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Folytatódik
az együttműködés
Két év után egy időben két 
delegáció látogatott el hol-
land testvérvárosunkba, Wa
ge ningenbe. A két település 
együttműködése jelentős múlt-
ra tekint vissza, jövőre lesz 
harminc esztendeje a testvér-
városi kapcsolat létesítésének. 
Többek között ennek megün-
nepléséről is szó esett azon 
a négynapos hivatalos látoga-
táson, amit Floor Vermeulen, 
Wageningen új polgármeste-
re kezdeményezett.

A két település vezetői a 
széleskörű tárgyalások során 
kitértek arra, mely területeken 

szeretnék a jövőben is folytat-
ni az együttműködést, egyez-
tettek a testvériskolák közötti 
munkákról és a szociális há-

lózat fejlesztéséről. Mindezek 
mellett a magyarországi belpo-
litikai helyzet is szóba került: 
Wageningen képviselőtestü-

lete erről egy rendkívüli testü-
leti ülés során hallgatta meg 
a gödöllői küldöttség tagjait.

(folytatás a 3. oldalon.)

Wageningen

Gödöllő
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2021.  ok tóber 
5-én egy idős gö-
döllői asszony tett 
feljelentést, mert 
11 és 12 óra között 
egy férfi becsönge-
tett lakásába, majd 
azt állította, hogy az 
önkormányzattól érke-
zett és pénzt hozott. Az asszony 
beengedte az idegent a lakásába, 
ahonnan az ismeretlen elkövető el-
tulajdonította a nyugdíjas megtaka-
rított pénzét. 
 Az ügyben a Gödöllői Rendőrka-
pitányság lopás vétségének gyanú-
ja miatt indított nyomozást, egyelő-
re ismeretlen tettes ellen.
 A személyleírás szerint a csaló 55-
60 év közötti, kb. 170 cm magas, ősz 
hajú, jól szituált férfi, aki az elköve-
téskor sötét nadrágot, és zakót viselt. 
A férfi feltehetően Gödöllő Köztársa-
ság út, és Erdész köz környékén köz-
lekedett.
 A Gödöllői Rendőrkapitányság kéri, 
hogy aki a bűncselekménnyel kap-
csolatban érdemleges információ-
val rendelkezik, a Gödöllő Köztársa-
ság úton, Erdész közben vagy annak 
környékén, a személyleírásnak meg-
felelő férfit látott a bűncselekmény 
elkövetésének idején, jelentkezzen 
személyesen a rendőrkapitányság 
Gödöllő, Petőfi Sándor u. 6-10. szám 
alatt lévő épületében, vagy tegyen be-
jelentést a 06-80/555-111-es számú 
Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-
es központi segélyhívó számon.

Idős személyt 
megkárosító csalót 
keres a Gödöllői  
rendőrkapitányság

Gallyazni fog az elMÜ

költséggel járhat a blahai  
vízelvezető rendszer bővítése

 

2021. szeptember 30án lezárult 
a 2018 óta zajló EcoVeloTour, 
a Dunamenti kerékpárúthoz 
kapcsolódó ökoturisztikai fej-

lesztési projekt. A 2018. júni-
us és 2021. szeptember között, 
hét ország részvételével meg-
valósult projekt célja a fenntart-
ható turizmus, ezen belül ki-
emelten a kerékpáros turizmus 
fejlesztése a Dunarégiót átsze-
lő Eurovelo nemzetközi kerék-
párútvonalhoz kapcsolódóan.

 A hazai projektterületre, a 
Rákospatak mentére tervezett 
Eurovelo útvonal nagy lehető-
ségeket teremt majd a szabad-
idős turizmus számára, amely-
nek feltételei azonban egyelőre 
nem adottak. 
 A Rákospatak ökoturisztikai 
fejlesztési stratégiájának kidol-

gozását széleskörű kvantita-
tív és kvalitatív kutatás, vala-
mint az érintettek különböző 
köreivel folytatott találkozók, 
workshopok előzték meg.  
A stratégia felhasználói az ak-
cióterv megvalósítói, a helyi 
önkormányzatok döntésho-
zói és a projektterület turisz-
tikai szolgáltatói lesznek.

(Bővebben a szolgalat.com-on  
és a Facebook oldalunkon.) 

Végéhez ért az EcoVelotour projekt

A Blaháné utca Határjáró utca és Hegy 
utca közötti szakaszának lakói aláírás-
gyűjtést kezdeményeztek idén augusz-
tusban, és kérték ezen szakasznak az 
évek/évtizedek óta fennálló csapadék-
víz elvezetési problémáinak megoldá-
sát.  A nagyobb esőzések idején és a 
hó olvadásakor az utca páros oldala 
felől érkező víz rendszeresen problé-
mát okoz, beönt a kertekbe, beázáso-
kat okoz a pincékben. 

A probléma mielőbbi megoldása érdeké-
ben a lakók levélben fordultak a polgármes-
terhez, a jegyzőhöz és a terület képviselő-
jéhez. Az önkormányzat szakemberei már 
megkezdték a csapadékvízelvezető rend-
szer kialakításának előkészítését.  
 A probléma 650 m hosszú útszakaszt 
érint, vagyis ilyen hosszan a közterületen 
közvetlenül összegyűlő, közvetlenül és sok 
esetben a magáningatlanokról nem szabá-
lyosan kivezetett, vagy közvetett módon ki-

Az ősz a faápolási munkák időszaka, 
ilyenkor lehet elvégezni a szüksé-
ges metszéseket, korona ala-
kításokat, és az áramellátás 
biztonsága érdekében vég-
zett gallyazásokat. Ez utóbbi 
munkálatokat az ELMÜ a vá-
ros kérésére a nyári időszak he-
lyett a következő hetekben végzi 
el október 18. és december 18. között. 
 A gallyazás a város teljes területét érin-
ti a 0,4 kVos feszültségű hálózat mentén 
annak érdekében, hogy a nagyobb viharok, 

többszáz milliós 

engedett csapadékvíz okoz problémát az 
utca lakóinak. Szintén nehezíti a helyze-
tet – ami egyébként általános probléma –, 
hogy egyre gyakoribb jelenség a magánin-
gatlanok kertjének szinte teljes felületű le-
burkolása a csapadékvíz nem megfelelő 
kezelésével. Így a közterületre kifolyó csa-
padékvíz tovább terheli a közterület egyéb-
ként is túlterhelt vízelvezető rendszerét.
 A probléma megoldása érdekében a csa-
padékvizet az érintett területről összegyűjtve, 
egy vagy több, a Blaháné utcát a patakkal 
összekötő árok létesítésével a Rákospa-
takba kell vezetni. A helyzetet nehezíti, hogy 
az önkormányzat a területen nem rendel-
kezik árok kialakítására alkalmas ingatlan-
nal, így nem csak a vízgyűjtő és elvezető 
rendszer megépítése a feladat, hanem az 
ehhez szükséges terület megszerzése is. 
 Bár a beruházás költségei az előzetes 
számítások szerint többszáz millió forintot 
fognak kitenni, városvezetés és a szakem-
berek már megkezdték az előkészítést. 

a szeles idő se veszélyeztesse a lakossá-
gi áramellátását és a közvilágítást. 

 Mivel az ELMŰ elsősorban az el-
látás biztonsági és balesetvédel-

mi szempontok, valamint a vo-
natkozó előírások betartásával 
végzi a munkát, az esztétikai 
szempontokat legtöbbször hát-
térbe kerülnek. 

 A gallyazás során keletkezett 
zöldhulladékot az ELMÜ fogja el-

szállítani. Mivel ez a szállítási kapa-
citás függvénye, előfordulhat, hogy a le-
vágott ágak néhány napig a helyszínen 
maradnak. 
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Október 6. Magyarország 
gyásznapja. Az 1848/49es 
szabadságharc leverése után 
ezen a napon végezték ki Ara-
don a 13 honvéd vértanút, köz-
tük Török Ignácot is, Gödöllő 
város szülöttét, illetve Pes-
ten Batthyány Lajost, az első 
magyar kormány miniszter-
elnökét.

Gödöllőn hagyomány, hogy 
a városi megemlékezést a 

Török Ignác Gimnázium di-
áksága tartja az iskola előtt 
1995ben felállított Török Ig-
nácszobor előtt.

Azonban a „kis Hajós” iskola 
előtt áll az első, 1935ben fel-
avatott Török Ignácmellszo-
bor, amely eredetileg a város 
főterén kapott helyet; az Al-
végbe 1949ben került át. Itt 
a Hajós diákjai tartottak rövid 
műsort.                             (A)

Tisztelgés
A mártírok előtt

(folytatás az 1. oldalról)
A koronavírusjárvány kény-
szerű szünetet hozott, ponto-
sabban az online térre szűkí-
tette a Gödöllő és Wageningen 
közötti kapcsolatot is. Az utol-
só látogatás még 2019 októbe-
rében történt, akkor a holland 
delegáció érkezett városunkba 
ötven fővel.

A mostani találkozón Gémesi 
György Gödöllő polgármeste-
re és Floor Vermeulen megál-
lapodtak abban, hogy a 30.  év-
forduló alkalmával több közös 
programot is terveznek a tele-
pülések között.

A delegáció tagja volt Szed
mák Ágnes, a Gödöllő és Test-
vérvárosai Egyesület elnöke is, 
aki 32 évvel ezelőtt egyházi vo-

nalon indította el a kapcsolatot 
a két település között, valamint 
több mint 10 éve a Török Ignác 
Gimnázium tanáraként testvér-
iskolai kapcsolatot kezdemé-
nyezett. Ez utóbbinak  köszön-
hetően az elmúlt években  több 
mint száz diák ismerkedhetett 

meg Wageningennel, az otta-
ni oktatási rendszerrel, vala-
mint évrőlévre holland diákok 
látogatnak Gödöllőre. A sike-
res együttműködésnek jó pél-
dája, hogy most is tíz diák tar-
tózkodott egy hétig a  holland 
településen. (j.)

A látogatás során Gödöllő polgármestere találkozott Geert 
von Rumunddal, Wageningen egykori polgármesterével is, aki 
a múlt évben köszönt le és vonult nyugdíjba. Gémesi György 
a Geert van Rumund részére, 15 éves munkájáért, a magyar 
kapcsolatok erősítéséért Magyar Szabadság-díjat adott át. 
Wageningen egykori polgármesterét 2019-ben a magyar-hol-
land kapcsolatok fejlesztéséért, a Gödöllő és Wageningen kö-
zötti testvérvárosi kötelékek erősítésével szolgáló évtizedes te-
vékenysége elismeréseként Áder János köztársasági elnök is 
kitüntette, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével.

Wageningen és Gödöllő
Folytatódik az együttműködés

17/2021
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Dr. Kövesi Margit háziorvossal beszél-
gettünk a jelenlegi helyzetről, és az ak-
tuális tudnivalókról:

– Az elmúlt időszakban jelentősen nö-
vekedtek a háziorvosi feladatok. A beteg-
ellátásra fordítható idő számottevő részét 
kötelező adminisztrációs teendő tölti ki, to-
vábbá olyan tevékenységeket folytatunk, 
amik nem igényelnek orvosi szaktudást, 
orvosi vizsgálatot, jelenlétet. Ez a betegek 
számára is új helyzeteket teremt. Ahhoz, 
hogy hatékonyabban tudjunk dolgozni, több 
beteget tudjunk ellátni, az ő partnerségük 
elengedhetetlen!

– Mivel tudják a paciensek segíteni az 
önök munkáját?

– Az egyik legfontosabb, hogy csak ab-
ban az esetben keressenek fel minket, ami-
kor ez elengedhetetlen! A vizsgálati doku-
mentumok bemutatása, a szűrő jelleggel 
végzett vizsgálatok kiértékelése emailen, 
vagy telefonos konzultációval is megoldható. 
Ugyanez vonatkozik a szokásos gyógysze-
rek felíratására és a dózis megadására is, 
amit utána mi természetesen ellenőrizzünk.

– Nagyon sokszor azt halljuk, hogy nem 
lehet a háziorvosokat telefonon elérni...

– Tény, hogy a betegellátás során nem 
mindig tudjuk a telefont felvenni, valamint 
sokszor foglalt a vonal, épp ezért javasoljuk, 

hogy aki teheti emailben jelezze a problé-
máját! Én azt szoktam javasolni, hogy ilyen-
kor adja meg a beteg, hogy milyen telefon-
számon hívhatjuk vissza – a kapcsolattartás 
módjáról egyébként célszerű mindenkinek 
egyeztetni a saját háziorvosával.

A személyes megjelenést, vizsgálatot 
igénylő panasz esetén is az időpont kéré-
se, előzetes telefonos konzultáció, a jelen-
leg még tartó járványhelyzetben feltétlenül, 
de megszűnése után is preferált kérésünk!

Felső légúti tünetek esetén kötelező! De 
szeretném leszögezni, indokolt esetben 
mindig van lehetőség arra, hogy még az-
nap, személyesen találkozzunk a beteggel. 

Szintén nagyon fontos, hogy a betegek 
minél kevesebben és minél rövidebb ide-
ig tartózkodjanak a váróban. Kulcsfon-
tosságú, hogy tartsák be a megjelenési 
időpontot! Ha valakinek délelőtt 10 órára 
van időpontja, az 9.50re érkezzen, ne 
reggel 8ra! És ne feledkezzenek meg 
arról, hogy az egészségügyi intézmény 
teljes területén kötelező a maszk szabá-
lyos viselése!

– Apropó maszkviselés! Ezzel kapcsolat-
ban mit ajánlanak a háziorvosok most, 
hogy elindult a Covid-járvány negye-
dik hulláma?

– Egyszerre támad az influenza és a 
Covid. A maszk viselése mind a két meg-

betegedés esélyét jelentősen csökkenti. 
Olyan helyen, ahol nagy a tömeg, sokat 
segíthet, hogy ne kapjuk el a fertőzést. És 
ahogy az elmúlt másfél évben, most is épp 
olyan fontos a kézmosás!

– Az elmúlt hónapokban a háziorvosok 
munkájának jelentős részét tette ki a 
Covid elleni oltás, aminek már a harma-
dik fázisánál tartunk. Sokan élnek ennek 
a lehetőségével?

– Folyamatosan végezzük a harmadik 
oltást. Erre azok is jelentkezhetnek a házi-
orvosnál, akik az első két vakcinát nem ott 
kapták meg.

– Sokan nem tudják eldönteni, szüksé-
gük van-e az újabb oltásra...

– A hatvan éven felülieknek és a kró-
nikus betegségben szenvedőknek min-
denképpen ajánlott. De senkinek sem árt, 
még akkor sem, ha az első kettőre is van 
immunreakció.

– A Covid elleni oltások mellett most az 
influenza elleniek is nagy figyelmet kap-
nak. Ezek már elérhetőek?

– Igen, már megérkeztek. Az influenza ví-
rusa is folyamatosan mutálódik, és a mos-
tani oltóanyag több új vírustörzs ellen is vé-
delmet nyújt. Komoly kockázatot jelent, ha 
valaki egyszerre kapja el az influenzát és 
Covidot. A megelőzés érdekében a 60 év 
felettiek és a krónikus betegségekkel küz-
dők ingyen kaphatják meg az oltást, egyéb-
ként pedig receptre lehet hozzájutni. Je-
lenleg kétféle oltóanyag van forgalomban, 
mindkettőhöz 5000 forint alatt lehet hozzá-
jutni. Ha valakinek van kérdése, ezzel is cél-
szerű a háziorvoshoz fordulni. Tudjuk, hogy 
az emailen és telefonon történő kapcsolat-
tartás sokaknak szokatlan. De így is igyek-
szünk mindent megtenni a megelőzésért, 
segíteni a betegek gyógyulását! Azt kérjük 
a betegektől, legyenek ebben partnereink, 
segítsék a munkánkat ebben a mindenki-
nek új helyzetben!                             BJ

az egészségügybenúj helyzetek
Különös időszak kö-
szöntött ránk: egy-
szerre kell megbir-
kóznunk a nátha, az 
influenza és a Covid 
negyedik hullámának 
kihívásaival. Mindez 
jelentős terhet ró az 
egészségügyben dol-
gozókra is, akiknek a 
folyamatosan változó 
szabályoknak és elvá-
rásoknak is meg kell 
felelniük.

Mire következő lapszámunk megjelenik, már a téli időszámítás sze-
rint fog ketyegni az óra. Bár az Európai Parlament korábban az óra-
átállítás 2021-től kezdődő eltörlése mellett döntött, a világjárvány 
miatt elmaradtak az ehhez szükséges egyeztetések és megállapo-
dások. Ezért 2021 október 31-én, vasárnap hajnalban ismét teker-
jük a mutatókat: hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat.

Várhatóan 2022-ben lesz az utolsó kötelező óraátállítás, ezt köve-
tően az Európai Unió minden tagállama maga dönthet arról, hogy a 
nyári vagy a téli időszámítást választja. (ny.f.)

Télire válTunk
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Mint arról lapunk ko-
rábbi számában már 
beszámoltunk, megala-
kult az új Gödöllői Ifjúsá-
gi Testület.

A köznyelvben leginkább diák 
önkormányzatként emlegetett 
szervezet Dóra Gergelyt, a Tö-
rök Ignác Gimnázium végzős 
diákját választotta meg elnök-
nek, alelnököknek pedig Gya
log Hajnalkát, szintén a Török-
ből, valamint Hajnal Márkot, aki 
a Váci SzC Madách Imre Tech-
nikum és Szakképző Iskola es-
tis tanulója. A GIT vezetőit ter-
veikről kérdeztük.

– Nagyon fontosnak tarjuk, 
hogy erősítsük a diákok közötti 
személyes kapcsolatokat, erre 
ugyanis nagy szükség van, fő-
leg az elmúlt időszak után, ami-
kor jóformán csak az online 
térben volt lehetőség beszél-
getni – mondta Dóra Gergely. – 

Ezért az év folya-
mán több olyan 
önkéntes progra-
mot szervezünk, 
amelyek jó célt 
szolgálnak és le-
hetőséget adnak a találkozás-
ra. Ilyen volt például az Úrréti tó 
takarítása, és ilyen lesz október 
21én a temetőtakarítás, amit 
az Országos Te Szedd! akci-
óhoz csatlakozva szervezünk.

– Nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy a diákok ne csak törö-
kösnek vagy licisnek, hanem 
gödöllői diáknak tartsák ma-
gukat – vette át a szót Gyalog 
Hajnalka. – Ezt szeretnénk egy 
közös gólyabál és gólyaavató 
szervezésével segíteni. Ezeken 
a diákok jobban megismerhe-
tik egymást és ez is lehetősé-

get ad a személyes találkozás-
ra. Persze az online jelenlétről 
sem feledkezünk el, hiszen a 
XXI. században vagyunk és ezt 
jól lehet használni. Épp ezért a 
Facebookon és az Instagramon 
is jelen vagyunk, itt is könnyen 
felvehetik velünk a kapcsolatot. 

– Arra törekszünk, hogy egy-
fajta híd szerepet töltsünk be az 
iskolák között. Ehhez jó lehe-
tőséget ad az egyik diák ötlete 
is, amit szeretnénk felkarolni – 
mondja Hajnal Márk. – Szeret-
nénk egy „tanodát” létrehozni 
a Gödöllőn tanuló általános is-

kolába járó diákoknak, ahol le-
hetőségük nyílik arra, hogy kö-
zösen tanuljanak, segítsenek 
egymásnak a tanulásban. Ezt 
nagyon jó ötletnek tartjuk és 
lenne rá igény is. 

A mai fiatalok nyitottak és 
motiváltak a jó közösségi prog-
ramok iránt, csak nem igazán 
tudják, merre induljanak el, eb-
ben kell nekik segíteni, vallják a 
GIT vezetői, akiknek program-
ját a képviselőtestület is meg-
ismerheti novemberi ülésén.

(j.)

a SzEmélyES
találkozáSokra 
épít a

Megkezdődött a gödöllői ifjúsági stratégia 
előkészítése. Gödöllő önkormányzata az 
Erzsébet Ifjúsági Alap pályázatán nyerte 
meg azt lehetőséget, 
miszerint szakmai ta-
nácsadást, konzultá-
ciós lehetőséget kap 
a város ifjúsági stra-
tégiájának elkészíté-
séhez – tájékoztatta 
lapunkat Molnár Ger-
gely, a Kulturális, Ifjú-
sági és Nemzetközi 
Kapcsolatok Bizott-
sága elnöke. 

Első lépésként el-
készült egy kérdőív, 
ami a 1225 év közötti korosztályt szólít-
ja meg. Ennek első részében felmérik a 
fiatalok életkörülményeit, jövőképét, szo-
kásait. A második részben a városról al-
kotott képükről, többek között a közleke-
dési, szórakozási lehetőségekről kérik ki 
véleményüket.  

A kérdőív elérhető a Gödöllői Ifjúsá-
gi Testület Facebookoldalán, valamint 
elérhető a cikkünk mellett található QR

kóddal. A kitöltés sze-
mélyes adatok meg-
adásával nem jár. A 
kérdőív összeállításá-
ban és a fiatalokhoz 
történő eljuttatásá-
ban nagy segítséget 
nyújtott a Művészetek 
Háza, a Gödöllői Vá-
rosi Könyvtár és In-
formációs Központ, 
a 802. sz. Szent Ko-
rona Cserkészcsapat 
és a MATE HÖK. 

Akik kitöltik a kérdőívet, lehetőséget 
kapnak arra, hogy részt vegyenek egy 
nyereményjátékon, ahol kedvezményre 
jogosító kuponokat, és egy VR headsetet 
sorsolnak ki. A sorsoláson való részvé-
tel feltételeiről a kérdőív végén kapnak 
tájékoztatást.                                    (k.)

Az  Országgyűlés döntése alapján 2022. 
január 1jéig fennálló rendkívüli jog-
rend a diákigazolványok érvényessé-
gét is érinti. A veszélyhelyzet idején 
lejárt diákigazolványokat ugyanis egé-
szen a veszélyhelyzet végét követő má-
sodik hónap végéig fogadják el a köz-
intézmények, a közlekedési vállalatok, 
a kereskedők.

A járványhelyzet miatt már több mint 
másfél éve elfogadnak minden lejárt 
igazolványt. Vagyis még azok is diák-
jeggyel és bérlettel utazhatnak, akik 
utolsó félévüket 2019 szeptemberében 
kezdték meg, így akkor kaptak utoljára 
matricát a diákigazolványukra.     (ny.f.)

A fiATAloK VélEMényE AlAPján
KéSzülhET El Az ifjúSáGi STRATéGiA

Jövőre is érvényesek
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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, vásá-
rok, piacok engedélyezése), környezetvédelmi hatósági ügyek, 
birtokvédelmi eljárás, közterülethasználati engedélyek, talált tár-
gyakkal kapcsolatos ügyintézés, címrendezéssel közigazgatási 
bírsággal, hirdetményekkel, társasházak törvényességi felügye-
letével kapcsolatos eljárások, zenés, táncos rendezvények en-
gedélyezése, szakhatósági ügyek, közútkezelői, hulladékgaz-
dálkodással, települési vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok, 
nyilvántartások;

Gödöllői telkek övezeti előírásaival kapcsolatos – településké-
pi –, és a településrendezési eszközökben meghatározott követel-
ményekről kapcsolatos konzultáció

Ügyfélkapu regisztráció, egyéni vállalkozással 
kapcsolatos ügyek, gépjárműügyintézés, okmá-
nyok kiállítása (útlevél, személyazonosító igazol-
vány – lakcímigazolvány – vezetői engedély – er-
kölcsi bizonyítvány – egyéni vállalkozói igazolvány 
– hatósági 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 hatósági 
feladatok, közgyógyellátás iránti kérelem, áldozatsegí-
tés, állattenyésztéssel kapcsolatos engedélyek, állat-
védelemmel kapcsolatos ügyek, építéshatósági ügyek, 
fogyasztóvédelem, gépjárművekkel kapcsolatos ügyek, 
katasztrófavédelmi hatósági feladatok, környezetvéde-
lemmel kapcsolatos feladatok, közúti jármű hatósági 
feladatok, pénzbeli ellátások (Csecsemőgondozási díj, 
Gyermekápolási táppénz, Gyermekgondozási díj iránti 
kérelem), őstermelői igazolvánnyal 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:

(Folytatás
október 5-ei lapunkból!)

Az adó alapja általános eset-
ben iparűzési tevékenység 
esetén az értékesített ter-
mék, illetőleg végzett szol-
gáltatás nettó árbevétele, 
csökkentve az eladott áruk 
beszerzési értéke és köz-
vetített szolgáltatások érté-
ke együttes összegével, az 
alvállalkozói teljesítések ér-
tékével, az anyagköltséggel, 
továbbá az alapkutatás, al-
kalmazott kutatás, kísérleti 
fejlesztés adóévben elszá-
molt közvetlen költségével. 
Az általánostól eltérően, az 
adóalap egyszerűsített meghatározását választó vállalko-
zók a Htv. 39/A. §, illetve a 39/B. §a szerint is megállapít-
hatják az adó alapját. Ha a vállalkozó több önkormányzat 

illetékességi területén vagy külföldön végez iparűzési tevé-
kenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátossá-
gaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell a Htv. 3. 
számú mellékletben meghatározottak szerint megosztania.  

Az adó mértéke a 
Htv.ben meghatáro-
zott adóalap 2%a. 
Gödöllő Város Önkor-
mányzata Képviselő
testületének 17/2016.
(X.21.) számú önkor-
mányzati rendelet alap-
ján mentes az adó alól 
az a vállalkozó, akinek/
amelynek a Htv. 39.§ 
(1) bekezdése, vagy 
a 39/A.§a, 39/B.§a 
alapján számított vál-
lalkozási szintű adó-
alapja nem haladja 
meg a 2 millió forint. 
Art. 2. melléklet II./A. 
1/a. pontja alapján a 
helyi iparűzési adóról 

az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig kell be-
vallást tenni.

(folytatjuk)

hol intézhetem?

Az önkOrmányzATnál 
IntézHető üGyeK

állAMI
HAtáSKörbe
tArtozó üGyeK
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Halottak napjára már elkészül 
és a lakosság számára is hasz-
nálható lesz a Dózsa György 
úti temetőben lévő sírok és ur-
nafülkék nyilvántartása. A több 
éves fejlesztés eredményekép-
pen létrejött, a város hatékony 
üzemeltetését számos terüle-
ten is támogató KáptaLAN® 
térinformatikai rendszer részét 
képező, a lakosság számára is 
megnyíló Temető KáptaLAN® 
modul segítségével akár szá-
mítógépen, akár okostelefonnal 
könnyen és gyorsan megtalál-
hatók és megtekinthetőek lesz-
nek az egyes nyughelyek, a 
gömbi panorámafotók segít-
ségével azok is úgy érezhe-
tik, hogy látogatást tesznek a 
Temetőben, akik valamilyen 
ok miatt mégsem tudnak kilá-
togatni az ünnep alkalmából.

Okostelefont használók az al-
kalmazás használatával a hely-
színen térképi navigációs segít-
séget is kaphatnak egy adott 
sírhely megkeresésében, illet-
ve, hogy hol található a legkö-
zelebbi hulladékgyűjtő vagy kút.

Az elmúlt hónapokban a 
szakemberek a temető tel-
jes területét felmérték föld-
ről és levegőből a legmoder-
nebb technológiának számító 
lézerszkenneléssel, melynek 
eredményeként elkészült a te-
mető nagy pontosságú alap-
térképe, amely naprakészen 

tartalmazza a par-
cellákat, az egyes sí-
rokat, feltünteti az ur-
nafülkéket, egyéb, a 
temetőben lévő ob-
jektumokat, a szol-
gáltatásokat, vala-
mint a temető teljes 
faállományát. Ezen 
felül valamennyi sír-
emlékről fotót készí-
tettek, a rajtuk lévő 
neveket, születési és 
halálozási adatokat, 
portré képeket rend-
szerezték és össze-
vezették a város rendelkezésé-
re álló temetői nyilvántartással. 
Az egyházakkal történő adat-
egyeztetés jelenleg is zajlik, en-
nek eredményeképp a közeljö-
vőben a nyilvántartás további 
pontosítása várható.

Mindezekből egy olyan adat-
bázist hoztak létre, amelynek 
segítségével lehetőség nyílik 
arra, hogy bárki könnyen meg-
kereshesse elhunyt szerettei-
nek sírját akkor is, ha csak az 
elhunyt nevét, esetleg csak szü-
letési vagy halálozási évét tudja.

A Temető KáptaLAN® nagy 
segítséget nyújt azoknak, akik 
csak ritkán tudnak kilátogatni a 
temetőbe, de azoknak is, akik 
a családi adattárat szeretnék 
pontosítani, bővíteni. Mindezek 
mellett jelentős segítséget nyújt 
a helytörténeti kutatásokhoz is, 

valamint tartalmazza a Dózsa 
György úti temetőben találha-
tó, a Nemzeti Sírkert részét ké-
pező sírokat, és külön megta-
lálhatók a helyi védettség alá 
tartozó nyughelyek. Az érdek-
lődők megismerhetik az egykor 
köztiszteletben álló személyek 
életét, az itt nyugvó művészek 
pályafutását, alkotásait.

A Temető KáptaLAN® nyil-
vántartó rendszer az alábbi 
helyeken lesz hamarosan el-
érhető:

a www.godollo.hu oldalon 
a Városháza menüpont – Di-
gitális térkép almenüjében, a 
www.vuszikft.hu oldalon a te-
mető üzemeltetés aloldalon, 
valamint elérhető lesz a Dó-
zsa György úti városi temető 
kapujainál elhelyezett táblákon 
található QRkód segítségével 

az okostelefonokra letölthető 
applikáció segítségével.

A rendszer használatát ok-
tató kisfilm segíti, ami megta-
lálható a Gödöllő város hon-
lapján és Facebookoldalán.

Applikáció Android rendszer-
re azonnal elérhető az alábbi 
QRkód segítségével – Apple 
készülékekre is hamarosan el-
készül: KJ

A Dózsa György úti városi temetőben 
Mindenszentek ünnepe és halottak nap-
ja alkalmával a korábbi évek tapaszta-
latai alapján változik a látogatás módja. 
A VüSzi tájékoztatása szerint nemcsak 
október 30-án (szombat), 31-én (vasár-
nap) és november 1-én (hétfő), hanem a 
megelőző hétvégén, azaz október 23-án 
(szombat) és október 24-én (vasárnap) 
is 8-20 óra között látogatható a temető. 

november 1-jén délelőtt a behajtási 
díj megfizetése mellett, de a látogatott-
ság függvényében engedélyezik a gép-
kocsival történő behajtást. A délután fo-
lyamán az emlékezők nagy száma miatt 

várhatóan csak az erre jogosult mozgás-
korlátozott kártyával rendelkezők szá-
mára lesz biztosítva ez a lehetőség. A 
temetőben gépjárművel tartózkodni 16 
óráig lehet, a sírok 20 óráig látogatha-
tók. fontos információ, hogy a nyilvá-
nos illemhely nyitvatartási időben vé-
gig üzemel.

Az ünnepek alatt a rendőrség és a 
polgárőrség közösen segíti majd, hogy 
a látogatók méltó módon emlékezhes-
senek szeretteikre. felhívjuk figyelmü-
ket ugyanakkor, hogy a temető környékén 
mind a gépjármű-, mind a gyalogosfor-
galom jelentős növekedésére kell szá-

mítani, ezért kérjük, körültekintően, a 
közlekedési szabályok maradéktalan 
betartásával közlekedjenek. Kérjük to-
vábbá, hogy vigyázzanak értékeikre, 
valamint a gyertyagyújtásra is az alap-
vető szabályok figyelembevételével ke-
rüljön sor!

Az elkövetkezendő napokban a VüSzi 
elvégzi a temetőben a közterületek kar-
bantartási munkáit. fontos információ 
azonban, hogy a sírok rendben tartása 
a hozzátartozók feladata, melyet a zsú-
foltság elkerülése érdekében célsze-
rű lehetőség szerint időben elvégezni.

VÜSZI Kft.

virtuális séta a gödöllői
temetőkben

Fontos inFormációk a városi temető
ünnepek alatti látogatásáról
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október 2-án hajnali nap-
felkeltenéző sétával zárult 
Gödöllőn is az augusztus 
közepén indított követes ado-
mánygyűjtő kampány, amit 
országosan szervezett a Ci-
vil Iránytű Alapítvány. 

Városunkban első alkalommal 
került sor az adománygyűjtés-
nek erre a módjára, amely ab-
ban különbözik az eddig meg-
szokottaktól, hogy nem maga a 
szervezet gyűjtötte közvetlenül 
az adományokat, hanem az ön-
kéntesen jelentkező KÖVETEIK, 
akik személyes lelkesedésük-
kel, meggyőződésükkel kam-
pányoltak Jó Ügyeikért a sé-
tát megelőző 6 héten át online, 
vagy offline, azon a módon, ami 
egyéniségükhöz a legközelebb 
állt. Budapesten túl 7 vidéki vá-
ros vett ezen részt, melyek kö-
zül Gödöllőn kapcsolódott be a 
legtöbb szervezet: a Diverzitás 
Alapítvány, a Dombvidék Kosár-
közösség, Gödöllő és Térsége 
Látássérültjeinek Egyesülete, a 
Magyar Rákellenes Liga Gödöl-
lői Alapszervezete, a Gödöllői 
Waldorf Iskolát fenntartó Weö-
res Sándor OKSZ Egyesület 
és a Gödöllői Civil Kerekasztal 
Egyesület keretein belül műkö-
dő Zöld Varroda Klub. 
 Büszkén mondhatjuk, hogy a 
kampányok várakozáson felül 
nagyon jól sikerültek, csak-
nem valamennyiüknek 
sikerült elérniük a kitű-
zött céljukat és ösz-
szegyűjteniük azt az 
összeget, ami terve-
ik megvalósításához 

szükséges, a 30 gödöllői követ-
nek – a magánszemélyek mel-
lett egy zenekarral és 2 szerve-
zettel – együtt összesen közel 
3,4 millió Ftot! Ezúton is sze-
retnénk köszönetünket kifejezni 
mindenkinek, aki adományával 
hozzájárult a gyűjtésekhez, va-
lamint a Civil Iránytű Alapítvány 
vezetőinek, Szecsődi Verának 
és Cseh Balázsnak, hogy min-
den lehetséges eszközt megad-
tak a sikeres kampányokért!
 Így valóban jóleső érzéssel 
sétálhatott együtt valamennyi 
gödöllői követ az október 2. haj-
nalán. Már az indulás is remek 
hangulatban telt Csizmadia Éva 
szívélyes vendéglátásának kö-
szönhetően a Málnárium Fit-
nesz Klubban. Útjuk az ébre-
dező, sötét városon át vezetett 
egészen az egyetemi földeken 
található végcélig, ahol zenével 
– OzváryLukács Lelle és Lau
ra, André Nóra és Kecskés Ju
dit jóvoltából –, közös éneklés-
sel várták a napfelkeltét, amely 
mintegy szimbólumává vált az 
Új Nap Új Remények adomány-
gyűjtésnek. A sétát a Civil Ke-
rekasztal által szervezett pa-
zar reggeli koronázta meg a 
Civil Házban, ahol sor kerül-
hetett közös beszélgetésre és 
egy kis tapasztalatcserére is. 
 Szívből reméljük, hogy a si-
keres kampányok példáját so-

kan követik majd és jövőre 
újra megszervezhet-
jük Gödöllőn a régi-
ek és újabbak rész-
vételével!

Kecskés Judit  
civil referens

 – sikeres adomány-
gyűjtés gödöllőn!

Új Nap Új reMéNyek

Meghívó
A Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány szeretettel meghív mindenkit az  
alapítvány névadója, a gödöllői művésztelep alapítója tiszteletére rendezett eseményekre:

Díjazottak: 
 Hidasi Zsófi  textiltervező művész, művésztanár,  

a Gödöllői Iparművészeti Műhely vezetője
 Ujváry Berta Zsófia,  a Moholy-Nagy Művészeti  

Egyetem Textiltervező hallgatója 
 Átadja: Babarczy Tamás, a kuratórium titkára

A díjazottak tevékenységét méltatják: 
Katona Szabó Erzsébet textilművész, a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány elnöke
Hidasi Zsófi  textiltervező művész, vizuális- és környezetkultúra tanár,  

a Gödöllői Iparművészeti Műhely vezetője

 2021. október 29-én (pénteken) 
 17 órakor a Gödöllői Városi Múzeum előtt emlékezés  
 és koszorúzás körösfői-kriesch aladár (1863-1920) portrészobra előtt 
  Tárogatón közreműködik: Darányi László

 18 órakor a Gödöllői királyi kastély dísztermében a körösfői-kriesch  
 aladár Művészeti Díj és emlékplakett ünnepélyes átadása

Program:
az európai szecesszió és körösfői-
kriesch aladár művészete
 Előadó:  Ludmann Mihály  

művészettörténész
Az est folyamán közreműködnek a Fréderic 
Chopin Zenei AMI tanárai és növendékei
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A koronavírus-járvány miatt a múlt év-
ben nem volt lehetőség a Bárdy Péter-
díj átadására, így az alapító Bárdy Péter 
Baráti Kör október 15-én kerített sort az 
elismerés átadásra: és adta át az elis-
merést a Sivadó családnak.

A díjat ifj. Bárdy Péter és édesanyja, 
Bárdy Péterné adta át dr. Sivadó János
nak és családjának, aki a tőle megszo-
kott szerény szavakkal mondott köszöne-
tet, amiért a díjat létrehozó Bárdy Péter 
Baráti Kör kuratóriumának a családjára 
esett a választása.

Az ünnepségen nándori Gergely, a 
Bárdy Péter Baráti Kör egyik alapító tag-
ja mondott köszöntőt, majd Dohanics 
Adrien méltatta a Sivadó családot, 
amely a Gödöllőn végzett közösség-
építő és hiterősítő tevékenységéért, 
valamint a családi összetartás értéke-
it felmutató példázatos életéért része-
sült az elismerésben.

A 2018-ban alapított díjat eddig dr. 
Fábri Mihály és Vancsó Imréné, vala-
mint dr. Krassay László vehette át. 

JA

Augusztus óta új parókusa van a gö-
döllői görögkatolikus gyülekezetnek. 
Gulybán Gergelyt budapest XVII. kerü-
letből helyezték Gödöllőre, s már az első 
hetekben jelentős feladatok vártak rá.

– Érdekes helyzetbe csöppentünk – kezd-
te a beszélgetést – mert ideköltözni még 
nem tudunk, de máris a gyülekezettel kö-
zösen megoldandó feladatok vártak ránk: 
Szeptember 7én este közel harminc püs-
pököt láttunk vendégül a keleti katolikus  
püspökök konferenciája keretében, a leg-
magasabb egyházi méltóság a szíriai pát-
riárka volt közöttük. Ezután pedig a temp-
lombúcsúnkra került sor.

– Tudom, hogy még rövid ideje van itt, 
de hogy látja, mennyiben más a gödöllői 
közösség, mint ahol előzőleg szolgált?

– Egy közösség átvétele speciális do-
log, a gödöllői egy kicsit talán nagyobb, 
mint amit átadtam, de vannak hasonlósá-
gok. Ilyen például az agglomerációs élet-
vitel, valamint a görögkatolikus mivoltból 
adódóan, a most templomba járók szü-
lei, vagy nagyszülei mindenképpen vala-

honnan északkelet Magyarország-
ról származnak. Ez összeköti az itteni 
közösséget, illetve az egész magyar-
országi görögkatolikusságot.

– Jól látjuk, hogy egyre erősebb az 
online jelenlétük is?

– A parókiának eddig is volt holnap-
ja, ami a közérdekű információkat tar-
talmazza, és youtube csatornája is, 
ahol a múlt év közepe óta élőben le-
het követni a szertartásokat. A vasár-
napi a kiemelt ünnepel szertartásokat 
ezen továbbra is közvetítjük. Újdon-
ság viszont, hogy elindítottuk a Gödöllői 
Görögkatolikus Parókia Facebook oldalt. 
Ez egy kicsit lazább környezetet biztosít, és 
egy másik  pillére lehet az emberek meg-
szólításának. Úgy gondolom, érdemes élni 
ezekkel a modern eszközökkel.

Szerintem, ha szent Pál apostol ma élne, 
minden ilyen platformon fent lenne, hogy 
az érdeklődőket elérje!

– Egy új hely, egy új közösség sok fel-
adatot ad. Mit tart most a legfonto-
sabbnak?

– Az alap, hogy az evangéliumot szeret-
nénk hirdetni mindenhol. A helyi pap felada-
ta az én olvasatomban az, hogy az örökér-
vényű evangéliumot a helyi közösséggel, 
közösen az utat járva, lefordítja, érthetővé 
teszi az emberek számára. Nekem most 
arra kell idő, hogy a helyiek élethelyzetét, 
aktuális nehézségeit és az evangéliumhoz 
fűződő viszonyát felmérjem. Ha ez meg-
történt, akkor tudunk majd konkrétumokat 
úgy megfogalmazni, hogy: Jó, a közösség 
gondolatban, lelkületben itt tart, innen ha-
ladunk tovább. KJ

ÚJ vezető a gödöllői görögkatolikus közösség élén

Bárdy Péter-díjat kapott a Sivadó család

Gulybán Gergely

elhunyt Mészáros György
Gyászol Gödöllő. Szerda hajnalban, 
77 éves korában elhunyt Mészáros 
György, Gödöllő egykori önkormány
zati képviselője, a NAIK MGI, korábbi 
MÉM Műszaki Intézet volt főigazgatója. 
 Édesapja nyomdokaiba lépve évti
zedeken keresztül hűséggel végezte 
presbiteri szolgálatát a Gödöllői Re
formátus Egyházközségben. Megál
modója és élete végéig szervezője 
volt a Gödöllői Református Líceum
nak és a Református Óvodának.
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Az őszi hónapok elképzelhe-
tetlenek a szép sárga tökök 
nélkül. Mindegy, hogy deko-
rációnak szánjuk, vagy süt-
ni-főzni szeretnénk őket, a 
gömbölyű, vagy hosszúkás 
tökök részei az október végi 
időszaknak. 

Az ifjabb korosz-
t á l y n a k  p e r -
sze azonnal 
a halloween, 
a töklámpá-
sok  ju tnak 
eszükbe. A 
halloween je-
l entése Min -
denszentek esté-
je, eredeti formája „All 
hallows evening”, ami az ősi 
kelta Samhain ünnepből ered, 
október 31én  sötétedéskor 
kezdődik és november 1jén 
ér véget.
 Az ünnephez számtalan 
szertartás kapcsolódik, mi-

vel ezt tar-
tották az év 

legmágikusabb 
éjszakájának. Szo-

kás volt örömtüzek gyújtása. 
Ilyenkor a család körbeülte a 
tűzhelyet, és a tűz körül kísér-
tethistóriákkal szórakoztatták 
egymást. A különböző jelek-
ből való jóslás is igen elterjedt 
volt a nép körében.

 Az ünnep fontos jelképe a 
töklámpás. Ezen az estén tilos 
volt hosszú útnak indulni. Aki 
mégis erre kényszerült, a tök-
lámpással védte magát az ártó, 
bajt hozó kísértetektől vagy 
tündérektől. Egy másik ver-
zió szerint egy Jack O'Lanter 
nevű részeges kovácsot ma-
gához hívta az ördög, Jack 
azonban nem akart vele tarta-
ni, ezért ravasz módon elérte, 
hogy az ördög felmásszon egy 
fára, majd az oldalára keresztet 
rajzolt. Az ördög nagyon meg-
rettent a kereszttől és nem is 
mert lemászni, kénytelen volt 
a fa ágán kucorogni. Az ördög 
addigaddig egyezkedett a fur-
fangos kováccsal, hogy ígére-
tet tett arra, hogy soha többé 
nem fogja kísérteni a lelkét, 
ha végre leengedi őt. Amikor 
Jack meghalt, lelke a menny 
és a pokol között rekedt, mert 

tököljünk!
a mennybe nem engedték be, 
de az ördög sem akarta a po-
kolba befogadni, mert haragu-
dott rá. Végül azonban meg-
szánta és egy izzó fadarabot 
dobott Jacknek a pokol katla-
na alatt lobogó tűz parazsából, 
ezt Jack egy marharépába tet-
te, amit a nyugtalan lelkének 
szánt, világító lámpásnak. Az-
óta Jack lelke ennek a marha-
répa lámpácskának a fényénél 
keresi a megnyugvását. Ké-
sőbb a marharépát a tök vál-
totta fel. 
 A tökfaragásnak azonban ma-
gyar hagyományai is vannak, 
igaz, ezeket Luca napjához kö-
tik, amikor is szemeket, orrot és 
vigyorgó szájat faragtak a kivájt 
sütőtökökbe, majd a házak ab-
lakai elé tették, és azzal ijeszt-
gették egymást. Az ijesztő ha-
tás kedvéért sötétedéskor égő 
gyertyát tettek a Lucatök bel-
sejébe
 A töklámpások tör téne-
te egészen Salamon királyig 
nyúlik vissza.1081ben Sala-
mon ugyan elismerte Lász-
lót, mint magyar királyt, cseré-
ben megtarthatta királyi címét 
és László udvartartást is ren-
delt mellé, Salamon azonban 
a királyi udvarban is terveket 
szőtt a trón visszaszerzésé-
re. Ezek után László bizton-
sági okokból a visegrádi vár 
tornyába záratta. Az őröknek 
parancsba adták, hogy sötéte-
dés után töklámpásokkal vilá-
gítsák ki a tornyot, hogy éjszaka 
is szemmel tarthassák a rabot.  
A különleges „fáklyák” azonban 
nemcsak a vár foglyát világítot-
ták meg, hanem a Dunán köz-
lekedő hajósoknak is támpontul 
szolgáltak. Innen ered a mon-
dás: „fénylik, mint Salamon töke”.
 Ilyenkor természetesen az 
asztalról sem hiányozhatnak a 
különböző tökös ételek. A fel-
szelelt és megsütött sütőtök 
mindig pompás csemegének 
számított, épp úgy, mint a tökös
mákos rétes. Krémlevest soká-
ig leginkább a kisgyermekeknek 
készítették, ma már azonban 
az éttermek kínálatában is sok 
helyen szerepel, de egyre több-
ször találkozhatunk a köretként 
felszolgált sütőtökkel is. 
 Nem árt azonban vigyázni! 
Nem minden tök alkalmas em-
beri fogyasztásra!
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Díjeső  
a könyvtár olvasóinak

Az úgy van, hogy az ember írónak, költő-
nek készül. Elvégzi az egyetemet és el-
kezd munkát keresni, leginkább egy ki-
adónál. Na persze, ha valaki azt gondolja, 
hogy ez verseinek vagy regényeinek ki-
adását jelenti… hát nagyot téved. Örül, ha 
valamelyik ügynök asszisztenseként az 
olvasói levek sablon válaszait gépelheti. 
Pontosan így telnek Joanna mindennap-
jai is, aki New Yorkban próbál szerencsét. 

A sors úgy hozza, hogy a J. D. Salinger, a Zabhegyező szerző-
jének ügynöke lesz a munkaadója.  
 Az egyetem utáni év Joanna számára egyaránt jelenti az iro-
dalmi szárnypróbálgatást, a küzdelmet a mindennapok mono-
tonságával és diáklét után a valósággal való kiábrándító találko-
zást. Üdítő változást hoz számára, mikor egy nap a telefonban 
megszólal Jerry, azaz Salinger.  Miközben megkezdődik a kiadó 
különleges játszmája, Joanna a telefonhívásoknak köszönhető-
en bepillanthat a zárkózott író különleges világába. 
 A könyv mindezek mellett fura kaland az 1990-es évekbe, 
amikor a technikai fejlődésnek köszönhetően az indigót fel-
váltja a fénymásoló, az írógépet a számítógép a postát pe-
dig az e-mail. 
 Joanna Rakoff memoárjából film készült, melyet idén mutat-
tak be Sigourney Weaver és Margaret Qualley főszereplésével.  

(Joanna Rakoff: Egy évem Salingerrel) 

Képzelet és valóság

2008 óta osztja ki a városi könyv-
tár az Év Olvasói díjakat a leg-
hűségesebb és legtöbbet olvasó 
látogatóinak. Idén október 10
ére esett a Könyves Vasárnap, 
amikor több más program mel-
lett sor került a meghitt hangula-
tú ünneplésre is. A könyvtárosok 
ezt a napot a görög tematikának 
szentelték, a látogatók részt ve-
hettek ismeretterjesztő előadá-
son, vicces nyelvórán, kézműves 
foglalkozáson, görög táncházon, 
de emellett ki lehetett próbál-
ni az új társasjátékokat, vagy a 
Gate Zöld klub ökojátékait. Volt 

Mi történik akkor, amikor meg-
áll a világ és az utazók előtt 
bezáródnak a kapuk? nos, ők 
akkor is utaznak, csak épp bu-
szok, vonatok és repülők he-
lyett a klaviatúra segítségével, 
könyvbe foglalva  mindazokat 
az élményeket, amikkel koráb-
ban feltöltődtek. 

Pontosan így született a Város-
képek című, műfajt teremtő vá-
rosesszé kötet, amelyet négy 
egyetemi oktató, négy utazó, 
négy barát; Izsák Éva geográfus 
– szociológus, S. Nagy Katalin 
művészettörténész – szocioló-
gus, Békési László geopolitikus – 
szociológus és ifj. Halász Leven
te geográfus – idegenvezető írt. 
 – Különböző életkorú, csalá-
di hátterű, foglalkozású emberek 
vagyunk, akik évek óta egy bará-
ti kört alkotunk és többször utaz-
tunk együtt – mesél-
te megkeresésünkre 
ifj. Halász Levente. –  
Szakmáinkhoz hoz-
zátartozott és tarto-
zik az utazás és en-
nek az élménynek a 
továbbadása. Amikor 
a pandémia miatt le-
zárták a világot, ak-
kor támadt az ötlet, 
mi lenne, ha az uta-
zás lehetetlenné vá-
lása idején legalább másoknak 
segítenénk utazni. Így szület-
tek meg a 23 oldalas, európai 
városok természeti, társadalmi, 
helytörténeti, antropológiai, tu-
risztikai, kulturális tartalmait be-
mutató esszék. 

– Mely városok kerültek a 
könyvbe?
 – Ez egy szubjektív válo-
gatás huszonöt városról Lon-
dontól Krakkón és Athénen át 
Szentpétervárig. Mindegyikről 
négyen négyféleképpen írunk. 
Emellett a könyv végén kitalál-
tunk két olyan fejezetet, ahol 
saját kedvenc európai váro
sunkról írunk, valamint a szü-
lővárosainkat is bemutatjuk 
– így tehát én Gödöllőt ajánlom 
az olvasóknak. 

– És melyik a kedvenc városa?
 – Hatvanöt országban jártam, 
azonban ez a város különösen 
mély hatást gyakorolt rám. Sza-
rajevóban a keleti és a nyuga-
ti kultúra, az ortodox és nyugati 
kereszténység, valamint a mu-
zulmán vallás találkozik. Kevés 
helyen tapasztaltam ennyire iz-
galmasan, szélsőségesen és 
szerethetően a különböző kul-
túrák találkozását. Szarajevót 
megismerni egyrészt lélekszag-
gató – közelmúltbeli konfliktu-
sok miatt, másrészt lélekemelő –  
a város főnixmadárként feltáma-
dása és a lakosok élni akará-
sa okán.
 Az európai városról írott esz-
székkel szeretnénk megmutat-

ni,  mennyi olvasata 
lehet egy városnak,  
inspirálni a kaland-
vágyókat az utazás-
ra, kedvet csinálni 
azokhoz a helyek-
hez, ahol még nem 
jártak és segíteni ab-
ban, hogy a már is-
mert helyeken is új 
élményeket fedez-
hessenek fel. 
 A könyv megvásá-

rolható 3500 forintért a bagoly 
könyvesboltban és a levendu-
la Galériában, valamint megren-
delhető a  varoskepekkonyv@
gmail.com emailcímen. 
(Bővebben a szolgalat.com-

on és Facebook oldalunkon) 

folyóiratbemutató is a természet-
védelem jegyében, és az elma-
radhatatlan beiratkozási akció is.

A díjAzOTT  
olVASóK: 
Az év legfiatalabb olvasója: 
Zubreczki Bálint, az év Szépkorú 
olvasói: Ágoston Ferenc és Fe
rencné,  az év Felnőtt olvasó-
ja: Kovács Noémi, az év elsős 
Olvasója Dózsa Emese, az év 
Gyermekolvasója Dávid Dóra, 
az év Kamaszolvasója Tanka 
Ágoston, az év olvasó Család-
ja Bordács család, valamint to-

vábbi díjban részesült 
Kokas Fanni, aki az 
ifjúsági olvasókör, a 
Papírolvasók klub lo-
gójának tervezéséért 
vehetett át díjat. 

(Bővebben a 
szolgalat.com-on 

és Facebook  
oldalunkon.) 

Bagoly könyvesbolt ajánlója

– szubjektíven, négy 
világjáró szemével

városképek
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jubileum

Ismét nagyszerű zenei élményben volt részük azoknak, akik 
ellátogattak a Jazz Klub legutóbbi eseményére, a Királyi Vá-
róba. A Jumping Matt & his Combo lépett fel telt ház előtt, 
vérbeli jazzbluesswing koncertet adva. (T)

Október 6án, a Gödöllői Török Ignác Gimnázium 8.A osztályos 
diákjainak drámajátszó csoportja különleges előadással lepte 
meg a közönségét: Mozart Varázsfuvoláját vitték színpadra és 
mutatta be a gimnázium aulájában. A kissé átdolgozott darab-
ban összesen 22 zenei részlet csendült fel. Az előadást Tápai 
Dóra rendezte.               (A)

Liszt Fesztivál – nem csak Gödöllőn

Varázsfuvola
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több mint egy héten át várja a ze-
nerajongókat a XX. liszt Fesztivál. 
A huszadik alkalommal megrende-
zett nagyszabású zenei esemény 
idén túllépett Gödöllő határain, 
és Hatvanban, Pé-
celen, Cegléden és 
Fóton is koncertek 
várják a közönsé-
get. A rendezvény-
sorozat első estjén 
a liszt Ferenc Ka-
marazenekar adott 
koncertet.

A fesztivál során 
a hazai komolyze-
nei élet olyan kivá-
lóságai mellett, mint Balázs János, 
Bogányi Gergely és Szilasi Alex a fi-
atal tehetségek is lehetőséget kap-
nak a bemutatkozásra, többek kö-
zött a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Rendkívüli Tehetségek Kép-
zőjének zongora szakos hallgatói, 

valamint a fesztiválhoz kapcsolódó 
zongora mesterkurzus résztvevőit is 
hallhatja a közönség. Több koncer-
ten ingyenes a részvétel. 

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar 
két alkalommal is koncertet ad a 
XX. Liszt Fesztivál részeként. Októ-
ber 15én Cegléden Szent Kereszt 
felmagasztalása templomban a Gö-
döllői Városi Vegyeskarral közösen 
szólaltatták meg Liszt Ferenc koro-

názási miséjét, a kon-
certen Horváth Gábor 
vezényelt. 

A zenekar október 23
án a Gödöllői Királyi Kas-
tély lovardájában ad ün-
nepi gálahangversenyt, 
amikor is Liszt, Strauss, 
Mosonyi és Erkel műve-
it szólaltatják meg. A ze-
nekart Rácz Márton ve-
zényli.  (ny.f.)

Maguk a fellépők is alig fértek be a MUZA Gal-
gatermébe, akkora érdeklődés mellett rendezték 
meg az Arpeggio Gitárzenekar „Őszi hangulatban” 
címmel megrendezett koncertjét október 10én. 

A zenekar a pandémia miatt hosszú szünet után lé-
pett ismét közönség elé, hiszen az elmúlt időszak-
ban sem koncertet, sem a nagy hagyományokkal 
bíró gitárzenekari fesztivált nem lehetett megtarta-
ni. Előadásukban többek között F. Moreno Torroba, 
Marleen Castele, Steve Harris művei csendültek fel.

kj

Arpeggio:
remek hAngulAtbAn
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a szecessziós gödöllői mű-
vésztelep alkotásaiból ins-
pirálódott kortárs minta-és 
struktúrakollekciók
 Az egykori szecessziós gö-
döllői művésztelep életében 
meghatározó kertkultuszt 
felelevenítve a művésztelep 
alkotóinak műveiből inspi-
rálódott, növényi- és virág-
motívumokból építkező kor-
társ textilkollekciókat mutat 
be a kiállítás.
 Kiállító alkotók: BáRány 
fAnni textiltervező növen-
dék, éGER CSEnGE textilter-

vező hallgató BA, KECSKéS 
fAnni textiltervező hallgató 
MA i KÖVES REnáTA textilter-
vező hallgató BA, SiPoS lili 
textiltervező hallgató BA, SzA-
BÓ lillA lAURA textiltervező 
hallgató BA,  UjVáRy BERTA 
textiltervező hallgató MA;
 A kiállítás kurátora és a tex-
tiltervező műhely művésze-
ti vezetője: hiDASi  zSÓfiA 
textilművész;
 A kiállítás megtekinthető 
szombatonként 14-18 óráig, 
illetve előzetes bejelentkezés 
alapján más napokon is.

Gödöllői iparművészeti műhely
Florárium csoportos textilművészeti kiállítás
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A dobogós, har-
madik helyen vég-
zett az Alsópark 
kedvelt mászófája 
az ÉV FÁJA ver-
senyben. A fát 
“Gödöllői görbefa" 
néven a Diverzi-
tás Közhasznú 
Alapítvány nevez-
te be. A versenyt lebonyolító 
Ökotárs Alapítvány Facebook
oldalán online jelentette be a 
végeredményt. 
 A „Gödöllői görbefára” 1099 
szavazat érkezett a döntőben. 
 Második helyezett lett  
„A perkátai nagy tölgyfa” 1884 
szavazattal, az első helyen 
pedig „A kultúra párosa – A 
debreceni Csokonai Színház 
csüngő japánakácai” végez-
tek 3237 szavazattal. 
 Az Ökotárs Alapítvány az Év 
Fája versennyel a közvetlen 

környezetünkben élő fákra és 
általában a természet fontos-
ságára, mindennapi életünk-
ben betöltött szerepére szeret-
né felhívni a figyelmet. Idén 27 
jelöltet indítottak a versenyen  
a különböző szervezetek és 
magánszemélyek, melyek kö-
zül a szakmai zsűri választot-
ta ki a 11 döntőst. Ezek közül 
a közönség online szavazás-
sal választotta meg kedvencét 
július 1. és október 1. között.  
A fákra összesen 9927 sza-
vazat érkezett. 

doBoGóS lEtt 
a gödöllőiek kedvenc fája!

Ha kertünkben gyakori ven-
dég a sün, akkor elmondhat-
juk, hogy  bio-rovarirtónk van. 

A sünök nem túl válogatósak, 
egyaránt esznek csigákat, ro-
varokat, férgeket, rágcsálókat 
és gyümölcsöt, megtelepe-
désük egyik leg-
nagyobb akadálya 
a megfelelő búvó-
hely, ami különösen 
a téli álom idősza-
kában nélkülözhe-
tetlen. A sün való-
di téli álmot alszik 
(hibernálódik), ami 
azt jelenti, hogy ősz-
szel beássa magát 
az avarba, össze-

gömbölyödik, légzése lelassul, 
és a testhőmérséklete lecsök-
ken. A tél átvészelésében, mi is 
segítségükre lehetünk, ha szá-
mukra megfelelő rejtekhelyeket 
hozunk létre.
 Mivel ezek a kis négylábúak 
tapasztalatok alapján szívesen 

beköltöznek a tűzifarakások ré-
seibe, sokat segíthetünk ne-
kik azzal, ha az alapi rönkök 
között hagyunk ki sün mére-
tű hézagokat. Egy másik kicsit 
több energiát igénylő megol-
dás az, ha esőmentes rőzse-
rakást készítünk számukra. A 
kert egyik sarkába rakjunk ösz-
sze egy nagyobb halom rőzsét, 
fedjük be ágakkal és száraz 
lombbal, majd egy kiterített mű-
anyag fóliával takarjuk le a ku-
pacot. Csak a fólia négy sar-
kát rögzítsük kövekkel. Azért, 
hogy a műanyag ne éktelen-
kedjen, tegyünk rá még több 
rőzsét. Mostanában szeren-
csére, egyre több helyen ta-
lálkozhatunk élő komposztá-
lókkal, ami a gyíkok és békák 
mellett a sünöknek is jó nyári 
és téli menedéket jelent, főleg 
akkor, ha a komposztáló láda 
aljára több rétegben elhelye-

zett vastagabb ágakból búvó-
hely labirintust alakítunk ki. Az 
állatvédőknek köszönhetően, 
egyre gyakoribbak napjaink-
ban a sünházak is. Ezek a bú-
vóhelyek, fából készülnek és le-
vehető a tetejük, így könnyen 
fel tudjuk tölteni száraz levél-
lel, fűvel a „lakóteret”, illetve 
ellenőrizni tudjuk, hogy meg-
telepedteke már benne a la-
kók. Az ilyen sünház elejét ér-
demes jobban befedni, hogy 
valóban menedékként szolgál-
jon egy kis süninek.
 A búvóhelyek biztosítása mel-
lett, figyeljünk rájuk oda az avar 
bezsákolása  során is, ugyan-
is, a levél halomban, téli álomra 
bekucorodó sünök, vagy egyéb 
kisállatok is lehetnek! 
 Ilyenkor óvatosan, de gondo-
san forgassuk át a levélkupacot, 
nehogy elcsomagoljunk vélet-
lenül egy kedves kis emlőst is 
az őszi levelekkel együtt. 
 ne éGeSSüK Az AVArt! 
Az égetés nem csak a környe-
zetet szennyezi, hanem a sü-
nök életébe is kerülhet! 

(Forrás: madarpark.hu)

a kertben
őszi sündörgők
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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 9-13 óra között fogadjuk a beteg állatokat.

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

D A i -
Sy

Aki olyan múlttal rendelkezik, 
hogy a legrégebbiek 30 mil-
lió éves maradványokból ke-
rültek elő, legendák, történe-
tek sokasága fűződik hozzá. 

Millió fajtájával találkozhatunk, 
szerencsénkre még mindig bő-
vül a paletta, színek, fajták, igé-
nyek szerint.
 Ezen a héten róluk kaphatunk 
pár érdekes tanácsot, fő-
leg, hogy megjelentek 
az őszi 

szezon kez-
detével már a 
hipermarketek-
ben is. 
 Elsőként a vá-
sárlással kapcso-
latban. Vannak a ró-
zsáknak szabadgyökerű 
fajtái, nagyon sok helyen talál-
kozhatunk velük. Nagyon fon-

tos, hogy ha kibontottuk a 
csomagolásból, akkor 

nem szabad rögtön 
őket elültetni, mert 
a gyökereik visz-
szaszáradnak 
és nagyon ne-
hezen erednek 

csak meg. Aján-
lott egy éjszaká-

ra vödörbe állíta-
ni őket, majd ültetés 

előtt a száraz gyökereket 
addig visszacsípni, amíg duz-
zadó, nedves részekhez nem 
érünk.
 Amikor elültetjük őket, nagyon 
ügyeljünk arra, hogy a gyöke-
rek ne hajoljanak vissza és a 
szemzés helye kicsivel a talaj 
alá kerüljön. Ezt úgy találhat-
juk meg, hogy a növény gyö-
kere és szára közötti duzzadt 
területet megkeressük. 
 Be tudjuk vezetni a rózsák 
virágzását azzal, ha tavaszi 
hagymás növényeket ültetünk 
közéjük, így már kora tavasz-
szal is virágos lesz az ágyá-
sunk. Erre megfelelőek a nár-
ciszok, fürtös gyöngyikék. 
 Amikor jövőre majd virágba 
borulnak a rózsáink érdemes 
meglepő növényeket közéjük 
ültetni és nem az általánosan 
ütetett levendulát ültetni közé-
jük. A lágyabb körvonalú gó-
lyaorr, fátyolvirág és rozmaring, 
nagyon szép kontrasztot alkot 
majd. 

 Fontos kérdés a víz. A száraz 
időszakokat ugyan nagyon jól 
átvészelik ezek a növények, ám 
bőséges virágzást csak rendsze-
res öntözéssel várhatunk. A virá-
gokat lehetőleg ne érje víz, kü-
lönben bebarnulnak. 
 Fontos a tápanyagellátásuk 
is, így márciusáprilisban aján-
latos tápoldatot adni, majd utá-
na júliusban is, ám van egy igen 
hatékony trágya, amit a termé-
szetből nyerhetünk és csodát 
tesz nem „működő” rózsáinkkal. 
 Szedjünk csalánt és 34 hét-
re áztassuk vízbe, majd ezzel 
locsoljuk meg őket, hamarosan 
virágba fognak borulni. 
 Növényvédelem szempont-
jából, biztos sokan észrevet-
ték, hogy vadhajtások fejlődnek, 
amik már szemmel is máshogy 
néznek ki. Ezeket jó erősen csa-
varjuk meg a talajszint alatt és 
törjük le a tövüknél, különben 
a rászemzett nemes rózsa le-
gyengül és el is pusztulhat.
 Tehát ebben a két hétben in-
dulhat a rózsavadászat. 
 Jó kertészkedést kívánok! 

Bujtás Anikó
www.bujtaskert.hu    

Tavaszra 
rózsát…
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matE-GEaC érEm 
a sport XXi. őszi fordulójában

erkeles-sikerek 
a Diákolimpián

október 17-én a MAte-GeAC 
Atlétikai Centrum adott otthont 
az észak-magyarországi régió 
őszi pályaversenyének, ahol 
az U12-es korosztály, vagyis 
a 2010-es és 2011-es születé-
sűek versenyeztek egymás-
sal, 8 fős csapatokat alkotva. 

A fiatalokra 60 méter síkfutás, 
ötösugrás, súlylökés, diszkosz-

A sokáig szünetelő diákolim-
piai versenyek közül az idén 
először az Atlétikai ügyes-
ségi és Váltófutó Csapat-
bajnokságot rendezték meg 
október 12-13-án. ezen az 

Máté Alpár október 16-án 
látogatott atlétáival Vesz-
prémbe, a VeDAC Évadzá-
ró Dobóversenyére. A ver-
senyről érdemes kiemelni 
az U14-es Krakóczki Ben
ce teljesítményét, aki 
első lett kalapácsvetés-
ben (54.90 m) és gerelyha-
jításban (41.51 m) valamint 
negyedik lett diszkoszve-
tésben (42.54 m). Meny
hárt Olivér egyéni csúccsal 
lett harmadik diszkoszve-
tésben (44.19 m) és kala-
pácsvetésben is (44.73 
m), második lett gerely-
hajításban (37.80 m). Esze-
nyi napsugár az abszolút 
női versenyben szerzett 
ezüstérmet 45.44 méte-
res dobásával gerelyha-
jításban. Fodor Péter az 
U16-os diszkoszvető me-
zőnyben lett negyedik új 
egyéni csúccsal, 45.03-al. 
Janocha Donát is új egyé-
nit dobott, 43.78 méteres 
eredménye a hatodik hely-
re rangsorolta a végered-
ményben. 
 A VIII. Märcz róbert 
Nemzetközi Gyalogló-
versenyen vett részt Ga
da necz György tanítvá-
nyaival, amit Pécsett 
rendeztek meg október 
17-én. Halászy Tamara 5 
km-es távon gyalogolt új 
egyéni csúcsot, 27 perc 
10 másodperc, amivel meg 
is nyerte a versenyt. Az 
U14-eseknél Vancsó No
émi 17:20-al lett az első, 
Vancsó Enikő 18:18-al a 
második, SzentgáliVarga 
Villő pedig 18:21-el lett 
a harmadik, ami mind a 
három fiatal hölgynek új 
egyéni csúcs, valamint ez-
zel teljesítették az arany-
jelvényes szintet is.

Forrás: MATE-GEAC

Dobó sIkerek

GyaloGló  
sIkerek  

vetés, 1200 méteres akadály-
futás, illetve a 8 x 50 méteres 
váltó próbái vártak. A 10 csapa-
tos mezőnyben a MATEGEAC 
kettő csapattal is képviseltet-
te magát. 
 A két csapat közül a Tokai Kit
ti, Gazda Dóra, BadicsPáskai 
Nóra, Hollókői Szofi, Gyurán 
Ádám, Molnár Levente, Pellegri
ni Alessandro, Makádi Márk al-

kotta nyolcas a dobogó máso-
dik fokára állhatott fel, összesen 
361 pontot gyűjtve. A gödöllőiek 
másik csapatát TheilCzeglédy 
Emma, Menyhárt Viola, Ábra
hám Zsófia, Tuba Georgina, 
Zeichmeiszter Huba, Csökönyi 
Imre, Tormay Márk, Füsti Zente 
alkották, akik a 9. helyen zár-
ták a versenyt. A csapatban há-
rom 2012es születésű is sze-
repelt, akik a többiekkel együtt 
nagyon értékes tapasztalato-
kat szereztek, hiszen van, aki 
nem rég kezdte az edzésre já-
rást. A csapatokat Szabó Dia
na és Kovács Gábor Krisztián 
készítették fel. 
 A remek verseny nem jöhe-
tett volna létre a Magyar Atlé-
tikai Szövetség, az Agruniver 
Holding Kft., a Seqomics Kft., 
és a Wessling Kft. támogatá-
sa nélkül. 

Forrás/fotó: MATE-GEAC

erkel Ferenc általános Is-
kola diákjai képviselték vá-
rosunkat. 

A megyei döntőn aranyérmes 
lett a fiú magasugró és a lány 

távolugró csapat. A lány ma-
gasugrók második helyen vé-
geztek. A fiú távolugró csapat 
4. helyezést ért el. Megyebaj-
nok lett a 10 x 200 méteres 
(5lány, 5 fiú) vegyesváltó is. 
Időeredményük alapján be-
kerültek az országos döntő 
16 legjobb csapata közé. A 
Kecskeméten lezajlott verse-
nyen végül sokat javítva idő-
eredményükön a 7. helyen 
végeztek.

VEszpréMbEN,  

pécsETT
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könnyEd  
Gödöllői SikEr  
az újonc otthonában

GyőzElEm   
a bajnoki nyitányon

labdarÚgás:

röplabda: 

Pest megyei I. osztályú 
bajnokság, 10. forduló:
UFC Gyömrő–Gödöllői 
Sk 1-4 (1-3)

Gödöllői Sk:  
Farkas - Miknyóczki,  
Nagy B., Abért, Hámor - 
Tóth-Ilkó, Dolhai, Rez-
nek - Richter, Balogh B, 
Mudroch.

kispad:  
Balogh T., Hevesi  
(Nagy B., 46.), Maródi 
(Reznek, 82.), Fogarassy 
(Mudroch, 68.), Halmos 
(Dolhai, 75.), Thoma  
(Balogh B., 78.), Sóss.

Gólszerző: Richter (16.), 
Balogh B. (19.), Reznek 
(21., 60.)

nb I. liga, első forduló: 
CoreComm-VESC 
–Gödöllői rC 0:3  
(-16, -12, -17) 

A listavezető bikák az előző 
szezonban a Pest megyei II. 
osztályú bajnokság északi-

csoportját megnyerő, így az 
I. osztályba jutó Gyömrő ott-
honába látogatott

48 órán belül másodszor utaz-
tak Veszprémbe a Gödöllői 
röplabda Club. A csütörtöki 
kupatalálkozó után most baj-
noki mérkőzésen lépett pályá-
ra a másik veszprémi csapat 
ellen Szalay Attila együttese. 

A GRC végig uralva a játékot, 
kis megingástól eltekintve – a 
harmadik szett végén például öt 
meccslabdát hárított az ellenfél – 
magabiztosan húzta be a három 
pontot. Nagyszerűen működött 
a játék minden eleme a Gödöl-
lőnél, de külön kiemelendő a ki-

A GSK már a 14. percben hát-
rányba került, ám Győri Zoltán 
csapata a 21. minutumban már 
31re vezetett Richter Tamás, 
Balogh Bálint és Reznek Do-
nátnak köszönhetően.
 A második félidőben aztán 
Reznek Donát ismét betalált, így 
magabiztos, 41es győzelmet 
aratott a Gödöllői Sport Klub.
 A mérkőzést követően Győri 
Zoltán vezetőedző a követke-
zőképpen értékelt: „Köszönöm 
a játékosaink hozzáállását, na-
gyon élvezhető, ötletes játékot 
produkáltunk. Az első tíz perc-
ben volt 12 bizonytalan megol-
dásunk, de ezt követően átvet-
tük a mérkőzés irányítását és 

kis szerencsével még ennél na-
gyobb arányúra is sikerülhetett 
volna a győzelmünk. Köszön-
jük a hazaiak vendéglátását és 
a szurkolóiktól érkező elismerő 
megnyilvánulásokat. Sok sikert 
kívánok a Gyömrőnek a bajnok-
ság hátralevő részére!” 
Fotó/forrás: facebook.com/

GodolloiSportKlub

váló feladócenter kapcsolat, ami 
rendkívül biztató a jövőre nézve.
 Szalay Attila:  Helyenként már 
elégedett voltam a mutatott já-
tékkal és az is kiderült, hogy 
mely játékelemeket kell hang-
súlyosabban gyakorolnunk. 
Forrás/fotó: facebook.com/

Gödöllői-Röplabda-Club
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Tisztelt Érdeklődők!

MEGHÍVÓ 
a GÖDÖllŐI leNGyel NeMZetIséGI ÖNkorMÁNyZat

testületének 
2021. november 8-án (hétfőn) 16.00 órakor tartandó 

kÖzmEgHaLLgatÁSÁra 
A közmeghAllgAtás helye:  

Gödöllő, palotakert  2. szám alatti lengyel nyelvoktató terem
ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági  

és más szervezetek képviselőit, hogy önkormányzatunk munkáját 
érintő kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel.

gödöllő, 2021. október 12. Szabó László sk.   
GLNÖ elnöke

Tisztelt Érdeklődők!

MEGHÍVÓ 
a GÖDÖllŐI NéMet NeMZetIséGI ÖNkorMÁNyZat

testületének 
2021. október 21-én (csütörtökön) 17.00 órakor tartandó 

kÖzmEgHaLLgatÁSÁra 
A közmeghAllgAtás helye:  

Gödöllő, Dózsa György út 69. II. emeleti tárgyalója
ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági  

és más szervezetek képviselőit, hogy önkormányzatunk munkáját 
érintő kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel.

gödöllő, 2021. október 6. Kaiser Péter 
GNNÖ elnöke

Tisztelt Érdeklődők!

MEGHÍVÓ 
a GÖDÖllŐI roMa NeMZetIséGI ÖNkorMÁNyZat

testületének 
2021. november 4-én (csütörtökön) 16.00 órakor tartandó 

kÖzmEgHaLLgatÁSÁra 
A közmeghAllgAtás helye:  

 Gödöllő, Dózsa György út 69. II. emeleti tárgyalója
ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági  

és más szervezetek képviselőit, hogy önkormányzatunk munkáját 
érintő kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel.

gödöllő, 2021. október 6. Balog Gyula  
 GRoNÖ elnöke

Felhívás  
koszorúzásra

A megemlékezésre várjuk mindazokat, akik a hősi halottakra szeretnének emlékezni  
gyertyagyújtással és virág elhelyezésével. Kérjük, amennyiben koszorút kívánnak  
elhelyezni a megemlékezésen, azt szíveskedjenek jelezni október 28-án 12 óráig, 

hétköznapokon 8 és 16.30 óra között, a 06-70/886-8747-es telefonszámon,  
illetve a simon.edina@godollo.hu elérhetőségen.

Kérjük, szíveskedjenek koszorúikat 16.30 óráig a helyszínre juttatni! 
Együttműködésüket előre is köszönjük.

Halottak napi megemlékezést tart a  
Szabadság téri I. és II. világháborús  

emlékműveknél, ahol emlékműsorral és  
koszorúzással tisztelgünk a két világ- 

háborúban elesett áldozatok emlékének.

Gödöllő Város  
Önkormányzata

2021. november 2-án, 
17:00 órakor

Már csak alig több, 
mint egy hónap van 
hátra és beköszönt 
az advent. Várjuk 
azoknak a jelentke-
zését, akik szívesen 
felajánlanák saját in-
gatlanukon található 
fenyőjüket a város ka-
rácsonyfájának. 8-10 
méter magas, egye-
nes törzsű, körbejár-
va is szép, bármilyen 
fajta, egészséges fe-
nyőt keresünk erre a 
célra. fontos, hogy a 
fa kiemelhető legyen 
(például ne legyen kö-
rülötte villanyvezeték). A fel-
ajánlott fákat november má-
sodik felében a helyszínen 
megtekintik, és a kiválasz-
tott fenyőt november utolsó 
napjaiban vágják ki és szál-
lítják a főtérre.

Keressük a város  
karácsonyfáJát!

Jelentkezni  
8-16 óra között lehet:  
telefonon: (28) 410 295

e-mailen: ugyfel- 
szolgalat@vuszikft.hu 
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Beküldési határidő: 2021. NoVeMber 2.
a bAGoly köNyVesbolt 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Pelek Hanna, Steinbinder Norbert
a Dűlő BorkereskeDés 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Szalkai Veronika, Takács Lilien 
a HAppy box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os  
utalványát nyerte: Szabó Anna
a VárosI MozI ajándékát nyerte: 
Nagyné Sidó Ilona, Kolláthné Morvai Mária 
a VárosI MúzeuM ajándékát nyerte: 
Zsigmondovics Zita, Vincze Istvánné 

SUdokU

2100 gödöllő,  
Petőfi tér 13.

H-p: 10-19, szo: 10-12borkereskeDés
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INgatLaN
 •  Készpénzes ügyfelemnek keresek földszinti 
vagy első emeleti, min. 1.5 szobás, lehetőleg 
erkélyes lakást! Tel: 06-20/539-1988
 
 •  Új építésű csok-képes ikerházi lakások, magas 
műszaki tartalommal, 2021. év végi átadással 
leköthetőek!! Tel: 06-20/539-1988

 •  Gödöllőn befektetésnek is kiváló, könnyen ki-
adható 37 nm-es, 2004-es építésű, cirkófűté-
ses, erkélyes, téglalakás kedvező i.áron eladó. 
23,5 Mft Tel.: 20/772-2429

 •  blahán, 629 m2-es telken két házból álló ingat-
lan eladó! 70 m2-es ház két szoba, konyha, für-
dő, étkező, a másik 40 m2-es házban két szoba 
előtér található. Iár: 49.5 MFt! Tel: 20/539-1988

 •  Gödöllőn, Egyetem téren II. emeleti, 70 m2-es 
felújított 3 szobás lakás eladó! Irányár: 43,5 Mft 
Tel: 20/772-2426

 •  családi házat, építési telket keresek Gödöl-
lőn és környékén ügyfeleim részére, kedvező 
irodai jutalékkal! Tel: 20/944-7025

 •  Gödöllő központjában, csendes, két lif-
tes társasház 5. emeletén 44  nm-es, 1,5 
szobás, nagy konyhás öröklakás el-
adó. Tömegközlekedés, üzletek, bol-
tok, éttermek, iskolák, orvosi rende-
lő 2-5 perces kényelmes sétával elérhető.  
Iár: 29,9 M Ft. érd: 06-28-420-003 

 •  Eladó Gödöllő Királytelepi részén 1+2 
félszobás földszinti tégla lakásunk. 51 nm, 
konvektoros, erkélyes, udvari parkolás, saját 
tároló, új ablakok, gondozott udvar, 12 laká-
sos társasházban. Ingatlanosok ne hívjanak!  
Ára: 32.000.000 Ft. 06-70-392-5753 

 •  Eladó Erdőkertes központjában 100 nm-es 
téglából épült 3 szobás, családi ház pincerész-
szel 1000 nm-es telken. Iá.: 43MFt. érd.: 06-
20-919-4870

 •  Eladó Turán 70 nm-es részben felújított, vert 
falú parasztház 500 nm-es telken. Iá.: 18 M Ft. 
érd.: 0620-919-4870

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

 •  Eladó Gödöllőn, a Kazinczy lakótelepen egy 
73 nm-es 3 szobás tégla építésű földszintes, 
összkomfortos, távfűtéses, részben felújított 
öröklakás. Iá.: 39,9 Mft. érd.: 0620-919-4870

 •  Eladó Gödöllőn a Kampis téren egy téglából 
épült újszerű, 3 szobás földszinti öröklakás. Iá.: 
54 Mft. érd.: 06-20-919-4870

 •  Eladó Gödöllőn 140 nm-es épület, 90 nm-es 
raktárrésszel 640 nm-es saroktelken, jelenleg 
bútorüzletként működik Gödöllő forgalmas he-
lyén 85 millió irányárért. érd.: 06-20-919-4870

 •  Eladó Gödöllőn 140 nm-es, szinteltolásos, 4 
szoba összkomfortos családi ház szuterénnal, ga-
rázzsal. Az 1488 nm-es telken még van egy 125 
nm-es vállalkozásra alkalmas téglaépület teljes 
összkomforttal. Iá.: 73 M Ft. érd.: 0620-919-4870 

aLBÉrLEt kIaDÓ
 •  Kiadó Gödöllőn, a Mátyás király utcában 
140 nm-es családi ház 800 nm-es saroktel-
ken teraszkapcsolattal, benne nappali+2 szo-
ba. 200.000Ft/hó+rezsi; 2 hónap kaució. érd.: 
06-20-919-4870

 •  Kiadó Veresegyházon a bartók béla úton föld-
szinti, 30 nm-es, újonnan épült, színvonalas, igé-
nyes luxuslakás udvarkapcsolattal 120.000 Ft/
hó+rezsi; 2 hónap kaució. érd.: 06-20-919-4870

 •  Gödöllő kertvárosában 1 szoba összkomfor-
tos albérlet kiadó. 06-20-226-3007

 •  Gödöllő központjában, másfél szobás, felújí-
tott, bútorozott lakás kiadó. Gyermektelen, állat 
mentes és nem dohányzó személyeknek. Tel.: 
06-20/248-0001, 06-20/535-7547

ÜzLET, IrODA, GArÁzs
 •  Irodahelyiségek kiadók Gödöllő Dózsa György 
úton. parkolóval rendelkeznek, 4 db egyenként 
kb. 20 nm-es helyiség, ebből 2 db egybe nyit-
ható. érdeklődni telefonon: 06-70-592-6111

ÁLLÁS
 •  Munkaidő pótlékkal műanyag feldolgozó gö-
döllői kft. felvesz bETANÍTOTT MUNKÁsOKAT, 
szErszÁMKészÍTŐT, FOrGÁcsOLÓT, KArbAN-
TArTÓT, NAppALI bIzTONsÁGI ŐrT és FrÖccs-
ÖNTŐ GépbEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat is szívesen 
fogadunk. érd: 06-20-9423-112, uzemvezeto@
plastexpress.hu www.plastexpress.hu 

 •  20 éve működő gödöllői gumi- és futómű 
szervizünkbe kollégát keresünk! (A munka-
végzéshez biztosítjuk a betanítást.) bejelen-
tett 8 órás állás, bérezés megegyezés 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. Jelent-
kezés személyesen fényképes önéletrajzzal: Gö-
döllő, Dózsa Gy. út 16.sz. alatt. 06-30-478-3673

 •  Gödöllői belsőépítész cég keres önállóan dol-
gozni tudó, nem dohányzó munkatársat, mű-
helyi és helyszíni szerelési munkára. érdeklődni 
ezen a telefonszámon lehet: 06-70-984-9000

 •  szadán a szűcs Fogadója csapatbővítés mi-
att konyhai kisegítő, szakács és felszolgáló kol-
légák jelentkezését várja rész vagy teljes mun-
kaidőre. Jelentkezni: 06-20-9430-746 

 •   ÁLL ÁsA JÁNL AT! Helyszín:  Kere-
pes. betöltendő állások: Tehergépjár-
mű vezető, Hulladék szállítási rakodó 
munkás, Autószerelő, Mezőgazdasági gép-
szerelő, Lakatos. Munkáltató: DTKH Nonpro-
fit Kft (Kerepesi Hulladékkezelő Központ)  
A fent megjelölt pozíciókra hosszútávra ke-
resünk megbízható kollégákat. Végezettség 
az adott pozícióhoz kapcsolódóan szükséges. 
bővebb tájékoztatást szívesen adunk telefo-
non, munkanapokon 8:00:-14:00 óráig a + 36 
20 772 0608 telefonszámon, illetve a valko.
norbert@dtkh.hu e-mail címen.

 •  FODrÁsz munkatársat keresünk igényes, jól 
működő szalonunkba. Aki szereti a szakmáját, 
lelkes, megbízható, motivált. Kismama kollé-
ganőnk helyére várjuk. részletekről érdeklőd-
ni: 06-20-3155-158 

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

 •  Tapasztalt targoncaszerelőt keresünk szak-
mai tapasztalattal, ipari munkagépek, targon-
cák javítására, gödöllői telephelyünkre, kiemelt 
bérezéssel, utazási térítéssel, hosszútávra. Tel: 
06-20/233-0174; alfawintrade@gmail.com
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 •  Tapasztalattal rendelkező munkagép fényező 
kollegát keresünk hosszútávra, gödöllői telephe-
lyünkre, kiemelt bérezéssel, utazási térítéssel, jó 
csapatba. Tel: 06-20/233-0174; alfawintrade@
gmail.com

 •  Gyakorlattal rendelkező géplakatost, gép-
karbantartót keresünk egy műszakos mun-

karendben dolgozó gödöllői ipari parkban 
működő cégünkhöz présgépek mellé. Kere-
seti lehetőség a próbaidőt követően nettó 
250-300.000 Ft. Aktív nyugdíjasokat is fel-
veszünk. Jelentkezés lehetőleg fényképes 
önéletrajzzal a mufem@mufem.hu e-mail 
címen.

SzoLgÁLtatÁS
 •  FOrDÍTÁs, TOLMÁcsOLÁs 50 nyelven, anya-
nyelvi, 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 kis-
csoportos nyelvtanfolyamok kedvezményes dí-
jon. érdeklődni: I.L.I. Kft., 20/543-1775, 20/556-
2653, info@ili.hu

 •   KErTGONDOzÁs. bízza most rám! Fakivá-
gás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fűka-
szálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres 
gyomirtás. rotációs kapálás. Gyepszellőzte-
tés. Metszés. Ágak, levelek elszállítása. Eresz-
csatorna tisztítás. Kerttakarítás. Kerítésfestés. 
Gépi permetezés. Kerti tavak tisztítása. Talaj-
fúrás. 06-30-747-6090 

 •  KÖNYVELés, cégalapítás, munkabérszámfej-
tés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, szada. Elérhe-
tőségek: 06-30-592-1856, zacsekne.danuta@
gmail.com

 •  VÍz-, GÁz-, KÖzpONTIFŰTés-szErELés, fürdő-
szobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek fel-
újítása. cIrKÓK, GÁzKészÜLéKEK, KONVEKTOrOK 
karbantartása felújítása, javítása. Tel: 06-20-9527-
289, 06-28-476-229 

 •  szÁMÍTÓGépEs problémája van? Hívjon bi-
zalommal, házhoz megyek. számítógép sze-
relés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás 
garanciával. Hétvégén is! Tel: 06-30-333-9201 

 •  DUGULÁsELHÁrÍTÁs bONTÁs NéLKÜL. 
Tóth Tamás 06-70-502-5620

 •  DUGULÁsELHÁrÍTÁs falbontás nélkül. 
Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék 
tartályok csapok szifonok cseréje. csatorna 
kamerázás. VÍzszErELés. 06-20-491-5089

 •  rEDŐNYJAVÍTÁs, GUrTNI csErE akár 2 
órán belül! Új redőny azonnal megrendel-
hető! péter úr, 06-20-3685-888 

 •  rEDŐNYJAVÍTÁs, GUrTNI csErE, szÚ-
NYOGHÁLÓ készítés, redőnyök motorizálá-
sa egész pest megyében garanciával, meg-
bízható szakembertől. rövid határidőre. 
06-70-418-3032
 
•  TETŐFEDés régi és új tetők javítása, te-
tőszerkezeti munkák, tetőfedés, ácsmun-
ka, bádogos munka, ereszcsatorna, Lindab 
tetőfedés, lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, 
madárdeszkák festése, palajavítások, kúp-
cserép lekenése, leszögelése. bármilyen 
kisebb javításokat is vállalok. Nyugdíja-
soknak 10% kedvezmény! érdeklődni: 06-
30-526-8532 

 •   Tetőfedő, ács-, bádogos munkák,  
javítások, ereszdeszka festés, fakivágás, ké-
ményjavítás, bontás. érd: 06-30-7513-354
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 •  Ács-TETŐFEDŐ-bÁDOGOs Új tetők készí-
tése, régiek javítása, tetőszerkezeti mun-
kák, ereszcsatorna, ereszdeszkák festése, 
zsindely javítás, Lindab lemezelés. Egyéb 
kőműves munkákat is vállalunk (szigete-
lés, burkolás, stb.) Nyugdíjasoknak ked-
vezmény! 06-70-222-1974

 •  IDŐsEK GONDOzÁsÁT vállalom Gödöllőn 
és környékén. számlaképes szociális gon-
dozó vagyok. Ár megegyezés szerint. 06-
20-452-4477

 •  bONTÁsT vállalunk! A munkavégzés kéz-
zel, ill. elektromos szerszámokkal történik. 
beltérben: válaszfalak és burkolatok eltávo-
lítása, szerelvények leszerelése, konyha és a 
fürdőszoba előkészítése a felújításhoz. Nyí-

lászárók kibontása. Kültéren: melléképüle-
tek és kerti építmények teljes körű elbontása. 
Kerítések és járdák felszedése. szolgáltatá-
sok: törmelék bezsákolása, kis mennyiség 
esetén elszállítása. Konténerek megpako-
lása. Kulturált munkavégzés. Hívjon biza-
lommal: péter 06-20-266-0104
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 •  HEGEszTésI MUNKÁK! Kerítések, korlátok 
fémszerkezetének elkészítését vállaljuk. Nyíló 
kapuk gyártása és cseréje. Tel: 06-20-9463-409

 •  KErÍTésEK készítése és szErELésE! Drót, 
fa, fém kerítések készítése. Kész kerítés-
rendszerek felállítása. Kerítés lécek cse-
réje. régi kerítések bONTÁsÁT VÁLLALJUK. 
Tel: 06-20-9463-409

EgÉSzSÉg,  
tEStÁPoLÁS
 •  GYÓGYpEDIKŰr, illetve szike mentes pe-
dikűr! Fájdalom mentes körömszabályozás! 
Gödöllő Köztársaság út 37, 06-20-452-4477 

oktatÁS
 •  ANGOL és spANYOL nyelvoktatást 
vállal FILMszINKrON, könyvfordítás, 
vizsgaelőkészítés és korrepetálás terüle-
tén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. 
Tel: 06-70-559-3918 

 •  MATEMATIKA korrepetálást, központi fel-
vételire, érettségire való felkészítést vállal 
szakmai tapasztalattal rendelkező tanárnő. 
Online is. Tel: 06-70-408-5253 

 •  TÖrTéNELEM közép és emelt szintű érett-
ségire való felkészítést vállalok személye-

sen Gödöllőn és online térben. +36-20-
435-0507 

 •  Tapasztalt ANGOL tanárként általános an-
gol órákat, érettségire, középfokú nyelv-
vizsgákra felkészítést, korrepetálást, be-
szédkészség fejlesztést vállalok online 
is: flora.nagyfalusi@gmail.com 06-20-
358-6057

 •  FrANcIA korrepetálást vállalok b2 szintig, 
diákbarát áron. Emellett általános iskolá-
soknak házi feladat írásban és tanulásban is 
segítek. érdeklődni: bianka 06-20-314-0935 

 •  38 évet külföldön tartózkodtam. Anya-
nyelvi angol tudással rendelkezem. Oktatást 
vállalok. Az első 30 perc ingyenes. Vidák zol-
tán: 06-70-742-7058, e-mail: Vidakoktatas@
gmail.com 

tÁrSkErESŐ
 •  Egyedülálló 58 éves technikus férfi 
keresi hozzáillő párját tartós kapcsolat 
reményében lehetőleg Gödöllő és kör-
nyékéről. Ha szereted a kultúrát, ker-
tészkedést, utazást, kirándulást, hívjál: 
06-20-428-4545

aDÁS-VÉtEL
 •  réGIséG. pappné szilvia szakbecsüs díj-
talan kiszállással vásárol antik bútorokat, 
festményeket, órákat, mindenféle szobro-
kat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és 
hiányos darabokat is), régi pénzeket, köny-
veket, bizsukat és ékszereket, borostyánt, 
mindenféle régiséget és HAGYATéKOT. Leg-
magasabb áron vásárolunk első vevőként! 
Tel: 70/942-0806, 70/603-7642

 •  étkezési, befőzési lekvár és cefre szil-
vák, valamint borszőlő, paprika, paradi-
csom előrendelhetők. A télálló burgonya 
(Desire) szedését szeptember 15-én kezd-
jük, egyéb fajták addig is kaphatók. Triticale 

takarmányozási célra vásárolható, ára 8500 
Ft. UNIbOND bT. Gödöllő, Kőrösi cs. s. u. 33. 
Tel: 06-28-432-941, 06-70-342-5447 
 
•  Gödöllőn akusztikus gitár újszerű állapot-
ban bőrtokkal együtt eladó. Ára: 19.000 Ft. 
érd: 06-30-9446-816 

jÁrmŰ, aLkatrÉSz
 •   AK K UMUL ÁTO r  m i n d e n  t í p u sú 
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy ki-
szállítással. szolgáltatásaink: beszerelés, 
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. 
Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa 
Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30-536-
4300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu 

EgYÉB
 •  MézET közvetlenül a termelőtől, a Ludá-
nyi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesz-
tenye-, repce krém-, Lépesméz, propolisz, 
Virágpor és Dióbél kapható. 3 kg fölött ház-
hoz szállítjuk. 06-30-9891-721 

 •  Vásároljon HAMIsÍTATLAN, OMME zár-
szalagos mézet közvetlenül a termelőtől! 
repce, Akác, Hárs-, Akác-hárs-, Napra-
forgóméz. 720 ml-es csavaros tetejű be-
főttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz 
szállítás. szabó Méhészet Gödöllő, Lovas 
u. 3. 28/417-913 
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