
Erzsébet királyné újraálmodott
ruháiból nyílt kiállítás a Gödöllői
Királyi Kastélyban. A Czédly Mó-
nika által készített tizennégy ruha
rekonstrukció – köztük a koroná-
zási ruha hiteles másolata – ti-
zennégy esztendő munkája, most
első alkalommal látható együtt.

Az Erzsébet királynénak emléket
állító, rendkívül látványos, ugyan-
akkor divattörténeti szempontból
jelentős kiállítást november 17-én
nyitották meg, a „Bölcsőtől a koro-
náig – Gödöllő a királyné városa”
elnevezésű kulturális tematikus év
részeként.
A kiállítást Kollár Csilla mű-

vészettörténész, a Magyar Nem-
zeti Múzeum Textilgyűjteményének
muzeológusa nyitotta meg, aki úgy
fogalmazott, a kiállított ruhák nem
csak Erzsébet királynét idézik meg,

hanem viselettörténeti áttekintést is
nyújtanak. Szemléletesen mutatják
be egy ember életén keresztül a divat
változását.

Mint mondta, a kiállított tizennégy
ruha rekonstrukció jó példa arra,
hogy egy személy iránti rajongás-
nak köszönhetően, hogyan születnek

tudományos eredmények – utalva
arra, hogy Erzsébet királyné ko-
ronázási ruháját sokáig tévesen
azonosították, s Czédly Mónika
kitartó munkájának köszönhetően
sikerült rekonstruálni, hogy mit
viselt valójában az 1867-es koro-
názáson.
Kiemelte, a kiállított ruhák nem

csak viselőjükről árulnak el sokat,
hanem készítőjéről is: érezni rajtuk
a gondosságot, a szakértelmet és a
rájuk fordított időt.
A megnyitó ünnepség számos

meglepetéssel szolgált, ám ez al-
kalommal nem csak a közönség-
nek. A rendezvényen dr. Gémesi
György polgármester Erzsébet
Királyné Ezüst Emlékérmet ado-

mányozott Czédly Mónikának, áldo-
zatos munkájáért, amivel hozzájárult
Gödöllő hírnevének növeléséhez.

(folytatás a 6. oldalon)

Különleges összeállítással készül adventi koncert-
jére a Gödöllői Városi Vegyeskar.

(5. oldal)

A 3. Erzsébet Bál a Habsburg Eilika Alapítványt
támogatta, ami rászorulóknak, szociális intézmé-
nyeknek és kórházaknak segít. (6. oldal)

Három arany- és három ezüstérmet szereztek a
Grassalkovich-kupáért kiírt akrobatikus tornaverse-
nyen a gödöllőiek. (8. oldal)
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a királyné névnapján

Megemlékezés
DIVATTÖRTÉNETI UTAZÁS A MONARCHIA KORÁBA

Erzsébet királyné viseletei a kastélyban

Erzsébet királyné szobránál találkoz-
tak a magyarok szeretett királynéjá-
nak tisztelői, a Sisi Baráti Kör által
szervezett Erzsébet-napi megemléke-
zésen. A hagyományos koszorúzást
követően a kastély Barokk Színházá-
ban dokumentum-összeállítással ele-
venítették fel Erzsébet királyné alak-
ját, majd a résztvevők megtekintették
a kastély új időszaki kiállítását.

(folytatás a 4. oldalon)
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A múlt héten megkezdődött a lám-
pás csomópont kialakítása a Dózsa
György úton az M3-as autópálya
lehajtójánál. A Magyar Közút Zrt.
tájékoztatása szerint a biztonsági
beavatkozást a korábbi balesetek és
balesetveszélyes helyzetek indokol-

ják. A munkálatok során járműér-
zékelő detektorokat és valamennyi
sávhoz külön lámpát telepítenek,
amiknek a működését összehangol-
ják a Dózsa György út többi cso-
mópontjában lévőkkel. A kisebb
forgalmú időszakban, 22 óra 30-tól

hajnali 5 óra 30-ig a lámpák sárga
villogón működnek majd. A forgal-
mi rend a területen nem változik,
mindössze a lámpákhoz kapcsolódó
burkolati jelek felfestése miatt kell
majd egy-egy alkalommal félnapos
forgalomkorlátozásra számítani.
A munkálatok – mivel technológiai
szünettel járnak – a tervek szerint
november végére, de amennyiben
az időjárás közbeszól legkésőbb de-
cember közepére fejeződnek be.

***
Az M3-as Dózsa György úti lehaj-
tója Gödöllő egyik neuralgikus cso-
mópontja, ám mind az autópálya és
a hozzátartozó lehajtó, mind a Dó-
zsa György út, az állami Magyar
Közút Nonprofit Zrt. kezelésében
van, karbantartásukról és a forga-
lomszervezési kérdésekről kizáró-
lag ott születik döntés.

jb

Munkák a Dózsa GyörGy úton

Készül az új lámpás csomópont
MEGHÍVÓ

Gödöllő város képviselő-testülete

2017. NOVEMBER 28-ÁN (KEDDEN) 18 ÓRAKOR tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA

Az ülés helye: a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
rendezvényterme

NAPIREND:
TÁJÉKOZTATÓ A VÁROSI KÖZLEKEDÉS PROBLÉMÁIRÓL,

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEIRŐl
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és
más szervezetek képviselőit, hogy a témával kapcsolatos közérdekű

kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel.
Dr. Gémesi György polgármester sk.

Forgalomkorlátozásra és hosszabb menetidőre kell számítani-
uk a héten azoknak, akik az M3-as autópályán közlekednek.

November 20., hétfőn 7 órától november 23., csütörtök 15 óráig az M3-as
autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Hatvan térségében az 59-es ki-
lométer szelvény után mintegy 700 méteren vízátfolyást megszüntető, úgy-
nevezett horonyvágási munkákat végeznek a szakemberek. Amunkavégzés
idejére az M3-as autópálya forgalma egy forgalmi sávra szűkül, továbbá
60 km/órás sebességkorlátozás is érvényben lesz a munkaterületen.
De nemcsak ebben az irányban, hanem a Budapest felé vezető oldalon is kor-
látozásra kell számítania az autósoknak. A 27-es km és a 30-as km között a
zajvédő fal építése miatt hétfőtől november 24-én péntekig, naponta 7.00
és 15.00 óra között a külső sávot lezárják.
Az autópálya nagy forgalma miatt a reggeli és az esti csúcsidőszakokban
a közlekedők torlódásra számíthatnak majd, ezért érdemes az autósoknak
a korlátozáshoz kapcsolódó forgalmi viszonyokról még utazás előtt tájéko-
zódniuk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál (+36-1-336-
2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon.

Túl vagyunk már november
közepén, ilyenkor már télire
fordul az időjárás, gyakran rö-
vid idő alatt visszaesik a hő-
mérséklet, csúszóssá válnak
az utak. Bár, ha az időjárás és
az útviszonyok szükségessé
teszik, a VÜSZI munkatársai
azonnal gondoskodnak az
utak járhatóságáról, de ez nem
pótolja a megfelelő gumiab-
roncsot, ami szintén elenged-
hetetlen a biztonságos közle-
kedéshez. Erre figyelmeztetett
a napokban a rendőrség is.

A „Téli Átállás Akcióban” több
mint 4000 személyszállító járművet
vizsgált meg az ellenőrző hatóság és
a tapasztalatok szerint a személyau-
tóknak már a fele téli gumival felsze-
relve közlekedett. Mivel a következő
napokban már egyre többször számít-
hatunk fagypont körüli hőmérséklet-
re, ideje azoknak is télire cserélni az
abroncsokat, akik ezt eddig nem tet-
ték meg!
A téli hónapokra történő felkészülés
jegyében fontos szem előtt tartani,
hogy a nyári gumi 7 Celsius-fok alatt
már nem teljesíti feladatát. A meg-
felelően megválasztott téli autógu-
mikkal vészfékezés esetén jelentősen
lerövidül a féktávolság, mely főleg

az autópályákon, nagy sebességgel
való közlekedés esetén akár életet
is menthet. A téli gumik használata
a csapadék kellő elvezetésével és a
biztonságosabb úttartással a zord kö-
rülmények közötti egyenletes hala-
dást biztosítja. Minden járműre csak
olyan méretű gumiabroncsot szabad
felszerelni, amilyet a jármű- gyártó
cég meghatározott. A műszaki biz-
tonság egyik alapkövetelménye a
futómű és a gumik kifogástalan ál-

lapota. Novemberben már gyakori a
köd, a szitáló hó, a csúszós utak, a
fagypont körüli hőmérséklet. A szá-
raz és csúszós utak hirtelen válthatják
egymást, mely különös óvatosságot
és figyelmet kíván, amely a nyáritól

lényegesen eltérő vezetéstechnikát
igényelhet. Nagyobb követési távol-
ságot tartva lassabban kell vezetni,
így kisebb a balesetek bekövetkez-
tének kockázata, és egy esetleges
rossz manőverezés esetén a hibák
könnyebben korrigálhatóak. Növeli a
baleseti kockázatot az is, hogy a pára,
a köd erősen rontja a távolságbecslő
képességet, a tárgyak a valóságosnál
távolabbinak tűnhetnek. A külföld-
re indulók számára fontos, hogy az
utazást megelőzően tájékozódjanak,
hogy az érintett, és a célállomás sze-
rinti országban vezettek-e be olyan
jellegű korlátozást, amely például a

téli gumik, vagy a hólánc kötelező
használatára irányul. Ha igen, akkor
a szükséges felszerelések nélkül ne
induljunk útnak, mert ezek meglétét
akár az adott ország területére való
belépésnek is a feltételévé tehetik. bj

MinDkét irányban forGaloM korlátozás

Lassítani kell az M3-ason

iDeje téli GuMira váltani!

Ugye ön már lecserélte?

Csomópont lezárás mellett folyik a munka az As-
bóth Sándor utcában, ahol november 14-én, keddtől
a Zászló utcai kereszteződésben az önkormányzat
és a lakosság közös finanszírozásában forgalom-
csillapítót, valamint városi forrásból résfolyókát
alakítanak ki.
A munka befejezését követően – mely jelentősen
függ az időjárástól - az Asbóth u.–Szent Gellért u.
csomópontot zárják le, ahol ugyanebben a konst-
rukcióban szintén forgalomcsillapító és résfolyóka
építését végzik el. Az előzetes számítások szerint
itt két hetet vesz igénybe a munkák elvégzése. A közlekedési nehézségek miatt a kivitelezők a lakosság szíves
megértését és türelmét kérik!

biztonsáGosabb lesz a közlekeDés

Lakossági támogatással

A hideg idő beköszöntével megkez-
dődtek azok a fa- és egyéb növényá-
polási munkák, amelyek a növé-
nyeken végzett jelentősebb
beavatkozással járnak. Az
első lépésben a Szőlő utca –
Kör utca – Szent János utca
közötti területet vették ke-
zelésbe a szakemberek, de a
tervek szerint még télen sor
kerül a Palotakert lakótelep,
az Erzsébet királyné körúti
lakótelep, valamint a Szent
János utca külső részén lévő
növényzet rendbe tételére is.
Városunk lakói már megszokták,
hogy az ilyen jellegű gallyazások,
növény ritkítások sok esetben, első-
re ijesztő látványt nyújtanak, ám ké-
sőbb meghálálják a laikusok számára
drasztikusnak tűnő beavatkozásokat.
Ezek oka a lakótelepeken egyrészt a
terület fenntarthatósága, másrészt a
beteg növények kezelése. A jelenlegi
munkák során is több esetben az épü-
letek falához érő, a lámpatestek köré
nőtt ágak, a járdák űrszelvényébe
hajló, illetve a fűvágást akadályozó
gallyak eltávolítására kerül sor, ami
sokszor lakossági igény is.
A bokros – fás foltok nem egy eset-
ben rengeteg eldobált hulladékot rej-
tenek, és a rágcsálók búvóhelyéül is
szolgálnak. A cserjék ifjítása, ritkítása
az elburjánzás megakadályozása ér-

dekében történik, mely ifjítást köve-
tően rendszeresen nyírhatóak lesznek
a nyári időszakban, ráadásul így a ta-

karításuk is könnyebb. A fákat időről
időre metszeni, gallyazni szükséges.
Fakivágást csak a legszükségesebb
esetben hajtanak végre a VÜSZI ker-
tészeti részlegének munkatársai, csak
akkor, amennyiben a fa menthetetlen
állapota ezt megkívánja. A fákat még
fiatalabb korukban előnyösebb galy-
lyazni – ahogy ez a Szőlő utca mö-
götti területen történt – hogy a vágási
felületek átmérője kisebb legyen, az
esetleges fertőző betegségek megelő-
zése érdekében. (A nagyobb vágás-
felületek fagéllel történő kezelése is
megtörténik. Városunkban az elmúlt
években több alkalommal is végeztek
drasztikus beavatkozást a beteg fákon
(például a Dózsa György úton, a vas-
útállomás környékén, az Alsópark-
ban) és a tapasztalatok is igazolták
azok eredményességét. jk

MeGkezDőDtek a Metszések, Gallyazások

Elsőre riasztó lehet a látvány
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ELISMERÉS KARASZ GYÖNGYINEK4. Nemzetközi természetfilm fesztivál, Gödöllő

Már lehet nevezni!

Év vége felé, ahogy egyre fáradtabbak vagyunk, keressük a lehetőséget a
pihenésre, a hosszú hétvégére, és, valljuk be, szorgalmasan nézegetjük a
naptárat, mikor lazíthatunk egy kicsit anélkül, hogy szabadságot kellene
kivennünk. Nos, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaszüneti napok
körüli munkarendről szóló rendelete szerint jövőre is bőven lesz hosszú
hétvége, igaz, ezek egy részét áthelyezett munkanapoknak köszönhetjük
majd.
Mivel január 1. hétfőre esik, rögtön egy hosszú hétvégével indul az

új év.
A következőre azonban márciusig várni kell. Nemzeti ünnepünk, már-

cius 15. csütörtökre esik, de pihenőnap lesz a péntek is, amit március
10-én szombaton kell majd ledolgozni. Így itt négy napos pihenőre szá-
míthatunk. Két hét múlva ismét hosszú hétvége jön. Március 30. péntek,
nagypéntek munkaszüneti nap, s mivel az ünnepet záró húsvét hétfő is
az, itt is négy napot tölthetünk otthon.
Akövetkező munkanap átcsoportosítás április 21-én lesz, ezen a szom-

baton dolgozni fogunk, viszont cserében április 30. hétfő pihenőnap lesz,
tehát az ezt követő május 1-jével együtt ismét négynapos hétvégére ké-
szülhetünk.
Mivel a pünkösdöt is májusban ünnepeljük, ebben a hónapban még egy

hosszú hétvégénk lesz, május 21. hétfő teszi háromnapossá a hétvégét.
Augusztus 20., az államalapítás ünnepe szintén hétfőre esik idén, így a

ebben a hónapban is nyerünk egy hosszú hétvégét.
Októberben egy kicsit átrendeződik a munkarend. Október 13-án

szombaton munkanap lesz, cserébe viszony október 22. pihenőnap. Így
október 23-mal, az 1956-os forradalom ünnepével négynapos hétvége
vár ránk.
Épp így négynapos lesz november első hétvégéje is. A november 1-jei

mindenszentek napja mellé 2., halottak napja is pihenőnap lesz, ezt azon-
ban november 10-én, szombaton le kell majd dolgozni.
Jelenleg úgy tűnik, dolgozni fogunk december 1-jén, szombaton is,

ekkor dolgozzuk le ugyanis december 24-ét, ami hétfőre esik, s így a
karácsonykor öt teljes napot tölthetünk otthon. A december 1-jei munka
azonban még kétséges, ha ugyanis a parlament időközben elfogadja a de-
cember 24. munkaszüneti nappá nyilvánítását – ami már régi terv, akkor
itt is normál hétvége vár ránk.
December 15. szombat azonban mindenképp munkanap lesz, ekkor

szilveszter napját dolgozzuk le, ami 2018-ban egy hétfői nap lesz. Tehát,
az évet hosszú hétvégével búcsúztathatjuk majd. (db)

2018: A hosszú hétvéGék éve

Idén a gimnáziumok és szakgimnáziumok 63 százaléka, 421 középiskola írta elő, hogy a hozzájuk jelentkező
tanulók előzetesen vegyenek részt központi írásbeliken - közölte az Oktatási Hivatal (OH). A hivatal honlapján
tette közzé az érintett iskolák adatait, és a szükséges információkat, jelentkezni december 8-ig lehet.

Az OH tájékoztatása szerint a középfokú iskolák az utóbbi hetekben közzétették felvételi tájékoztatóikat, ame-
lyekben meghatározták, milyen osztályokat indítanak majd a 2018/2019. tanévben, és megjelölték azt is, hogy
– az adott jogszabályi keretek között - milyen felvételi eljárással veszik majd fel a hozzájuk jelentkező tanulókat.

A felvételhez központi írásbeli vizsgát csak a gimnáziumok és a szakgimnáziumok írhatnak elő. Közülük 421
középiskola (63 százalék) írta elő, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók előzetesen vegyenek részt a központi
írásbeliken. Ha egy tanuló úgy tervezi, hogy februárban ezek valamelyikébe is beadja felvételi jelentkezését,
mindenképp részt kell vennie a központi írásbeli vizsgákon - hívták fel a figyelmet.

Az írásbeli vizsgákra való jelentkezés határideje december 8-a. A jelentkezést ahhoz a központi írásbeli vizsgát
szervező középiskolai feladatellátási helyhez kell beadni, amelyben a jelentkező a vizsgát meg kívánja írni.

(ny.f.)

középfokrA jeleNtkezők, fiGyelem!

November 15-től február 28-ig lehet
nevezni a 2018-as gödöllői Nem-
zetközi Természetfilm Fesztiválra,
aminek keretében május 25-27. kö-
zött két filmszemlét hirdetnek meg,
a Nemzetközi Filmszemlét és a Kár-
pát-medencei Filmszemlét. A szerve-
zők szintén meghirdették a 2018-as
Trash Art Magyarország versenyt,
amire szintén november 15-től 2018.
február 28-ig lehet nevezni, 3 kate-
góriában (művész, amatőr, diák).
AkiiírásszerintaNemzetköziFilm-

szemlére természetfilm, természet-
védelmi és környezetvédelemi doku-
mentumfilm, televíziós produkciók/
független filmek, rövidfilmek – inter-
netes videók – független kisfilmek,
tudomány és természet, útifilmek és
expedíciós filmek, valamint animáci-
ós filmek kategóriában várják a pá-
lyamunkákat.
A Kárpát-medencei Filmszemlére

a Kárpát-medence természeti érté-
keit bemutató természetfilmeknek és
dokumentumfilmeknek, valamint a
vidéki élet-hagyományok kategóriá-
ban lehet pályázni.

A fesztiválon 9 szekció díj
és a fesztivál-fődíj mellett
több kiemelt díj kerül átadás-
ra. A fesztivál gálája a hagyo-
mányoknak megfelelően a
fesztivál szombati napján, a
Gödöllői Királyi Kastély lovardájá-
ban kerül megrendezésre.
A fesztivál szervezőinek célja,

hogy a filmszemlék által minél több,
a természet, természetvédelem, kör-
nyezetvédelem és tudomány terüle-
tén tevékenykedő tehetséges alkotót
bemutassanak és inspiráljanak, vala-
mint bekapcsolják őket a nemzetközi
filmes világba.
ANemzetközi Természetfilm Fesz-

tivál kísérőprogramjaként debütált
idén a Trash Art Magyarország mű-
vészeti program, amelynek hatalmas
hulladékszobrai és installációi hatal-
mas sikert arattak. A program 2018-
ban folytatódik, ezúttal a „Biodiver-
zitás”, azaz a biológiai sokféleség,
illetve az ebben bekövetkezett – em-
ber okozta hatások – kerül a fókuszba.
Anevezés bárki számára nyitott és

ingyenes. A pályaművek ismét Gö-

döllőn kerülnek először bemutatás-
ra, majd a kiállítás országszerte több
helyszínen is látható lesz.
Gödöllőn, a programhoz magyar

ökodizájnerek és ökoszobrászok, al-
kotócsoportok is csatlakoznak, akik
saját kiállításon, a Gödöllői Királyi
Kastélyban mutatják be az újrahasz-
nosítás és újra használat által készí-
tett termékeiket.
A szervezők 2018-ban is készülnek

újdonságokkal: 3 napon keresztül in-
gyenes vetítésekkel, közönségtalál-
kozókkal és sokszínű környezet- és
természetvédelmi programokkal,
előadásokkal, kiállításokkal és köny-
nyűzenei koncertekkel várják az ér-
deklődőket Gödöllőn és az ország
több nagyvárosában, annak érdeké-
ben, hogy minél több emberhez eljus-
son környezetünk megismerésének és
védelmének fontossága. (ny.f.)

Négy kémiatanár vehet-
te át kiemelkedő szakmai
munkásságáért a Magyar
Kémiaoktatásért díjat a
Magyar Tudományos Aka-
démián. A kitüntetettek kö-
zött van Karasz Gyöngyi,
a Gödöllői Török Ignác
Gimnázium tanára is.
Az elismerést a Rich-

ter Gedeon Alapítvány a
Magyar Kémiaoktatásért
kuratóriuma évente ítéli
oda olyan középiskolai és
általános iskolai kémiata-
nároknak, akik évtizedeken
át tartó áldozatos munká-
jukkal jelentősen hozzájá-
rulnak a magas színvonalú
szakképzéshez, kiemelt fi-
gyelmet fordítanak a kémia
oktatására, megszeretteté-
sére, valamint a tehetséges diákok
felkarolására.
A nemzetgazdaság versenyképes-

ségének alakulása nagymértékben
függ az oktatás színvonalától, hiszen
az innovációs eredmények legfőbb
motorja a jól képzett szakemberek
teljesítménye, ezért a Richter Ge-
deon Nyrt. kiemelten figyelemmel
kíséri a magyar oktatás helyzetét. A
társaság kötelességének érzi, hogy
lehetőségeihez mérten folytassa tá-
mogató tevékenységét ezen a terü-
leten. A kuratórium már 19 éve ítéli

oda, minden esztendőben a rangos
elismerést – áll az alapítvány közle-
ményében.
2017. évi díjazottak: Karasz

Gyöngyi (Gödöllői Török Ignác
Gimnázium), Kertész Éva (Debre-
ceni Szakképzési Centrum Vegyipa-
ri Szakgimnáziuma), Nagy István
(Bonyhádi Petőfi Sándor Evangéli-
kus Gimnázium, Kollégium és Álta-
lános Iskola) és Váminé Hegyi An-
géla (Székesfehérvári Kossuth Lajos
Általános Iskola)

(b.)

Azt, hogy valaki mikor vonul vissza és megy nyugdíjba, nem csak az életkora határozza meg. Számít a személyes
döntés, a nyugdíjkorhatár és az anyagi helyzet is. A szakértőknek azonban nincs jó hírük a fiatalabb generációk
számára. Ugyanis egyesek szerint hamarosan meg kell barátkozni a 70 éves nyugdíjkorhatárral.
Nemcsak Magyarországon, de a fejlett világban is szembe kell nézni a fenntarthatatlan nyugdíjrendszerek

reformjával - derül ki a nemrégiben kiadott, Világgazdasági Fórum aggasztó jelentéséből. A tanulmány többek
között beszámol arról, hogy a népesség fogyása (ami a legaggasztóbb jelenség) mellett nagyon sokan vannak
olyanok, akik alacsony bért fizető állásban dolgoznak, így az állami nyugdíjkasszába befizetett hozzájárulásuk
csekély. Mindezek mellett pedig a világ éppen ezekben az évtizedekben áll a digitalizáció és a robotika jelentette
robbanás előtt, melynek következtében állások milliói szűnhetnek meg rövid időn belül.
Az alacsony bérek után fizetett járulékok, ha lehet, hazánkban még nagyobb problémát jelentenek. Hiszen

nagyon sokan vannak azok, akik csak a minimálbér után fizetnek, aminek következtében sokkal kevesebb pénz
áramlik a nyugdíjkasszába, mint amire szükség lenne. Egyes számítások pedig azt mutatják, hogy 2030-ra már
alig kilenc hónapnyi nyugellátást lesz képes finanszírozni egy évben, az állami nyugdíjrendszer, amennyiben
addig nem következik be valamilyen gyökeres változás.
De nem csak a nyugdíjas évek lehetnek nehezek, hanem a nyugdíjba vonulást megelőző időszak is.
Amagyar munkavállalók 75 százaléka érzi úgy, hogy az 55 év feletti munkavállalókat diszkrimináció éri koruk

miatt, és 30 százaléka pedig úgy véli, hogy 60 évesen már nem fogja tudni ellátni a munkáját.
Holott az idősek foglalkoztatása és munkaképességük megőrzése a gazdaság fenntarthatóságának egyik leg-

fontosabb alapfeltételét jelenti. Az elmúlt két évben 15 százalékkal bővült az idősödő munkavállalók foglalkoz-
tatása. A KSH adatai szerint az 55-64 éves korosztály tagjainak 49,8 százaléka, vagyis mintegy 672 000 nyugdí-
jazás előtt álló ember dolgozik ma Magyarországon.
A nyugdíjkorhatár extrém növelésének egyik legnagyobb akadálya az idős magyar emberek egészségügyi

állapota. Friss kutatások szerint az 55-64 év közötti korcsoportban 4 százalékon és a 65 év felettiek körében 6
százalékon áll azok aránya, akik egészségesnek érzik magukat. Bár a számok rendkívül elkeserítőek, sajnos egy-
általán nem meglepőek, hiszen a magyar férfiak nyugdíjasként mindössze 6,2 a nők pedig 6,1 évet töltenek el jó
egészségi állapotban.
Amagyarok 74 százaléka emellett úgy látja, hogy a jövő nyugdíjasai a mostaninál szűkösebben fognak élni és

csak 15 százalékuk számít kényelmes nyugdíjas évekre.
Forrás: Pénzcentrum

NyuGdíj vAGy NyöGdíj?
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Megemlékezés a királyné névnapján

November 10-11-én Autizmus
1.0 néven szülőképzést tartott
a Patrónus Ház Nonprofit Kft.
dr. Simó Judit gyermekpszi-
chiáter és Szilvásy Zsuzsan-
na az Autism Europe elnöke
bevonásával a Civil Házban.
A képzéssel a nemrég autiz-
mus spekturmzavarral diag-
nosztizált gyermekek szüleit,
nagyszüleit vagy a korábban
diagnosztizált, de még átfo-
gó információkat nem kapott
szülőket várták.

A kétnapos program alatt a résztve-
vők az autizmus alapismeretein túl
interaktív gyakorlatokon keresztül
szerezhettek olyan ismereteket, is-
merhettek meg olyan eszközöket,
melyek alkalmazásával erősíthetik
tudásukat és jártasságukat gyerme-
kük nevelése során.
Nagyon népszerűek voltak a szak-
emberek által megosztott, más csalá-
dokban már sikeresen működő kom-

munikációs eszközök, melyekből
minden résztvevő hasznos ötleteket
tudott meríteni saját gyermeke ottho-

ni kommuni-
k á c i ó j á n a k

segítésére. A résztvevők elméleti
és gyakorlati információkkal gaz-
dagodtak annak tekintetében, hogy
kommunikáljanak a külvilággal és
milyen lehetőségeik vannak gyerme-
kük érdekeinek védelmében.
A képzés jó lehetőséget biztosított
arra, hogy a résztvevő szülők egy-
mást megismerjék, egymással ta-

pasztalataikat megoszthassák akár a
terápiák, szakemberek vagy otthoni
praktikák területén.
A képzésen a résztvevők az IT Ser-
vices támogatásával térítésmentesen
tudtak részt venni. A Patrónus Ház
Nonprofit Kft-nek továbbra is cél-

ja, hogy a 12 fős felnőtt támogatott
lakhatású otthon megépítése mellett
képzésekkel segítse az érintett csalá-
dokat, pedagógusokat és érzékenyítő
programokon keresztül ismereteket
juttasson el a lakosoknak az autiz-
mus spektrumzavarról.

Németh Ildikó,

Patrónus Ház Nonprofit Kft

Autizmus 1.0 – Szülőképzés

A sokak által ismert és szeretett lészpedi csángó gyerekeknek ismét
gyűjtünk karácsonyi ajándékcsomagokat. Ebben számítunk minda-
zok segítségére, akik szívesen megtöltenek egy cipős dobozt iskolasze-
rekkel, édességgel, játékokkal.

A jól lezárt (1000
km-es utat megten-
ni képes) dobozra
kérjük ráírni, hogy
hány éves kislány-
nak vagy kisfiúnak
szánják azt!
Az ajándékcsoma-
gokat a Református
Líceumban, a városi könyvtárban, illetve a Curves gödöllői tornaklubban
(Kossuth Lajos u.) 2017. november 29-ig szíveskedjenek leadni, mivel a
Moldvába szállítás hosszú időt vesz igénybe.
A Gödöllőn már tíz alkalommal vendégeskedő lészpedi gyerekek közül
néhánynak ez a csomag lesz az egyetlen karácsonyi meglepetése.

Köszönettel: a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület tagjai

Felhívás – Kedves Gyermekszeretők!

(Folytatás az 1. oldalról)

A gödöllői Erzsébet-parkban, a ki-
rálynéról Róna György által készített
szobornál Gaálné dr. Merva Mária
irodalomtörténész, a városi múzeum
nyugalmazott igazgatója köszöntötte
a megjelenteket, majd röviden ösz-
szefoglalta az emlékhely történetét.
Beszédében külön kitért a parkhoz, a
szoborhoz és a mögötte lévő Erzsé-
bet-sziklához kapcsolódó történetek-
re, legendákra. Megtudhattuk példá-
ul, hogy az Erzsébet-szikla a Szent
Koronával azért került a királyné
szobra mögé, mert Róna György al-
kotásán semmi sem utal arra, hogy

Erzsébet a magyarok király-
néja. A beszédet követően a
résztvevők elhelyezték az
emlékezés virágait a szobor
talapzatánál. Gödöllő város
önkormányzata nevében dr.
Lantai Csaba alpolgármes-
ter koszorúzott.
Az ünnepség második ré-
szében a Gödöllői Királyi
Kastély barokk színházában.
Találkozások címmel doku-
mentum összeállítással em-
lékeztek Erzsébet királyné-
ra, névnapja és születésének
180. évfordulója alkalmából,
ÖrdöghnéVilmanMelinda,

Gáspárfalvi Dorka, Mánya Virág,
Mészáros Beáta, Suba László és
Ferenczy Beáta közreműködésével.
Az összeállítást Szabó Margit ké-
szítette ésMészáros Beáta rendezte.
Aműsort követően különleges tárlat-
vezetés várta a résztvevőket. Czédly
Mónika, akinek Erzsébet királyné
ruharekonstrukciói péntek óta látha-
tók a kastély időszaki kiállításaként,
saját maga kalauzolta a résztvevőket,
megismertetve velük a ruhákat és az
azokhoz kapcsolódó történeteket.

jk

November 17-én Gödöllőn is elültet-
te a Férfi Felelősség Fáját a Férfiak
Klubja. A faültetés célja, hogy min-
denhol felhívják a figyelmet a férfiak

családi és társadalmi felelősségválla-
lására, az értékközpontú példamuta-
tás fontosságára.
A fa elültetése

és gondozása jelképezi a férfi min-
ta fontosságát a férfi-nő szövetség
megerősítésében, a gyermeknevelés-

ben, családösszetartás-
ban és a jövő nemzedék
számára élhető társada-
lom kialakításában.
Az eseményen dr. Gé-
mesi György polgár-
mester, Bedő Imre, a
Férfiak Klubja alapí-
tója és Szabó Csaba, a
Férfiak Klubja gödöllői
kapcsolattartója közö-
sen végezték el a fa ül-
tetését.

(B. L.)

A Férfi Felelősség Fája

Negyedik alkalommal
rendezték meg a soproni
Sütemény és Tortafesz-
tivált, ami városunknak
is dicsőséget hozott.
Balázsné Oroszi Mária
Mónika – akinek sike-
reiről már korábban is
beszámoltunk – három
kategóriában is különdí-
jat kapott. A versenye-
ken gödöllői színekben
induló, önmagát folyamatosan kép-
ző, amatőrként versenyző, Balázs-
né Orosz Mária Mónika ez alka-
lommal nemcsak tortájával, hanem
cukorvirágaival és aprósüteménye-
ivel is nagy sikert aratott. Az édes-
ségek szinte teljes tárházát felvo-
nultató fesztiválon ez alkalommal
az ősz ihlette a dekorációkat, amik-
ben nem csak gyönyörködni lehe-
tett, hanem el is lehetett fogyasztani
őket – már aki nem sajnálta a gyö-
nyörű cukor kreációkat.

Ehető és gyönyörködtető édességek
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Mit jelent nekünk a kávé?
Megkérdezett ismerőseim az
alábbi válaszokat adták: Szer-
tartás, éltető nedű, melegség,
relaxáció, ébresztő, lazítás…
leginkább ezek a szavak ju-
tottak először az eszükbe. A
legtöbb ember ma már el nem
tudná képzelni az életét a fe-
kete leves nélkül, éljen a Föld
bármely pontján.

Legtöbbször egy kávé mellett beszél-
jük meg örömeinket, gondjainkat.
Vendégeinket kávéval kínáljuk, és
gyakran előfordul, hogy barátainkat
egy-egy csomag különleges kávéval
ajándékozzuk meg.
És – Tegyük a szívünkre a kezünket!
– a legtöbben el sem tudnánk képzel-
ni a reggeleket a kávé illata nélkül.

Milyen a jó kávé? Na, ezen, bizony
könnyű összekapni, pedig általában
csak az ízre, az erősségre és az illatra
gondolunk. De, hogy az a kávé mi-
lyen fajta cserjéről, melyik országból
származik, hogyan, nevelték, szá-

rították, pörkölték stb. az már csak
keveseknek határozza meg a kávéfo-
gyasztását. Pedig mindez meghatá-
rozó, épp úgy, ahogy a bor esetében.
Ami az átlagembert leginkább fog-
lalkoztatja, az a kávé ára. Persze:
drága. Nehéz elképzelni, hogy akik
a földeken dolgoznak – és sokszor
a termelők is – olyan keveset keres-
nek, hogy előfordul, éheznek.
A termesztés, a kereskedelem, a fo-
gyasztási szokások, az egyes orszá-
gok szerinti fogyasztási és vásárlási

szokások mind-mind külön történe-
tek. No és persze ott vannak a ká-
véházak, amiknek a múltja legalább
olyan izgalmas, mint a jelene.
Az Alexandra kiadó gondozásában
megjelent egyedülálló kötet segítsé-
gével az érdeklődők bepillanthatnak
a kávé hihetetlenül gazdag, és az
átlag fogyasztók által csak kevésbé
ismert világába. Vezető szakértők
tollából ismerhetik meg történetét,
elterjedését, művelését, előkészíté-
sét, eladását, valamint a kávéipar
legfontosabb környezetvédelmi és
társadalmi kérdéseit.
A témák alapján az olvasó elsőre azt
gondolná, hogy egy szakmai könyvet
tart a kezében. Ám aki nem csak a
címsorokat olvassa el, meglepődve
tapasztalja, hogy a fajsúlyos témákat
érdekesen, olvasmányosan dolgoz-
ták fel a szerzők.

(Robert W.Thurston, Jonathan Mor-
ris és Shawn Steiman: Kávé – Rész-
letes kézikönyv a kávé termesztésé-
ről, elkészítéséről és fogyasztásáról)

(ny.f.)

A Gödöllői Szimfoni-
kus Zenekar évköszöntő
koncertének népszerűsé-
ge az elmúlt években fo-
lyamatosan nő, ma már
legalább annyira elkép-
zelhetetlen nélküle az év-
kezdet, mint a bécsi újévi
koncert nélkül. A 2018-
as évet január 6-én és
7-én köszönthetjük együtt a Gödöllői Királyi Kastély lovardájában. A koncert
most is különleges összeállítást ígér. Az olyan klasszikusok mellett, mint pél-
dául J. Strauss Tik-tak polka vagy a Cigánybáró nyitánya, felcsendülnek majd
részletek a Harry Potter zenéjéből, valamint olyan slágereket is hallhat majd a
közönség, mint a Reszket a hold, vagy a Postakocsi. A program sztárvendége
ez alkalommal a Boros Sándor, Mukli Gyula, Batki László és Frech Zoltán
alkotta Four Fathers Énekegyüttes lesz. VezényelHorváthGábor.Avendége-
ket a hagyományokhoz híven idén is pezsgős koccintásra invitálja a zenekar.A
koncertekre december 15-ig lehet kedvezményesen jegyet vásárolni.

Hamarosan beköszönt az ad-
vent, s a következő hetekben
a városi kulturális eseményei
is már a karácsony jegyében
zajlanak, így a Gödöllői Váro-
si Vegyeskar december 9-én
17 órakor kezdődő zenés
hangversenye is, amelyen
igazi különlegességeket hall-
hat majd a közönség.

Már a helyszín is rendhagyó, hiszen
első alkalommal vendégeskedik a
vegyeskar a gödöllői Szent Kereszt
görög katolikus templomban ahol
autentikus környezetben szólalnak
meg a görög katolikus liturgiában
felcsendülő adventi énekek.
Mint azt Pechan Kornél, a vegyes-
kar vezetője lapunknak elmondta,
a hangzásukban is szláv kötődésű
műveket eredeti, liturgikus orosz
nyelven hallhatja majd a közön-
ség, de természetesen a szöveget
magyarul is megismerhetik. Hogy

miért választották ezt a különleges
helyszínt és ezt az összeállítást, ar-
ról úgy nyilatkozott, korábban egy
ilyen mű már szerepelt a kórus re-
pertoárjában, s most úgy gondolták,
érdemes megismertetni a nagykö-
zönséggel is ezeket az énekeket,
amiknek a hiteles megszólaltatását
a környezet is segíti. Mint ugyanis
megtudtuk, a görög katolikus temp-
lomok belső szerkezete és akuszti-

kája eltér a többi keresztény temp-
lométól. A koncert igazi nemzet-
közi zenei kaland lesz, a fentebb
említett művek mellett ugyanis más
népek karácsonyi énekei is felcsen-
dülnek majd.
A17 órakor kezdődő hangversenyre
a belépés ingyenes, de a helyszínen
pénzbeli adományokat elfogadnak,
amit a templom berendezésének
fejlesztésére fordítanak. jk

Adventi koncert a görög katolikus templomban

Már kaphatók a jegyek a népszerű koncertre

Évköszöntés zenével és pezsgővel

a Bagoly könyvesBolt ajánlata
Milyen kávét parancsol?

A csíkszeredai Pál
Art Gallery és a gö-
döllői Levendula
Galéria kapcsolata
már 5 éves múltra
tekint vissza. Ahogy
a korábbi eszten-
dőkben úgy idén is
bemutatkoznak a
székelyföldi alko-
tók városunkban,-
november 22-én18
órakor a Művésze-
tek Házában nyílik meg az a kiállítás, amelynek segítségével betekintést
kaphatunk testvérvárosunk művészeti életébe. A tárlatot Pecze Dániel nyitja
meg, az alkotásokat december 17-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

a Művészet, Mint kapocs
Vendégek Csíkból



6 Gödöllői SzolGálat Város-Kép 2017. november 21.

AAA HAbsburg EilikAAkA AlApítványt támogAtták

3. Erzsébet Bál

Fotók: Reményi Krisztián, Tatár Attila, Váraljai János

November 18-án, szombaton rendezték meg a Gödöllői Királyi Kastélyban a 3. Er-
zsébet-bált. A jótékonysági céllal is létrehozott esemény díszvendége Eilika Habs-
burg-Lothringen, valamint Gödöllő testvérvárosa, az ausztriai Bad Ischl volt, amit
többek között Hannes Heide polgármester képviselt. Az estély háziasszonyi szerepét
az idei Erzsébet-év arca, Juhász Anna irodalmár töltötte be.
A bálon a hagyományokhoz híven dr. Gémesi György, városunk polgármestere

Erzsébet Királyné Ezüst Emlékéremmel ismerte el azoknak a hölgyeknek a tevékeny-
ségét, akik munkájukkal sokat tettek Gödöllő hazai és nemzetközi ismertségének elő-
mozdításáért, illetve jó hírének kialakításáért. Idén Kanizsai Silka Ágnes, a Szilka
Szalon tulajdonosa, Kósa Erika, a Sissi Királyné Emlékalapítvány elnöke és Juhász
Anna irodalmár részesült az elismerésben.
Abál bevételét minden alkalommal jótékony célra fordítják: 2012-ben a Peter Cerny

Alapítványt támogatták, 2014-ben a Magyar Mentőmotor Alapítványt, idén pedig a
Habsburg Eilika Alapítványt, ami rászoruló családoknak, magánszemélyeknek, vala-
mint szociális intézményekbe és kórházakba juttatja el segélyszállítmányait.
Az est sztárvendége Zsédenyi Adrienn volt, az eseményt a Silka Fashion divat-

bemutatója színesítette. A bál fényéhez hozzájárult a gödöllői szimfonikusok Szalon
Zenekara és a Royal Party Band, valamint a Barokk Színházban a Csányi’s Kovax. A
nyitótáncot a Gödöllő Táncszínház művészei adták elő.
A rendezvény fő támogatója a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. volt, aminek kö-

szönhetően a bálon idén is kék Apponyi-mintás különlegességgel terítettek, valamint
a Royal Diamonds Ékszerház és a Zwack Unicum Nyrt. is támogatta a jótékony célt
szolgáló és Erzsébet királyné emlékét méltón ápoló eseményt. (-i)

(folytatás az 1. oldalról)

A megnyitót egy rendkívüli divattörténeti be-
mutató zárta, amely nem csupán felvonultatta a
kiállításra került ruhák egy részét, hanem azok
történetét is megismerhette a közönség. A kiállítás
ékköve természetesen Erzsébet királyné koronázá-

si ruhájának hiteles másolata, ame-
lyet a júniusban a koronázási hétvé-
gén mutattak be, és ami elnyerte a
Magyar Kézműves Remek díjat.
Erzsébet királynénak kevés hite-

les ruhadarabja, ám jóval több áb-
rázolása és fotója maradt fenn, ezek
alapján kezdte el Czédly Mónika
a kutatómunkákat, amelyeknek
eredményeként elkészült a most
bemutatott kollekció. Az első öltözék 2007-ben,
a koronázás 140. évfordulójára készült el, az is-
mert Rabending-fotó alapján. Azóta bizonyított,
hogy ez a ruha már 1866 tavaszán létezett. A ko-
ronázáson viselt díszruhájában Székely Bertalan
és Kovács Mihály festette meg a királynét, aki az
uszályt később a Veszprémi Érsekségnek ajándé-
kozta, hogy miseruha készüljön belőle. Idén, a
koronázás 150. évfordulójára, ezek alapján szü-
letett meg a koronázási díszruha hiteles másolata,
amihez – ahogy azt Czédly Mónika kiemelte – je-

lentősen hozzájárult Pálinkás Patrícia történész
áldozatos munkája, aki mind a kutatást, mind az
elkészítést szakmai tudásának legjavával segítette.
A koronázási ruha mellett a királyné több dísz-

ruhája, lovaglóöltözete és a ifjú kori viselete is
megtekinthető a kiállításon, ahol a látogatók azo-
kat az ábrázolásokat (festményeket, fotókat) is
megismerhetik, amelyeken az adott ruhában látha-
tó a királyné.
A kiállítást február 25-ig tekinthetik meg az ér-

deklődők. (kj)

DivAttörténEti utAzás A monArcHiA korábA

Erzsébet királyné viseletei
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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: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

EBRENDÉSZETI TELEP: GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK

STAN: Nagyra növő, hat hó-
napos kölyök, aki testvérével
a gyepi legrosszabb kutyája,
de imádnivaló!

BIZSU: Egy éves labra-
dor keverék, nagyon játé-
kos, tanítható, gyerekba-
rát kutya.

06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

November 25-26-án
(szombaton, vasárnap)

9-11 óráig
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel:
dr. Varga Ferenc

állatorvos

Telefonszám:
06/20-48-23-058

TURUL
GÖDÖLLŐI

ÁLLATKÓRHÁZ
(Gödöllő, Szabadság út 21.

a HÉV-fordulónál)

ÁLLATPATIKA

Hétvégén is nyitva tartó
ügyelet

9.00–19.00

Tel: 06-30-943-9898

PAN: Stan testvére, imád-
ják egymást és minden
kutyát a telepen.

BOJTI: Ivartalanított, 2,5
éves, szuka bull kutya. Az
emberekkel rendkívül ba-
rátságos.

Megosztó téma az ivartalaní-
tás, de mind az állatvédelem,
mind a felelős állattartás szem-
pontjából fontos beszélnünk
róla.

Amellett, hogy a sterilizálással meg-
óvhatjuk kedvencünket néhány da-
ganatos megbetegedéstől, további
számos előnye is van. Minden gazdi
tapasztalhatta, hogy a tüzelés idősza-
kában kedvence nyugtalanná válik,
akár el is szökik otthonról egy sze-
relmi légyott reményében. Jó esetben
ezek az állatok épségben visszajutnak
gazdáikhoz, azonban nem felejthetjük
el, hogy amíg az utcákat róják, szá-
mos veszélynek vannak kitéve (autó
alá szaladhat, összeverekedhet egy
másik kóborló állattal stb.).
Hiába a legtöbb óvintézkedés, ha egy
kan megérzi egy tüzelő szuka szagát,
nincs az a szuperbiztos kerítés, ami
megakadályozza abban, hogy bejus-
son hozzá. A nem kívánatos alom
elhelyezése szintén problémás lehet.
A menhelyek kapacitása véges. Ter-
mészetesen próbálhatunk mi magunk
gazdát keresni a kicsiknek, ami 3-4
kölyök esetén talán nem is annyira
nehéz feladat. De mi történik akkor,
ha kedvencünk 8-9 aprósággal örven-
deztet meg minket? Ha sikerül elhe-

lyeznünk a kölyköket, akkor is felme-
rül a kérdés, hogy néhány év múlva
nem kerülnek-e az utcára, vagy nem
a kert végében végzik-e láncra kötve.
Gyakran hallani, hogy az ivartalaní-
tott állatok elhíznak. Ez csak abban
az esetben igaz, ha kárpótlásként túl-
etetjük őket. Megfelelő étrenddel
és rendszeres sétáltatással képesek
megőrizni egészséges kondíciójukat.
Szélsőséges esetben, természetesen
kérjük állatorvos tanácsát.
Sokakban él az a tévhit, hogy a szu-

káknak legalább egyszer tüzelniük és
elleniük kell. Ezt semmilyen egész-
ségügyi statisztika nem támasztja alá.
Gyakori jelenség, hogy ha a gazdik
egyet is értenek az ivartalanítással,
sokallják a műtét költségeit vagy
sajnálják alávetni ennek az állatot,
megfosztva őt ezáltal bizonyos élve-

zetektől. Fontos tisztázni magunkban,
hogy ez mindössze egyszeri kiadást
jelent és kedvenceinkben csupán a
szaporodási ösztön működik, nem az
élvezetek kedvéért keresik az ellen-
kező nemű társaságát. Amennyiben
nem vagyunk hivatalos tenyésztők,
mindenképp tanácsos az ivartalanítás
mellett letenni a voksunkat.

Az ivartalanítás

A hulladékégetés veszélyes üzem.
Nem csupán környezetünket terheli,
hanem egészségünkre is ártalmas.
Itt a fűtésszezon, melynek beáll-
tával sok helyütt tapasztalhatjuk a
kéményekből felszálló sötétszürke,
fekete füstöt, amelyet esetenként
maró szaghatás is kísér. Ez nem
más, mint az otthoni hulladékége-

tésre utaló egyértelmű
jel. Hazánk egyik leg-
súlyosabb környezetvé-
delmi problémája szinte
mindenkit érint.

Nem mindegy, mivel
fűtünk
Szén vagy fa: inkább az
utóbbi
Mindannyiunk érdeke, hogy ott-
honunk melegének előállítása
kizárólag szabályosan, a keres-
kedelemben kapható tüzelőanyag
felhasználásával történjen meg,
ám a szilárd tüzelőanyagok kö-
zött is nagy különbségek vannak.
Amennyiben szén vagy fa között
kell választanunk, inkább részesít-
sük előnyben a fát. A szenek sem
egyformák, hiszen egy jó minőségű
brikett, koksz, vagy darabos szén

által okozott levegőterhelés jelen-
tősen kisebb, mint amit a silány
minőségű, magas kéntartalmú bar-
nakőszén, vagy lignit felhasználása
okoz.

A tápláléklánc során „bekapjuk”
a mérget
A hulladékégetés komoly egészsé-
gi kockázatot is jelent. Az égetés
során olyan szennyezőanyagok
kerülnek a levegőbe, amik az égés
során keletkező porral leülepednek

a talajra, a növényekre, és a táplá-
léklánc révén bejutnak az emberi
szervezetbe.

Műanyag itt, műanyag ott,
műanyag mindenütt
A műanyag termékek – flakonok,
háztartási, gyógyszerészeti, koz-
metikai termékek, gyerekjátékok

– égetésekor a szén-monoxid
és dioxin mellett vinil-klorid,
klórozott furánok és sósav gáz
képződhet. A fehérített papír
– pizzás dobozok, mélyhűtött
ételek dobozai – égetésekor
halogénezett szénhidrogének
jutnak a légkörbe. Papír és
karton égetésekor a feliratok

toxikus fém tartalma szennyezi a
környezeti levegőt, régi farostle-
mez hulladékok elégetése során
arzén és króm kibocsátással kell
számolni.

Egy kupac avar 6 órás égetése =
250 busz 24 órás folyamatos köz-
lekedése
A kerti hulladék elégetése során
is szennyező részecskékkel telik
meg a levegő. Egy átlagos kerti

tűz, amelyben vegyesen
égetnek avart, fűnyesedé-
ket és gallyakat, hatalmas
légszennyezést okoz. Álta-
lában a kerti hulladékkal a
mérgező vegyszermarad-
vány is elég, és nem ritka,
hogy a meggyújtott zöldbe

műanyag és egyéb háztartási sze-
mét is keveredik, tovább növelve
a légszennyező anyagok listáját.
Egy svájci tanulmány szerint egy
nagyobb kupac avar 6 órás égeté-
sével annyi szálló por keletkezik,
mint 250 autóbusz 24 órai folya-
matos közlekedése során. Az avar
égetésekor nagy mennyiségben
keletkezik szén-monoxid, aeroszol
részecskék, nitrogén-oxidok és kü-
lönféle szénhidrogének kerülnek a
levegőbe.

Tudják, hogy egy kupac avar 6 órás
égetése mivel egyenlő?

2017-ben, negyedik alkalommal írta
ki a Kutyabarat.hu és partnerei az Év
Kutyabarát Helye pályázatot, ahol
idén rekordszámú nevezés érkezett. A
pályázat célja minden évben a felelős
kutyatartás népszerűsítése és a kutya-
barát szolgáltatások, munkahelyek
bemutatása. Örömmel jelentjük, hogy
az Év kutyabarát vidéki kávézója díjat
idén a gödöllői Caravella Café vehet-
te át. Gratulálunk!

Ha kivit szeretnénk a saját kertünk-
ből szüretelni, akkor a legjobb, ha
márciustól májusig fogunk neki az
ültetésének. Vásároljunk egy minél
érettebb, de egészséges gyümölcsöt.
Mossuk meg a kivit, és vágjuk fel
néhány darabba. Vájjuk ki a belét,
és tegyük egy csésze langyos vízbe.
Kavarjuk jól el, és addig hagyjuk,
míg kihűl a víz. Egy szűrő felett öb-
lítsük le néhányszor, míg el tudjuk
különíteni a magokat. Tegyük a ma-

gokat egy papírtörlőre, és hagyjuk
2-4 órát száradni. Csomagoljuk be
jól a magokat egy darab vattába, és
helyezzük egy langyos vizes tálkába.
Fedjük le műanyag fóliával, és te-
gyük napos helyre. Éjszakára vegyük

le róla a fóliát, majd reggel, mielőtt
visszatennénk, öntözzük meg egy
kicsit. 7-10 nap elteltével meg fog-
nak jelenni az első csírák. Tegyünk
egy cserép aljára egy kevés agyagos
földet, mélyítsünk kb. 5-10 mm-es
lyukat, és mindenikbe tegyünk 2-3
magot. Fedjük le egy vékony réteg
földdel, majd öntözzük meg egy ki-
csit.
Borítsuk be műanyag fóliával. 3-6
nap múlva meg fognak jelenni az
első hajtások. A kivi eléggé ellenálló
a hidegre, ezért, ha már akkorára nő-
nek a hajtások nyugodtan kiültethet-
jük őket a kertbe is. Ha bent tartjuk,
a téli időszakban hagyjuk, hogy kissé
pihenjen, mérsékeljük az öntözését,
elég, ha 2-3 hetente adunk vizet.
Tavasszal, és nyáron viszont kétna-
ponta meg kell öntözni. Nagyon há-
lás növény, egy évben akár többször
is szüretelhetünk róla.

Legjobb kutyabarát hely
díjat nyert a gödöllői Ca-
ravella Café

Termesszen kivit!
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Vereséggel zárta a Gödöllői
SK a megyei I. osztályú baj-
nokság őszi szezonját, miu-
tán 1-0-ra kapott ki városunk
alakulata Nagykőrösön. A
GEAC 1-1-es döntetlent ért
el hazai pályán a Göd ellen,
míg a GSK II.- Szada a Fótot
verte őszi utolsó meccsén
4-1-re.

Szász Ferenc múlt heti távozá-
sát követően megbízott edzőként
Nagy Dániel ült le a Gödöllői SK
kispadjára az őszi szezon utolsó
mérkőzésére. A sokadszori beug-
rás ezúttal nem sikerült pontosra,
ugyanis a Nagykőrös 1-0-ra nyert,
így otthon tartotta mindhárom
pontot. Információink szerint a

vezetőség gőzerővel keresi az új
edzőt, de decembernél hamarabb
nem tudhatjuk meg, hogy ki ve-
heti át az üresen maradt gödöllői
kispadot.
Minden esetre lesz min javítania
az utódnak, ugyanis a Gödöllő öt
győzelemmel, két döntetlennel
és nyolc vereséggel, 22 rúgott és
ugyan ennyi kapott góllal, 17 pon-
tot gyűjtve a 10. helyen telel.
Pest megyei I. osztályú bajnok-
ság, 15. forduló
Nagykőrösi Kinizsi FC – Gödöllői
SK 1-0 (1-0)

Hátország – Három pontos zárás

Hosszú böjt után pontot szerzett
a GEAC a megye kettőben, míg

győztes meccsel búcsúzott az őszi
megpróbáltatásoktól a GSK II.-Sza-
da alakulata. A megyei másod osz-
tályban szereplő „egyetemisták” a
Göd ellen értek el 1-1-es döntetlent
hazai pályán, míg a megye hármas
második számú GSK formáció 4-1-
es sikernek örülhetett a Fót ellen.
A GEAC egy játéknappal az őszi
szezon vége előtt 10 ponttal a 14.
helyen áll csoportjában, míg a GSK
II.-Szada 12 egységgel a 10. helyről
várja a tavaszi folytatást.
Pest megyei II. osztály Északi-cso-
port, 14. forduló
Gödöllői Egyetemi AC – Gödi SE
1-1 (1-0) Gólszerző: Vitárius Ta-
más.
Pest megyei III. osztály, Északke-
leti-csoport, 13. forduló
Gödöllői SK II.-Szada – Fóti SE
4-1 (2-0)Gólszerzők: Szabó László
(2), Pakuts Barna, Tóth Bence. -ll-

Labdarúgás – gsK II.: ŐszI búcsú gyŐzeLemmeL

Tizedik helyen telel a Gödöllő

Továbbra is rapszodikusan sze-
repel az idei szezonban a Covri-
tas Futsal Team Gödöllő csapa-
ta, akik ezúttal két mérkőzésen
vannak túl, a mérleg: egy 7-5-ös
siker idegenben, míg egy 6-4-es
vereség hazai pályán.

Érdekesen alakul a Covritas Futsal
Team Gödöllő idei szezonja a futsal NB
II. Keleti-csoportjában, ugyanis egye-
lőre a hazai pálya minden tekintetben
hátrányt jelent a csapat számára. Ba-
ranyai Pál együttese az elmúlt héten
is bizonyította ezt a felvetést, miután
Gyömrőn magabiztosan nyert a Gödöllő
7-5-re, viszont az egyetemi csarnokban
ismét kikapott, ezúttal 6-4-re a Kincsem
Lovaspark ellen. Az eddig lejátszott öt
hazai meccséből mindössze egy pontot
gyűjtött be a csapat. Ez utóbbi párharc
igazán parázsra sikeredett, miután gö-
döllői oldalon négy kiállítás is bekerült
a meccs jegyzőkönyvébe. Az utolsó
percben két meghatározó játékosát,

Magyar Zsoltot és Berta Balázst is ki-
állították a játékvezetők, ráadásként az
ezen felháborodva a reklamáló edzőt és
a masszőrt is elküldték a kispadtól.
A folytatás nem ígérkezik ennek fényé-
ben könnyűnek a hét ponttal a 11. he-
lyen álló gödöllőieknek, akiknek ismét
hazai pályán kell bizonyítani, méghozzá
a jelenleg hatodik helyen álló Kecske-
mét ellen.
NB II., Keleti-csoport, 10-11. forduló:
UFC Gyömrő – Covritas Futsal Team
Gödöllő 5-7 (2-4)
Gödöllői gólszerzők: Gruber Bálint,
Magyar Zsolt, Varsányi Botond (mind-
három 2 gól), Molnár Márton.
Covritas Futsal Team Gödöllő – Kin-
csem Lovaspark SE 4-6 (2-5) Gólszer-
zők: Varsányi B. (2), Molnár M., Gruber
Bálint. -li-

FutsaL – Idegenben pontosabb a covrItas

Öt meccs, egy pont hazai pályán

Programajánló
Futsal NB II. Keleti-csoport, 12. forduló

November 24., péntek 19.30 óra
CFT Gödöllő – Scoregoal Kecskeméti FC

(Egyetemi sportcsarnok)

Nem a tervek szerint alakult
a Gödöllői Kézilabda SE ide-
genbeli fellépése a Hatvan el-
len, miután negatív gólrekor-
dot beállítva, 19-13-ra kapott
ki Bartos Gábor alakulata.

Azt szokták mondani, a negatív re-
kord is rekord, nos, ezt a tételt vall-
hatja magáénak a GKSE, miután 30
perc alatt mindössze négy találatig
jutott a Hatvan elleni párharcban az
NB II. Északi-csoportjának nyolca-
dik fordulójában. A folytatás sem
lett sokkal jobb, ami végül 19-13-
as vereséghez vezetett. A Gödöllő
10 ponttal jelenleg a harmadik he-
lyen áll csoportjában, legközelebb

a TFSE csapatát fogadják a mieink.
NB II. Északi-csoport, 8. forduló
OKTAT60 Hatvani KSZSE – Gö-
döllői KSE 19-13 (8-4)
Utánpótlás eredmények, Ifjúsági-
ak: Hatvan – Gödöllői KSE 29-30
(16-15), Serdülők: Gödöllői KSE –
Csömöri SSZN Kft. 27-27 (14-13),
Kántor Anikó SE – Gödöllői KSE
26-31 (12-16) • Nagykovácsi Sóly-
mok SE – Főnix ISE 22-39 (11-18)

-tt-

Programajánló
NB II. Északi-csoport, 9. forduló
November 26., vasárnap 16 óra

Gödöllő KSE – TFSE
(Hajós iskola tornacsarnoka)

KézILabda – negatív góLreKord Hatvanban

Befagyott a GKSE gólcsapja

Papírforma eredmény született az
elmúlt játéknapon a női röplabda
bajnokság alapszakaszában Gödöl-
lőn, miután a bajnoki címvédő Bé-
késcsaba 3:0-ra verte a Penta-Gö-
döllői RC csapatát.

Id. Grózer György együttese az esélyte-
lenek nyugalmával várhatta a viharsarkiak
elleni találkozót és ennek megfelelően egy
felszabadult játékot produkált a csapat. Az
első és az utolsó szettben simának tűnő kü-

lönbséggel, 13-ra nyert
a minden bizonnyal az
idei sorozatban is baj-
noki aranyat ünneplő
Békéscsaba, viszont a
második játszmában
megrángatta annak a
bizonyos oroszlánnak a

nem létező bajszát a Gödöllő. Ezzel együtt
a tény az tény marad: sima, 3:0-ás veresé-
gével továbbra is csoportja ötödik helyén
áll a Penta-GRC négy ponttal.
Az Extraligát érő harmadik helyen álló
Jászberénynek 11 pontja van jelenleg, így
az alapszakaszból hátralévő négy gödöl-
lői párharcot követően minden bizonnyal
az NB I-ben szoríthatunk majd a gödöllői
lányokért. Természetesen az esetleges kie-
sés után is lesz visszaút a legjobbak közé,
ugyanis egy tavaszi menetelés és az azzal

járó első két hely valamelyike osztályozót
jelentene az elitbe való visszajutásért az
extraligás csapatok 5-6. helyezettjei ellen.
Ez még viszont a jövő zenéje, ugyanis szá-
mos megmérettetés vár még addig Széles
Petráékra, legközelebb Újpesten, akik
meccselőnnyel ugyan, de öt győzelemmel
és egy vereséggel vezetik az „A” jelzésű
csoportot a Békéscsaba előtt jelenleg.
Az alapszakaszból hátralévő gödöllői
meccsek párosítása:
UTE – Penta-GRC (november 25.), Pen-
ta-GRC – Haladás (december 2.), Pen-
ta-GRC – Budaörs (december 9.), Jászbe-
rény – Penta-GRC (december 16.).
A Magyar Kupában is érdekelt még a Gö-
döllő, a mieink a negyeddöntőben a cso-
portban is ellenfél Jászberény ellen kell,
hogy megküzdjenek majd a legjobb négy
közé jutásért.
NB I., alapszakasz,A-csoport, 6. forduló:
Penta-Gödöllői RC – Linamar-Békéscsabai
RSE 0:3 (-13, -18, -13) -tt-

röpLabda – KözeLedŐ nb I.

Játszottak, mosolyogtak, de kikaptak

Az elmúlt szombaton rendezték
meg a Damjanich iskola tornater-
mében a XIV. Grassalkovich Ku-
pát, ahol a hazai akrobatikus torna
utánpótlásának legjava részt vett. A
házigazda és egyben rendező Gras-
salkovich SE versenyzői három
arany- és három ezüstéremnek
örülhettek.

Az országos utánpótlás akrobatikus torna
versenyen hét korosztályban, négy kate-
góriában több mint 200 versenyző mérte
össze tudását a sportágban. Kőhler Ákos
tanítványai közül három csapat ért el első
helyet, másik három formáció a képzelet-
beli dobogó második fokára állhatott fel, ez
mellett egy negyedik, egy ötödik, egy hato-
dik és egy 10. helynek is örülhetett a GSE.
Aranyérmes lett a Jacsó Gréta, Rezsabek
Janka, Kupi Boróka alkotta gyermek le-
ány hármas, és a 12-18 éves kategóriában
induló fiú páros, valamint leány hármas is.

Előbbi duót Trézsi Richárd, Kőhler Csa-
ba (a képen), míg a triót Méder Boróka,
Szabó Csilla, Lőrincz Boglárka alkották.
A GSE ezüstérmes csapatai között ünne-
pelhettük az újonc leány hármast (Willi-
mek Fruzsina, Rezsabek Blanka, Gera
Viktória), az újonc vegyes párost (Nemes
Márton, Brandt Kinga), valamint a gyer-
mek vegyes párost (Varga Levente, Ábra-
hám Eszter).
A GSE további helyezettjei: Youth leány
páros, 4. hely: Brandt Boglárka, Ba-
logh-Czoller Sára, 5. hely: Márta Blan-
ka, Lutz Helka; Gyermek leány hármas,
6. hely: Bagyin Zsófia, Varga Lili, Ábra-
hám Zita; Gyermek leány páros, 10. hely:
Zombor Emese, Bagyin Eszter.

-tl-

aKrobatIKus torna – XIv. grassaLKovIcH Kupa

Hat gggödöllői dobogós

Az őszi szezon utolsó versenyén
vettek részt a Gödöllői Contact
ITF Taekwon-do Sportegyesület
versenyzői. A Diákok Taekwon-do
Olimpiáján a gödöllői versenyzők
10 éremmel gazdagodtak.

A viadalnak Medgyesegyháza adott ott-
hont, ahol 26 sportegyesület, közel 200
sportolója mérette meg magát küzdelem és
formagyakorlat versenyszámban, valamint
gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt kor-

csoportokban. A gödöllőiek 9 fős csapattal
érkeztek az eseményre és kiváló szerep-
léssel két arany-, öt ezüst- és három bron-
zérmet szereztek. A csapat felkészítését
Kókai Zsolt 5. Dan-os mester irányította,
a helyszínen pedig a versenyzők munkáját
Péter-Horváth Norbert és Koltai Tamás
segítette.
Eredmények: Koltai Csongor serdülő
küzdelem 52 kg, 2. hely; Bordács Sára ifi
küzdelem 55 kg, 2. hely; Lovász Hanna ifi
küzdelem 65 kg, 2 hely, formagyakorlat 2.

hely;Hidvégi Richárd ifi küzdelem 50 kg,
3. hely, formagyakorlat 1. hely; Benedek
Dániel felnőtt küzdelem 70 kg, 1. hely,
formagyakorlat 3. hely; Udvardi Miklós
felnőtt küzdelem 70 kg, 2. hely, formagya-
korlat 3. hely. -li-

Harcművészet – dIáKoK taeKwon-do oLImpIája

10 Contact ITF TSE érem

Az elmúlt hétvégén rendezték
meg Derecskén a sportlövő Di-
ákolimpia országos döntőjét,
amelyre 13 gödöllői diák jutott
be amegyei döntőket követően.
A Török Ignác Gimnázium tanu-
lói összesen négyszer állhattak
fel a dobogóra.

Az országos döntőn a Török Ignác
Gimnázium csapata két részből állt.
A régebb óta versenyzők a 40 lövé-
ses, olimpiai kategóriában indultak,
míg az újabb versenyzők a 20 lövé-
ses általános-, illetve középiskolás
diákmezőnyben mérettették meg ma-
gukat. A csapatából szinte mindenki
egyéni csúcsot lőtt és a mezőny első
felében végzett, két éremmel gazda-

gítva a gimnázium sporteredményeit!
A középiskolás fiú puskás csapat (Cser-
nák Áron, Bertalan Csongor, Vajna
Péter) nagy versenyben lett aranyérmes,
míg Máró Anikó 2. helyével megszerezte
Gödöllő első országos érmét a pisztolyos
fegyverágban. A 11 éves Kalász Karina

pedig kiváló eredménnyel, 6. helyezést ért
el az általános iskolások légpuskások kö-
zött.
A „profik” mezőnyében is két érmet szer-
zett a Török. Sportszakmai szempontból
a legnagyobb sikert Klenczner Márton
olimpiai kategóriában elért ezüstérme je-
lenti. Ugyan ebben a kategóriában a lány
puskások csapata (Lovász Dorina, Ben-
csik Dorottya, Lévai Krisztina) verseny-
társ nélkül állhatott a dobogó tetejére, újra
bizonyítva, hogy nincs még egy hazai is-
kola, amely ilyen színvonalú csapatot tud
kiállítani sportlövészetben.
A TIG diákjait a lelkes szülők mellett,
ezúttal is az Armcom Zrt. és a Dunakeszi
tankerület támogatta a sikerek elérésében,
mondta el lapunknak Szucsák Mátyás, a
csapat edzője.

-szm-

sportLövészet – dIáKoLImpIa döntŐK

Kiváló Törökös lövők
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November 22., szerda, 17.30:
Székely Judit (furulya) növendékeinek
hangversenye
November 23., csütörtök, 17.30:
Szonda Gabriella (fuvola) növendékei-
nek hangversenye
November 27., hétfő, 18.00:
Ella Attila (rézfúvó, furulya) növendé-
keinek hangversenye
November 28., kedd, 17.30:
A népzene tanszak kiemelt hangver-
senye

FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GGödöllői Iparművészeti Műhely
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET: 06-30/621-2968

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.

Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.

Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 20-26-ig:

Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
November 27-december 3-ig:

Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete - a városi díjak alapításáról és adományozásának
rendjéről - értelmében 2018-ban is szeretnénk átadni a MAGYAR KULTÚRANapja alkalmából a kimagasló tel-
jesítmény vagy a huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére a

GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT

A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek adományozható, akik (ame-
lyek) 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 egy személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy
legfeljebb két személy részesíthető”.

Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával segítse a bizottság döntést előkészítő munkáját.
A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre (postai cím:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) és/vagy a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre megküldeni.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2017. november 24. (péntek), 12 óra

Szűcs Józsefné sk., a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: Határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony –veze-
tői megbízással.
A vezetői megbízás határozott idő-
re, 5 évre szól. Próbaidő: három
hónap

Foglalkoztatás jellege: Teljes
munkaidő
A munkavégzés helye: 2100 Gö-
döllő, Petőfi Sándor utca 1-3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Jogszabályok és a költségvetési
szerv belső szabályozó eszközei
alapján a gazdasági vezetői felada-
tok ellátása. Irányítja és ellenőrzi
a gazdasági szervezetet, felelős a
368/2011. (XII. 31.) Korm. rende-
letben és az intézet SZMSZ-ben
számára meghatározott feladatok
ellátásáért. A gazdálkodási tevé-
kenységhez kapcsolódó szabályza-
tok készítése, folyamatos karban-
tartása. Költségvetés, költségvetési
beszámolók készítése, évközi adat-
szolgáltatások Az intézményi gaz-
dálkodás törvényességének, a haté-
kony és eredményes feladat ellátás
megvalósításának folyamatos elle-
nőrzése.

Illetmény és juttatások: Az illet-
mény megállapítására és az egyéb
juttatásokra a “Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók, ezért ennek figyelembe-
vételével megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:
• Szakirányú felsőfokú iskolai vég-
zettség (főiskola, vagy egyetem),
• Államháztartási szakágú mér-
legképes könyvelői szakképesítés,
vagy könyvvizsgálói képesítés,
• Szerepelnie kell a számvitelről
szóló 2000. évi C törvény 151. §
(3) bekezdése szerinti nyilvántar-
tásban,
• Költségvetési területen szerzett
legalább 10 éves szakmai tapaszta-
lat.
• Felhasználói szintű számítógépes,
illetve számviteli/pénzügyi szoftve-
rismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
• Egészségügyi intézményi gyakorlat,
• Legalább három év középvezetői
beosztásban töltött idő.

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz,

• Szakmai-vezetői program,
• Három hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány, vagy az igény-
lés postai feladását igazoló szel-
vény,
• Felsőfokú végzettséget, képesíté-
seket igazoló dokumentumok má-
solata,
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adata-
inak a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul.

Abeosztás betölthetőségének idő-
pontja:
A beosztás legkorábban a pályáza-
tok elbírálását követően 2018. janu-
ár 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt Nagy
Árpád igazgató nyújt, a 06-28/420-
655-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának
módja: Postai úton megküldve,
vagy személyesen a Gödöllő, Pe-
tőfi Sándor utca 1-3. alatti I. számú
Rendelőintézetben lévő igazgató-
ságra.

A munkakör határozatlan idejű,
teljes idős közalkalmazotti jogvi-
szony formában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladatok:
szakképzettségének megfelelő ra-
diológiai (röntgen) asszisztensi
feladatok ellátása, adminisztrálása
az intézet központi radiológiai osz-
tályán.
Illetményre és egyéb juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv”
(KJT) rendelkezései az irányadók.

Munkavégzés helye: Gödöllő,
Petőfi Sándor utca 1-3. (I. számú
Szakrendelő).

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• legalább középfokú egészségügyi
végzettség,
• röntgen szakasszisztensi oklevél,
• legalább 1 éves szakmai gyakor-
lat,

• érvényes működési kártya,
• MESZK tagság,
• erkölcsi bizonyítvány (felvétel-
hez),
• orvosi alkalmasság (felvételkor),
• gyakorlott felhasználói szintű szá-
mítógépes ismeret, egészségügyi
szoftverhasználatban jártasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt je-
lent a gödöllői lakóhely.
A fentieket igazoló dokumentumok
a pályázati anyag részeként – a
szakmai önéletrajzzal együtt – fo-
lyamatosan nyújthatók be.

A munkakör 2017. november
1-től tölthető be.
A munkakörrel kapcsolatosan to-
vábbi tájékoztatás kérhető dr. Palo-
tai Andrea főorvostól, a radiológiai
szakrendelés vezetőjétől.

A pályázat benyújtható: postai
úton, vagy személyesen, zárt borí-
tékban a fenti címre.

A Tormay Károly Egészségügyi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet gazdasági VEZETŐ BEOSZTÁS ellátására.

A Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100 Gödöllő,
Petőfi Sándor utca 1-3.) pályázatot hirdet

RADIOLÓGIAI SZAKASSZISZTENS munkakör betöltésére

A Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola

TAKARÍTÓT KERES
Azonnali munkakezdéssel, heti 20 órás (napi 4 óra) munkaidőben.

Érdeklődni, jelentkezni a 28/513-025 telefonszámon lehet.

LAKOSSÁGI FÓRUM MEGHÍVÓ

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Gödöllői Rendőrkapitányság bűnmegelőzési csoportjá-

nak munkatársai a rendőrség
„Házhoz megyünk” programjának keretében

LAKOSSÁGI FÓRUMOT HIRDETNEK

Lakossági fórum időpontja:
2017. november 24., 16 óra.
Lakossági fórum helyszíne:
Gödöllő, Művészetek Háza,
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
Lakossági fórum témája:

vagyonvédelem, lakásbetörések megelőzése.

A program a közbiztonság erősítését és a lakosság
szubjektív biztonságérzetének javítását szolgálja.

Nyílt nap és beiskolázási szülői értekezlet a
Premontrei Gimnáziumban

2017. november 22-én 17-tól,
és november 23-án 8-tól beiskolázási szülői
értekezlet lesz a Fényi Ottó teremben.

November 23-án délelőtt nyílt nap a Premontrei
Gimnáziumban.

HIRDETMÉNY

AGödöllői Polgármesteri Hivatal felajánlja el-
adásra, leselejtezett, elavult – működő,

valamint működésképtelen – számítástechnikai
eszközeit: monitorokat, számítógépeket, nyom-

tatókat, szakértő által megállapított áron,
valamint bútorokat.

Időpont: 2017. november 29., szerda, 9-10 óráig.
Helyes: Gödöllő, Szabadság tér 6., garázs.
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KARÁCSONYI VÁSÁR
A GÖDÖLLŐI PIAC

TERÜLETÉN
A Gödöllői Piac Kft.
„Karácsonyi vásár a piacon”
árusítást szervez.
Felhívjuk azon kereskedők
figyelmét, akik az ünnep han-
gulatához illeszkedő termékek
kereskedésével foglalkoznak,
hogy jelentkezzenek a Piac Kft.
igazgatójánál!

Termékkör:
- játékok és ajándéktárgyak;
- fény és dekorációs anyagok;
- sütemények, édességek;
- kézműves termékek;
- fenyőfa

A vásár időtartama: 2017. 11. 20. – 2018. 01. 07.
Jelentkezni lehet: Gödöllői Piac Kft.,
2100 Gödöllő, Szabadság út 3. Fekete Zoltán igazgatónál:
+36-30-5030777; e-mail: gpiac@invitel.hu

ERZSÉBET - KATALIN BÁL
2017. november 25-én, 19 órától

a SZIE Alma Mater Éttermében
Sztárvendégek: Magyar Állami Népi Együttes táncosai

Zene: Sakk Matt Company Zenekar
Vacsora:
- Szélben szárított fekete erdei sonka, rukkola salátával,
érlelt tehénsajttal.

- Marhalapocka Jack Daniels-mártással, grillezett kukoricával,
ropogós burgonya koronggal, tépett salátával.

- Házi rétes: meggyes-mákos, túrós

A belépőjegy ára vacsorával 5000 Ft/fő
A belépő elővételben kapható az egyetem éttermében vagy telefonon

megrendelhető a +36-20/590-8130 és a +36-30/484-9753-as számokon.



INGATLAN
+ Kazinczy krt.on 2 szobás, 52nm-es, tégla, konvektoros,
műanyag ablakos, redőnyözött, parkettás szobás, jó álla-
potú, 4.em. lakás sürgősen eladó. iár 16,7M. Tel:20/772-
2429
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
Tel:20/944-7025
+ I.em.i, tégla, konvektoros, 51nm-es erkélyes, lakás
János u.ban eladó. Új műanyag ablakok. I.ár: 18,6MFt.
Tel:20/772-2429
+ Gödöllőn minőségi, új építésű, csok képes, 2 szintes
ikerház eladó. 4szoba+ nappalis, 127nmes, 375nm-es
saját telekkel. Kulcsrakész ár: 35,9MFt, csak a földszint
kulcsrakészen 2+nappalival 31,9M. Tel:20/772-2429
+ Gödöllőn 3szoba+ nappalis, új építésű, nettó 93nm-es
ikerház eladó 250nm-es telken: iár: 32,5M Ft. Tel:20/772-
2429
+ Gödöllőn Fenyvesben 1130nm-es, összközműves, két
utcára nyíló építési telek, 130nm körüli bontandó/ felújí-
tandó házzal eladó. Ár 18,2MFt. Tel:20/772-2429
+ Gödöllő Blahai részén 130nmes, 3szoba+ nappalis, szu-
terénes, garázsos családi ház 740nmes telken eladó. Iár:
26,9MFt. Tel:20/772-2429
+ Második emeleti, erkélyes, két szobás, felújítandó
állapotú lakás szigetelt tömbben eladó. Iár:16.6MFt.
Tel:20/804-2102
+ Gödöllőn, központban n+3szobás, jó állapotú családi
ház eladó. Iár:36.5MFT! Tel:20/804-2102
+ Eladó 3szoba+ nappalis, újszerű ikerház 400 nm-es te-
lekkel 30,9MFt-ért. Tel:20/804-2102
+ Gödöllő kertvárosában, Csok képes ikerházi lakások el-
adók! Iár:43.5MFt. Tel:20/539-1988
+ Gödöllő központjában, 2018év végi átadással új építésű
lakások eladók! 20.5MFt-tól!!! MFt! Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, új építésű ikerházak eladók! Tel:20/539-1988
+ Szadán, panorámás domboldalon új építésű, nappali+3
szobás ikerházak eladók! 34.9MFt! Tel:20/539-1988

+ Gödöllőn, 607m2-es, összközműves, természetköze-
li, belterületi építési telek 20nmes téglaházzal eladó!
Iár:8,2MFt. Tel:20/772-2429
+ Szadán Gödöllőhöz közeli részen szép környezetben, jó
fekvésű, 970m2, gondozott, összközműves építési telek
10,9M-ós irányáron sürgősen eladó! Tel:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban! Tel:20/804-2102
+ Figyelem! Árcsökkenés! Gödöllőn a Kertvárosban felújí-
tásra szoruló családi ház sürgősen eladó. Tel: 06-20-432-
9665
+ Eladó Gödöllőn a János utcában egy Csíkoshoz közeli,
felújított, 64 m2-es, két hálószobás (parkettázott), étke-
zős, konvektoros, alacsony rezsijű 3. emeleti lakás! Iár:
17,5 M Ft! Tel: 30/398-8364
+ Veresegyház külterületén belterülettől, műúttól 200m-
re 4300m2 nagyságú ingatlan többféle hasznosítható-
sággal/ lovasudvar, tanyahely eladó. Ár megegyezés sze-
rint. Tel: 06-20-9264-888
+ Eladó Gödöllőn a Belvárosban egy nappali+ 3szobás
családi ház 750nm-es telken. Az ingatlan felújításra szo-
rul, a tető teljesen új. I.á.: 25,5M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyves egyik csendes utcájában egy
2szintes, 2nappali+ 3szobás családi ház 2267nm-es tel-
ken garázzsal, zöldségtárolóval, szaletlivel. I.á.: 43,9M Ft.
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy
100nm-es, 2nappali, 2fürdőszobás, 2szintes, téglaépíté-
sű lakás bramac cseréppel, egyéb helyiségekkel Gödöllő
egyik legjobb helyén. A ház előtt ingyen parkolási lehető-
ség. I.á.: 25,9M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Lomb utcában egy nappali, konyha,
fürdőszoba +1 tetőtéri szobás ingatlan fűtött szuterén-
nal. I.á.: 19,8M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a belvárosban egy 2011-ben épült, nap-
pali+ 2,5 szobás, fürdőszobás (kád+ zuhanyzó) sorházi
lakás 97nm alapterületen 100nm-es telekrésszel. Az in-
gatlanhoz tartozik fűtött garázs, öntözőrendszer, riasztó,
kifogástalan állapotú. I.á.: 45mFt. 0620-919-4870

+ Eladó Szadán egy nappali+ 4szobás, kulcsrakész csa-
ládi ház 900nm-es telken. E.á.: 40M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Szadán egy téglából épült, nappali+4szobás csa-
ládi ház 800nm-es telken fedett kocsibeállóval. E.á.: 40M
Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Szadán egy nappali+ 3szobás, új építésű, kulcs-
rakész, földszintes családi ház, mely CSOK igénylésre
alkalmas csodálatos panorámával! I.á.: 34,9M Ft. 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Palotakerti lakóparkban egy 3. eme-
leti, 65nm-es, 1+2 félszobás, igényesen felújított örökla-
kás. I.á.: 20M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Vácszentlászlón a tóparton egy 2szintes, 80nm-
es, nappali, konyha+ tetőtéri szoba, fúrt kút, fűtött garázsú
ingatlan. Az ingatlanhoz tartozik egy fatároló, telepített
gyümölcsfák, örökzöldek. I.á.: 15mFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Boncsokban egy 700nm-es zártkerti
ingatlan gyümölcsfákkal, telepített termőszőlőkkel. I.á.:
1,5M Ft. 0620-919-4870
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+ Eladó Gödöllőn a belvárosban egy téglaépítésű családi
ház amerikai konyhás nappalival, vizesblokkal, 2tetőtéri
szobával, fürdőszobával. I.á.: 25,5M Ft. 0620-919-4870
+ Gödöllőn a belvárosban két emeletes téglaház 1. eme-
letén két szoba összkomfortos lakás eladó 17,9 millióért.
Tel: 06-70-291-2122

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn külön bejárattal 2 szoba hallos 1. emeleti lak-
rész kertes házban december 1-től kiadó. 1 havi kaució
szükséges. 06-30-569-8137
+ Kiadó Gödöllőn a Szent István téren egy 2szobás,
1.emeleti öröklakás egyik szobája, fürdőszoba, konyha
használattal. Érd: 0620-919-4870
+ Domonyvölgyben 2 szobás kis ház kiadó. 06-30-402-
1503 Gizi néni

ÜZLET, IRODA, RAKTÁR
+ RAKTÁR KIADÓ -130 nm- irodával, polcokkal a TES-
CO-val szemben. Illetve 25 nm-es IRODA KIADÓ AKÁR
EGY NAPRA IS (TESCO-val szemben). +36-20-418-8878
+ Gödöllő belvárosában a Petőfi téren, rendezett és kar-
bantartott környezetben 40 nm-es, igényesen kialakított
üzlet kiadó 2018. január 1-től. Érd: 06-20-359-0365

+ Gödöllő belvárosában, frekventált helyen, 80 m2-es ut-
cafronti összkomfortos üzlethelyiség (iroda, bemutató
terem, rendelő stb.) 2 bejárattal, hosszútávra kiadó (biz-
tonsági ajtórács, önálló mérőórák). Tel: 06-20-944-3356

GARÁZS
+ Garázs kiadó vagy eladó a Kazinczy garázssoron. Tel:
06-30-928-5272
+ Raktár, garázs Gödöllőn kiadó. Tel: 20-9455-583

ÁLLÁS
+ Belsőépítészeti kivitelezőként ASZTALOS BESZERELŐ
munkatársat keresünk műhely- és helyszíni munkákra.
Nemdohányzó, jogosítvánnyal rendelkező kollégát vá-
runk. Jelentkezni telefonon: 06-70-984-9000
+ A Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
(2100 Gödöllő, Dózsa György út 65.) felvételt hirdet ÁPO-
LÓI munkakör betöltésére, 12 órás munkarendben (12 óra
nappal/ vagy 12 óra éjszaka). Feltétel: Ápolói vagy ápo-
ló-gondozói végzettség. Jelentkezni személyesen Kissné
W Beáta, intézmény vezetőápolónál vagy e-mailben lehet:
fonover@idosekotthonagodollo.hu
+ TERÜLETI KÉPVISELŐT keresek táblagéppel, okostele-
fonnal végezhető munkára. Nemzetközi üzlet, határtalan

lehetőség. 06-20-777-1122 Károlyi Péter
+ Végzős ÓVODAPEDAGÓGUSKÉNT délelőtt folyamán
bejelentett munkát keresek. Érd: 06-70-317-4394
+ TAKARITÓNŐI ÁLLÁSRA KÖZÉPKORÚ HÖLGYET KERE-
SÜNK HOSSZÚTÁVRA, GÖDÖLLŐI MUNKAHELYRE - NAPI
8 ÓRÁRA – BEJELENTETT ÁLLÁS: ELVÁRÁSOK: HÁZI-
MUNKÁBAN JÁRTAS (MOSÁS, VASALÁS, TAKARÍTÁS),
MUNKÁJÁRA IGÉNYES, PRECÍZ, ÉS GYORS, JOGOSIT-
VÁNNYAL és saját gépkocsival RENDELKEZŐ, MEGBÍZ-
HATÓ, NEMDOHÁNYZÓ. NETTÓ FIZETÉS 160.000,-FT.
GÖDÖLLŐ ÉS KÖZVETLEN KÖRZETÉBŐL FÉNYKÉPES
BEMUTATKOZÓ LEVELET VÁRUNK: email: siemens51@
freemail.hu
+ Gödöllői élelmiszerbolt azonnali kezdéssel MŰSZAK-
VEZETŐT keres két műszakos munkarendbe. Érd: 06-30-
638-9788
+ Gödöllői műanyagüzem felvesz három műszakos mun-
karendbe betanított munkásokat, valamint 1 fő BIZTON-
SÁGI ŐRT. Tel: 70/365-5010
+ Gödöllői társasház keres heti egyszeri alkalomra, udva-
ri takarításra megbízható embert. 06-70-418-0859
+ Gödöllői cég VILLANYSZERELŐ, ELEKTROMŰSZERÉSZ,
KARBANTARTÓ kollégát keres. Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal: evocool@evocool.eu, 06-20-775-1917
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+ Nyugdíjas Ápolónő otthon-ápolást, gondo-
zást vállal. Tel: 06-30-1926-466
+ Vagyonőröket keresünk akár beugrónak is
Gödöllői telephely őrzésére! Érdeklődni lehet:
ganz.control@gmail.com vagy 06-30-4598-
622

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anya-
nyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 06-20-543-1775,
e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ PERMETEZÉS. Kézi és gépi permetezést
vállalok: örökzöldek, gyümölcsfák, gyomirtás,
stb. Mikroszkópos növénybetegségek felderí-
tése. 06-20-922-4400
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszám-
fejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház,
Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-
508-1380, 06-28-784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízveze-
tékek felújítása. Tel: 06-20-9527-289, 06-28-
476-229
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! Fakivá-
gás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fűka-
szálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres
gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyepszellőzte-
tés. Metszés, faültetés. Ágak, levelek elszál-
lítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kert takarítás.
Gépi permetezés. 06-30-747-6090
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bi-
zalommal, házhoz megyek. Számítógép sze-
relés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén is! Tel: 06-30-333-9201
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. In-
gyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
06-20-4359-650
+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása Gödöl-
lőn. További információ a www.thetagodollo.hu
oldalon. Időpont egyeztetés: 06-20-367-4274
+ LOCSOLÓ, MÉRŐK tervezése, beépítése, át-
adása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok
karbantartása felújítása, javítása. Tel: 06-20-
9527-289, 06-28-476-229
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMI-
KOR! Igény esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALA-
NÍTÁST is vállalunk. Tel: 06-70-621-6291
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül.
Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék
tartályok csapok szifonok cseréje. Csatorna
kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-
491-5089
+ Velux árnyékolók 1 hetes szállí-
tási határidővel: -külső hővédő ro-
lók, -belső fényzáró rolók, -roletták,
-energiarolók, -redőnyök. Érd.: Kor-
Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kos-
suth L. u. 26. Tel.: 06-30-280-9375;
06-30-398-4815
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE
akár 2 órán belül! Készíttesse fel
redőnyeit a téli időszakra! Új re-
dőny azonnal megrendelhető! Pé-
ter úr, 06-20-3685-888
+ KÁRPITOS munkákat vállalunk.
Bútoráthúzás olcsón, gyorsan,
garanciával. Minőségi szövetek.
Ingyenes felmérés. Egyedi franciaágy, ülőgar-
nitúra elkészítése a kívánt méretben. Tel: 06-
20-943-2828, Facebook: „Kárpitos Gödöllő”

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrke-
ményedés, vastag benőtt gombás köröm ke-

zelése, ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dolgozó
házaló kontároktól! 30 év szak-
mai háttér. Bárándi József 06-20-
532-7275

OKTATÁS
+ ANGOL, OROSZ nyelvtanfolya-
mok minden szinten. Érettségi,
vizsga felkészítés. Bővebb infor-
máció: +36-30-375-6545; www.
mencelus.com. Mencelus nyelv-
stúdió.

TÁRSKERESŐ
+ 49 éves férfi korban hozzáillő
hölgy társát keresi. Tel: 06-20-
441-3412

ADÁS-VÉTEL
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron, első
vevőként, bútorokat (romosat is), festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csil-
lárt, ékszereket, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csip-
két, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi
tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is.
06-30-308-9148
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+ Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútorokat, fest-
ményeket, ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, antik órá-
kat, stb. Teljes hagyatékot első vevőként legmagasabb
áron. Kiszállás díjtalan. Érd: 06-20-280-0151, herendi77@
gmail.com
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállás-
sal vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, min-
denféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és
hiányos darabokat is), régi pénzeket, bizsukat és éksze-
reket, borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT.
Legmagasabb áron vásárolunk első vevőként! Tel: 06/1-
293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók Gödöllőn terme-
lőtől. Több mint 1.000 közül választhat 30-40 %-os áron.
Szállításba besegítek. Tel: 30/569-8137
+ Eladó: 300-as mélyhűtőláda 10E, háromrekeszes álló
mélyhűtőszekrény 12E, olajradiátorok (12, 14 tagos) 8E,
villanytűzhely 10E, villanyrezsó 6E. 06-20-999-6453
+ Eladó 380 V-os terménydaráló, TZ4-k eke tárcsa, 18 l-es
szőlőprés darálóval, permetezőgép tartályok 250-500 l,
szerszámok, vasanyagok. 06-70-325-4547
+ Eladók: Lovasmintás 35db-os étkészlet (7e.), Beck
késkészlet bárddal, grillollóval (10e.), bőr diplomatatás-
ka (6e.), szuper motoros sisak (10e.), hosszú nyelű kézi
masszázsgép (5e.), sötétbarna női paróka (3e.), „S” mé-
retű világos bőrkosztüm (15e.), 42-es fekete bőrszok-
nya (8e.), „L”-es bőrdzseki (10e.), „M”-es férfi bőrdzseki
(12e.), Originál testedző haspad (5e.), filmes videomag-
nós kazetták (300Ft/db), Angol Relaxa nyelvkazetta soro-
zat tankönyvekkel; menetfúrók, menetvágók, késlapkák.
Tel: 06-20-358-5309
+ 80 literes ÜST komplett ÜSTHÁZZAL, fedővel, gázpa-
lackkal, égőfejjel eladó. Érd: 06-30-340-8354

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzle-
tünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi ak-
kuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szem-
ben) 06-30-536-4300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu

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



2017. november 21.16 gödöllői Szolgálat

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2017. NOVEMBER 28.

Megfejtés: AGödöllői Királyi Kastély egyik programja.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Hunyás Mária, Kandó K. u. 10.,
Gonda Lászlóné, Erzsébet királyné krt. 21.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Ladvenicza Béla, Mátyás
király u. 39., Kovács Györgyné, Duna u. 8/B.
AHappy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Menyhárt Márk, Jászóvár u. 70.
AVárosiMozi ajándékát nyerte:RiteczLéna, 2170Aszód, Podmaniczkyu. 37. ,W.NagyCsoma,Szőlő u. 32.
AMezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kurucz Péter, Kot-
lán S. u. 2. , Nagyné Keller Magda, Tábornok u. 11.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elen-
gedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen küldik be amegfejtést – a nevükmellett a
pontos postai címüket is megadják! Köszönjük!

NYITVA:
H–Szo 800–1700

Tel.:
06-70/601-8608
06-70/601-8618
Cím:
2100 Gödöllő,
ISaSzegI úT 60.

őszi ajánlatunk:

ViráGhaGymák, árVácska,

ősszel ViráGzó éVelők,

konténeres Gyümölcsfák, szőlőoltVányok

és konténeres dísznöVények

15.000 ft fölött

kedVezmény!


