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Wageningen
Folytatódik
az együttműködés
Két év után egy időben két
delegáció látogatott el holland testvérvárosunkba, Wa
geningenbe. A két település
együttműködése jelentős múltra tekint vissza, jövőre lesz
harminc esztendeje a testvérvárosi kapcsolat létesítésének.
Többek között ennek megünnepléséről is szó esett azon
a négynapos hivatalos látogatáson, amit Floor Vermeulen,
Wageningen új polgármestere kezdeményezett.
A két település vezetői a
széleskörű tárgyalások során
kitértek arra, mely területeken

Gödöllő
szeretnék a jövőben is folytatni az együttműködést, egyeztettek a testvériskolák közötti
munkákról és a szociális há-

lózat fejlesztéséről. Mindezek
mellett a magyarországi belpolitikai helyzet is szóba került:
Wageningen képviselő-testü-

lete erről egy rendkívüli testületi ülés során hallgatta meg
a gödöllői küldöttség tagjait.
(folytatás a 3. oldalon.)
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Idős személyt
Többszáz milliós
megkárosító csalót
költséggel járhat a blahai
keres a Gödöllői
Rendőrkapitányság vízelvezető rendszer bővítése
20 21. o k tó b e r
5-én egy idős gödöllői asszony tett
feljelentést, mert
11 és 12 óra között
egy férfi becsöngetett lakásába, majd
azt állította, hogy az
önkormányzattól érkezett és pénzt hozott. Az asszony
beengedte az idegent a lakásába,
ahonnan az ismeretlen elkövető eltulajdonította a nyugdíjas megtakarított pénzét.
Az ügyben a Gödöllői Rendőrkapitányság lopás vétségének gyanúja miatt indított nyomozást, egyelőre ismeretlen tettes ellen.
A személyleírás szerint a csaló 5560 év közötti, kb. 170 cm magas, ősz
hajú, jól szituált férfi, aki az elkövetéskor sötét nadrágot, és zakót viselt.
A férfi feltehetően Gödöllő Köztársaság út, és Erdész köz környékén közlekedett.
A Gödöllői Rendőrkapitányság kéri,
hogy aki a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, a Gödöllő Köztársaság úton, Erdész közben vagy annak
környékén, a személyleírásnak megfelelő férfit látott a bűncselekmény
elkövetésének idején, jelentkezzen
személyesen a rendőrkapitányság
Gödöllő, Petőfi Sándor u. 6-10. szám
alatt lévő épületében, vagy tegyen bejelentést a 06-80/555-111-es számú
Telefontanú zöldszámán, vagy a 112es központi segélyhívó számon.

A Blaháné utca Határjáró utca és Hegy
utca közötti szakaszának lakói aláírásgyűjtést kezdeményeztek idén augusztusban, és kérték ezen szakasznak az
évek/évtizedek óta fennálló csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldását. A nagyobb esőzések idején és a
hó olvadásakor az utca páros oldala
felől érkező víz rendszeresen problémát okoz, beönt a kertekbe, beázásokat okoz a pincékben.
A probléma mielőbbi megoldása érdekében a lakók levélben fordultak a polgármesterhez, a jegyzőhöz és a terület képviselőjéhez. Az önkormányzat szakemberei már
megkezdték a csapadékvíz-elvezető rendszer kialakításának előkészítését.
A probléma 650 m hosszú útszakaszt
érint, vagyis ilyen hosszan a közterületen
közvetlenül összegyűlő, közvetlenül és sok
esetben a magáningatlanokról nem szabályosan kivezetett, vagy közvetett módon ki-

engedett csapadékvíz okoz problémát az
utca lakóinak. Szintén nehezíti a helyzetet – ami egyébként általános probléma –,
hogy egyre gyakoribb jelenség a magáningatlanok kertjének szinte teljes felületű leburkolása a csapadékvíz nem megfelelő
kezelésével. Így a közterületre kifolyó csapadékvíz tovább terheli a közterület egyébként is túlterhelt vízelvezető rendszerét.
A probléma megoldása érdekében a csapadékvizet az érintett területről összegyűjtve,
egy vagy több, a Blaháné utcát a patakkal
összekötő árok létesítésével a Rákos-patakba kell vezetni. A helyzetet nehezíti, hogy
az önkormányzat a területen nem rendelkezik árok kialakítására alkalmas ingatlannal, 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 szakemberek már megkezdték az előkészítést.

Gallyazni fog az ELMÜ

a szeles idő se veszélyeztesse a lakossági áramellátását és a közvilágítást.
Az ősz a faápolási munkák időszaka,
Mivel az ELMŰ elsősorban az ellátás biztonsági és balesetvédelilyenkor lehet elvégezni a szükséges metszéseket, korona alami szempontok, valamint a vokításokat, és az áramellátás
natkozó előírások betartásával
biztonsága érdekében végvégzi a munkát, az esztétikai
zett gallyazásokat. Ez utóbbi
szempontokat legtöbbször háttérbe kerülnek.
munkálatokat az ELMÜ a város kérésére a nyári időszak heA gallyazás során keletkezett
lyett a következő hetekben végzi
zöldhulladékot az ELMÜ fogja elszállítani. Mivel ez a szállítási kapael október 18. és december 18. között.
A gallyazás a város teljes területét érin- citás függvénye, előfordulhat, hogy a leti a 0,4 kV-os feszültségű hálózat mentén vágott ágak néhány napig a helyszínen
annak érdekében, hogy a nagyobb viharok, maradnak.

Végéhez ért az EcoVeloTour projekt
2021. szeptember 30-án lezárult
a 2018 óta zajló EcoVeloTour,
a Duna-menti kerékpárúthoz
kapcsolódó ökoturisztikai fej-

lesztési projekt. A 2018. június és 2021. szeptember között,
hét ország részvételével megvalósult projekt célja a fenntartható turizmus, ezen belül kiemelten a kerékpáros turizmus
fejlesztése a Duna-régiót átszelő Eurovelo nemzetközi kerékpárútvonalhoz kapcsolódóan.

A hazai projektterületre, a
Rákos-patak mentére tervezett
Eurovelo útvonal nagy lehetőségeket teremt majd a szabadidős turizmus számára, amelynek feltételei azonban egyelőre
nem adottak.
A Rákos-patak ökoturisztikai
fejlesztési stratégiájának kidol-

gozását széleskörű kvantitatív és kvalitatív kutatás, valamint az érintettek különböző
köreivel folytatott találkozók,
workshopok előzték meg.
A stratégia felhasználói az akcióterv megvalósítói, a helyi
önkormányzatok döntéshozói és a projektterület turisztikai szolgáltatói lesznek.
(Bővebben a szolgalat.com-on
és a Facebook oldalunkon.)

2021. október 19.

gödöllői szolgálat 3

közélet

Wageningen és gödöllő
Folytatódik az együttműködés
(folytatás az 1. oldalról)
A koronavírus-járvány kényszerű szünetet hozott, pontosabban az online térre szűkítette a Gödöllő és Wageningen
közötti kapcsolatot is. Az utolsó látogatás még 2019 októberében történt, akkor a holland
delegáció érkezett városunkba
ötven fővel.
A mostani találkozón Gémesi
György Gödöllő polgármestere és Floor Vermeulen megállapodtak abban, hogy a 30. évforduló alkalmával több közös
programot is terveznek a települések között.
A delegáció tagja volt Szed
mák Ágnes, a Gödöllő és Testvérvárosai 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 testvériskolai kapcsolatot kezdeményezett. Ez utóbbinak köszönhetően az elmúlt években több
mint száz diák ismerkedhetett

meg Wageningennel, az ottani oktatási rendszerrel, valamint évről-évre holland diákok
látogatnak Gödöllőre. A sikeres együttműködésnek jó példája, hogy most is tíz diák tartózkodott 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-holland kapcsolatok fejlesztéséért, a Gödöllő és Wageningen közötti testvérvárosi kötelékek erősítésével szolgáló évtizedes tevékenysége elismeréseként Áder János köztársasági elnök is
kitüntette, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével.

Tisztelgés
A mártírok előtt

Október 6. Magyarország
gyásznapja. Az 1848/49-es
szabadságharc leverése után
ezen a napon végezték ki Aradon a 13 honvéd vértanút, köztük Török Ignácot is, Gödöllő
város szülöttét, illetve Pesten Batthyány Lajost, az első
magyar kormány miniszterelnökét.
Gödöllőn hagyomány, hogy
a városi megemlékezést a

Török Ignác Gimnázium diáksága tartja az iskola előtt
1995-ben felállított Török Ignác-szobor előtt.
Azonban a „kis Hajós” iskola
előtt áll az első, 1935-ben felavatott Török Ignác-mellszobor, amely eredetileg a város
főterén kapott helyet; az Alvégbe 1949-ben került át. Itt
a Hajós diákjai tartottak rövid
műsort.
(A)
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új helyzetek az egészségügyben
Különös időszak köszöntött ránk: egyszerre kell megbirkóznunk a nátha, az
influenza és a Covid
negyedik hullámának
kihívásaival. Mindez
jelentős terhet ró az
egészségügyben dolgozókra is, akiknek a
folyamatosan változó
szabályoknak és elvárásoknak is meg kell
felelniük.
Dr. Kövesi Margit háziorvossal beszélgettünk a jelenlegi helyzetről, és az aktuális tudnivalókról:
– Az elmúlt időszakban jelentősen növekedtek a háziorvosi feladatok. A betegellátásra fordítható idő számottevő részét
kötelező adminisztrációs teendő tölti ki, továbbá 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 abban az esetben keressenek fel minket, amikor ez elengedhetetlen! A vizsgálati dokumentumok bemutatása, a szűrő jelleggel
végzett vizsgálatok kiértékelése e-mailen,
vagy telefonos konzultációval is megoldható.
Ugyanez vonatkozik a szokásos gyógyszerek 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,

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!

hogy aki teheti e-mailben jelezze a problémáját! Én azt szoktam javasolni, hogy ilyenkor adja meg a beteg, hogy milyen telefonszámon hívhatjuk vissza – a kapcsolattartás
módjáról egyébként célszerű mindenkinek
egyeztetni a saját háziorvosával.
A személyes megjelenést, vizsgálatot
igénylő panasz esetén is az időpont kérése, előzetes telefonos konzultáció, a jelenleg 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 aznap, személyesen találkozzunk a beteggel.
Szintén nagyon fontos, hogy a betegek
minél kevesebben és minél rövidebb ideig tartózkodjanak a váróban. Kulcsfontosságú, hogy tartsák be a megjelenési
időpontot! Ha valakinek délelőtt 10 órára
van időpontja, az 9.50-re érkezzen, ne
reggel 8-ra! És ne feledkezzenek meg
arról, hogy az egészségügyi intézmény
teljes területén kötelező a maszk szabályos viselése!
– Apropó maszkviselés! Ezzel kapcsolatban mit ajánlanak a háziorvosok most,
hogy elindult a Covid-járvány negyedik hulláma?
– Egyszerre támad az influenza és a
Covid. A maszk viselése mind a két meg-

Télire váltunk
Mire következő lapszámunk megjelenik, már a téli időszámítás szerint fog ketyegni az óra. Bár az Európai Parlament korábban az óraátállítás 2021-től kezdődő eltörlése mellett döntött, a világjárvány
miatt elmaradtak az ehhez szükséges egyeztetések és megállapodások. Ezért 2021 október 31-én, vasárnap hajnalban ismét tekerjük a mutatókat: hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat.
Várhatóan 2022-ben lesz az utolsó kötelező óraátállítás, ezt követően az Európai Unió minden tagállama maga dönthet arról, hogy a
nyári vagy a téli időszámítást választja.
(ny.f.)

– Az elmúlt hónapokban a háziorvosok
munkájának jelentős részét tette ki a
Covid elleni oltás, aminek már a harmadik fázisánál tartunk. Sokan élnek ennek
a lehetőségével?
– Folyamatosan végezzük a harmadik
oltást. Erre azok is jelentkezhetnek a háziorvosnál, akik az első két vakcinát nem ott
kapták meg.
– Sokan nem tudják eldönteni, szükségük van-e az újabb oltásra...
– A hatvan éven felülieknek és a krónikus betegségben szenvedőknek mindenképpen 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 kapnak. Ezek már elérhetőek?
– Igen, már megérkeztek. Az influenza vírusa is folyamatosan mutálódik, és a mostani oltóanyag több új vírustörzs ellen is védelmet nyújt. Komoly kockázatot jelent, ha
valaki egyszerre kapja el az influenzát és
Covidot. A megelőzés érdekében a 60 év
felettiek és a krónikus betegségekkel küzdők ingyen kaphatják meg az oltást, egyébként pedig receptre lehet hozzájutni. Jelenleg kétféle oltóanyag van forgalomban,
mindkettőhöz 5000 forint alatt lehet hozzájutni. Ha valakinek van kérdése, ezzel is célszerű a háziorvoshoz fordulni. Tudjuk, hogy
az e-mailen és telefonon történő kapcsolattartás sokaknak szokatlan. De így is igyekszünk mindent megtenni a megelőzésért,
segíteni a betegek gyógyulását! Azt kérjük
a betegektől, legyenek ebben partnereink,
segítsék a munkánkat ebben a mindenkinek új helyzetben!
 BJ
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a személyes
találkozásokra
épít a
Mint arról lapunk korábbi számában már
beszámoltunk, megalakult az új Gödöllői Ifjúsági Testület.
A köznyelvben leginkább diákönkormányzatként emlegetett
szervezet Dóra Gergelyt, a Török Ignác Gimnázium végzős
diákját választotta meg elnöknek, alelnököknek pedig Gya
log Hajnalkát, szintén a Törökből, valamint Hajnal Márkot, aki
a Váci SzC Madách Imre Technikum és Szakképző Iskola estis tanulója. A GIT vezetőit terveikről kérdeztük.
– Nagyon fontosnak tarjuk,
hogy erősítsük a diákok közötti
személyes kapcsolatokat, erre
ugyanis nagy szükség van, főleg az elmúlt időszak után, amikor jóformán csak az online
térben volt lehetőség beszélgetni – mondta Dóra Gergely. –

Ezért az év folyamán több olyan
önkéntes programot szervezünk,
amelyek jó célt
szolgálnak és lehetőséget adnak a találkozásra. Ilyen volt például az Úrréti tó
takarítása, és ilyen lesz október
21-én a temetőtakarítás, amit
az Országos Te Szedd! akcióhoz csatlakozva szervezünk.
– Nagyon fontosnak tartjuk,
hogy a diákok ne csak törökösnek vagy licisnek, hanem
gödöllői diáknak tartsák magukat – vette át a szót Gyalog
Hajnalka. – Ezt szeretnénk egy
közös gólyabál és gólyaavató
szervezésével segíteni. Ezeken
a diákok jobban megismerhetik egymást és ez is lehetősé-

get ad a személyes találkozásra. 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 egyfajta híd szerepet töltsünk be az
iskolák között. Ehhez jó lehetőséget ad az egyik diák ötlete
is, amit szeretnénk felkarolni –
mondja Hajnal Márk. – Szeretnénk egy „tanodát” létrehozni
a Gödöllőn tanuló általános is-

kolába járó diákoknak, ahol lehetőségük nyílik arra, hogy közösen tanuljanak, segítsenek
egymásnak a tanulásban. Ezt
nagyon jó ötletnek tartjuk és
lenne rá igény is.
A mai fiatalok nyitottak és
motiváltak a jó közösségi programok iránt, csak nem igazán
tudják, merre induljanak el, ebben kell nekik segíteni, vallják a
GIT vezetői, akiknek programját a képviselő-testület is megismerheti novemberi ülésén.
(j.)

A fiatalok véleménye alapján
készülhet el az ifjúsági stratégia
Megkezdődött a gödöllői ifjúsági stratégia
előkészítése. Gödöllő önkormányzata az
Erzsébet Ifjúsági Alap pályázatán nyerte
meg azt lehetőséget,
miszerint szakmai tanácsadást, konzultációs lehetőséget kap
a város ifjúsági stratégiájának elkészítéséhez – tájékoztatta
lapunkat Molnár Gergely, a Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága elnöke.
Első lépésként elkészült egy kérdőív,
ami a 12-25 év közötti korosztályt szólítja meg. Ennek első részében felmérik a
fiatalok életkörülményeit, jövőképét, szokásait. A második részben a városról alkotott képükről, többek között a közlekedési, szórakozási lehetőségekről kérik ki
véleményüket.

A kérdőív elérhető a Gödöllői Ifjúsági Testület Facebook-oldalán, valamint
elérhető a cikkünk mellett található QRkóddal. A kitöltés személyes adatok megadásával nem jár. A
kérdőív összeállításában és a fiatalokhoz
történő eljuttatásában nagy segítséget
nyújtott a Művészetek
Háza, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ,
a 802. sz. Szent Korona 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 részvétel feltételeiről a kérdőív végén kapnak
tájékoztatást.
(k.)

Jövőre is érvényesek
Az Országgyűlés döntése alapján 2022.
január 1-jéig fennálló rendkívüli jogrend a diákigazolványok érvényességét is érinti. A veszélyhelyzet idején
lejárt diákigazolványokat ugyanis egészen a veszélyhelyzet végét követő második hónap végéig fogadják el a közintézmények, a közlekedési vállalatok,
a kereskedők.
A járványhelyzet miatt már több mint
másfél éve elfogadnak minden lejárt
igazolványt. Vagyis még azok is diákjeggyel és -bérlettel utazhatnak, akik
utolsó félévüket 2019 szeptemberében
kezdték meg, így akkor kaptak utoljára
matricát a diákigazolványukra. (ny.f.)
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hol intézhetem?
Sokaknak okoz problémát, hová is forduljanak, ha hivatalos ügyeiket kell intézni. Sorozatunkban ebben kívánunk segíteni. Az adó és ingatlangazdálkodási irodához tartoznak az iparűzési adóval kapcsolatos ügyek:
(Folytatás
október 5-ei lapunkból!)
Az adó alapja általános esetben iparűzési tevékenység
esetén az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele,
csökkentve az eladott áruk
beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az
alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel,
továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti
fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.
Az általánostól eltérően, az
adóalap egyszerűsített meghatározását választó vállalkozók a Htv. 39/A. §, illetve a 39/B. §-a szerint is megállapíthatják az adó alapját. Ha a vállalkozó több önkormányzat

illetékességi területén vagy külföldön végez iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell a Htv. 3.
számú mellékletben meghatározottak szerint megosztania.
Az adó mértéke a
Htv.-ben meghatározott adóalap 2%-a.
Gödöllő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2016.
(X.21.) számú önkormányzati rendelet alapján mentes az adó alól
az a vállalkozó, akinek/
amelynek a Htv. 39.§
(1) bekezdése, vagy
a 39/A.§-a, 39/B.§-a
alapján számított vállalkozási szintű adóalapja 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 bevallást tenni.
(folytatjuk)

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

állami
hatáskörbe
tartozó ügyek
Ügyfélkapu regisztráció, egyéni vállalkozással
kapcsolatos ügyek, gépjármű-ügyintézés, okmányok kiállítása (útlevél, személyazonosító igazolvány – lakcímigazolvány – vezetői engedély – erkölcsi bizonyítvány – egyéni vállalkozói igazolvány
– hatósági bizonyítvány egyéni vállalkozásnál – törzskönyv – parkolási igazolvány – magyar igazolvány);
Álláskeresési ellátások, családtámogatások, foglalkoztatással kapcsolatos támogatások, nyugdíjazással
kapcsolatos ügyintézések, álláskeresési ellátások, közegészségüggyel, járványüggyel kapcsolatos hatósági
feladatok, közgyógyellátás iránti kérelem, áldozatsegítés, állattenyésztéssel kapcsolatos engedélyek, állatvédelemmel kapcsolatos ügyek, építéshatósági ügyek,
fogyasztóvédelem, gépjárművekkel kapcsolatos ügyek,
katasztrófavédelmi hatósági feladatok, környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok, közúti jármű hatósági
feladatok, pénzbeli ellátások (Csecsemőgondozási díj,
Gyermekápolási táppénz, Gyermekgondozási díj iránti
kérelem), őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos ügyek
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virtuális séta A gödöllői
temetőkben
Halottak napjára már elkészül
és a lakosság számára is használható lesz a Dózsa György
úti temetőben lévő sírok és urnafülkék nyilvántartása. A több
éves fejlesztés eredményeképpen létrejött, a város hatékony
üzemeltetését számos területen is támogató KáptaLAN ®
térinformatikai rendszer részét
képező, a lakosság számára is
megnyíló Temető KáptaLAN®
modul segítségével akár számítógépen, akár okostelefonnal
könnyen és gyorsan megtalálhatók és megtekinthetőek lesznek az egyes nyughelyek, a
gömbi panorámafotók segítségével azok is úgy érezhetik, hogy látogatást tesznek a
Temetőben, akik valamilyen
ok miatt mégsem tudnak kilátogatni az ünnep alkalmából.
Okostelefont használók az alkalmazás használatával a helyszínen térképi navigációs segítséget is kaphatnak egy adott
sírhely megkeresésében, illetve, hogy hol található a legközelebbi hulladékgyűjtő vagy kút.
Az elmúlt hónapokban a
szakemberek a temető teljes területét felmérték földről és levegőből a legmodernebb technológiának számító
lézerszkenneléssel, melynek
eredményeként elkészült a temető nagy pontosságú alaptérképe, amely naprakészen

tartalmazza a parcellákat, az egyes sírokat, feltünteti az urnafülkéket, egyéb, a
temetőben lévő objektumokat, a szolgáltatásokat, valamint a temető teljes
faállományát. Ezen
felül valamennyi síremlékről fotót készítettek, a rajtuk lévő
neveket, születési és
halálozási adatokat,
portré képeket rendszerezték és összevezették a város rendelkezésére álló temetői nyilvántartással.
Az egyházakkal történő adategyeztetés jelenleg is zajlik, ennek eredményeképp a közeljövőben a nyilvántartás további
pontosítása várható.
Mindezekből egy olyan adatbázist hoztak létre, amelynek
segítségével lehetőség nyílik
arra, hogy bárki könnyen megkereshesse elhunyt szeretteinek sírját akkor is, ha csak az
elhunyt nevét, esetleg csak születési 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 található, a Nemzeti Sírkert részét képező sírokat, és külön megtalálhatók a helyi védettség alá
tartozó nyughelyek. Az érdeklődők megismerhetik az egykor
köztiszteletben álló személyek
életét, az itt nyugvó művészek
pályafutását, alkotásait.
A Temető KáptaLAN® nyilvántartó rendszer az alábbi
helyeken lesz hamarosan elérhető:
a www.godollo.hu oldalon
a Városháza menüpont – Digitális térkép almenüjében, a
www.vuszikft.hu oldalon a temető üzemeltetés aloldalon,
valamint elérhető lesz a Dózsa György úti városi temető
kapujainál elhelyezett táblákon
található QR-kód segítségével

az okostelefonokra letölthető
applikáció segítségével.
A rendszer használatát oktató kisfilm segíti, ami megtalálható a Gödöllő város honlapján és Facebook-oldalán.

Applikáció Android rendszerre azonnal elérhető az alábbi
QR-kód segítségével – Apple
készülékekre is hamarosan elkészül:
KJ

Fontos információk a városi temető
ünnepek alatti látogatásáról
A Dózsa György úti városi temetőben
Mindenszentek ünnepe és Halottak Napja alkalmával a korábbi évek tapasztalatai alapján változik a látogatás módja.
A VÜSZI tájékoztatása szerint nemcsak
október 30-án (szombat), 31-én (vasárnap) 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 látogatottság függvényében engedélyezik a gépkocsival történő behajtást. A délután folyamán az emlékezők nagy száma miatt

várhatóan csak az erre jogosult mozgáskorlátozott kártyával rendelkezők számára lesz biztosítva ez a lehetőség. A
temetőben gépjárművel tartózkodni 16
óráig lehet, a sírok 20 óráig látogathatók. Fontos információ, hogy a nyilvános illemhely nyitvatartási időben végig üzemel.
Az ünnepek alatt a rendőrség és a
polgárőrség közösen segíti majd, hogy
a látogatók méltó módon emlékezhessenek szeretteikre. Felhívjuk figyelmüket ugyanakkor, hogy a temető környékén
mind a gépjármű-, mind a gyalogosforgalom jelentős növekedésére kell szá-

mítani, ezért kérjük, körültekintően, a
közlekedési szabályok maradéktalan
betartásával közlekedjenek. Kérjük továbbá, hogy vigyázzanak értékeikre,
valamint a gyertyagyújtásra is az alapvető szabályok figyelembevételével kerüljön sor!
Az elkövetkezendő napokban a VÜSZI
elvégzi a temetőben a közterületek karbantartási munkáit. Fontos információ
azonban, hogy a sírok rendben tartása
a hozzátartozók feladata, melyet a zsúfoltság elkerülése érdekében célszerű lehetőség szerint időben elvégezni.
VÜSZI Kft.
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Meghívó
A Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány szeretettel meghív mindenkit az
alapítvány névadója, a gödöllői művésztelep alapítója tiszteletére rendezett eseményekre:

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
Díjazottak:
Hidasi Zsófi t extiltervező 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

Program:

Az európai szecesszió és KörösfőiKriesch Aladár művészete
Előadó: L udmann Mihály
művészettörténész
Az est folyamán közreműködnek a Fréderic
Chopin Zenei AMI tanárai és növendékei

Új Nap Új Remények

– sikeres adománygyűjtés Gödöllőn!

Október 2-án hajnali nap- szükséges, a 30 gödöllői követfelkeltenéző sétával zárult nek – a magánszemélyek melGödöllőn is az augusztus lett egy zenekarral és 2 szerveközepén indított követes ado- zettel – együtt összesen közel
mánygyűjtő kampány, amit 3,4 millió Ft-ot! Ezúton is szeországosan szervezett a Ci- retnénk köszönetünket kifejezni
vil Iránytű Alapítvány.
mindenkinek, aki adományával
hozzájárult a gyűjtésekhez, vaVárosunkban első alkalommal lamint a Civil Iránytű Alapítvány
került sor az adománygyűjtés- vezetőinek, Szecsődi Verának
nek erre a módjára, amely ab- és Cseh Balázsnak, hogy minban különbözik az eddig meg- den lehetséges eszközt megadszokottaktól, hogy nem maga a tak a sikeres kampányokért!
szervezet gyűjtötte közvetlenül
Így valóban jóleső érzéssel
az adományokat, hanem az ön- sétálhatott együtt valamennyi
kéntesen jelentkező KÖVETEIK, gödöllői követ az október 2. hajakik személyes lelkesedésük- nalán. Már az indulás is remek
kel, meggyőződésükkel kam- hangulatban telt Csizmadia Éva
pányoltak Jó Ügyeikért a sé- szívélyes vendéglátásának kötát megelőző 6 héten át online, szönhetően a Málnárium Fitvagy offline, azon a módon, ami nesz Klubban. Útjuk az ébreegyéniségükhöz a legközelebb dező, sötét városon át vezetett
állt. Budapesten túl 7 vidéki vá- egészen az egyetemi földeken
ros vett ezen részt, melyek kö- található végcélig, ahol zenével
zül Gödöllőn kapcsolódott be a – Ozváry-Lukács Lelle és Lau
legtöbb szervezet: a Diverzitás ra, André Nóra és Kecskés Ju
Alapítvány, a Dombvidék Kosár- dit jóvoltából –, közös éneklésközösség, Gödöllő és Térsége sel várták a napfelkeltét, amely
Látássérültjeinek Egyesülete, a mintegy szimbólumává vált az
Magyar Rákellenes Liga Gödöl- Új Nap Új Remények adománylői Alapszervezete, a Gödöllői gyűjtésnek. A sétát a Civil KeWaldorf Iskolát fenntartó Weö- rekasztal által szervezett pares Sándor OKSZ Egyesület zar reggeli koronázta meg a
és a Gödöllői Civil Kerekasztal Civil Házban, ahol sor kerülEgyesület keretein belül műkö- hetett közös beszélgetésre és
dő Zöld Varroda Klub.
egy kis tapasztalatcserére is.
Szívből reméljük, hogy a siBüszkén mondhatjuk, hogy a
kampányok várakozáson felül keres kampányok példáját sokan követik majd és jövőre
nagyon jól sikerültek, csaknem valamennyiüknek
újra megszervezhetjük Gödöllőn a régisikerült elérniük a kitűzött céljukat és ös�ek és újabbak részszegyűjteniük azt az
vételével!
Kecskés Judit
összeget, ami terveik megvalósításához
civil referens
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Új vezető a gödöllői görögkatolikus közösség élén

Gulybán Gergely
Augusztus óta új parókusa van a gödöllői görögkatolikus gyülekezetnek.
Gulybán Gergelyt Budapest XVII. kerületből helyezték Gödöllőre, s már az első
hetekben jelentős feladatok vártak rá.
– Érdekes helyzetbe csöppentünk – kezdte a beszélgetést – mert ideköltözni még
nem tudunk, de máris a gyülekezettel közösen megoldandó feladatok vártak ránk:
Szeptember 7-én este közel harminc püspököt láttunk vendégül a keleti katolikus
püspökök konferenciája keretében, a legmagasabb egyházi méltóság a szíriai pátriárka volt közöttük. Ezután pedig a templombúcsúnkra 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 dolog, a gödöllői egy kicsit talán nagyobb,
mint amit átadtam, de vannak hasonlóságok. Ilyen például az agglomerációs életvitel, valamint a görögkatolikus mivoltból
adódóan, a most templomba járók szülei, vagy nagyszülei mindenképpen vala-

honnan észak-kelet Magyarországról származnak. Ez összeköti az itteni
közösséget, illetve az egész magyarországi görögkatolikusságot.
– Jól látjuk, hogy egyre erősebb az
online jelenlétük is?
– A parókiának eddig is volt holnapja, ami a közérdekű információkat tartalmazza, és youtube csatornája is,
ahol a múlt év közepe óta élőben lehet követni a szertartásokat. A vasárnapi a kiemelt ünnepel szertartásokat
ezen továbbra is közvetítjük. Újdonság viszont, hogy elindítottuk a Gödöllői
Görögkatolikus Parókia Facebook- oldalt.
Ez egy kicsit lazább környezetet biztosít, és
egy másik pillére lehet az emberek megszólításának. 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 feladatot ad. Mit tart most a legfontosabbnak?

Bárdy Péter-díjat kapott a Sivadó család
A koronavírus-járvány miatt a múlt évben nem volt lehetőség a Bárdy Péterdíj átadására, így az alapító Bárdy Péter
Baráti Kör október 15-én kerített sort az
elismerés átadásra: és adta át az elismerést a Sivadó családnak.
A díjat ifj. Bárdy Péter és édesanyja,
Bárdy Péterné adta át dr. Sivadó János
nak és családjának, aki a tőle megszokott szerény szavakkal mondott köszönetet, 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 tagja mondott köszöntőt, majd Dohanics
Adrien méltatta a Sivadó családot,
amely a Gödöllőn végzett közösségépítő és hiterősítő tevékenységéért,
valamint a családi összetartás értékeit felmutató példázatos életéért részesült az elismerésben.
A 2018-ban alapított díjat eddig dr.
Fábri Mihály és Vancsó Imréné, valamint dr. Krassay László vehette át.
JA

– Az alap, hogy az evangéliumot szeretnénk hirdetni mindenhol. A helyi pap feladata az én olvasatomban az, hogy az örökérvényű 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 megtörtént, akkor tudunk majd konkrétumokat
úgy megfogalmazni, hogy: Jó, a közösség
gondolatban, lelkületben itt tart, innen haladunk tovább.
KJ

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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Tököljünk!

Az őszi hónapok elképzelhetetlenek a szép sárga tökök
nélkül. Mindegy, hogy dekorációnak szánjuk, vagy sütni-főzni szeretnénk őket, a
gömbölyű, vagy hosszúkás
tökök részei az október végi
időszaknak.
Az ifjabb koroszt á l y n a k p e rsze azonnal
a halloween,
a töklámpások jutnak
eszükbe. A
halloween jelentése Mindenszentek estéje, eredeti formája „All
hallows evening”, ami az ősi
kelta Samhain ünnepből ered,
október 31-én sötétedéskor
kezdődik és november 1-jén
ér véget.
Az ünnephez számtalan
szertartás kapcsolódik, mi-

vel ezt tartották az év
legmágikusabb
éjszakájának. Szokás volt örömtüzek gyújtása.
Ilyenkor a család körbeülte a
tűzhelyet, és a tűz körül kísértethistóriákkal szórakoztatták
egymást. A különböző jelekből 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 töklámpással védte magát az ártó,
bajt hozó kísértetektől vagy
tündérektől. Egy másik verzió szerint egy Jack O'Lanter
nevű részeges kovácsot magához hívta az ördög, Jack
azonban nem akart vele tartani, ezért ravasz módon elérte,
hogy az ördög felmásszon egy
fára, majd az oldalára keresztet
rajzolt. Az ördög nagyon megrettent a kereszttől és nem is
mert lemászni, kénytelen volt
a fa ágán kucorogni. Az ördög
addig-addig egyezkedett a furfangos kováccsal, hogy ígéretet 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
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a mennybe nem engedték be,
de az ördög sem akarta a pokolba befogadni, mert haragudott rá. Végül azonban megszánta és egy izzó fadarabot
dobott Jacknek a pokol katlana alatt lobogó tűz parazsából,
ezt Jack egy marharépába tette, amit a nyugtalan lelkének
szánt, világító lámpásnak. Azóta Jack lelke ennek a marharépa lámpácskának a fényénél
keresi a megnyugvását. Később a marharépát a tök váltotta fel.
A tökfaragásnak azonban magyar hagyományai is vannak,
igaz, ezeket Luca napjához kötik, amikor is szemeket, orrot és
vigyorgó szájat faragtak a kivájt
sütőtökökbe, majd a házak ablakai elé tették, és azzal ijesztgették egymást. Az ijesztő hatás kedvéért sötétedéskor égő
gyertyát tettek a Luca-tök belsejébe
A töklámpások tör ténete egészen Salamon királyig
nyúlik vissza.1081-ben Salamon ugyan elismerte Lászlót, mint magyar királyt, cserében megtarthatta királyi címét
és László udvartartást is rendelt mellé, Salamon azonban
a királyi udvarban is terveket
szőtt a trón visszaszerzésére. Ezek után László biztonsági okokból a visegrádi vár
tornyába záratta. Az őröknek
parancsba adták, hogy sötétedés után töklámpásokkal világítsák ki a tornyot, hogy éjszaka
is szemmel tarthassák a rabot.
A különleges „fáklyák” azonban
nemcsak a vár foglyát világították meg, hanem a Dunán közlekedő hajósoknak is támpontul
szolgáltak. Innen ered a mondás: „fénylik, mint Salamon töke”.
Ilyenkor természetesen az
asztalról sem hiányozhatnak a
különböző tökös ételek. A felszelelt és megsütött sütőtök
mindig pompás csemegének
számított, épp úgy, mint a tökösmákos rétes. Krémlevest sokáig leginkább a kisgyermekeknek
készítették, ma már azonban
az éttermek kínálatában is sok
helyen szerepel, de egyre többször találkozhatunk a köretként
felszolgált sütőtökkel is.
Nem árt azonban vigyázni!
Nem minden tök alkalmas emberi fogyasztásra!
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Városképek

– szubjektíven, négy
világjáró szemével
– Mely városok kerültek a
könyvbe?
– Ez egy szubjektív válogatás huszonöt városról Londontól Krakkón és Athénen át
Szentpétervárig. Mindegyikről
négyen négyféleképpen írunk.
Emellett a könyv végén kitaláltunk két olyan fejezetet, ahol
saját kedvenc európai váro
sunkról írunk, valamint a szüMi történik akkor, amikor meg- lővárosainkat is bemutatjuk
áll a világ és az utazók előtt – így tehát én Gödöllőt ajánlom
bezáródnak a kapuk? Nos, ők az olvasóknak.
akkor is utaznak, csak épp buszok, vonatok és repülők he- – És melyik a kedvenc városa?
lyett a klaviatúra segítségével,
– Hatvanöt országban jártam,
könyvbe foglalva mindazokat azonban ez a város különösen
az élményeket, amikkel koráb- mély hatást gyakorolt rám. Szaban feltöltődtek.
rajevóban a keleti és a nyugati kultúra, az ortodox és nyugati
Pontosan így született a Város- kereszténység, valamint a muképek című, műfajt teremtő vá- zulmán vallás találkozik. Kevés
rosesszé kötet, amelyet négy helyen tapasztaltam ennyire izegyetemi oktató, négy utazó, galmasan, szélsőségesen és
négy barát; Izsák Éva geográfus szerethetően a különböző kul– szociológus, S. Nagy Katalin túrák találkozását. Szarajevót
művészettörténész – szocioló- megismerni egyrészt lélekszaggus, Békési László geopolitikus – gató – közelmúltbeli konfliktuszociológus és ifj. Halász Leven sok miatt, másrészt lélekemelő –
te geográfus – idegenvezető írt. a város főnixmadárként feltáma– Különböző életkorú, csalá- dása és a lakosok élni akarádi hátterű, foglalkozású emberek sa okán.
Az európai városról írott es�vagyunk, akik évek óta egy baráti kört alkotunk és többször utaz- székkel szeretnénk megmutattunk együtt – mesélni, mennyi olvasata
te megkeresésünkre
lehet egy városnak,
ifj. Halász Levente. –
inspirálni a kalandSzakmáinkhoz hozvágyókat az utazászátartozott és -tartora, kedvet csinálni
zik az utazás és enazokhoz a helyeknek az élménynek a
hez, ahol még nem
továbbadása. Amikor
jártak és segíteni abban, hogy a már isa pandémia miatt lezárták a világot, akmert helyeken is új
kor támadt az ötlet,
élményeket fedezhessenek fel.
mi lenne, ha az utazás lehetetlenné váA könyv megvásálása idején legalább másoknak rolható 3500 forintért a Bagoly
segítenénk utazni. Így szület- könyvesboltban és a Levendutek meg a 2-3 oldalas, európai la Galériában, valamint megrenvárosok természeti, társadalmi, delhető a varoskepekkonyv@
helytörténeti, antropológiai, tu- gmail.com email-címen.
risztikai, kulturális tartalmait be- (Bővebben a szolgalat.commutató esszék.
on és Facebook oldalunkon)
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Bagoly könyvesbolt ajánlója

Képzelet és valóság

Az úgy van, hogy az ember írónak, költőnek készül. Elvégzi az egyetemet és elkezd munkát keresni, leginkább egy kiadónál. Na persze, ha valaki azt gondolja,
hogy ez verseinek vagy regényeinek kiadását jelenti… hát nagyot téved. Örül, ha
valamelyik ügynök asszisztenseként az
olvasói levek sablon válaszait gépelheti.
Pontosan így telnek Joanna mindennapjai is, aki New Yorkban próbál szerencsét.
A sors úgy hozza, hogy a J. D. Salinger, a Zabhegyező szerzőjének ügynöke lesz a munkaadója.
Az egyetem utáni év Joanna számára egyaránt jelenti az irodalmi szárnypróbálgatást, a küzdelmet a mindennapok monotonságával és diáklét után a valósággal való kiábrándító találkozást. Üdítő változást hoz számára, mikor egy nap a telefonban
megszólal Jerry, azaz Salinger. Miközben megkezdődik a kiadó
különleges játszmája, Joanna a telefonhívásoknak köszönhetően bepillanthat a zárkózott író különleges világába.
A könyv mindezek mellett fura kaland az 1990-es évekbe,
amikor a technikai fejlődésnek köszönhetően az indigót felváltja a fénymásoló, az írógépet a számítógép a postát pedig az e-mail.
Joanna Rakoff memoárjából film készült, melyet idén mutattak be Sigourney Weaver és Margaret Qualley főszereplésével. 
(Joanna Rakoff: Egy évem Salingerrel)

Díjeső

a könyvtár olvasóinak
2008 óta osztja ki a városi könyvtár az Év Olvasói díjakat a leghűségesebb és legtöbbet olvasó
látogatóinak. Idén október 10ére esett a Könyves Vasárnap,
amikor több más program mellett sor került a meghitt hangulatú ünneplésre is. A könyvtárosok
ezt a napot a görög tematikának
szentelték, a látogatók részt vehettek ismeretterjesztő előadáson, vicces nyelvórán, kézműves
foglalkozáson, görög táncházon,
de emellett ki lehetett próbálni az új társasjátékokat, vagy a
Gate Zöld klub ökojátékait. Volt

folyóiratbemutató is a természetvédelem jegyében, és az elmaradhatatlan beiratkozási akció is.

A díjazott
olvasók:

Az Év Legfiatalabb Olvasója:
Zubreczki Bálint, az Év Szépkorú
Olvasói: Ágoston Ferenc és Fe
rencné, az Év Felnőtt Olvasója: Kovács Noémi, az Év Elsős
Olvasója Dózsa Emese, az Év
Gyermekolvasója Dávid Dóra,
az Év Kamaszolvasója Tanka
Ágoston, az Év Olvasó Családja Bordács család, valamint további díjban részesült
Kokas Fanni, aki az
ifjúsági olvasókör, a
Papírolvasók klub logójának tervezéséért
vehetett át díjat.
(Bővebben a
szolgalat.com-on
és Facebook
oldalunkon.)
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jubileum

Arpeggio:

Liszt Fesztivál – nem csak Gödöllőn

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

Fotó: Korondi Judit

A fesztivál során
a hazai komolyzenei élet olyan kiválóságai mellett, mint Balázs János,
Bogányi Gergely és Szilasi Alex a fiatal tehetségek is lehetőséget kapnak a bemutatkozásra, többek között a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem Rendkívüli Tehetségek Képzőjének zongora szakos hallgatói,

valamint a fesztiválhoz kapcsolódó
zongora mesterkurzus résztvevőit is
hallhatja a közönség. Több koncerten ingyenes a részvétel.

remek hangulatban

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar
két alkalommal is koncertet ad a
XX. Liszt Fesztivál részeként. Október 15-én Cegléden Szent Kereszt
felmagasztalása templomban a Gödöllői Városi Vegyeskarral közösen
szólaltatták meg Liszt Ferenc koronázási miséjét, a koncerten Horváth Gábor
vezényelt.
A zenekar október 23án a Gödöllői Királyi Kastély lovardájában ad ünnepi gálahangversenyt,
amikor is Liszt, Strauss,
Mosonyi és Erkel műveit szólaltatják meg. A zenekart Rácz Márton vezényli.		
(ny.f.)

Jazz Klub

A zenekar a pandémia miatt hosszú szünet után lépett ismét közönség elé, hiszen az elmúlt időszakban sem koncertet, sem a nagy hagyományokkal
bíró gitárzenekari fesztivált nem lehetett megtartani. Előadásukban többek között F. Moreno Torroba,
Marleen Castele, Steve Harris művei csendültek fel.
KJ

Fotó: Tatár Attila

Varázsfuvola

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

Fotó: Tatár Attila

Több mint egy héten át várja a zenerajongókat a XX. Liszt Fesztivál.
A huszadik alkalommal megrendezett nagyszabású zenei esemény
idén túllépett Gödöllő határain,
és Hatvanban, Pécelen, Cegléden és
Fóton is koncertek
várják a közönséget. A rendezvénysorozat első estjén
a Liszt Ferenc Kamarazenekar adott
koncertet.

2021. október 19.

Október 6-án, 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 darabban összesen 22 zenei részlet csendült fel. Az előadást Tápai
Dóra rendezte.						
(A)
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Gödöllői Iparművészeti Műhely
Florárium csoportos textilművészeti kiállítás
A szecessziós gödöllői művésztelep alkotásaiból inspirálódott kortárs minta-és
struktúrakollekciók
Az egykori szecessziós gödöllői művésztelep életében
meghatározó kertkultuszt
felelevenítve a művésztelep
alkotóinak műveiből inspirálódott, növényi- és virágmotívumokból építkező kortárs textilkollekciókat mutat
be a kiállítás.
Kiállító alkotók: BÁRÁNY
FANNI textiltervező növendék, ÉGER CSENGE textilter-

vező hallgató BA, KECSKÉS
FANNI textiltervező hallgató
MA I KÖVES RENÁTA textiltervező hallgató BA, SIPOS LILI
textiltervező hallgató BA, SZABÓ LILLA LAURA textiltervező
hallgató BA, UJVÁRY BERTA
textiltervező hallgató MA;
A kiállítás kurátora és a textiltervező műhely művészeti vezetője: HIDASI ZSÓFIA
textilművész;
A kiállítás megtekinthető
szombatonként 14-18 óráig,
illetve előzetes bejelentkezés
alapján más napokon is.
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környezetünk

Őszi sündörgők

a kertben
Ha kertünkben gyakori vendég a sün, akkor elmondhatjuk, hogy bio-rovarirtónk van.
A sünök nem túl válogatósak,
egyaránt esznek csigákat, rovarokat, férgeket, rágcsálókat
és gyümölcsöt, megtelepedésük egyik legnagyobb akadálya
a megfelelő búvóhely, ami különösen
a téli álom időszakában nélkülözhetetlen. A sün valódi téli álmot alszik
(hibernálódik), ami
azt jelenti, hogy ős�szel beássa magát
az avarba, össze-

beköltöznek a tűzifarakások réseibe, sokat segíthetünk nekik azzal, ha az alapi rönkök
között hagyunk ki sün méretű hézagokat. Egy másik kicsit
gömbölyödik, légzése lelassul, több energiát igénylő megolés a testhőmérséklete lecsök- dás az, ha esőmentes rőzseken. A tél átvészelésében, mi is rakást készítünk számukra. A
segítségükre lehetünk, ha szá- kert egyik sarkába rakjunk ös�mukra megfelelő rejtekhelyeket sze egy nagyobb halom rőzsét,
hozunk létre.
fedjük be ágakkal és száraz
Mivel ezek a kis négylábúak lombbal, majd egy kiterített műtapasztalatok alapján szívesen anyag fóliával takarjuk le a kupacot. Csak a fólia négy sarkát rögzítsük kövekkel. Azért,
hogy a műanyag ne éktelenkedjen, tegyünk rá még több
rőzsét. Mostanában szerencsére, egyre több helyen találkozhatunk élő komposztálókkal, 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-
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zett vastagabb ágakból búvóhely labirintust alakítunk ki. Az
állatvédőknek köszönhetően,
egyre gyakoribbak napjainkban a sünházak is. Ezek a búvóhelyek, fából készülnek és levehető a tetejük, így könnyen
fel tudjuk tölteni száraz levéllel, fűvel a „lakóteret”, illetve
ellenőrizni tudjuk, hogy megtelepedtek-e már benne a lakók. Az ilyen sünház elejét érdemes jobban befedni, hogy
valóban menedékként szolgáljon egy kis süninek.
A búvóhelyek biztosítása mellett, figyeljünk rájuk oda az avar
bezsákolása során is, ugyanis, a levél halomban, téli álomra
bekucorodó sünök, vagy egyéb
kisállatok is lehetnek!
Ilyenkor óvatosan, de gondosan forgassuk át a levélkupacot,
nehogy elcsomagoljunk véletlenül egy kedves kis emlőst is
az őszi levelekkel együtt.
	NE ÉGESSÜK AZ AVART!
Az égetés nem csak a környezetet szennyezi, hanem a sünök életébe is kerülhet!
(Forrás: madarpark.hu)

Dobogós lett

a gödöllőiek kedvenc fája!

A dobogós, harmadik helyen végzett az Alsópark
kedvelt mászófája
az ÉV FÁJA versenyben. A fát
“Gödöllői görbefa"
néven a Diverzitás Közhasznú
Alapítvány nevezte be. A versenyt lebonyolító
Ökotárs Alapítvány Facebookoldalán 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” végeztek 3237 szavazattal.
Az Ökotárs Alapítvány az Év
Fája versennyel a közvetlen

környezetünkben élő fákra és
általában a természet fontosságára, mindennapi életünkben betöltött szerepére szeretné felhívni a figyelmet. Idén 27
jelöltet indítottak a versenyen
a különböző szervezetek és
magánszemélyek, melyek közül a szakmai zsűri választotta ki a 11 döntőst. Ezek közül
a közönség online szavazással választotta meg kedvencét
július 1. és október 1. között.
A fákra összesen 9927 szavazat érkezett.
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KERTÜNK

Tavaszra

rózsát…
Aki olyan múlttal rendelkezik,
hogy a legrégebbiek 30 millió éves maradványokból kerültek elő, legendák, történetek sokasága fűződik hozzá.

szezon kezdetével már a
hipermarketekben is.
Elsőként a vásárlással kapcsoMillió fajtájával találkozhatunk, latban. Vannak a rószerencsénkre még mindig bő- zsáknak szabadgyökerű
vül a paletta, színek, fajták, igé- fajtái, nagyon sok helyen találnyek szerint.
kozhatunk velük. Nagyon fontos, hogy ha kibontottuk a
Ezen a héten róluk kaphatunk
csomagolásból, akkor
pár érdekes tanácsot, főleg, hogy megjelentek
nem szabad rögtön
az őszi
őket elültetni, mert
a gyökereik vis�szaszáradnak
és nagyon nehezen erednek

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.

csak meg. Ajánlott egy éjszakára vödörbe állítani őket, majd ültetés
előtt a száraz gyökereket
addig visszacsípni, amíg duzzadó, nedves részekhez nem
érünk.
Amikor elültetjük őket, nagyon
ügyeljünk arra, hogy a gyökerek ne hajoljanak vissza és a
szemzés helye kicsivel a talaj
alá kerüljön. Ezt úgy találhatjuk meg, hogy a növény gyökere és szára közötti duzzadt
területet megkeressük.
Be tudjuk vezetni a rózsák
virágzását azzal, ha tavaszi
hagymás növényeket ültetünk
közéjük, így már kora tavas�szal is virágos lesz az ágyásunk. Erre megfelelőek a nárciszok, fürtös gyöngyikék.
Amikor jövőre majd virágba
borulnak a rózsáink érdemes
meglepő növényeket közéjük
ültetni és nem az általánosan
ütetett levendulát ültetni közéjük. A lágyabb körvonalú gólyaorr, 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 rendszeres öntözéssel várhatunk. A virágokat lehetőleg ne érje víz, különben bebarnulnak.
Fontos a tápanyagellátásuk
is, így március-áprilisban ajánlatos tápoldatot adni, majd utána júliusban is, ám van egy igen
hatékony trágya, amit a természetből nyerhetünk és csodát
tesz nem „működő” rózsáinkkal.
Szedjünk csalánt és 3-4 hétre áztassuk vízbe, majd ezzel
locsoljuk meg őket, hamarosan
virágba fognak borulni.
Növényvédelem szempontjából, biztos sokan észrevették, hogy vadhajtások fejlődnek,
amik már szemmel is máshogy
néznek ki. Ezeket jó erősen csavarjuk meg a talajszint alatt és
törjük le a tövüknél, különben
a rászemzett nemes rózsa legyengül és el is pusztulhat.
Tehát ebben a két hétben indulhat a rózsavadászat.
Jó kertészkedést kívánok!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.hu

Daisy

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

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

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

3 éves ivartalanított szuka, nagy
mozgást igénnyel!

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-630-3415, naponta 8-20 óráig
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Dobó sikerek
Veszprémben,
gyalogló
sikerek
Pécsett
Máté Alpár október 16-án
látogatott atlétáival Veszprémbe, a VEDAC Évadzáró Dobóversenyére. A versenyről érdemes kiemelni
az U14-es Krakóczki Ben
ce teljesítményét, aki
első lett kalapácsvetésben (54.90 m) és gerelyhajításban (41.51 m) valamint
negyedik lett diszkoszvetésben (42.54 m). Meny
hárt Olivér egyéni csúccsal
lett harmadik diszkoszvetésben (44.19 m) és kalapácsvetésben is (44.73
m), második lett gerelyhajításban (37.80 m). Eszenyi Napsugár az abszolút
női versenyben szerzett
ezüstérmet 45.44 méteres dobásával gerelyhajításban. Fodor Péter az
U16-os diszkoszvető mezőnyben lett negyedik új
egyéni csúccsal, 45.03-al.
Janocha Donát is új egyénit dobott, 43.78 méteres
eredménye a hatodik helyre rangsorolta a végeredményben.
A VIII. Märcz Róbert
Nemzetközi Gyaloglóversenyen vett részt Ga
danecz György tanítványaival, 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, Szentgáli-Varga
Villő pedig 18:21-el lett
a harmadik, ami mind a
három fiatal hölgynek új
egyéni csúcs, valamint ezzel teljesítették az aranyjelvényes szintet is.
Forrás: MATE-GEAC

sport

2021. október 19.

MATE-GEAC érem

a Sport XXI. őszi fordulójában

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 születésűek versenyeztek egymással, 8 fős csapatokat alkotva.

vetés, 1200 méteres akadályfutás, illetve a 8 x 50 méteres
váltó próbái vártak. A 10 csapatos mezőnyben a MATE-GEAC
kettő csapattal is képviseltette magát.
A két csapat közül a Tokai Kit
ti, Gazda Dóra, Badics-Páskai
Nóra, Hollókői Szofi, Gyurán
A fiatalokra 60 méter síkfutás, Ádám, Molnár Levente, Pellegri
ötösugrás, súlylökés, diszkosz- ni Alessandro, Makádi Márk al-

Erkeles-sikerek

kotta nyolcas a dobogó második fokára állhatott fel, összesen
361 pontot gyűjtve. A gödöllőiek
másik csapatát Theil-Czeglédy
Emma, Menyhárt Viola, Ábra
hám Zsófia, Tuba Georgina,
Zeichmeiszter Huba, Csökönyi
Imre, Tormay Márk, Füsti Zente
alkották, akik a 9. helyen zárták a versenyt. A csapatban három 2012-es születésű is szerepelt, akik a többiekkel együtt
nagyon értékes tapasztalatokat szereztek, hiszen van, aki
nem rég kezdte az edzésre járást. A csapatokat Szabó Dia
na és Kovács Gábor Krisztián
készítették fel.
A remek verseny nem jöhetett volna létre a Magyar Atlétikai Szövetség, az Agruniver
Holding Kft., a Seqomics Kft.,
és a Wessling Kft. támogatása nélkül.
Forrás/fotó: MATE-GEAC

távolugró csapat. A lány magasugrók második helyen végeztek. A fiú távolugró csapat
4. helyezést ért el. Megyebajnok lett a 10 x 200 méteres
(5lány, 5 fiú) vegyesváltó is.
Időeredményük alapján beA sokáig szünetelő diákolim- Erkel Ferenc Általános Is- kerültek az országos döntő
piai versenyek közül az idén kola diákjai képviselték vá- 16 legjobb csapata közé. A
először az Atlétikai Ügyes- rosunkat.
Kecskeméten lezajlott verseségi és Váltófutó Csapatnyen végül sokat javítva időbajnokságot rendezték meg A megyei döntőn aranyérmes eredményükön a 7. helyen
október 12-13-án. Ezen az lett a fiú magasugró és a lány végeztek.

a Diákolimpián

2021. október 19.
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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, Reznek - 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.

Labdarúgás:

A GSK már a 14. percben hátrányba került, ám Győri Zoltán
csapata a 21. minutumban már
3-1-re vezetett Richter Tamás,
Balogh Bálint és Reznek Donátnak köszönhetően.
A második félidőben aztán
Reznek Donát ismét betalált, így
magabiztos, 4-1-es győzelmet
aratott a Gödöllői Sport Klub.
A mérkőzést követően Győri
Zoltán vezetőedző a következőképpen értékelt: „Köszönöm
a játékosaink hozzáállását, nagyon élvezhető, ötletes játékot
produkáltunk. Az első tíz percA listavezető Bikák az előző csoportját megnyerő, így az ben volt 1-2 bizonytalan megolszezonban a Pest megyei II. I. osztályba jutó Gyömrő ott- dásunk, de ezt követően átvettük a mérkőzés irányítását és
osztályú bajnokság Északi- honába látogatott

Könnyed
gödöllői siker

az újonc otthonában

Gólszerző: Richter (16.),
Balogh B. (19.), Reznek
(21., 60.)
kis szerencsével még ennél nagyobb arányúra is sikerülhetett
volna a győzelmünk. Köszönjük a hazaiak vendéglátását és
a szurkolóiktól érkező elismerő
megnyilvánulásokat. Sok sikert
kívánok a Gyömrőnek a bajnokság hátralevő részére!”
Fotó/forrás: facebook.com/
GodolloiSportKlub

Röplabda:

Győzelem

a bajnoki nyitányon

48 órán belül másodszor utaztak Veszprémbe a Gödöllői
Röplabda Club. A csütörtöki
kupatalálkozó után most bajnoki mérkőzésen lépett pályára a másik veszprémi csapat
ellen Szalay Attila együttese.

váló feladó-center kapcsolat, ami
rendkívül biztató a jövőre nézve.
Szalay Attila: - Helyenként már
elégedett voltam a mutatott játékkal és az is kiderült, hogy
mely játékelemeket kell hangsúlyosabban gyakorolnunk.
Forrás/fotó: facebook.com/
Gödöllői-Röplabda-Club
A GRC végig uralva a játékot,
kis megingástól eltekintve – a
harmadik szett végén például öt
NB I. Liga, első forduló:
meccslabdát hárított az ellenfél –
magabiztosan húzta be a három
CoreComm-VESC
pontot. Nagyszerűen működött
–Gödöllői RC 0:3
a játék minden eleme a Gödöl(-16, -12, -17)
lőnél, de külön kiemelendő a ki-
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hirdetmémy

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

2021. október 19.

Felhívás
koszorúzásra
Gödöllő Város
Önkormányzata

2021. november 2-án,
17:00 órakor
Halottak napi megemlékezést tart a
Szabadság téri I. és II. világháborús
emlékműveknél, ahol emlékműsorral és
koszorúzással tisztelgünk a két világháborúban elesett áldozatok emlékének.
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.

Keressük a város

karácsonyfáját!
Már csak alig több,
mint egy hónap van
hátra és beköszönt
az advent. Várjuk
azoknak a jelentkezését, akik szívesen
felajánlanák saját ingatlanukon található
fenyőjüket a város karácsonyfájának. 8-10
méter magas, egyenes törzsű, körbejárva is szép, bármilyen
fajta, egészséges fenyőt keresünk erre a
célra. Fontos, hogy a
fa kiemelhető legyen
(például ne legyen körülötte villanyvezeték). A felajánlott fákat november második felében a helyszínen
megtekintik, és a kiválasztott fenyőt november utolsó
napjaiban vágják ki és szállítják a főtérre.

Jelentkezni
8-16 óra között lehet:
telefonon: (28) 410 295
e-mailen: ugyfelszolgalat@vuszikft.hu

2021. október 19.
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Sudoku

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

2100 Gödöllő,
Petőfi tér 13.
Borkereskedés H-P: 10-19, Szo: 10-12
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hirdetés

ÁLLÁS

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 kiadható 37 nm-es, 2004-es építésű, cirkófűtéses, erkélyes, téglalakás kedvező i.áron eladó.
23,5 Mft Tel.: 20/772-2429
•  Blahán, 629 m2-es telken két házból álló ingatlan eladó! 70 m2-es ház két szoba, konyha, fürdő, 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 Gödöllőn és környékén ügyfeleim részére, kedvező
irodai jutalékkal! Tel: 20/944-7025

2021. október 19.

•  ÁLLÁSAJÁNLAT! Helyszín: Kere•  Munkaidő pótlékkal műanyag feldolgozó gö- pes. Betöltendő állások: Tehergépjárdöllői kft. felvesz BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, mű vezető, Hulladék szállítási rakodó
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, FORGÁCSOLÓT, KARBAN- munkás, Autószerelő, Mezőgazdasági gépTARTÓT, NAPPALI BIZTONSÁGI ŐRT és FRÖCCS- szerelő, Lakatos. Munkáltató: DTKH NonproÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat is szívesen fit Kft (Kerepesi Hulladékkezelő Központ)
fogadunk. Érd: 06-20-9423-112, uzemvezeto@ A fent megjelölt pozíciókra hosszútávra keplastexpress.hu www.plastexpress.hu
resünk megbízható kollégákat. Végezettség
az adott pozícióhoz kapcsolódóan szükséges.
•  20 éve működő gödöllői gumi- és futómű Bővebb tájékoztatást szívesen adunk telefoszervizünkbe kollégát keresünk! (A munka- non, munkanapokon 8:00:-14:00 óráig a + 36
végzéshez biztosítjuk a betanítást.) Bejelen- 20 772 0608 telefonszámon, illetve a valko.
tett 8 órás állás, bérezés megegyezés szerint! norbert@dtkh.hu e-mail címen.
Jelentkezni a +36-30-4666-930-as telefonszámon, illetve a papgumi@invitel.hu e-mail •  FODRÁSZ munkatársat keresünk igényes, jól
•  Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában egy címen lehet.
működő szalonunkba. Aki szereti a szakmáját,
3. emeleti 2+fél szobás, erkélyes, déli fekvélelkes, megbízható, motivált. Kismama kolléses társasházi öröklakás. Iá.: 34,5 Mft. Érd.: •  B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező férfi ganőnk helyére várjuk. Részletekről érdeklőd06-20-919-4870
munkatársat keresünk temetői munkára. Jelent- ni: 06-20-3155-158
kezés személyesen fényképes önéletrajzzal: Gö•  Eladó Gödöllőn, a Kazinczy lakótelepen egy döllő, Dózsa Gy. út 16.sz. alatt. 06-30-478-3673 •  Ipari akkumulátorok összeépítésére keresünk
73 nm-es 3 szobás tégla építésű földszintes,
villamossági beállítottságú kollégát, gödöllői teösszkomfortos, távfűtéses, részben felújított •  Gödöllői belsőépítész cég keres önállóan dol- lephelyre, kiemelt bérezéssel, hosszú távra, jó
gozni tudó, nem dohányzó munkatársat, mű- csapatba. Tel: 06-20-233-0174; alfawintrade@
öröklakás. Iá.: 39,9 Mft. Érd.: 0620-919-4870
helyi és helyszíni szerelési munkára. Érdeklődni gmail.com
•  Eladó Gödöllőn a Kampis téren egy téglából ezen a telefonszámon lehet: 06-70-984-9000
•  Tapasztalt targoncaszerelőt keresünk szaképült újszerű, 3 szobás földszinti öröklakás. Iá.:
•  Szadán a Szűcs Fogadója csapatbővítés mi- mai tapasztalattal, ipari munkagépek, targon54 Mft. Érd.: 06-20-919-4870
att konyhai kisegítő, szakács és felszolgáló kol- cák javítására, gödöllői telephelyünkre, kiemelt
•  Eladó Gödöllőn 140 nm-es épület, 90 nm-es légák jelentkezését várja rész vagy teljes mun- bérezéssel, utazási térítéssel, hosszútávra. Tel:
raktárrésszel 640 nm-es saroktelken, jelenleg kaidőre. Jelentkezni: 06-20-9430-746
06-20/233-0174; alfawintrade@gmail.com
bútorüzletként működik Gödöllő forgalmas helyén 85 millió irányárért. Érd.: 06-20-919-4870
•  Eladó Gödöllőn 140 nm-es, szinteltolásos, 4
szoba összkomfortos családi ház szuterénnal, garázzsal. 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
•  Gödöllő központjában, csendes, két lif- 140 nm-es családi ház 800 nm-es sarokteltes társasház 5. emeletén 44 nm-es, 1,5 ken teraszkapcsolattal, benne nappali+2 szoszobás, nagy konyhás öröklakás el- ba. 200.000Ft/hó+rezsi; 2 hónap kaució. Érd.:
adó. Tömegközlekedés, üzletek, bol- 06-20-919-4870
tok, éttermek, iskolák, orvosi rendelő 2-5 perces kényelmes sétával elérhető. •  Kiadó Veresegyházon a Bartók Béla úton földIár: 29,9 M Ft. Érd: 06-28-420-003
szinti, 30 nm-es, újonnan épült, színvonalas, igényes luxuslakás udvarkapcsolattal 120.000 Ft/
•  Eladó Gödöllő Királytelepi részén 1+2 hó+rezsi; 2 hónap kaució. Érd.: 06-20-919-4870
félszobás földszinti tégla lakásunk. 51 nm,
konvektoros, erkélyes, udvari parkolás, saját •  Gödöllő kertvárosában 1 szoba összkomfortároló, új ablakok, gondozott udvar, 12 laká- tos albérlet kiadó. 06-20-226-3007
sos társasházban. Ingatlanosok ne hívjanak!
Ára: 32.000.000 Ft. 06-70-392-5753
•  Gödöllő központjában, másfél szobás, felújított, bútorozott lakás kiadó. Gyermektelen, állat
•  Eladó Erdőkertes központjában 100 nm-es mentes és nem dohányzó személyeknek. Tel.:
téglából épült 3 szobás, családi ház pincerés�- 06-20/248-0001, 06-20/535-7547
szel 1000 nm-es telken. Iá.: 43MFt. Érd.: 06ÜZLET, IRODA, GARÁZS
20-919-4870
•  Irodahelyiségek kiadók Gödöllő Dózsa György
•  Eladó Turán 70 nm-es részben felújított, vert úton. Parkolóval rendelkeznek, 4 db egyenként
falú parasztház 500 nm-es telken. Iá.: 18 M Ft. kb. 20 nm-es helyiség, ebből 2 db egybe nyitható. Érdeklődni telefonon: 06-70-592-6111
Érd.: 0620-919-4870
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•  Language Cert akkreditált, nemzetközileg •  DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
elismert, egynyelvű nyelvvizsga Gödöllőn az Tóth Tamás 06-70-502-5620
I.L.I. Nyelviskolában! Ugyanitt egyéni és kiscsoportos nyelvtanfolyamok kedvezményes dí- •  DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül.
jon. Érdeklődni: I.L.I. Kft., 20/543-1775, 20/556- Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék
2653, info@ili.hu
tartályok csapok szifonok cseréje. Csatorna
kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
•   KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fűka- •  REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2
szálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres órán belül! Új redőny azonnal megrendelgyomirtás. Rotációs kapálás. Gyepszellőzte- hető! Péter úr, 06-20-3685-888
tés. Metszés. Ágak, levelek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kerttakarítás. Kerítésfestés. •  REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI CSERE, SZÚGépi permetezés. Kerti tavak tisztítása. Talaj- NYOGHÁLÓ készítés, redőnyök motorizáláfúrás. 06-30-747-6090
sa egész Pest megyében garanciával, megbízható szakembertől. Rövid határidőre.
karendben dolgozó gödöllői ipari parkban •  KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfej- 06-70-418-3032
működő cégünkhöz présgépek mellé. Kere- tés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. Elérheseti lehetőség a próbaidőt követően nettó tőségek: 06-30-592-1856, zacsekne.danuta@ •  TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítása, te250-300.000 Ft. Aktív nyugdíjasokat is fel- gmail.com
tőszerkezeti munkák, tetőfedés, ácsmunveszünk. Jelentkezés lehetőleg fényképes
ka, bádogos munka, ereszcsatorna, Lindab
önéletrajzzal a mufem@mufem.hu e-mail •  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdő- tetőfedés, lécezés, fóliázás, ereszdeszkák,
szobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek fel- madárdeszkák festése, palajavítások, kúpcímen.
•  Tapasztalattal rendelkező munkagép fényező
újítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK cserép lekenése, leszögelése. Bármilyen
kollegát keresünk hosszútávra, gödöllői telephe- SZOLGÁLTATÁS
karbantartása felújítása, javítása. Tel: 06-20-9527- kisebb javításokat is vállalok. Nyugdíjalyünkre, kiemelt bérezéssel, utazási térítéssel, jó •  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anya- 289, 06-28-476-229
soknak 10% kedvezmény! Érdeklődni: 06csapatba. Tel: 06-20/233-0174; alfawintrade@ nyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal,
30-526-8532
tolmácsokkal! Kedvezményes, áfamentes •  SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bigmail.com
díjak. I.L.I. Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői zalommal, házhoz megyek. Számítógép sze- •  Tetőfedő, ács-, bádogos munkák,
•  Gyakorlattal rendelkező géplakatost, gép- u. 2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20-543-1775, relés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás javítások, ereszdeszka festés, fakivágás, kékarbantartót keresünk egy műszakos mun- e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com garanciával. Hétvégén is! Tel: 06-30-333-9201 ményjavítás, bontás. Érd: 06-30-7513-354
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•  ÁCS-TETŐFEDŐ-BÁDOGOS Új tetők készí- lászárók kibontása. Kültéren: melléképületése, régiek javítása, tetőszerkezeti mun- tek és kerti építmények teljes körű elbontása.
kák, ereszcsatorna, ereszdeszkák festése, Kerítések és járdák felszedése. Szolgáltatázsindely javítás, Lindab lemezelés. Egyéb sok: törmelék bezsákolása, kis mennyiség
kőműves munkákat is vállalunk (szigete- esetén elszállítása. Konténerek megpakolés, burkolás, stb.) Nyugdíjasoknak ked- lása. Kulturált munkavégzés. Hívjon bizavezmény! 06-70-222-1974
lommal: Péter 06-20-266-0104
•  IDŐSEK GONDOZÁSÁT vállalom Gödöllőn
és környékén. Számlaképes szociális gondozó vagyok. Ár megegyezés szerint. 0620-452-4477
•  BONTÁST vállalunk! A munkavégzés kézzel, ill. elektromos szerszámokkal történik.
Beltérben: válaszfalak és burkolatok eltávolítása, szerelvények leszerelése, konyha és a
fürdőszoba előkészítése a felújításhoz. Nyí-

2021. október 19.
•  HEGESZTÉSI MUNKÁK! Kerítések, korlátok
fémszerkezetének elkészítését vállaljuk. Nyíló
kapuk gyártása és cseréje. Tel: 06-20-9463-409
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sen Gödöllőn és online térben. +36-20435-0507

•  Tapasztalt ANGOL tanárként általános an•  KERÍTÉSEK készítése és SZERELÉSE! Drót, gol órákat, érettségire, középfokú nyelvfa, fém kerítések készítése. Kész kerítés- vizsgákra felkészítést, korrepetálást, berendszerek felállítása. Kerítés lécek cse- szédkészség fejlesztést vállalok online
réje. Régi kerítések BONTÁSÁT VÁLLALJUK. is: flora.nagyfalusi@gmail.com 06-20Tel: 06-20-9463-409
358-6057
•  FRANCIA korrepetálást vállalok B2 szintig,
diákbarát áron. Emellett általános iskolásoknak házi feladat írásban és tanulásban is
•  GYÓGYPEDIKŰR, illetve szike mentes pe- segítek. érdeklődni: Bianka 06-20-314-0935
dikűr! Fájdalom mentes körömszabályozás!
Gödöllő Köztársaság út 37, 06-20-452-4477 •  38 évet külföldön tartózkodtam. Anyanyelvi angol tudással rendelkezem. Oktatást
OKTATÁS
vállalok. Az első 30 perc ingyenes. Vidák Zol•  ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást tán: 06-70-742-7058, e-mail: Vidakoktatas@
vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás, gmail.com
vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. TÁRSKERESŐ
•  Egyedülálló 58 éves technikus férfi
Tel: 06-70-559-3918
keresi hozzáillő párját tartós kapcsolat
•  MATEMATIKA korrepetálást, központi fel- reményében lehetőleg Gödöllő és körvételire, érettségire való felkészítést vállal nyékéről. Ha szereted a kultúrát, kerszakmai tapasztalattal rendelkező tanárnő. tészkedést, utazást, kirándulást, hívjál:
Online is. Tel: 06-70-408-5253
06-20-428-4545

EGÉSZSÉG,
TESTÁPOLÁS

•  TÖRTÉNELEM közép és emelt szintű érettségire való felkészítést vállalok személye-

ADÁS-VÉTEL
•  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat,
festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és
hiányos darabokat is), régi pénzeket, köny- •  Étkezési, befőzési lekvár és cefre szil- takarmányozási célra vásárolható, ára 8500
veket, bizsukat és ékszereket, borostyánt, vák, valamint borszőlő, paprika, paradi- Ft. UNIBOND BT. Gödöllő, Kőrösi Cs. S. u. 33.
mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Leg- csom előrendelhetők. A télálló burgonya Tel: 06-28-432-941, 06-70-342-5447
magasabb áron vásárolunk első vevőként! (Desire) szedését szeptember 15-én kezdjük, egyéb fajták addig is kaphatók. Triticale •  Gödöllőn akusztikus gitár újszerű állapotTel: 70/942-0806, 70/603-7642
ban bőrtokkal együtt eladó. Ára: 19.000 Ft.
Érd: 06-30-9446-816

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
•  AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30-5364300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu

EGYÉB
•  MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz, Propolisz,
Virágpor és Dióbél kapható. 3 kg fölött házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721
•  Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől!
Repce, Akác, Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgóméz. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz
szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas
u. 3. 28/417-913
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