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Óriási érdeklődés mellett, nagy siker-
rel rendezték meg a Gödöllői Waldorf 
Iskola Szent Mihály-napi családünne-
pét az Alsóparkban. A rendezvényt a 
szokottnál is különlegesebbé tette, 
hogy az iskola idén ünnepli fennállá-
sának 30. évfordulóját.

 A lassan 10 éves múltra visszatekintő ren-
dezvényen az intézmény tanárai, diákjai 
és a szülők segítségével játékos formá-
ban elevenedtek meg Szent Mihály-nap 
hagyományai.  

A nagyszínpadon koncertek várták a 
közönséget, a sétányokon pedig kézmű-
ves foglalkozások, kézművesek vására 
és ügyességi játékok várták az érdeklő-
dőket. Készültek a gesztenye- és a tész-
tasárkányok, lehetett szőlőt préselni, de 
a kovácsmesterségbe is bele kóstolhat-
tak a vállalkozó kedvűek.

(folytatás a 7. oldalon)
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KÉPViSElő-tEStÜlEti döNtÉSEK
Szeptember 30-án tartotta so-
ros ülését Gödöllő város képvi-
selő-testülete. Az ülésen töb-
bek között megtárgyalták és 
elfogadták a város 2021. évi 
költségvetésének I. félévi tel-
jesítéséről szóló beszámolót, 
valamint az önkormányzat in-
tézményeinek, és saját tulaj-
donú gazdasági társaságainak 
2021. I. félévi beszámolóját. 
Döntés született a testület II. 
félévi munkatervéről is: idén 
október 21-én, november 18-
án és december 16-án ülésezik 
a testület, a közmeghallgatást 
pedig november 18-án tartják. 

új közterület- 
elnevezések 

A jövőben hivata-
losan is a Kismuki 
tér nevet viseli a 
blahai idősek ott-
hona mellet t ,  a 
Blaháné út és Ga-
lagonya utca talál-
kozásánál lévő tér. A 
területen még 2019 
szeptemberében, 
a "Gödöllő Anno" 
Facebook-csoport kezdemé-
nyezésére felállításra került az 

Az elismerésben idén Gyetvánné Szűcs Évát, a Kócos Szőr-
stúdió kutyakozmetika tulajdonosát és Czövek Mihály fém-
ipari vállalkozót részesítette a képviselő-testület. A díjakat dr. 
Gémesi György polgármester adta át.

Gyetvánné Szűcs Éva hosszú évek óta magas szakmai szín-
vonalon nyújt szolgáltatást, aminek során nem csak a kedven-
cek megszépítésére helyezi a hangsúlyt. Felelős kutyatartóként 
is segíti a tulajdonosokat, sokszor hamarabb észrevesz egész-
ségügyi problémákat is, mint a gazdik.

Czövek Mihályt városszerte jól ismerik. 1985-től napjainkig 
vállalkozóként végez vasipari, lakatos munkákat. Keze munkáját 
dicséri a Damjanich iskola, a premontrei rendház, a Rézgom-
bos Üzletház és a református líceum. Partnerei megbízható, 
korrekt vállalkozónak tartják, akivel újra és újra örömmel dol-
goznak együtt. Olyan különleges feladatokat is képes megvaló-
sítani, mint a MATE (a korábbi SZIE) díszkorlátjának műemléki 
hitelességű újragyártása, vagy a református templom torony-
lépcsőjének és a templom kilincseinek kivitelezése.             J.

egykori Kismuki vonat váltója, 
arra emlékeztetve, hogy ko-
rábban a Kismuki vonat ezen 
a nyomvonalon közlekedett. Az 
elnevezést a bejegyzés alatt 
álló Blaháért Egyesület kez-
deményezte. 

Szintén új nevet kap a 
Bezsilla-villa előtti közterület. 
Ez a 802. Szent Korona Cser-
készcsapat kezdeményezésére 
a jövőben a Cserkész köz ne-
vet viselheti. 

A Gödöllői Egyetemi Kollégi-
umok nevet viseli a jövőben a 
gödöllői 4937 hrsz-on nyilván-
tartott ingatlan, ami korábban 

"SZIE Kollégium" néven sze-
repelt a lakcím nyilvántartás-

ban – erre tudtak bejelentkez-
ni az itt lakó egyetemisták. A 
névváltoztatást a MATE Szent 
István Campusának főigazga-
tója kérte, mivel az egyetem el-
nevezése megváltozott. 

A közterületek új elnevezése-
it egyhangú döntéssel fogadta 
el a képviselő-testület. 

elektromos autók  
töltése: csak a kijelölt 
helyeken!
Csak a ki-
jelölt elekt-
romos töl -
tőpontokon 
lehet a jövő-
ben tölteni 
a közterüle-
ten parkoló, 
részben vagy 
e g é s z b e n 
elektromos 
üzemű jár-
műveket. Er-
ről is döntött a képviselő-tes-
tület szeptember 30-ai ülésén. 
A szigorítás azért vált szüksé-
gessé, mert az egyre jobban 
elterjedő elektromos meghaj-
tású közúti járművek tulajdono-
sai sok esetben nem a saját in-

gatlanán, hanem közterületen 
– jellemzően az ingatlan előt-
ti zöldterületen vagy járdán – 
végzi gépjárműve töltését, az 
ehhez használt kábelek pedig 
sok esetben veszélyeztetik a 
gyalogosok közlekedését. 

A szabályozást a Gödöllő vá-
ros közterületeinek használatá-
ról, a közterületek és vásárok 
rendjéről szóló 23/2015. (X.16.) 
önkormányzati rendeletbe fog-

lalták. A döntést egyhangúlag 
fogadta el a képviselő-testület.

(A képviselő-testület ülésé-
ről bővebben a szolgalat.com 

weboldalon és Facebook-
oldalunkon olvashatnak.)

átadták az év vállalkozója díjakat

16/2021
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Kétnapot konferenciát tartott a 
Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége „Önkormányzatiság 
2021” címmel. A Magyar Önkor-
mányzatok Napja alkalmából 
megrendezett tanácskozáson 
dr. Gémesi György, a MÖSZ 
elnöke, Gödöllő polgármestere 
köszöntőjében megemlékezett 
arról, hogy 2005-óta ünnepel-
jük Magyarországon az önkor-
mányzatok napját, Lamperth 
Mónika, akkori belügyminisz-
ter kezdeményezésére.

A kétnapos rendezvényen 
beszédet mondott Karácsony 
Gergely, Budapest főpolgár-
mestere, a MÖSZ társelnöke 
is, aki többek között megje-

gyezte:   Az önkormányzatok-
nak jóvátételt kell kérnünk, és 
nem érhetik be kevesebbel, 
mint hogy visszakapják mind-
azt, amit a járvány és a válság 
idején elvett tőlük a kormány. 
Hozzátette: „Ez, a társadalmi 
autonómiák helyreállítása úgy 
kezdődik, hogy ki kell mondani: 
az önkormányzatokról az ön-
kormányzatok bevonása nél-
kül nem lehet döntést hoznia 
a kormánynak:”

Beszédet mondott Márki-
Zay Péter is, aki kijelentette: 
Az önkormányzatoknak nem 
csak szabadabbaknak, hanem 
hatékonyabbaknak is kell lenni-
ük, ehhez pedig meg kell nyitni 

a lehetőséget a vállalkozás-
fejlesztési pályázatokban 
az önkormányzati tulajdonú 
cégek számára, és fontos, 
hogy az önkormányzatok 
szabadon rendelkezzenek 
vagyonuk felett. Ugyanígy 

fontosnak nevezte a tiszta ver-
senyt a különböző pályázatok 
estében, ahol nem a politikai 
szimpátia dönt arról, hogy me-
lyik vállalkozó nyer.

A konferencián szakmai 
egyeztetéseket, kerekasztal- 
beszélgetése-
ket folytattak 
az önkormány-
zatokat érintő 
kérdésekről, és 
hagyományo-
san itt került sor 
a polgármesteri 
kitüntetések át-
adására is. 

Idén a Pol-
g á r m e s t e r i 

Ezüstlánc-díjat Wittinghoff 
Tamásnak, Budaörs polgár-
mesterének ítélték oda, Per-
gő Margit, a Települési Ön-
kormányzatok Országos 
Szövetségének (TÖOSZ) társ-
elnöke, Berhida polgármeste-
re pedig Polgármesteri Arany 
Pecsétgyűrű díjat vehetett át. 

(A kétnapos rendezvé-
nyén elhangzottakról részle-
tesen olvashatnak a MÖSZ 

Facebook-oldalán.)

Szeptember 30-án a Gödöl-
lői Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központban tartotta 
alakuló ülését az új Gödöllői 
Ifjúsági Testület, ami új tagok-
kal bővült és a képviselet új el-
nökséget választott: elnöknek 
Dóra Gergelyt, alelnököknek 
pedig Gyalog Hajnalkát és 
Hajnal Márkot. 

Mint azt Dóra Gergely el-
nök lapunknak elmondta, a 
GIT-ben a városi középfokú 

oktatási intézményeiből és a 
MATE-ről vannak diákok, de 
szeretnék bevonni a munká-
ba az általános iskolásokat is. 

Céljaik közül kiemelte: Sze-
retnének minél több városi ren-
dezvényen jelen lenni, mint 
ahogy pl. a Civil Utcán, és be-
kapcsolódni az önkéntes mun-
kákba, mint ahogy az Úrréti-tó 
takarításában is eredménye-
sen tudtak segíteni.

JK

Megalakult az új 
Gödöllői ifjúsáGi TesTüleT

Több szabadság kell!
az önkormányzaToknak
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Gödöllő város településrendezési 
eszközeinek módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy partnerségi egyeztetést 

tartunk Gödöllő város településrende-
zési eszközeinek módosítása vonatko-
zásában (munkaközi partnerségi tájé-

koztatás).

Az elkészült tervdokumentáció  
tartalma, a módosítás indoka: 
    1.   �Budapesti�agglomerációhoz�tartozó�települések�ese-

tén�Magyarország�és�egyes�kiemelt�térségeinek�te-
rületrendezési�tervéről�szóló�2018.�évi�CXXXIX.�tör-
vény�előírja,�hogy�az�e�törvény�hatályba�lépése�előtt�
elfogadott�településrendezési�eszközöket�2021.�dec-
ember�31-ig�felül�kell�vizsgálni,�meg�kell�feleltetni�a�
módosított�területrendezési�követelményeknek.�A�
módosítási�kötelezettség�teljesítése�lehetőséget�ad�
továbbá�a�legutóbbi�módosítási�eljárásból�kimaradt,�
illetve�azóta�beérkezett�kérelmek�megvizsgálásá-
ra�és�a�rendelet�szükség�szerinti�módosítására�is.

    2.   �A�Csanak�és�egyéb�területek�vonatkozásában�ta-
valy�készített�és� jóváhagyott�tervdokumentáció�
véleményezési�eljárását�–�a�Pest�Megyei�Kor-
mányhivatal�törvényességi�felhívására�tekintettel�
–�újra�le�kívánjuk�folytatni,�így�a�tervdokumentáci-
ót�változatlan�tartalommal�partnerségi�egyezte-
tésre�bocsájtjuk.

Az elkészített tervdokumentáció megtekinthető a vá-
rosi honlapon (www.godollo.hu) a hírek menüpontban.

Észrevételeiket, javaslataikat írásban 2021. október 13-
ig adhatják meg kizárólag elektronikus úton Gödöllő vá-
ros főépítészének címezve a partnersegi@godollo.hu 
e-mail címre.�

Dr. Gémesi György polgármester

PARTNERSÉGI  
EGYEZTETÉS

Gödöllő városában 
jelenleg két helyszí-
nen is található ked-
vezményes árral 
igénybe vehető vá-
rakozási övezet (Mű-
vészetek Háza előtti, 
valamint Szent Imre 
Katolikus Általános Iskola mögötti 
terület), biztosítva a lehetőséget, 
hogy másfél órás időtartamra 10 
forintért lehessen parkolni. Jó hír, 
hogy 2022. január 1. napjától a 
kedvezmények sora tovább bővül 
városunkban: azon gödöllői állan-
dó lakcímmel rendelkező szemé-
lyek, akik gépjárműnek tulajdo-
nosai vagy üzembentartói, 1 db 
gépkocsira parkolótárcsát vált-
hatnak ki, mellyel a városközpont-
ban lévő fizetős férőhelyek igény-
bevétele esetén parkolásonként 
az első fél óra ingyenes haszná-
latára lesznek jogosultak. 
 A parkolótárcsa, annak beállí-
tását követően 30 percig jogosítja 
fel használóját, hogy ingyenesen 
várakozhasson a közterületen 
lévő felszíni parkolókban. Fontos 
információ, hogy a kedvezmény 
a Királyi Kastély, valamint a kas-
télykápolna előtti parkolókra nem 
vonatkozik, valamint nem vehe-
tő igénybe a jelenlegi, amúgy is 
kedvezményes árú várakozási 
övezetekben (Művészetek Háza 
előtt, valamint a Szt. Imre isko-
la mögött, melyek esetében ter-
mészetesen továbbra is marad 

a másfél órás parkolásra jogo-
sító kedvezményes jegy vásár-
lásának lehetősége).
 A parkolótárcsa 2021. október 
5. napjától a VÜSZI Ügyfélszol-
gálati Irodáján (Dózsa György út 
12.) a bekerülési költség (500 fo-
rint) megfizetését követően igé-
nyelhető az alábbi módon:
  •   �kedden és csütörtökön kizá-

rólag személyes ügyintézés 
útján 8-16 óra között, illetve

  •   �a sorban állás elkerülése 
érdekében hétfő, szerda és 
pénteki napokon kizárólag a 
vuszi.salonic.hu oldalon ta-
lálható előzetes regisztráci-
ót és időpontfoglalást köve-
tően ügyfélszolgálati időben

Lényeges információ továbbá, 
hogy az ügyfélszolgálati irodán 
kizárólag készpénzes befizetésre 
van mód. Bankkártyával történő 
fizetés kizárólag az interneten in-
dított ügyintézés esetén biztosított 
a netes felületen. Ügyintézéshez 
kérjük, feltétlenül vigyék maguk-
kal lakcímkártyájukat, valamint a 
gépjármű forgalmi engedélyét!

VÜSZI

Január 1-től újabb  
kedvezmény a gödöllői  
gépjárműtulajdonosoknak

Már igényelhető a parkolótárcsa

A Duna – Tisza Közi Hulla-
dékgazdálkodási Kft. tájé-
koztatja a tisztelt lakossá-
got, hogy a zöldhulladék 
elszállításában 2021. októ-
ber 1-jétől az alábbi válto-
zások léptek életbe:

 A DTkH Kft. minden – a hulla-
dékszállításért díjat fizető – in-
gatlanhasználó számára gyűj-
tési alkalmanként 2 db, zöld 
színű – zöldhulladék gyűjtésé-
re használható- zsákot biztosít 
díjmentesen. 

 A z e l -
múlt idő-
szakban 
elszállítás-
ra kerültek 
a korábban (előző évben) meg-
vásárolt  – esetleg felhalmozott –  
zöld színű zöldhulladék gyűjtő 
zsákok is, így eddig nem csak 
2 db zöld színű zsák került el-
szállításra az ingatlanok elől, 
hanem minden zöld zsákban 
kihelyezett zöldhulladék. 

 A cserezsá-
kok eltulajdo-
nítása és a 
visszaélések el-
kerülése érde-

kében 2021. október 1. napjától, 
szállítási alkalmanként, ingatla-
nonként kizárólag 2 db ingye-
nes zöld színű DTkH emblémás 
zsák, valamint további „korlát-
lan” mennyiségű megvásárolt, 
kék színű, DTkH emblémás le-
bomló zsák kerül elszállításra. 

Változások �
a zöldhulladék-szállításban
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Október 4-én elkezdődött a Ma-
gyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem tulajdonában lévő Gö-
döllői Városi és Térségi Uszoda 
maximum háromhónapos ter-
heléses próbaüzeme. A pró-
baüzem alatt a hatályos jog-
szabályokat betartva, immár a 
nagyközönség számára is lá-
togatható a létesítmény- tájé-
koztatott a MATE.

Az uszoda 
prioritásként 
kezeli a gö-
döllői és tér-
ségi diákok 
úszásokta-
tás-helyszí-

nének biztosítását. Ezzel egy-
ben esélyt és helyszínt ad a 
térségbeli gyermekek minden-
napos sportolására.

A próbaüzemi időszakban a 
lakosság számára hétközna-
pokon reggel 8 órától este 7 
óráig, hétvégén pedig 9 órától 
este 7 óráig tart nyitva. Ez idő 
alatt a felnőtt belépőjegy ára al-
kalmanként és személyenként 

800, a gyermek belépőjegy ára 
400 forint. A próbaüzem alatt 
kizárólag bankkártyával, illetve 
SZÉP Kártyával lehet fizetni.

A létesítményben egy 50x25 
méteres versenymedence (2,20 
m mély, vízhőfoka 28°C), egy 
25x10 méteres bemelegítő 
medence (2,00 mély, vízhő-
foka 28°C) és egy 10x8 méte-
res tanmedence (0,80 m mély, 
vízhőfoka 30°C) készült el. Az 
uszoda medence szintjén egy 
regenerációs jellegű wellness 
részleg is található 3 szauná-
val és egy jacuzzival. Az öltö-
zőkben zárható szekrények és 
hajszárítók állnak a vendégek 

rendelkezésére. Az uszodában 
úszósapka és papucs haszná-
lata kötelező.

A próbaüzem lezárását és a 
hatósági végső jóváhagyást kö-
vetően lép érvénybe az uszoda 
normál nyitvatartása és díjsza-
bása. Ezt követően a Gödöllői 
Városi és Térségi Uszoda hét-
főtől vasárnapig reggel 6 órá-
tól este 10 óráig tart majd nyit-
va. A létesítményben reggel 8 
órától délután 3 óráig a térség-
beli gyermekek iskolai és óvo-
dai úszásoktatása zajlik majd. 
A teljes nyitvatartási idő alatt 
szabad vízfelületeket jelölnek ki 
a lakosság számára.           KJ

A HÉV pályakarbantartása miatt 
október 4-17. között megváltozik 
a forgalmi rend a Szabadság út - 
Állomás út kereszteződésében, 
és az adott időszakban forgalom-
korlátozásokra kell számítani a Sza-
badság úton, az Állomás úton, va-
lamint a Munkácsy Mihály utcában.

A vágányzár ideje alatt tilos a 
csomópontban balra kanyarodni! 

A gépjárművel közlekedők az Ál-
lomás útról az Ady sétányon ke-
resztül érhetik el a Szabadság te-
ret. A Szabadság úton lezárás nem 

lesz, de a forgalom kétszer egy sáv-
ra szűkült, emiatt torlódásokra kell 
számítani.

A karbantartás ideje alatt a HÉV 
csak a Szabadság térig közleke-
dik, innen pótlóbuszok szállítják 
az utasokat.

A munkavégzés alatt a forgalmi 
rend ettől eltérhet, az esetleges 
változásokról tájékoztatni fogják a 
tisztelt lakosságot!    JK

Az elmúlt napokban több útfelújítás fejeződött be. 
A vasút-felújításhoz kapcsolódóan – a Swietelsky 
Vasúttechnika Kft. révén – új burkolatot kapott a 
Klapka és a Besnyő utca, valamint az Állomás út 
munkálatainak befejezését követően beüzemel-
ték az Állomás út - Ady sétány kereszteződésé-
ben lévő lámpás csomópontot.

Az önkormányzat beruházásában pedig asz-
faltburkolatot kapott a Fenyvesi főút.                Bn.

Megnyílt az uszoda!

Figyelem!
MeGváLToZoTT
A SZABADSáG úT ÉS
AZ áLLoMáS úT
KereSZTeZőDÉSÉneK 
ForGALMI renDJe.

Megújult utak,
új láMpák
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Anyakönyvi ügyek: születés, halálozás, házasság, élettársi kap-
csolat, névmódosítással kapcsolatos ügyek, gyámsági és gondok-
sági ügyek (leltárkészítés), települési támogatások;

Helyi adók: telekadó, építményadó, helyi iparűzési adó, idegen-
forgalmi adó, magánszemély kommunális adója; adó és értékbizo-
nyítványok kiállítása, talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyintézés;

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

Műszaki (beruházás, üzemeltetés) ügyek, vízgazdálkodási ha-
tósági ügyek, ipar és kereskedelmi igazgatási ügyek (telep-, mű-
ködési engedélyek, szálláshely üzemeltetést engedélye, vásárok, 
piacok engedélyezése), környezetvédelmi hatósági ügyek, birtok-
védelmi eljárás, közterület-használati engedélyek, talált tárgyakkal 
kapcsolatos ügyintézés, címrendezéssel közigazgatási bírsággal, 
hirdetményekkel, társasházak törvényességi felügyeletével kap-
csolatos eljárások, zenés-, táncos rendezvények engedélyezése, 
szakhatósági ügyek, közútkezelői, hulladék-gazdálkodással, tele-
pülési vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok, nyilvántartások;

Gödöllői telkek övezeti előírásaival kapcsolatos - településképi 
-, és a településrendezési eszközökben meghatározott követelmé-
nyekről kapcsolatos konzultáció

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

Álláskeresési ellátások, családtámogatások, foglal-
koztatással kapcsolatos támogatások, nyugdíjazással 
kapcsolatos ügyintézések, álláskeresési ellátások, köz-
egészségüggyel, járványüggyel kapcsolatos hatósá-
gi feladatok, közgyógyellátás iránti kérelem, áldozat-
segítés, állattenyésztéssel kapcsolatos engedélyek, 
állatvédelemmel kapcsolatos ügyek, építéshatósági 
ügyek, fogyasztóvédelem, gépjárművekkel kapcso-
latos ügyek, katasztrófavédelmi hatósági feladatok, 
környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok, közúti 
jármű hatósági feladatok, pénzbeli ellátások (Cse-
csemőgondozási díj, Gyermekápolási táppénz, Gyer-
mekgondozási díj iránti kérelem), őstermelői igazol-
vánnyal kapcsolatos ügyek

Sokaknak okoz problémát, hová is forduljanak, ha hi-
vatalos ügyeiket kell intézni. Sorozatunkban ebben kí-
vánunk segíteni. Az adó és ingatlangazdálkodási irodá-
hoz tartoznak az iparűzési adóval kapcsolatos ügyek:

A helyi iparűzési adó te-
kintetében a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény 
(továbbiakban: Htv.) 35. § 
alapján az önkormányzat il-
letékességi területén végzett 
vállalkozási tevékenység ke-
letkeztet adókötelezettsé-
get. A vállalkozó iparűzé-
si tevékenységet végez az 
önkormányzat illetékességi 
területén, ha ott székhely-
lyel, telephellyel rendelke-
zik, függetlenül attól, hogy 
tevékenységét részben vagy 
egészben székhelyén, te-
lephelyén kívül folytatja. Az 
adó alanya a vállalkozó. A 
vonatkozó törvény 36. § alapján adóköteles iparűzési tevé-
kenység a vállalkozó e minőségben végzett nyereség, ille-
tőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. A Htv. 38. 
§ értelmében az adókötelezettség az iparűzési tevékenység 

megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység meg-
szüntetésének napjával szűnik meg. Kezdő vállalkozó adata-
iról és a cégnyilvántartásban szereplő adatok változásairól a 
NAV-nak a Htv. 42/E. § alapján napi adatszolgáltatási köte-

lezettsége van az önkor-
mányzati adóhatóság felé. 
Az adózás rendjéről szó-
ló 2017. évi CL. törvény 
18. §. (továbbiakban: Art.) 
alapján az adózó az ön-
kormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adó 
esetén az adókötelezett-
ség keletkezését, annak 
bekövetkezésétől számí-
tott 15 napon belül – az 
erre a célra rendszeresí-
tett nyomtatványon – je-
lenti be az önkormány-
zati adóhatóságnak. Az 
adóalanyt azon telepü-
léseken terheli iparűzési 
tevékenység utáni adó-

kötelezettség, ahol székhelye, illetőleg telephelye található. 
A székhely és a telephely azonosítása kapcsán a Htv. ren-
delkezéseiből kell kiindulni.                                 (folytatjuk)

hol intézhetem?

AZ önKorMányZATnáL 
InTÉZHeTő üGyeK

áLLAMI
HATáSKörBe
TArToZÓ üGyeK
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áLLAMI
HATáSKörBe
TArToZÓ üGyeK

Szent Mihály-nap

DuFlEX  
Nagy érdeklődés kísérte a 3. Városi 
Szűrőnap eseményeit október 2-án 
a főtéren. A Magyar Rákellenes Liga 
Gödöllői Alapszervezete „ADD TO-
VÁBB A MOSOLYODAT” közössége 
ingyenes szűrésekkel és számos kísé-
rő programmal várta az érdeklődőket. 
 A szűrőbuszban bőr- és szájüre-
gi rákszűrést valamint „InBody” álta-
lános állapotfelmérést tartottak, de 
a Gödöllői Cukorbetegek Egyesüle-
te jóvoltából ingyenes vércukorszint 
mérésre, valamint talpállapot felmé-
résre is lehetőség volt. A szervezők 
nagy hangsúlyt helyeztek a mozgásra 
is, torna, séta, kerékpározás és tánc 
egyaránt helyet kapott a programok 
között. Mindezek mellett a komolyabb, 
sokszor fájdalmasabb témákat sem 
kerülték el, a helyszínen mentálhigi-
énés szakemberekkel, gyásztanács-
adókkal is beszélgethettek az érdek-
lődők. 
 Mint megtudtuk, a rendezvényen 
több mint ötszáz különböző ingyenes 
szűrővizsgálatot végeztek el. 

Félezer vizsgálat, 
remek hangulat 
a 3. Városi 
szűrőnApon

Idén ünnepli fennállásának 30.évfordulóját 
a DUFLEX Fotográfiai Stúdió. Az évfordu-
ló alkalmából jubileumi kiállítást rendeztek, 
melyen a Civil Házban a szervezet jelen-
leg aktív tagjainak munkáit mutatják be. 
 A rendezvényen Horváth Imre, a Ma-
gyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Or-
szágos Szövetségének elnöke díszok-
levelet nyújtott át, 
és köszöntet mon-
dott azért a munká-
ért, amivel a stúdió 
tagjai gazdagították 
nem csak a város, 
hanem a régió és 
az ország nemzeti 
fotokulturális örök-
ségét. Az elismerést 

(Folytatás az 1. oldalról)  
A Mihály-nap a XVIII. századig – Szent 
László király rendelete nyomán – kötelező 
ünnep volt Magyarországon. A hagyomány 
szerint Szent Mihály arkangyal, a mennyei 
hadak nagy vezére és győztes harcosa az 
Isten ellen fellázadt sátánt eltiporta, kard-
jával átszúrta, majd letaszította a Földre. 
Az ő küzdelmüket elevenítette fel a sár-
kányjáték, amibe az iskola apraja-nagyja 
egyaránt bekapcsolódott. A rendezvényt  
Bodnár Szilvia koncertje zárta. 

a DUFLEX részéről Danis János EFIAP/p 
fotóművész vette át. 
 A megnyitó egyben lehetőséget adott 
a koronavírus járvány miatt megszakadt 
Civil-DUFLEX művészeti szalon meg-
tartására is. Ennek keretében Six Edit, 
a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület 
elnökségi tagja Márvány Miklós gödöl-

lői festővel beszél-
getett. 
 A rendezvényen 
Pertis Szabolcs és 
Kiss Máté közremű-
ködött. 
 (Több fotóval a 
szolgalat.com-on
és Facebook-olda-
lunkon.)

Jubileum 
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Szeptember utolsó hétvégé-
jének szombatja az úrréti-tó 
takarításával telt a Blahán.  

Belügyminiszteri elisme-
rést kapott Marik Sándor. Az 
Ózon-Pajzs 2100 Környezet-
védő Polgárőr Egyesület tag-
jának harminc éve végzett ki-
magasló munkáját ismerte el 
Pintér Sándor. 
 Az elismerést az Orszá-
gos Polgárőr nap alkalmá-
ból adták át. Marik Sándor 
a polgárőrség megalakulá-
sa óta önzetlenül dolgozik a 
bűnmegelőzés területén, Gö-
döllő közbiztonságáért, ko-

rábban, több mint tíz éven át 
a HÉV polgárőrség vezetője 
volt. Jelenleg az Ózon-Pajzs 
tagjaként szakmai és gyakor-
lati tudásával segíti az egye-
sületet. 
 Rendszeresen segíti a gö-
döllői rendezvények zavar-
talan lebonyolítását. Fotónk 
a Civil Utcában készült, ahol 
Dömök Mihálynéval, az egye-
sület elnökével többek között 
a polgárőrség népszerűsíté-
sét is fontosnak tartották. 

Elismerés�Marik�Sándor�
gödöllői�polgárőrnek

A Blaháért Társaság Egyesü-
let által szervezett hagyomá-
nyos tótakarítási napot idén a 

EGYüTT  
az Úrréti tóért

pandémia mi-
att tavasszal 
nem lehetett 
megrendezni, 
ezért most, a jó 
időt kihasználva ke-
rült rá sor. Fiatalok és idő-
sebbek egyaránt szerszámot 
ragadtak, hogy az elszaporo-
dott vízi növényzettől megtisz-
títsák a tavat.  A nád, gyékény, 
sás egy részét levágták, és a 
hínár egy jó részét is eltávolí-

tották. Rende-
zettebb lett a 
tó partja is: a 
parkos részen 

a füvet lenyír-
ták, és persze a 

szemétszedés se 
maradhatott el.

 Voltak, akik nem tudtak 
részt venni a munkában, de igye-
keztek segíteni: az Erikajálda fi-
nom lángosról gondoskodott, de 
Szadáról, Farkas Imre pálinka-
főzőtől is kaptak ajándékot a tó-
takarítók. 
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Óvodai foRGATAGok
A Gödöllői Óvoda hat önkor-
mányzati fenntartású óvoda 
egyesítésével  új névvel és lo-
góval kezdte meg a 2021/2022-
es nevelési évet. A tagóvo-
dák egyedi arculati elemekkel 
a megszokott színvonalon 
fogadják a gödöllői óvodás 
gyermekeket, szervezik éle-
tüket, alakítják programjaikat. 
A szülők bevonásával az ősz 
családi rendezvényei a tag-
óvodai hagyományok szel-
lemében zajlottak.

A Gödöllői Óvoda Zöld Tagóvo-
dája  a szeptembert Szivárvány 
alapítványuk projekt-hetével zár-
ta. Második éve annak, hogy 
a járványhelyzet miatt, elma-
radt óvodanapjukat 
új formában rendez-
ték meg. A gyereke-
ket egész héten iz-
galmas programok 
várták. Légvár, óri-
ástrambulin, nép-
tánc, zenés torna, 
terápiás kutya, meseszínház, 
rendőrségi program tette em-
lékezetessé számukra  a dél-
előttöket.
 A Gödöllői Óvoda Mesék 
Háza Tagóvodájában az Óvo-
danyitogató Családi nap kere-
tében ismét az apukák sütötték 
a palacsintát, és az elmaradha-
tatlan Palacsintás-király válasz-
tásra is sor került. A palacsin-
ták töltelékét az édesanyák és 

a „kincset érő nagyik” lekvár-
különlegességei adták. Arany 
fakanál és palacsintasütő, elis-

merő oklevél, nagy 
taps járt a legjob-
baknak. Kiváló le-
hetőség adódott az 
újonnan érkező csa-
ládok „befogadásá-
ra” az egymást már 
jól ismerők közé.

 A Gödöllői Óvoda Kastélykert 
Tagóvodájában immáron nyol-
cadik alkalommal rendezhették 
meg a Mihály napi forgatagot, 
melynek célja az élményszer-
zésen túl  az óvoda alapítvá-
nyának támogatása volt.  Ezen 
jeles nap délelőttjén az óvodai 
csoportok öltözőjében terem-
tették meg a dajka nénik a vá-
sári hangulatot, ahol a gyere-
kek fabatkáért vásárolhatták 

meg a kézzel készí-
tett portékákat. Miu-
tán minden óvodás 
kosara megtelt vá-
sárfiával, az udva-
ron közös mondó-
kázással, dalolással, 
tánccal vette kezde-
tét a program sza-
badtéri része, ahol 
ebben az évben 
szülői felajánlásként 
számtalan, érdeke-
sebbnél érdekesebb 
népi játékot próbál-
hattak ki a gyerekek. 
A program délutáni, 
szülőkkel, nagyszü-
lőkkel közös része 
pedig egy lovag-

lással, állatsimogatóval, vásá-
ri mutatványossal, lufi-, zsákba-
macskával, kézműveskedés sel, 
íjászkodással és táncházzal tar-
kított forgatag volt.
 A régi idők emberének az év 
ezen része a betakarításról szólt, 
arról, hogy amit most learatnak, 
azt teszik el télire. Legyen ez 

a közös, élményekkel teli nap 
minden kicsinek és nagynak 
egy olyan emlék, amire a szür-
ke, hideg téli estéken örömmel 
és szeretettel gondol majd. 
 (A programokról több fotóval 
a szolgalat.com-on és Face-
book-oldalunkon olvashatnak.) 
 (GO)
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1849. október 6-án Aradon ki-
végezték az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc 
vezető tábornokait.  Kné-
zich Károly, nagysándor Jó-
zsef, Damjanich János, Au-
lich Lajos, Lahner György, 
Poeltenberg ernő, Leiningen-
Wes ter burg Károly, Török Ig-
nác, vécsey Károly kötél ál-
tali, Kiss ernő, Schweidel 
József, Dessewffy Arisztid, 
Lázár vilmos pedig golyó 
általi halált halt.  ezen a na-
pon városunkban Török Ig-
nác szobránál emlékezünk a 
vértanúkra. 

Nemescsói Török Ignác Gö-
döllőn született 1795. június 
23-án, a kastély mellett álló 
kasznár házban.  Középiskolai 
tanulmányait is Gödöllőn kezdte, 
majd a Királyi Katholikus Egye-
temi Főgimnáziumban folytat-
ta. 1809-től 1811-ig a gyön-
gyösi gimnázium tanulója volt, 
majd a bécsi hadmérnöki aka-
démián végzett. 1816-ban had-
nagyként lépett be a császá-
ri hadsereg kötelékébe, majd 
1839-ben a nemesi testőrség-
hez került, ahol erődítéselmé-
letet oktatott. Tanította többek 
között Görgei Artúrt és Klapka 
Györgyöt is. A forradalom előtt 

előbb Lembergben, majd al-
ezredesi rangban Zág-

rábban állomásozott. 
1848 októberében 

a Komáromi vár-
ban szolgált, ek-
kor a vár teljes 
állományával 
csatlakozott a 
honvédekhez.
 Török Ignác 
ítéletének indok-

lásában az sze-
repelt, hogy meg 

kellett volna Komá-

Az aradi vértanúk 
EmlékEzEtE

tiSztelgéS az aradi vértanúk előtt

romot tartania az osztrákok szá-
mára, fel kellett volna lépnie a 
„lázadó párt ellen uralkodója 
érdekében”, ehelyett Komáro-
mot úgy megerősítette, hogy az 
osztrákok bevenni nem tudták. 
Az ítéletet szeptember végén 
meghozták, Haynau által meg-
erősítve október 4-én vissza-
küldték Aradra, 5-én kihirdet-
ték és 6-án kora reggel végre 
is hajtották. A krónikák szerint, 
amikor hajnali 2 és 3 óra között 
a papok felkeresték a halálraítél-
teket, Török Ignác Vauban vár-

építésről szóló köny-
vét bújta. Az 53 éves 
tábornokot második-
ként szólított a hóhér. 
„Nemsokára Isten leg-
magasabb ítélőszéke 
elé állok. Életem pa-
rányi súly csupán, de 
tudom, hogy mindig 
csak Őt szolgáltam” – 
ezekkel a szavakkal 
búcsúzott. Október 6., 
az aradi vértanúk em-
léknapja 2001 óta nem-
zeti gyásznap.
 Török Ignác szülő-
háza jelenleg felújítás 
alatt áll. Az épület rom-

mentesítése megtörtént, jelen-
leg már csak az eredeti falak 
állnak – tudtuk meg dr. Ujváry 
Tamástól a Gödöllői Királyi Kas-
tély igazgatójától, aki elmondta, 
a műemléki hatóság előírásai 
alapján zajlanak a roncsolásos 
falkutatások. Várhatóan novem-
berre elkészül a dokumentáció, 
jövőre pedig új szakaszba lép-
hetnek a munkák. 
 Török Ignác emlékét Gödöl-
lőn két szobor, utca, és a róla 
elnevezett gimnázium őrzi. 

(j.)
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a bagoly könyvesbolt ajánlata
Gideon tanácsai
Kutyabarátoknak

Egyszer volt, hol nem 
volt, volt egyszer egy kis-
fiú, akit Gideonnak hív-
tak. De inkább pontosít-
suk: Van egy fiú, Gideon, 
aki 13 éves, az USA-ban 
él, és nagyon szereti a ku-
tyákat. Nyolcéves volt, ami-
kor weblapot indított, ahol 
megosztotta az általa meg-
ismert kutyák fotóit, majd a 
Twitteren, a Facebookon és 
a Instagramon is saját oldalt 
készített, s az elmúlt évek 
alatt többezer kutyát muta-
tott be. Ma már a világ min-
den tájáról, több tízezren köve-
tik oldalait. 

Gideon felnőttként kutyák 
képzésével szeretne foglalkoz-
ni, de addig is, örömmel osztja 
meg tapasztalatait másokkal, 
és segíti tanácsokkal a kutya-
barátokat – még ha ez elsőre 
furán is hangzik, hiszen egy 
kiskamaszról van szó. 

Gideon és munkáját segítő 
édesanyja most egy különle-
ges könyvet írt a gyerekeknek, 
de bátran állíthatjuk, a felnőt-
tek is tanulhatnak tőle. Hogy 
miről? Nos, tanácsot ad ah-
hoz, hogyan viselkedjünk ide-
gen kutyákkal, segít eligazodni 

a kutyák jelzései között, setgít 
abban, mire figyeljünk, ha ku-
tyát akarunk örökbe fogadni és 
mi a teendőnk, ha felelős gaz-
dik akarunk lenni. Mindezek 
mellett számtalan érdekessé-
get oszt meg az olvasókkal 
híres kutyákról, mint pl. Bar-
ry, a hegyimentő kutya, Subby 
őrmester,az I. világháborús 
hős, Smoky az első ismert te-
rápiás kutya vagy Bosco, aki az 
első kutya, akit megválasztot-
tak polgármesternek. A könyv 
a gyerekek és a felnőttek szá-
mára egyaránt élvezetes és 
hasznos olvasmány.

BJ

Különleges kiállítás várta az 
érdeklődőket a GIM-házban 
október 2-án. A Nemzeti Te-
hetség Program pályázata 
keretében 2021-ben 60 órás 
tehetséggondozó program va-
lósult meg a Gödöllői Iparmű-
vészeti Műhelyben "LÁNCO-
LAT – Vizuális gyakorlatok 
természeti inspirációra" cím-
mel. A program képző- és 

iparművészeti műfajokban 
biztosított fejlődési- és tanu-
lási lehetőséget 14-18 éves 
tehetségígéreteknek. A tehet-
séggondozó programon 9 ki-
választott gödöllői középisko-
lás diák vett részt, elsősorban 
a Gödöllői Török Ignác Gim-
náziumból és a Református 
Líceumból.

ny.F.

LÁNCOLAT 

Vizuális gyakorlatok

A Múzeumok Őszi Fesztiválja részeként családi színházi dél-
utánra várta az érdeklődőket a Gödöllői Városi Múzeum ok-
tóber 2-án. A Pesti Művész Színház – Fogi Színház társulata 
előadásában "Süsü, a sárkány" kalandjai elevenedtek meg a 
múzeum udvarán.

Az előadás olyan nagy sikert aratott, hogy október 9-én, szom-
baton, 11 órakor ismét találkozhatnak a híres egyfejűvel az ér-
deklődők. Az előadás megtekintése ingyenes.

(j.)

süsü visszatér!
A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében

Szűcs Péter világutazóval találkozhattak azok, akik a könyv-
tárban részt vettek a Dharma könyvbemutatón. A beszélge-
tést Gyárfás Dorka újságíró vezette.

Szűcs Péter különösen kalandos regénye Biharnagyba-
jomban kezdődik az ötvenes évek közepén, hőseivel azon-
ban keresztül kasul beutazzuk a világot. New York, Rio de 
Janeiro Párizs, Marokkó, Irán és India az állomásai annak a 
különleges történetnek, amelyben misztikus kapcsok fonják 
össze István, Tamás és Léna életét. A regényben valóban 
megtörtént személyes drámák és történetek elevenednek 
meg, amelyeket a szerző utazásai során vagy saját szemé-
lyes családi örökségeként ismert meg.       Bne

Dharma: Regénnyé írt valóság



2021. október 5.12 gödöllői szolgálat kultúra

opera stand-up

Október 16-án születésnapi koncertre várja a beatkorszak 
zenéit kedvelőket a VitrinBeat Zenekar. A csapat fennállá-
sának 3 évfordulóját a Frédéric Chopin Zenei AMI nagyter-
mében ünnepli, természetesen jó zenékkel. 

A Covid miatt a zenekar hosszú szünetre kényszerült, de 
a nyáron már több koncerten is hallhatták őket az érdeklő-
dők, s egyre több felkérést kapnak a városhatáron kívülről is.

A szülinapi koncerten ismét megszólaltatják a sokak által 
kedvelt beat slágereket, valamint új repertoárjukat. A csa-
pat ugyanis kihasználta a karantén időszakot, és népszerű 
country dallamokkal, valamint Elvis- és Beatles-slágerekkel 
bővítették zenei anyagukat.

A koncert 18 órakor kezdődik, a belépés ingyenes.           (u.)

"Adjon esélyt az operának! Ope-
ra pátosz és mikrofon nélkül, ki-
vételes hangokkal és sok hu-
morral." Az Opera StandUp 
újszerű, magával ragadó él-
ményt nyújthat a műfajt ked-
velő közönségnek és az opera 
műfajától eddig idegenkedők-
nek egyaránt. Erről a gödöllői 
zenebarátok is meggyőződhet-
nek október 19-én 19 órától a 
Királyi Váróban. 

A FareMido Operatársulat Bt. 
egy Baráti Társaság, amit az a 
szándék hívott életre, hogy a 
zenéről és színházról hasonló-

Október 14-én, 20 órakor ismét kiváló jazzmuzsikával telik 
meg a Királyi Váró. A Jazz Klub következő estjén Pribojszki 
Mátyás – az egyik legismertebb hazai és európai szinten is 
jegyzett, elismert szájharmonikás – és zenekara, a "JUM-
PING MATT AND HIS COMBO” várja a közönséget.

Az egyedi zenei stílussal bíró, ami alapvetően vidám, imp-
rovizációkkal teli igényes, "boogie-woogie" rock and roll ele-
mekkel, soul és funky érzések megspékelt blues zenét játszó 
formáció már Európa több mint 30 országában koncertezett, 
és itthon is alig akad olyan klub vagy fesztivál, ahol ne lép-
tek volna fel. A név utal a frontember becenevére, valamint 
a zenekar zenei stílusára. Számaikat több európai és ameri-
kai rádió játssza rendszeresen.

A csapat tagjai: Pribojszki Mátyás - szájharmonika/ének, 
Szász Ferenc - gitár, Molnár Dániel - dob, Csizmadia Lász-
ló - basszusgitár.

Jegyek kaphatóak a Királyi Váróban, és a könyvtárban, va-
lamint a koncert napján a kezdést megelőzően is a helyszí-
nen. Jegyár: 3000 Ft.          (KJ)

Yehudi Menuhin kezdeményezésére 1975-ben az UNESCO októ-
ber 1-jét A zene világnapjává nyilvánította. Városunkban hosszú 
évek óta hagyomány, hogy a Frédéric Chopin Zenei AMI növen-
dékei és tanárai kosztümös koncerttel ünneplik ezt a jeles napot. 
Idén sem volt másként, a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában 
korabeli ruhákban csendültek fel többek között Bach, Scarlat-

ti és Weber művei. 
A Zene Világ-

napját megünne-
pelték a Török Ig-
nác Gimnáziumban 
is, ott a Forrás Női 
Kar adott koncer-
tet.           (j.)

an gondolkodó operaénekesek, 
karmesterek és zenészek, intéz-
ményes színházi kötöttségek 
nélkül, a közös játék felszaba-
dító örömével alkossanak ope-
raelőadásokat és koncerteket.

A koncerten részletek hang-
zanak el – sok más mellett – a 
következő művekből: Mozart, 
Rossini, Donizetti, Verdi, Bizet, 
Delibes, Puccini és Erkel operái.

Az előadás során fény de-
rül Don Giovanni hódításai-
nak titkára és arra, hogy Ge-
org Lucas nagy valószínűséggel 
Wagner reinkarnációja. Kide-
rül, miért a Figaro házassága 
a legnagyszerűbb opera, és 
hogy mi a közös Maradonaban 
és Pavarottiban.

Közreműködnek: Hábetler 
András, Fodor Beatrix, 
Herczenik Anna, Mester vik-
tória, Köteles Géza. Az elő-
adás ingyenes.      (db)

Jazz

Klub
Jön a JUMPInG MaTT anD HIS COMBO!

Hábetler András és FareMido társulat Gödöllőn

Szülinapi koncert A Zene Világnapja
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Gödöllő ALVÉG, 
Vak Bottyán ut-
cából veszett el 
a képen látható 
nőstény macska. 
 Kérjük ha lát-
ta, hívja a +36-
30/447-8155 te-
lefonszámot! 

A folyamatosan működő vadfi-
gyelő kamerák kihelyezésével 
megkezdődött a Budakeszi Va-
daspark, a Duna-Ipoly Nemze-
ti Park Igazgatóság és a Pilisi 
Parkerdő szakmai együttműkö-
désében létrejött Vadmacska 
Fajmegőrzési Program gyakor-
lati megvalósítása. A rejtőzkö-
dő életmódot élő kisragadozó 
a korábban már ismert előfor-
dulási helyeken túl felbukkant 
a főváros környéki, leglátoga-
tottabb erdőkben is, ezért a 
program kiemelt figyelmet for-
dít a Pilisi Parkerdő területén 
élő vadmacska-populáció élő-
helyeinek, szaporodási feltét-
eleinek és génállományának 
részletes vizsgálatára és mo-
nitorozására. 

 A vadmacska (Felis silvestris) 
Európában, Ázsiában és Afri-
kában is jelen lévő faj, a Kár-
pát-medencében és a hazai er-
dőkben az európai vadmacska 
alfaj (Felis silvestris silvestris) 
éli rejtőzködő életét.
 Bár a vadmacska állomány 
hazai nagyságát vizsgáló leg-
első, 1987-es felmérés óta az 
állat elterjedésében csökke-
nést figyeltek meg, a faj né-
hány egyede felbukkant a Bu-
dai-hegység erdeiben, amely 
arra enged következtetni, hogy 
a Pilisi Parkerdő nagy látoga-
tottságú területén is élhetnek 
fajtiszta vadmacskák, tehát 
megvalósítható az ember és 
a vadmacska együttélése.

(Forrás: www.pakerdo.hu) 

Szerezz�Te� is�gazdijogsit!�
szlogennel�hirdeti�a�Nem-
zeti�Élelmiszerlánc-bizton-
sági�Hivatal�(Nébih)�azt�az�
ingyenes�képzést,�amely�má-
tól�minden�érdeklődő�szá-
mára�elérhető�a�gazdijogsi.
hu�weboldalon.�A�program�
célja,�hogy�gyakorlati�isme-
retekkel�és�kellő�elméleti�tu-
dással�ruházza�fel�azokat�az�
állattartókat,�akik�a�jó�gazda�
gondosságával�szeretnének�
kutyáikról�gondoskodni.�Épp�
ezért�a�Nébih�és�az�Agrár-
minisztérium�szakemberei�
egyaránt�a�gazdijogsi�meg-

szerzésére�biztatnak�min-
den�állattartót�és�leendő�ál-
lattartót.
� A�Gazdijogsi�tartalmát�te-
kintve�körüljárja�a�felelős�ku-
tyatartás�témaköreit,�mint�a�
kutyaválasztás,�a�táplálás,�az�
anatómiai-�és�egészségügyi�
kérdések,�a�nevelési�tanácsok,�
a�viselkedési�problémák�és�a�
jogi�vonatkozások.�A�program�
igyekszik�hasznos�tanácso-
kat�és�olyan�fontos�tudniva-
lókat�átadni,�amelyek�feltét-
elei�a�felelős�kutyatartásnak.�

(Forrás: https://portal. 
nebih.gov.hu) 

elindult  
a gazdijogsi képzés

Vadmacska  
fajmegőrzési program: 

már működnek  
a vadfigyelő kamerák

KERESSÜK!
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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

Kb.�5�éves�ivartalanított�kan.
Csodásan�sétál�pórázon,�akár�lakásba�is�
mehet.

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

3� éves� ivartalanított� szuka,� nagy�
mozgást�igénnyel!

5� éves,� ivartalanított� kan.� Nagyon�
barátságos,� imádja� az� embereket.�
Csak�egyedüli�kutyának�vihető!

BuNdÁS
döME

ByroN

dAISy

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

ÁLLATPATIKA

Hétvégén�is�nyitva�tartó�ügyelet

Tel:�06-30-943-9898

Hétvégi ügyeletünk változott! Szombat 9-13 és vasárnap 15-19 óra 
között fogadjuk a beteg állatokat

Most már nem vitathatjuk, itt 
az ősz, de igazából nem pa-
naszkodhatunk, a pár esős 
napot leszámítva nagyon 
szép idő van. 

Ezen a héten egy kicsit azok-
nak kedvezek, akik picike he-
lyekkel, balkonokkal rendelkez-
nek vagy még azzal sem, de 
érdekes lehet a nagyobb, kerttel 
bíró olvasóknak is, hiszen ab-
lakpárkánya mindenkinek van. 

És növények bizony kellenek! 
Mindenkinek! Egyrészt kívülről 
is gyönyörű, másrészt a borús 
szürke napokon az ablakon ki-
nézve másképp látjuk mi is ezt 
a furcsa világot. Talán szebb-
nek, jobbnak. 

Minden évben nagy sláger a 
kertészetekben, piacokon az ár-
vácska, csarab és a krizantém. 
Ki tudna nekik ellenállni? Nagy 
előnyük, hogy nagyon hosszú 
ideig örvendeztetnek meg min-
ket a csodás virágaikkal és ma 
már elképesztő színekben le-

het ezeket a növényeket meg-
vásárolni. Őket összeültetve 
gyönyörű balkonládákat vará-
zsolhatunk ablakainkba. 

Aki kisebb, nagyobb terasz-
szal rendelkezik és ilyenkor már 
nem használja, a kerek ültető 
tálakat javaslom, mert ezeket 
a földre vagy egy kicsi asztalra 
helyezve igazán szép, új hangu-
latot tud teremteni. Lehet akár 
mellé dísztárgyakat is helyezni, 
lámpást, fenyőtobozokat, bár-
mit, amivel, ha ránézünk a szo-
baablakból egy szép csendéle-
tet látunk majd. 

Arra azért vigyázzunk, hogy 
ne halmozzuk a tárgyakat, mert 
könnyen giccsé változhat a 
kompozíciónk. Néha a keve-
sebb, több, ezt tartsuk szem 
előtt. 

Az interneten, de rengeteg 
áruházban most már nagyon 
kedvező áron kínálják a tava-
szi kicsi lámpásokat, fényfüzé-
reket, nagyon sok ezek közül 

szolár lámpa, így napközben 
feltöltődnek, este pedig hosszú 
órákig mesés fényekkel világí-
tanak. Most is érdemes ezekre 
gondolni, mert a kertek, balko-
nok világítása és karbantartása 
nem csak tavasztól nyár végéig 
tart, hanem az összes évszakra 
érvényes. Ilyenkor kicsit alább-
hagy a lendület, de csak sétál-
janak el egy kertészet felé és 
újra kedvet kapnak a kert és 
balkon szépítéséhez. Főleg, 
hogy ilyenkor, apró, kicsi és fő-
leg gyönyörű örökzöldekkel is 
találkozhatnak, melyek ugyan 
nem örökre, de meglehetősen 
hosszú ideig bírják kisebb he-
lyeken és a színes őszi virágo-

kat később a tél közeledtével 
más növényekre cserélhetjük 
a kicsi örökzöldjeink mellett. 

Bárhol és bármilyen meg-
oldásnál, beültetésnél a vég-
ső simításnak a beültetett tá-
lak, balkonládák burkolását 
végezzük el. Ezt lehet akár 
díszkaviccsal vagy a puhább, 
természetközelibb érzetet nyúj-
tó fenyőkéreggel. És amikor be-
állnak a hidegebb napok, akár 
fenyőágakkal is beboríthatjuk. 

Tehát az elkövetkezendő két 
hétre a feladat, színeket az ab-
lakpárkányokra! 

Jó színezést kívánok! 
Bujtás Anikó 

www.bujtaskert.hu 

őSzI�BALKoN,�TEMÉrdEK�LEHETőSÉG
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Szeptember utolsó hétvégéjén, késő 
nyári időjárásban rendezték az U18-
as és U20-as korosztály számára a 
liga döntőket. 

A bejutás a döntőbe a szezon során szer-
zett pontok alapján történt, amit a helyezé-
sekért kaptak az atléták. Ez alapján a két 
korosztályban összesen 13 indulója volt a 
MATE-GEAC csapatának, akik 13 érem-
mel gazdagították klubjukat. 
 Mondhatni kiválóan alakult a hétvége 
Kovács Zoltán tanítványának, Soos Le-
ventének (képünkön), aki két egyéni csúcs-

Szeptember 26-án ren-
dezték a Magyar Atlétikai 
Szövetség Sport XXI-es 
utánpótlás programjának 
következő versenyét. 
 A helyszín a mátyásföldi 
Ikarus BSE pályája volt, ahol 
a MATE-GEAC 2010-2011-
es születésű atlétái össze-
sen 8 érmet tudtak szerez-
ni. A pályaversenyen 4x50 
méteres váltó, 60 méter sík-
futás, 60 méter gátfutás, tá-
volugrás, vortex hajítás és 
800 méteres síkfutás voltak 
a versenyszámok. A legsikeresebb at-
léta Hollókői Szofi lett, aki győzni tudott 
60 méteren (8.5 mp), valamint távolug-
rásban is (440 cm) és még a második 

csal és két első hellyel térhetett 
haza a versenyről az U20-as 
korosztályban. Levente 400 sí-
kon könnyedén futott 48.94-
es egyénit, majd másnap 400 
gáton 51.71-es idővel ért cél-
ba, ami egy kicsivel több, mint 
egy másodperces javítás az 
eddigi legjobbjához képest. 
Dobránszky Laura is remekül 
szerepelt. Laura győzni tudott a 
400 méteres gátfutásban 63.02 
másodperces idővel, valamint 

200 méteren sem talált legyőzőre, ideje 
25.10 szekundumos egyéni csúcs. Lau-
ra egy harmadik számban is elindult, 400 
méteren a negyedik lett 57.67-es idővel. 
Eszenyi Napsugár gerelyhajításban egyéni 
csúccsal szerzett aranyérmet. 46.41 méte-
res dobásánál nem volt jobb. Diszkoszve-
tésben idei legjobbjával, 37.85-el lett a ne-
gyedik. Szintén győzni tudott Szőke-Kiss 
Jácint, aki remekül futott 3000 méter aka-
dályon. Jácint már az utolsó körre is egye-
dül futott és végig magabiztosan megtartot-
ta előnyét, ideje 10:01.13 perc. Jácint 5000 
méteren a negyedik lett 16:40.36 perces 

SooS lEVENtE 
duPlázott  
az U20-as Liga döntőjében 

idővel. Bánovics József rúdugrásban, kicsit 
döcögős indulás után végül 505 centiméte-
rig jutott, amivel a második helyet szerezte 
meg. Mihajlovic Alex gerelyhajításban vég-
zett a harmadik helyen 56 méter 54 centi-
méteres dobással. Molnár András is remek 
formába került az idény végére, 800 méte-
ren idei legjobbjával 2:02.51-el lett harma-
dik, 1500 méteren pedig új egyéni csúcsot 
futva - 4:07.91 perc – a negyedik helyen 
ért célba egy hatalmas hajrá után. Edzők: 
Körmendy Katalin, Máté Alpár, Gadanecz 
György, Lőrincz Milán és Kovács Zoltán.
 Az U18-as korosztályban 4 érem is szü-
letett. Sulyán Alexa 100 méteren egyéni 
csúccsal, 12.31 másodperccel lett ezüst-
érmes, viszont 200 méteren övé lett a leg-
fényesebb érem, 24.91-es idővel nyert a 
számot. Lesták Ármin egészen kiváló for-
mába került az idény végére. Az első na-
pon 2000 méter akadályon új egyéni csúcs-
csal, 6:12.37 perccel megnyerte a számot. 
A második nap pedig 3000 méteren is 
egyéni csúcsot elérve a harmadik helyen 
ért célba, ideje 8:53.66 perc. Edzők: Kör-
mendy Katalin és Gadanecz György. 

Fotó, forrás: GEAC

helyezett 4x50 méteres lány váltónak is 
tagja volt Badics-Páskai Nóra, Gazda 
Dóra és Tokai Kitti mellett. A fiúknál szin-
tén két aranyérmet szerzett Gyurán Ádám, 

aki távolugrásban (434 cm) 
és 800 méteren (2:37 perc) 
diadalmaskodott. Tokai Kit-
ti a váltóban szerzett ezüst-
je mellé még kettő ezüst-
érmet szerzett, hiszen 60 
méteren (8.9 mp) és távol-
ugrásban (424 cm) is máso-
dik lett. Makádi Márk vortex 
hajításban szerzett bronz-
érmet 31.80 méteres ered-
ményével. A MATE-GEAC 
indulói voltak még: Szira Ta-
más, Zechmeizster Huba, 
Burghardt Dávid, Vertse Ist-

ván, Kristóf Levente, Gladinetz Sámu-
el és Csökönyi Imre. Edzők: Szabó Di-
ana és Kovács Gábor Krisztián.  

Fotó, forrás: GEAC

u12-ES SiKEREK a Sport XXI. Pályaversenyén
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Gödöllői SiKER  
az újonc otthonában

MÉSzáRoS ESztER 
aRaNyÉRMES  
a junior vb-n

labdarúgáS: 

SportlövéSzet:

Aranyérmet nyert a magyar 
csapat a női légpuskások ver-
senyében a Limában zajló ju-
nior sportlövő-világbajnok-
ságon.

A Mészáros Eszter, Dénes Esz-
ter, Horváth Lea összeállítású 
trió az alapversenyt a máso-
dik helyen zárta, majd a leg-
jobb nyolc egységet felvonul-
tató szakaszban a legjobb volt, 
így az aranyért léphetett lőál-

október 2-án a Pest megyei 
I. osztályú bajnokság újon-
cánál, a Pereg Se csapatá-
nál vendégeskedett a Gödöl-
lői Sport Klub. A tét mindkét 
csapat számára óriási volt, a 
Pereg Se szerette volna foly-
tatni hazai veretlenségi so-
rozatát, a Gödöllő pedig egy 
esetleges győzelemmel, illet-
ve a tabellát vezető nagykáta 
botlásával, átvehette a veze-
tést a bajnokságban.

Az első félidőben Mudroch 
Mendel találatával szerzett ve-
zetést a Gödöllő. A második já-
tékrészben aztán végig fölény-
ben játszott a GSK, ami végül 
a 64. percben érett góllá Nagy 
Barnabás révén. A Gödöllői SK 
győzelmével, 18 ponttal a tabel-
la 1. helyén áll a Pest megyei I. 
osztályú bajnokságban.
 A mérkőzést követően Győri 
Zoltán edző a következőképpen 
értékelt: Az első félidő kiegyen-
lítettebb játékot hozott, mind-
két csapatnak voltak gólszerzé-

si lehetőségei, de gólt csak mi 
tudtunk szerezni egy jól eltalált 
szabadrúgásból. A második já-
tékrészben már főleg mi diktáltuk 
az iramot, bár sok helyzetünk ne-
künk sem volt, egy szögletrúgás-
ból sikerült növelni az előnyün-
ket. A jól megszokott játékunk 
helyett a mai napon célfutballt 
kellett játszanunk a szünetet kö-
vetően, amit kiválóan oldott meg 
a csapat. Úgy gondolom, hogy a 
Pereg otthonából kevesen fog-
ják elvinni a 3 pontot, a hazaiak 
lelkes, harcos, helyenként durva 
játéka miatt, ezért is nagyon ér-
tékes ez a győzelem. Rendesen 
megküzdöttünk a sikerért, ami-
ért köszönet jár mind a 18 játé-
kosunknak! 
Forrás, fotó: facebook.com/

GodolloiSportKlub

Pest megyei I. osztályú 
bajnokság, 8. forduló:
Pereg SE – Gödöllői SK 
0-2 (0-1)

lásba az indiai hármas ellen.  
A döntő a lehető legkiélezettebb 
küzdelmet hozta, de a végén a 
tokiói olimpikon Mészáros Esz-
terrel felálló magyarok koncent-
ráltak jobban és 16-14-re győz-
ni tudtak.
 Mészáros Eszter a csütör-
töki egyéni versenyben ne-
gyedik lett, Dénes Eszter pe-
dig hetedikként zárt. 

Fotó: facebook.com/ 
ISSF.Shooting
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BeKüLDÉSI HATárIDő: 

2021. oKTÓBer 19. 

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlá-
si utalványát nyerte: 
Tiszárovits Gyuláné,
Laczáné  Sárdi Gabriella  
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlá-
si utalványát nyerte: 
Hanyecz Bernadett, Nagy Anikó   
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os 
utalványát nyerte: 
Demeter Ildikó 
A városi Mozi ajándékát nyerte: 
Régi Ferencné 
A városi Múzeum ajándékát nyerte:
Gyulai László Rafael, Berta Georgina 

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 ad-
ják meg!
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1/2020 (01.10.) sz. 
taggyűlési határozat 
A�Gödöllői�Királyi�Kastély�Köz-
hasznú�Nonprofit�Kft.�Tag-
gyűlése� írásbeli� szavazás�
útján,�egyhangú�döntéssel�
jóváhagyja�a�Társaság�és�a�
többségi�tulajdonosi�joggya-
korló�Magyar�Turisztikai�Ügy-
nökség�zrt.�között�megkötött,�
100  millió�Ft�összegű,�vissza�
nem�térítendő�támogatási�
szerződést,�melynek�terhé-
re�a�Társaság�2019.�január�01�
és�2020.�március�31.�között�
karbantartási�és�kisberuhá-
zási�feladatokat�végezhet�el.�
� Készült�az�írásbeli�szava-
zólapok�alapján.�

2/2020 (01.13.) sz. 
taggyűlési határozat 
A�Gödöllői�Királyi�Kastély�Köz-
hasznú�Nonprofit�Kft.�Taggyű-
lése�írásbeli�szavazás�útján,�
egyhangú� döntéssel� jóvá-

hagyja�a�
Társaság�
Felügyelő�
Bizottsá-
gának�módosított�ügyrend-
jét.�A�Felügyelő�Bizottság�
ügyrendje�jelen�határozat�el-
választhatatlan�melléklete.�
� Készült�az�írásbeli�szava-
zólapok�alapján.�

3/2020 (02.28.) sz. 
taggyűlési határozat 
A�Gödöllői�Királyi�Kastély�Köz-
hasznú�Nonprofit�Kft.�Tag-
gyűlése� egyhangú� írásbe-
li�szavazás�útján�hozzájárul�
és�felhatalmazza�a�Társaság�
ügyvezető�igazgatóját,�hogy�a�
Társaság�számára�a�központi�
költségvetés�terhére�nyújtan-
dó�2020.�évi�246.176.912,-�Ft�
összegű�működési�támoga-
tási�szerződést�aláírja.�
� Készült�az�írásbeli�szava-
zólapok�alapján.

a gödöllői királyi kastély  
közhasznú nonprofit kft.  
taggyűlésének határozatai

Gödöllői akadémia  
2021. ii. félévi előadásai

2021. szeptember 3., péntek, 16 óra
Az ember és az erdő csendje – előadó: Dr Krassay László

2021. október 8., péntek, 16 óra
A látás zavarai és a gyógyítás módjai – előadó: Dr. Elek Ilona

2021. november 5., péntek, 16 óra
A két homoród mentén – előadó: Danis János

2021. december 3., péntek, 16 óra
Válságban a napi kávé, avagy a görög mindennapok a valóságban 
 – előadó: Kerényiné Bakonyi Eszter

Helyszín: Művészetek Háza Gödöllő, Rendezvény és Kiállító terem

A belépés díjmentes, de kérjük az előadások  
költségeinek támogatását adomány formájában.

További információk:  Művészetek Háza: 06-70/452-7268 
Sebő Györgyné: 06-30/709-1097
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InGATLAn
 •  Keresek eladó palota-kerti két-
szobás lakást az első emeletig, 
vagy liftes, erkélyest a harmadik 
emeletig. Tel.: 06-30-214-5236

 •  Gödöllőn, Királytelepen eladó 
egy 1+2 félszobás földszinti, 51 
nm-es, erkélyes társasházi la-
kás. Konvektoros, új redőnyös 
ablakok, a zárt udvarban parko-
lási lehetőség, saját tároló. 33 
M Ft. Ingatlanosok kérem, ne 
hívjanak! Tel: 06-70-3925-753 

 •  Gödöllő központjában, csen-
des, két liftes társasház 5. 
emeletén 44 nm-es, 1,5 szo-
bás, nagy konyhás öröklakás 
eladó. Tömegközlekedés, üz-
letek, boltok, éttermek, iskolák, 
orvosi rendelő 2-5 perces ké-
nyelmes sétával elérhető. Iár: 
29,9 M Ft. Érd: 06-28-420-003 

 •  Eladó Gödöllőn az OTP-s, 
10 emeletes ház 7. emeletén 
73 nm-es, 2 nagyerkélyes tár-
sasházi öröklakás 39,5 Mft-os 
irányáron. Érd: 06-20-919-4870

 •  Eladó Gödöllőn a Fenyves-
ben egy 600 nm-es építési telek. 
I.á.: 14,5 MFt. 06-20-919-4870

 •  Eladó Erdőkertes központjá-
ban 100nm-es téglából épült 
3 szobás, családi ház pince-
résszel 1000 nm-es telken. Iá.:  
43 M Ft. Érd.: 06-20-919-4870

 •  Eladó Turán 70 nm-es részben 
felújított, vert falú parasztház 
500nm-es telken. Iá.: 15,8MFt. 
Érd.: 06-20-919-4870

 •  Eladó Gödöllőn a Kossuth La-
jos utcában egy 3. emeleti 2+fél 
szobás, erkélyes, déli fekvé-
ses társasházi öröklakás. Iá.: 
34,5Mft. Érd.: 06-20-919-4870

 •  Eladó Gödöllőn, a Kazinczy 
lakótelepen egy 73 nm-es 3 
szobás tégla építésű földszin-
tes, összkomfortos, távfűtéses, 
részben felújított öröklakás. Iá.: 
39,9 Mft. Érd.: 06-20-919-4870

 •  Eladó Gödöllőn a Kampis té-
ren egy téglából épült újszerű, 
3 szobás földszinti öröklakás. 
Iá.: 54 Mft. Érd.: 0620-919-4870
 •  Eladó Gödöllőn belvárosi,  
50 nm-es, 1+fél szobás nagy 
teraszkapcsolatos földszinti 
öröklakás. Iá.: 27,5 Mft. Érd.:  
06-20-919-4870

ALBÉrLeT KIADÓ
 •  Gödöllőn a központban (HÉV 
és busz közelében) 2 szobás, 
bútorozott lakás kiadó nemdo-
hányzónak. 120.000 Ft/ hó+ re-
zsi+ 1 havi kaució szükséges. 
06-70-228-4917 

 •  Egyedül élő középkorú hölgy-
nek vagy elvált asszonynak Gö-
döllőn családi házban albérlet 
kiadó. Albérleti díjat nem kérek. 
Tel: 06-30-273-5283

 •  Gödöllő központjában, más-
fél szobás, felújított, bútorozott 
lakás kiadó. Gyermektelen, ál-
lat mentes és nem dohányzó 
személyeknek. Tel.: 06-20/248-
0001, 06-20/535-7547

 •  Kiadó Gödöllőn, a Mátyás ki-
rály utcában 140nm-es csa-
ládi ház 800nm-es saroktel-
ken teraszkapcsolattal, benne 
nappali+2 szoba. 200.000Ft/
hó+rezsi; 2 hónap kaució. Érd.:  
06-20-919-4870

 •  Kiadó Veresegyházon a Bar-
tók Béla úton földszinti, 30nm-
es, újonnan épült, színvonalas, 
igényes luxuslakás udvarkap-

csolattal 120.000Ft/hó+rezsi; 
2 hónap kaució. Érd.: 06-20-
919-4870

GAráZS
 •  Garázs kiadó a Kazinczy kör-
úton, és kék, 200 literes mű-
anyag hordók tetővel eladók. Ér-
deklődni este: 06-70-216-4331 

áLLáS
 •  VÜSZI Nonprofit Kft PARKO-
LÁSI ELLENŐR munkatársat 
keres. Gödöllői székhelyű, vá-
rosüzemeltetéssel foglalkozó 
társaság keres parkolási ellen-
őr munkatársat, teljes munka-
idős foglalkoztatásban. Felada-
ta: ügyfélszolgálaton ügyintézői 
teendők ellátása, Gödöllő vá-
ros parkoló zónáiban a gépjár-
művek jogos várakozásának el-
lenőrzése, parkolójegy nélküli 
gépkocsikról pótdíj-nyomtatás 
készítése, parkolójegy-váltó au-
tomaták ellenőrzése és ürítése. 
Elvárások: minimum 8 általá-
nos iskolai végzettség, felhasz-
nálói szintű számítástechnikai 
ismeretek, felelősségvállalás, 

önálló munkavégzés, megbíz-
hatóság, terhelhetőség, jó kom-
munikációs képesség. Előny: 
helyismeret, szakmai tapasz-
talat parkolási ellenőr területen, 
gépjárművezetői engedély B 
kategória. Jelentkezés: önélet-
rajzot a titkarsag@vuszikft.hu 
címre várjuk, fizetési igény meg-
jelölésével, 2021. október 15-ig.

 •  SZAKKÉPZETT FÉRFI BE-
TEGÁPOLÓT keresünk Kere-
pesen nappali munkára (reggel 
8 órától este kb. 19 óráig) heti 
több alkalomra, hosszabb tá-
von. Érd: 06-30-577-9661

 •  Munkaidő pótlékkal műanyag 
feldolgozó gödöllői kft. felvesz 
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, 
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, FOR-
GÁCSOLÓT, KARBANTARTÓT, 
NAPPALI BIZTONSÁGI ŐRT és 
FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍ-
TÓT. Nyugdíjasokat is szívesen 
fogadunk. Érd: 06-20-9423-112, 
uzemvezeto@plastexpress.hu 
www.plastexpress.hu 

 •  20 éve működő gödöllői gumi- 
és futómű szervizünkbe kollégát 
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keresünk! (A munkavégzéshez 
biztosítjuk a betanítást.) Bejelen-
tett 8 órás állás, bérezés meg-
egyezés szerint! Jelentkezni a 
+36-30-4666-930-as telefon-
számon, illetve a papgumi@
invitel.hu e-mail címen lehet. 

 •  B kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező férfi munkatársat 

keresünk temetői munkára. Je-
lentkezés személyesen fény-
képes önéletrajzzal: Gödöl-
lő, Dózsa Gy. út 16.sz. alatt.  
06-30-478-3673

 •  Gödöllői belsőépítész cég ke-
res önállóan dolgozni tudó, nem 
dohányzó munkatársat, műhe-
lyi és helyszíni szerelési mun-
kára. Érdeklődni ezen a telefon-
számon lehet: 06-70-984-9000

 •  Szadán a Szűcs Fogadója 
csapatbővítés miatt konyhai ki-
segítő, szakács és felszolgáló 

kollégák jelentkezését várja rész 
vagy teljes munkaidőre. Jelent-
kezni: 06-20-9430-746 

 •  ÁLLÁSAJÁNLAT! Helyszín: 
Kerepes. Betöltendő állások: 
Tehergépjármű vezető, Hulladék 
szállítási rakodó munkás, Autó-
szerelő, Mezőgazdasági gép-
szerelő, Lakatos. Munkáltató: 
DTKH Nonprofit Kft (Kerepesi 
Hulladékkezelő Központ) A fent 
megjelölt pozíciókra hosszútáv-
ra keresünk megbízható kollé-
gákat. Végezettség az adott 
pozícióhoz kapcsolódóan szük-
séges. Bővebb tájékoztatást szí-
vesen adunk telefonon, munka-
napokon 8:00:-14:00 óráig a + 
36 20 772 0608 telefonszámon, 
illetve a valko.norbert@dtkh.hu 
e-mail címen.

 •  FESTŐT KERESEK! Gödöl-
lőn és vonzáskörzetében festő 
munkatársat keresek állandó 
munkára. Tel: 06-70-397-4089 

 •  Oktatás szervező és ügyfélszol-
gálati kollégát keresünk azonnali 
belépéssel az I.L.I. Nyelviskola és 
Fordító irodába, (Gödöllő, Körös-

fői u. 2.) Elvárások: excel és word 
magabiztos felhasználói ismere-
te, jó kommunikációs készség, jó 
szervező képesség. Piacképes fi-
zetés. 4, 6 vagy 8 órás munkaidő 
lehetőség. Jelentkezés: Szakmai 
önéletrajz, végzettséget, képesí-
téseket igazoló dokumentumok, 
előző munkáltatóktól referencia 
levelek megküldésével a julianna.
dudas@gmail.com és az info@
ili.hu email címekre.

 •  Ipari akkumulátorok összeépí-
tésére keresünk villamossági 
beállítottságú kollégát, gödöllői 
telephelyre, kiemelt bérezéssel, 
hosszú távra, jó csapatba. Tel: 
06-20-233-0174; alfawintrade@
gmail.com

 •  Tapasztalt targoncaszerelőt 
keresünk szakmai tapaszta-
lattal, ipari munkagépek, tar-
goncák javítására, gödöllői 
telephelyünkre, kiemelt bére-
zéssel, utazási térítéssel, hosz-
szútávra. Tel: 06-20/233-0174; 
alfawintrade@gmail.com

 •  Tapasztalattal rendelkező 
munkagép fényező kollegát 
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keresünk hosszútávra, gödöl-
lői telephelyünkre, kiemelt bé-
rezéssel, utazási térítéssel, jó 
csapatba. Tel: 06-20/233-0174; 
alfawintrade@gmail.com

 •  Független fogtechnikus fér-
fi vagyok. Keresek házvezetői 
munkára, akár bentlakással is 
megbízható, szorgalmas, ereje 
teljében lévő, csinosnak mon-
dott, mosolygós, kedves egye-
dülálló hölgyet. Érdeklődni: 061-
3203-024, 06-28-415-093 

SZoLGáLTATáS
 •  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
50 nyelven, anyanyelvi, diplo-
más, gyakorlott szakfordítókkal, 
tolmácsokkal! Kedvezményes, 
áfamentes díjak. I.L.I. Fordí-
tóiroda, 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, egy-
nyelvű nyelvvizsga Gödöl-
lőn az I.L.I. Nyelviskolában! 
Ugyanitt egyéni és kiscsopor-

tos nyelvtanfolyamok kedvez-
ményes díjon. Érdeklődni: I.L.I. 
Kft., 20/543-1775, 20/556-2653, 
info@ili.hu 

 •  KERTGONDOZÁS. Bízza 
most rám! Fakivágás, sövény-
vágás, bozótirtás, fűnyírás, fű-
kaszálás. Füvesítés, gyepfel-
újítás, vegyszeres gyomirtás. 
Rotációs kapálás. Gyepszel-
lőztetés. Metszés. Ágak, leve-
lek elszállítása. Ereszcsatorna 
tisztítás. Kerttakarítás. Kerítés-
festés. Gépi permetezés. Kerti 
tavak tisztítása. Talajfúrás. 06-
30-747-6090 

 •  KÖNYVELÉS, cégalapítás, 
munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Irodák: Gödöllő, Szada. 
Elérhetőségek: 0630-592-1856, 
zacsekne.danuta@gmail.com

 •  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, 

régi fűtési rendszerek, vízveze-
tékek felújítása. CIRKÓK, GÁZ-
KÉSZÜLÉKEK, KONVEKTO-
ROK karbantartása felújítása, 
javítása. Tel: 06-20-9527-289, 
06-28-476-229 

 •  DUGULÁSELHÁRÍTÁS BON-
TÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-
70-502-5620
 •  SZÁMÍTÓGÉPES problémája 
van? Hívjon bizalommal, házhoz 
megyek. Számítógép szerelés, 
rendszer és programtelepítés, 
vírusirtás garanciával. Hétvégén 
is! Tel: 06-30-333-9201

 •  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS fal-
bontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Vécék tar-
tályok csapok szifonok cseréje. 
Csatorna kamerázás. VÍZSZE-
RELÉS. 06-20-491-5089

 •  REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI-
CSERE akár 2 órán belül! Új 
redőny azonnal megrendelhe-
tő! Péter úr, 06-20-3685-888 

 •  REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI 
CSERE, SZÚNYOGHÁLÓ ké-
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szítés, redőnyök motorizálása 
egész Pest megyében garan-
ciával, megbízható szakember-
től. Rövid határidőre. 06-70-
418-3032

 •  TETŐFEDÉS Régi és új tetők 
javítása, tetőszerkezeti mun-
kák, tetőfedés, ácsmunka, bá-
dogos munka, ereszcsatorna, 
Lindab tetőfedés, lécezés, fó-
liázás, ereszdeszkák, madár-
deszkák festése, palajavítások, 
kúpcserép lekenése, leszögelé-
se. Bármilyen kisebb javításo-
kat is vállalok. Nyugdíjasoknak 
10% kedvezmény! Érdeklődni: 
06-30-526-8532 

 •  Tetőfedő, ács-, bádogos mun-
kák, javítások, ereszdeszka fes-
tés, fakivágás, kéményjavítás, 
bontás. Érd: 06-30-7513-354

 •  ÁCS-TETŐFEDŐ-BÁDOGOS 
Új tetők készítése, régiek javí-
tása, tetőszerkezeti munkák, 
ereszcsatorna, ereszdeszkák 
festése, zsindely javítás, Lindab 
lemezelés. Egyéb kőműves 
munkákat is vállalunk (szigetelés, 
burkolás, stb.) Nyugdíjasoknak 
kedvezmény! 06-70-222-1974

oKTATáS
 •   ANGOL és SPANYOL 
nyelvoktatást vállal FILM-
SZINKRON, könyvfordítás, 
vizsgaelőkészítés és korrepe-
tálás területén jártas FIATAL, 
tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-
70-559-3918 

 •  MATEMATIKA korrepetálást, 
központi felvételire, érettségi-
re való felkészítést vállal szak-
mai tapasztalattal rendelkező 
tanárnő. Online is. Tel: 06-70-
408-5253 

 •  ANGOL és NÉMET nyelvtaní-
tás, felkészítés érettségikre, kö-
zép- és felsőfokú nyelvvizsgák-
ra. Marianna: 06-20-572-0298 

 •  TÖRTÉNELEM közép és 
emelt szintű érettségire való 
felkészítést vállalok személye-
sen Gödöllőn és online térben. 
+36-20-435-0507 

UTAZáS
 •  HARIS TRAVEL Utazási Iro-
da szervezésében megláto-
gatjuk a Liszt Ferenc Repülő-
teret 2021.10.21-én pénteken. 
Délutáni program: Taksony, 
Szent Anna templom, végül li-
balakoma egy helyi étterem-
ben. Részvételi díj: 12.900 Ft+ 
a belépő: 4.400 Ft. Befizetési 
lehetőség október 7. és 10-én 
a Műv-ház teraszán. Indulás: 
Gödöllő, MŰV-HÁZ elől 8:00-
kor. Jelentkezni: Ondrik Jutka 
06-30-3111-422 

ADáS-vÉTeL
 •  RÉGISÉG. Pappné Szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszállás-
sal vásárol antik bútorokat, fest-
ményeket, órákat, mindenféle 
szobrokat, vitrin dísztárgyakat, 
ezüstöt (hibás és hiányos dara-
bokat is), régi pénzeket, köny-
veket, bizsukat és ékszereket, 
borostyánt, mindenféle régisé-
get és HAGYATÉKOT. Legma-
gasabb áron vásárolunk első 
vevőként! Tel: 70/942-0806, 
70/603-7642

 •  Étkezési, befőzési lekvár és 
cefre szilvák, valamint borsző-
lő, paprika, paradicsom előren-
delhetők. A télálló burgonya 
(Desire) szedését szeptem-
ber 15-én kezdjük, egyéb faj-
ták addig is kaphatók. Triticale 
takarmányozási célra vásárol-
ható, ára 8500 Ft. UNIBOND 
BT. Gödöllő, Kőrösi Cs. S. 
u. 33. Tel: 06-28-432-941,  
06-70-342-5447 

 •  Bontott CSERÉPKÁLYHA és 
új vendégágy eladó. Érdeklődni 
délután: 06-20-398-4064

 •  Gödöllőn akusztikus gitár 
újszerű állapotban bőrtokkal 
együtt eladó. Ára: 19.000 Ft. 
Érd: 06-30-9446-816 

JárMŰ, ALKATrÉSZ
 •  AKKUMULÁTOR minden tí-
pusú gépjárműhöz szaküz-
letünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszerelés, 
bevizsgálás, töltés-mérés, szak-
tanácsadás. Minőségi akkuk, 
új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. 
út 50. (Temetővel szemben) 
06-30-536-4300, 28/611-728  
www.akkugodollo.hu 

eGyÉB
 •  Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Repce, 
Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Nap-
raforgóméz. 720ml-es csavaros 
tetejű befőttes üveget cseré-
be elfogadok. Házhoz szállítás. 
Szabó Méhészet Gödöllő, Lo-
vas u. 3. 28/417-913 

 •   MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből! 
Akác-, Virág-, Hárs-, Geszte-
nye-, Repce krém-, Lépesméz, 
Propolisz, Virágpor és Dióbél 
kapható. 3kg fölött házhoz szál-
lítjuk.06-30-9891-721 
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