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Megnyílt a kastély új időszaki kiállítása,
amely azt a korszakot mutatja be, amikor
az épületben egymás mellett kapott helyet
szovjet laktanya, az idősek otthona és magyar honvédségi lakássor. Az előkészítési
munkák már hónapokkal ezelőtt megkezdődtek, amikor a kastély olyan diákok jelentkezését várta, akik szívesen részt vállaltak
ennek az időszaknak a feldolgozásában.
A projektet, amivel a kastély az Ifjúság
éve Gödöllőn kulturális tematikus évhez
kapcsolódott, Fazakas Vince mutatta be a
megnyitón. Úgy fogalmazott: A csapat tagjai közük nagy valószínűséggel mindenki
gondolkodás nélkül újra vállalná a munkát,
annak ellenére, hogy nagyon sok feladatot
adott számukra.
A kiállítás bepillantást enged az egykori
szociális otthon mindennapjaiba, megidézi
a szovjet laktanya világát és a szintén itt élő
magyar tisztek életét.
A tárlat idejére az árak is retrók lesznek,
november 15-től a gödöllői lakcímkártyával
rendelkezők 200 és 100 forintos jegyekkel
látogathatják a kiállítást.
(folytatás a 10. oldalon)
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Portré

Egy muzeológus, aki mindent látott: téglafal és selyemtapéta
A Gödöllői Királyi Kastély új időszaki kiállítása több szempontból is
kuriózum. Egyrészt első alkalommal készült olyan tárlat, ami a kastély II. világháború utáni időszakát
dolgozza fel, másrészt a kiállítást
– amely az Ifjúság éve Gödöllőn
kulturális tematikus évhez kapcsolódik – gyerekek készítették,
igaz, a szakemberek irányításával.
A projekt vezetőjével, Faludi Ildikó
muzeológussal a kiállítás munkálatairól beszélgettünk.
– A megnyitón határozottan az látszott a gyerekeken, hogy ez nekik
óriási élmény volt, aminek az eredményére nagyon büszkék. Egyetért ezzel?
– Így igaz. Ezalatt a fél év alatt
fantasztikus csapattá kovácsolódtak. És el
kell mondjam, nekünk is nagy élmény volt
a közös munka, ami nagyon sok meglepetést hozott. Például arra sem számítottunk,
hogy a jelentkezők közül ilyen sokan kitartanak a projekt végéig.
– Hányan jelentkeztek a felhívásra?
– Az első egyeztetésre körülbelül negyvenen jöttek el, majd húszegynéhány gyerek kezdte el velünk a munkát. Ebből a
csapatból tizenheten megmaradtak. Most
számoltuk össze, hogy a gyerekek 1276
óra munkát fektettek ebbe a programba, s
volt, aki 177 órát dolgozott rajta. Előfordult,
hogy 9-10 órát dolgoztak egy-egy alkalommal, alig lehetett őket hazaküldeni.
– Számítottak ekkora lelkesedésre?
– Egyáltalán nem! Nagyon meglepett
bennünket, hogy találtunk olyan fiatalokat,
akiknek a mi munkánk ennyire tetszik, akik
izgalmasnak tartják, hogy belülről megismerhetnek egy ilyen múzeumi folyamatot.
A gyerekeknek nagyon tetszett, hogy valódi ásatásokat végezhettek, hogy interjúzhattak, restaurátor segítségével műtárgyat
tisztíthattak. Úgy érzem, tényleg öröm volt
számukra, hogy amikor a kiállítást létrehoztuk, ott tényleg a saját ötleteiket látták megvalósulni.
Lelkesedésük, ránk is átragadt. A kastélyban kialakult egy stáb, amelyben a
múzeumpedagógusok, a kommunikációs,
az informatikus kolléga, a muzeológusok
és az igazgató úr olyan csapatmunkában
tudtunk dolgozni, ami maradandó élményt
adott mindannyiunknak.
– A gyerekek nagyon sokat tanultak
ebből a projektből. De mi a helyzet a
szakemberekkel? Nekik milyen többletet
adott ez a közös munka?

Faludi Ildikó
– Mi is rengeteget tanultunk belőle! Amikor tavaly kitaláltuk ezt a kiállítást, azt javasoltam, hogy vonjuk be picit jobban a fiatalokat a munkánkba, a döntésekbe. Igazgató
úr akkor említette, hogy 2006-2007-ben
Angliában volt egy ilyen projekt, nézzük
meg, mit tudnánk annak a tapasztalataiból
hasznosítani. A fiammal lefordítottuk annak
az összefoglalóját és az alapján terveztük
meg a miénket.
Az, hogy erről az időszakról csináljunk kiállítást, már régi terv volt, ezzel kapcsoltuk
össze a fiatalokkal való munkát.
Lehet, hogy sokaknak furcsának tűnik,
de ez tényleg hiánypótló feladat volt. Amikor mi bekerültünk a kastélyba 23-24 évvel ezelőtt, örültünk, hogy kiköltözött innen
a szociális otthon és a laktanya, a kastély
pedig megszépült. És most döbbentünk rá,
hogy szakmailag szinte senki sem foglalkozott ezzel az időszakkal, és ha most nem
dokumentáljuk, eltűnnek a tárgyak és a történetek.
A gyerekek megértették, hogy tényleg
fontos, hogy megkeressük az embereket,
akik emlékeket őriznek erről az időszakról, hogy lejegyezzük a történeteket, hogy
elkészüljenek az interjúk. Ennek köszönhetően rengeteg fotó került elő ebből az
időszakból. Nekünk nem volt saját fotónk
a laktanya világáról! Megtaláltuk a laktanya
szakácsnőjét, az itt dolgozó tolmácsot, akik
megosztották velünk személyes emlékeiket. Ez nekünk is hihetetlenül izgalmas volt.
– Akiket megkerestek, szívesen vállalták, hogy mesélnek erről a korszakról?
– Hogyne! Nagy öröm volt számukra,
hogy valaki erre végre kíváncsi. Hiszen ez
egy érzékeny időszak, amit nehéz korrekten megítélni és bemutatni. Még túl közel

van... Ugyanakkor ezeket az élményeket,
emlékeket muszáj megőrizni. Nem akarunk
állást foglalni és ítélkezni vagy értékelni, de
megőrizni igen. És erre nagyon figyeltünk
a teremszövegek kialakításakor is. Fontos
volt, hogy ne a mi gondolataink kerüljenek
ki, hanem az emberek emlékeit rakosgassuk egymás mellé, és abból álljon össze
egy mozaik.
– Elhangzott a megnyitón, hogy ez a
projekt nagyon sok pozitív dolgot hozott
elő. Ennyi jó emlék van erről a korról?
Vagy a rossz dolgokról inkább nem beszélnek?
– Ez egy nagyon nehéz kérdés. Mi sem
idealizálni akarjuk ezt a korszakot, hiszen
nem volt jó, hogy a kastély ezt a három
célt szolgálta, és maga az épület is lepusztult. De az sem hiteles, ha csak a negatív
dolgokra emlékezünk. Hadd mondjak egy
példát! Amikor elkezdtük kutatni ezt a korszakot, a Facebookon megkérdeztük, hogy
volt-e valakinek baráti kapcsolata az itt élő
szovjetekkel. Volt, aki erre úgy reagált: „Ne
vicceljünk már, és ne akarjuk megszépíteni a dolgokat! Hogy gondoljuk mi ezt!” És
bizony kiderült, hogy nem csak baráti kapcsolatok, hanem szerelmek, házasságok
kötődtek. Az emberi kapcsolatok akkor is
működtek. Lehettek ezek üzleti, vagy érdekkapcsolatok, de valódi, a mai napig
tartó barátságok is születtek ebből a kényszerhelyzetből.
– Sokakat meglepett, hogy a szociális otthon és a szovjet laktanya mellett
a kastélyban magyar katonai tiszti lakások is voltak. Ez valahogy nincs benne a
köztudatban…
– Igen, ezen sokan meglepődtek. De
hogy mennyire fura az emberi emlékezet,
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voltak, akik váltig állították, hogy a szociális otthon
csak a laktanya után volt itt. Pedig 1958-tól a rendszerváltásig egymás mellett élt a szociális otthon
és az orosz laktanya, s már 1950-től voltak magyar
honvédségi tiszti lakások a templom melletti, úgynevezett hetes szárnyban. Öt-hat család élt ott a
kastélyon belül, akik szintén a rendszerváltozáskor
költöztek ki.
– A bemutatott anyag egyik fontos pontja a
„magazin”, azaz a szovjet laktanya boltja...
– A gödöllőiek közül sokan bejártak a „magazinba”, onnan hoztak, vagy hozattak az ismerősükkel
ezt-azt. Itt rácsodálkozhatunk arra, hogy mi mindet
lehetett itt kapni, és hogy működött ez a rendszer.
És ami nagyon érdekes, hogy találtunk még olyan
embereket, akik megőrizték az itt vásárolt mosógépet, színes TV-t, no és persze a szamovárokat.
Ennek köszönhetően a kiállított tárgyak egy részét
valóban itt vásárolták.
– Ez a kiállítás elég nagy történelmi ugrás az
ön számára, hiszen korábban a királyi korszakkal foglalkozott. Ennek köszönhetően születtek
meg herceg Egérváry Elemér történetei is.
– Valóban nagy ugrás volt. És van egy jó hírünk
az Elemér-rajongóknak, hogy hamarosan megjelenik a hozzá kapcsolódó társasjáték is.
– Muzeológusként melyik korral foglalkozik a
legszívesebben?
– Eddig a királyi időszakot tartottam fontosnak,
és az ehhez kapcsolódó, nemrég vásárolt archív
levélgyűjtemény feldolgozása volt a legizgalmasabb feladatom, de most ezt egy kicsit elhomályosítja a közelmúlt megismerése. Szakmailag, kutatásilag nekem ez egy teljesen új terület.
– Ön azok közé tartozik, aki a rendszerváltás
idején, már az első kastélyban dolgozó csapatban benne volt. Mikor járt először a kastélyban?
– 1992-93-ban a Gödöllői Városi Múzeum munkatársaként, amikor még a romokon szervezték
meg a romtúrákat. Ez még a műemlékek állami
gondnoksága idején volt. Tizenegynéhány fős
idegenvezetői csapatot szerveztek, akik hétvégenként, naponta öt alkalommal, körbevezették a
látogatókat. 1995 tavaszán pedig bekerültem az
első, 21 fős csapatba, ami a kastély felújításával,
berendezésével foglalkozott.
– Milyen állapotok voltak itt akkor?
– Ki volt ürítve az épület, a deszkapadlókon jártunk, s a gombafertőtlenítő tálcákba lépkedtünk.
Nekem hatalmas élmény volt, hogy a tégláig vis�szabontott, betonos, deszkapadlós szobákban
megmutathattam a látogatóknak azt a helyet, ahol
egykor Ferenc József asztala állt. És pár hónappal
később én hozhattam ide egy Budai Várból való
íróasztalt. Fantasztikus dolog látni ezt az épületet
a lepusztult téglafaltól, a selyemtapétás, aranyozott környezetig!
– Mi lesz most a gyerekekkel? Kapnak újabb
feladatot, vagy az ő feladatuk véget ért?
– Szeretnénk velük még sok közös munkát, és
erre nekik is megvan az igényük. Gondolkodunk
azon, hogy a kiállítás üzemeltetésében, promóciójában, a múzeumpedagógiai foglalkozásokon,
kastélybaráti rendezvényeken hogyan tudnának
bekapcsolódni a munkába. De ezeknek a kidolgozása még folyamatban van.
KJ
(Az interjú teljes terjedelmében a szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon olvasható.)
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60 éves a Fővárosi Önkormányzat
Gödöllői Idősek Otthona
A Gödöllői Királyi Kastély Barokk Színházában tartották meg a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona fennállásának jubileumi ünnepségét november
7-én. Az intézményt 1958-ban alapította
a Fővárosi Tanács VB, s működését a
Grassalkovich Antal által építtetett barokk
kastélyban kezdte meg, ahonnan 1988ban költözött át jelenlegi helyére, a Dózsa
György útra, a volt Volán-irodaházba.
Az ünnepségen dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes mondott megnyitó beszédet, majd
dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, aki saját emlékeit elevenítette
fel. Mint elmondta, iskolásként sokszor
megfordult az akkor még a kastélyban
működő intézményben, ahol verset mondott az ott lakóknak, később pedig, ügyeletes orvosként nem egy alkalommal hívták, ha valaki rosszul lett az otthonban
élők közül.
A köszöntők sorát dr. Ujváry Tamás,
a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető
igazgatója zárta, aki úgy fogalmazott: A
kastély és a szociális otthon kapcsolatát
egyfajta kettősség jellemzi. Történetük
szorosan összekapcsolódik, ugyanakkor mindkét intézmény számára pozitív
eredménnyel járt a szétválás.
Hogy milyen volt a kastély abban az
Gödöllő Város Önkormányzata 2018-ban pályázatot nyert a
Magyar Kézilabda Szövetség
a „Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához IV. ütem”
elnevezésű program keretén
belül. Az önkormányzat a támogatást a Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnokában
lévő 2 db elválasztó függöny
cseréjére kapta, melynek
összköltsége 5.054.600 Ft. Az
elnyert támogatás 3.538.220
forint, melyhez Gödöllő Város
Önkormányzata 1.516.380 forint önrészt biztosított.

időszakban, amikor ott szociális otthon
működött, azt Kaján Marianna muzeológus elevenítette fel, de természetesen
a szociális otthon jelenlegi mindennapjaiból is ízelítőt kaphattak az ünnepség
résztvevői. Az ott zajló életet fotó-összeállítás mutatta be, az intézmény munkatársaiból és lakóiból álló kórus és zenekar közreműködésével.
A rendezvényen dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra és Kovácsné Blaskó
Marianna, az intézmény igazgatója emléklapot adtak át az intézmény egykori és
jelenlegi munkatársainak, valamint köszöntötték azokat az önkénteseket, akik
rendszeresen segítik az otthon munkáját.
(ny.f.)
(Az eseményről bővebben a szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon olvashatnak.)

Hajós: Sikeres pályázat

HVG: Gödöllő a legjobbak között

Az európaiaknak fejenként átlagosan 14292 eurójuk van kiadásra és megtakarításra 2018-ban. A 42 vizsgált országban a rendelkezésre álló nettó jövedelem azonban
jelentősen eltérő. A GfK Hungária Piackutató Intézet kutatása szerint Magyarországon az átlagos vásárlóerő 6654 euró, ami az európai átlagnak közel a 47 százalékát
éri el, így Magyarország a 30. helyre került, közvetlenül Lengyelország mögé.
A hazai viszonylatban Gödöllő ennél jobb eredményeket hozott, az egy főre jutó
vásárlóerő tekintetében bekerült a legjobb tízes mezőnyébe.
Magyarországnak két olyan része van, ahol az egy főre jutó vásárlóerő eléri az
európai átlag felét: Budapesten annak az 57, Komárom-Esztergom megyében az
51 százaléka. Ez egyben azt is jelenti, hogy a budapestieknek 23 százalékkal van
több pénzük, mint az átlagos magyarnak. A hvg.hu által közzétett anyag szerint a
leggazdagabb vidéki városok (az egy főre jutó vásárlóerő az országos átlag százalékában): 1. Üröm 159,6%, 2. Budaörs 147,7%, 3. Solymár 147,5%, 4. Nagykovácsi 146,6%, 5. Paks 140,4%, 6. Szentendre 136,7%, 7. Diósd 133,1%, 8. Gödöllő
130,7%, 9. Győrújbarát 129,7%, 10. Törökbálint 129,0%
(forrás: hvg.hu)
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„A Zöld híd kivéreztetése egy durva és
felelőtlen politikai játszma része”
Bár a hulladékszállítási problémák a
katasztrófavédelem irányításával átmenetileg megoldódtak, úgy tűnik, a
Zöld Híd Nkft. helyzete hosszú távon
semmivel sem biztosabb, mint egy
héttel ezelőtt volt. Az ügyben nyilatkozatot adott ki az ombudsmani hivatal, Gémesi György pedig lemondott
a céget létrehozó, 116 települést tömörítő önkormányzati társulás elnöki
posztjáról. Döntéséről és annak hátteréről beszélgettünk.
– A múlt héten azzal volt tele a hazai sajtó,
hogy Gémesi György lemondott. A szűkre szabott szalagcímekből ezek után sokan azt hitték, hogy már nem ön Gödöllő
polgármestere…
– Nem! A polgármesteri tisztemről mondtam le, hanem az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás elnöki pozíciójáról. Ezt azzal a
céllal hoztuk létre 2001-ben, hogy a regionális-térségi hulladékkezelési problémákra tartós megoldást dolgozzon ki. Az Európai Unió
Kohéziós Alapjából elnyert támogatással ez
a társulás hozta létre a Zöld Hidat, és tulajdonosaként felügyeli annak működését. Ez a
társulás bonyolította le a Zöld Híd programot,
ami a hulladék szállítás mellett a kezelést, a
szelektív gyűjtés bevezetését, hulladékkezelő központok kialakítását és oktatási programot takar. Ennek a hatmilliárdos projektnek
az 50 százalékát finanszírozta az EU, 40-et
az állam és tíz százalékot az önkormányzatok. Én tizenkét éven át voltam a társulás elnöke, korábban Hertel László, Sződ és Bók
Károly, Kerepes egykori polgármestere látta
el ezt a tisztséget.
– Miért döntött a lemondás mellett?
– A tettenérhető politikai támadások miatt,
amelyek bizonyították, hogy a Fidesznek
fontosabb, hogy engem erőből eltávolítson,
mint 350.000 ember magas színvonalú szolgáltatása és a közel négyszáz dolgozó mindennapi megélhetése.
– A Zöld Hídnál október 30-án megtartott sajtótájékoztatón még hárította azokat a kérdéseket, amelyek arra irányultak,
hogy a kialakult helyzet mögött politikai
okok húzódnak meg. A november 4-én kiadott sajtónyilatkozatuk azonban már úgy
fogalmaz: „A történések nem reálgazdasági folyamat, hanem durva és felelőtlen
politikai játszma részei, amely helyzetet
legkevésbé a Zöld Híd vezetői és dolgozói okozták – bármennyire is szeretné ezt
láttatni a kormánypárti média.” Mi volt a
fordulópont, aminek hatására megváltoztatta a véleményét?
– Már korábban is kitapintható volt, hogy a
kialakult helyzet mögött politikai szándékok
húzódnak meg. Amikor pedig Kontrát Ká-

Beszélgetés
Gémesi Györggyel
roly és Vécsey László október 30-ai sajtótájékoztatóikon ugyanazt mondták: hogy én
„egyéni politikai ambícióim” miatt, szándékosan tönkreteszek valamit, az egyértelműen
bizonyította, hogy ez semmi más, mint egy
felelőtlen politikai indíttatású játszma. Egyetlenegy szakmai indokot nem mondtak és
nem foglalkoztak azzal, hogy 350.000 ember
szolgáltatásáról van szó. Mindketten egyetlen dolgot hajtogattak: hogy ez az én részemről politikai támadás. Azzal, hogy a kukaholding (a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. – a szerk.)
2017-ben 4,7 milliárdot, idén meg 3,2 milliárdot – azaz 1,5 milliárd forinttal kevesebbet
– adott a Zöld Hídnak ugyanarra a szolgáltatásra, nem foglalkoztak. De egyértelmű politikai üzenet volt az is, hogy visszavonták a
Zöld Híd megfelelőségi véleményét. Ez nem
hatósági engedély, minden hatósági engedély rendben van és megfelel a jogszabályoknak. De ezt a megfelelőségi véleményt
az állam által felügyelt kukaholding adja, ami
megengedi a tevékenység folytatását. Ennek a visszavonásakor éreztem úgy, hogy
ez már egyértelmű politikai üzenet. Ezt már
csak tetézte, hogy a november 5-ei társulási ülés előtt Vécsey László a gödöllői Fidesz-irodába behívatott közel ötven fideszes
polgármestert abból a célból, hogy aláírassa
velük a lemondásomra felszólító dokumentumot. A társulási ülésen a 116 polgármesterből kilencvenhatan voltak jelen, közülük
harmincheten írták alá a visszahívási nyilatkozatot. De számomra az volt a megdöbbentő, hogy amikor az eredeti napirendi pontokat
feltettem szavazásra és az emberek felemelték a szavazócédulájukat, meg is szavazták
volna..., de akkor valaki hátulról bekiabálta:
„Nem!” És akkor nagyon sokan visszahúzták
a kezüket. Ez egyértelmű, direkt pártpolitikai
utasítás volt, jelzés, hogy nagyon sok dolog
már elő van készítve.
Nos, ha a Fidesz pártközpontban eldöntötték, hogy engem nem akarnak itt látni, akkor
én ezt tudomásul veszem. A Fidesz a polgármesterek egy részét közvetlenül tudja befolyásolni, s nagyon nehéz lenne ellenszélben
dolgozni. Ez nekem nem hiányzik; 12 évig ingyen csináltam a saját szabadidőm terhére.
Ha ez így nem kell, akkor tudomásul veszem.
Arra azonban nem vagyok hajlandó, hogy én
legyek a felelős azért, amit az kukaholding
csinált, az az állami cég, amely 2017-re még
auditált mérleget sem tud felmutatni! Ennek

ellenére ő jogosult, hogy meghatározza az
árat, ő szedi be – vagy épp nem szedi be – a
pénzt, az ő kötelessége (lenne) a működéshez szükséges forrásokat ebből biztosítani
(de annyit oszt vissza, amennyit gondol) és
ő ad engedély arra, hogy valaki ezt a tevékenységet folytathassa.
– Most Vécsey László és Fidesz is vizsgálatot követel. Mikor vizsgálták utoljára
a Zöld Hidat?
– Az elmúlt években szinte egymást érték
a vizsgálatok, ráadásul a Zöld Hídnak rendszeresen mindent be kell adnia a kukaholdingnak, amit ők megvizsgálnak. Addig nem
is utalják a következő finanszírozási részletet, amíg ez meg nem történik.
– Önt személy szerint is el akarják számoltatni. Egyáltatán hozzáfért a Zöld Híd
pénzéhez?
– Semmilyen pénzhez nem fértem hozzá,
bizonyos megbízásokat, átutalásokat ugyan
nekem kell aláírni, de természetesen csak
a megfelelő előkészítés után. A cégnek van
egy felügyelőbizottsága, aminek a tagjai saját vagyonukkal felelnek a törvényes működésért. Ők sem tettek soha észrevételt, pedig ők minden anyagot elolvasnak.
November 5-én a felügyelőbizottság
egyértelműen megállapította azt is – és ez
a jegyzőkönyvben is benne van – hogy sem
én, sem Gyenes Szilárd ügyvezető igazgató, senkinek nem adtunk olyan utasítást,
ami mögött ne lettek volna meg a szükséges
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társulati döntések. És arról is nyilatkoztak, hogy
semmiféle politikai utasítást nem adtunk soha a
dolgozóknak.
– A múlt héten az alapvető jogok biztosának hivatala is közleményt adott ki az ügyben. A jövő nemzedékek szószólója, Bándi
Gyula súlyos aggályokat fogalmazott meg a
jelenlegi szabályozással kapcsolatban. (Az
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala közleményét online-felületünkön és Facebook-olalunkon
olvashatják – a szerk.) Lehet ennek pozitív hatása a kialakult helyzetre?
– Szerintem igen, de biztos, hogy megpróbálják majd agyonhallgatni. Az ombudsman jelentése nagyon súlyos dolgokat fogalmazott meg,
világosan feltárja az anomáliákat és a felelősséget. Az érintetteknek, elsősorban a kukaholdingnak és környezetének, valamint a politikai
döntéshozóknak, akik ezt a helyzetet előteremtették, le kellene vonni a konzekvenciákat.
– Időközben a kormánypárti sajtó azt kezdte terjeszteni, hogy a Zöld Híd azért nem tud
fizetni, mert kirándulóbuszt vásároltak, ami
elvitte a pénzt.
– Először is, a busz nem a Zöld Hídé, hanem
az önkormányzati társulásé, aminek eddig is
volt saját busza, ami az oktatási programot, valamint a Zöld Híd dolgozóinak szállítását szolgálta és szolgálja. Az elmúlt nyolc évben több,
mint negyvenezer gyereket szállítottak a hulladékkezelő központba, és már a jövő év közepéig le van kötve. Ennek a busznak a cseréjéről
külön testületi határozat volt. A társulás most
közbeszerzésen egy használt busz vásárolt
meg annak a feladatnak az ellátására (képzés,
oktatás), amit az uniós pályázatban vállaltunk.
Ez a busz egyébként, ha épp szabad, a megfelelő kondíciók mellett bárki számára bérelhető.
– Ha megváltozna a helyzet, és holnaptól
ismét minden feltétel a rendelkezésre állna,
és felkérnék, hogy folytassa tovább a társulás elnöki munkáját, vállalná?
– Nem. Azt gondolom, hogy ilyen környezetben, ami teljesen kiszámíthatatlan, bizonytalan
és bármikor bármilyen politikai játékot lehet csinálni, nem. De nagyon köszönöm azoknak, akik
az elmúlt hetekben mellém és a Zöld Híd mellé
álltak, és köszönöm a lakosságnak az elmúlt
hetekben tanúsított türelmét is.
– És mi lesz a Zöld Híd sorsa?
– Nem tudjuk. Az biztos, hogy egy hét alatt
helyreállt a szolgáltatás, ami számunkra jó, mint
ahogy az is, hogy 26,4 milliárd forintot jóvá hagyott a kormány a hulladék problémák kezelésére. De ez a pénz csak átmenetileg rendezheti
a helyzetet. Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke,
Tab fideszes polgármestere is kijelentette, évi
40 milliárd forint hiányzik a működéshez. Ez az
összeg, amit most a kormány adott, alig több
mint a fele…
– Mi lesz a Zöld Hídnál dolgozók sorsa?
– Amíg a Zöld Híd a katasztrófavédelem irányításával és finanszírozásával végzi a szolgáltatást, addig működhet. De hogy utána mi fog
történni, az attól függ, hogy a társulás új elnöke
mit tud tenni, és azok az állami intézmények –
mint pl. a kukaholding – amelyekkel együtt kell
működni, miként állnak hozzá a megoldási lehetőségekhez.
(j.)

Közélet
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Leállt a bíróság épületének
felújítása?
Hosszú idő óta áll a munka a Gödöllői Járásbíróság épületénél, úgy
tűnik, senki sem dolgozik a felújításon. Lapunknál is sokan érdeklődtek,
mi lehet a leállás oka. Információink
szerint az állami beruházásban zajló
felújítás során már két kivitelező is levonult a helyszínről, s jelenleg új közbeszerzési eljárás kiírása várható.
Természetesen
megpróbáltunk
mindennek utána járni, ám úgy tűnik,
ez igencsak hosszadalmas feladat.
A Gödöllői Járásbíróságtól eljutottunk a Budapest Környéki Törvényszékhez, ám kiderült, ők sem
illetékesek az ügyben. Tőlük arról
tájékoztatást kaptuk, hogy a Gödöllői
Járásbíróság és Járási Ügyészség
épületének teljes rekonstrukcióját és
bővítését az Országos Bírósági Hivatal a Wagner Gyula Terv keretében
valósítja meg, és kizárólag az Országos Bírósági Hivatal illetékes felvilágosítást adni.
Bízunk benne, hogy lapunk jövő
heti számában már tájékoztathatjuk
olvasóinkat a leállás okáról, valamint
a várható befejezés időpontjáról. (b.)

Vasút: Még kevesebb vonat
A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2018. november 16-tól december 8-ig
Gödöllő és Tura állomásokon, valamint Rákos–Pécel és Tura–Hatvan állomások
között végzett pályakarbantartási munkák miatt újabb változások lesznek a vasúti közlekedésben.
Rákos–Isaszeg és Isaszeg–Gödöllő állomások között, egyes vonatok helyett
vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. Több sebesvonatot lemondanak,
ezek helyett az InterCity vonatok vehetők igénybe. Szintén kiesik a forgalomból
több Budapest–Hatvan és Budapest–Gödöllő között közlekedő szerelvény.
A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, együttes elhelyezés és kerékpárszállítás azonban nem biztosítható! A MÁV kéri, a vonattal
közlekedőket, hogy ne megszokás szerint közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett
tájékoztató hirdetményeket, illetve használják a www.mavcsoport.hu oldalon elérhető MÁV-START menetrendi keresőjét az aktuális információkért.

A buszok is másként közlekednek
Több vonalon módosul a Volánbusz járatainak menetrendje, erről a napokban
adott tájékoztatást a Volánbusz Zrt.
E szerint december 9-től a
410, 412-es Budapest–Gödöllő–Hatvan
447 Gödöllő–Isaszeg–Dány
448 Dány–Gödöllő–Kistarcsa
450, 452, 454 Gödöllő–Veresegyház–Őrbottyán–Váckisújfalu
451 Gödöllő–Veresegyház–Erdőkertes–Veresegyház–Gödöllő
453 Gödöllő–Veresegyház–Erdőkertes–Galgamácsa vonalon lesz változás s közlekedés rendjében.
A módosított menetrendről a Volánbusz-pályaudvarokon, valamint a www.godollo.hu
oldalon tájékozódhatnak a busszal utazók.
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Emlékezés Teleki Pálra

Gróf Teleki Pál egykori miniszterelnök,
főcserkész
emléke előtt tisztelegtek
november 9-én
délelőtt,
születésének 139. évfordulója alkalmából. A Teleki Pál
Egyesület szervezésében
hagyományosan a politikus
szobránál tartottak koszorúzást.
Az imát Ullmann Péter,
premontrei
nyugalmazott

kormányzó perjel, plébános
mondta el, a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium
és Egyházzenei Szakközépiskola diákjai pedig Sík Sándor papköltő versével, és
moldvai népdalokkal járultak
hozzá a rendezvény ünnepélyességéhez.
A rendezvényen Gödöllő város önkormányzata nevében
Lantai Csaba koszorúzott.

Gondozott kert egész éven át a Civil házban
A városi őszi munkálatokat követően október 15-én a Civil ház
kertjében is sor került a Gödöllői
Kertbarátkör által az őszi nagytakarításra, a tőlük oly megszokott nagy létszámban, lendületben és jó kedvben. Füvet
nyírtak, gereblyéztek, ágyásokat
tisztítottak,
komposztáláshoz

József elültette a VÜSZI által
felajánlott télálló árvácskákat is
a házat díszítő virágládákba. A
Kertbarátok munkája példaértékű, hiszen tették mindezt anélkül, hogy rendszeres használói
lennének a Civil Háznak.
De nem csak ez alkalommal
szépült meg a Civil Ház kertje,

udvart és a ház előtti utcafrontot.
Így egész éven át gondozott,
szép környezet várja a különböző önkéntes csoportokat és civil
szervezeteket programjaik megtartásához.
Ezt külön programok is segítették, mint pl. az augusztus 6-i
„Dolgos Piknik” a Diverzitás Ala-

felaprították a nyesedékeket, téli
álmukat várják visszavágva az
évelők. Beültetésre kerültek egy
magánszemélytől adományba
kapott levendula tövek, és az
elmúlt hétvégén – a szokatlan
jó időnek, és a rendszeres nyári
locsolásnak köszönhetően hos�szú ideig virágzó egynyáriak helyébe – Sebő Marika és Beck

heti ügyeleti beosztás szerint a
házat használó civil szervezetek
egész éven át kivették benne a
részüket és teszik ezt továbbra
is. Szinte csapatépítésként hétről-hétre egy-egy szervezetből
többen is érkeznek, a nyáron –
egyéni vállalások mellett – rendszeresen locsoltak; füvet, sövényt nyírtak, rendben tartják az

pítvány szervezésében, amikor
is építettek még egy diófa-lombkomposztálót és a kert legeldugottabb részeit is kitisztították.
Az alapítványnak köszönhetően idén már a kerti hulladékok
is felhasználásra kerülnek az
általuk tavasszal megépített
komposzt-tárolóban, melynek
szakszerű használata megis-

mertetése céljából október 13án külön Komposzt Napot rendeztek, amikor még egy szemet
gyönyörködtető bogár-hotel is
készült.
A ház belsejének szép állagára is nagy figyelmet szentelnek
a házat használó szervezetek. A nagytermében a Duflex
Fotográfiai Stúdiónak köszönhetően szinte havonta
váltják egymást a színvonalasabbnál
színvonalasabb
kiállítások. A közelmúltban
a kerítést is javították az önkormányzat jóvoltából (amit
átmenetileg vidám színekbe
öltöztettek a GdCKE munkatársai), és a házhoz vezető
lehajtó is kátyúmentes lett
a VÜSZI-nek köszönhetően. De vannak még további
tervek a Civil Ház és kertjének
fejlesztése érdekében, ami jól
mutatja a közös összefogással
való gondozás mellett, hogy
mennyire magukénak érzik a civil szervezetek ezt a közösségi
teret, mely az elmúlt években
központjává vált városunk igen
sokrétű, aktív civil életének.
(Kecskés Judit, civil referens)
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Waldorf Bazár
Hagyományaihoz híven idén
– a megszokottnál kicsit korábban – november 17-én,
szombaton 14-18 óráig rendezi meg a Gödöllői Waldorf iskola az őszi Bazárt, sokszínű
családi programmal várnak
minden kedves érdeklődőt,
ismerőst, barátot!
A program egész ideje
alatt idén is várja az ellátogatókat a bensőséges
hangulatú Teaház és a
Jazz
choklet-csokizda
sok-sok finomsággal, diákok és tanárok zenei
produkcióival. A kisebbek
számára nyújt feltöltő,
pihentető pillanatokat a
pezsgő forgatagban a varázslatos Kristályerdő és
a gödöllői Waldorf óvoda
bábszínháza. Az előadóteremben a nyolcadikos
diákzenekarok bemutatói
mellett Róka Szabolcs
mesemondó és lantművész interaktív foglalkozása, az Artistaképző bohócai, és a solymári Waldorf
iskola cirkusszakköre kínál
majd tartalmas szórakozást.
Az alkotni vágyók különböző
kézműves foglalkozásokon kamatoztathatják ügyességüket
és természetesen most is diákok és a kézműves árusok kí-

nálják portékáikat, az elmaradhatatlan reformbüfében pedig
mindenki kedvére fogyaszthat
majd! Az egész délutánt betöltő
rendezvényt a solymári cirkus�szakkörösök tűz-zsonglőr bemutatójával zárul 18 órakor az
iskola udvarán.
Ez alkalomra jelenik meg a már

hagyományos, nagy népszerűségnek örvendő Családi Naptár
is az iskola tanárainak táblarajz-illusztrációival.
Bővebb információ:
www.waldorfgodollo.hu

felhívás – Kedves Gyermekszeretők!

A sokak által ismert és szeretett
lészpedi csángó gyerekeknek
ismét gyűjtünk karácsonyi ajándékcsomagokat.
Ebben számítunk mindazok
segítségére, akik szívesen
megtöltenek egy cipős dobozt
iskolaszerekkel,
édességgel,
játékokkal.
A jól lezárt (1000 km-es utat
megtenni képpes) dobozra kérjük ráírni, hogy hány éves kislánynak vagy kisfiúnak szánják
azt!
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Az ajándékcsomagokat a
Református
Líceumban
vagy a Városi könyvtárban
2018. november 15. és 29. között szíveskedjenek leadni, mivel a Moldvába szállítás hosszú
időt vesz igénybe.
A Gödöllőn már tizenegy alkalommal vendégeskedő lészpedi
gyerekek közül néhánynak ez a
csomag lesz az egyetlen karácsonyi meglepetése.
Köszönettel: a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
tagjai

Irány a robotolimpia!
Thaiföldön mutatják be tudásukat a Gödöllői Református
Líceum Gimnázium csapatának tagjai, akik a WRO, azaz a
World Robot Olympiad világdöntőjén állnak „rajthoz”.

és Reményi Márton, a csapat
programozója.
Csapatvezető: Unyi Katalin, a
líceum fizika és informatika tanára.
A program alapötlete dr. Kőrösi-

A csapat egy olyan projekttel
mutatkozik be, amely során robotjaik segítséget nyújtanak az
egészséges, minőségi táplálék
előállításában és eljuttatják az
élelmet az emberekhez.
Csapattagok: Bedő Zalán, a
legjobb kommunikációs készségekkel rendelkező kreatív diák,
Tóth Kristóf, a csapat gépésze

né dr. Molnár Andreától származik, Fabókné dr. Dobribán
Fatime, a projekt dizájnjának kialakításában segítte a diákokat,
Szilágyi Júlia és Király Teodóra az angol felkészítésben
nyújtott segítséget a csapatnak,
Unyi Péter Álmos pedig videók,
fotók elkészítését vállalta. Hajrá
Licisek!
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Zenei képzés óvodapedagógusoknak
A Gödöllői Mesék Háza Óvoda adott otthont 2018. szeptember 21 - október 19.
között már második alkalommal szervezett, akkreditált 30 órás óvodapedagógusoknak szóló anyanyelvi és zenei képzésnek az alapprogram tükrében.
Az óvodai zenei nevelés célja: zene-

kedvelő, zeneértő gyermekek nevelése.
Feladata: a zenei érdeklődés felkeltése,
az élménynyújtás, a zenei készségek és
képességek kialakítása, zenei ízlésformálás. Az alapprogram világosan megfogalmazza, hogy az éneklés, a zenélés
a gyermekek mindennapi tevékenységének része kell, hogy legyen. A 3 – 6 éves
gyermekek élményt nyújtó közös zenei
tevékenység során fedezik fel a dallam,
a ritmus, a mozgás szépségét, a közös
éneklés örömét.
A képzés vezetője Tápai Dóra zenepedagógus és karvezető volt. Lenyűgöző, vidám, pozitív személyisége a résztvevőket

magával ragadta. Kiváló irányítója volt a
csapatnak.
A képzésen résztvevő gödöllői óvodapedagógusok mellett kistérségi (Tura, Dunakeszi) óvodapedagógusok és tanító
kolléga is bemutatta az elsajátított elméleti tudás gyakorlati megvalósíthatóságát.
A továbbképzés témája Az óvodapedagógusok zenei nyelvének,
hangkészletének, zenei repertoárjának fejlesztése. Zenehallgatási
anyagok tematizálása, zenei és
drámajátékok alkalmazása óvodásoknak az alapprogram tükrében.
A képzés gyakorlat orientált volt.
A gyermekek a játékban tanulnak
a legkönnyebben, akárcsak a felnőttek. A mindennapokban hasznosítható játékrepertoárt, zenei
anyagot, módszertani segédanyagot kaptak a képzésen résztvevők.
Mindezt úgy, hogy közben sokat énekeltek, sokat muzsikáltak. A zeneakadémiai
hospitálásokon bepillanthattak 7-12 éves
gyerekek zenei tevékenységeibe zenepedagógus szakember irányításával.
A megszerzett tudásról a 2018. október
19.-én a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban adtak ízelítőt a
városban dolgozó kollégáknak. A bemutató a vendégek aktív közreműködésével,
közös játékokon keresztül valósult meg. A
kollégák is megtapasztalhatták a tudatosan felépített és csoportra szabott zenei
készségfejlesztő és örömszerző játékoknak az ízét, fejlesztő hatását.

Petőfis diákok készítették
el a zebraszlókat

Múlt heti lapunkban örömmel számoltunk be arról, hogy
újra kikerültek a zebrazászlók
több
gyalogosátkelőhelyhez.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
a Volánbusz pályaudvarnál, a
Munkácsy Mihály utcánál és az
Egyetemi behajtónál lévő zebrá-

nál engedélyezte a gyalogosok
közlekedését segítő eszközök
kihelyezését. Mint megtudtuk,
a kezdeményezés mögé ismét
sokan felsorakoztak, így például
a Petőfi Sándor Általános Iskola
is, a zászlókat ugyanis az intézmény tanulói készítették.
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Csak egy kis apróság
Az európai emberek
számára sokszor tűnik
nehéznek, hogy
megtalálják
az
örömet a mindennapokban és ne
súlyos teherként
cipelik magukkal
a mindennapi feladatokat. Nem így
a japánok, akik
szinte bármiben
képesek megtaláklni ikigaijukat,
amit leginább úgy
fordíthatunk: életük értelmét.
Hogy mi lehet az ikigai? Nos,
lényegében bármi. Az ember
találhat magának ikigait rövidtávra és hosszútávra. Egyes
vélemények szerint a lényege,
hogy mivel az ember életében
csak ritkán történnek igazán jelentős dolgok, szükségünk van
az apró örömökre, amik megszépítik a mindennapokat.
Kicsit talán a félig üres vagy
félig tele pohár kérdéséhez
hasonlíthatnánk az ikigait. Bizony, sokszor rajtunk, a hoz-
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záállásunkon
múlik, hogy
egy-egy feladatban kihívást, nehézséget, vagy
lehetőséget,
értelmet találunk.
Az ikiagi lényege, hogy
nem kell világrengetőnek lennie.
Lehet
egy
apróság ami
örömet
jelent saját magunknak, vagy
másoknak. Lehet a hobbink,
vagy bármi, aminek az elvégzése örömet jelent számunkra,
ugyanakkor valamilyen szempontból hasznos. Ez egyfajta
összhang, kombinációja mindannak, amit szeretünk, és annak, amire a világnak is szüksége van. Ugyanakkor az ikigai
egyfajta életvitel is, amikor minden a helyére kerül, harmóniát
alakítunk ki önmagunkkal és a
világgal.
(Justyn Barnes: Ikigai) (ny.f.)

Az Olvasók és a könyvtár Diadala

Újabb rangos elismerést kapott a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ. Az intzézmény
az „Olvasók diadala” rendezvénysorozatával Nemzeti Díjnyertes lett
az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság
Közhasznú Egyesületének pályázatán.
Finnország államelnöke 2007-ben
indította útjára a „Minőség-Innováció” nemzeti és nemzetközi pályázatot, amelyben 17 ország között
Magyarország is részt vesz. A rendezvény magyar hozzájárulás az
Európai Minőség Hét 2018 európai
rendezvénysorozathoz.
Az elismerést a közszféra és nonprofit szervezetek kategóriájában
vehette át Fóthy Zsuzsanna, a

gödöllői könyvtár igazgatója.
Az Olvasók diadala című – online
olvasásfejlesztési játék 12-16 éves
fiataloknak – rendezvénysorozat
díjazásával az innovációs teljesítményt értékelték.
Az Olvasók Diadala játékban 21
csapat vett részt s mindenki hozzájárult hozzájárult egy új könyvtári
adatbázis létrehozásához. Számos könyvajánló is született azok
számára, akik a jövőben ismerkednek meg azzal a széles könyvválasztékkal, amit a játék során
feldolgoztak a résztvevők. A díjat
a Minőség-Innováció 2018 nevet
viselő konferencia alkalmával adták át november 5-én a budapesti
Hotel Gellértben.

Ma már csak emlék: Kastély 1950-1990
(Folytatás az 1. oldalról)
A projektben végül
Abai Ábris, Csikós
Hanna,
Fazakas
Csenge, Fazakas
Vince, Füstös Fruzsina,
Gentisher
Gáspár, Körösi Kinga, Mácsár Máté,
Magyarossy Anna,
Mihóky
Anna,
Nagymáthé Marcell,
Pateuna
Sophie, Podusil
Dóra,
Radimszky Balázs, Sára
Soma, Takács Vilmos és Zámbori
Levente
vettek
részt Faludi Ildikó, Kaján Marianna, Kovács Éva és
dr. Papházi János
muzeológusok
vezetésével.
A diákok a munkát a nyár
elején kezdték meg azzal a
céllel, hogy felkutatják ennek a 40 évnek a még fellel-

hető emlékeit és a korosztályuk számára is befogadható
kiállítást rendeznek belőle.
Egy tábor keretében kiállí-

tás-rendezést
és kreatív írást
tanultak, reklámfilmeket
forgattak,
a
kastély még
nem
felújított részeiben
kutatómunkát végeztek és
Interjúkat
készítettek olyan
szemtanúkkal,
akiknek
még
személyes emlékeik
vannak
ezekről a hely-

színekről.
A tárlat hangsúlyozottan azt
a célt is szolgálja, hogy a
közöttünk élő szemtanúk ki-

egészíthessék, gazdagíthassák a saját emlékeikkel. Ezt a
kiállítás végén álló zárófalon
található postaládán keresztül tehetik meg, vagy várják
értékes emlékeiket a szasa@
kiralyikastely.hu címen!
(A kiállításról és a megnyitóról bővebben, még több fotóval online felületünkön és
facebook oldalunkon olvashatnak.)

2018. november 13.

kultúra

New Yorkot is meghódította a Fricska
Az Operaház vendégjátéka mellett
a Virtuózok fellépésével, dzses�sz- és komolyzenei koncerttel,
előadásokkal,
képzőművészeti
kiállítással és artista flash mobbal
népszerűsítette a magyar kultúrát
New Yorkban a High Note Hungary elnevezésű, november 11-ig
tartó rendezvénysorozat. A fellépők között a Fricska tagainak is
tapsolhatott a New York-i közönség. Az ottani Magyar Kulturális
Központ által szervezett, egy he-

tes programsorozat célja az volt,
hogy a magyar kultúra különböző
szegmenseiből adjon ízelítőt az
amerikai közönségnek. A nyitórendezvényen a Fricska mutatott be
újraértelmezett magyar néptánc
produkciót a Manhattan híd brook-

lyn-i hídfőjénél, majd a hídra
az opera és balett világát bemutató animációt vetítettek.
Mint azt Moussa Ahmed, a
Fricska vezetője lapunknak
elmondta, a Balassi Intézet
felkérésére csatlakoztak a
turnéhoz. A Lincoln Központ
David H. Koch színházában
az operaház előadásai előtt
egyfajta magyar kedvcsinálóval léptek fel: előadás előtt
tízperces táncos bemutatót tartottak, ami hatalmas sikert aratott a
közönség körében. Az eladásokat nagyon sok, az USA-ban élő
magyar tekintette meg, akik nagy
örömmel és tetszéssel fogadták a
Fricska produkcióját.
(b.j.)

Duplázik a Varga Lilla-koncert
Nagysikerű koncertet adott Varga
Lilla a Királyi Váróban november
9-én. A Közelebb című önálló est
iránti hatalmas érdeklődésre való
tekintettel november 15-én újabb
előadásra kerül sor. Varga Lillát,
akik legtöbben, mint a Palotakerti
Óvoda vezetőjét ismerik, már többször láthatta és hallhatta a gödöllői
közönség. Első önálló estjén azokból a dalokból válogatott melyek közel állnak hozzá, amelyek üzenetet
hordoznak. Többek között Katona
Klári, Palya Bea és Keresztes
Ildikó dalainak feldolgozását szólaltatta meg zenekarának tagjai,
Lencsés Balázs (gitár), Takács
„Kanóc” Roland (bas�szusgitár),
Sümeghi
Tamás (dob),
és
Tömpe
Gábor
(billentyűs hangszerek) közreműködésével.

gödöllői Szolgálat 11

Utazás a népzene szárnyán

A Lajtától keletre, a
Kárpát-medencétől –
elsősorban Erdélytől
– a Balkánig repítette
a közönséget vasárnap este a Művészetek Háza színháztermében a Népzene
szárnyán című hangverseny, amin a Cimbaliband együttes Pál
István „Szalonna” bandájával
játszott, szinte műsorszámonként
különböző felállásban.
Nagy örömmel tettek eleget Unger
Balázs meghívásának, mondta
Pál István, hiszen 12-13 éves koruktól együtt nőttek fel, tanulva,
muzsikálva, saját utjukat különböző ösvényeken keresve, de időnként összetalálkozva is a népzene
rengetegében. A Cimbaliband vezetője hozzátette ehhez, hogy az
együttműködést, a közös muzsiká-

lást folytatni is kívánják. Az esten
a zenekarok szólistái is megcsillogatták nagyszerű képességeiket.
A bandából például Ürmös Sándor cimbalmon, Gera Attila fúvós
hangszereken. Attiláról jegyezte
meg Unger Balázs, hogy ő az a
magyar klarinétos, aki igazán tudja a bolgár zenét. A Cimbaliband
hegedűse, Solymosi Máté Pál Istvánt hívta ki „párbajra”. Pál Eszter
és Danics Dóra énekkel működött
közre az estén. 		
(l.t.)

12 gödöllői Szolgálat

kultúra

2018. november 13.

A kastély egyik aranykora
Nagy érdeklődéssel kísért,
kiváló hangulatú estet tartottak szombaton este a Barokk
Színházban a Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
szervezésében. A Kastély három aranykora című előadássorozat második rendezvényén a
Sinák időszakától a IV. Károlyig
tekintették át a kastély történetét.
Mészáros Beáta, az est háziasszonya dr. Révész T. Mihály
egyetemi tanárral, a kastély ko-

rábbi igazgatójával és dr. Ujváry Tamással, a kastély jelenlegi
igazgatójával beszélgetett, akik
a történelmi tények mellett a legendákat is felelevenítették.
Az est során többen között
olyan érdekességeket is megtudhattak az érdeklődők, mint,
hogy hatezer ember dolgozott
a kastély felújításán, miután a
belga banktól a magyar állam
megvásárolta, hogy koronázási ajándékként a királyi párnak
ajándékozza.
Kiderült az is, hogy a királyi
család látogatásait
mintegy kéthetes
előkészület előzte
meg, s az ilyenkor
ideszállított holmik
között ott volt Ferenc József ágya
is, amit az uralkodó
mindenhová magával vitt. Az köztudott tény, hogy
Erzsébet királyné
több mint 2000
éjszakát töltött a

gödöllői kastélyban,
arról azonban kevesebb szó esik, hogy
Ferenc József ehhez képest mindös�sze közel 600 alkalommal aludt itt.
Te r m é s z e t e s e n
szóba került a gödöllői királykisas�szony, Mária Valéria
is, Gáspárfalvi Dorka, akit a Mindenki
c. Oscar-díjas film
egyik főszereplője
személyesített meg.
Az est során több szó esett
Horváth Mihály püspökről, akit
leginkább a trónörökös tanáraként ismernek, ám már korábban, az isaszegi csata idején
is megfordult a kastélyban. A
szabadságharc után menekülnie kellett, s csak 1867 elején,
Erzsébet királyné és az Akadémia közbenjárása segítségével
térhetett haza. Mivel Horváth
Mihályt korábban az egyház
kiközösítette, családot alapí-

tott. A kastélyban, dédunokája
Nechay Gábor elevenítette fel
a püspök tevékenységét és a királyi családdal való kapcsolatát.
Az est folyamán a kor zenei
világát Váray-Major Zsófia
zongoraművész, a Chopin zeneiskola tanára és férje, Váray
Péter csellóművész jelenítették meg, akik Charles Camille
Saint-Saëns és Liszt Ferenc
műveit szólaltatták meg.
(k)
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prima primissima-díj

Frédéric Chopin Zenei
AMI programja

decemberig lehet szavazni!

November 14. szerda 16.30
A fafúvós tanszak kiemelt
hangversenye
November 15. csütörtök
17.00
Telek Zsuzsa (zongora) növendékeinek hangversenye
November 16. péntek 17.00
Marton Luca (klarinét) és
Szonda Gabriella (fuvola)
növendékeinek hangversenye
November 17. szombat
10.30
Horváth Judit (zongora) növendékeinek hangversenye
November 19. hétfő 17.00
Buka Enikő (oboa, furulya)
növendékeinek hangversenye
November 20. kedd 17.00
A zongora tanszak kiemelt
hangversenye
November 21. szerda 17.30
Deákné Ella Beatrix (fuvola)
növendékeinek hangversenye
November 22. csütörtök
18.00
A népzene tanszak kiemelt
hangversenye
November 26. hétfő 18.00
Ella Attila (rézfúvó, furulya)
növendékeinek hangversenye
November 27. kedd 17.00
Kósáné Szabó Beáta (gitár)
növendékeinek hangversenye
November 28. szerda 17.00
Bakos Ferenc (klarinét, furulya) növendékeinek hangversenye

Mint arról már korábban
beszámoltunk, Katona Szabó Erzsébet textilművész az egyik jelöltje a Prima Primissima díjnak, magyar
képzőművészet kategóriában. Minden
kategóriában három
díjazott kap helyet,
az alapítvány Kuratóriumának tagjai és
a VOSZ kibővített elnöksége pedig titkos
szavazással közülük
választja ki a Primissimákat, összesen
tízet.
A hagyományoknak
megfelelően a Közönségdíjas
jelölt
személye idén is
SMS-szavazással
dől el.
A közönségszavazás szeptember 30án kezdődött meg, a
szavazatokat az alábbi telefonszámra várják december 5-én, 24. óráig: +36 70 707 7000.
A szavazatokat ezen a számon kizárólag SMS-ben lehet leadni a jelöltek SMS kódjának beütésével, egy SMS-ben maximum egy szavazat
küldhető el.
A Képzőművészet kategóriában jelölt KatonaSzabó Erzsébet SMS
kódja: 7

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
KONTRASZTOK / PIXELEK
c. kiállítás
Kiállítók: PÁPAI LÍVIA DLA Ferenczy Noémi-díjas, és TÁPAI NÓRA textilművészek,
akik évek óta foglalkoznak a számítógép lehetőségeinek alkalmazásával a textilművészet
műfajában, műveikkel országos- és nemzetközi elismerést hoztak a szakmának.
A kiállítás a hagyomány és a kortársművészet
összefüggéseit vizsgálja, egymásra hatását
keresi a vizuális művészet eszközeivel.
A kiállítás kurátorai: Katona Szabó Erzsébet és Hidasi Zsófi

A kiállítás a 2018
GödöllŐsz fesztivál
programja
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Atlétika – Békéscsabán rajtolt a mezőny

Pocsék állapotban az Egyetem egyik gyöngyszeme

Elkezdődött Mezei Liga-sorozat

Vár állott, most kőhalom…

Hasonlóan a tavalyi évhez,
ezúttal is Békéscsaba-Póstelken állt először a rajtszalag mögé a Mezei Liga
mezőnye, majd kisvártatva
Nemesvámoson is megméretette magát a mezőny.
Mindkét fordulóban rajthoz
álltak a GEAC futói is.
A felnőtt, junior, ifjúsági és serdülő korcsoportban, férfi és női
kategóriában megrendezésre
kerülő Mezei Liga mezőnye öt
fordulón keresztül gyűjtögeti
a pontokat és a fordulók alatt
elért helyezésekért járó pontok

alapján alakul ki a végső sorrend. A már említett első két
fordulót követően, november
végén Salgótarjánba látogat
majd a mezőny még az idén.
Tavaszra két forduló megy át,
az utolsó, március 16-ai futamon Kecskeméten hirdetnek
majd kategória bajnokokat, ami
egyben az országos bajnokság
is lesz. A Gödöllői EAC mezei
futói közül a legjobb helyezést
a két forduló alatt az Ifjúsági fiú
kategóriában rajthoz álló Galkó Csongor érte el, aki a nemesvámosi futamon a hetedik
lett.
-il-

Kézilabda – Rosszul zárt a gödöllői retesz

Pontokat rabolt az ALBA-MÁV
Három hét szünetet követően folytatódott a férfi
kézilabdázóknál az NB II-es
pontvadászat, ahol a Gödöllői KC az ALBA-MÁV Előre
csapatát fogadta és kapott
ki 25-26-ra.

Három héttel ezelőtt azt írtuk,
hogy jól jön a sérülésektől
megtizedelt gödöllőiek háza
táján a szünet. A szűk egy hónapos pauza utáni folytatás
sajnos nem hozott gödöllői
vigadalmat, ugyanis a forduló
előtt hét ponttal az 5. helyen

Asztalitenisz – Gödöllő Kupa, gödöllőiek nélkül

Ezúttal csak a szervezésben jeleskedtünk
November első hétvégéjén
rendezték meg a Damjanich
iskola tornatermében a Gödöllő Kupa nevet viselő, I. osztályú női felnőtt, illetve lány
ifjúsági asztalitenisz ranglista
versenyeket, amelyen a fővárosi ERDÉRT SE, a Statisztika
PSC, a Szekszárd és a Kecskemét versenyzői értek el dobogós helyezéseket.
A Gödöllői SK asztalitenisz
szakosztálya által szervezett
megmérettetésen a 26 fős felnőtt mezőnyben Amrus Krisztina (ERDÉRT SE) nyert, Varga
Tímea (ESE) lett a második, míg
a megosztott harmadik helyen
Tóth Kata (ESE) és az ifikorú,

válogatott Harasztovich Fanni
(Statisztika PSC) osztoztak.
12 csapat nevezett a női páros
küzdelmekre, itt a szekszárdi
Bálint Bernadett, Imre Leila
örülhetett aranyéremnek, míg
az ifjúságiak 31 fős mezőnyében Harasztovich Fanni (a képen szemben. A fotó nem ezen
a versenyen készült: moatsz.hu)
bizonyult a legjobbnak. Ugyanebben a korcsoportban a 16 nevezőt számláló páros versenyen
a kecskeméti Drabant Anita,
Füle Kata páros állhatott fel a
dobogó legfelső fokára. A kupákat és az érmeket Gödöllő város
önkormányzata biztosította.
(Forrás: www.moatsz.hu)
			
-ll-

Már több mint két éve nem használja senki, így kíváncsiak voltunk arra, hogy mi
is lehet a nemrég, körbe
atlétikai futópályát kapó
egyetemi füves pályával,
az egyetemi sportlétesítmények gyöngyszemével.
(Fotó: dr. Sándor Mátyás L.)
álló székesfehérvári alakulat
egy góllal, 26-25 arányban
jobbnak bizonyult a mec�cset nyolc ponttal a negyedik
helyről váró GSK ellenében.
Bartos Gábor együttesénél
egyértelműen a gyenge védekezés okozta a vereséget,
aminek ára lett: két helyet vis�szacsúszva, 8 ponttal jelenleg
a hatodik helyen áll a Gödöllő
az Északi-csoportban.

Nem túlzunk, ha azt írjuk: nem
igazán néz ki túl jól az országos szinten is, hajdanán a
legszebb pályával rendelkező
egyetemi füves pálya és csak
bízni tudunk abban, hogy az
egyetemi sportlétesítményeket üzemeltető cégnek van
még terve a pályával...

NB II. Északi-csoport, 7.
forduló: Gödöllői KC – ALBA-MÁV Előre Székesfehérvár 25-26 (12-13)
Utánpótlás
eredmények,
Ifjúságiak: Gödöllői KC – Komárom VSE 51-17 (26-7); Serdülők: BVSC-Zugló – Gödöllői
KC 23-46 (10-25)
-tl-
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Motorsport – Moto 5 verseny Spanyolország

Surányi Balázs a nemzetközi mezőnyben is bizonyított
Az elmúlt hétvégén Spanyolországban, a Murcia mellett lévő
Fortuna Motorsport pályáján
vett részt a Cuna de Campeones, magyarul a bajnokok
bölcsőjének nevezett Moto 5
versenyen két magyar társával
együtt a gödöllői Surányi Balázs.
A fiatal motorversenyző a motorsport hazájának is nevezhető spanyol versenyen a helyiek
mellett többek között portugál,
olasz és svájci versenyzőkkel
mérettette meg magát. A három
futamból álló, futamonként nyolc-

körös verseny időmérőjét a második helyen zárta Balu. Az első
két futamban igazolta tehetségét
a gödöllői motoros (előbb a harmadik, majd az ötödik helyen ért
célba) és ugyan a záró futamban
óriási küzdelmet vívva ellenfeleivel a harmadik helyről kicsúszott
három körrel a vége előtt, minden
dicséretet megérdemel a szereplése.
Édesapja, egyben edzője, Surányi Zoltán értékelte a versenyt: –
Tudni kell erről a versenyről, hogy
igen neves viadalról van szó, többek között itt fedezték fel annak

Röplabda – Már csak egy szett a hátrány

Újabb sima Penta-GRC siker
só mec�csén
és
már csak
egy szettel
van lemaradva a dobogótól.

Nem indult könnyen, de végül
a papírformának megfelelően
3-0-ra verte a Penta-Gödöllői
RC csapata a Diósgyőri VTK
együttesét hazai pályán az
alapszakasz első körének utol-

Hűvös hangulatban
kezdődött
a találkozó,
már ami a
hőmérsékletet illette,
ugyanis az egyetemi csarnokban
nem volt fűtés, így a gödöllői hölgyek úgy gondolhatták: ha már
a kelleténél hűvösebb a levegő,
legalább a fogadtatás legyen

Labdarúgás – Nem lett pontos a szülinapi köszöntő

Jobb volt a listavezető Dabas-Gyón
Nem
sikerült
pontokkal
köszönteni a Gödöllői SK
játékosainak
mesterüket,
Pozder Nenadot, aki a listavezető Dabas-Gyón elleni
idegenbeli párharc napján
ünnepelte 41. születésnapját. A jeles napon a csapat
4-0-ra kapott ki, de a GEAC
sem örülhetett, akik re 7-0ás zakót mértek Pilisen.
A forduló legizgalmasabb
csatájának indult a találkozó,
legalább is a tabellán elfoglalt
helyezések lapaján, ugyanis
a listavezető, a meccs előtt
négy pont előnnyel a Gödöllő
előtt álló dabasiak fogadták

a tabella második helyezettjét. Nos, ezúttal nem volt egy
súlycsoportban a két csapat, a
találkozó ugyanis már az első
félidőben eldőlt, miután a házigazdák esélyt sem adva a gödöllői fiataloknak, 45 perc alatt
négyszer köszöntek be a GSK
kapujába.
A második félidőben ugyan kiegyenlítettebb lett a játék, sőt
az eredmény kozmetikázására
is adódott gólszerzési lehetőség, de ezen a napon nem
működött a GSK játéka, így simának mondható, 4-0-ás Dabas-Gyón győzelemmel zárult
a megyei rangadó. A születésnapos edző az eredménnyel

idején a király kategóriában, azaz
a moto GP-ben hétszeres világbajnok Mark Marquez-t és a moto
3-ban szintén világbajnoki címig
jutó Joan Mir-t is. A szereplésünk
célja a tapasztalatszerzés mellett
az volt, hogy megmutassuk és
megmérettessük Balut a nemzetközi mezőnyben is. Szerettük
volna lemérni, hogy nemzetközi
szinten hol áll jelen pillanatban a
többi ország versenyzőihez képest és annak ellenére, hogy a
végén kicsúszott, teljes mértékben helyt állt, ami bíztató a jövőt
illetően.
-tl-

meleg, aminek az lett az eredménye, hogy a vendég diósgyőriek
gyorsan elhúztak 6-2-re. Még mielőtt a légkőr megfagyott volna a
Penta-GRC játékosai felpörögtek, aminek a vége egy sima, a
papírformának megfelelő 3-0-ás
győzelem lett. A Penta-GRC az
első alapszakasz kört követően
12 ponttal 13-10-es szettaránnyal
a negyedik helyen áll az NB I.
Ligában, a listavezető Kaposvár
(21 pont), a második MTK Budapest (18 p.) és a harmadik helyen
álló, szintén 12 pontos, de 14-10es szettaránnyal bíró Balatonfüred mögött.
Női NB I. Liga, alapszakasz, 7.
forduló: Penta-Gödöllői RC - Diósgyőri VTK 3:0 (15, 22, 8)
Férfi NB II. – Nem szárnyalnak
a Sasok
ugyan nem lehet elégedett, de
a vereség ellenére 25 ponttal
továbbra is a dobogón, jelenleg a harmadik helyen áll csapata.
Pest megyei I. osztály, 13.
forduló: Dabas-Gyón FC
– Gödöllői SK 4-0 (4-0)
Hátország – GEAC ruha
Pilisen
Nem sikerült igazán túl jól
a Pilis elleni, 13. fordulóbeli idegenbeli randevúja
a GEAC-nak, akik 7-0-s
vereségbe szaladtak bele
a Pilisi LK második csapata ellen a megyei III.
osztály Keleti-csoportjában. Az „egyetemisták”
két fordulóval az őszi zárás előtt 14 ponttal a 11.
helyen állnak a 16 csapa-

A kezdeti lendület alábbhagyott
a Penta-GRC férfi csapatnál,
ugyanis
Wirnhardt
Oszkár
együttese az első fordulóban
idegenben megnyert párharc óta
nem tud pontot szerezni, ezúttal
a Kaposvár verte a gödöllői Sasokat 3-0-ra. Az NB II. Nyugati-csoportjában szereplő csapat
hét fordulót követően a nyolcadik
helyen áll.
NB II., Nyugati-csoport, férfiak,
7. forduló: Penta-Gödöllői RC –
Fino Kaposvár SE 0-3 (-16, -15,
-23)		
-ttProgramajánló
Női NB I. Liga, 8. forduló
2018. november 18.
vasárnap, 17 óra
Penta-Gödöllői RC –
MTK Budapest
(Egyetemi sportcsarnok)
tos csoportban.
Pest megyei III. Keleti-csoport, 13. forduló
Pilisi LK II. – Gödöllői EACSZIE 7-0 (4-0)

Programajánló
Pest megyei I., 14. forduló
2018. november 17.
szombat, 13 óra
Gödöllői SK – VS Dunakeszi
(Táncsics M. úti Sportcentrum)
Pest megyei IV., 10. forduló
2018. november 18.
vasárnap 13 óra
GSK II.-Szada – Mendei LSE
(Táncsics M. úti Sportcentrum)
Pest megyei III., 14. forduló
2018. november 18.
vasárnap 17 óra
GEAC-SZIE – Ceglédberceli KSE
(Egyetemi műfüves pálya)

-lt-
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Tudják, hogy egy kupac avar 6 órás
égetése mivel egyenlő?
A hulladékégetés veszélyes üzem. Nem csupán
környezetünket terheli, hanem egészségünkre is ártalmas. Itt a fűtésszezon,
melynek beálltával sok helyütt tapasztalhatjuk a kéményekből felszálló sötétszürke, fekete füstöt, amelyet
esetenként maró szaghatás
is kísér. Ez nem más, mint
az otthoni hulladékégetésre
utaló egyértelmű jel. Hazánk
egyik legsúlyosabb környezetvédelmi problémája szinte
mindenkit érint.
Nem mindegy, mivel fűtünk
Szén vagy fa: inkább az utóbbi
Mindannyiunk érdeke, hogy
otthonunk melegének előállítása kizárólag szabályosan,
a kereskedelemben kapható

tüzelőanyag felhasználásával
történjen meg, ám a szilárd
tüzelőanyagok között is nagy
különbségek vannak. Amennyiben szén vagy fa között kell választanunk, inkább részesítsük
előnyben a fát. A szenek sem
egyformák, hiszen egy jó minőségű brikett, koksz, vagy darabos szén által okozott levegőterhelés jelentősen kisebb,
mint amit a silány minőségű,
magas kéntartalmú barnakőszén, vagy lignit felhasználása
okoz.
A tápláléklánc során „bekapjuk” a mérget
A
hulladékégetés
komoly
egészségi kockázatot is jelent.
Az égetés során olyan szen�nyezőanyagok kerülnek a levegőbe, amik az égés során

keletkező porral leülepednek
a talajra, a növényekre, és a
tápláléklánc révén bejutnak az
emberi szervezetbe.
Műanyag itt, műanyag ott,
műanyag mindenütt
A műanyag termékek – flakonok, háztartási, gyógyszerészeti, kozmetikai 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 farostlemez
hulladékok elégetése során arzén és króm kibocsátással kell
számolni.

Egy kupac avar 6 órás égetése
= 250 busz 24 órás folyamatos
közlekedése
A kerti hulladék elégetése során
is szennyező részecskékkel telik
meg a levegő. Egy átlagos kerti
tűz, amelyben vegyesen égetnek
avart, fűnyesedéket és gallyakat,
hatalmas légszennyezést okoz.
Általában a kerti hulladékkal a
mérgező
vegyszermaradvány
is elég, és nem ritka, hogy a
meggyújtott zöldbe műanyag és
egyéb háztartási szemét is keveredik, tovább növelve a légszen�nyező anyagok listáját. Egy svájci tanulmány szerint egy nagyobb
kupac avar 6 órás égetésével
annyi szálló por keletkezik, mint
250 autóbusz 24 órai folyamatos
közlekedése során. Az avar égetésekor nagy mennyiségben keletkezik szén-monoxid, aeroszol
részecskék, nitrogén-oxidok és

különféle szénhidrogének kerülnek a levegőbe.

Megérkezett a 2019-es Bürgi naptár!
Sokak kérésére elkészült és már megvásárolható Frau Bürgermeisterin von
Gödöllő, azaz Bürgi 2019-es naptára, ami természetesen most is jótékony
célt szolgál.
Tavaly a Gödöllői Gyepmesteri Telep kutyáit támogatta a kiadvány, idén pedig cicákat.
„Van Gödöllőn egy ház, ahol az árva cicák otthonra találnak. Átmeneti otthonra,
mert persze szerető gazdit keresnek nekik, hogy azután igazi otthonukban dorombolhassanak. Karsai Veronika ennek a befogadó otthonnak, vagy ahogy ő hívja,
a Bárkának a gazdája. Az ő alapítványát és így az itt lakó cicákat fogjuk segíteni”
– olvasható Bürgi facebook oldalán.
A naptár az alábbi módon rendelhető meg:
• A Polgármesteri Hivatal portáján megvásárolható 800 forint/db áron.
• Aki postai úton szeretné megrendelni a naptárat, a fentebb említett áron felül
plusz 400 forintot kell hogy utaljon, mely a postaköltséget foglalja magába. Ebben
az esetben a múlt évi gyakorlatnak megfelelően a teljes összeget, azaz 1200 forintot előre kell utalni az alábbi számlaszámra: 1200100800155330-00100004, Gödöllő Város Önkormányzata. Megjegyzésként be kell írni: Bürgi naptár, valamint a megrendelő nevét és címét.
Majd a Frau Bürgermeisterin von Gödöllő facebook oldalra üzenetben küldjék el az utalás igazolását. Amennyiben nem rendelkezik a közösségi oldalon regisztrációval, így a banhegyi.belane@godollo.hu e-mail címre küldje meg azt.
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nan sokat nézünk ki, vagy fő
helyen van, a balkonládába,
a növényeink, terméseink
közé elemes izzósort is tehetünk, így este is kellemes
hangulatot élvezhetünk mi is
és az utcában sétálók is, ha
betekintenek az ablakunkra.
Szinte végtelen a variációk
száma, amivel fel tudjuk díszíteni erre a szép hosszú
őszre a mostanra már talán
üresen álló ládáinkat.
Amennyiben van kedve,
küldje el nekünk új ruhába
öltöztetett balkonládáinak
fotóját és mi közzétesszük
közösségi és weboldalunkon, hogy más is kaphasson
ügyes kezű olvasóinktól ötleteket.
(Bujtás Anikó)
www.bujtaskert.iwk.hu

Legyen színes a balkonláda!
Még mindig élvezhetjük a csuda hosszúra nyúlt, csendes őszi
időt, ám sokunknál a teraszok
szélén vagy ablakokban elnyúló
balkonládák már üresek az elnyílt egynyári virágok után.
Hogy ne legyen lehangoló látvány, most is felöltöztethetjük
pompázatos őszi színekbe, csak
körül kell néznünk az erdőben
vagy a házunk táján.
Sokunknál maradtak még színes tökök a faragás után, de a
piacokon is lehet kapni, kisebb,
nagyobb narancsosan virító dísztököket, de akár sütőtököt is. A
balkonládáink tetejére pár örökzöld ágat lefektetve, majd azok
közé helyezve a színes kavalkádot, igazán vidám hangulatot
varázsolhatunk.
Egyre olcsóbb a krizantém, így
egy-egy darabot beültetve, közé
tobozokat rejtve, esetleg egy-egy
színes bogyós ágat, akár külön-

böző színű almákat is rakva szintén fel tudjuk dobni az összképet.
Az is megoldás lehet, ha a kertészetekben gyakran kapható kicsi
örökzöldeket ültetünk és ezek
közé teszünk egy-egy színesebb
termést, ágat, ám a mini örökzöldjeinknél figyeljünk arra, hogy
tavasszal nagyobb dézsába vagy

a kertbe legyenek kiültetve, mert
ez a hely kicsi lesz nekik, igen
hamar, ám pár hónapig
nagyon szép dísze lehet a
ládáinknak és majd karácsony közeledtével, apróbb
változtatásokkal ünnepi díszbe is öltöztethetjük. Egyegy olyan ablakba, ahon-

TURUL

Hétvégén is nyitva tartó

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ

November 17-én

állatorvosi rendelő
szombaton
9-11 óráig.

(Gödöllő, Szabadság út 21.
a HÉV-fordulónál)

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

ÁLLATPATIKA

Rendel:
dr. Horváth Márk
állatorvos

Hétvégén is nyitva
tartó ügyelet
9.00–19.00

Telefonszám:
06/20-3855-726

Tel: 06-30-943-9898

simon: Fél év körüli, németjuhász-Sharpei keverék, ivaros kan
kutya. Játékos, ember és kutyabarát.

rudi: Fél éves, ivaros kan, kistestű
keverék kutyus. Nagyon játékos, ölbemászó, szobatiszta.

móric: 12 éves, ivartalan roti-németjuhász keverék. Imádja a gyerekeket, makkegészséges.

döme: Egy év körüli, ivaros,
nagytestű kan. Imád pórázon
sétálni, barátságos, bújós
kutyus.

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
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Meghívó – Közmeghallgatás
Gödöllő Város képviselő-testülete
2018. november 22-én (csütörtökön) 18 órakor
KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Az ülés helye: Török Ignác Gimnázium Aulája
NAPIREND:
Tájékoztató Gödöllő Város Közlekedési Koncepciójáról
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Meghívott: Babós Gyula, a Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési
Kft. ügyvezetője; Könczey Gábor Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft. felelős tervezője
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.
Gödöllő Város Közlekedési Koncepciójának tervezete Gödöllő
város honlapján, a www.godollo.hu/2018-november-22 linken
(2018. november 16-a után olvasható).
Tájékoztatásul közlöm, hogy a közmeghallgatáson kép és hangfelvétel készül.

Tisztelettel: Dr. Gémesi György

felhívás – GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ
Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete
- a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről - értelmében 2019-ben is szeretnénk átadni a MAGYAR KULTÚRA
Napja alkalmából a kimagasló teljesítmény 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 (amelyek) kiemelkedő eredményeket értek el:
a.) a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési
munkájukkal,
b.) a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért
végzett munkában,
c.) a közművelődés irányításában, társadalmi megújításában, korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és meghonosításában.
„A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díjban 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 kiss.zsuzsanna@godollo.hu e-mail címre
megküldeni.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2018. november 23. (péntek) 12 óra
Szűcs Józsefné sk., a Kulturális, Sport és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottság elnöke

Orvosi ügyelet

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

Gyógyszertári ügyelet

November 12-18.:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
November 19-25-ig.:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

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
Ózon pajzs Polgárőr egyesület: 06-30/621-2968
Közterület-felügyelet: 06 28/529-169

1 százalék
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Gödöllői Fenyőliget Óvoda alapítványa, mely a „Gödöllői VI. számú Óvoda Gyermekeiért” alapítvány néven ismert, a személyi jövedelemadó 1 százalékából
felajánlott összege a 2017. évben 287.942 forint volt.
Az alapítvány egy csoport részére új fektetőket, a fennmaradt
összegből fejlesztőeszközöket vásárolt.
Köszönjük felajánlásaikat és további támogatásukat.
Lajos Mihályné, az Alapítvány képviselője
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MŰVÉSZETEK HÁZA ÁLLÁSHIRDETÉS
Recepciós pozícióra
Elvárások:
Érettségi bizonyítvány
Önálló munkavégzés, kreatív problémamegoldó készség, jó
kommunikációs képesség
Munkaidőkeret és rugalmas munkaidő vállalása (rendezvényekhez igazodóan hétvégenként is)
Office programok felhasználó szintű kezelése
Jó fizikai állóképesség,
Alapfokú angol nyelvtudás
Amit kínálunk:
Fiatalos, összetartó, profi csapat,
Szakmai támogatás
Állás, munka területe(i):
Délutáni recepciós feladatok ellátása, általában hétköznap
14:00 – 22:00 között, vagy a rendezvényeinkhez igazodva,
munkaidőkeretben.
Munkavégzés helye: Gödöllő
Előnyt jelent: B kategóriás jogosítvány,
Jelentkezés módja:
Magyar nyelven fényképes önéletrajz és motivációs levél küldése, bérigény megadásával a hr@muza.hu e-mail címre.
Munkába lépés tervezett időpontja:
2018. december 1.
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INGATLAN

+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn! Tel:20/9447025
+ Gödöllőn gyönyörű belterületi építési telek, Egyetem mögött 450nmes, összközműves,
17m széles, 15mós i.áron eladó.
Tel.:20/772-2429
+ Gödöllőn új építésű csok képes ikerház eladó Blahán tárolóval összeérő, kétszintes, bruttó
110m2-es, n+3 szobás! Irányár:
38,5Mft. Tel:20/772-2429
+ Szadán, központban, n+3 szobás, egyszintes, Csok-képes
ikerházfél 400m2-es telekkel eladó! Irányár: 36,9Mft. Tel:20/7722429
+ Gödöllőn Fenyvesben 1130nmes, összközműves, két utcára
nyíló építési telek, 130nm körüli
bontandó házzal sürgősen eladó.
Iár: 15,5MFt. Tel:20/772-2429

hirdetés

+ Gödöllő panorámás részén,
fedett kocsibeállóval összekötött, új építésű, Csok-ra alkalmas
kétszintes ikerház n+4 szobával,
saját lekerített telekrésszel eladó!
Irányár: 44,9Mft. Tel:20/772-2429
+ Gödöllő belvárosában, nagyon
keresett részen, n+4szobás, jó
állapotú családi ház eladó. Iár:
39,2MFT! Tel:20/804-2102
+ Gödöllő központjában 70m2es, újszerű állapotú lakás két kocsibeállóval SÜRGŐSEN eladó!
Irányár: 30.99Mft. Tel:20/5391988 www.godolloilakas.hu
+ Gödöllőn 3 szobás, 76 nm-es
dupla erkélyes, gyönyörűen felújított lakás eladó jó lépcsőházban, iár: 30.5 M Ft www.godolloihaz.hu Tel:20/804-2102
+ Eladó lakást keresek központban! Tel:20/944-7025
+ Gödöllő zöldövezeti részén,
kulcsrakész 107nm-es új építé-

sű CSOK képes ikerház eladó, 3
szoba+ nappali, teljesen különválasztható 650nm-es telekrésszel,
tetőtér beépíthetőséggel. Érd:
06-30-588-5889
+ Gödöllő központjában a Szent
István téren eladó egy 3. emeleti, 54 nm-es, 2 (külön bejáratú)
szobás, erkélyes, világos, tágas
öröklakás. Érd: 06-30-328-5625
+ Gödöllőn a Thököly utcában
egy 153 nm-es ház eladó. Telek
980 nm. Pince, külön garázs. Irár:
53 M Ft. Érd: 06-30-564-8053
+ Gödöllő központjában négy
szoba, két nappali 150 nm-es
kertes ház eladó vagy kiadó. Ár:
70 M Ft. Tel: 06-30-9340-484
+ Gödöllőn, Palotakerten eladó
egy 64 nm-es, erkélyes felújításra szoruló lakás. Irár: 21MFt. Tel:
06-20-7760-801
+ Eladó Gödöllőn egy földszinti,
2szobás, téglából épült, erkélyes,
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új nyílászárós, egyedi fűtéses
öröklakás. I.á.: 22 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn az Egyetem
téren egy 69nm-es, 2,5szobás,
étkezős, téglából épült, erkélyes
öröklakás. I.á.: 28,8 mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllő legfrekventáltabb helyén a kastély mellett egy
2 szintes, nappali, étkező-konyhás, 3szobás, 2fürdőszobás, téglából épült családi ház 35nm-es
pincével, garázzsal 560nm-es
telken. I.á.: 57,5 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 2szintes, 2generációs,
4szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás családi ház felújítva, új tetővel, melléképületekkel 773nm-es
telken. I.á.: 44 mFt 0620-9194870
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+ Eladó Gödöllőn a Hős utcában
egy most épülő, 2lakásos, nappali+ 5szobás, 2fürdőszobás,
földszint+ tetőteres családi ház.
I.á.: 47,9 és 48,9 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Köztársaság
úton egy 87nm-es, 3szobás, ös�szkomfortos öröklakás kertkapcsolattal, garázzsal. Az ingatlan
eladási ára 28,5 mFt 0620-9194870

ALBÉRLET KIADÓ

+ Kiadó dec.1-től Gödöllőn, Palotakerten 62nm-es, felújított,
2 nagyszobás, erkélyes lakás.
HÉV, buszpályaudvar, vonatállomás, egyetem 5perc, városközpont 10perc gyalog. Bérleti díj
100.000,-Ft+ rezsi, 2havi kaució
szükséges. 06-20-512-0505
+ Gödöllőn a Szent János utcában, központhoz közel, 2 szobás,
erkélyes, kábeltévés, részben
bútorozott, 50 nm-es lakás hos�szútávra kiadó. Két havi kaució
szükséges. Tel: 06-70-255-7978
+ Gödöllőn felújított, kétszobás,
erkélyes, gázfűtéses, 2.em. lakás kiadó hosszútávra. Kéthavi
kaució szükséges. T: 06-30-5024148

ÜZLET, IRODA

+ Gödöllő belvárosában a Petőfi
téren, rendezett és karbantartott
környezetben 40 nm-es, igényesen kialakított üzlet kiadó 2019.
január 1-től. Érd: 06-20-359-0365
+ IRODA (üzlet) KIADÓ Gödöllőn
a TESCO-val szemben, (földszinti bejárat, saját WC, klíma,
mért közművek, ingyenes parkolás.) 26 nm = 42.000 Ft + rezsi. Ugyanitt targoncával járható
RAKTÁRAK KIADÓK. 30 nm +
WC = 48.000 Ft. 80 nm = 78.000
Ft. 64 nm = 62.000 Ft. 80 nm
+WC = 110.000 Ft. Tel: 06-20418-8878

GARÁZS

+ Gödöllő belterületén 2 garázst
vásárolnék. Kp.-val fizetek. 06-

30-477-7184
+ 3 kocsinak megfelelő, egy légterű helyiséget keresek hosszútávra villannyal. Érd: 06-20-9166400
+ TÉGLAGARÁZS ELADÓ Gödöllő központjában. Érd: 06-30201-7329

ÁLLÁS

+ Webshopos hobbimunka, nemzetközi karrier lehetőség! 18-30
közötti fiatalokat keresünk! 0620-777-1122
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériába kiemelt fizetéssel PULTOS
LÁNYT, PIZZA SZAKÁCSOT, ill.
a Csíkos ABC-be BOLTI ELADÓT
felveszünk. Tel: 06-70-772-7850
vagy személyesen a helyszínen!
+ SZAKKÉPZETT BETEGÁPOLÓT keresünk Kerepesen nappali munkára (reggel 8 órától este
kb 19 óráig) heti több alkalomra,
hosszabb távon. Érd: 06-30-5779661
+ A FORM+ART belsőépítész stúdió helyszíni és műhelymunkára
gödöllői telephelyen keres kollégákat, asztalosipari tudással,
jogosítvány előny lehet, minden
másra szívesen megtanítunk, ez
nem csak egy munka ez egy élet-

stílus...www.
formart.hu.
Érdeklődni 0670-9849000
+ Cégünk felvételre keres
FESTŐ
és
DRYVITOZÓ
szakembereket azonnali
kezdéssel,
kiemelt bérezéssel. 06-70397-4089
+ ANGOL és
S PA N Y O L
TANÁROKAT
keresünk multinacionális
cégnél folyó
képzésekhez
Budapest keleti részén a
HÉV mellett,
tömbösítve,
napi átlag 4-6
órában. Fizetés akár havi
250.000
Ft.
Jelentkezés:
info@ili.hu, julianna.dudas@
gmail.com
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+ Márkafüggetlen autószerviz, gödöllői telephelyre, azonnali munkakezdéssel
AUTÓSZERELŐ
munkatársat keres. Szakképzett
és pályakezdők jelentkezés is várjuk az alábbi elérhetőségeken: Tel.:
06205295231 vagy személyesen a
helyszínen: Gödöllő, Szabadság út
179.
+ Zárt kisteherautóval alkalmi munkát vállalok. Tel: 06-70-257-4919
+ MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK! Gödöllőn, nyílászáró beépítéssel foglalkozó cég munkatársakat keres azonnali kezdéssel.
Hosszú távú munkalehetőség egy
stabil cégnél. Építőipari végzettség,
gyakorlat nem feltétel, de előnyt
jelent! Jelentkezni munkaidőben
a +36304850976 számon vagy
e-mailben a wintec@wintec-samu.

hirdetés
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hu címen, fényképes önéletrajzzal
lehet.

SZOLGÁLTATÁS

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda,
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28511-366, 06-20-543-1775, e-mail:
info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Irodák: Gödöllő, Szada. Tel: 06-30592-1856, 06-28-784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK,
KONVEKTOROK
karbantartása felújítása, javítása.

Tel: 06-20-9527-289, 06-28-476229
+ PERMETEZÉS. Kézi és gépi
permetezést vállalok: örökzöldek,
gyümölcsfák, gyomirtás, stb. Mikroszkópos növénybetegségek felderítése. 06-20-922-4400
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most
rám! Fakivágás, sövényvágás,
bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás.
Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotációs
kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés, faültetés.
Ágak, levelek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kert takarítás. Gépi
permetezés. Kerítésfestés. 06-30-747-6090
+
SZÁMÍTÓGÉPES
problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén
is! Tel: 06-30-333-9201
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
06-20-4359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-5025620
+
BETEGSÉGEKET
KIVÁLTÓ LELKI OKOK
OLDÁSA Gödöllőn ThetaHealing technikával.
Élj kevesebb stresszel
hosszabb ideig - elégedettségi garanciával!
Kérj időpontot most: 0620-367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK

KÖLTÖZTETÉSE,
lomtalanítás.
Pianínó-, páncélszekrény szállítás.
Hétvégén is. NEER TEHER 06-70648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések
megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje. Csatorna
kamerázás. VÍZSZERELÉS. 0620-491-5089
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+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Új redőny azonnal megrendelhető! Péter úr, 06-20-3685-888
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST,
VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST! Tel: 06-70-361-9679
+ Velux árnyékolók 1 hetes szállítási határidővel: -külső hővédő rolók, -belső fényzáró rolók, -roletták,
-stb. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft.
Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 0630-280-9375; 06-30-398-4815
+
VÍZSZIVÁRGÁS-CSŐREPEDÉS
MŰSZERES
KERESÉSE, JAVÍTÁSA. Csőfagyasztás,
víz-csatorna javítás ásással is. 0630-914-3588
+ PARKETTÁS. Minden, ami parketta! 06-70-505-1177
+ NYÍLÁSZÁRÓK szakszerű beépítését, ajtók, ablakok, garázskapuk stb., akár bontással, kőműves
javítással is vállaljuk Pest megye
és Budapest területén. Ingyenes
felméréssel. E-mail: einbauinvest@gmail.com. Tel: 06-70-9405945, 06-20-591-6601
+ BETEG TAXI 0-24 Fizetős, minőségi, egyedi igényeket és időpontokat figyelembe véve vállalunk
személyre szabott betegszállítást a
nap 24 órájában. Hétvégén is. Tel:
06-70-7702-338

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
benőtt gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-532-7275
+ FOGYASZTÓ MASSZÁZS
fájdalommentesen.
Depresszió
csökkentés, energiatöltés. Érd:
06-30-294-1945, premiumkilo@
gmail.com

OKTATÁS

+ FIZIKA, KÉMIA tanítást, érettségire felkészítést vállalok. 0620-364-4815, 06-70-246-8303,
06-28-748-467
+ Nagy tapasztalattal rendelkező ANGOL tanárként magánórákat vállalok. Kifejezetten
nehéz esetek is jöhetnek bármilyen korosztályból! 06-20-3586057

ADÁS-VÉTEL

+ Gödöllőn házalap kiásásából
származó kb. 25-30 m3 homoktalaj térítésmentesen elvihető.
Tel.: 30/448 6742
+ 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
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áron vásárolunk első vevőként!
Tel: 70/942-0806, 20/465-1961
+ Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútorokat, festményeket,
ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, antik órákat, stb. Teljes hagyatékot első vevőként legmagasabb
áron. Kiszállás díjtalan. Üzlet: Bp.
IX. ker. Ráday u. 6. Érd: 06-20280-0151, herendi77@gmail.com
+ ALMAVÁSÁR! Ismét kapható
CSÁNYI ALMA: Idared, Zöld és
KR-11-es (Jonatán, Starking keveréke). 150-250 Ft/kg-ig. Ugyanitt lé
és cefre alma: 60-100 Ft/kg-ig. Tel:
06-28-411-298, 06-20-4359-650
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM!
Érett marhatrágya 60 l-es kiszerelésben 1000 Ft/zsák. Szállítás
megoldható. Rendelhető: 20/4699295
+ ELADÓ nagy méretű ülőgarnitúra, 120 l villanybojler, 150 db
30x30x2 cm-es fehér márványlap,
2,5 kW-os elektromos láncfűrész,

230 mm-es
sarokcsiszoló, szép állapotban lévő
304 l-es Gorenje kombi hűtő. 06-20-213-9189
+ Alig használt piros színű (180 cm
széles) REKAMIÉ 2 fotellel, külön
kihúzható ágyrésszel eladó. Tel:
06-30-662-5404
+ 10 nm-es vásározó sátor + asztalok és krómozott divatáru berendezés eladó és egy négyszálas
interlock gépfej. Érd: 06-20-3725862

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 szem-

gödöllői Szolgálat 23

ben) 06-30-536-4300, 28/611-728
www.akkugodollo.hu

EGYÉB

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs, Akác-hárs-, Napraforgóméz.
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 Méhészetből! Akác-,
Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce
krém-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor, DIÓBÉL kapható. 3kg fölött
házhoz szállítjuk.06-30-9891-721
+ Eltartási szerződést kötnénk idős
hölggyel ott lakással. T: 06-30-5065113
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Beküldési határidő: 2018. november 20.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szajdek Attila, Zelnik Róbert
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Hajnal Lajos, Péter Anna
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte:
Tihanyi Boldizsár
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Centner János, Török Julianna
A Sisicret ajándékát nyerte: Rab Ádám, Pozsonyi Ágnes
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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