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Hagyományosan a Bezsilla-villa, az
egykori Nemzetőrség udvarán emlékeztek a gödöllőiek az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének
65. évfordulóján.

Az ünnepi program keretében felavatták az
új, a gödöllői áldozatok tiszteletére emelt
emlékoszlopot. A Bezsilla-villa udvarán
álló korábbi kopjafa – sajnos – az elmúlt
évtizedek alatt elkorhadt.

A szobor a hatalom és az ember
kapcsolatának ábrázolása, teste egy
erős, lezárt építményt sugall, a fennálló
rendszer szorongató, áthatolhatatlan tömbjét, melyet mégis kikezd az elpusztíthatatlan szabadságvágy. A nyaktiló kíméletlen
lapjai a szobor elején épp összezáródnak,
de az éles lemezek között fölsejlő fénysugár
nem a remény halálát, hanem a szabadu-

lási szándék megjelenését jelzi. Ugyanez
a rés, – ami szemből már eltűnni készül, –
a túloldalról a nyitást érzékelteti. A vájat utat
enged, mutat a fény, a szabadság felé vallanak róla az alkotók: Bíró János és Papp
Edina szobrászművészek.
(Folytatás a 3.oldalon)
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Képviselő-testületi döntések
Ürmösi Károly tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető és
Szigeti Róbert tűzoltó őrnagy,
tűzoltó parancsnok tartottak
beszámolót a Gödöllői Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság
2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről a képviselő-testület
október 21-ei ülésén. A beszámoló a teljes működési területre vonatkozó és a gödöllői
adatokat is tartalmazta.
Ezek szerint tavaly a gödöllői
műszaki mentések száma 110,
a tűzeseteké pedig 116 volt. Az
ülésen köszönetet mondtak az
önkormányzatnak és a helyi
sajtónak, hogy folyamatosan
segítenek a lakossághoz eljuttatni a tájékoztató és figyelemfelhívó anyagaikat. Elmondta,
ezeknek is szerepük van abban, hogy idén működési területükön nem volt sem tűz, sem
szénmonoxid miatti haláleset.

új emléktábla

Emléktáblával tiszteleg Gödöllő Város Önkormányzata
Ambrus Zoltán író előtt, aki
160 esztendővel ezelőtt született. Még édesanyja vásárolta
meg Gödöllőn azt a villát, ahol
sok írása, műfordítása készült.
Az emléktábla képviselőtestület döntése értelmében
az Ambrus Zoltán köz zöldterületén, a Városmajor utca
közelében kap helyet.
A tábla felállítását a Gödöllői
Értékvédő Egyesület és Szlávik
Jánosné Zsóka kezdeményezte.

Műjégpályát
kap gödöllő

Műjégpálya létesül az Alsóparkban. Gödöllő város önkormányzata 25 millió forint
támogatást nyert az Országos Műjégpálya Program keretében a megvalósítására. Ennek eredményeként készülhet
el a 15 x 30 méteres műjégpálya, aminek teljes költsége
az előzetes számítások szerint 61.781.200 Ft. A projekt
megvalósításához szükséges
36.781.200 Ft önrészt a képviselő-testület az általános tartalék terhére biztosította.
A pályázat feltételei szerint
a pályát évente legalább 90
napig (első évben legalább
75 napig) kell üzemeltetni és
2021. december 20-ig meg
kell valósítani és nyitni a létesítményt. A nevelési-oktatási

intézmények számára pedig
ingyenesen kell biztosítani a
pályahasználatot.
A műjégpálya a Grassal
kovich-szobor melletti terüle-

ten – ahol néhány éve is volt –
várja majd a látogatókat.
(További részletek
a szolgalat.com-on és
Facebook-oldalunkon.)

A Fidesz–KDNP képviselőcsoportja támogatná a gödöllői bevételek állami elvonását
– ez derült ki a képviselő-testület október 21-ei ülésén,
amikor nem támogatták a
Magyar Iparkamara elnökének az önkormányzatokat tovább sarcoló javaslatait vis�szautasító határozatot.
Parragh László október 20án a helyi iparűzési adó jelenlegi rendszerének megtartását – vagyis az IPA 50
százalékának állami keretbe
vonását – és az egyéb helyi
adók befagyasztását javasolta. A képviselő-testület október 21-ei ülésén a Gödöllői
Lokálpatrióta Klub képviselőinek támogatásával határozatban utasította el ezen
javaslatokat, a Fidesz-KDNP
képviselői oldalról azonban
öten nemmel szavaztak, ketten pedig tartózkodtak.
A kormány idén a Covid
okozta válsághelyzet kezelésére hivatkozva vonta el a
helyi iparűzési adó 50 százalékát és tiltotta meg az önkormányzatoknak a helyi adók
és díjak emelését – szemben
például az osztrák gyakorlattal, ahol állami támogatást

kaptak az önkormányzatok a
Covid miatti pluszfeladatokra.
A kormány döntése idén
is súlyosan érintette a város
költségvetését, iparűzési elvonással 450 millió forintot
vettek el Gödöllőtől. Az iparűzési adó adja a város saját
bevételeinek jelentős részét,
ebből működtetik a közszolgáltatásokat, a közvilágítástól a hulladékkezelésen át
az utak karbantartásán keresztül a tömegközlekedésig, ez teremti meg a hátterét
a szociális, gyermekjóléti és
egészségügyi ellátásnak és a
kulturális szolgáltatásoknak.
Parragh László mostani javaslata pedig jövőre is újabb
többszázmillió forint mínuszt
jelentene és jelentős hatással lenne az önkormányzat
által fenntartott intézményekre, érintené többek között a kulturális területen, az
egészségügyben és a szociális ellátásban, valamint a városüzemeltetésben dolgozókat, az ő fizetésüket ugyanis
a városi büdzséből kell előteremteni. Emellett elvenné a
forrást a városüzemeltetéstől – mint például a közterületek karbantartása.
KJ
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tisztelgés '56 hősei előtt
(folytatás az 1. oldalról)
Az emlékoszlop talapzatán öt
név olvasható: Balázsovich
András, a Bezsilla-villa területén, a rendőrök sortüzében
vesztette életét, Kiss Antal
géplakatostanonc Budapesten
esett el – mindketten a Dózsa
György úti temetőben nyugszanak, Benedicty Ernő, Bilicsky
András és Fodor Zoltán Gödöllőn tanuló egyetemisták pedig
a budapesti harcokban haltak
hősi halált.
A rendezvényen dr. Gémesi
György polgármester mondott
ünnepi beszédet, melynek központjába a szabadság fontosságát helyezte.
Kiemelte a lokalitás, a helyi
autonómia fontosságát: „...abban hiszek, hogy a kisközösségek ereje és annak összessége
vihet sikerre egy országot. Ab-

ban hiszek, hogy mindannyian
tudunk tenni valamit ennek a közösségnek és a nagyközösségnek az érdekében. Nem föntről, központokból, hanem innen
lentről. Hogy itt tudunk gyűjteni erőt ahhoz, hogy építsük ezt
az országot."
Ha ezt a szabadságot, ezt az
autonómiát megnyirbálják és elveszik a mozgásteret, az csak
egy irányba vezethet – amit egyszer már megtapasztaltunk –
mondta Gémesi György, aki úgy
fogalmazott: A szabadság jelenti a lélek szabadságát, jelenti a
szeretet szabadságát, a gondolat szabadságát, a döntés, a művészet, a kultúra és a sajtó szabadságát. 1956. október 23-án
ezért is harcba szálltak azok a
hősök, akik közül több mint kétszázat felakasztottak, több mint
13.000 embert internáltak és

Elhunyt
mádl dalma

utca” című összeállítása követte, az ünnepi műsorban a Gödöllői Városi Fúvószenekar közreműködött.
Az ünnepség zárásaként az
emlékoszlopnál helyezték el az
emlékezés koszorúit. Gödöllő
Város Önkormányzata nevében

dr. Gémesi György, mellett dr. Kiss Árpád jegyző, Bárdy Péter és Bajkó
Norbert alpolgármester
koszorúzott.
A megszokottakhoz
hűen, az október 23-ai
rendezvény a Dózsa György
úti temetőben ért véget, Kiss
Antal és Balázsovich András
sírjánál.
(ny.f.)
Bővebben, több fotóval:
szolgalat.com,
facebook.com/godollo

MEGHÍVÓ
Gödöllő város képviselő-testület

Életének 89. évében,
2021. október 22-én
elhunyt Mádl Dalma
asszony, Mádl Ferenc
volt államfő özvegye.

Mádl Dalma munkásságával
segítette a határon túli magyarság megmaradását, kultúrájának őrzését. A köztársasági elnök feleségeként
számos jószolgálati és jótékonysági kezdeményezésben
vett részt. Az elnöki mandátum lejárta után tevékenységét folytatta.
2005-ben megkapta a Polgári Magyarország kitüntetést,
a vele járó 1 millió forintból
megalapította az „Istenadta
Tehetség” Kistelepülések Hátrányos Helyzetű Tehetséges
Gyerekeiért Alapítványt.
2012-ben Magyar Szabadságért díjban részesült.

közel 20.000
embert zártak
börtönbe.
A beszédet
a Club Színház „Miénk az

2021. november 11-én (csütörtök) 18.00 órakor
tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA
Helye: GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM AULÁJA
NAPIREND:
Tájékoztató a járványhelyzetről Gödöllő városban
Előterjesztő: dr. Gémesi György polgármester
Meghívott:
dr. Dunai György igazgató,
Tormay Károly Egészségügyi Központ
Rendszeres vendége volt
a Magyar Szabadság Napjának, a Nemzeti Együvé Tartozás Napjának, és a gödöllői
kulturális rendezvényeknek.
Ellátta a Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány elnöki tisztét, haláláig a Katolikus
Caritas jószolgálati nagykövete volt.
KJ

Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt
lakossági és más szervezetek képviselőit, hogy a témával kapcsolatos közérdekű kérdéseiket, javaslataikat a
közmeghallgatáson tegyék fel.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a közmeghallgatáson kép és
hangfelvétel készül.
Gödöllő, 2021. október 29.
Tisztelettel,
dr. Gémesi György
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Rangos elismerést kapott

Dr. Farkas Éva

Szigorúbb

járványügyi intézkedések
A Covid negyedik hulláma
egyre erősödik, ezért a múlt
héten szigorításokat jelentett be a kormány.
A döntés értelmében a munkaadók előírhatják a koronavírus elleni védőoltást a munkavégzés feltételeként, ha a
dolgozók biztonsága ezt kívánja – a hírt Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető
miniszter jelentette be a Kormányinfón, a részletes szabályok pedig a Magyar Közlönyben is megjelentek.
Ezek szerint a munkáltató – az egészség megóvása érdekében, a munkahely
és a munkakör sajátosságaira is figyelemmel – a védőoltás felvételét a munkavégzés feltételeként állapíthatja
meg, kivéve, ha a foglalkoztatott számára a védőoltás
egészségügyi okok miatt nem
javasolt. Ezt azonban orvosi
szakvéleménynek kell alátámasztania.
Az önkormányzati fenntartású intézmények esetében a
fenntartó önkormányzat szerinti település vagy kerület
polgármestere, illetve a fővárosi fenntartású intézményeknél a főpolgármester dönt a
rendeletben foglaltak alkalmazásának elrendeléséről.
November 1-től ismét kötelező maszkot viselni a közösségi közlekedési eszközökön.
A rendelet szerint a hatodik életévét betöltött személy
köteles a tömegközlekedési eszközön utasként, vagy
munkavégzés során, valamint
a pályaudvarok, az állomások,
illetve a megállóhelyek utas-

forgalom számára megnyitott
részein, valamint a személyforgalom lebonyolítására és
kiszolgálására szolgáló azon
munkahelyein, ahol az utasok
és a dolgozók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek maszkot olyan módon viselni, hogy
az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
Kivételt csak az értelmi
vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus
spektrumzavarral élők, a fogyatékosságügyi országos
érdekvédelmi szervezet által
kiállított tagsági igazolván�nyal, vagy a maszkviselésre vonatkozó szabályok alóli
mentesség érvényesítéséhez
kiállított, fogyatékos állapot
fennállását igazoló dokumentummal, orvosi igazolással
rendelkezők képeznek.
Aki nem tartja be a rendeletet, az kizárható az utazásból
és szükség esetén rendőri eljárás kezdeményezhető vele
szemben. A rendelet megsértése szabálysértésnek
minősül.
Emellett látogatási tilalmat
rendelnek el az egészségügyi
intézményekben. A szociális
intézményekben erről a vezető dönthet.
A részletes szabályozás az
alábbi linken a Magyar Közlöny
197. számában olvasható.
Hogy Gödöllőn milyen intézkedések lesznek, arról lapzártánk után döntenek. Az aktuális tudnivalókról Gödöllő
város honlapján és Facebookoldalán, valamint a szolgalat.
com-on tájékozódhatank.

Pro Sanitate-díjat adományozott prof. dr. Kásler Miklós, az
emberi erőforrások minisztere
dr. Farkas Éva tüdőgyógyász
számára, az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként.
A díjat még 2020-ban ítélték oda, azonban a járványügyi helyzet miatt most került
átadásra.
Dr. Farkas
Éva 1988-ban
szerzett diplomát a Semmelweis Egyetemen,
1993-ban tüdőgyógyász szakvizsgát tett. A
gödöllői rendelő-

intézetben 1990 óta dolgozik,
jelenleg a tüdőgondozó vezetője, valamint a Pest Megyei Flór
Ferenc Kórházban konziliárusi
feladatokat is ellát. 2010-től a
Dr. Lumniczer
Sándor Alapítvány kuratóriumának elnöke.
Elhivatottsága
példaértékű.

Változás

a szociális otthonok
látogatási rendjében
A Covid negyedik hullám miatt szigorítások léptek életbe
a városunk működő két szociális otthonban is.
A Gödöllői Egyesített Szociális Intézményben hétvégén délután 13-16 óra között,
hétközben pedig 10-15, valamint 17.30-19 óráig lehetséges az ellátottak látogatása.
A látogatóknak kötelező a hőmérsékletmérés és a kézfertőtlenítés, valamint a maszk viselése.
Egy szobában egyszerre
csak egy látogató tartózkodhat, az intézmény vezetése azt

kéri, hogy a látogatások lehetőség szerint az udvaron történjenek.
A Fővárosi Önkormányzat
Gödöllői Idősek Otthonában
kizárólag előzetes egyeztetés
alapján van lehetőség látogatásra. Szabályozzák az intézmény elhagyását is, családhoz
csak azok távozhatnak, akiknek
legalább 2 koronavírus elleni
oltásuk van, a visszatéréskor
azonban 10 napos karantén
vár a gondozottakra. Itt is kötelező a maszk viselése – derül ki az intézmény honlapján
olvasható tájékoztatóból. K.J.
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Bővülő
zöldterület

hol
ellenőrizzenek?
2021. október 28-án közbiztonsági fórumot tartottak a Gödöllői Rendőrkapitányságon, a rendőrség hatáskörébe tartozó
települések vezetőinek, valamint a polgárőrség és a közterület-felügyelet munkatársainak részvételével. A rendezvényen
Gödöllőt Bajkó Norbert alpolgármester
képviselte. A témák között a közlekedésbiztonság is nagy hangsúlyt kapott.
Mivel a közlekedési szabályok áthágása, a megengedett sebesség túllépése
városunkban is rendszeres probléma, az
egyeztetésen felmerült, hogy a rendőrség
a Gödöllőn történő traffipaxok kihelyezését igazítsa a lakosság észrevételeihez.
Ennek érdekében Gödöllő Város Önkormányzata összegyűjti a lakossá-

gi javaslatokat, hogy a tapasztalatok
alapján hol tartanák fontosnak a rendszeres sebességmérést, traffipax elhelyezését. Fontos, hogy az egyes javaslatokat megfelelő indoklással lássák el,
hogy véleményük szerint miért fontos
az adott utcában, útszakaszon a fokozott ellenőrzés!
A javaslatokat 2021. november 30-ig
juttathatják el a következő e-mail címre:
traffipax@godollo.hu
A beérkezett javaslatokat az önkormányzat összegzi és eljuttatja a Gödöllői Rendőrkapitányságnak, amely a vonatkozó
szabályok figyelembevételével kiértékeli
azokat.
db

hullott avar:
nem csak a vüszi dolga!
A hullott avar szép látvány, nem
szabad azonban megfeledkezni arról, hogy komoly gondokat
is okozhat. A nagy mennyiségű avar a járdán esős időben
épp olyan csúszóssá teszi a
felületet, mint ha azt jég borítaná. Épp ezért rendkívül fontos a mielőbbi összegyűjtés. Ősszel a
VÜSZI munkatársai folyamatosan végzik a lehullott lomb gyűjtését és a csapadékvíz-elvezető árkok karbantartását
ott, ahol az az ő feladatuk. Ezt azonban
nemcsak nekik, hanem az ingatlantulajdonosoknak is el kell végezniük! A járda
gondozásáról, tisztántartásáról, ugyanis
annak az ingatlan tulajdonosnak kell gondoskodni, akinek az ingatlana előtt található. A hullott avart tilos az árokba söpörni,
hiszen az árkok tisztasága rendkívül fontos a csapadékvíz-elvezetés szempontjából. Mindemellett szintén a fenti rende-

let szól a kerítés és az úttest közötti nyílt
ároknak a tisztántartásáról, gyommentesítéséről, ami ugyancsak az ingatlantulajdonosok feladata! Akik az avar égetése
mellett döntenek, azoknak tudni kell, a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint
akár közterületen, akár ingatlanon belül
teszik, kizárólag pénteken 13-tól 18 óráig
lehet szabadtéren égetni, egyéb időpontokban szigorúan tilos és akkor is csak a
száraz növényi hulladékot szabad meggyújtani. Nem árt szem előtt tartani, hogy
a rendeletek megsértése jelentős pénzbírságot vonhat maga után!
(b.j.)

Megszépül az egykori családi bolt területe. Az Ady Endre sétány–Állomás
utca kereszteződésében lévő egykori
épület egy gépkocsibaleset során olyan
mértékben rongálódott meg, hogy bontása szükségessé vált. Helyén újabb
zöld sziget létesül, fák, virágok és bokrok kerülnek a területre, ahová a tervek
szerint padot is kihelyeznek. A munkálatok már megkezdődtek.
(B.J.)

készülünk
a télre

Zajlik a téli felkészülés a VÜSZI-nél, a
tél beállta előtt azonban még rengeteg
feladata van a cég munkatársainak.
A felkészülés részeként már elzárták a közkutak egy részét, és a héten a
szökőkút és az ugrálókút is zárásra kerül, a Pelikános kutat pedig letakarják.
Az elmúlt hetekben már néhány hideg
reggel is ránk köszöntött, de csúszásmentesítésre még nem volt szükség. A
téli ügyelet november 15-én indul, de
addig is, ha kell, elegendő csúszásmentesítő anyag áll rendelkezésre.
Még folynak a burkolatjavítási munkák, valamint a lehullott levelek gyűjtése
és elszállítása, ez utóbbit a kerékpárutakon és a futókörön is elvégzi a VÜSZI.
(j.)

6 gödöllői szolgálat

közélet

2021. november 3.

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 19-ei lapunkból!)
A Htv. 39/B. § (9) bekezdése
alapján a Kata-alany az adóévre/adóévtől – ha korábbi évben
más adóalap-megállapítást alkalmazott, február 15-ig, illetőleg a Kata-törvény hatálya alá
kerüléstől számított 45 napig
– tételes iparűzési adóalap –
székhely, telephely településenként 2,5 M Ft/teljes naptári év
{Htv. 39/B. § (3)} – szerinti adózást választhat, ezen döntését
az önkormányzati adóhatósághoz bejelentkezési, változásbejelentési nyomtatvány benyújtásával köteles bejelenti. A
vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy az adó alapját nem a (3)
bekezdésben foglaltak szerint kívánja megállapítani. A Htv.
39/B. § (6) bekezdése szerint a (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást alkalmazó kisadózó vállalkozás a naptá-

ri év egészére (mint adóévre) egy adóbevallást nyújt be az
adóévet követő év január 15-ig, ha a) az adóévre fizetendő
adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért
kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában
az adófizetési kötelezettség
– egy vagy több alkalommal
– szünetelt vagy b) az önkormányzati rendelete alapján az
adóévre adóalap-mentességre, adókedvezményre, a 40/A.
§ alapján az adócsökkentésére jogosult s a fizetendő adót
csökkenteni akarja.
Tájékoztatásul közöljük,
hogy Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal Adó – és Ingatlangazdálkodási Irodájával
2019. január 1-től a gazdálkodó
szervezetek (társas és egyéni vállalkozások stb.) kizárólag elektronikus úton intézhetik ügyeiket. Az Adóigazgatási
rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 36. § (6) bekezdése alapján az Adóhatóságnak akkor is elektronikus úton kell
tartania a kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az
Eüsztv. törvény szerinti jogi képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem
jogi képviselői minőségében jár el.
(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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Erasmus+ program

a Líceumban
A Gödöllői Török Ignác Gimnázium 12 diákja és 2 koordinátora 2021. október 1016-ig a holland partner, a wageningeni
Pantarijn gimnáziumában vendégeskedett.
A találkozó egy magyar-holland-német
projekt előkészületi fázis tapasztalatainak
megosztása, és a munkafolyamat írásban
rögzítése volt. Emellett a németek és magyarok számára is egyaránt példaértékű
iskolakertben szerzett tapasztalatok jelentették a látogatás legmeghatározóbb
tapasztalatát.
A diákok a projektnapok keretein belül nemzetközi csoportokban dolgoztak.
3-4 fős csoportokban kellett a tanulóknak
mindhárom országban ugyanolyan növényeket elültetniük, és a növekedés közben
szerzett tapasztalataikat korábban csak a
virtuális térben, most pedig élőben megosztaniuk egymással.

Eközben a növényeket biológiai szempontból tanulmányozták, összehasonlítást
tettek a bio- és normál növény növekedési
folyamatát figyelembe véve. Emellett pedig a zöldségek gyakorlati felhasználásáról
is ismereteket szereztek, például receptet
kellett keresniük, amelynek elkészítéséhez
az adott növény alapanyagul szolgál.
A kihelyezett projektnapon Rotterdamba látogattunk, ahol szintén az újrahasznosítás, természet- és környezetvédelem
állt a program fókuszában.
Mint minden iskolai csereprogram, ez is
lehetőséget adott a holland nép kultúrájába, mindennapjaiba, természetébe, földrajzába betekinteni, mindezek széles körben növelték diákjaink perspektíváját.
Mivel a projekt nyelve angol, így az
idegennyelvi kompetenciák fejlődése is
jelentős hozadéka a találkozónak.
(Bővebben a szolgalat.com-on
és Facebook oldalunkon) (TIG)

A legjobbak között
a gödöllői gimnáziumok

A HVG idén is elkészítette a középfokú
oktatási intézmények rangsorát. Mint
az összesítésből kiderült, a Török Ignác Gimnázium, a Református Líceum
és a Premontrei Szent Norbert Gimnázium nem csupán a legjobb száz intézmény között van, hanem azok között is
az első negyvenben szerepel.
A középfokú oktatási intézmények országos összesítésében a Török Ignác
Gimnáziumot a 13., a Premontrei Szent

Norbert Gimnáziumot a 31., a Gödöllői
Református Líceum pedig a 37. helyre
sorolták.
A Török Ignác Gimnázium a vidéki
középiskolai intézmények közül a 3. a
rangsorban, a két tanítási nyelvű gimnáziumok között pedig a 4. helyen szerepel.
Az egyházi iskolák rangsorában a Premontrei Iskolaközpont az 5., míg a Gödöllői Református Líceum a 7.

Iskolánk első alkalommal 2020 tavaszán, éppen az első Covid-karantén
bevezetése után néhány héttel csöppent bele első Erasmus+ projektjébe.
Egy lengyelországi iskola angoltanárnője keresett meg minket, hogy mit
gondolunk egy négy, keresztény iskolát magában foglaló együttműködésről, melyben egyrészt a nyelvtanárok
kompetenciáit és módszertanát bővíthetnénk, másrészt pedig a diákjaink
ismerkedhetnének és gyakorolhatnák
az angol nyelvet, illetve köthetnének
akár életre szóló barátságokat, hasonló gondolkodású, értékrendű diákokkal.
A lengyel iskola meghívására egy
cseh és egy finn intézmény került még
bele a projektbe.
Az első valódi mobilitásra nálunk,
Gödöllőn került sor szeptember utolsó
hetében. Számos olyan feladatot kaptak, melyek túlmutattak a tantermi kereteken, és lehetőségük nyílt kibontakoztatni tehetségüket egyéb művészeti
ágazatokban is: festészet, drámajáték,
kézművesség, néptánc. Természetesen
az angol nyelv aktív használata, új kifejezések megtanulása és alkalmazása
szükségszerű és egyben örömteli velejárója volt minden tevékenységünknek.
A következő programra legközelebb
február folyamán, Csehországban kerül sor.
(A beszámoló teljes terjedelemben
a szolgalat.com-on és Facebookoldalunkon olvasható.) (GRL)

Cserkész-tábla szentelés
Az október 23-ai városi megemlékezést megelőzően leplezte le a gödöllői 802. Szent Korona Cserkészcsapat a Bezsilla-villa homlokzatán a cserkészliliomot ábrázoló emléktáblát,
jelképezve, hogy a fiatalok
végleges otthonra leltek
a hosszú évekig üresen álló épületben. A
táblát Sztankó Attila, a Máriabesnyői
Nagyboldogasszony
Bazilika plébánosa
áldotta meg.
J
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A gödöllői Csendes Csoda
Csendes Csodák díjat kapott
Mandevillené Keresztényi
Gizella. A Pest Megyei Civil
Közösségi Szolgáltató Központ elismerését a civil életben hosszú időn át kiemelkedő munkát végző, sokszor
a háttérben dolgozó személyek kaphatják meg. A díjra a
Magyar Rákellenes Liga Gö-

döllői Alapszervezete Add
tovább a mosolyodat! közössége jelölte Mandevillené
Keresztényi Gizellát, aki jól
ismert személye a gödöllői civil életnek. Munkájával
évek óta részt vesz a különböző rendezvények szervezésében, lebonyolításában.
Az MRL Gödöllői Alapszervezetnek rendezvényein vagy
a Gödöllő Kertbarátok programjain épp úgy ott dolgozik,
mint a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület programjain. Az elismerés méltó helyre került.

Átadták
a Körösfőidíjakat
Körösfői-Kriesch Aladár fes
tőművész, az egykori gödöllői
művésztelep alapítója 158. évfordulóján hagyományosan
koszorúzással és díjátadással tisztelgett emléke előtt a
Körösfői-Kriesch Aladár
Művészeti Alapítvány.
A megemlékezés a művész Gödöllői
Városi Múzeum előtt álló
szobránál tárogatószóval kezdődött, majd Babarczy
Tamás, az alapítvány kuratóriuma elnökének rövid megemlékezése után a résztvevők elhelyezték a szobornál
az emlékezés virágait. Gödöllő Város Önkormányzata nevében Bajkó Norbert alpolgármester koszorúzott.
A Gödöllői Királyi Kastélyban
folytatódó ünnepi program során huszonötödik alkalommal
került sor a Körösfői-Kriesch
Aladár Művészeti Díj és Emlékplakett átadására, az elismerést
idén Hidasi Zsófi textilművésznek, művésztanárnak, a GIMház vezetőjének és tanítványának, Ujváry Berta Zsófiának,

a MOME
textiltervező hallgatójának ítélet
oda a kuratórium. A díjátadás
után mindketten kiemelték, milyen sokaktól kaptak inspirációt Gödöllőn, ahol egyfajta
„művészbuborék” veszi körül az
alkotni vágyókat.
Az elismeréseket átadó Ba
barczy Tamás kiemelte: Hidasi
Zsófi az első, aki második alkalommal vehette át a díjat: 2005ben mint fiatal tehetséges művész növendék kapta meg az
elismerést.
Az ünnepi műsorban a Fré
déric Chopin Zenei AMI növendéki és tanárai közreműködtek.
(Bővebben, több fotóval
a szolgalat.com- on
és Facebook oldalunkon.)

2021. november 3.

civil

gödöllői szolgálat 9

90 évesek
köszöntése

Mindenkit vár

a Karácsonyház!
Idén is a Várkapitányi Lakban várja a
látogatókat a Karácsonyház. Ahogy a
korábbi években, úgy most is számtalan dekorációs elem, az ünnepet hangulatossá tevő kellék kapott helyet a különböző helyiségekben, ahonnan nem
hiányozhatnak a makettek sem.
A családi programnak is kiváló Karácsonyház előtt fotópont és karusszel és meseváros szerez kellemes perceket kicsiknek
és nagyoknak, és nem hiányoznak az ünnep ízei sem.
A karácsony közeledtével számtalan meglepetés várja majd a betérőket, többek között a tervek szerint idén is találkozhatnak
a gyerekek a Mikulással.
Az idei mottó a bejáratnál lévő fotópontnál olvasható: „A szeretet és a karácsony
összehoz minket.”
Ezzel az útravalóval lépnek be a látogatók az épületbe,
ahol a Mikulás felesége fogadja őket, s
nagy hangsúlyt kap
a családok együttléte, a közös kará-

csonyozás, amit a múlt évben sokaknál keresztül húzott a pandémia.
Az érdeklődők előtt hétfőtől-szombatig
9-18 óráig, vasárnap 9-17-ig áll nyitva az
országos hírű különlegesség, amit az aktuális járványügyi szabályok betartásával
látogathatnak. A belépés ingyenes, előzetes regisztráció és bejelentkezés nem
szükséges. A nagy tömeg elkerülése és
a látogatói élmény miatt az épületbe egyszerre nyolcvan főt
engednek be. A Karácsonyház kerekesszékkel is bejárható.
(Több fotóval a
szolgalat.com-on
és Facebookoldalunkon.)

Karácsonyi ajándék lesz a Bubbles plüsseiből
Játékboltnyi plüss játékot adott át a For- játékkedvenc válik feleslegessé, ezért akrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Köz- ciót hirdetett összegyűjtésükre.
pontnak Paller Attila a
Mintegy 670 plüss játék
Bubbles mosoda tulajkerült hozzájuk, s nem
donosa. A gödöllői válcsak Gödöllőről, hanem
lalkozó tavasszal vette
a környező településekről
át a Bubbles vezetését,
is. A játékkutyák, medvék,
és mivel tapasztalatsünök, sárkányok és számból tudja, hogy a csalátalan egykori kedvenc modokban rengeteg puha
sás és fertőtlenítés után,

Nyugdíjas ünnepet tartottak a Gödöllői
Nyugdíjas Egyesülete szervezésében.
A nyugdíjasok hónapjához kapcsolódó rendezvény része volt a 90 évesek köszöntése. A nagy hagyományokkal bíró eseményt
a múlt évben a koronavírus-járvány miatt
nem tudták megtartani, ezért a résztvevőknek a szokottnál is nagyobb örömet jelentett a találkozási lehetőség.
A rendezvényen dr. Gémesi György polgármester, Pataki Pál a Gödöllői Nyugdíjas Egyesület elnöke és Kecskés Judit, az
önkormányzat civil referense mondtak köszöntőt.
A esemény ünnepi műsorában Herczeg
Jenő saját versét mondta el, Janurik Tímea
pedig moldvai népdalokat énekelt.
A megjelent 90 éveseket oklevéllel, virággal és Pataki Pál egyik könyvével köszöntötték.

Bajkó Norbert alpolgármester javaslatára került a Forráshoz, ahol Forrainé Murányi Judit vezető asszony és Dr. Gémesi
György polgármester vették át őket.
Az igazgató asszony úgy fogalmazott:
nagyszerű lehetőség lesz, hogy a karácsonyi élelmiszer csomagok mellé egy
egy játékot is tudnak majd adni, ezzel is
megszépítve a rászorulcsaládok számára az ünnepet.
(Bővebben, több fotóval a szolgalat.
com-on és Facebook-oldalunkon.)
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Szombathely Szt. Márton-kút,
Látogatói központ
Krisztus, vállán a koldusra terített fél köpennyel. Ezt követően 339-ben, 22 éves
korában keresztelkedett meg, szolgálati
helyén, Amiens-ben.
Márton nem sokkal ezután leszerelt,
és Poitiers püspökéhez, Szent Hilari
ushoz csatlakozott.
Hazatérve megtérítette anyját, majd remeteéletet kezdett a
Ligur-tengeri Gallinara szigeten.
359-ben áttelepedett Poitiers
mellé, hogy Hilarius támasza
lehessen. Cellája körül alakult
a ligugéi, később Tours melletti
cellája körül a marmoutier-i kolostor. 371-ben Tours püspökévé
választották. A legenda szerint
Márton nem akarta a püspökséget elvállalni és alázatból a ludak óljába bújt. Azok azonban
gágogásukkal elárulták.
Püspökként is szerzetesi egyszerűségben élt.
Életét csodák kísérték, az
első Galliában, a ligugéi ko-

Szent Márton
emlékezete
A hónap jeles napjai közül közé. A püspök kézrátétele a
kiemelkedik november 11., 12 éves Mártont hittanulóvá,
katekumenné avatta.
Szent Márton ünnepe.
Mivel egy római rendelet értelMárton Kr. u. 316-ban vagy 317- mében a katonák fiainak be kellett
ben született Savariában. Szülei lépniük a légióba és ott meghatájómódban élő pogányok voltak. rozott ideig szolgálatot teljesítetApja a római légió tisztjeként tek, vagy valamilyen hivatalt kelszolgált, jutalmul Itáliában föld- lett vállalniuk, ő is katona lett.
birtokot kapott.
Még ifjúként tisztként szolgált,
Márton 12 éves volt, ami- amikor Galliában a hidegben egy
kor szülei akarata ellenére, meztelen és sánta koldusra bukazok beleegyezése nélkül kér- kant. Megszánta és megfelezte
te felvételét a keresztények vele katonai köpenyét. Ezt követően álmában
megjelent neki

lostorban történt, ahol buzgó imával feltámasztott
egy meg nem keresztelt hittanulót. Másik
halott feltámasztását is
feljegyezték a krónikák.
Lupicinusnak, egy jómódú polgárnak fiatal rabszolgáját támasztotta fel
imájával.
Püspöki idejéből jegyezték
fel, hogy egy ízben szedett-vedett gúnyában misézett, mivel
a templom kapujában egy didergő koldus kedvéért megvált a miseruhájától. A hüledező hívek szeme láttára egy
tűzgömb szállt a feje fölé, és
angyalok fedték be drágakövekkel kivert aranyujjassal
csupasz karjait.
Egyes források november 11re teszi Szent Márton temetését. Rómában a 6. század óta
ünneplik. Ő az első szentként
tisztelt hitvalló.
Szent Mártont már a honfoglalás előtt tisztelték Pannóniában. A hagyomány szerint Márton álmában segítette Szent
Istvánt és az országot, ezért
Szűz Mária után Tours-i Szent
Márton lett Magyarország patrónusa.
Német nyelvterületről terjedt el a fáklyás felvonulás
(Martinsumzug), amely Szent
Márton emlékét őrzi, és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt
juttatja el az emberekhez.
Márton napja a karácsony
előtti 40 napos böjt előtti utolsó
ünnepnap, ezért ezen a napon
rendszeresek voltak a lakomák,
bálok, vásárok. Novemberben
már le lehet vágni a tömött libát, ezért a Márton-napi ételek
jellemzően libafogások.
Márton-nap a borászok ünnepe is, hiszen általában ekkora készül el az év első újbora.
A nagyobb borvidékeken Mártont manapság az újbor védőszentjeként tisztelik.
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Jazzre
hangolva

Tanuljunk operául!
Izgalmas és különleges elő- rengeteg humorral és játékkal
adással mutatkozott be Gö- fűszerezve, a közönség bevodöllőn a FareMido Operatár- násával.
sulat Bt.
A különleges előadás során
a klasszikus áriák sok humorHábetler András, Fodor Beatrix, ral fűszerezett előadás keretéHerczenik Anna, Mester Viktó- ben szólaltak meg, miközben
ria és Köteles Géza nem mást számtalan érdekességet tudtűztek ki célul, mint hogy Ope- hatott meg a közönség töbra StandUp előadásukkal azok- bek között Mozart, Puccini, Bikal is megkedveltessék a mű- zet, és Gershwin zenéjéről, és
fajt, akik eddig idegenkedtek azok a művek is új megvilágítőle. Tették mindezt „civilben”, tást kaptak, amelyek részletei
felcsendültek.
Az előadás végén pedig, mintegy megfűszerezve a korábbiakat,
népszerű musical
dallamok csendültek fel.

Zeneiskolai sikerek

Októberben rendezték meg
Jászfényszarun a X. Fény
fesztivált, ahol jelentős sikereket könyvelhettek el a
Frédéric Chopin Zenei AMI
növendékei.

Benedek Krisztina tanítványai
közül népi ének kategóriában
Mázás Jázmin és Nagy Nina
„Aranyfény” minősítést, a kettejük alkotta Tulipános ének-

páros, valamint Pervai László „Ezüstfény” minősítést, a
Vaskalapos énekegyüttes
(Pervai László és Hidvégi Boldizsár) pedig „Bronzfény minősítést kapott. Emellett Nagy
Nina megkapta a „Legstílusosabb produkció” különdíjat is.
Albertné Joób Emese tanítványai közül népi hangszeres
szólista kategóriában Albert
János „Aranyfény” minősítést,
népi hangszeres együttes kategóriában pedig a Csenderes
együttes (Hidvégi Boldizsár,
Szőke Noémi, Hidvégi Emese és Albert János) szintén
„Aranyfény” minősítést kapott.

Novemberben ismét várja a
Jazz Klub a műfaj kedvelőit.
A Királyi Váróban november
11-én, 20 órától a SoLai Music zenekar ad koncertet.
A 2016-ban alakult zenekar életre hívója a nemzetközileg is elismert jazzzongorista, Tzumo Árpád.
Az együttes főként r’n’b és soul
stílusban, a jazz harmóniakészletét is felhasználva, előremutató formavilággal szólal meg.
	A csodálatos hangú Pocsai
Kriszta, akit korábban már
hallhatott a gödöllői közönség, nemcsak énekesnőként,
hanem szövegíróként is közreműködik a zenekarban, izgalmas repertoárban vegyíti saját, világklasszis kompozícióit
az ismert sztenderdek eredeti

hangvételű feldolgozásaival. A
basszusgitáros Heilig Tamás,
aki több zenekarban is közreműködik: rendszeresen játszik
a Random Tripben és a Punnany
Massifban. Toni Snétberger
Berlinben élő dobos, a világhírű gitárművész, Snétberger
Ferenc fia. Két éve csatlakozott a csapathoz Ocsovay Damján, aki a Magyar Jazz Szövetség idén Louis Armstrong-díjjal
tüntetett ki, a díjat évente egy
fiatal tehetséges jazz zenésznek ítélik oda.
Jegyek kaphatóak a Királyi
Váróban és a könyvtárban, valamint a koncert napján a kezdést megelőzően is a helyszínen. Jegyár: 3000 Ft.
Fotó: S. H. E.
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Bagoly
könyvesbolt

ajánlója

Erzsébet királyné emlékére rendezett
vers- és prózamondó verseny

– Pécsi Ildikó Emlékgála
Korral jár
Egy öregedő kutatónő, miután elveszíti a szerelmét, magára marad fájó magányával,
és a tudomány segítségével
igyekszik értelmet találni az
egyedüllétben és élete hátralévő éveiben. Megküzdeni
az egyedülléttel és az öregedéssel, egyaránt kihívás, nem
csak a könyv lapjain, hanem
a valóságban is. Tisza Kata
legújabb könyve ehhez nyújt
segítséget az olvasónak.
A könyv hátterében egy
doktori kutatás áll, amely az
ageizmust, az életkor alapú
előítélet témáját vizsgálta.
Az Egyedül éppen ezért –
ahogyan a szerző legtöbb
könyve – egy mély krízisből indul, amiből a főszereplő a tudomány erejéhez
próbál kikapaszkodni.
Tisza Kata saját pszichológiai életútkutatásai tanulságain vezeti végig az olvasót, s mindezek mellett a
segítő szakember szemszögéből gyakorlati útmutatásokkal is szolgál életünk második felének dilemmáihoz.
Ez a könyv egyszerre szól
a gyászról, a túlélésről és a
szabadságról. 
(TIsza Kata: Egyedül)

Az idei évben rendhagyó módon kerül megrendezésre a Erzsébet szavalóverseny. Pécsi
Ildikóra, a verseny megálmodójára, örökös zsűri elnökére,
a minden évben átadásra kerülő Arany medál- díj alapító-

jára emlékezünk ezen a napon.
Az emlékgálára olyan régi
szavalókat és zenei produkciókat hívtunk meg, akikre Pécsi
lldikó hosszú éveken át nagy
hatással volt, akik a kezei közül nőttek ki szavalóként. Részt

vesz a gálán a Pécsi Ildikó Színtársulat is, akik megidézik a művésznő fantasztikus személyiségét, alakját.
A részvétel regisztrációhoz kötött, amelyet a szavalo.
gala@gvkik.hu címen várunk.

Szeretetteli útmutató

Mesélek – ezzel a címmel jelent
meg Pataki Pál legújabb könyve. Aki a korábbi köteteket olvasta, tudja miért érdemes kézbe venni, forgatni, beleolvasni.
Mit kap az olvasó? Nem csupán
verseket és rövid prózai írásokat, hanem örök értékeket: Istenbe vetett, megingathatatlan
hitet, az ember szeretettét és
természet tiszteletét.
Pataki Pál mesél, hol versben, hol prózában, szeretet-

tel és bölcsességgel mutat
utat.
Szeretettel mutat rá gyengeségeinkre, humorral fűszerezve a nehézségekre, a ránk váró
feladatokra.
„Fontosnak tartom, hogy a szellemi értékeinket, a kincseinket
ne veszítsük el a rohanó, zaklatott világban, hanem adjuk át a
jövő nemzedékének. Hiszen mi is
kaptuk. Nem tarthatjuk magunknál” – írja a könyv előszavában.

Meghívó
Fabókné Dobribán Fatime festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás november 13-án, 17
órakor a Levendula Galériában. A Gödöllői
Református Líceum tanára a GIM-házban
korábban már több csoportos tárlaton is
részt vett, most azonban önálló kiállítással lép a közönség elé.
	A megnyitót az érvényes járványügyi előírások betartásával rendezik meg.
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Kerti

terülj-terülj
asztalkám

Ugye a te
kutyád háza már

téliesítve Van?
Ha kutyánk a kertben él, hozzá van
szokva az időváltozáshoz, de még
így is szüksége lesz tél közeledtével néhány plusz intézkedésre. A
legfontosabb, hogy legyen egy száraz, megfelelő méretű házikója, ahol
meghúzhatja magát. A házat szélvédett, fedett helyen állítsuk fel, vagy
fedjük be vízhatlan anyaggal! Minden oldalról rendelkezzen szigeteléssel és néhány tégla segítségével
emeljük el a földtől! Terítsünk az aljára rossz plédet, szőnyegdarabot,
vagy szalmát – ez utóbbit a kutyák
különösen szeretik. Ki-be járkálás
közben viszont akaratlanul is beszennyezi, sarat, nedvességet hord
fel a tappancsaival, ezért a bélést
hetente cseréljük szárazra!

Beköszöntöttek a hideg napok, ami a
madarak számára a szokásosnál is keményebb küzdelmet jelent az élelemért,
a túlélésért. A kertes házak fái, bokrai,
a fán maradt termés, a bogyók az életet
jelentik a kert apró lakói számára, akikért sokat tehetünk a megfelelő növények telepítésével.
Minden madárnak megvannak
a kedvelt csemegéi, de a nagy
gazdagságban többféle élelmet is kipróbálnak. A cinegék
A csipkerózsa a legtöbb
a reggeli órákban látogatják a
kertben megtalálható. A
vitaminban gazdag termésecsipkebogyó a galagonya és
ket nevelő bokrokat; a verebek
a som terméséhez hasonlóan
napközben lepik el a fán hagyott
nélkülözhetetlen vitaminbomba
almát; ha a rigó nem fér hozzá az
a madarak számára is, épp ezért
almához, a kányabangita terméseivel tömi célszerű nem az összeset leszedni, hameg a hasát; a vörösbegyet a kökénybok- nem a madaraknak is hagyni, hasonlóan
ron vagy a kúszónövények erdejében talál- a bodzához, a vadszederhez és a vadkörjuk meg, míg a tengelice az ősszel termést téhez.
hozó sövényünk meghitt zugaiban tobzódik.
Az almafánk bőséges áldásából tartoAz abszolút jolly-jokernek a berkenye és gassunk egy pár termést a verebeknek és
a galagonya számít. Ezt a két, hazánkban a rigóknak is – csapatostul fognak érkezőshonos növényfajt rengeteg madár láto- ni az életmentő lakomára.
gatja: a berkenye hatvanhárom madárfaj
Szintén vonzók a madarak számára
terülj-terülj asztalkája, a galagonya pedig egészséges, virágot és termést is bőven
harminckét különböző madárfaj látogatá- hozó kúszónövények mint például az iszasára is számíthat.
lag, a vadszőlő és a borostyán, de az olyan
Elsősorban a rigó és a cinege látogatja tüskés bokrok termései is, mint a kökény,
a szeptember közepétől vitaminban gaz- vagy a látványként is pompás tűztövis.
dag termést hozó somot is.

(Forrás: agroforum.hu)

Szép álmokat!
Több állatfaj egyedei bújnak el télire,
hogy védekezzenek a táplálékhiány, a
hideg és a fagy ellen. Néhányan közülük
időnként felkelnek táplálkozni, míg másokkal csak tavasszal bújnak ismét elő.
A téli álomra a fajok különböző módon készülnek fel. Az ürgék, a sünök és a
pelék például a hideg beállta előtt
sok táplálékot vesznek magukhoz,
ezzel masszív zsírréteget képeznek, amelyet tavaszig elégetnek,
így végigalusszák a telet. A mókusok viszont néhányszor feléb-

rednek, hogy táplálkozzanak.
A rovaroknak nincs
szükségük táplálékra, mivel teljesen lecsökkentik életfunkcióikat. A kétéltűek és a hüllők hidegvérű állatok, testük hőmérséklete a
környezetüktől függ. Éppen ezért olyan helyet keresnek, amely
nem fagy át. A teknősök például befúrják
magukat a mocsárba,
ahol csak kevés oxigént vesznek magukhoz, és átalusszák a

telet. Ősszel ezek az állatok is sokat esznek, zsírréteget raktároznak télire. Hasonlóan vészelik át
a telet a kígyók és a siklók is.
A denevérek már október közepén aludni térnek, mivel addigra a táplálékul szolgáló repülő rovarok jelentős része is eltűnik. A denevérek
csoportosan, egymást melegítve vészelik át
a hideg évszakot.
Októberben hüllők és a kétéltűek is fagymentes zugokba húzódnak el, vagy beássák
magukat a földbe, így védekeznek télen. A
mogyorós pelék október végén, a keleti sünök november elején bújnak el, november
végén pedig a vörös mókusok is „téli álomba szenderülnek”.
(Forrás: kmnp.nemzetipark.gov.hu)
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A jószívű férfiak
és a metszés

Mert, amikor a kertek metszéséről van
szó, ők bizony sokkal „kíméletesebbek”
mint a nők. Nevelgetik a növényeket, virágokat, fákat és puszta szeretetből nagyon sokszor nem mernek erőteljesebben hozzá nyúlni a növényekhez.
Ez a félelem az, ami miatt rengeteg olyan
kertben járok, ahol az egykor gyönyörűen virító fák és cserjék, egy összeolvadó
masszává válnak és ha akkor nem nyúlok
hozzá, idővel, ha nem is a pusztulnak el
ugyan, de az egykori szépségüket teljesen elvesztik, deformálódnak, ágak kezdenek eltördösni, majd idővel kevesebb
virágot hozni.
Probléma szokott lenni a sokáig eladósorban lévő ingatlanoknál az is, hogy a kertet
már nem, vagy csak nagyon minimálisan
ápolják, így ugyanabba az állapotba kerül
az egykor csodaszép kert, mint az előbb
említettekben.
Ilyenkor már nekem is sokszor okoz fejtörést egy-egy kert, mi hol lehet, hogyan

Előtte …
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KERTÜNK

…és utána

állítsuk vissza eredeti, de legalábbis az
eredetit megközelítő állapotba, így nem
véletlenül ezeket a kerteket rejtvénykerteknek hívom. Nem egyszer ezekhez a
kertekhez már láncfűrész is szükséges,
amitől általában a tulajdonosok megijednek, mert arra gondolnak, hogy kiirtom a
kertet. Eszem ágában sincs, csak akkora
a baj, hogy már mással nem tudunk igazítani, mert az ágak megvastagodtak.
A metszés fontos, higgyék el, mert az
eredeti formákat csak így tudjuk megtartani egy díszkertben. A szúrós, tüskés
növények esetében pláne, hiszen utólag szétszedni, formát adni nekik meglehetősen nehéz feladat, de fájdalmas is,
mert az összeakadó ágakat kiszabadítani, visszavágni soha nem sikerül sérülés nélkül.
Amit ezen a héten az elrugaszkodott
kertekhez tanácsolni tudok, az viszonylag
egyszerű feladat. Tessék ágvágót, metszőollót elővenni, mielőtt nagy lesz a baj.
Nem kell megijedni, mert visszavágni
a cserjéinket nem olyan vészes feladat,
mint amilyennek tűnik. Amennyiben úgy
látjuk, hogy túlnőttek rajtunk, az új hajtások feléig csípjük vissza az ágakat. Hogyan ismerjük ezeket meg? Nagyon egyszerűen! Az újabb hajtások mindig egy
árnyalattal világosabbak, mint a régiek,
szemmel láthatóan máshogy néznek ki.
A fák törzsének aljából kihajtó vízhajtásokat nyugodtan vágják ki, nem okoznak
vele kárt, ahogyan a törzsre oltott rózsák
törzséből is nyugodtan vissza lehet csípni, az onnan kihajtó ágakat.
Keressék a régi
formákat, vagy vágjanak újakat, de
menet közben úgyis rá fognak jönni
az ízére és jövőre
meglátják, mennyi
új virágot kapnak
ezért cserébe. Idén
ősszel meg már
egy új, rendezett
kertet.
Jó kertészkedést
kívánok:
Bujtás Anikó,
www.bujtaskert.hu

Fogadj örökbe
a Gödöllői
Gyepmesteri Telepről!

Füles
3 éves ivaros kan. Nagyon
bújós, szépen sétál pórázon.
Csak benti tartásra vihető!

Cecilke
3 éves ivartalanítot szuka.
Bújós, sétákra tökéletes társ.
Csak benti tartásra vihető!

Málna
2 éves ivartalanítot szuka.
Bújós, barátságos, szépen sétál.
Kinti-benti tartásra vihető!

Herceg

5 hónapos
ivaros kisfiú.
Közepes
termetű
kutyus lesz.
Csak benti
tartásra
vihető!

A gyepmesteri
tevékenységhez

kapcsolódó telefonszámok
(Gödöllő közigazgatási határain belül):

Kóbor ebek bejelentése:
06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep:
06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés:
06-30-630-3415, naponta 8-20 óráig
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Röplabda:
Továbbra is
hibátlan a GRC

Az újonc Kispest otthonában lépett pályára a két forduló után veretlen Gödöllő. A mérkőzés a papírformának megfelelően alakult, magabiztos játékkal
nyertek Ratkai Panniék. Három forduló
után úgy tűnik, hogy a tavalyi dobogósok (Gödöllő, TFSE, MÁV Előre) idén
is nagyon erősek, és ha nem történik
váratlan fordulat, akkor ismét e három
csapat közül kerülhet ki az idei bajnok.
A mérkőzést követően Szalay Attila
vezetőedző a következőképpen nyilatkozott: „Nehéz mérkőzésre készültünk,
hiszen tudtuk, hogy az ellenfél egy fiatal és nagyon lelkes csapat. A legfontosabbat, a három pontot sikerült behúzni, de maradt bennem hiányérzet.
A második játékrész kivételével az intenzitás és stabilitás nem volt meg.
Ezeken sokat kell még dolgoznunk.”
Fotó/forrás: facebook.com/
Gödöllői-Röplabda-Club

NB I. Liga, – alapszakasz,
harmadik forduló
Kispest SE – Gödöllői RC 0:3
(–19, –11, –20)

sport
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Labdarúgás:

A Nagykáta elleni vereséggel oda
a tabella első helye a GSK-nak
A Pest megyei I. osztályú bajnokság 12.
fordulójában a Nagykáta otthonában látogattak a listavezető gödöllőiek. A mérkőzés előtt a hazaiak a tabella negyedik
helyén álltak, tehát joggal nevezhettük
rangadónak a mérkőzést.

ezt összehozni, így fejet kellett hajtanunk a
szerencsésebb hazaiak előtt. A hazai szurkolók előtt le a kalappal, kiváló hangulatot
teremtettek, illetve a játékvezetést is dicséret illeti, a két 11-es és a két kiállítás is teljesen jogos volt. Gratulálok a Nagykátának!”
Fotó/forrás: facebook.com/
GodolloiSportKlub
Az első félidőben hiába játszott jobban a listavezető Gödöllő, gólt csak a hazaiak tudtak
szerezni büntetőből, a 17. percben. A máPest megyei I. osztályú
sodik félidő elején (48. percben) Tóth-Ilkó
bajnokság, 12. forduló:
Áron fejesgóljával egyenlített a GSK, ám
a 69. percben ismét büntetőhöz jutottak a
Nagykáta SE-Ulviczky Kft.
vendégek, amit megint értékesíteni tudtak.
–Gödöllői SK 2-1 (1-0)
A hátralévő időben gyakorlatilag egykapuzott
Gödöllői SK: Farkas – Miknyóczki,
a Gödöllő, ám az egyenlítő gólt nem sikerült
Nagy B., Hevesi, Hámor – Tóth-Ilkó,
megszerezni. Vereségével a tabella második helyére csúszott a Gödöllői Sport Klub.
Halmos, Reznek – Balogh B., Richter,
Győri Zoltán értékelője: „Ez pont az a mérMudroch.
kőzés volt, ahol nem érdemeltünk vereséget.
Kispad: Balogh T., Dolhai (Halmos,
Folyamatosan domináltunk, a hazai csapat a
57.), Maródi, Fogarassy (Richter,
találkozó nagy részében védekezésre kény84.), Rhoma (Balohg B., 70.), Sóss,
szerült. A lehetőségünk megvolt a fordításAbért (65.)
ra, illetve a végén az egyenlítésre is, de a
Sárga lap: Nagy B. (11.), Thoma (73.)
két ellenünk megítélt 11-es előtt sajnos mérKiállítva: Miknyóczki (96.)
kőzést befolyásoló hibát vétettünk, így minGólszerző: Tóth-Ilkó (49.)
den igyekezetünk ellenére sem tudtuk ma
Az országos bajnokságon négy tradicionális stílusszövetség, mintegy 28 egyesületének 180 versenyzője mérte össze tudását. A legeredményesebb versenyző
Kelemen Csaba formagyakorlatban (kata)
magyar bajnoki címet szerzett. Kelemen
Botond és Koncz Bence formagyakorlatban (kata) ezüstérmes lett, míg Kelemen
András ugyanebben a versenyszámban a
2021. október 23-án Sárváron rendezték dobogó harmadik fokára állhatott fel, míg
meg az Ippon Shobu Karate-Do Magyar Gerőfi Csanád formagyakorlatban (kata) a
Bajnokság, melyen a gödöllői a Saino Se 6. helyen zárt. A következő verseny a sashotokan karatésai ismét sikeresen sze- ját szervezésű gödöllői V. Saino Kupa lesz.
repeltek és négy éremmel térhettek haza. Edző: Ács Tibor

Karate:

Kelemen Csaba

Magyar Bajnok
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Tájékozódási Futó sikerek
az Aggteleki-karszton
Az október 8-9-ei hétvégén
a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Szögligeten rendezték meg a tájékozódási futók
hosszútávú egyéni országos
bajnokságát, valamint pontbegyűjtő csapatbajnokságát.
A kellemes őszi időben, de szintes és köves terepen megrendezett versenyen a szombati
napon jól szerepeltek a Gödöllői Kirchhofer József SE tájékozódási futói, a női 18-as korcsoportban Kiss Kamilla hozta
a „kötelezőnek” mondható dobogós helyezését, a szombati
teljesítménye most egy bronzéremre volt elegendő. Ugyanebben a kategóriában Kiss Boglárka a pontszerző helyről csak
éppen lemaradva a remek hetedik helyen zárt.
Női 16-os korosztályban Balázs Eszter a pálya háromnegyedéig bravúros teljesítményt
nyújtva dobogós helyen futott,
de egy útvonalválasztási hibának köszönhetően visszacsú-

A női 18-as korcsoport ezüstérmes csapata látható, balról jobbra
haladva: Kiss Boglárka, Kiss Kamilla, Balázs Eszter (Fotó: GKS)
szott és végül a szintén nagyon
jónak számító negyedik helyen
fejezte be a versenyt.
A fiúk 16-os korcsoportjában
Foris Máté végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva a dobogóról éppen lemaradva a negyedik helyen zárt, míg bátyja,

Tájékozódási Futás

Foris Dávid a fiú 18-as korcsoport a rendkívül erős mezőnyben végzett a 10. helyen.
Vasárnap a pontbegyűjtő
csapatversennyel folytatódott
a bajnoki hétvége, ahol a GKS
versenyzői újra remek eredményekkel öregbítették hírnevüket.

a tájékozódási futók éjszakai egyéni országos bajnokságát, ahol a Gödöllői Kirchhofer SE
tájfutója Kiss Kamilla végig jól tájékozódva és jó tempót futva győzött a női
18-as kategóriában, megszerezve ezzel a saját és az egyesület első egyéni bajnoki címét. Győzelmének értékét
mi sem jelzi jobban, hogy a légvonalban 5,2 km-es, 220 méter szintkülönbségű és 12 ellenőrző pontból álló pályán
47:19-es idővel győzött 19 másodpercet
verve a második helyet megszerző az
idei ifjúsági Eb sprint számában egyéniben aranyérmes, a junior vb-n egyéniben bronzérmes, és váltóban ezüstérmes salgótarjáni lány előtt. Az utánpótlás
korosztályos versenyzők közül még BaN18-as országos bajnok Kiss Kamilla,
lázs Eszternek sikerült dobogóra állnia
(Fotó: GKS)
a női 16-osok között a kategória második helyét megszerezve.
Október 16-án éjjel a Tolna megyei LenÉrdekesség még, hogy a női 60-as
gyel település határában rendezték meg korcsoportot Kármán Katalin nyerte, aki

A csupa újoncból álló Vajda Júlia, Balázs Emese, Szabó Ágota
összeállítású női 14-es csapat
a hetedik helyen ért célba, míg
a Jávor Janka, Gyurina Judit,
Rahner Anna összeállítású női
16-os csapatunk a jó pontelosztásnak köszönhetően ezüstérmet szerzett, míg a Kiss Boglárka, Kiss Kamilla, Balázs Eszter
összeállítású női 18-as korcsoportú csapatunknál ugyan nem
sikerült jól a pontok szétosztása, de így is magabiztosan szerezték meg ők is az ezüstérmet.
A felnőtt nőknél erős mezőnyben taktikusan versenyezve
sikerült a kifejezetten jónak
számító nyolcadik helyet megcsípnie a Bardon-Kinde Vanda,
Dékány Szilvia, Dékány Andrea
triónak, ezzel mind az öt női
csapatunk a bajnoki pontszerző helyek valamelyikén végzett.
Fiúknál a szintén újoncokkal
megtűzdelt Nagy Norbert, Gáll
Bence, Dobay Benedek felállású 14-es csapat tizenhatodik, a 16-os korcsoportban a
Foris Máté, Császár Arzén, Kiss
Ágoston összeállítású csapat
egy picit elmaradva a várakozástól, de a pontszerző hetedik
helyen, míg a 18-as korcsoportban a Foris Dávid, Szabó Márton, Budai Bence trió a kilencedik helyen zárt.

Gödöllői
eredmények:
N18:   1. hely Kiss Kamilla,
8. hely Kiss Boglárka
N16:   2. hely Balázs Eszter,
8. hely Jávor Janka,
9. hely Gyurina Judit
N21:   10. hely Bardon-Kinde Vanda,
14. hely Dékány Andrea
N60:   1. hely Kármán Katalin
F16:   4. hely Foris Máté
F18:   8. hely Foris Dávid
F45:   9. hely ifj. Kiss György,
18. hely Dobay Zsolt
F50:   10. hely Szitter Attila
tagja annak az edzői csapatnak, akik
többek között Kamillát és Esztert is felkészítették erre a versenyre. A felkészítő
edzői csapat tagjai: Szecsődi Ákos, Kármán Katalin, Gadanecz György, ifj. Kiss
György.
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KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS NEMZETKÖZI
KAPCSOLATOK BIZOTTSÁG ELNÖKE

KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS NEMZETKÖZI
KAPCSOLATOK BIZOTTSÁG ELNÖKE

Gödöllő Város Képviselő-testülete a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló 20/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendeletében szabályozza
GÖDÖLLŐ KULTURÁJÁÉRT díj adományozásának rendjét.

Gödöllő Város Képviselő-testülete a városi díjak alapításáról
és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri
tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló 20/2020. (VI. 12.)
önkormányzati rendeletében szabályozza
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díj adományozásának rendjét.

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek
adományozható, akik (amelyek) kiemelkedő eredményeket értek el:
a.) a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési munkájukkal,
b.) a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért
végzett munkában,
c.) a közművelődés irányításában, társadalmi megújításában, korszerű
formáinak és módszereinek kidolgozásában és meghonosításában.
A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díjban évente legfeljebb egy személy
és egy közösség, illetve szervezet, vagy legfeljebb két személy részesíthető.

GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díj adományozható azoknak a magyar
vagy nem magyar személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díjban évente legfeljebb
két személy és egy közösség részesíthető.

A díj átadására 2022. január 22-én rendezett városi ünnepségen kerül sor.

A díj átadására 2022. március 15-én rendezett
városi ünnepségen kerül sor.

Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és a képviselő-testület munkáját,
tegyen javaslatot személyekre, közösségekre vagy szervezetekre,
akit (akiket) méltónak tart e díj odaítélésére 2022-ben.

Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és a képviselő-testület munkáját,
tegyen javaslatot személyekre, közösségekre vagy szervezetekre,
akit (akiket) méltónak tart e díj odaítélésére 2022-ben.

A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen a
simon.edina@godollo.hu e-mail címre megküldeni.

Kérem, hogy javaslatát szíveskedjen e-mailben a
simon.edina@godollo.hu e-mail címre eljuttatni.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
2021. november 25. (csütörtök) 12 óra

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
2021. november 25. (csütörtök) 12 óra

Molnár Gergely sk. a Kulturális, Ifjúsági és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke

Molnár Gergely sk. a Kulturális, Ifjúsági és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke

rejtvény

Beküldési határidő: 2021. november 17.
Megfejtés: Novemberben ünnepeljük ezt a jeles napot.

Előző rejtvényünk helyes megfejtői közül kisorsolt nyerteseink:
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte:
Ifj.Pálinkás Benő, Szabadi Jánosné
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte:
F. Béres Klára, Tari Tímea
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte: Benyus Bianka
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Hapákné Rózsavölgyi Alíz, Dr. Hollósy Tamás
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Szentpéteryné Ribai Magdolna, Kovács Katalin
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a
nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen
küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos
postai címüket is adják meg!
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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

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

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.

20 gödöllői szolgálat
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nek. Tel.: 06-20-248-0001, 06-20535-7547

2021. november 3.
mélyesen fényképes önéletrajzzal:
Gödöllő, Dózsa Gy. út 16.sz. alatt. 0630-478-3673

•  Kiadó Veresegyházon a Bartók Béla
úton földszinti, 30nm-es, újonnan •  Gödöllői belsőépítész cég keres önépült, színvonalas, igényes luxus- állóan dolgozni tudó, nem dohánylakás udvarkapcsolattal 120.000Ft/ zó munkatársat, műhelyi és helyszíni
hó+rezsi; 2 hónap kaució. Érd.: 0620- szerelési munkára. Érdeklődni ezen a
919-4870
telefonszámon lehet: 0670-984-9000

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

•  Eladó Turán 70nm-es részben felújított, vert falú parasztház 500nm-es
telken. Iá.: 18MFt. Érd.: 0620-919-4870
•  Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában egy 3. emeleti 2+fél szobás, erkélyes, déli fekvéses társasházi öröklakás. Iá.: 34,5Mft. Érd.: 0620-919-4870
•  Eladó Gödöllőn a Kampis téren egy
téglából épült újszerű, 3 szobás földszinti öröklakás. Iá.: 54 Mft. Érd.: 0620919-4870

•  Eladó Gödöllőn 140 nm-es épület, 90 nm-es raktárrésszel 640 nmes saroktelken, jelenleg bútorüzlet•  Családi házat, építési telket kere- ként működik Gödöllő forgalmas
sek Gödöllőn és környékén ügyfe- helyén 85 millió irányárért. Érd.: 0620leim részére, kedvező irodai jutalék- 919-4870
kal! Tel: 20/944-7025
•  Eladó Gödöllőn 140 nm-es, szintel•  Gödöllőn 48m2-es újszerű földszin- tolásos, 4 szoba összkomfortos csati lakás terasszal, kis kerttel, két par- ládi ház szuterénnal, garázzsal. Az
kolóval eladó! Irányár: 31,9 MFt Tel: 1488 nm-es telken még van egy 125
20/772-2429
nm-es vállalkozásra alkalmas téglaépület teljes összkomforttal. Iá.: 73
•  Gödöllő újfenyvesi részén 106m2- M Ft. Érd.: 0620-919-4870
es, új építésű önálló családi ház
600m2-es telekkel, év végi átadás- ALBÉRLET KIADÓ
sal eladó! CSOK, ZÖLD HITEL FELVE- •  Gödöllő kertvárosában 1 szoba
HETŐ RÁ! Kulcsrakész ár: 78,5 Mft! összkomfortos albérlet kiadó. 06Tel: 20/772-2429
20-226-3007
•  Eladó Gödöllő Királytelepi részén •  Kistarcsán kiadó egy szép kert hát1+2 félszobás földszinti tégla laká- só felében egy önálló kisház (1 szosunk. 51 nm, konvektoros, erkélyes, ba, konyha, fürdőszoba, kerti lugas)
udvari parkolás, saját tároló, új abla- 1 vagy 2 diák/ külföldi vagy dolgokok, gondozott udvar, 12 lakásos tár- zó fiatal részére. Irányár: 100.000 Ft
sasházban. Ingatlanosok ne hívjanak! + rezsi. Tel: 06-30-651-7866
Ára: 32.000.000 Ft. 06-70-392-5753
•  Gödöllő Palotakerten 1,5 szo•  Budapesten a XVIII kerületben el- bás, gépesített, klímás, nemdoadó egy összkomfortos családi ház. hányzó 10.emeleti lakás kiadó. Érd.:
Érd: 06-30-420-9260
+36203442107
•  Eladó Erdőkertes központjában
100nm-es téglából épült 3 szobás,
családi ház pincerésszel 1000nm-es
telken. Iá.: 43MFt. Érd.: 0620-919-4870

•  Gödöllő központjában, másfél
szobás, felújított, bútorozott lakás
kiadó. Gyermektelen, állat mentes és nem dohányzó személyek-

•  Szadán a Szűcs Fogadója csapatbő•  Irodahelyiségek kiadók Gödöllő vítés miatt konyhai kisegítő, szakács
Dózsa György úton. Parkolóval ren- és felszolgáló kollégák jelentkezését
delkeznek, 4 db egyenként kb. 20 várja rész vagy teljes munkaidőre. Jenm-es helyiség, ebből 2 db egybe lentkezni: 06-20-9430-746
nyitható. Érdeklődni telefonon: 06•  Munkatársat keresünk angol nyelvű
70-592-6111
összetett adatfeldolgozó irodai munÁLLÁS
kára. A fényképes önéletrajzokat az
•  Munkaidő pótlékkal műanyag fel- info@adjuvo-online.com e-mail címdolgozó gödöllői kft. felvesz BE- re várjuk. Felsőfokú végzettség előny.
TANÍTOTT MUNKÁSOKAT, SZER- Pályakezdők pályázatát is várjuk.
SZÁMKÉSZÍTŐT, FORGÁCSOLÓT,
KARBANTARTÓT, NAPPALI BIZTON- SZOLGÁLTATÁS
SÁGI ŐRT és FRÖCCSÖNTŐ GÉP- •  IDŐSEK GONDOZÁSÁT vállalom
BEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat is szíve- Gödöllőn és környékén. Számlakésen fogadunk. Érd: 06-20-9423-112, pes szociális gondozó vagyok. Ár
uzemvezeto@plastexpress.hu www. megegyezés szerint. 06204524477
plastexpress.hu
•  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyel•  B kategóriás jogosítvánnyal ren- ven, anyanyelvi, diplomás, gyakordelkező férfi munkatársat keresünk lott szakfordítókkal, tolmácsokkal!
temetői munkára. Jelentkezés sze- Kedvezményes, áfamentes díjak.
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hirdetés
I.L.I. Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői
u. 2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20-5431775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com
•  Language Cert akkreditált, nemzetközileg elismert, egynyelvű nyelvvizsga Gödöllőn az I.L.I. Nyelviskolában! Ugyanitt egyéni és kiscsoportos
nyelvtanfolyamok kedvezményes díjon. Érdeklődni: I.L.I. Kft., 20/543-1775,
20/556-2653, info@ili.hu
•  KERTGONDOZÁS. Bízza most rám!
Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás,
fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés.
Metszés. Ágak, levelek elszállítása.
Ereszcsatorna tisztítás. Kerttakarítás. Kerítésfestés. Gépi permetezés.
Kerti tavak tisztítása. Talajfúrás. 0630-747-6090
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•  KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. Elérhetőségek:
0630-592-1856, zacsekne.danuta@
gmail.com
•  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, régi fűtési rendsze-
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rek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK,
GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK
karbantartása felújítása, javítása. Tel:
06-20-9527-289, 06-28-476-229
•  SZÁMÍTÓGÉPES problémája van?
Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és
programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 06-30-333-9201
•  DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
•  DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok
cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
•  REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE
akár 2 órán belül! Új redőny azonnal megrendelhető! Péter úr, 06-203685-888
•  REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI CSERE,
SZÚNYOGHÁLÓ készítés, redőnyök
motorizálása egész Pest megyében
garanciával, megbízható szakembertől. Rövid határidőre. 0670-418-3032
•  TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítása, tetőszerkezeti munkák, tetőfedés,
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ácsmunka, bádogos munka, eresz- •  HEGESZTÉSI MUNKÁK! Kerítécsatorna, Lindab tetőfedés, lécezés, sek, korlátok fémszerkezetének
fóliázás, ereszdeszkák, madárdesz- elkészítését vállaljuk. Nyíló kakák festése, palajavítások, kúpcserép puk gyártása és cseréje. Tel: 06lekenése, leszögelése. Bármilyen ki- 20-9463-409
sebb javításokat is vállalok. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Érdek- •  KERÍTÉSEK készítése és SZERELÉlődni: 06-30-526-8532
SE! Drót, fa, fém kerítések készítése. Kész kerítésrendszerek felál•  ÁCS-TETŐFEDŐ-BÁDOGOS Új te- lítása. Kerítés lécek cseréje. Régi
tők készítése, régiek javítása, tető- kerítések BONTÁSÁT VÁLLALJUK.
szerkezeti munkák, ereszcsatorna, Tel: 06-20-9463-409
ereszdeszkák festése, zsindely javítás, Lindab lemezelés. Egyéb kőműEGÉSZSÉG,
ves munkákat is vállalunk (szigetelés,
burkolás, stb.) Nyugdíjasoknak ked- TESTÁPOLÁS
vezmény! 06-70-222-1974
•  GYÓGYPEDIKŰR, illetve szike
mentes pedikűr! Fájdalom men•  BONTÁST vállalunk! A munka- tes körömszabályozás! Gödöllő
végzés kézzel, ill. elektromos szer- Köztársaság út 37, 06204524477
számokkal történik. Beltérben: válaszfalak és burkolatok eltávolítása, OKTATÁS
szerelvények leszerelése, konyha és •  ANGOL és SPANYOL nyelvoktaa fürdőszoba előkészítése a felújítás- tást vállal FILMSZINKRON, könyvhoz. Nyílászárók kibontása. Kültéren: fordítás, vizsgaelőkészítés és kormelléképületek és kerti építmények repetálás területén jártas FIATAL,
teljes körű elbontása. Kerítések és tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70járdák felszedése. Szolgáltatások: 559-3918
törmelék bezsákolása, kis mennyiség esetén elszállítása. Konténerek •  Tapasztalt ANGOL tanárként álmegpakolása. Kulturált munkavég- talános angol órákat, érettségire,
zés. Hívjon bizalommal: Péter 06-20- középfokú nyelvvizsgákra felkészítést, korrepetálást, beszédkész266-0104
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ség fejlesztést vállalok online is:
flora.nagyfalusi@gmail.com 0620-358-6057
•  TÖRTÉNELEM közép és emelt
szintű érettségire való felkészítést
vállalok személyesen Gödöllőn és
online térben. +36-20-435-0507
•  FRANCIA korrepetálást vállalok
B2 szintig, diákbarát áron. Emellett általános iskolásoknak házi
feladat írásban és tanulásban is
segítek. érdeklődni: Bianka 0620-314-0935

TÁRSKERESŐ
•  Egyedülálló 58 éves technikus
férfi keresi hozzáillő párját tartós kapcsolat reményében lehetőleg Gödöllő és környékéről. Ha
szereted a kultúrát, kertészkedést,
utazást, kirándulást, hívjál: 06-20428-4545

UTAZÁS
•  Utazz a Benyus Voyage-al egy
napos feltöltődésre Bogácsra. Ár:
10.000 Ft/ fő. Az Ajánlat tartalma:
- fürdő belépő, - borkóstoló, - idegenvezetés és utiköltség. Időpont:
2021.11.13. (szombat). Érdeklődni:
+36-30-166-4960
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•  Mínusz fokban tartható 300-400
literes hűtőládát vennék. 06-30569-8137

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
ADÁS-VÉTEL

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

•  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat,
vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi
pénzeket, könyveket, bizsukat és EGYÉB
ékszereket, borostyánt, minden- •  MÉZET közvetlenül a termeféle régiséget és HAGYATÉKOT. lőtől, a Ludányi Méhészetből!
Legmagasabb áron vásárolunk Akác, Virág-, Hárs-, Gesztenye-,
első vevőként! Tel: 70/942-0806, Repce krém-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor és Dióbél kap70/603-7642
ható. 3kg fölött házhoz szállít•  Étkezési, befőzési lekvár és cefre juk.06-30-9891-721
szilvák, valamint borszőlő, paprika, paradicsom előrendelhetők. A •  Vásároljon HAMISÍTATLAN,
télálló burgonya (Desire) szedését OMME zárszalagos mézet közvetszeptember 15-én kezdjük, egyéb lenül a termelőtől! Repce, Akác-,
fajták addig is kaphatók. Triticale Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgóméz.
takarmányozási célra vásárolha- 720 ml-es csavaros tetejű befőttes
tó, ára 8500 Ft. UNIBOND BT. Gö- üveget cserébe elfogadok. Házdöllő, Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel: 06-28- hoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u. 3. 28/417-913
432-941, 06-70-342-5447
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