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Ünnepre hangolódás
Hamarosan beköszönt az advent, és a karácsony közeledtével egyre több ünnepi
programból válogathatunk.
Nincs ez másként városunkban sem, ahol idén az Alsópark lesz a központja az eseményeknek.
A Karácsonyház már az elmúlt
hetekben is sokakat vonzott, hamarosan azonban nem csak
ezért lesz érdemes ide látogatni, december 12-től ugyanis itt
várja majd a műjégpálya a kikapcsolódni, mozogni vágyókat.
A szabadtéri korcsolyapálya a

Grassalkovich-szobor melletti területen kap helyet, kialakítása hamarosan megkezdődik.
De ezen a részen, pontosabban a Művészetek Háza és a
Karácsonyház közötti területen
kap helyet a MUZA szervezésében a MUZA – Advent, Gödöllői Adventi Művészeti Napok,
2021. december 5-től 2021.
december 22-ig. Ez idő alatt
meglepetésekkel, színházi- és
tánc előadásokkal, koncertekkel, irodalmi estekkel, kézműves foglalkozásokkal segítenek
ráhangolódni a karácsonyra.
(Folytatás a 11.oldalon.)
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Közmeghallgatás:
Fennakadások

a hulladékszállításban

Számtalan probléma
merült fel az elmúlt hetekben városunkban
a hulladék szállítással
– főként a zöldhulladék –
kapcsolatban. Mint az a
szolgáltatást végző Duna-Tisza közi Regionális Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. tájékoztatójából kiderült a kialakult
veszélyhelyzet és munkatársaik megbetegedése
miatt került sor kimaradásokra a hulladékszállításban és felhívták a figyelmet arra, hogy a járvány
ideje alatt erre számítani kell.
„Társaságunk jelenleg
prioritásban végzi a kommunális hulladék elszállítását, ezt követően a szelektív és a zöldhulladék
gyűjtését.
Az esetleges elmaradásokról, illetve pótlások
időpontjáról az információkat honlapunkon ( https://dtkh.hu/) folyamatosan közzétesszük.
Minden elmaradás pótlásra kerül a kapacitás
függvényében, kérjük türelmüket és megértésüket
ebben a rendkívüli helyzetben” – áll a DTkH Nonprofit Kft. tájékoztatójában.
Mint azt közzétették, a
társaság a zöldhulladékot
a 2021-es évben utoljára
november folyamán szállítja el. Erre való tekintettel, az utolsó gyűjtés alkalmával munkatársaik csere
zsákot nem fognak hagyni az ingatlanoknál.

Középpontban a Covid helyzet
Megtartotta a 2021. évi közmeghallgatást a képviselő-testület. A november 11-ei
rendezvény központi témája
a Covid helyzet volt, de természetesen más témában is
feltehették kérdéseiket az érdeklődők.

A közmeghallgatás második felében a lakosság által feltett kérdések
kaptak teret. Szóba
került többek között
az iparűzési adó felének ismételt elvonása, a hulladékszállítás helyzete,
A pandémia mindenki számára
a szálloda-per és a
jelentős probléma volt az elmúlt
időszakban, és jelentősen átalaAz igazgató kitért az elmúlt hamarosan megvalósuló műkította az egészségügyi ellátás évben végrehajtott fejlesztések- jégpálya.
(A közmeghallgatásról bőrendszerét. A Tormay Károly re is, többek között a betegiráEgészségügyi Központ munkája nyító-rendszer bevezetésének vebben a szolgalat.com-on
és Facebook oldalunkon
is megváltozott, jelentős kihívás előnyeire. Leszögezte ennek a
olvashatnak, a rendezvéelé állítva az intézményt – erről pozitív hatása jelenleg még nem
nyen készül felvétel megdr. Dunai György, a Tormay Ká- mindig érzékelhető, a járványügyi
roly Egészségügyi Központ igaz- helyzet ugyanis akadályozza a
tekinthető Gödöllő város
gatója tartott beszámolót.
Facebook-oldalán.)
teljeskörű működtetését.

„Pedibus”: Gyalog is biztonságosan az iskolába
Elindultak az első „pedibus járatok”, amiket idén a Hajós Alfréd Általános Iskolába menő
gyerekek számára szerveznek meg.
A program célja, hogy segítse
a gyalogos iskolába
járást. Az egyes útvonalak indulásánál
önkéntesek várják
a gyerekeket, akiket
csoportban kísérnek
el az iskolába.
Így a gyerekek
többet mozognak,

többet vannak szabad levegőn,
mintha autóznának, de biztonságosan, felügyelettel jutnak el az
oktatási intézménybe. A program jelentős előnye az is, hogy
– mivel kevesebben mennek iskolába gépkocsival – csökken-

ti a gépjármű forgalmat, a dugók kialakulását.
Jelenleg két vonalon indult
el a program:
A KÉK járat szerdánként a Fenyvesből a SPAR parkolójából
indul, a PIROS pedig csütörtökönként a Bajcsy – Zsilinszky u.
2. előtti pékségtől.
Önkéntesnek jelentkezni a Hajós iskolában a pedagógusoknál,
valamint a pedibus @godollo.hu
e-mail címen lehet.
(Bővebben, több fotóval
a szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon.)

Felhívás Elektronikai hulladék gyűjtés
A DTKH megkeresése alapján Gödöllő Város Önkormányzata az
alábbi helyszínt biztosítja elektronikai hulladék begyűjtése céljára 2021. december 9. (csütörtök) 12-16 óra között, december
10. péntek 8- 16 óra, december 11.
(szombat) 8-12 óra között.
Átvétel helye: Kőrösi Csoma Sándor utca, a lakóházakat követően
található önkormányzati területen
(hrsz: 0124/1; Gyepmesteri telep
szomszédságában)

Leadható hulladékok köre: minden olyan berendezés, amely elektromos árammal működtethető
(hűtő, fagyasztó, televízió, bojler,
mosógép, porszívó, elektromos
konyhai berendezések, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók,
telefon, rádió, video berendezések,
elektromos kerti gépek, barkácsgépek, világítás armatúrák, játékkonzolok).
Az alábbi hulladékok átvételére NINCS lehetőség, azt a kollé-

gák megtagadják: orvostechnikai eszközök, földfém kábel, ipari
alu-kábel, koax kábel, radioaktív
berendezések, fénycsövek, autó
akkumulátor, napelem, kegyeleti hűtő! Továbbá lomtalanításból
származó nem elektronikai hulladékok leadására sincs lehetőség!
A DTKH tájékoztatása alapján
fontos továbbá, hogy kizárólag
szerkezetileg hiánytalan tárgyak
kerüljenek a lakosság részéről leadásra.
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Ismét elvesz Gödöllőtől a kormány
Jövőre is az önkormányzatok kontójára támogatná a kis- és középvállalkozásokat a kormány. Parragh László, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének javaslatára 2022-ben is felezik
a helyi iparűzési adót. Azzal, hogy legjelentősebb saját bevételük 50 százalékát ily módon elveszik tőlük, újabb érvágást jelent az önkormányzatok számára.
Gödöllő idei költségvetésében ez 450
millió forint negatívumot jelentett, s mivel a múlt héten a kormány meghozta az
ezzel kapcsolatos döntést, ennyivel már
biztosan kevesebb lesz városunk jövő
évi büdzséje. Úgy tűnik azonban, ez még
nem minden, a kormány tovább sarcolja
a településeket a hely adók és egyéb díjak befagyasztásával. Ez derült ki a kormány és az Önkormányzatok Nemzeti
Együttműködési Tanácsának egyeztetésén. A megbeszélést dr. Gémesi György
polgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke kezdeményezésére tartották meg.
– Mi derült ki az egyeztetésen?
– A múlt évi rendeleteket akarják ismét behozni, ami nem csak az

iparűzési adó felezését jelenti, hanem a helyi adók befagyasztását és
az önkormányzatnak fizetendő térítési díjak stopját. Ez az infláció arányos emelést sem tenné lehetővé. Ez
számos területet érint, így a szociális
szféra térítési díjait – holott az ellátás
költségei jelentősen növekedtek, valamint többek között az önkormányzat által kiadott üzletek bérleti díját
is.

– Mi lesz a helyzet jövőre?
– Mivel még nincsenek meg a végleges döntések, így a pontos számokat
sem látjuk. De sok jót nem vetít előre,
hogy az építőipari kiadások 50-100 százalékkal növekedtek, a benzin ár akkor
is a csillagokban van, ha befagyasztja
a kormány, az infláció pedig nem 3, hanem 8-10 százalék körül van. Az út- és
járda, valamint az egyéb tervezett fejlesztések, felújítások biztos, hogy meg
fogják sínyleni. De, hogy hol és men�– Lehet már tudni, mit jelent ez Gödöl- nyire kell meghúzni a nadrágszíjat, azt
lőnek?
majd akkor látjuk, ha meglesznek a kor– Ugyanolyan érvágást mint idén, de mány döntései – mondta lapunknak dr.
hogy milyen hangsúlyok lesznek, azt Gémesi György polgármester.
majd a végleges számok birtokában
tudjuk megmondani. Nehezíti a hely- Hogy pontosan mennyi pénzt vesz ki
zetet a bérspirál, amire a kötelező mi- a kormány a város kasszájából, tehát
nimálbér emelés jelentős hatással lesz. még nem tudni, de már az előzetes
Ennek a bérfelhajtó ereje jóval több ki- számítások alapján is látható, hogy
adást fog jelenteni, mint a minimálbér ez az összeg meghaladja a félmilliárd
emelés. Márpedig kevesebből nem le- forintot – hiszen csak az IPA felezése
het többet adni.
körülbelül ennyi. Ha ehhez hozzájön a
Még a tavalyi elvonások hatásait sem helyi adók rendszere átalakításának,
hevertük ki. Az, hogy a város így át tudta valamint az önkormányzat által megvészelni ezt az évet, a jó gazdálkodás- határozott díjak emelésének és újak kinak és a rendelkezésünkre álló pénz- vetésének tilalma, az újabb több százmaradványnak köszönhető.
millió mínuszt jelenthet.

Bár pert vesztett, mégis nyert az önkormányzat
Közel kilenc éves pereskedést követően,
A bíróság másik perben viszont megállaa Kúria legutóbbi döntése után mérföld- pította, hogy a városnak a G-Magistratus-on
kőhöz érkezett a gödöllői Erzsébet Ki- keresztül érvényesített 436 millió forint igérályné Szálloda pereinek sorozata.
nye jogos a beruházást végző Komlós János
egykori ügyvezetővel szemben, mindemelA Kúria a legutóbbi per során jóváhagyta lett a cégeivel történt manipulációt bűncsea másodfokú bíróság döntését, miszerint lekménynek minősítette, két év börtönbün711 millió forintot kell Gödöllő város tulaj- tetésre ítélte, aminek a végrehajtását 5 évre
donában lévő a szálloda építését bonyo- felfüggesztette.
lító, jelenleg felszámolás alatt lévő G-MaJelenleg tehát a felfüggesztett börtöngistratus cégének kifizetni, aminek nagy büntetésének próbaidejét töltő vállalkozórésze a cég kötelezettségeinek kifizetése nak kell megfizetnie a várost megillető 278
után (190 millió forint) visszakerül a város
költségvetésébe. A 190 millió forint legnagyobb részét (157 millió forint) a kivitelezést végző céget illeti, mivel a város a bíróság szerint jogtalanul tartotta vissza az
építkezés utolsó 88 millió forintját, el nem
végzett munkára hivatkozva. (A kifizetendő 157 millió az eredeti 88 millió kamatokkal emelt összege.)

millió forintot és kamatait, együtt összesen
legalább 436 millió forintot, aminek érvényesítése folyamatban van.
Tehát az összességében több mint 200
millió forint várost megillető plusz pénzel, sikeres pontjához érkeztek a perek, a szükséges eljárások után ennyi pénz folyhat be
Gödöllő költségvetésébe.
Dr Gémesi György múlt heti közmeghallgatás utáni facebookos bejegyzésében írta
„Sajnálom, hogy a helyi fideszes képviselők
és sajtótermékeik, szándékosan megvezették
a gödöllőieket, a részigazságokat sem pontosan idéző kommunikációjukkal és a (aláírás
nélkül) postaládákba beszórt irományaikkal...
Ennek kellett volna utána nézzenek...mielőtt
politikai „balhéba” kezdenek. Mint eddig is, ez
után is minden dokumentumba belenézhetnek, semmit nem „titkosítunk” előlük (ellentétben másokkal). Eddig egyszer sem éltek
a betekintés lehetőségével.”
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Figyeljünk egymásra
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Téli készenlét a VÜSZI-nél

a hideg időben is!
A hideg téli idő beköszöntével megnő a kihűlés kockázata a lakóhellyel nem rendelkező vagy idős, egyedül élő
emberek körében. Kérjük, a
nagy hidegben mindenki fokozottan figyeljen embertársaira, és ha veszélyt észlel,
jelezze a megfelelő szervezetek, hatóságok felé.
•N
 e menjünk el az utcán földön vagy padon fekvő mellett, ha láthatóan legyengült, rossz állapotban van,
takaró és meleg holmi nélkül. Szólítsuk meg, ha nem
válaszol vagy zavarodottan beszél, veszélyben van.
Az alkoholos befolyásoltság
növeli a kihűlés kockázatát!
• Bizonyosodjon meg az idősebb, rosszabb egészségi
állapotban lévő, egyedül
élő családtagok, szomszédok és a közeli utcában élők épségéről és biztonságáról.
• Idős, beteg, segítségre szoruló szomszéd, ismerős
vagy családtag esetén figyeljük, hogy van-e mozgás a lakóhelyén, a hideg
időben füstöl-e a kémény.
Ismerős esetén megbizonyosodhatunk arról, hogy
van-e elegendő tűzifája,
meg tudja-e oldani annak
behordását.
• Veszély gyanújának esetén értesítsük a hatóságo-

kat, vagy tegyünk jelzést
a helyi szociális intézményeknél!

A Gödöllői Forrás Szociális
Segítő és Gyermekjóléti Központ az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: szociális alapon tűzifa igénylés intézése,
szociális étkezés, éjjeli menedékhely és nappali melegedő.
Cím: 2100 Gödöllő,
Ganz Á. u. 7.
Telefon: 06 (28) 513-605,
06 (28) 513-606
e-mail cím:
forras.gyk@gmail.com
honlap: forrassegito.hu
A rászoruló idős, beteg embereknek a házi segítségnyújtást a Gödöllői Egyesített
Szociális Intézmény biztosítja (térítésidíj-köteles szolgáltatás).
Cím: 2100 Gödöllő,
Ady sétány 56.,
telefonszám:
06 (28) 512-375
Krízishelyzetben hívjuk a
112-es segélyhívó számot!

A hajléktalanok átmeneti szállása a Forrásban

A VÜSZI felkészült a télre, a
rendszer üzemkész. Dr. Gémesi György polgármestert
Lukács Gábor a VÜSZI Nonprofit Kft. igazgatója a múlt
héten megtartott gépszemlén tájékoztatta arról, hogyan készültek fel a tél kihívásaira.
Mint elhangzott: 6 szóró-tóló
gépjármú vár bevetésre, készleten közel 24 tonna útszóró só
és 12 m3 folyékony csúszásmentesítő anyag van, de folyamatosan érkezik a már megrendelt szóróanyag.
A csúszásmentesítés és hó
eltakarítása és a jogszabályban előírtaknak megfelelő menetrend szerint zajlik.
Eszerint az I. ütemben mindig az autóbuszjáratok útvonalát teszik használhatóvá, hogy
a tömegközlekedésben ne keletkezzen fennakadás.

A II. ütemben a városi gyűjtőutak, a lakótelepi és egyéb
burkolt utak takarítása történik
meg, majd a III. ütemben kerül
sor a földutak járhatóvá tételére.
A VÜSZI feladata a kerékpárutak és az önkormányzati
tulajdonú épületek előtti járdák
takarítása is, a gyalogos közlekedési utakat azonban azoknak
az ingatlantulajdonosoknak kell
rendben tartani, akiknek az ingatlana előtt található. Ez egyaránt vonatkozik a különböző cégekre és a magánházakra is. A
lakótelepeken és a társasházak
esetében a közös képviselők
feladata a járdaszakaszok tisztántartásának, csúszásmentesítésének megoldása.
Gödöllőn több olyan út vezet
át, ami nem a város, hanem a
Magyar Közút Nzrt. kezelésében van, csúszásmentesítésükről tehát az ő kötelességük
gondoskodni.

Mégis
kinek
a dolga?
Nem árt tudni, hogy a tél nem
csak az utak kezelőinek, hanem az ingatlanok tulajdonosainak is jelentős feladatokat
ad! A VÜSZI feladata a kerékpárutak és az önkormányzati
tulajdonú épületek előtti járdák
takarítása is, a gyalogos közlekedési utakat azonban azoknak
az ingatlantulajdonosoknak kell
rendben tartani, akiknek az ingatlana előtt található. Ez egyaránt vonatkozik a különböző

cégekre és a magánházakra
is. A lakótelepeken és a társasházak esetében a közös
képviselők feladata a járdaszakaszok tisztántartásának,
csúszásmentesítésének megoldása. Erre nem árt fokozottan odafigyelni, mivel a csúszós
járdán véletlenül bekövetkező
balesetért a tulajdonos anyagi
felelősséggel tartozik, ami nem
ritkán élethosszig tartó kötelezettséget jelent.
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2022: A naptár

már megérkezett
Elkészült, és év
végéig valamen�nyi gödöllői háztartásba eljut a
gödöllői városi
naptár. Ahogy azt
már városunk lakói
megszokhatták a
kiadvány idén is különleges fotóválogatással örvendezteti meg az itt élőket.
A képek ez alkalommal Gödöllő
hangulatát tükrözik vissza, sokszor
a megszokottól eltérő szemszögből mutatva meg
városunk szépségeit, érdekes
színfoltjait. A képeket városunk
fiatal fotósai: Kovács Ibolya, Seesink Dániel és Tatár Attila készítették.

Már nem sokáig
kell fázni

A hideg beköszöntével egyre
többen tették szóvá a Máriabesnyőn vonatra várók közül,
hogy jó lenne, ha a szépen kiMindezek mellett a naptár alakított váróterem épületén
számos fontos információt tar- nem zárt ajtókat találnának.
talmaz, a legfontosabb városi Bár lapzártánk idején még ez
intézmények és a háziorvosok volt a helyzet, jó hír, hogy már
elérhetőségeit is megtalálhat- nem sokáig kell fagyoskodniják benne.
uk az állomásra érkezőknek.

Információink szerint az épület már megkapta a hatósági
engedélyt, és zajlik az adminisztrációs ügyek intézése. Ha
minden jól megy, már nem kell
sokat várni, és megnyitják a
várótermet az utazóközönség
előtt. Arról, hogy a pénztár mikortól fog működni, még nem
kaptunk tájékoztatást.

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 VÁROSÉRT 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 KULTURÁJÁÉRT díj adományozásának rendjét.

FELHÍVÁS

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.

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.

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

A díj átadására 2022. január 22-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.

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

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

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
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Hol intézhetem?
Sokaknak okoz problémát,
hová is forduljanak, ha
hivatalos ügyeiket kell
intézni. Sorozatunkban
ebben kívánunk segíteni.

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal
mérnöki irodájához számtalan feladat tartozik, köztük több, az önkormányzat határkörébe tartozó hatósági ügyben ide kell fordulni.
Ezek a következők:

Vízgazdálkodási
hatósági feladatok:

Vízjogi engedélyezési eljárás (pl. kutak);

Építésügyi
hatósági feladatok:

„egyéb gyomos” ingatlanokkal kapcsolatos eljárás – fakivágások engedélyezése
Telepengedélyezési eljárás, telep létesí- iránti eljárás;
tésének bejelentése bejelentés-köteles
ipari tevékenységgel, működési engedély
kiadására irányuló eljárás, üzlet működé- Szakhatósági feladatok:
sének bejelentése iránti eljárás, szállás- Telekalakítási engedélyezési eljáráshoz
hely-üzemeltetésének engedélyezése szakhatósági állásfoglalás és előzetes
iránti eljárás, vásárok, piacok és bevásár- szakhatósági állásfoglalás eljárások, salóközpontok engedélyezése iránti eljárás; játos építményfajták engedélyezési eljárásához szakhatósági állásfoglalás és
előzetes szakhatósági állásfoglalás eljárások, egyéb (környezetvédelmi, természetvédelmi, útügyi stb.) engedélyezési
eljáráshoz szakhatósági állásfoglalás és
előzetes szakhatósági állásfoglalás eljárások.
(Folytatjuk)

Ipar és kereskedelmi
igazgatási feladatok:

Környezetvédelmi
hatósági feladatok:

ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hatósági kérdésekben

Településképi bejelentés eljárás, telepü- Zaj- és rezgés-kibocsátási határérték
lésképi kötelezés eljárás, rendeltetésmó- megállapítása, zajpanasz elbírálása, nödosítási eljárás;
vényvédelmi feladatok – parlagfüves, ill.

2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
Hétfő: 8:00-18:00
Szerda: 8:00-16:30

Az önkormányzatnál
intézhető ügyek

állami hatáskörbe
tartozó ügyek

Anyakönyvi ügyek: születés, halálozás, házasság, élettársi
kapcsolat, névmódosítással kapcsolatos ügyek, gyámsági és gondoksági ügyek (leltárkészítés), települési támogatások;

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

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
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komposztálunk, nem kell zöldhulladékos zsák vásárlásával
bajlódnunk, és az elszállítással kapcsolatos gondot is kiküszöböltük.
Ha komposztálóba kerül a
konyhai zöldhulladékunk, a háztartási szemét mennyisége kb.
egyharmadával kevesebb lesz,
ezáltal az ökológiai lábnyomunk
tovább csökken.
Bár arra biztatunk mindenkit,
hogy ha teheti, komposztáljon
otthon, vagy hagyja a lehullott
avart a kertben, előfordulhat
olyan helyzet, amikor ez nem
megoldható.
Ebben az esetben a Diverzitás Alapítvány közösségi komposztálóját ajánljuk, amely az egyetem területén, a
SZIA Agroökológia Kert bejárata előtt található. Ide konyhai és kerti zöldhulladékot
is várnak, a komposztot pedig biozöldségek termesztéséhez használják fel. Fontos, hogy nagyobb mennyiségű falevelet,
fűnyesedéket zsákokban tegyük a komposztáló keret mellé, csere zsákot találunk kiakasztva.
(Bővebben a szolgalat.com-on
és Facebook oldalunkon.)

#GÖDÖLLŐKOMPOSZTÁL
A kerti komposztálás egy átfogó és zöld
megoldás, amellyel egyszerre több problémát kezelhetünk. A lehulló falevélből,
fűnyesedékből, konyhai zöldhulladékból értékes tápanyag keletkezik komposztálás során, amiért a kerti növényeink hálásak lesznek. Az avarégetéssel
járó szmog helyett tiszta levegőt élvezhetünk, ezzel egészségünket védjük. Arról nem beszélve, hogy az égetés során
keletkező szén-dioxid tovább gyorsítja a
globális felmelegedést. Ha a kertünkben

„Az éjjelen átviszek egy kis fényt,
mit egykor a nap tüze gyújtott még…”
Szent Mihály napfelkelte-nézéssel egybekötött megemelő ünnepe után a gödöllői Waldorf iskola közössége az elmúlt időszakban
az Évkör következő nagy hagyománnyal bíró
ünnepére készült nagy lelkesedéssel, melyet Szent Márton napján rendeztek meg
november 11-én. Sötétedés után az iskola apraja-nagyja a szebbnél szebb saját
készítésű lámpásaival vonult végig – a kisebbek a nagyobb diákok kíséretében – a
szülők által mécsesekkel kirakott út mentén,
ahol Szent Márton életének főbb mozzanatait mutatták be zenével kísért jelenetekben.
Idei különlegességként Szent Márton alakja
lovon is felsejlett a sötétben, még szemlé-

letesebbé téve a diákok számára a novemberi időszak védőszentjének személyét. Az
út most is az iskola udvarán megrakott hatalmas, varázslatos tűzhöz vezetett, ahol
közös éneklés fokozta az ünnepre való ráhangolódást, majd mindenki megoszthatta pogácsáját társaival, éppúgy, mint Szent
Márton köpenyét a koldussal.
Hagyományaihoz híven hamarosan újabb
családi programra készül a Gödöllői Waldorf iskola közössége: november 20-án,
szombaton 14-18 óráig rendezik meg az
Őszi Bazárt, melyre színes programokkal – többek között Kristályerdővel, Papírszínházzal, Csokizdával, Teaházzal, zenei
bemutatókkal, kézműves foglalkozásokkal és kirakodóvásárral – várunk szeretettel minden kedves barátot, ismerőst és
érdeklődőt! Erre az alkalommal
jelentetjük meg a nagy népszerűségnek örvendő Családi Naptárunkat is, amit nagy örömünkre
már sokan keresnek. (Bővebben a szolgalat.com-on és Facebook oldalunkon.)
www.waldorf-godollo.hu
Kecskés Judit
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Ami összeköt

– LIONS Békeposzter pályázat
Gyermekrajzok kerültek a falakra
a Rézgombos Szolgáltató és Inkubátorház
egyik termében. Itt állították ki az Első Budapest-Gödöllő LIONS Club által a gödöllői régióban 11-13 éves fiatalok számára kiírt
rajzpályázatra beérkezett képeket. A
pályázat egy nagy nemzetközi pályázat
regionális fordulója, ahonnan az országos megmérettetésre kerülnek az alkotások, majd az Amerikai Egyesület Államokban születik meg a végleges döntés
arról, mely alkotások szerepelnek majd,
a LIONS Békeposzteren.
Mint azt Csaba Antal, a szervezet elnöke lapunknak elmondta, a felhívásra
a régióból nyolc iskola – köztük Gödöllőről a Waldorf, a Szent Imre, az Erkel
Ferenc és a Török Ignác – diákjai adtak be pályamunkákat.
A pályázatra 20 pályamű érkezett,
amelyeket héttagú zsűri bírált el, ebben
a club négy tagja mellett Sz. Jánosi Erzsébet, Bányai Gizella és Posztobányi
Péter festőművészek vettek részt.
A szervezők végül több díjat is kiosztottak, és úgy döntöttek, több munkát is
tovább küldenek az országos döntőbe.
(Több fotóval a szolgalat.com-on és
Facebook oldalunkon.)

A Sisi Baráti Kör
szeretettel hívja és várja

2021. november 20-án szombaton 14 órára az Erzsébet
parkba, a királyné szobránál
tartandó koszorúzásra.

Egyesületünk, a járvány jelenlegi állására való tekintettel, ebben az évben zárt helyen történő megemlékezést nem tart.
Kiss Erzsébet elnök
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Emlékezés

gróf Teleki Pálra

JÓTÉKONYSÁGI
FELHÍVÁS!

Kedves
Gyermekszeretők!

Hagyományosan a róla elnevezett téren álló szobránál emlékeztek meg gróf Teleki Pál
egykori miniszterelnök főcserkészről születésének 142. évfordulója alkalmából a gödöllőiek.

A Teleki Pál Egyesület szervezésében
tartott tiszteletadáson az önkormányzat
nevében dr. Gémesi
György polgármester
és Pelyhe József önkormányzati képviselő koszorúzott.
A rendezvény keretében újraszentelték az áthelyezett, eredetileg 1939-ben
közadakozásból felállított kőkeresztet, amit az önkormányzat
helyeztetett át. A feszület most
a Teleki-szoborral szemben, a
korábbinál méltóbb helyre került.

A sokak által ismert és szeretett
lészpedi csángó
gyerekeknek ismét gyűjtünk karácsonyi aján dékcsomagokat. Ebben
számítunk mindazok segítségére, akik szívesen megtöltenek egy cipős dobozt
– a járványra való tekintettel – csak új iskolaszerekkel,
édességgel, játékokkal, de
használt, működő mobiltelefonnak is örülnének a gyermekek.

A jól lezárt (1000
km-es utat megtenni képes) dobozra kérjük ráírni,
hogy hány éves kislánynak vagy kisfiúnak szánják azt!
Az ajándékcsomagokat a Szent
Imre Katolikus Iskolában, a
Református Líceumban, a Városi könyvtárban vagy a Málnáriumban november 11. és
26. között szíveskedjenek leadni, mivel a Moldvába szállítás hosszú időt vesz igénybe.
Köszönettel,
a Gödöllői Értékvédő
Közhasznú Egyesület

Vendégek
a Gödöllői Óvodában

Szombathelyi Mocorgó Óvoda nevelői látogattak Gödöllőre. Elsőként a Gödöllői Óvoda Zöld, majd a Mesék Háza
Tagóvodát keresték fel. Intézménybejárást követően tájékozódtak a kollégák a helyi
pedagógiai programok megvalósulásának eredményességéről, az egyedi innovációk kipróbálásáról. Érdeklődve figyelték
a Gödöllő adta feltételek, épített és természeti értékek beépülési lehetőségeit a gödöllői óvodai nevelési gyakorlatba.
Számtalan ötlettel gazdagodtak a „zöld-programokkal” kap-

csolatban is, melyek az óvoda
keretein belül egyedi elképzelés, kreatív megvalósítás révén
váltak mindennapi gyakorlattá.
A szakmai konzultáció, eszmecsere rávilágított a kompetencia
alapú nevelési program beépülési formáira a helyi pedagógiai
programokban. Tájékozódtak a
mese és a játék minden tevékenységet átfogó lehetőségeiről. A meseláda ismerősen, a
mesefotel újdonságként hatott
a látogatóknak.
Szakmai napjukat egy csepp
városnézés és kastélylátogatás
zárt.
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még papír gyertyák és
bibliai idézetek kerültek. Az első, csokoládéval töltött adventi kalendáriumot az
1950-es évek végén
dobták piacra.
Decemberben az
utcán sétálva szinte nincs olyan ablak, ahol ne világítana
a gyertya piramis vagy
gyertyahíd, amin háromszög alakban, lépcsőzetesen
elrendezve hét gyertyával.
A gyertya piramis eredetileg íves alakú
volt és 11 gyertya volt rajta. Az első ilyen
gyertyaíveket a német érc bányászok készítették a karácsonyi műszakban együtt
töltött közös vacsorájukhoz.
Hamarosan beköszönt az advent. NovemAz első hét gyertyás változat
ber 28-án meggyújtjuk az adventi koszo1937-ben készült egy kiállításra. Később megjelentek a pirarú első gyertyáját, s ezen a napon a kemis jellegű változatok is. Napjaresztény egyházban megkezdődik az új
inkban mind a kettő népszerű,
év. Az advent a keresztény kultúrkörben
igaz már elektromos izzók via karácsonyt (pontosabban december
lágítanak bennük.
25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól
A hagyományok mellett új
számított időszak. A szó a latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami
szokások is megjelennek. A múlt
annyit tesz: „Úr eljövetele”. Az ünnepkörévben már egyre több településen jelent meg az „élő adventi
höz számtalan szokás, jelkép kapcsolódik. Ezeket gyűjtöttük csokorba.
kalendárium”, ami egyfajta ablak dekoráció. Ehhez azonban
A várakozás jelképe az adventi koszorú, ami ban – egyre inkább hozzátartozik az ad- kell egy szervező, aki összefogja az önkénáltalában fenyőágból készül, s melyet négy venti naptár. Ez is német eredetű. Az ötlet tes jelentkezőket, akik vállalják, hogy egy
gyertyával díszítenek. A gyertyák színe ha- Gerhard Lang édesanyjától származik, aki adott napon december 1-jétől 24-ig díszbe
gyományosan lila, mindössze egy, az utol- kisfiának készítette az első különleges öltöztetnek egy az utcáról jól látható ablasó rózsaszín. Minden vasárnap eggyel több kalendáriumot. Az első adventi naptárakba kot úgy, hogy azon az adott nap száma is
gyertyát gyújtanak meg, szájól látható legyen. Az adott namuk növekedése szimbolizálpon pedig kigyulladnak a fények.
ja a növekvő fényt, amelyet IsPersze a már bekapcsolódó abten Jézusban a várakozónak ad
lakok díszei az adventi időszak
karácsonykor. Az első advenvégéig világítanak.
ti koszorút 1840-ben Johann
A kezdeményezéshez kapcsolódik a „számvadász” játék: A kiH. Wichern német evangélikus
világított ablak címét a közösségi
lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyermédiában közzéteszik a szertyát helyezett el, és minden nap
vezők, a számvadászok pedig
eggyel többet gyújtott meg kaesténként útnak erednek, hogy
rácsonyig.
megkeressék és lefotózzák azokat. A képek azután felkerülnek a
Az adventi időszakhoz – főleg a kisgyermekes családokközösségi média oldalaira.

Advent

idején
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Fél évszázad
kórusmuzsika

Megalakulásának 50. évfordulóján, 2021. november 28-án
jubileumi koncertet ad a Gödöllői Városi Vegyeskar.  A Pechan Kornél által vezetett kórus különleges esttel ünnepli
fél évszázados születésnapját.

Mint azt Pechan Kornél lapunk
megkeresésére elmondta, a
koncertre nem csak a közönséget hívják, hanem az egykori kórustagokat is, hiszen az
est folyamán több olyan művet
is megszólaltatnak majd, amit
már az alapító kórusvezető
Ujváry Géza is műsorra tűzött.
Az alapítók egyébként ma is
stabil alapját adják a vegyeskarnak, öt olyan tagot tudhatnak soraikban, akik már ötven
esztendeje vesznek részt a közös munkában.

A november 28-ai hangversenyen madrigálokat, egyházi
műveket és a szórakoztató zenéhez sorolható kórusműveket
hallhat majd a közönség.
A jubileumot azonban nem
csak ezen az estén ünnepli
a Gödöllői Városi Vegyeskar.
A tervek szerint az évfordulóhoz
kapcsolódva jövőre még két koncertre kerül majd sor: az elsőre
tavasszal, amikor is Kodály Zoltán műveit helyezik középpontba, a másikra pedig – mintegy
zárókoncertként ősszel.
Pechan Kornél elmondta, szintén szerepel a tervek között, hogy
erősítsék a vegyeskar nemzetközi kapcsolatait, amiket az elmúlt időszakban megnehezített
a pandémia. Bíznak benne, hogy
lehetőség lesz testvérvárosi kórusok meghívására.

2021. november 17.

Sztárvendégekkel

folytatja a Jazz Klub

Igazi csemegével zárja az
évet a Jazz Klub: december 16-án 20 órai kezdettel a Benkó Dixieland Band
koncertje várja a közönséget a Királyi Váróban.
Az 1957-ben Benkó Sándor
által alapította zenekar majdnem hat évtizeden keresztül – egészen Benkó Sándor

2015 decemberében bekövetkezett haláláig – hazánk
legnépszerűbb dixieland zenekara volt. Ezt követően az
együttes kényszerűségből
több mint három évig a Dixie
Kings of Hungary név alatt
működött, majd 2019 májusában „visszakapta” a Benkó
Dixieland Band nevet.
A zenekar célja a Benkó-hagyományok tiszteletben tartása és ápolása. A közönség
ezen az estén egy tradicionális Benkó Dixieland Band
koncertre számíthat.
Jegyek kaphatóak a Királyi
Váróban és a könyvtárban, valamint a koncert napján a kezdést megelőzően is a helyszínen. Jegyár: 4000 Ft.
(Fotó: Szalóky Béla)

A Jó hír a jazz rajongóknak, hogy a Jazz Klub estjei januárban
is folytatódnak. Az év első hónapjában mindjárt két koncerttel: január 20-án a Karosi Júlia Quartet lép fel, január 28-án
– kivételesen pénteken pedig – egy kicsit a műfajtól elkalandozva – egy igazi sztárzenekar a HoneyBeast ad koncertet.

SoLaTi Music:

November helyett januárban
Zárva maradt a Jazz Klub november 11-én. A sokak által
várt SoLaTi Music zenekar koncertje betegség miatt elmaradt, a pótlásra a tervek szerint
2022. január 27-én kerül sor.
A 2016-ban alakult SoLaTi
Music a zenéjében ötvöződnek a különböző műfajok, de

főként az r'n'b a soul és a
jazz jellemzi. Tagjai az alapító
Tzumo Árpád, Heilig Tamás,
Toni Snétberger és Ocsovay
Damján, énekesük a csodálatos hangú Pocsai Kriszta, akit
már régebben is hallhatott a
gödöllői közönség.
(Fotó: S. H. E.)
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Ünnepre
hangolódás
(Folytatás az 1.oldalról.)
A hét minden napján kézművesek kínálják majd portékáikat,
megkóstolhatják a téli finomságokat, a karácsonyi vásárban.
Az ünnepi programsorozatot december 5-én a Talamba ütőegyüttes koncertje nyitja meg, majd december 22-ig
népszerű előadókkal találkozhatnak, mint az Anna and the
Barbies, Éliás Gyula Junior,

Peller Károly vagy a Budapest Jazz Orchestra. De fellépnek a gödöllői művészeti élet kiemelkedő csoportjai
is: többek között a Club Színház, a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete, a Küszöb zenekar, az Urban Verbunk és
a Gödöllői Városi Vegyeskar.
A rendezvénysorozat részletes programja a MUZA honlapján olvasható.

Berg Judit a könyvtárról:
Az egyik legjobb hely a világon

Berg Judit, a népszerű gyermek
könyv íróval
találkozhattak nemrég
olvasói a Gödöllői Városi Könyvtárban. A Rumini
és más mesék
szerzője örömmel
válaszolt a gyerekek
kérdéseire. Ám a gödöllői
látogatás nem csak az ifjú
olvasóknak volt élmény.
Az írónőt lenyűgözte a Gödöllői Városi Könyvtár. Saját  
Facebook-oldalán is bemutatta az intézményt, amelynek nem csak szakmai része
hanem hangulata is rendkívül pozitívan hatott rá:  „Ha

még hozzátesszük
a színes, vidám,
hangulatos
dekorációt,
a könyvtárosok kedvességét és
elhivatottságát, a kertben
épült kis tündérkertet és azt,
hogy a könyvtár belső udvarán nyáron sok nyugágy és pingpongasztal is
várja az olvasókat, igazán
beláthatjuk, hogy a Gödöllői Városi Könyvtár az egyik
legjobb hely a világon!” –
olvasható Berg Judit Facebook-oldalán, aki természetesen megkapta a könyvtár
olvasójegyét is.

A Művészetek Háza hátsó
folyosóján állandó kiállítás
kap helyet, valamint az intézmény belső kertje is Pécsi Ildikó emlékét őrzi a jövőben.
December 4-én 16 órakor
nyílik meg a fotókból, újságcikkekből, plakátokból álló
kiállítás, ahol helyet kap a
Kossuth- és Jászai díjas színművész néhány bútora, díjai
és jelmezei is – tudtuk meg
a kiállítást rendező L. Péterfi
Csabától.
– Pécsi Ildikó rajongásig
szerette máriabesnyői kertjét, virágait. Előtte tiszteleg
Gödöllő azzal, hogy róla nevezi el a MUZA belső kertjét.
A névadás mellett szeretnénk
ide ültetni saját kertjéből azt
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a liliomfát is, amit akkor ajándékozott neki a város, amikor
megkapta a Kossuth-díjat.
– Készül a róla szóló könyv,
amit nagyon sokan várnak.
Hol tart ennek a munkáival?
– A kézirat jelenleg a kiadónál van, s reményeim szerint
jövőre kiadásra kerül. De még
sok munka van vele: többek
között a fotók kiválogatása.
– A kiállításon Pécsi Ildikó
színészi munkássága mellett helyet kap a magánember is?
– Az állandó kiállítás színészi munkásságára, színházi szerepeire, filmjeire fókuszál. Több mint ötven év
munkásságát így is nehéz volt
besűrítenünk.

Nem marad
kettejük között
Két különleges nő:
Hernádi Judit és Tarján Zsófia – anya és
lánya, hosszú és göröngyös utat járt be
együtt. Egy országszerte ismert színésznő lányának lenni eleve próbák sora
elé állít egy gyereket
– főleg, ha olyasvalakiről van szó, mint Zsófi,
aki már kiskorától szintén művészi ambíciókat dédelgetett, és
a Honeybeast frontembereként
mára valóra is váltotta álmait.

Kettejük kapcsolatáról, annak nehézségeiről szól az a Ne
maradjon kettőnk
közöt t címmel
megjelent könyv,
melynek bemutatójára december
15-én kerül sor
Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központban 2021.
december 15-én 18 órakor.
A beszélgetést Hadas Krisztina vezeti.
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Bagoly könyvesbolt

ajánlója
Még fehérebb karácsony
Egyszer volt, hol
nem volt, volt
egyszer két fiatal
Marlee és Jackob,
akik szerelemtől
fűtve úgy döntöttek, hogy együtt
mennek tovább
az élet rögös ösvényén. Életüket
Szenteste kötötték össze, amikor hatalmas
pelyhekben hullt a hó.
Pontosan húsz évvel, három gyermekkel és sok tapasztalattal később Marlee és
Jackob december 24-én délután autóba ült, hogy aláírják
a válási papírokat. Minden elő
volt készítve, mindenben megállapodtak, az ügyvéd várt rájuk. A hóvihar miatt rengeteg
volt a baleset, az autópálya bedugult, ezért úgy döntöttek letérnek róla, és egy régi úton hajtanak át a hegyeken. Miközben
a kocsiban felelevenítik a régi

emlékeket, hirtelen,
szinte a semmiből
bukkan fel két hatalmas fényszóró…
Mikor Marlee
magához tér, egyedül találja magát az
összetört kocsiban. Kikászálódik,
de mivel Jackobnak nyoma sincs,
elindul, hogy segítséget hívjon.
Sorsdöntő éjszaka vár rá.
Nincs térerő, nincs közlekedés.
A házban, amire rátalál, egy
kedves öregúr veszi gondjaiba, ám a világtól itt is el vannak
zárva. A hóvihar miatt nincs telefon és áram. Beszélgetésük
egyszercsak különös fordulatot vesz.
	Mi lett Jackobbal? Kicsoda a titokzatos idős férfi? A válasz Marlee számára is épp oly
meglepő, mint az olvasónak.
(Chris Fabry – Gary Chapman:
Parázs a hó alatt)

Fény és árnyék

együtt fényben és árnyékban.
Fény és az árnyék – mindkettő fontos szerepet kap Fabók – Dobribán Fatime képein:
a számára oly kedves erdőrészleteken épp úgy meghatározóak, mint azokon az
alkotásokon, ahol
a nőiséget a ruha
és a test egy-egy
részletével jeleFabók – Dobribán
níti meg. Részletek, melyek a
Fatime alkotásaiból nyílt kiállítás
nőkről mesélnek,
a Levendula Galés melyeket csak
riában.
egy nő láthat meg.
A Gödöllői Református LíA megnyitón Pertis Szaceum művésztanára hosszú idő bolcs, Pertis Katica és Pertis Viután ismét önálló kiállítással lé- rág közreműködött.
pett a közönség elé.
A kiállítást december 9-ig teA tárlatot Nagy Anikó Mária kinthetik meg az érdeklődők.
(Több fotóval
filmrendező nyitotta meg, akit
a szolgalat.com-on és
régi barátság fűz az alkotóhoz.
Facebook-oldalunkon.)
Úgy fogalmazott: voltak már

Poket zsebkönyvben
jelent meg Istók Anna verse
A Károli Gáspár Református Egyetem 2020 tavaszán írt ki országos
verspályázatot „Bebábozódás után” címmel.
Akkor úgy tűnt, vége a
járvány okozta bezártságnak, a „bebábozódásnak”. A témát az újrakezdés, a járványidőszak és
a visszatérés dilemmái
adták.
A legjobb pályaművekből készült vers antológia október végén jelent
meg Bebábozódás után
címmel. A válogatásban
helyet kapott Istók Anna
Sotto voce című verse is.
A kiadvány a poket
zsebkönyvek sorát gazdagítja, így az ország

számos pontján hozzáférhető a verskedvelők
számára.
A Bebábozódás után
című kiadvány városunkban is beszerezhető a
Művészetek Házában található poketautomatából.
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Múltidéző

Művésztelep séta

Sétálva támogasd a Gödöllői
Iparművészeti Műhelyt!

Regisztráció:

multidezoseta@gmail.com

Múltidéző sétára hívjuk,
ahol megismerkedünk a
művésztelep történetével,
az épített környezet (rejtett)
kincseivel, valamint a művésztelepen központi szerepet játszó, ma is aktuális
értékekkel. A sétán lehetőség nyílik a Medgyaszay
István által Nagy Sándor részére tervezett műteremház
megtekintésére is. Találko-

zó az Erzsébet-park bejárata előtt.
A séta vezetői: Halászy Márta és Demeter-Guba Erzsébet.
Időpont: 2021. november
27. szombat, 14 óra.
A séta hossza: kb. 90 perc
Ajánlott korosztály: 14 év
fölött.
A séta minimum 5 fő részvételével indul!
	Támogatói ár: 1500 Ft/fő,
amellyel a Gödöllői Iparművészeti Műhely felújítását támogathatják
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Támogató naptár Kiskutya melegedő

segíti a gödöllői gyepi kutyáit
2022-es támogatói
naptárunk!!!

Tizenkét kutya szerepel a Gödöllői
Gyepmesteri Telep
támogató naptárán.
A második alkalommal megjelent kalendárium bevétele a
tervek szerint a maradék tizenhárom
kenelre való ponyva vásárlását segíti.
A képeken olyan
kutyák szerepelnek,
akik idén kerültek be
a telepre, többségük
ma is ott él és örökbefogadható.
A naptár 3500 forintos áron megvásárolható a Gödöllői Gyep- György út 5-7.), vagy megrenmesteri Telepen, a Vándor delhető a +36-70-648-0200Gsm Gödöllő üzletében (Dózsa as telefonszámon.

Megérkezett az új, 7 méter x 2,5 méteres melegedő
konténer a Gödöllői Gyepmesteri Telepre. Az új épület ad majd otthont a kistestű, rövid szőrű ebeknek télen,
védve ezzel őket a hideg ellen.
A közel 2 000 000 forintos
beruházásból 1,5 milliót a Gö- 500 000 forintot pedig a VÜdöllői Állatotthon Egyesület, SZI biztosított.

Vadmacskabiztos
úthálózat segítené
a fokozottan védett
emlős fennmaradását
A gázolások és az orvvadászat
veszélyezteti leginkább a vadmacskák fennmaradását egy
hét európai országot érintő,
új kutatás szerint, melyben a Magyar Agrárés Élettudományi
Egyetem (MATE)
kutatója is részt
vett. A Biological Conservation
szaklapban közzétett eredmények
szerint a fokozottan
védett faj túlélésének zálogát a közúthálózat vadmacskabiztossá tétele jelenthetné.
„A vadmacskák hosszútávú
védelme és fennmaradása érdekében kulcsfontosságú, hogy
megértsük, mi befolyásolja túlélésüket és melyek azok a fő
veszélyforrások, amelyek elhullásukat okozzák. A folyamatok megértése érdekében az
EUROWILDCAT projekt keretében hét európai országból 211
rádióadóval nyomon követett
vadmacska adatait gyűjtöttük
össze, és megvizsgáltuk, hogy
az emberi és környezeti zavaró tényezők milyen mértékben
hatnak az állatok túlélésére. Az
elemzéshez szükséges magyar
rádiótelemetriás adatokat a jogelőd Gödöllői Agrártudományi
Egyetemen végzett kutatások
szolgáltatták” – avat be az átfogó európai felmérés részleteibe
Dr. Biró Zsolt, a MATE Vadgaz-

dálkodási és Természetvédelmi
Intézetének egyetemi docense.
Az eredmények azt mutatják,
hogy a vadmacskák elhullása elsősorban emberi okokra vezethető
vissza, a leggyakoribb veszélyeztető
tényezők ugyanis
az elütések (57 %)
és az orvvadászat
(22 %) voltak. A kutatók azt is megállapították, hogy az elhullásokat elsősorban az
úthálózat fejlődése és sűrűsödése növeli erőteljesen.
„Azt tapasztaltuk, hogy ha a
vadmacskák mozgáskörzetén
belül négyzetkilométerenként 1
kilométerrel nőtt a nagyforgalmú autópályák és főutak sűrűsége, akkor az ütközések okozta
elhullás valószínűsége kilencszeresére nőtt. A faj megőrzése érdekében tehát egy kritikus
szint alatt kellene tartani az úthálózatot az érintett területeken,
vagy ha ez nem lehetséges, akkor vadmacskabiztos kerítéseket
és vadátjárókat kellene kiépíteni” – tette hozzá a kutató.
A későbbi vizsgálatokban arra
keresik majd a választ, hogy a
nagy- és kisforgalmú utak hogyan befolyásolják a vadmacskák előfordulását, mozgási aktivitását és élőhely-használatát
a különböző régiókban.
(MATE) Fotó: Demjén Tamás
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KERTÜNK

Közelgő tél = kertészkedés
Lehet-e télen a kertben újat alkotni? Mielőtt rávágnánk, hogy
nem, kicsit álljunk meg és gondoljunk utána. Jó pár évvel ezelőtt még azt mondtam volna
én is, hogy nem, de 10-15 éve
már szinte az egész tél olyan
enyhe, hogy építőként most
már én is végig dolgozom.

A természet, bár ilyenkor úgy
tűnik, aludni tér, igazából csak
lelassul, de a belső, számunkra láthatatlan folyamatai akkor
is működnek. Készülnek a tavaszra, a közelgő levélbontásra, ami nem is olyan sokára itt
van. Ilyenkor is hozzá lehet nyúlni a kertjeinkhez, sőt talán sokkal kevesebb hibát vétünk, mint
a tavaszi, nyári építéseknél, hiszen a nyári
forróság elkerüli a növényeinket és lassabban ugyan, de biztosabban fog kiteljesedni tavaszra. Sokan, akik csak tavasszal állnának neki a kertjeik építésének, már most
lebonthatják az útban lévő, oda nem illő tereptárgyakat, vagy kiszedhetik és átültethetik a rossz helyen lévő növényeiket, mert a
lassulásuk miatt nem sínylik meg annyira,
mintha ugyanezt tavasszal tennék. Ki lehet
alakítani az új formákat és ha nem is ültetjük el azonnal a vásárolt növényeket, megfelelő elhelyezéssel, védelemmel le is depózhatjuk a kert egy védett szegletében.
Hatalmas télre, mint amelyekkel régen
találkoztunk, nem
hiszem, hogy idén
szembesülnünk
kell, maximum egykét hét erős faggyal
és esővel. Ezeken a
napokon megpihenhetünk, de a fagymentes időszakban
bátran folytathatjuk
a kerti munkákat.
Miért ne tennénk?
Nagyon sokan karanténban voltak, vannak, sokan álltak át

TURUL

Fogadj örökbe
a Gödöllői
Gyepmesteri Telepről!

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

az otthoni munkákra, a kerti munka, de csak
a kinti létezés is hihetetlenül jó hatással van
ránk. Nekem elhihetik, én mindig kint vagyok,
nem is vagyok veszekedős. Csak néha... :)
Tél közeledtével vagy éppen télen, a veszélyes, vagy sérült fákat meg lehet igazítani, ki lehet vágni, sőt ilyenkor a lomb
hiányában könnyebben meg is közelíthetőek az ágak, a levágott, megtisztított növények alól a hulladékot sokkal egyszerűbben lehet összetakarítani. Ám a nagyobb
fák rendberakásához azért mindig hívjanak szakembert, mert veszélyes feladat.
Amikor talajmenti fagyot mondanak sem
kell megijedni, mert később kezdve a munkát már az is enged és hagyja
magát a talaj megdolgozni, így
akár a kerti utakat is megépíthetjük és minden olyan feladatot
elvégezhetünk, amit tavasszal.
Nagy előnyt szerzünk viszont
az idővel, mert ha szerencsénk
van, akkor tavasszal már új kert
ébredését figyelhetjük meg.
Egy tanácsot azonban fogadjanak meg. Öltözzenek fel rétegesen!
Jó kertészkedést kívánok:
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.hu

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.

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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Könnyed győzelmével

őszi bajnok a Gödöllő
A Pest megyei I.
osztályú bajnokság 14. fordulójában a Gödöllői
Bikák a sereghajtó Csomád otthonába látogattak.
A mérkőzés a papírformának megfelelően alakult,
5-0-ás, kiütéses
győzelmet aratott
a GSK.
Az első félidőben kétgólos előnybe került a Gödöllői Sport Klub,
Mudroch és Pancsuska találatával, majd a fordulást követően Dolhai, Richter és Halmos is
eredményes volt, ezzel beállítva a végeredményt.
A lefújást követően Győri Zoltán vezetőedző így nyilatkozott:
„Rengeteg szabálytalansággal
tarkított mérkőzés volt, nem vé-

letlen a sok kiosztott lap. Nem
volt könnyű helyzetben a játékvezetői hármas, volt periódus,
amikor úgy tűnt, hogy kicsúszik
a kezükből az irányítás. Örülök
és egyben büszke is vagyok,
hogy meg tudtuk őrizni a hidegvérünket. Azt kaptuk, amire készültünk, a felázott, csúszós talajhoz remekül alkalmazkodtunk,
illetve az agresszívebb játékstí-

mutatott játékhoz.
A Csomádi vezetőknek pedig köszönjük
a vendéglátást.”
A Dunaharaszti MTK döntetlenjének köszönhetően az utolsó forduló
eredményétől függetlenül őszi bajnok
a GSK. A 15. fordulóban (november
20., 13 óra) egyébként pont a tabella
lust is megfelelően tudtuk ke- második helyén álló Dunahazelni. Az első félidőben maxi- rasztit látja vendégül a Gödöllő.
málisan kihasználtuk az adódó
Forrás/fotó: facebook.com/
lehetőségeinket, viszont, ha a
GodolloiSportKlub
másodikban van
még egy kis szerenPest megyei I. osztályú
csénk, akkor sokkal
bajnokság, 14. forduló:
nagyobb arányú is
lehetett volna a győCSO-KI Sport – Gödöllői SK 0-5
zelmünk. Gratulálok
(0-2)
a játékosainknak a
a GRC az egyenlítéshez, de 24:22-es
gödöllői vezetésnél
fordítani tudott a TF
(26:24). A folytatás
szintén rangadóhoz méltón alakult,
a harmadik játékrész közepén már
három ponttal is elhúzott Szalay Attila
együttese, de a hazaiak 17:16-nál újra
átvették a vezetést,
azonban a GRC remekül hajrázott, és
szépített (20:25). A
negyedik szettben
már az elején magához ragadta a vezetést városunk csapata, és
nagyon simára sikerült a vége
(15:25). A döntő etapot mentálisan sokkal jobban bírták a vendégek és 15-8-ra sikerült megnyerniük az ötödik szettet.
A mérkőzést követően Szalay Attila vezetőedző a következőképpen nyilatkozott:
„Mondhatnám, hogy egy szo-

Drámai, ötszettes csatában

nyert a Gödöllő

sodik pontnál egy rossz leérkezést követően Kökény Petra
térdsérülést szenvedett, talán
A női NB I. Liga alapszaka- ennek is volt betudható, hogy
szának 5. fordulójában a Gö- a hazaiak végig vezetve húzdöllői Röplabda Club a TFSE ták be az első szettet (25:18).
otthonába látogatott.
A második játszmában egyre jobban játszottak a gödöllői
Nem indult jól a találkozó a lányok, fej-fej mellett haladt a
GRC-nek, hiszen már a má- két csapat, nagyon közel volt

Röplabda

kásos 3:2 a TF ellen, de ez
nem az volt! Nagyon büszke
vagyok a csapatomra, hogy a
sérülés és szétesett első játszma, valamint szettlabdákról
elveszített második játékrész
után így fel tudtak állni. Ilyen
akarat és küzdés szerintem
példa értékű! Reméljük Petra
sérülése nem komoly és minél
előbb vissza tud térni. Nagy
szükségünk van rá!”
Győzelmével a Gödöllői RC,
14 ponttal, a tabella első helyén
áll. A következő fordulóban ismét rangadó vár városunk csapatára, hiszen november 21-én
a Székesfehérvár otthonában
lép pályára a GRC.
Forrás/fotó:
facebook.com/
Gödöllői-Röp-labda-Club

NB I. Liga,
– alapszakasz,
5 forduló
TFSE – Gödöllői RC: 2-3
(18, 24, -20, -15, -8)
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Mészáros Eszter

bronzérmes vegyespárosban az Elnök Kupán

Sportlövészet
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A világkupa-döntőt felváltó, idén először
sorra kerülő pénzdíjas viadalt a lengyelországi Wroclawban rendezték meg.
A vegyespáros versenyeken összesorsolt
duók indultak. Mészáros Eszter az amerikai Lucas Kozenieskyvel alkotott egy párt,
s az alapversenyből könnyedén továbbléptek az elődöntőkbe. Ott – az egyéni viadal
szabályaihoz hasonlóan – két négy-négy
csapatot felvonultató versengésre került
sor, melyben minden sorozat után pontokat kaptak a csapatok, s öt kört követően kiesett a negyedik, majd újabb öt sorozat után
a harmadik, végül pedig újabb öt sorozat
után alakult ki a végső sorrend. A két első
küzdhetett meg egymással a győzelemért.
Az első négyesben MATE-GEAC sportolója és Kozeniesky lépett lőállásba és egészen kiválóan szerepeltek. Az első és második ötös sorozat után vezettek, sőt, két
lövéssel a vége előtt négy pont volt az előnyük a román, kínai riválisukkal szemben,
ám az utolsó két kört elveszítették, így beérték őket, a szétlövésben pedig egyetlen tizeddel kikaptak, ezzel a csoportban másodikok lettek, ami bronzérmet ért a számukra.
Forrás/fotó: fhttps://www.facebook.
com/hungarianshootingfederation

Gémesi Csanád

a legjobb magyarként 14. az orléans-i vk-n
A 35. születésnapját ünneplő Gémesi Csanád a nyolcaddöntőig jutott az
orléans-i kard Grand Prix-n.
A MATE-GEAC vívójának köszönhetően
láthatott a közönség egy bravúros magyar asszót. A 35. születésnapját éppen
a verseny napján ünneplő gödöllői olimpiai bronzérmes a legjobb 64 között előbb
simán búcsúztatta a francia Kleint (15:5),
majd a 16 közé kerülésért a világranglista harmadik helyén álló amerikai Derswitz-cel találkozott. Az esélyesebb tengerentúli már 10:5-re is vezetett, ám Csanád
szokásához híven ezúttal sem adta fel.
Remek tusokkal visszajött a meccsbe,
majd 14:14-nél az amerikai egyértelműen „bemozdult” a rajtba, amiért piros lapot kapott, a magyar pedig nyolcaddöntőbe jutott. Ott azonban a csapatban
háromszoros világbajnok, Tokióban olimpiai aranyérmes koreai Kim Junho kifogott rajta, 15:7-es vereséget szenvedett.
Gémesi Csanád így végül a 170 indulóból a 14. helyen végzett.
Forrás/fotó: hunfencing.hu

Vívás
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Sudoku

Beküldési határidő: 2021. november 30.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Czibere Sándorné, Viszlai Lívia;
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Frittmann László; Jakab Erzsébet;
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte: Borcsányiné Navratil Erzsébet
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Mészáros Botond, Farkas-Molnár Diana;
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Szántai Béla Dénes, Oláh Krisztián.

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

a karácsony örömét

DuóVill

a
Lámpa Szalonban!
A karácsony elengedhetetlen hangulati elemei közé tartoznak a csillogó, sziporkázó, szemet kápráztató, illetve
nyugtató, andalító fények.

Üzletünk már 18 éve várja
kedves vásárlóit Gödöllőn a
Hunyadi János utca 20. szám
alatt, ahol időnként még mindig sokan ránk csodálkoznak,
hogy ezzel a „műfajjal” is fogA DuóVill Lámpa Szalon és lalkozunk.
Villamossági Szaküzlet ezek
Aki viszont ellátogatott már
megismerésében, beszerzé- hozzánk egyszer is ebben az
sében szeretne segíteni min- időszakban, minden évben várdenkinek, Önöknek.
ja, hogy mikor veszi kezdetét a

„Karácsonyi fény és csillogás”
elnevezésű vásárunk.
Üzletünkbe november 2.
hetétől köszönt be az ünnepi
időszámítás, és tart egészen
december 23-ig. Az adventi
időszakban a szombati nyitvatartást meghosszabbítjuk a
nagy érdeklődésre való tekintettel.
Decemberben a szokásos
hétköznapi 8:00-17:00-ig tartó
nyitvatartást kibővítve minden
szombaton 8:00-17:00-ig vagyunk nyitva, hogy azoknak is
legyen idejük ellátogatni hozzánk, akik hétköznap ezt nem
tudják megtenni. Ebben az évben december 4-én, december
11-én és december 18-án szombaton várjuk az esti órákig Önöket ünnepi pompával kivilágított
üzletünk mindkét szintjén.
Kedvenc időszakunk ez nekünk is, hiszen karácsonyi hangulatban tölthetjük az év utolsó szakaszát az üzletünkben.
Évről évre még szélesebb áruválasztékot próbálunk felsorakoztatni, és eljuttatni kedves vevőink otthonába. Idén a sokak
számára már ismerősen csengő név, az EGLO is megkezdte szebbnél szebb karácsonyi
termékeit forgalmazni (Star Trading márkanéven). Mi mint kiemelt EGLO-SHOPinSHOP kereskedés ebből a termékkörből
is a teljes szortimentet bemutatjuk üzletünkben. Gyönyörű
skandináv stílusú és gyártású,
fából készült asztali/ablak díszek, fénypiramisok, diorámák,
diótörők, plüss figurák-manók
és még sok egyéb dekoráció
található a kínálatban, melyek
elemes vagy hálózati kivitelben kaphatók. Nálunk a fényfűzérek mellett minden egyéb
dekorációs termék is világít!
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Bátran állíthatjuk, hogy a
régió legnagyobb karácsonyi
fény-, és világítás áruválasztékával várjuk vásárlóinkat, akik
kívül-belül fel tudják díszíteni
otthonukat ízlésüknek megfelelően hideg vagy meleg fényű,
illetve színes LED világítással.
Sok éves tapasztalattal rendelkező kollégáink örömmel
segítenek eligazodni a fényfűzérek végeláthatatlan sokaságában, megtalálni a ház, illetve a karácsonyfa ékkövét
jelentő fényeket.
Minden termékünk ener
giahatékony LED fényforrásokat tartalmaz, melyek fogyasztása elhanyagolhatóan
alacsony. Sok világító fényfűzér
és fénydekoráció automatikus
időzítővel is el van látva, ami
még kényelmesebbé és energiatakarékosabbá teszi a minden napi használatot. Minőségi
kínálatunk termékeire gyártótól függően 1, 2 vagy akár 3 év
garancia időt biztosítunk. Termékeink egytől-egyig rendelkeznek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általi kiadott
engedélyekkel.
Szeretettel várjuk Önöket!
Ha tehetik látogassanak el
hozzánk! 
(x)
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INGATLAN

•   Eladó Gödöllőn a Kampis téren
•  Készpénzes ügyfeleimnek kere- egy téglából épült újszerű, 3 szosek társasházi lakásokat! Tel: 06- bás földszinti öröklakás. Iá.: 54 Mft.
20-539-1988
Érd.: 0620-919-4870
•   Blahán, 629  m2-es telken két
házból álló ingatlan eladó! 70  m2es ház két szoba, konyha, fürdő,
étkező, a másik 40  m2-es házban
két szoba előtér található. Iár: 49.5
MFt! Tel: 06-20/539-1988
•   Családi házat, építési telket keresek Gödöllőn és környékén ügyfeleim részére, kedvező irodai jutalékkal! Tel: 06-20/944-7025
•   Gödöllő újvenyvesi részén
106  m2-es új építésű önálló családi ház 600  m2-es telekkel, év
végi átadással eladó! CSOK, ZÖLD
HITEL FELVEHETŐ RÁ! Kulcsrakész
ár: 78,5Mft! Tel: 06-20/772-2429
•   Budapesten a XVIII kerületben
eladó egy összkomfortos családi
ház. Érd: 06-30-420-9260
•   Hajdúszoboszlón eladó egy felújítandó 80 nm-es, összkomfortos
ház 565 nm-es telken. Elsősorban
kp-s vevőknek. Ár: 14.900.000 Ft.
Tel: 06-30-583-0628

•   Eladó Gödöllőn 140 nm-es épület, 90 nm-es raktárrésszel 640
nm-es saroktelken, jelenleg bútorüzletként működik Gödöllő forgalmas helyén 85 millió irányárért.
Érd.: 0620-919-4870

•   Gödöllő központjában, másfél szobás, felújított, bútorozott ÁLLÁS
lakás kiadó. Gyermektelen, állat •   Munkaidő pótlékkal műanyag
mentes és nem dohányzó sze- feldolgozó gödöllői kft. felvesz
mélyeknek. Tel.: 06-20-248-0001, BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT,
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, FORGÁCSO06-20-535-7547
LÓT, KARBANTARTÓT, NAPPALI
•   Kiadó Veresegyházon a Bar- BIZTONSÁGI ŐRT és FRÖCCSÖNtók Béla úton földszinti, 30 nm- TŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat
es, újonnan épült, színvonalas, is szívesen fogadunk. Érd: 06-20igényes luxuslakás udvarkap- 9423-112, uzemvezeto@plastexpcsolattal 120.000Ft/hó+rezsi; 2 ress.hu www.plastexpress.hu
hónap kaució. Érd.: 0620-9194870
•   Gödöllői belsőépítész cég keres önállóan dolgozni tudó, nem
dohányzó munkatársat, műhelyi
ÜZLET, IRODA, GARÁZS és helyszíni szerelési munkára. Ér•   Irodahelyiségek kiadók Gö- deklődni ezen a telefonszámon
döllő Dózsa György úton. Par- lehet: 06-70-984-9000
kolóval rendelkeznek, 4 db
egyenként kb. 20 nm-es helyi- •   Szadán a Szűcs Fogadója csaség, ebből 2 db egybe nyitha- patbővítés miatt konyhai kisegító. Érdeklődni telefonon: 06- tő, szakács és felszolgáló kollégák
70-592-6111
jelentkezését várja rész vagy tel-

•   Eladó Gödöllőn 140 nm-es
épület, 90 nm-es raktárrésszel
•   Eladó Gödöllőn 140 nm-es, szin- 640 nm-es saroktelken, jelenleg
teltolásos, 4 szoba összkomfortos bútorüzletként működik Gödölcsaládi ház szuterénnal, garáz�- lő forgalmas helyén 85 millió
zsal. Az 1488 nm-es telken még irányárért. Érd.: 06-20van egy 125 nm-es vállalkozásra 919-4870
alkalmas téglaépület teljes összkomforttal. Iá.: 73 M Ft. Érd.: 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
•   Gödöllő Palotakerten 1,5 szobás, gépesített, klímás, nemdohányzó 10.emeleti lakás kiadó.
Érd.: +36-20-344-2107
•   Gödöllőn kertes házban külön
bejárattal szoba-konyha, fürdőszoba kiadó gyermek nélküli párnak. Azonnal beköltözhető,
berendezett, gázfűtéses lakás. 0630-581-3827

•    Eladó Erdőkertes központjában
100nm-es téglából épült 3 szobás, •   Gödöllőn a János utcában 1.
családi ház pincerésszel 1000nm- emeleti, 2 szobás, bútorozott
es telken. Iá.: 43 MFt. Érd.: 0620- lakás kiadó. 120.000 Ft + rezsi
919-4870
és egy havi kaució. Tel: 06-30903-3565
•   Eladó Turán 70  nm-es részben felújított, vert falú paraszt- •   Városközpontban kiadó 2,5
ház 500nm-es telken. Iá.: 18  MFt. szobás bútorozott lakás 2022 jaÉrd.: 06-20-919-4870
nuár végétől. Kiváló paraméterek: csendes hely, jó közlekedés,
•   Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos konvektoros fűtés, alacsony reutcában egy 3. emeleti 2+fél szo- zsi. Fiatal párnak ideális választás.
bás, erkélyes, déli fekvéses társas- Nemdohányzó, kisállat nélküli jeházi öröklakás. Iá.: 34,5Mft. Érd.: lentkezők érdeklődését várom:
0620-919-4870
info@csanakert.hu

2021. november 17.

2021. november 17.

hirdetés

jes munkaidőre. Jelentkezni: 06- •   Mogyoródi étterem konyhai ki20-9430-746
segítőt keres azonnali kezdéssel.
Tel: 06-30-435-8929
•   Munkatársat keresünk angol
nyelvű összetett adatfeldolgozó irodai munkára. A fényké- SZOLGÁLTATÁS
pes önéletrajzokat az info@ad- •   FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50
juvo-online.com e-mail címre nyelven, anyanyelvi, diplomás,
várjuk. Felsőfokú végzettség gyakorlott szakfordítókkal, tolelőny. Pályakezdők pályázatát mácsokkal! Kedvezményes, áfais várjuk.
mentes díjak. I.L.I. Fordítóiroda,
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 06•   Belvárosi társasház keres heti 20-556-2653, 06-20-543-1775,
egy alkalomra udvari takarítót. e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com
06-70-418-0859
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HITELÜGYINTÉZÉS

TELJESKÖRŰ, GYORS SEGÍTSÉG.
HÍVJON HA KÉRDÉSE VAN!
Lakáshitelek • Babaváró • Személyi kölcsön • CSOK
www.zoldlakashitel.hu • www.zoldbabavaro.hu
www.zoldszemelyikolcson.hu • www.zoldcsok.hu
Telefon:

06-30-342-6308

Kerti tavak tisztítása. Talajfúrás.
06-30-747-6090
•   KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. Elérhetőségek: 0630-592-1856, zacsekne.
danuta@gmail.com
•   VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK
karbantartása felújítása, javítása. Tel: 06-20-9527-289, 0628-476-229
•   SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
•   Language Cert akkreditált, vírusirtás garanciával. Hétvégén
nemzetközileg elismert, egy- is! Tel: 06-30-333-9201
nyelvű nyelvvizsga Gödöllőn az
I.L.I. Nyelviskolában! Ugyanitt •   DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS
egyéni és kiscsoportos nyelv- NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502tanfolyamok kedvezményes dí- 5620
jon. Érdeklődni: I.L.I. Kft., 20/5431775, 20/556-2653, info@ili.hu
•   DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás
nélkül. Ázások csőtörések meg•   KERTGONDOZÁS. Bízza most szüntetése. Vécék tartályok csarám! Fakivágás, sövényvágás, pok szifonok cseréje. Csatorna
bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20Füvesítés, gyepfelújítás, vegy- 491-5089
szeres gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés. •   REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSEÁgak, levelek elszállítása. Eresz- RE akár 2 órán belül! Új redőny
csatorna tisztítás. Kerttakarítás. azonnal megrendelhető! Péter
Kerítésfestés. Gépi permetezés. úr, 06-20-3685-888

2021. november 17.

szedése. Szolgáltatások: törmelék bezsákolása, kis mennyiség
esetén elszállítása. Konténerek
megpakolása. Kulturált munkavégzés. Hívjon bizalommal: Péter 06-20-266-0104
•   HEGESZTÉSI MUNKÁK! Kerítések, korlátok fémszerkezetének
elkészítését vállaljuk. Nyíló kapuk gyártása és cseréje. Tel: 0620-9463-409
•   KERÍTÉSEK készítése és SZERELÉSE! Drót, fa, fém kerítések készítése. Kész kerítésrendszerek felállítása. Kerítés lécek cseréje. Régi
kerítések BONTÁSÁT VÁLLALJUK.
Tel: 06-20-9463-409

•   GIPSZKARTONOZÁST, laminált
parketta lerakást, ablakcsere javítást és egyéb szépészeti felújítást
EGÉSZSÉG,
vállalok. Referenciákkal, ingyenes
konzultációval korrekt árajánla- TESTÁPOLÁS
tot adok. Kizárólag magánsze- •   GYÓGYPEDIKŰR, illetve szike
mélyeknek. Érd: 06-70-701-1008 mentes pedikűr! Fájdalom mentes körömszabályozás! Gödöllő
•   REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI CSE- Köztársaság út 37, 06-20-452-4477
RE, SZÚNYOGHÁLÓ készítés, redőnyök motorizálása egész Pest •   IDŐSEK GONDOZÁSÁT vállalom
megyében garanciával, megbíz- Gödöllőn és környékén. Számlaható szakembertől. Rövid hatá- képes szociális gondozó vagyok.
Ár megegyezés szerint. 06-20ridőre. 0670-418-3032
452-4477
•   TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítása, tetőszerkezeti munkák, tetőfedés, ácsmunka, bádogos munka, OKTATÁS
ereszcsatorna, Lindab tetőfedés, •   ANGOL és SPANYOL nyelvoktalécezés, fóliázás, ereszdeszkák, tást vállal FILMSZINKRON, könyvmadárdeszkák festése, palajaví- fordítás, vizsgaelőkészítés és kortások, kúpcserép lekenése, leszö- repetálás területén jártas FIATAL,
gelése. Bármilyen kisebb javítá- tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70sokat is vállalok. Nyugdíjasoknak 559-3918
10% kedvezmény! Érdeklődni: 0630-526-8532
•   Tapasztalt ANGOL tanárként általános angol órákat, érettségire,
•   ÁCS-TETŐFEDŐ-BÁDOGOS Új középfokú nyelvvizsgákra felkétetők készítése, régiek javítása, te- szítést, korrepetálást, beszédkésztőszerkezeti munkák, ereszcsator- ség fejlesztést vállalok online is:
na, ereszdeszkák festése, zsindely flora.nagyfalusi@gmail.com 06javítás, Lindab lemezelés. Egyéb 20-358-6057
kőműves munkákat is vállalunk
(szigetelés, burkolás, stb.) Nyugdíjasoknak kedvezmény! 06-70- TÁRSKERESŐ
222-1974
•   Egyedülálló 58 éves technikus
férfi keresi hozzáillő párját tar•   BONTÁST vállalunk! A munka- tós kapcsolat reményében lehevégzés kézzel, ill. elektromos szer- tőleg Gödöllő és környékéről. Ha
számokkal történik. Beltérben: szereted a kultúrát, kertészkedést,
válaszfalak és burkolatok eltávo- utazást, kirándulást, hívjál: 06-20lítása, szerelvények leszerelése, 428-4545
konyha és a fürdőszoba előkészítése a felújításhoz. Nyílászárók
kibontása. Kültéren: melléképüle- UTAZÁS
tek és kerti építmények teljes körű •   Utazz a Benyus Voyage-al egy
elbontása. Kerítések és járdák fel- napos feltöltődésre Bogácsra. Ár:
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12.000 Ft/ fő. Az Ajánlat tartalma: •   Mínusz fokban tartható 300– fürdő belépő, – borkóstoló és 400 literes hűtőládát vennék. 06borkorcsolya, – idegenvezetés 30-569-8137
és utiköltség. Időpont: 2021. 11.
27. (szombat). Érdeklődni: +36JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
30-166-4960
•   AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben
ADÁS-VÉTEL
vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink:
•   RÉGISÉG. Pappné Szilvia szak- beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
becsüs díjtalan kiszállással vásá- szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új
rol antik bútorokat, festménye- akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Teket, órákat, mindenféle szobrokat, metővel szemben) 06-30-536-4300,
vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás 28/611-728 www.akkugodollo.hu
és hiányos darabokat is), régi pénzeket, könyveket, bizsukat és ékszereket, borostyánt, mindenféle EGYÉB
régiséget és HAGYATÉKOT. Leg- •   MÉZET közvetlenül a termelőmagasabb áron vásárolunk első től, a Ludányi Méhészetből! Akácvevőként! Tel.: 06-70/942-0806, , Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce
krém, Lépesméz, Propolisz, Virág06-70/603-7642
por és Dióbél kapható. 3kg fölött
•   Étkezési, befőzési lekvár és cefre házhoz szállítjuk. 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 vásárolható, 720 ml-es csavaros tetejű befőttes
ára 8500 Ft. UNIBOND BT. Gödöllő, üveget cserébe elfogadok. HázKőrösi Cs.S. u. 33. Tel.: 06-28-432- hoz szállítás. Szabó Méhészet Gö941, 06-70-342-5447
döllő, Lovas u.3. 28/417-913
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