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Gödöllői Városi Vegyeskar:
50 év kórusmuzsika
Jubileumi koncerttel ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját a Gödöllői Városi
Vegyeskar.
A díszhangverseny különleges utazás volt időben és zenében: az ötven évvel ezelőtt
megszólaltatott madrigáloktól,
Bartók és Kodály művein át a
gospelig csendültek fel a különböző kórusművek, amelyek az
elmúlt évtizedekben szerepeltek a kórus
repertoárjában. A koncertre napra pontosan fél évszázaddal a megalakulást követően került sor a Művészetek Házában.

A rendezvényen dr. Gémesi György polgármester mondott köszöntőt és méltatta
a kórus tevékenységét, amit majd Ujváry Gézáné, az alapító kórusvezető Ujvá-

ry Géza özvegye elevenítette
fel a megalakulást és a kezdeti
időszakot, az első fellépéseket.
Mint mondta, mindez szorosan
kapcsolódott az Erkel Ferenc
Általános Iskola ének tagozatának megindulásához, amihez a szülők támogatására is szükség volt.
(Folytatás a 10.oldalon)
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Képviselő-testületi döntések
Gödöllő szempontjából összességében
sikeresen alakulnak a szállodaperek
Lapzártánk idején kapott tájékoztatást a képviselő-testület a
nemrég mérföldkőhöz érkezett
szállodaperekről, amelyekről az
elmúlt hónapokban mind a helyi, mind az országos fideszes
sajtóorgánumokban számtalan
megtévesztő, hangulatkeltő információ látott napvilágot. A több
szálon futó perek részleteit Bárdy
Péter alpolgármester ismertette.
A perek alapját az képezte,
hogy a régi községháza (mai
Erzsébet Királyné Szálloda) felújítása során a kivitelezést végző cég részben nem végezte el,
részben pedig nem megfelelő
minőségben végezte el a szerződés szerinti munkákat, melyet
a bíróság által kirendelt független igazságügyi műszaki szakértők is megerősítettek.
A pereknek három fő iránya
volt: a büntetőjogi felelősség, a
pénzügyi tartozások, valamint az
önkormányzat és a városi cégek
közötti vagyonátadás eljárása.
A legjelentősebb kérdés az
volt, hogy kit terhel büntetőjogi felelősség: a Gödöllővel szemben
álló vállalkozó(ka)t vagy esetleg a
városvezetést. A bíróság egyértelműen úgy foglalt állást, hogy
büntetőjogi felelősség kizárólag a várossal szemben álló dr.
Komlós Jánost terheli, akit a bíróság minősített módon, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés folytatólagos
elkövetésének bűntettében jogerősen bűnösnek talált, és 2 év
börtönbüntetésre ítélt, melyet 5
év próbaidőre felfüggesztett. A
polgármesterrel, a városvezetés
bármely tagjával, illetve a képviselő-testülettel szemben semmilyen elmarasztaló döntést nem
hozott a bíróság, hiszen a város
részéről nem történt semmilyen
bűncselekmény.
A bíróság azt is vizsgálta, hogy
a város cégének mekkora ös�szeget kell kifizetnie a kivitele-

zést végző vállalkozás számára,
illetve a bíróság által megállapított szabálytalanságok miatt
mekkora összegre számíthat a
szemben álló felektől. Mivel a bíróság szerint az el nem végzett
munkákért a jóteljesítési garancia összegének visszatartása
nem megfelelő eljárás mentén
történt, ezért az összeg és kamatai (a felszámoló adatai
alapján 157 M Ft) illeti
a kivitelezést végző
A város
céget. Viszont jogrészéről
erősen megállapítást nyert, hogy
vagyonvesztésénem történt
a várossal szemsemmilyen bűn- vel és 700 milliós
ben álló dr. Komkárral riogattak, ezcselekmény
lós János 278 M Ft
zel szemben a tény,
összegben, valamint
hogy legalább 200 millió forint pluszpénz folyvárhatóan ez idáig 158
M Ft kamatokkal, azaz össze- hat be a város költségvetésébe
sen várhatóan 436 M Ft erejéig a még folyamatban lévő perek
kártérítési felelősséggel tartozik eredményeként.
az önkormányzatnak. Ennek az
A beszámolót követően a fiérvényesítése folyamatban van. deszes képviselők számtalan
Gödöllő szempontjából tehát a kérdést tettek fel, amik azonban
kifizetendő 157 millió forint áll – ahogy dr. Gémesi György polszemben a várhatóan legalább gármester megjegyezte – egy
436 milliós összeggel. Gödöl- előre megírt forgatókönyvet tüklő város így legalább 200 millió röztek: kérdéseikre ugyanis az
forintos nyerő pozícióban van alpolgármesteri tájékoztatás soa testületi ülésen elhangzottak rán korábban elhangoztak már
a válaszok.
alapján.
A számos félinformációra épüA bíróság döntött arról is, hogy
a szállodát működtető cégek át- lő állítás között Péterfi Gábor (Fiszervezése megfelelő eljárás desz-KDNP) például azzal rukkeretében történt-e. Ebben a kolt elő, miszerint a város több
kérdésben a bíróság nem teljes ingatlanát, így a városházát is
mértékben fogadta el az önkor- lefoglalta a végrehajtó. Ezt dr.
mányzat érveit. Ennek eredmé- Kiss Árpád jegyző cáfolta: mint
nyeképp 711 M Ft-ot az önkor- elmondta, a végrehajtó szabálymányzatnak át kell utalnia a talanul járt el, ráadásul mivel az
100%-ban saját tulajdonú cé- önkéntes teljesítésre rendelkegének a számlájára. Ahogy a zésre álló határidő még nem járt
testületi ülésen az előterjesz- le, így az októberi döntést követők rámutattak, ez az összeg tően jogszerűen nem is lehetett
nem veszteség Gödöllő szá- volna végrehajtási eljárást indímára, hiszen a város saját cé- tani a város ellen.
gének a számlájára történik az
A dolog pikantériája, hogy a Fidesz-KDNP-s képviselőcsoport
összeg átutalása.
Bár a fideszes sajtóorgánu- tagjai a szállodaperrel kapcsomok következetesen a város latban többek között olyan dön-

téseket támadtak, és kértek számon a polgármestertől, amiket
korábban, önkormányzati képviselőként a KDNP gödöllői vezetője is megszavazott.
Egy érdekes megjegyzés is
elhangzott Kolozs Csabától (Fidesz-KDNP). Szerinte az önkormányzat nem való arra, hogy
vállalkozást működtessen…
Meglepő ez a kijelentés a város egy olyan vállalkozásával
kapcsolatban, ami az elmúlt
10 évben közel egymilliárd forint hasznot termelt a városnak bérleti díj, iparűzési adó,
idegenforgalmi adó, valamint
vállalati eredmény formájában
– miközben folyamatosan az országos átlag feletti kihasználtsággal működik.
A témával kapcsolatban egyetlen kérdés maradt nyitva, amit
Gémesi György tett fel a Fidesz-KDNP képviselőinek: ők
mit tettek volna? Kifizették volna a 88 millió Ft-ot annak ellenére is, hogy a vállalkozó nem
végezte el a munkát? Erre a kérdésre azonban a polgármester
nem kapott választ.
A témát a képviselő-testület a
költségvetés módosításának keretében tárgyalta. A rendeletmódosítást a képviselők egyhangúlag elfogadtak.
(k.j.)
További részletek Gödöllő
város Facebook-oldalán.
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Képviselő-testületi döntések
Kapjon Gödöllő kompenzációt: Ismét fideszes NEMek
2021. október 21-én Gödöllő
Város Képviselő-testülete határozatot fogadott el, melyben
visszautasította a Magyar Iparkamara elnökének az önkormányzatokat tovább sarcoló
javaslatait és felhatalmazta a
polgármester, hogy az önkormányzatokat ellehetetlenítő
kormányzati tervek, intézkedések esetén tárgyalásokat kezdeményezzen a kompenzáció
érdekében. A FIDESZ-KDNP
képviselőinek többsége nem
szavazta meg a határozatot.
Az októberi ülésen az előterjesztés
során eljárási hiba történt, megerősítésként dr. Gémesi György polgármester most újra beterjesztette a képviselő-testületnek.
„Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete üdvözli Magyarország Kormányának
gazdaságösztönző intézkedéseit, és örömmel tekint a 6,1%os gazdasági növekedésre,
mellyel a magyar gazdaság

A név szerinti szavazás eredménye:
Török Sándor (Fidesz–KDNP): NEM
Dr. Péterfi Gábor (Fidesz–KDNP): NEM
Máthé László (Fidesz–KDNP): NEM
Kolozs Csaba (Fidesz–KDNP): NEM
Kocsi Tamás (Fidesz–KDNP) NEM
Klement Péter (Fidesz–KDNP): TARTÓZKODÁS
Epres György (Fidesz–KDNP): TARTÓZKODÁS
Dr. Gémesi György (Gödöllői Lokálpatrióta Klub): IGEN
Bajkó Norbert (A hely az érték városvédő egyesület): IGEN
dr. Győrfi Beáta (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) IGEN
Nagy Péter(Gödöllői Lokálpatrióta Klub) IGEN
Molnár Gergely György (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) IGEN
Pelyhe József (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) IGEN
dr. Pappné Pintér Csilla (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) IGEN
kilábalhat a járvány miatti vis�szaesésből.
A Képviselő-testület azonban
Gödöllő város közösségének érdekeit figyelembe véve ellenzi a
Kormány azon javaslatát, amely a
2021. évhez hasonlóan 2022-ben
is az önkormányzatok költségvetéséből nyújtana támogatást a helyi iparűzési adó megfelezése for-

májában, ugyanis az intézkedés
mind városunk működése, mind
a fejlesztések területéről drasztikus forráselvonást okozna.
A fentiek alapján a Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés j) pontja alapján a
helyi önkormányzatoknak biztosított felterjesztési jogával élve
az önkormányzatok finanszíro-
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zása tekintetében feladattal és
hatáskörrel rendelkező Belügyminisztériumhoz, valamint Pénzügyminisztériumhoz fordul kezdeményezve, hogy Gödöllő Város
Önkormányzata teljes és szabadon felhasználható kompenzációban részesüljön a kieső iparűzésiadó-bevétel ellentételezéseként.”
– áll a határozatban, amit név szerinti szavazással fogadott el a testület. A FIDESZ-KDNP képviselői
ez alkalommal sem támogattak.
A testület ezt követően döntött
arról is, hogy alapot hoz létre a
kulturális, sportélet és az egészségügy támogatására, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi
iparűzési adó alanyai vagy bármely más gazdasági szereplő,
magánszemély a gazdaság élénkítését és támogatását biztosító
adózási szabályok miatt megváltoztatott (kedvezőbb) gazdasági
helyzete alapján, az erre történő
befizetéssel támogassa a város
kulturális, sport és egészségügyi
célú feladatainak megvalósítását.
A támogatásokat Gödöllő Város Önkormányzatának
12001008-00155330-05900005
számú bankszámlájára várják.
A határozatot 9 igen és 6 tartózkodás mellett fogadta el a
testület.

Búcsú

Tasnády
Tamástól

Készül a jégpálya
Megkezdődtek a műjégpálya kialakításának munkálatai az Alsóparkban, a Grassalkovich-szobor melletti területen.
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 pályát
december 12-én 17 órakor adják át. A nevelési-oktatási intézmények számára ingyenes lesz
a használata.
A pályát a szezon végén elbontják, és a helyét újra fűvel
ültetik be.

Szomorú hír érkezett belga testvérvárosunkból Turnhoutból: Elhunyt Tasnády Tamás, aki hos�szú éveken át segítette a két
város kapcsolatát. Gödöllői barátainak búcsúját Pintér Tamás
juttatta el lapunknak.
„Október 10-én még köszöntöttük a 88. születésnapján Tasnády
Tamást. Ő volt az a belgiumi Turnhoutban élő, de mindig magyar
érzületű, aki Marcel Hendrickx,
nemrég elhunyt polgármesterének segített fordítani, tolmácsolni, amikor kulturális vagy sport
rendezvények voltak a két város között.
Tamásnak nem volt könnyű
fiatal kora, 1956-ban a forrada-

lom leverése után, néhány verse és gondolkodása miatt menekülnie kellett.
Turnhoutba, Budapest után
a második hazájába került, ott
élte le egész életét. Tamást,
megviselte felesége 4 évvel
ezelőtti halála, de mellette állt
családja: Tihamér fia, menye
Vanessza, Piroska lánya a párjával.
Tamásnak sok barátja volt
Gödöllőn, figyelemmel kísérte
művészeti és sportesemények
fejlődését, s a benne élők életét. Gyertyája november 8-án
hunyt ki. Nyugodjék békében!”
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VÜSZI: A legsürgősebb
feladat a létszámfejlesztés
Szeptember óta új vezetője van a városüzemeltetési feladatokat ellátó VÜSZI Nonprofit Kft-nek. Lukács Gábor
építőmérnök, mind köztisztviselői, mind
ügyvezetői megközelítésből ismeri az
önkormányzati városüzemeltetési feladatellátást.
– Nem ismeretlen terep ez az ön számára.
– Hosszú ideig vezettem a Csömöri Községgondnokságot, ami jó alapot adott a
mostani munkámhoz. Gödöllőn élek, úgy
gondolom, hogy korábbi tapasztalataimat
jól tudom kamatoztatni saját városomban.
Ugyanakkor kihívás is számomra, hiszen
itt a korábbinál háromszor nagyobb lélekszámú településről van szó.
– Az elmúlt negyedévben volt alkalma
alaposan megismerni a cég helyzetét.
Mit tart a legsürgetőbbnek az önre váró
feladatok közül?
– Legfontosabb a létszámemelés mind
az adminisztratív, mind a fizikai munkát
végzők körében. Ennek az első lépései
már megtörténtek. Jelenleg összesen 43an dolgozunk itt, ami nagyon kevés a feladataink ellátásához.
– Lesz rá ember? Hiszen sokszor hallottuk és halljuk, hogy az itteni bérek
nem igazán versenyképesek…
– Ez részben így van és a bérrendezés
valóban elkerülhetetlen, de ennek ellenére tudunk vonzóak lenni a munkavállalók
számára! A munkaerőpiac azon területein,
ahol mi keresünk munkatársakat, jelenleg
sokan dolgoznak úgy, hogy alacsony bérrel vannak bejelentve, a pénzük másik részét pedig nem hivatalosan kapják. Ám ez
egyre többeknek nem felel meg. Idő kellett hozzá, ma már sokan belátják, hogy a
feketén kapott pénznél a stabil, magasabb
bejelentett fizetés – mellé cafetéria és munkaruha – a kiszámíthatóság többet ér. Mi
pedig ezt meg tudjuk adni a dolgozóinknak.
– Nehéz időszakban vette át a VÜSZI-t,
hiszen a covid itt is minden szempontból megnehezítette a munkát és még
nincs vége az évnek…
– A negyedik hullám még sok kérdést felvet. Az év első része is nehéz volt – mint
azt az elődöm, Domonkos Ernő is elmondta - és most is komoly kihívás elé állíthat

– Az ügyfélszolgálaton is nagyon kevesen dolgoznak, sok az adminisztratív munka, a személyes ügyintézés. Sok esetben
a munkatársak nem tudják felvenni a telefont, de az üzenetrögzítőre érkezett bejelentéseket is feldolgozzák és ugyanúgy
kezelik, mint ha valaki személyesen tesz
bejelentést.

bennünket, ha a munkatársaink kiesnek megbetegedés miatt. Elég, ha két sofőr kiesik a
munkából, máris alvállalkozót kell bevonni.
Ezt szeretném elkerülni, ezért nagy gondot fordítunk a megelőzésre, a járványügyi
szabályok betartására.
– A VÜSZI feladatai nagyon sokrétűek, hiszen ide tartozik a csapadékvíz elvezetés,
a járda és az útkarbantartás, a közterületi szemét szedése, a parkfenntartás, a temető üzemeltetés, a parkolás és a gyepmesteri telep működtetése, valamint az
illegális hulladéklerakás felszámolása.
A lakosság részéről mely területtel kapcsolatban érkezik a legtöbb észrevétel?
– Az útkarbantartással és az illegális
hulladéklerakással kapcsolatban érkeznek folyamatosan a bejelentések az ügyfélszolgálatra. Az előbbi igyekszünk a törvényben előírt határidőn belül elvégezni,
ami a feladattól függően 30- 90 nap. Sürgős esetben azonnal kiszállunk a helyszínre. Nagyon ritka, hogy ebből kicsúszunk,
de annak mindig valami nyomós műszaki
oka van. Persze a lakosság ezt másként
érzékeli, akinek kerülgetni kell a kátyút, annak egy hét is hosszú időnek számít. jelenleg nyolc munkatársunk végzi ezt a munkát. Nyolc ember, egész Gödöllőn!
Az illegális hulladéklerakás szintén állandó probléma. Tapasztalataim szerint ezen
a téren csak kamerák kihelyezésével lehet
eredményt elérni, s amíg az emberek szemlélete nem változik meg, addig ez a helyzet nem fog megoldódni. De ez a probléma
mindenhol jelen van, nem csak Gödöllőn.

– Beköszöntött a tél. Nemrég
volt a gépszemle. Hogyan sikerült felkészülni?
– Hat szóró, toló gépkocsi
áll felkészülten a hó eltakarítására, csúszásmentesítésre és
szóróanyagból is van elegendő. Ami viszont nagyon fontos, hogy ha
leesik a hó, a járdák takarításánál minden lakó végezze el a saját ingatlana előtti szakasz jég és hó mentesítését. Mi az
önkormányzat kezelésében lévő utakat
és járdákat takarítjuk, és a jelenlegi létszám mellett szükség van alvállalkozókra is. Nem tudunk egyszerre mindenhol
ott lenni. Ilyenkor a munkát hajnali 3-kor
kezdjük, hogy mire reggel elindulnak az
emberek a munkába, biztosítsuk a közlekedést. Először a belső fő közlekedési
utak takarítását végezzük el, hogy a tömegközlekedés zavartalan legyen. Utána az aszfaltozott alárendelt utak következnek, itt előtérbe helyezve a meredek
utcák takarítása. Ezután jönnek a zúzottköves és föld utak. Kerületekre osztottuk
a várost csúszásmentesítési szempontból,
ami teljes lefedettséget biztosít.

– Lát kritikus pontot ezen a téren?
– Amiről már most sejthetjük, hogy gondot fog okozni, az a Köztársaság úti felüljáró. Itt már most látható, hogy nem lesz elég
a gépi takarítás, mivel az eltolt hó az üveges rész mellett fog felhalmozódni, ahonnan kézi erővel kell majd elhordani. Kézi
takarítás fog kelleni az itt kialakított kerékpár sávra is, ide ugyanis a legkisebb gépünk sem tud felhajtani – túl keskeny a felhajtó rész, és a terhelési adatok miatt sincs
meg a feltétele. Úgy tűnik, a tervezés során erre nem gondoltak…
Mi mindenesetre arra törekszünk, hogy
megoldjuk ezt a feladatot is. Bízom benne,
– Apropó ügyfélszolgálat! Sokan ne- hogy a következő esztendőben már egy nahezményezik, hogy nehéz elérni, leg- gyobb létszámú elkötelezett csapattal doltöbbször csak az üzenetrögzítő fogad- gozhatunk azért, hogy még szebbé, élheja a hívásokat. Mi ennek az oka?
tőbbé tegyük Gödöllőt!
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Így tájékoztassuk
a háziorvost!

Terítéken

a társasházak
biztonsága
„Társasházak napja” címmel
online konzultációt tartottak
a katasztrófavédelmi kirendeltségek - köztük a Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség is – 2021. november
24-26. között.
A fórumról Péter András tűzoltó alezredes, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
hatósági osztályának vezetője
és Ürmösi Károly tűzoltó alezredes, a Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetője tartottak tájékoztatót.
Mint elmondták, az online konzultáció célja volt, hogy a társasházak lakóközössége széleskörű
tájékoztatást kapjon a lakóépületekben követendő tűzmegelőzési szabályokról, a társasházak hatósági ellenőrzéseinek
tapasztalatairól. A konzultáció kiemelten foglalkozott a kémények
használatára és a gázkészülékek felülvizsgálatára vonatkozó
szabályokkal, a lakásokon belüli

A Covid megjelenése óta a korábbiaktól eltérő, bátran mondhatjuk nehezebb lett az orvos
– beteg kapcsolattartás. Sokak
számára problémát jelent a telefonon vagy e-mailen keresztül történő egyeztetés.
A Magyar Orvosi Kamara a
napokban tette közzé azt a tá-

jékoztatást, ami segít a betegeknek abban, mire figyeljenek,
milyen információkat osszanak
meg az orvossal, ha betegnek
érzik magukat.
A kapcsolattartás módjáról
egyébként célszerű mindenkinek egyeztetni a saját háziorvosával!

villamos
berendezések felülvizsgálatának fontosságával, a tárolási
szabályokkal, a napelemrendszerek megfelelő kivitelezésével,
a kéményseprőipari tevékenységgel kapcsolatos tudnivalókkal és természetesen a helyi tapasztalatokkal, sajátosságokkal.
Az érdeklődők a témával kapcsolatos kérdéseiket e-mailben
tehették fel és a válaszokat is
e-mailben kapták meg.
Mint megtudtuk, visszatérő
téma a növények folyosói kihelyezése, aminek egy esetleges mentés kapcsán lehet jelentősége. Néhány éve még sok
esetben jelentett problémát az
is, hogy a lakók ráccsal zártak
le egyes folyosószakaszokat.
Ezen a területen pozitív változások tapasztalhatók – ma már
a legtöbb helyen gondot fordítanak arra, hogy ilyen esetekben
is betartsák a jogszabályokat.

Idén is érkezik a Betlehemi Békeláng

Városunk ünnepi hagyományaihoz már hozzátartozik, hogy advent idején megérkezik a Betlehemi Békeláng. Az esemény sokak
számára jelenti az ünnepi felkészülés fontos mozzanatát.

Az átadó ünnepségre a tervek
szerint december 12-én, advent
harmadik vasárnapján, 16 órakor kerül sor a Művészetek Háza
előtti területen.
A rendezvényen mindenkinek
lehetősége lesz meggyújtani
A láng idén is megérkezik Gö- gyertyáját, mécsesét.
döllőre, hogy a Születés Temp- 	Ezt követően a lángot a Királomából elhozza a béke üze- lyi Váróban őrzik majd, ahová el azok, akik szeretnének róla
netét.
december 24-ig látogathatnak gyertyát gyújtani.

	December 12-én hamisítatlan karácsonyi hangulat vár az
Alsóparkba látogatókra. A Betlehemi Békeláng átadó ünnepséget követően, a Karácsonyház
és a Grassalkovich-szobor közötti területen 17 órakor adják
át ünnepélyesen a műjégpályát.
	Szintén ezen a napon nyílik
meg a MUZA Adventi Napok keretében a karácsonyi vásár.
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Hol intézhetem?
Sokaknak okoz problémát,
hová is forduljanak, ha
hivatalos ügyeiket kell
intézni. Sorozatunkban
ebben kívánunk segíteni.

Az iroda vezet
számos nyilvántartást:

Méhnyilvántartás, kereskedelmi nyilvántartás, szálláshely-nyilvántartás, telepnyilvántartás, vásárok, piacok, bevásárlóközpontok
nyilvántartása, talált tárgyakkal kapcsolatos nyilvántartás, ebnyilvántartás.

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal mérnöki irodájához számtalan feladat tartozik, köztük több a közterülettel, rendezvényekkel kapcsolatos engedély
kiadása.

A Közterület-használat
engedélyezése:

engedélyezések, itt lehet igényelni az
alábbi hozzájárulásokat:

  •  Közműfektetéssel, közműrákötéssel kapcsolatos előzetes hozzájárulások.
  •  Közműfektetéssel, közműrákötéssel kapcsolatos útfelbontás hozzájárulások.
  •  Súlykorlátozással érintett utcákat érintő
behajtási engedély.
  •  Közútcsatlakozások engedélyezése,
  •  Túlméretes, túlsúlyos járművek útvonalengedélye.
Közútkezelői feladatok:
  •  Ide tartoznak az állattartással kapcsolatos ügyek is, ezen belül az állatvédelA mérnöki irodához tartoznak az önkormi ügyek is.
mányzati kezelésű utakkal kapcsolatos
  •  Közterület-használati hozzájárulás kiadására irányuló eljárás.
  •  Taxiállomások igénybevételének engedélyezése iránti eljárás.
  •  Választási plakátok elhelyezését szolgáló ideiglenes hirdetőberendezések közterületen való elhelyezésének engedélyezése iránti eljárás.

Ide tartozik a zenés, táncos rendezvények nyilvántartása, valamint ezek engedélyezése is.
A nyilvántartások mindenki számára hozzáférhetők Gödöllő város honlapján, a www.
godollo.hu oldalon. Szintén itt megtalálhatók és letölthetők a különböző engedélyek megkéréséhez, bejelentéséhez szükséges formanyomtatványok.

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.

2021. december 1.

civil

gödöllői szolgálat 7

Ismét megépül

a mézeskalácsváros
A Magyar Rákellenes Liga
Gödöllői Alapszervezete
idén is mézeskalácsváros
építésére invitál. Az elkészült alkotásokkal ebben
az évben is a gödöllői Dózsa György úti IDŐS OTTHON lakóit ajándékozzák
meg karácsonykor.
Indul a telekfoglalás és a
házépítés! Jelentkezni lehet:

Online: addtovabbamosolyodat.mrlgdl@gmail.com
címen.
Személyesen: a Gödöllői Városi Könyvtár Mi újság Irodalmi kávézójában
– Fehér Renátánál.
December 14. és 17 között
kiállításra kerülnek a könyvtári kávézó és olvasó teremben a mézeskalácsváros
épületei, alkotásai, melyekre várják a szavazatokat.

Miklós nap előestéjén szeretettel
várják a családokat a Rokkka
zenekar Mikulás váró koncertjén!

Vasárnap délután felcsendül
Szent Miklós püspök legendája, kiderül kinek ad Mikulás virgácsot, kinek hoz kalácsot és
varázsolhattok velünk hóesést
Mikulás szánja alá, de a gyerekek örömére is. Patkolhatnak
majd rénszarvasokat és huncut
kisördögöket, akik szaloncukrot és diót lopkodnak az ablakba
tett ajándék csomagokból. Dudaszóra belebújhatnak a nagy
bundákba és meggyújtják majd
a második gyertyát is az adventi koszorún.
Közben pedig az is kiderül
milyen sokféleképpen nevezik
a gyerekek a Tél legöregebb
Apóját. Mindezekre fény derül
december 5-én vasárnap sok-

sok dallal, mondókával, lakkos
szárú piros kiscsizmával!
A Rokkka zenekar Mikulás
váró koncertje a gödöllői Királyi Váróban 2021. december 5-én vasárnap 11 és 15
órakor.

Civil Karácsony ÚJRA! – a MUZA-ADVENT keretében
Hozzon magával egy szép történetet
vagy verset és egy bögrét a finom teához!
Tavaly sajnos elmaradt a járványhelyzet miatt, de idén újult
erővel rendezi meg a Gödöllői
Civil Kerekasztal Egyesület a
nagy népszerűségnek örvendő
Civil Karácsonyt december
17-én, pénteken 15:00 órától, ezúttal egy új helyszínen,
a MUZA Adventi Művészeti Napok keretében, a Novo
Café mellett felállított szabadtéri színpadon. Az elmúlt
évek hagyományaihoz híven

most is szeretettel várjuk a
civil szervezetek képviselőit, városunk polgárait, hogy
együtt ünnepelhessünk!
A szívet melengető rendezvényt közös énekléssel kezdjük, majd ez alkalommal is
nagy örömmel fogadjuk, ha
megosztják az egybegyűltekkel legszebb szívhez szóló karácsonyi történetüket, emlékeiket, vagy akár legkedvesebb
versüket!

Meleg tea, marinált
-fokhagymás man
galicazsíros kenyér
és a szervezetek
által kínált finomságok mellett
kötetlen, jó hangulatban szeretnénk együtt ünnepelni mindazokkal, akik egész évben önkéntesen fáradoztak a város
szebbé tételén.
15:45 órától pedig a Megújult Nemzedékért Alapítvány
vár mindenkit bábműsorral

és élő gospel muzsikával!
A környezettudatosság jegyében
kérjük, hogy minden kedves vendégünk hozzon
magával egy bögrét a meleg tea elfogyasztásához, ezzel is szeretnénk kímélni környezetünket az
eldobható hulladékoktól!
Szeretettel várunk mindenkit!
A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület elnöksége
További információ:
gdck.info@gmail.com,
www.godolloi-civilek.hu
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Erzsébet-napi

tiszteletadás
Erzsébet királyné szobránál
gyűltek össze a gödöllőiek,
hogy a hagyományokat folytatva megemlékezzenek a magyarok szeretett királynéjáról
Erzsébet nap alkalmából.
Az eseményen Kiss Erzsébet, a Sisi Baráti Kör elnöke
köszöntötte a megjelenteket.
A rendezvény végén a résztvevő szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés virágait a királyné Erzsébet-parkban
lévő szobrának lábánál. Gödöllő Város Önkormányzata nevében Bárdy Péter alpolgármester koszorúzott.

A Sulyán cukrászdáé
a legfinomabb
szaloncukor

Tarolt a gödöllői Sulyán
Cukrászda az Év Szaloncukra versenyen: az
„Egy falat Mennyország”
sütemény fantázianevű
terméke kapta az aranyérmet, valamint az Év
Kézműves Szaloncukra
kategóriában is elhozták
az első díjat a Roppanó
kekszes fehércsokoládé
trüffel szaloncukor fehércsokoládéban elnevezésű különlegességgel.
A szaloncukrok megmérettetését 2020-ban
rendezték meg először
civil kezdeményezésre,
amit Kovács Ádám és
Kovács Gergely a Szeretem a csokit bloggerei álmodtak meg.
Idén már 152 féle szaloncukrot neveztek be a
versenybe.
A második helyen a
kiskunlacházi Demeter Cho- Stühmer pisztácia krémes
colate jamaicai feketekóku- szaloncukra végzett.
szos szaloncukra, a harma(Fotók:
dik helyen pedig a maklári
azevszaloncukra.hu)
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Gödöllői Magazin:
Hamarosan itt a következő!
Hosszú idő eltelt azóta,
hogy az olvasók kézbe vehették a Gödöllői Magazint.
Nos, jó hírrel szolgálhatunk,
hamarosan ismét a postaládákba kerül a népszerű
kiadvány.
Ahogy azt már megszokhatták, ez alkalommal is
számtalan érd e ke s s é g e t
találnak majd
az oldalakon.
Izgalmas beszélgetések
várnak az olva s ó k r a é s
sok mindent
megtudhatn a k e g y ko ri gödöllői és

városunkhoz kötődő hírességekről is.
Kalandozunk a nagyvilágban: Ez alkalommal a népszerű síparadicsomokat keressük fel.
Ötleteket kaphatnak ahhoz, mi kerüljön az ünnepi
asztalra- és ahhoz is, hogy milyen italok melegítenek fel a
téli hidegben.
Mindezek
természete sen csak ízelítő.
Hogy mi mindenről olvashatnak még a
Gödöllői Magazinban, az nemsokára kiderül.
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magazin

tört ki, és mint kisgyermek, árvaságra
jutott. Ezért a szüleitől örökölt hatalmas
vagyonával Patara érsekéhez, (aki apja
testvére volt,) a város kolostorába költözött. Az ő felügyelete mellett nevelkedett, s gyermekévei alatt megszerette a
kolostori életet, majd iskoláinak befejeztével a papi hivatást választotta. Életét
az emberiségnek és a gyerekek tanításának szentelte. Bárki kérte, mindig segített. Emberszeretete, segítőkészségének híre messze földre eljutott. 19 éves
volt, amikor nagybátyja (szintén Miklós,
myrai püspök) pappá szentelte. Halálát
december 6-ra teszik, ám a pontos év
nem ismert. A különböző források alapján 340 és 350 között hunyt el. A legendák szerint lelkét angyalok vitték végső
nyughelyére, ahol egy tiszta forrás eredt.
Az eredeti Szent Miklós legendához
kapcsolódó szokásokat az Új-Amszterdamba (későbbi New-York) bevándorló
holland telepesek honosították meg. Az
amerikai Mikulás-imázs (Santa Claus)
azonban csak később, egy vers illusztrációjának nyomán született meg. Clement
Clarke Moore 1823-ban íródott „Szent Miklós látogatása” című verséhez Thomas
Nast rajzolt képeket a Harper's magazinba. Nekik köszönhetően kerültek olyan
részletek a köztudatba, mint, hogy a
Mikulás műhelye az
zás motívuma mindegyikben
Északi-sarkon található s többek között
benne van. Egy változat szerint egy aranyrög pont az egyik
az is, hogy rénszarvasai a követkelány száradó harisnyájában landolt. Innen eredhet a szokás,
ző neveket viselik:
miszerint a gyerekek megtiszÜstökös, Íjas, Csiltított cipőjükbe vagy
lag, Táncos, Pompás, Villám, Táltos,
harisnyájukba várják
Ágas és Rudolf.
az ajándékot.
Szent Miklós
Az eredeti Mikulás öltözéke viszont
Krisztus után 270
ekkor még merőkörül a Kis-Ázsia-i
ben más volt: a XX.
Anatóliában, Patara
század elején lila,
városában született
egy gazdag család gyerme- kék és zöld színű kabátban is ábrázolkeként. Már gyermekkorában ták. A mostanában ismert piros-fehér
is történtek vele csodák. Alig ruházatát 1931-ben találta ki egy amekezdte el iskoláit, amikor Pa- rikai grafikus, Haddon Sundblom, a The
tara városában nagy járvány Coca Cola Company megbízására.

Jön a Mikulás!
Hamarosan, december 5-én este a gyerekek nagy gonddal kitisztítják csizmájukat, és kiteszik az ablakba, hogy
másnap reggelre a Mikulás belecsempéssze ajándékait. De ki is valójában
ez a titokzatos Mikulás, aki a zárt ablakon át, vagy a kéményen keresztül bemászva ajándékot hoz?
A Mikulás bár kitalált személy, szorosan kötődik a keresztények Szent Miklós alakjához.
Miklós egy római provincia püspöke volt a
IV. században. Egész életét és vagyonát
a szegények és a gyerekek megsegítésének szentelte, mégis egyetlen cselekedete miatt vált világszerte ismertté.
A legenda szerint Miklós püspök szomszédságában egy nagyon szegény ember
lakott, három eladósorban lévő lányával,
és mivel hozomány híján, nem tudta kiházasítani gyermekeit, Miklós megszánta
őket, és három egymást követő éjszaka
alatt, titokban egy-egy aranyrögöt dobott
be az ablakukon, hogy a lányok férjhez
mehessenek.
Több változatban is elterjedt a legenda, de az éj leple alatt történő ajándéko-
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Gödöllői Városi Vegyeskar:
50 év kórusmuzsika
(Folytatás az 1. oldalról)
Lényegében belőlük alakult a vegyeskar, ahol ma már – ahogy
fogalmazott – a tagság sokszor
anyáról kislányra, apáról fiúra
száll.
A jubileumi koncerten külön
köszöntötték a kórus munkájában az alapítás óta résztvevőket: Kiss Györgyné Marikát,
Kolozs Lászlóné Csöpikét, és
Koltai Lászlót.
Mint kiderült, az idei esztendő kettős
évforduló a kórus életében, Pechan Kornél ugyanis 20 esztendeje áll a Gödöllői Városi Vegyeskar
élén.
A koncert első részében többek között egyházi művek, Rahmanyinov,
Liszt és Purcell műveit hallhatta a kö-

zönség, a második részben pedig a vidám,
tréfás művek kerültek a középpontba.
A záróénekre kibővült a vegyeskar: a közönség soraiból az egykori, ma már nem
aktív tagokat is színpadra invitálta Pechan
Kornél.
A koncerten közreműködött Herczenik
Anna operaénekes, Papp Gyula zongoraművész, Kánya Andrea hegedűművész,
Nagy Bertalan énekművész.
(Több fotóval a szolgalat.com-on
és Facebook oldalunkon.)
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December 5-én, Pécsi Ildikó
Kossuth- és Jászai díjas színművész halálának évfordulóján
nyílik meg a Művészetek Háza
hátsó folyosóján az állandó kiállítás, amely fotókkal, plakátokkal, újságcikkekkel tiszteleg
előtte. Az összeállításban néhány személyes tárgya, jelmeze bútora is helyet kap.

A kiállítás megnyitóval együtt
kerül sor a MUZA belső kertjének névadójára: a szabadtéri előadásoknak is helyet adó
udvar Pécsi Ildikó nevét viseli a jövőben. Az elmúlt napokban már ide ültették saját kertjéből azt a liliomfát, amit akkor
ajándékozott neki a város, amikor megkapta a Kossuth-díjat.

Bagoly
könyvesbolt

ajánlója

Tündérek között

Azt mindenki tudja, hogy az
erdőmélyi tisztások titkokat
rejtenek. Így van ez a kerek
erdő közepén lévő tisztással
is, ahol az erdő kis lakói élik
mindennapi életüket. KisBobó, a katica, Zümike, a Szundi-Bundi mackó, Csipcsirip
és a többiek játszanak, kergetőznek, míg Bagolydoktor
és Gombóc az erdei galamb
és a többi „felnőtt” végzi a
dolgát. Egyikük sem láthatja a tündéreket, akik szintén

itt élnek és épp a tündérkirálynő két kis tündérgyermeke születésének örvendnek.
Mazsi és Csipiszke a tündérek szabályai szerint nevelkednek, ám mint a gyerekek,
ők is hajlamosak a huncutságra, amiből időnként jó kis kalamajka kerekedik. Még szerencse, hogy a jószándék
vezérli őket!
Az erdei állatkák és a tündérek számtalan izgalmas kalandot élnek át együtt – ám
ezt csak Mazsi és Csipiszke tudja. Történeteiket Tóth
Anita gödöllői meseíró könyveiből ismerhetik meg az olvasók.
A vidám, szórakoztató ,
mégis tanító történetek nem
csak a gyerekeket, hanem a
felnőtteket is könnyen elvarázsolják. Kiváló ajándék lehet a Mikulástól, vagy a karácsonyfa alá.
(Tóth Anita: Tündérföldön,
és Tündérföldön Álomporral)
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Erzsébet királyné szavalóverseny
– Pécsi Ildikó Emlékgála
Mondhatnánk, hogy hagyományosan
Barokk Színházban rendezték meg
az Erzsébet királyné emlékére meghirdetett vers- és prózamondó versenyt, ám az idei rendezvény eltért a
korábbiaktól.
A mottó, „A szép szavakért...” – ami Pécsi
Ildikó idézet volt – mint maga a versenynap, különleges volt, hiszen a szervezők
ez alkalommal a verseny megálmodójára,
lelkére, mozgatórugójára, örökös zsűrielnökére, Pécsi Ildikóra emlékeztek és előtte tisztelegtek.

A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak
A gálán tíz vers- és prózamondó és két
Egyesülete megalapította a "Pécsi Ildikó zenei produkció szerepelt, majd az egykori
Emlékdíjat", melyet 2022-től kezdve min- versenyzők produkciói után, a Pécsi Ildikó
dig a legkiemelkedőbb előadó vagy mű- Színtársulat előadásában hallhattak részvészeti csoport kaphat meg.
leteket a nézők, Heltai Jenő: A
Most nem került meghirdetésnéma levente című darabjából.
re hagyományos formában a verA gála végén felavatásra keseny, a gálára azokat a szavalókat,
rült az Erzsébet királyné előkertben álló selyemakác fa melletti
zenei produkciók előadóit hívták
emléktábla, amely Pécsi Ildikó
meg, akik több éven keresztül
tiszteletére került elhelyezésre.
eredményesen vettek részt a találkozón, akikre Pécsi Ildikó hatás(Több fotóval a szolgalat.
sal volt és akiket ő is minden alcom-on és facebook
kalommal örömmel látott viszont.
oldalunkon.)

Már három
évtizede fújják

Jeles évfordulóhoz érkezett
a Gödöllői Városi Fúvószenekar, idén ünnepli fennállásának harmincadik évfordulóját. A jubileum alkalmából
december 12-én este a Művészetek Háza színháztermében adnak jubileumi koncertet.
A zenekar 1991-ben alakult meg zeneiskolai keretek
között – még mint Gödöllői
Fúvószenekar. 2001-től már
mint Gödöllői Városi Fúvószenekar vonultak be a magyar fúvószenei életbe, sok
sikert aratva itthon és kül-

földön egyaránt, öregbítve
városunk gazdag kultúrájának jó hírnevét.
Az ünnepi hangversenyt
szokás szerint indulókkal
kezdik – árulta el lapunknak
Ella Attila, a zenekar vezetője. Az est első részében fúvószenekarra írt kortárs darabok, komolyzenei átiratok
csendülnek fel, de fúvósaink az opera világába is elkalandoznak.
A második részben a népszerű filmzenék és a latinos dallamok kapnak majd
főszerepet.
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FLORÁRIUM KARÁCSONYI TÁMOGATÓI VÁSÁR
2021. december 4. 10.00–18.00

FLORÁRIUM textilművészeti
kiállításunk keretében 2021.
december 4-én szombaton
egész napos karácsonyi támogatói vásárt rendezünk a
GIM-házban.
A karácsonyi vásáron
egyedi tervezésű és kivitelezésű, limitált példányszámú, a GIM textiltervező műhelyében készült tárgyakat
lehet beszerezni. A papír- és
textiltermékek – füzetek, printek, vászontáskák, kendők, terítők, párnahuzatok, neszeszerek, hajgumik – FLORÁRIUM
kiállításunk mintaterveinek
felhasználásával készültek.
Támogatói programunk keretében a Gödöllői Iparművészeti Műhely épületének ter-

vezett felújítására gyűjtünk.
A támogatásokkal a Gödöllői
Iparművészeti Műhely épületének felújítási és átalakítási munkálatait, a fejlődéshez
szükséges körülmények biztosítását támogatják a vásárlók.
Előre is köszönjük minden
kedves látogatónk és művészetpártoló barátunk hozzájárulását!
A FLORÁRIUM mintaterveket textiltervező műhelyünk
növendékei tervezték:
Bárány Fanni | Éger Csenge |
Kecskés Fanni | Köves Renáta | Sipos Lili | Szabó Lilla Laura | Ujváry Berta
A textiltervező műhely művészeti vezetője:
Hidasi Zsófia textilművész
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Seaman és Norbert Teufelbauer is részt
vettek.
A tudósok az információk alapján feltérképezték az elmúlt 25 év madárdalváltozásait az adott területeken. Szinte mindenütt
csökkent az idők során a madárdal hangereje és változatossága is. Ennek oka, hogy
a madarak faji sokszínűsége is fokozatosan visszaesett, az egyes madárpopulációk mérete csökkent.
Ez a veszteség nemcsak a madárvilág
számára fájdalmas, hanem az emberek
számára is. A természet zajai ugyanis fontosak az egészség és a jóllét szempontjából is – hangsúlyozzák a kutatók.
Számtalan olyan jelenségnek lehetünk
jelentéseket érdeklődő laikusok készítet- tanúi, melyek mind egy okra, a klímaválték 22 európai ország, valamint az Egye- tozásra vezethetőek vissza. Megjelenik a
sült Államok és Kanada 200 ezer helyszí- változás az állatok színének módosulánén. A vizsgálatban a Birdlife madárvédő sában is, de az új klíma sokszor madárfiszervezet osztrák munkatársai, Benjamin ókák életét is követeli. Olvad a jég a Déli-sarkon, fafajok, mint a fenyő
vagy a bükk eltűnőben Magyarországról, egyre több állatbetegség terjed át emberre, mint
ahogyan ezt a koronavírus esetében is láthatjuk, de beszélhetünk morfológiai változásokról
is, miszerint a fülemülék szárnya is rövidül a klímával együtt.
Megjósolhatatlan, mi fog történni, de az irány nem megnyugtató. 
(Forrás: berek,hu)

Halkabb és
monotonabb
lett A madarak éneke
Egyre halkabb és monotonabb lett a
madarak éneke az elmúlt 25 évben Európában és Észak-Amerikában.
Ennek oka a fajok eltűnése, az egyedszám
csökkenése, amelyek hátterében az emberi tevékenység, például az intenzív mezőgazdaság áll – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport.
A szakemberek a Nature Communications című tudományos folyóiratban számoltak be eredményeikről. Az Észak-Angliai Egyetem munkatársa, Simon Butler
vezette kutatócsoport a Citizen Science
Monitoring projekt keretében rögzített madárdalfelvételeket és madárészlelésekről
szóló adatokat elemzett. A felvételeket és

Építs
cicaházat

Télen a kint élő cicákra különösen
veszélyes a tartósan hideg, lucskos
idő, főleg akkor, ha nincs számukra elérhető védett hely a közelben.
A kijárós, vagy a környéken élő kóbor
cicáknak életmentő lehet az ilyen kön�nyen és olcsón elkészíthető menedék.
A leggazdaságosabb megoldáshoz
csak egy nagy, erős kartondoboz kell,
és darabolható hungarocell lapok, amelyekkel belülről kibélelhetjük a kartondobozt. Ezeket ragasztószalaggal ös�szeragasztjuk és kész is az egyszerű,
de nagyszerű búvóhely. Még jobb, ha
egy erős műanyag szemeteszsákkal
beborítjuk. Ne feledjük kibélelni a házikót, erre a
legjobb, ha szalmát
használunk. Végül
súlyozzuk le, nehogy egy erősebb
szél felborítsa!
(Forrás:
cirmosotthon. hu.)

Brutusz bemutatkozik
Néhány napja számolt be a rendőrség arról, hogy
egy Brutusz nevű
kutya segítségével talátak meg éjjel egy elkóborolt
idős asszonyt a
gödöllői rendőrök.
A hír kapcsán többen érdeklődtek a
rendőrkutya iránt.
Lakossági kérésre
most Brutusz mutatkozik be:
„Brutusz vagyok, 6 és fél éves fiúcska.
2017 nyarán találkoztam először Szűcs
Gábor rendőr főtörzsőrmesterrel. Hamar rájöttem, nála gondoskodóbb gazdit keresve sem találnék. Megbízom
benne, ezért nem is féltem, amikor
kutyaiskolába küldött. Ő is jött velem,
együtt végeztük el az általános kutyavezetői tanfolyamot. Már nyomkövető vagyok, egy indián is megirigyelhetne. Egy ideje Turán szolgálunk, sehová

nem megyünk egymás nélkül. Remekül
érzem magam, mert gazdámhoz hasonló jó emberek vesznek körül.
Persze nem mindig vagyunk szolgálatban, de azt az időt is együtt töltjük. Egy
nagy családként élünk, sokat játszom a
gazdi gyerekeivel, vagy szálkás szőrű cimborámmal Csutakkal, aki ugyan nem olyan
menő rendőrkutya, mint én, de nagyon jó
barátom és ha nem vagyok otthon, ő vigyáz a házra."

2021. december 1.
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KERTÜNK

Fogadj örökbe

Tavaszra
készülve
Az előző számban olvashattak arról, hogyan lehet már
most elkezdeni a tavaszi kerteket, így örömmel halottam,
mennyire sokan álltak neki az
előkészületeknek és azoknak
a munkáknak, amit ilyenkor is
el lehet végezni vagy majd a
zordabb, hidegebb napokon.
Ám sokan Önök közül abban a
fázisban vannak, hogy ötletük lehet, hogy van, ám vagy nem teljesen kirajzolódott, vagy ugyan
konkrét dolgokat találtak ki, de
elakadtak ott, hogy nem tudják kivitelezni.
Ez a két hónap (ami nagyon gyorsan el
fog szállni, nekem elhihetik), amikor már
nem vagyunk beszorulva a négy fal közé,
pont alkalmas arra, hogy felkészüljenek
az első enyhébb tavaszi napokra azokból
a témakörökből, ami érdekli önöket, amit
meg szeretnének valósítani.
A legjobb tanácsom erre, hogy nyissanak egy mappát és abba kezdjék el gyűjtögetni az ötleteiket, képeket, jegyzeteket.
Nem is gondolnák, hogy áll össze apró
részletekből majd a jövőbeli kertjük.
Az újságcikkek kivágása lehet régimódinak tűnhet, de nagyon hasznos, feltéve,
ha nem kavarják el a lapokat, ahogy néha
én teszem.
Az internet végtelen számú ötletet adhat,
sokszor a kivitelezés módját is megtaláljuk
rajta, így érdemes böngészni több cikket,
oldalt is megnézni, mert nem biztos, hogy
minden kivitelezési mód vagy leírás pontos,
de a sok információból össze lehet rakni
azt, amivel már boldogulni fognak. Növények tekintetében
is azt javaslom, több
oldalt keressenek fel,
sok képet nézegessenek, hogy egyegy adott növény,
hogyan mutat jól a
jövőbeli környezetében, egyáltalán mi-

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!
lyen arcát mutatja a különböző évszakokban. A fotók mindig hasznos dolgok, így
bátran merüljenek el ezek tanulmányozásában. Egy-egy növény igényeiben meg
pláne!
Szép ajándék lehet karácsonyra a kertel,
növényekkel kapcsolatos szakkönyv, amiből rengeteg van a piacon és bár a benne olvasottak lehet elsőre nehéz feladatnak tűnnek majd, de a neten utána olvasva,
higgyék el össze fog állni a kép és alig várják majd, hogy megvalósíthassák.
Nagy segítség lehet még az internetes
felületeken található online vagy személyes formában történő tanácsadás is, mert
ahogy nálam is, úgy több felületen is konkrét kérdéseket tehetnek fel szakembereknek
és néha apró , néha hihetetlennek hangzó
trükkökkel sokkal gyorsabban célt fognak
érni. Tudták például, hogy a térkő vagy járdalapok közül pizzavágó koronggal a mohát és egyéb gyomokat könnyen ki lehet
szedni? Ugye, hogy
nem?
Amennyiben önöknek is szüksége van
célirányos tanácsokra tavaszig, én is
örömmel állok rendelkezésükre.
Jó kertészkedést
kívánok és öltözzenek melegen!
Bujtás Anikó –
www.bujtaskert.hu

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

Bordi
1 éves kan. Ragaszkodó, lány
kutyusokkal nagyon jól elvan.

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

A Budaörs sem jelentett
gondot a GRC-nek
Az NB I. Liga eddigi hat meccséből hatot nyert a Gödöllő, így a Budaörs elleni találkozó masszív favoritja volt. A
várakozásoknak megfelelően könnyedén nyert is a hazai csapat.

léptek a Budaörstől és végig magabiztos
játékkal be is húzták az első játékrészt.
A második szettben a vendégek aztán
megrázták magukat, sokkal jobban ös�szpontosítottak, így a játszma nagyrészében a GRC csak futott az eredmény után,
A mérkőzést remekül kezdte a gödöllői de szerencsére még időben kapcsoltak
alakulat, rögtön az első szett elején el- és 25-18-ra övék lett a második szett.

A harmadik játékrészt ismét remekül
kezdték a gödöllői lányok, végig magabiztosan játszva zsebelték be a mérkőzést. A Gödöllői Röplabda Club a női
NB I. Liga alapszakaszának első körét hibátlanul zárta, hét meccs, 7 győzelem.
Forrás/fotó: GRC

Pápai Marci

utazik az Európa-bajnokságra
mezei futás

Szombathelyen rendeztek
válogatót, hogy a 28. Mezei
Európa Bajnokságon ki kerüljön be a férfiak közül Szögi István mellé a 4x1500 méteres vegyes váltóba.

csúszós körülmények mellett.
A versenyt végig magabiztosan, az előre eltervezett taktikával Pápai Marci húzta be, aki
a jó formában lévő Vörös Márk
nyakán loholt, amit nem bírt
végig Marci kihívója, így a véA versengésre Kiss Gergő gén nagyjából 40-50 méteres
(SVSE), Vörös Márk (UTE) előnnyel dőlt el, hogy ki utaés Pápai Márton a MATE zik a december 12-én, az ÍrorPhD. hallgatója, valamint a szágban, Dublinban megrenMATE-GEAC kiváló atlétája dezésre kerülő 28. Mezei Futó
kapott meghívást. A selejtező Európa Bajnokságra. Marci ezsorán 2000 méteres táv várt zel a teljesítményével idén már
a futókra, amit egy nagyobb a második nemzetközi verseemelkedő és helyenként éles nyére kvalifikálta magát.
fordulók tarkítottak az esős,
Forrás/fotó: MATE-GEAC

2021. december 1.

gödöllői szolgálat 17

hirdetmény

Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket,
hogy hirdetésfelvételi irodánk

2021. november 30-tól december 4-ig

technikai okok miatt zárva tart.
Ez idő alatt a hirdetésfelvételt e-mailen keresztül biztosítjuk a godollomedia@gmail.com címen, valamint személyesen a

Királyi Váróban
9-16 óra között.

Egyúttal tájékoztatjuk
tisztelt hirdetőinket,
hogy a Gödöllői Szolgálat
nyomtatott formában idén
utoljára december 15-én
jelenik meg.
A téli szünetet követő első
jövő évi megjelenés időpontja

2022. január 26.

A hirdetésfelvétellel kapcsolatban bővebb információt
a +36-20-525-5366-os telefonszámon kaphatnak.
Megértésüket köszönjük!

rejtvény

Beküldési határidő: 2021. december 15.
Megfejtés: Az év vége egyik napja

Előző rejtvényünk helyes megfejtői
közül kisorsolt nyerteseink:
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szentpétery Vera, Eckstein Achilles
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Pálya Edit, Hegedűs Gáborné
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte: Jánoskáné Farda Edit,
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Rába Krisztina, Sztarenszky Tiborné
Gödöllői Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Szulcsan Julianna, Mohácsi Márta
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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Karácsonyi

Sütemények!
Karácsonyi Sütemények! • Különleges és hagyományos beiglik
Gyümölcskenyér • Ünnepi sütemények • Édes és sós aprósütemények
Kérjük a megrendeléseket december 21-ig szíveskedjenek leadni az üzletünkben!

karácSonyi menü

December 24-én éttermünkben elvitelre!
• Szegedi haláSzlé
• Rántott ponty éS haRcSafilé
• töltött kápoSzta
Kérjük a megrendeléseket december 21-ig
szíveskedjenek leadni!

Céges, ünnepi és családi

rendezvények!

Éttermünkben vállaljuk céges, évvégi, családi
és ünnepi rendezvények teljeskörű lebonyolítását!
Kérje ajánlatunKat! – solier@solier.hu

SOLIER CAFE - Cukrászda, Kávéház & Catering
2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.
TorTarendelés: +36-20-396-55-12 • Menü Megrendelés: +36-20-350-40-11
www.solier.hu • ebéd Menü: https://etterem.solier.hu/hu/heti-menu-2
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•  Kiadó Gödöllőn a Munkácsy utcában
egybenyíló, 2 szobás, 50 nm-es, téglából épült, felújított öröklakás. Bérleti díj 100.000 Ft + egyhavi kaució. Érd.:
06-20-919-4870

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
•  GARÁZS hosszú távra kiadó a Kazinczy soron. Tel: 06-30-928-5272

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
•  Köszönöm mindenkinek, aki Édesanyám, Püspök Józsefné temetésén
részt vett és osztozott fájdalmunkban:
lánya és családja.

INGATLAN
•  Készpénzes ügyfeleimnek keresek
társasházi lakásokat! Tel: 20/539-1988

•  Eladó Gödöllőn 140 nm-es épület, 90
nm-es raktárrésszel 640 nm-es saroktelken, jelenleg bútorüzletként működik Gödöllő forgalmas helyén 85 millió
irányárért. Érd.: 06-20-919-4870
•  Eladó Gödöllőn 140 nm-es, szinteltolásos, 4 szoba összkomfortos csalá- ÁLLÁS
di ház szuterénnal, garázzsal. Az 1488 •  Munkaidő pótlékkal műanyag felnm-es telken még van egy 125 nm-es dolgozó gödöllői kft. felvesz BETANÍvállalkozásra alkalmas téglaépület tel- TOTT MUNKÁSOKAT, SZERSZÁMKÉSZÍjes összkomforttal. Iá.: 73 M Ft. Érd.: TŐT, FORGÁCSOLÓT, KARBANTARTÓT,
0620-919-4870

•  Eladó Gödöllőn a Királytelep és a Kertváros szomszédságában egy nappali
•  Blahán, 629 m2-es telken két házból + 2 szobás téglából épült 2 fürdőszoálló ingatlan eladó! 70m2-es ház két bás iker családi ház 300 nm-es telekszoba, konyha, fürdő, étkező, a másik résszel. Iár: 45,9 M Ft. Ugyanott eladó
40m2-es házban két szoba, előtér ta- 2 szintes fitneszterem, mely átalakítlálható. Iár: 49.5 MFt! Tel: 20/539-1988 ható lakássá, ehhez hozzáépítve egy
kétállásos 60 nm-es garázs. 700 nm-es
•  Családi házat, építési telket keresek telekrésszel. Iár 65 M Ft. Egyben és küGödöllőn és környékén ügyfeleim ré- lön-külön is eladó. Érd.: 0620-919-4870
szére, kedvező irodai jutalékkal! Tel.:
ALBÉRLET KIADÓ
20/944-7025
•  Városközpontban kiadó 2,5 szobás
•  Budapesten a XVIII kerületben eladó bútorozott lakás 2022 január végéegy összkomfortos családi ház. Érd: 06- től. Kiváló paraméterek: csendes hely,
30-420-9260
jó közlekedés, konvektoros fűtés, alacsony rezsi. Fiatal párnak ideális válasz•  Eladó Erdőkertes központjában 100 tás. Nemdohányzó, kisállat nélküli jenm-es téglából épült 3 szobás, csalá- lentkezők érdeklődését várom: info@
di ház pincerésszel 1000nm-es telken. csanakert.hu
Iá.: 43MFt. Érd.: 0620-919-4870
•  Gödöllőn kertes házban külön bejá•  Eladó Turán 70 nm-es részben felújí- rattal szoba-konyha, fürdőszoba kiadó
tott, vert falú parasztház 500 nm-es tel- gyermek nélküli párnak. Azonnal beken. Iá.: 18MFt. Érd.: 06-20-919-4870
költözhető, berendezett, gázfűtéses
lakás. 06-30-581-3827
•  Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos
utcában egy 3. emeleti 2+fél szo- •  20 nm-es 1 szobás lakás, kertrésszel,
bás, erkélyes, déli fekvéses társashá- parkolóval kiadó Gödöllőn. Érdeklődzi öröklakás. Iá.: 34,5Mft. Érd.: 0620- ni: +36309509396
919-4870
•
  Gödöllő frekventált helyén, a Kazinczy
•  Eladó Gödöllőn a Kampis téren egy lakótelepen 2 szobás, földszinti lakás
téglából épült újszerű, 3 szobás föld- kiadó január 1-től: központi fűtésű, erszinti öröklakás. Iá.: 54 Mft. Érd.: 0620- kélyes, szép világos, bútorozatlan. Bér919-4870
leti díj: 120.000,-Ft+ 2havi kaució. 0620-566-9767
•  Eladó Gödöllőn 140 nm-es épület, 90
nm-es raktárrésszel 640 nm-es sarok- •  Gödöllő Palotakerten 1,5 szobás,
telken, jelenleg bútorüzletként műkö- gépesített, klímás, nemdohányzó
dik Gödöllő forgalmas helyén 85 millió 10.emeleti lakás kiadó. Érd.: +36-20irányárért. Érd.: 06-20-919-4870
344-2107
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NAPPALI BIZTONSÁGI ŐRT és FRÖC�CSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat is szívesen fogadunk. Érd: 06-209423-112, uzemvezeto@plastexpress.
hu www.plastexpress.hu
•  Gödöllői belsőépítész cég keres önállóan dolgozni tudó, nem dohányzó munkatársat, műhelyi és helyszíni
szerelési munkára. Érdeklődni ezen a
telefonszámon lehet: 0670-984-9000
•  Munkatársat keresünk angol nyelvű összetett adatfeldolgozó irodai
munkára. A fényképes önéletrajzokat az info@adjuvo-online.com

2021. december 1.
e-mail címre várjuk. Felsőfokú végzettség előny. Pályakezdők pályázatát is várjuk.
•  Belvárosi társasház keres heti egy alkalomra udvari takarítót. 06-70-4180859
•  Vagyonőri és recepciós munkakör
betöltésére keresünk jól szituált férfi
munkaerőt. A munka fő- és mellékállásban is végezhető. Érdeklődni munkaidőben: 06-50-109-5110, e-mail: ertekesitem@gmail.com

hirdetés
•  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, 20/5562653, 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.
•  Belföldi – külföldi referenciákkal ren- Gépi permetezés. Kerti tavak tisztítása.
delkező nyugdíjas hölgy takarítást, va- Talajfúrás. 06-30-747-6090
salást vállal. Tel: 06-70-622-1671
•  KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér•  IDŐSEK GONDOZÁSÁT vállalom Gö- számfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő,
döllőn és környékén. Számlaképes szo- Szada. Elérhetőségek: 0630-592-1856,
ciális gondozó vagyok. Ár megegyezés zacsekne.danuta@gmail.com
szerint. 06-20-452-4477
•  VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERESZOLGÁLTATÁS
LÉS, fürdőszobák, régi fűtési rendsze•  FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyel- rek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK,
ven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK karszakfordítókkal, tolmácsokkal! Kedvez- bantartása felújítása, javítása. Tel: 06ményes, áfamentes díjak. I.L.I. Fordító- 20-9527-289, 06-28-476-229
iroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 06-20556-2653, 06-20-543-1775, e-mail: info@ •  SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívili.hu, ili.godollo@gmail.com
jon bizalommal, házhoz megyek. Szá-
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2100 Gödöllő,
Petőfi tér 13.
Borkereskedés H-P: 10-19, Szo: 10-12

mítógép 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. 06-20491-5089
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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

egyéb szépészeti felújítást vállalok. Referenciákkal, ingyenes konzultációval
korrekt árajánlatot adok. Kizárólag magánszemélyeknek. Érd: 06-70-701-1008
•  FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS gyorsan, szakszerűen, rövid határidővel.
Üres ingatlanra kedvezmény! +36-70785-2718
munka, bádogos munka, ereszcsatorna, Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás,
ereszdeszkák, madárdeszkák festése,
palajavítások, kúpcserép lekenése, leszögelése. Bármilyen kisebb javításokat
is vállalok. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Érdeklődni: 06-30-526-8532

•  REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI CSERE, SZÚNYOGHÁLÓ készítés, redőnyök motorizálása egész Pest megyében garanciával, megbízható szakembertől. Rövid
határidőre. 0670-418-3032

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

•  BONTÁST vállalunk! A munkavégzés kézzel, ill. elektromos szerszámokkal történik. Beltérben: válaszfalak és
burkolatok eltávolítása, szerelvények
leszerelése, konyha és a fürdőszoba
előkészítése a felújításhoz. Nyílászárók kibontása. Kültéren: melléképületek és kerti építmények teljes körű elbontása. Kerítések és járdák felszedése.
Szolgáltatások: törmelék bezsákolása,
kis mennyiség esetén elszállítása. Konténerek megpakolása. Kulturált munkavégzés. Hívjon bizalommal: Péter
06-20-266-0104

•  TETŐFEDÉS Régi és új tetők javítása,
tetőszerkezeti munkák, tetőfedés, ács-

•  GIPSZKARTONOZÁST, laminált parketta lerakást, ablakcsere javítást és

•  HEGESZTÉSI MUNKÁK! Kerítések, korlátok fémszerkezetének elkészítését

•  REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár
2 órán belül! Új redőny azonnal megrendelhető! Péter úr, 06-20-3685-888

vállaljuk. Nyíló kapuk gyártása és cseréje. Tel: 06-20-9463-409
•  KERÍTÉSEK készítése és SZERELÉSE!
Drót, fa, fém kerítések készítése. Kész
kerítésrendszerek felállítása. Kerítés
lécek cseréje. Régi kerítések BONTÁSÁT VÁLLALJUK. Tel: 06-20-9463-409

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
•  GYÓGYPEDIKŰR, illetve szike mentes pedikűr! Fájdalom mentes körömszabályozás! Gödöllő, Köztársaság út
37. 06-20-452-4477

OKTATÁS
•  ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást
vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás,
vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
•  Tapasztalt ANGOL tanárként általános angol órákat, érettségire, középfokú nyelvvizsgákra felkészítést, kor-
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repetálást, beszédkészség fejlesztést
vállalok online is: flora.nagyfalusi@
gmail.com 06-20-358-6057

TÁRSKERESŐ
•  Egyedülálló 58 éves technikus férfi
keresi hozzáillő párját tartós kapcsolat
reményében lehetőleg Gödöllő és környékéről. Ha szereted a kultúrát, kertészkedést, utazást, kirándulást, hívjál:
06-20-428-4545

ADÁS-VÉTEL
•  RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs
díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi
pénzeket, könyveket, bizsukat és ékszereket, borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk első vevőként!
Tel: 70/942-0806, 70/603-7642
•  Étkezési, befőzési lekvár és cefre szilvák, valamint borszőlő, paprika, paradicsom előrendelhetők. A télálló burgonya (Desire) szedését szeptember
15-én kezdjük, egyéb fajták addig is
kaphatók. Triticale takarmányozási célra vásárolható, ára 8500 Ft. UNIBOND

hirdetés
BT. Gödöllő, Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel: 0628-432-941, 06-70-342-5447
•  Mínusz fokban tartható 300-400 literes hűtőládát vennék. 06-30-569-8137

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

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