia távoli őseiknél
alakulhatott ki.

Az internetes okfejtések egy része arra a következtetésre jutott,
hogy macskák elsősorban hánytató hatása miatt esznek füvet.
A megfigyelésekből azonban az
tűnt ki, hogy fogyasztása után
csak az állatok harmada kezdett
hányni, azt megelőzően pedig
91 százalékos arányban nem
mutattak semmiféle betegségre
utaló tünetet. A kutatók ezért úgy

A szakemberek a fentiekből kiindulva azt tanácsolják, hogy a
négy fal között tartott kedvencek
számára érdemes lehet macskafüvet venni. Ez lehetőséget
teremt számukra, hogy kiéljék
belső ösztönüket – ami jótékony
hatással van emésztésükre –,
anélkül, hogy fennállna egy
esetleges mérgezés veszélye.
divany.hu
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SZIKLAKERTEK TUDOMÁNYA 3.

Az elmúlt két alkalommal
megismerkedtünk a sziklakertek fajtáival, az építésükkel.
Ezen a héten pedig bepillantást nyerünk a felhasználható
növények világába.
A legtöbb sziklakerti, évelő
növény gyapjas, sűrű szőrbevonattal rendelkezik vagy vastag bőrszerű levelekkel, hogy

az erős napfény ellen védekezzenek.
A nálunk jól kezelhető növények, melyek a mi középhegységi tájainkról vagy a tőlünk
délre fekvő területek hasonló
jellegű tájairól származnak.
Ám a világon a sziklakerti növények csoportjába hozzávetőlegesen 5000 fajtát vettek

számba. Belemélyedni nem is
érdemes, ugyanis a kertészetekben hatalmas választék áll
rendelkezésünkre az év minden szakában. Igazából, ha
változatos növényvilágot szeretnénk és azt, hogy mindig
díszítsen, virágozzon valami,
akkor türelmesen érdemes
egy éven keresztül építeni a
sziklakertünket és időről
időre, évszakonként ellátogatni a kertészetekbe,
így az éppen virító növényekre teljes pompájukban találunk rá, majd
következő évben már
(Gödöllő, Szabadság út 21.a HÉV-fordulónál)
folyamatos változatossággal
találkozhatunk.
ÁLLATPATIKA
Ez egyébként a kert többi részére is érvényes.
Hétvégén is nyitva tartó ügyelet
Türelemmel az egész
kertet egy csodává varáTel: 06-30-943-9898
zsolhatjuk.Kedvet évelők
viszont, melyek jól érzik
magukat a sziklakertben,
Hétvégi ügyeletünk változott! Szombat 9-13 és vasárnap 15-19 óra
a teljesség igénye nélkül
között fogadjuk a beteg állatokat
a következők:
Infű(Ajuga),Hérics(A-

TURUL

GÖDÖLLŐI ÁLLATKÓRHÁZ

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

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

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

donis), Macskatalp(Antennaria),
Harangláb(
Aquilegia), Szellőrózsa(
Anemone), Harangvirág(
Campanula),
Tűzeső(
Heuchera),
Szappanfű(Saponaria),
apró,
hagymás virágok.
Az árnyékos helyeken a
páfrányok kiváló növénynek mutatkoznak a sziklák között, bátran használjuk!
Ritka ugyan, de vannak
télálló kaktuszok is, mint
az Opuntia fajok némelyike, ők is remekül mutatnak a velük harmonizáló
növényekkel.
Lombos cserjék közül az
Üröm(Artemisia), Csarab(Calluna),
Madárbirs(Cotoneaster), Kecskerágó(Euonymus)
fajták is remek választások
lehetnek.
Örökzöldek tekintetében pedig érdemes törpe növekedésűeket választani, melyek
ugyan nagyra is tudnak növekedni, de ezt igen-igen lassan
teszik meg, bár a növények,
mint oly sokszor írtam már
róla, igencsak meg tudnak
minket tréfálni. Sok növény,
ha jól érzi magát, megdöbbentő gyorsasággal képesek
növekedni.
A sziklakertek építéséhez jó
munkát kívánok és menjenek
el a kertészetekbe, sétának
és élménynek is kiváló program!
Szép hetet Önöknek!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.hu

Keni
1,5 éves ivartalan fiú. Imádja a lánykutyusokat. Kinti, benti tartásra adjuk örökbe csak. Közepes testűtől
alacsonyabb.

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig
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A GEAC továbbjutott
a Csapatbajnokság döntőjébe

A GEAC-Ikarus BSE párosa a
debreceni elődöntőből bejutott
az atlétikai Csapatbajnokság
szeptemberi döntőjébe. A Keleti

csoportban összesen 417 pontot
gyűjtve lett második a fúziós kettős. A május 15-16-ai, két napos
verseny felemás időjárást hozott,

de a GEAC lelkesedését ez sem
törte le. A gödöllői
versenyzők összesen nyolc számot
tudtak megnyerni.
Ezek között volt a
4x100 méteres és
a 4x400 méteres
női váltó is. Nádházy Evelin amellett, hogy mindkét
váltó tagja volt, a
400 és a 200 métert is megnyerte.
Ajide Dániel is diadalmaskodott 400
méteren, így a lehető legtöbb
pontot szállította a csapatnak.
Pápai Márton 1500 méteren győzött, Dobránszky Laura pedig 400

méter gáton. Az esős, kihívást jelentő időben is hozta a kötelezőt
Mihály Ádám, aki rúdugrásban
végzett az élen. További értékes
helyezéseket és ezzel a sikerhez szükséges pontokat gyűjtöttek a következő atléták: Pótha
Johanna, Sulyán Alexa, Simon
Virág, Eszenyi Napsugár, Kriszt
Katalin, Tóth Zsombor, Soos Levente, Bánovics József, Szamosi
András, Mihajlovic Alex, Bézsenyi Gergely, Szőke-Kiss Jácint
és Galkó Csongor. A sikereket
az edzői oldalról segítette: Karakasné Hasznos Jutka, Körmendy
Katalin, Máté Alpár, Gadanecz
György, Kovács Zoltán és Kovács
Gábor Krisztián.
Forrás/fotó: GEAC

Strandröpis tornagyőzelem Hajdúnánáson,
érem a Kispest Openen
A nyár közeledtével kezdenek
beindulnak a strandröplabda-tornák is. Az elmúlt hétvégén kettőn
is indultak a GRC versenyzői, s
mindkettőn szép sikereket értek
el. Szombaton Hajdúnánáson
rendeztek B-kategóriás felnőtt
ranglistapontszerző
versenyt,
ahol a hölgyeknél az elődöntőbe három GRC-s érdekeltségű
páros is bekerült. Az aranyérmet
végül a GRC korábbi válogatott
játékosa, Mester Orsolya és párja, Széles-Neizer Lili nyerték, akik
szerdán igazoltak Gödöllőre és
mindjárt tornagyőzelemmel kezdték GRC-s pályafutásukat.
A bronzérmet szintén gödöllői
sportolók hozták el: Gracza Sóti

Fanniék a két héttel ezelőtti negyedik hely után tudtak előre lépni.
A GRC Extraligába feljutó csapatának egyik legjobbja, a három

héttel ezelőtti csepeli tornán
ezüstérmes Ratkai Pannának,
illetve párjának, a BSC-s Czene Adriennek ezúttal meg kellett
elégednie a negyedik hellyel,
ám Panni vasárnap elindult a
Kispest Open U20-as Eb-válogatón is az SRSE-s Kovács
Katival, ahol már nem maradt
el az érem. A lányok egész nap
szépen meneteltek, a kiemelés szeszélye folytán azonban
az elődöntőben a toronymagas
favorit, az U22-es válogatót is
megnyerő Gubik/Kun duóval
kerültek szembe, s hiába szorongatták meg a teljes mezőnyből
ők leginkább a végül aranyérmes
riválisukat, a bronzmeccs maradt

számukra, amit azonban magabiztosan megnyertek.
Forrás/fotó: facebook.com/Godolloi-Roplabda -Club

Éremeső a gödöllői akrobatikus tornászoknál
Május 8-án, tizenegyedik alkalommal rendezték meg
a Base bajnokságot Óbudán. A gödöllői sportolóknak
remekül sikerült a verseny, hiszen a Grassalkovich SE
minden versenyzője érmes lett.
Aranyérmet szerzett az ifi-felnőtt leány hármas és a 1218 leány hármas.
Ezüstérmet nyert a 11-16 leány páros és hármas, illetve
a gyermek leány páros és hármas.
Bronzérmet vihetett haza a Youth leány hármas és a
serdülő leány hármas.
Fotó: facebook.com/Grassalkovichse
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Vállalható vereség a bajnoki címre hajtó
Dunaharaszti ellen
Nem vallott szégyent a Gödöllői Sport Klub a bajnokság második helyén álló
Dunaharaszti ellen. Noha
a c sapat 2:1-re kikapott,
egyenrangú ellenfelei voltak a bajnoki címre törő ellenfélnek.
A gödöllői kezdő tizenegynek
nem volt veszíteni valója,
ám mindenképpen feledtetni
szerették volna az idegenbeli háromgólos vereségünket. Talán az esős időnek is
köszönhetően, frissen kezdtek a csapatok, nagy elánnal vetették bele magukat a
mérkőzésbe. Sok futás és
letámadás volt jellemző a találkozó ezen szakaszára, de
az együttesek csak egymás
tizenhatosáig jutottak el. A
21. percben egy beadás után
Koziorowski megpattanó labdáját a Dunaharaszti kapusa,
Nagy Barnabás elé ütötte,
aki élve a lehetőséggel, vezetéshez juttatta a csapatát.
Sajnos nem sokáig tartott
az örömünk, hiszen hat perc
múlva a vizes talajon buktatták a vendégek játékosát, így
a megítélt büntetőt a volt NB
I-es labdarúgó, a harasztiak
házi gólkirálya, Simon Attila
értékesítette. Farkas Márk
kapusunk jól érezte az oldalt,

de egyenlő lett az állás. Hogy
ne legyen felhőtlen a szünetünk, arról Tóth György gondoskodott a 42. percben. Egy
beadás után a hazaiak lemaradtak az érkező játékosról,
aki 5 méterről fejelte a labdát
a kapuba.
A második félidőben nagy
nyomás alá helyezték a Bikák a saját térfelére vis�szahúzódó ellenfelet, amely
kontrákkal próbálkozott. Valós veszélyt egyik csapat
sem jelentett a másikra. A
Dunaharaszti hősiesen védekezett, de letámadásra
már nem volt ereje. Hevesi
Tamás frissítette a csapatát,
de ennek ellenére sem tudták feltörni a védelmet. A 92.
percben, a mérkőzés utolsó
támadását vezette a hazai

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

csapat, amikor egy véleményes szituációban a tizenhatos környékén (nehezen
megítélhető, hogy azon belül
vagy kívül) a földre került Koziorowski, de a játékvezető
nem látta szabálytalannak az
esetet.
A GSK ugyan kikapott, de
nem alárendelt szerepet játszva, így vesztesen, de emelt
fővel hagyhatták el a játékteret. A gödöllői csapat továbbra is az 5. helyen áll a bajnokságban, s mivel a Törtel
kizárása miatt a jövő héten a

GSK lesz szabadnapos, így
a következő mérkőzésre két
hét múlva kerül sor. Az utolsó fordulóban, május 29-én
17 órától a Pilisi LK-Legenda
Sport ellen búcsúzik a Gödöllői SK a bajnoki szezontól
a Szűcs Lajos Sportcentrumban.
Forrás/fotó: facebook.com/
GodolloiSportKlub
Pest megyei I. osztályú bajnokság, 28. forduló:
Gödöllői SK – Dunaharaszti
MTK 1-2 (1-2)
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Előzetes
a Gödöllő NetTV
programjából
Enyhülnek a járványügyi szabályok és nyitnak a kulturális- és a közösségi terek. A Gödöllő NetTV programja, így
ismét a város aktuális történéseiről számolhat be.
Visszatér a heti hírösszefoglaló, ami hiteles tájékoztatást

ad a Gödöllőn történtekről, a várost érintő legfontosabb
döntésekről, valamint a városi kulturális és civil eseményekről.
A május 21-ei műsorban többek között ízelítőt kaphatnak
a Művészetek Házában megnyíló Pécsi Ildikó Keleti Éva
szemével című kiállításból, valamint a Szűcs Lajos Sportcentrumban a névadó tiszteletére nyíló emlékkiállításból.
30 perc című közéleti műsorunkban ez alkalommal dr.
Gémesi György polgármesterrel láthatnak beszélgetést.
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INGATLAN
+ Készpénzes ügyfelemnek keresek földszinti
vagy első emeleti, min.
1.5 szobás, lehetőleg erkélyes lakást! Tel: 06-20539-1988
+ Központban 72m2-es
2szintes ikerházi lakás
n+2 tetőtéri szobával,
100m2-es szuterénnel eladó! 41,9 Mft Tel: 06-20539-1988
+ Újépítésű Csok-képes
ikerházi lakások, magas
műszaki
tartalommal,
2021.év végi átadással
leköthetőek!! Tel: 06-20539-1988
+ Szent János u-ban, szigetelt házban lévő, ELSŐ
emeleti lakás erkéllyel,
átlagos állapotban eladó!
Irányár: 30.9 MFt! Tel: 0620-539-1988
+ Blahán, 629m2-es telken két házból álló ingatlan eladó! 70m2-es ház
két szoba, konyha, fürdő,
étkező, a másik 40m2-es
házban két szoba előtér
található. Iár: 49.5MFt!
Tel: 06-20-539-1988
+ Gödöllőn, Egyetem téren II. emeleti, 70m2-es
felújított 3szobás lakás
eladó! Irányár: 43,5Mft
Tel: 20/772-2426
+ Gödöllő központjában
1,5 szobás 43nm-es földszinti lakás eladó! Irányár 27.9MFt. Tel: 20/7722426
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+ Gödöllő jól megközelíthető részén 4472 m2-es
szántó eladó! Ár: 5 M Ft.
Tel: 20/772-2426
+ Gödöllőn, királytelep
építési telek 1440 m2-es
építési telek eladó: Ár:
30,5 M Ft. Tel: 20/7722426
+ Gödöllőn, Máriabesnyőn rendezett nyugodt
utcában 50 nm-es házrész kiadó: Ár: 140.000.Ft/hó. Tel: 20/772-2426
+ Gödöllőn a Szent János
utcában 42 nm-es, földszinti téglaépítésű lakás
eladó. Irányár: 24,5 M Ft
06-30-149-0776
+ Balatonalmádiban 206
nm-es tiszta, rendes, erkélyes sorházi lakás eladó, apartmannak átalakítható. Iár: 56,5 M Ft.
Tel: 06-20-992-7066
+ Gödöllőn a Grassalkovich kastélyra néző 2.
emeleti, gyönyörűen felújított, exkluzív lakás eladó 39 millióért. Tel: 0620-919-4870
+ Gödöllőn, központi helyen, a Szent János utcában harmadik emeleti igényesen felújított,
62m2-es lakás eladó.
Irányár: 31-32M Ft. Érd.:
0670-569-6056
+ Aszódon a Falujárók útján 3.emeleti, 52 nm-es
lakás eladó. Iár: 21 M Ft.
tel: 06-30-928-5272
+ Eladó Gödöllőn a Fe-

nyvesben egy 600 nm-es
építési telek. I.á.: 14,5
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy
zártkerti 5791 nm-es ingatlan, művelési ágból
kivonva, 2 utcára néző
ásott kúttal. Villany a telken. Iár: 25 M Ft. 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 44
nm-es, palotakerti átalakított, felújított öröklakás
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26,9 M Ft-ért. 0620-9194870
ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn kertes házban
hosszútávra kiadó egy
bútorozott,
gázfűtéses
szoba-konyha fürdőszobával, külön bejárattal,
külön gázórával. 100.000
Ft /hó+ rezsi, + egy havi
kaució. 06-30-581-3827
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+ Központhoz közel a
Szent János utcában
1.em. 2 szobás erkélyes,
felújított lakás bútorozottan kiadó. Érdeklődni: 0670-255-7978
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllőn a Kossuth
Lajos utcában GARÁZS
KIADÓ. Ugyanott KERTI
MUNKÁST keresek. 0630-958-5018
+ Gödöllőn, a Kazinczy
soron, a buszmegálló mögött garázs hosszútávra
kiadó. 06-30-928-5272
+ Gödöllőn a Kossuth L.
u. 39-ben 45 nm-es, fűtött
dupla garázs hátsó fele
június 1-től hosszútávra
kiadó. Bérleti díj 17.000
Ft/hó. Negyedéves fizetés később. Érd: 06-302100-125
ÁLLÁS
+ Munkaidő pótlékkal
műanyag feldolgozó gödöllői kft. felvesz BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT,
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT,
FORGÁCSOLÓT, KARBANTARTÓT és FRÖC�CSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat is
szívesen fogadunk. Érd:
06-20-9423-112,
www.
plastexpress.hu
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI

hirdetés
BETEGÁPOLÓT
keresünk Kerepesen nappali
munkára (reggel 8 órától este kb. 19 óráig) heti
több alkalomra, hosszabb
távon. Érd: 06-30-5779661
+ Vagyonőri állás betöltésére keresek, jól szituált,
munkájára és önmagára
igényes, katona beállítottságú, férfi munkatársat.
Ha a fentiek Önre illenek,
hívjon! munkaidőben: 0620-389-5556.
+ Gödöllői munkahelyre
keresünk szerviztechinkust elsősorban mezőgazdasági gépek szervizelésére. B-kategóriás
jogosítvány szükséges,
szakmai képesítés előny.
Email.: info@starex.hu,
Tel.: 06-20-440-3379
+ Gyakorlattal rendelkező konyhai dolgozót keresünk Mogyoródra. Kezdés megbeszélés szerint.
Tel: 06-30-435-8929
+ Edzőt keresünk a Málnárium női fitnesz klubba.
Szakirányú
végzettség
szükséges. Gépkocsi és
jogosítvány előnyt jelent.
Kérjük, hogy jelentkezésed előtt tájékozódj a
Málnárium
edzésprogramról a honlapunkról:
www.malnarium.hu. Jelentkezés részletes önéletrajzzal:
malnarium@malnarium.hu
+ Gyermekfelügyeletet
vállalok szülésznő szakápolói végzettséggel.
06-70-677-1957
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven,
anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal, tolmácsokkal! Kedvezményes, áfamentes

díjak. I.L.I. Fordítóiroda,
Gödöllő, Körösfői u. 2.
Tel.:
06-20-556-2653,
06-20-543-1775, e-mail:
info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com
+ Language Cert akkreditált, nemzetközileg elismert, egynyelvű nyelvvizsga Gödöllőn az I.L.I.
Nyelviskolában! Ugyanitt
egyéni és kiscsoportos
nyelvtanfolyamok kedvezményes díjon. Érdeklődni:
I.L.I. Kft., 20/543-1775,
20/556-2653, info@ili.hu
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+
KERTGONDOZÁS.
Bízza most rám! Fakivágás,
sövényvágás,
bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás.
Füvesítés,
gyepfelújítás, vegyszeres
gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés.
Metszés. Ágak, levelek
elszállítása.
Ereszcsatorna tisztítás. Kerttakarítás. Kerítésfestés. Gépi
permetezés. Kerti tavak
tisztítása. Talajfúrás. 0630-747-6090

22 gödöllői Szolgálat

hirdetés

tása felújítása, javítása.
Tel: 06-20-9527-289, 0628-476-229
+
SZÁMÍTÓGÉPES
problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén
is! Tel: 06-30-333-9201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL. Tóth
Tamás 06-70-502-5620
+
REDŐNYJAVÍTÁS,
GURTNICSERE
akár
2 órán belül! Új redőny
azonnal megrendelhető!
Péter úr, 06-20-3685-888
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül. Ázások
+ FELÚJÍTÁSI ÉS KAR- T I F Ű T É S - S Z E R E L É S , csőtörések
megszünBANTARTÁSI munkákat fürdőszobák, régi fűtési tetése. Vécék tartályok
vállalunk precízen a la- rendszerek, vízvezetékek csapok szifonok cserékosság részére. 06-30- felújítása. CIRKÓK, GÁZ- je. Csatorna kamerázás.
592-1856
KÉSZÜLÉKEK,
KON- VÍZSZERELÉS. 06-20+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPON- VEKTOROK karbantar- 491-5089
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+ Azonnali kezdéssel vállalok HÁZÉPÍTÉST teljes
kivitelezéssel,
KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST! Tel: 0670-361-9679
+ TETŐFEDÉS Régi és
új tetők javítása, tetőszerkezeti munkák, tetőfedés, ácsmunka, bádogos
munka,
ereszcsatorna,
Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, madárdeszkák
festése,
palajavítások,
kúpcserép lekenése, leszögelése. Bármilyen kisebb javításokat is vállalok. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény! Érdeklődni:
06-30-526-8532
+ VÍZSZERELÉS. Csapok, szifonok, WC-k,
WC-tartályok, stb. cseréje. Új vezetékek kiépítése, régiek cseréje. 06-20412-0524
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+ Tetőfedő, bádogos
munkák, javítások, ereszdeszka festés, fakivágás,
viakolor, kéménybontás,
burkolás. Érd: 06-307513-354
+ KERÍTÉSEK készítése
és SZERELÉSE! Drót, fa,
fém kerítések készítése.
Kész kerítésrendszerek
felállítása. Kerítés lécek
cseréje. Régi kerítések
BONTÁSÁT
VÁLLALJUK. Tel: 06-20-9463-409
+ HEGESZTÉSI MUNKÁK! Kerítések, korlátok
fémszerkezetének elkészítését vállaljuk. Nyíló
kapuk gyártása és cseréje. Tel: 06-20-9463-409
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559-3918
TÁRSKERESŐ
+ Egyedülálló 58 éves
technikus férfi keresi
hozzáillő párját tartós
kapcsolat
reményében
lehetőleg Gödöllő és környékéről. Ha szereted a
kultúrát, kertészkedést,
utazást, kirándulást, hívjál: 06-20-428-4545

ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné
Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol
antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás
EGÉSZSÉG, TESTÁPO- és hiányos darabokat is),
régi pénzeket, könyveket,
LÁS
+ PEDIKŰR! Aszód, Gö- bizsukat és ékszereket,
döllő és környékén. Gyógy, borostyánt, mindenféle
esztétikai, illetve szike régiséget és HAGYATÉmentes pedikűr! Kérésre KOT. Legmagasabb áron
házhoz megyek! Belami vásárolunk első vevőSzépségkuckó Gödöllő, ként! Tel: 70/942-0806,
Köztársaság út 37. Beje- 70/603-7642
lentkezés 06204524477
GARÁZSVÁSÁR
+ Költözés miatt garázsváOKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL sár formájában eladó sok
nyelvoktatást vállal FIL- kis bútor, háztartási eszköMSZINKRON, könyvfor- zök, képek, függönyök, kardítás, vizsgaelőkészítés nisok és még nagyon sok
és korrepetálás területén minden más apróság. Vanjártas FIATAL, tapasztalt nak ingyen elvihető dolgok
nyelvtanár. Tel: 06-70- is. Tel: 06-20-946-9862

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz
szaküzletünkben
vagy
kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók.
Gödöllő, Dózsa Gy. út 50.
(Temetővel szemben) 0630-536-4300, 28/611-728
www.akkugodollo.hu
EGYÉB
+ Vásároljon HAM I S Í TAT L A N ,
OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Repce,
Akác-,
Hárs-,
Akác-hárs-, Napraforgóméz.
720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cse-

rébe elfogadok. Házhoz
szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3.
0628-417-913
+ MÉZET közvetlenül a
termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-,
Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor és Dióbél
kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk.06-30-9891-721
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