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A gödöllőiek legnagyobb örömére hamarosan megkezdődhet annak a háznak a felújítása, amely – a muzeológusok kutatása szerint – egykor Török Ignác, az Aradon
1849. október 6-án kivégzett honvédtábornok szülőháza
volt.
Ha az időjárás lehetővé teszi, akkor már az idén, de legkésőbb 2021 tavaszán megkezdődik a rommentesítés –
tájékoztatott dr. Ujváry Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély
ügyvezető igazgatója.
A Török Ignác-ház a kastélyhoz tartozó ingatlanon fekszik, és a Martinovics utca felől van a bejárata.
A rommentesítést követi majd az úgynevezett falkutatás,
aminek az eredményétől függ, hogy az épületet pontosan
milyen szempontok szerint és hogyan lehet felújítani.
A cél természetesen az, hogy méltóképp lehessen vis�szaemlékezni az 1848/49-es szabadságharc gödöllői mártírjára. A tervek szerint ennek megfelelően lesz kialakítva
benne egy emlékszoba, ami várhatóan 2022-ben lesz kész.
(a nemzeti gyásznapról szóló beszámoló
a 4.oldalon)

Fotó: Tatár Attila

Kezdődhet A Török Ignác-ház
megújulása!
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nem kerülhetőek el a jelentős fejlesztések
a gödöllői központú szent istván egyetemen
Modellváltás
zajlik a magyar felsőoktatásban. A döntéshozók sok esetben
elavultnak ítélték az
„állam a tulajdonos”
konstrukciót, ezért a
jövőben kuratóriumi
irányítású vagyonkezelő alapítványok működtetnek egyre több
hazai egyetemet. A
megújulás a gödöllői
központú Szent István
Egyetemet (SZIE) is
érinti, amelynek megbízott rektora 2020.
augusztus 1-jétől Prof.
Dr. Gyuricza Csaba.
Vele beszélgettünk az
átalakulás eddigi történéseiről és a várható
változásokról.

– Rektor úr! A felsőoktatási rendszer működtetésének
átalakítását
kívülről
szemlélők nem biztos,
hogy pontosan értik,
miért van szükség a
modellváltásra, hiszen
az új, alapítványi rendszer sem tud működni
az állam támogatása nélkül. Gondolom,
így van ez a gödöllői központú Szent István Egyetem esetében is.
– Tudni kell, hogy Magyarországon az
agrár-felsőoktatás egy nagyon szétaprózott, szétforgácsolt, összehangolatlan
rendszerben zajlik. Kis ország vagyunk,
ugyanakkor 11 intézményben 17 helyen folyik agrár-felsőoktatási képzés, ami egy nálunk gazdagabb országban is luxus lenne.
Fejlett mezőgazdaságot szétaprózott rendszerben lehetetlen építeni, és ha meg kívánjuk őrizni versenyképességünket ezen
a területen, nem kerülhető el az oktatást,
kutatást és innovációt egyaránt szolgáló
erőforrások összpontosítása.
Hozzá kell tenni, hogy ez a lépéskényszer már évekkel ezelőtt jelentkezett, a
képzési és kutatási finanszírozás párhuzamosságainak megszüntetését is célzó

Prof. Dr. Gyuricza
döntés azonban most született meg. Ki kell
mondani: a 24. órába értünk, és el kellett
dönteni, hogy vagy teszünk valamit, vagy
rövid időn belül eltűnik a versenyképes hazai agrár-felsőoktatás, vele együtt a professzori generáció, továbbá minden háttér,
ami vonzóvá teheti a fiatalok számára a
pályát.
Ami a kérdés második felét illeti, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az
alapítványi működés sokkal rugalmasabb
lehetőségeket teremt, mind a forrásszerzés, mind a teljesítmény értékelése, a
munkavállalók motiválása szempontjából
nézve. Az állam nem vonul ki a finanszírozásból, ezáltal a hallgatók semmit nem
fognak abból érezni, hogy állami, vagy
alapítványi egyetemre járnak. A működtetés más rendszerben történik majd, ennek
előkészítése, a kormányzattal való egyeztetése jelenleg is zajlik.

– Leszűkítve a kört, úgy
tűnik, hogy – leszámítva a
Színház- és Filmművészeti
Egyetem (SzFE) körül kialakult helyzetet – valamennyi
felsőoktatási intézményben
zökkenőmentes volt a modellváltás. Igaz lesz ez a gödöllői
központú egyetemre is?
– Sok egyeztetésen vagyunk
túl. Folyamatosan tájékoztattuk
a hallgatókat és a dolgozókat is.
Azt szinte mindenki látta, hogy
az eddigi struktúra felett eljárt
az idő, éppen csak a vegetálásra biztosított hátteret. Drasztikusan csökkent a hallgatói
létszám, legutóbb már 40 százalékkal jelentkeztek kevesebben a Szent István Egyetemre,
ami jelentősen veszélyeztette
az intézmény fenntarthatóságát
is.
Azt tapasztaltam, hogy a
hallgatók jól fogadták a változást. Az igazi kihívást jelenleg
a koronavírus-járvány miatti készültség jelenti, hiszen a képzés
megszervezése okozhat fenna-

Csaba

kadásokat, de a visszajelzések alapján a
hibrid, részben személyes, részben online
oktatási rendszer egyelőre jól működik.
– Az átalakítás több fázisban valósult,
illetve valósul meg a SZIE vonatkozásában. Augusztus elejéig a vidéki (Keszthely, Gyöngyös, Kaposvár) és a budai
agrárképzési bázisok integrációjával
létrejött az új Szent István Egyetem, és
a terv szerint január elejéig megtörténik
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs
Központ (NAIK) tizenegy intézményének, illetőleg négy gazdasági társaságának a csatlakozása, ha minden jól megy,
a SZIE végleges működési formája 2021re alakul ki. Milyen kihívásokra számíthatnak majd ebben a folyamatban az oktatók, a kutatók és a dolgozók?
– Azok számára, akik parkolópályának
tekintették eddig az egyetemet, nem biztos, hogy kedvező lesz a változás. Az am-
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biciózus kollégák viszont jobban járhatnak,
hiszen elkezdődött az anyagi ösztönzőrendszer kidolgozása, ami eddig nem ismert
és alkalmazott távlatokat nyit meg a számukra. Első körben az oktatók és a kutatók
szembesülhetnek ezzel az újítással, amit
később kiterjesztünk minden munkavállalóra. Összefoglalva: teljesen új világ jön,
előreláthatólag 2021. januártól.
Azt hiszem, nem túlzás azt állítani, hogy
az agrár-felsőoktatásban nem volt rendszerváltás. Nagyon sok döntést odáztunk
el, amit meg kellett volna tenni. Voltak ötletek, de gyakorlatilag minden maradt a régiben. Az oktatás struktúrája nem igazodott
a piaci igényekhez. Komoly mennyiségű
felesleges vagy el nem indítandó szakunk
van. Ezeket megszüntetjük és újakat hozunk létre. Eddig nem hoztuk szintre az
oktatást a gyakorlati igényekkel, amit most
meg kell tennünk. Átalakul a Szent István
Egyetem szerkezete, amit januárig
szeretnénk befejezni. Az a célunk,
hogy olyan szakembereket bocsássunk ki, akiket a munkaerőpiac igényel, akik a szakmájukban találják
meg a számításaikat. Ennek érdekében szoros együttműködésre lesz
szükség a vállalati szférával. Eddig
azt tapasztalhattuk, hogy a felsőoktatás kullogott a gyakorlat után, és
nem fordítva, ahogy ennek lennie
kellene.
– Hallgatók nélkül minden jobbító szándék semmivé válhat.
Ráadásul napjainkban egyre többen szeretnének szakmát tanulni, mintsem a gimnázium után
a felsőoktatásba bekerülni. Milyen érvekkel tervezik meggyőzni a fiatalokat, hogy az agrárium
vonzó karrierrel kecsegtet, ezért
érdemes a SZIE tudásbázisának
a kötelékébe tartozni? Hogyan
változik a képzés minősége, hatékonysága? Gondolom, az sem
mellékes, hogy mekkora beleszólást
kapnak az őket is érintő kérdésekkel
kapcsolatos döntésekbe.
– Sajnos az agrár-szakképzés is nagyon
elavult Magyarországon. Szétaprózott és
alacsony színvonalú. Ilyen körülmények
között nem meglepő, hogy a szülők nem
szívesen adják gyermeküket az agrárszakképzésbe. Ez azért nagy probléma, mert
korábban az agrár-felsőoktatásba az ilyen
középiskolákban végzettek jelentkeztek.
Számuk ma már elenyésző, a gimnáziumokban végzettek pedig nem ezt a pályát
választják. Az érem másik oldala, hogy az
agrárpálya presztízse nagyon mélyre került.
Ennek megváltoztatása aprólékos, hos�szabb időt igénybe vevő munka. Azon
vagyunk, hogy a fiatalok körében népszerűsítsük a mezőgazdaságban rejlő karrierlehetőségeket, hiszen az elmúlt években
végbement rohamos, főként technológiai
és számítástechnikai fejlődés ma már más
lehetőségeket, kihívásokat kínál, mint a
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múltban. Persze, ehhez az is kell, hogy a
középfokú szakképzés minősége is tartsa
a lépést napjaink elvárásaival.
– Biztosra veszem, hogy sok a tennivaló, az elmúlt évek, évtizedek alatt elavulttá vált infrastruktúra miatt is. Egyet
azonban kiemelnék: a sportcsarnokot
és környékét, ahol – nincs mit szépíteni
– áldatlan állapotok uralkodnak. Milyen
sorsot szánnak az egykoron jelentős
hazai és nemzetközi sport- és kulturális
eseményeknek otthont adó épületnek?
– Korábban már említettem, hogy a
szemléletváltás elkerülhetetlen a gödöllői
központú egyetem életében. Ezt a fejlesztések területén is meg kell tenni, hiszen
a Szent István Egyetem egészét nézve
igencsak vegyes a kép az infrastrukturális
hátteret illetően. Az egyetem gödöllői vagy
budapesti kampuszának a korábbi években
nem jelentett előnyt, hogy a közép-magyar-

súlyosabb, kölcsönösen előnyös együttműködés alakuljon ki az egyetem vezetése,
valamint a hazai és nemzetközi szintéren
egyaránt sikeres Gödöllői EAC szakosztályai között.
– Végezetül egy örökérvényű kérdés.
Gödöllőnek ugyan van egyeteme, de
a mindennapi gyakorlatban az látszik,
hogy mégsem klasszikus egyetemváros. A múltban az egyetem és a város
vezetése sokszor hirdetett már együttműködést, több-kevesebb sikerrel. Ön
milyen jövőt szán egy ilyen kooperációnak? Mik lehetnek a közös gondolkodás
legfőbb felületei?
– Új alapokra kívánjuk helyezni a gödöllői
egyetemi életet. Ismerjük azt az alapadottságot, hogy Budapest közel van. Ha a hallgató nem találja meg helyben a szórakozási és egyéb kikapcsolódási lehetőségeket,
akkor felmegy a fővárosba.

országi régióban van, hiszen az uniós támogatások elosztása során kevésbé volt
kedvezményezett. Eközben pedig itt tanult
a legtöbb hallgató. A vidéki kampuszok
több fejlesztési forráshoz jutottak, hallgatói létszámuk azonban alacsony volt. A lelakott infrastruktúra sok hallgatóval, kontra
fejlett infrastruktúra kevés hallgatóval torz
kép kialakulásához vezetett. A gödöllői
kampuszon az elmúlt 40-50 évben érdemi
fejlesztés nem történt. Ennek eredménye,
hogy elodázhatatlanná vált egy teljesen új
infrastruktúra kiépítése, aminek részét képezik a sportingatlan-fejlesztések is. Nem
tehetünk mást, hiszen csak így lehetünk
versenyképesek akár a belföldi, akár a külföldi diákok idecsábításában.
Ha már a sportra is rákérdezett, ezen
a területen is jelentős változásokat tervezünk. Szeretnénk elérni, hogy a sportélet
újjászervezése és a sportolási lehetőségek
bővülő kínálata vonzerő lehessen abban,
hogy a diákok a SZIE-t válasszák. A megújulási törekvések fontos része, hogy hang-

Ezt a kialakult „szokást” felszámolandó,
elindult a Művészetek Háza Gödöllő Kftvel az együttműködés, aminek keretében
az egyetemisták nagyobb létszámú csoportban vesznek részt a rendezvényeken.
Tervbe vettük az egyetemi színházterem és
a belső udvar kulturális célú hasznosítását,
amik akár városi, akár kormányzati rendezvények, események helyszínei lehetnek.
Közben pedig megkezdtük a kampuszon
található szabadidős terek, illetve szórakozóhelyek újraindítását is, ezek nélkül véleményem szerint elképzelhetetlen egy 21.
századi egyetem mindennapi élete.
Emellett a városban több, részben helyi,
részben kormányzati finanszírozású sportcélú beruházás zajlik. Ha a létesítmények
elkészülnek, azok használatába az egyetem is szeretne bekapcsolódni.
Annyit megígérhetek: dékánként és
NAIK-főigazgatóként sem voltam, és rektorként sem leszek akadálya a város és az
egyetem jó kapcsolatának.
AK
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Tisztelgés az 1849-es vértanúk előtt
Október 6-án, kedden két helyszínen is rendeztek megemlékezést az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegve: délelőtt a
Török Ignác utcai Török Ignác-szobornál, délután pedig az
1849. október 6-án kivégzett, gödöllői születésű honvéd tábornok nevét viselő gimnázium melletti szobránál rótták le kegyeletüket az utókor képviselői.
Az alvégi mellszobornál rendezett tiszteletadáson dr. Gémesi György polgármester és Bárdy Péter alpolgármester
helyezte el a város koszorúját. Beszédet Szlávik Jánosné, a

Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesületének
elnöke mondott. Délután került sor arra a városi
megemlékezésre, amit hagyományosan a Török
Ignác Gimnázium szervez. A járványügyi helyzetre való tekintettel, sajnos, ezúttal kicsit rendhagyó
volt. A gimnázium előtti szobornál a diákok műsora
elmaradt, rövid beszédet pedig Molnár Gergely, a
középiskola pedagógusa mondott. Ezután került
sor a koszorúzásra, amin a gimnázium diákságának képviselői mellett Bajkó Norbert és Bárdy Péter
alpolgármesterek, valamint a városi politikai, civil
és kulturális élet tagjai vettek részt.
TA

Elhunyt vass károlyné, babi néni
Gödöllő Város Önkormányzata és a gyászoló család fájdalommal tudatja, hogy
életének 98. évében elhunyt Vass Károlyné, Babi néni, Gödöllő Város Díszpolgára.
Búcsúztatására 2020. október 17-én,
szombaton 10 órakor az evangélikus egyház szertartása szerint kerül sor a Gödöllői
Református templomban, ahol mindenkinek
lehetősége lesz kegyeletét leróni.

A család tisztelettel kéri, hogy az emlékezők koszorú helyett egy szál virággal emlékezzenek!
Vass Károlyné hamvait egy későbbi időpontban, szűk családi körben helyezik végső
nyugalomra.
Vass Károlyné – akit szinte mindenki Babi
néninek szólított – közel 40 éven át földrajz
- biológia szakos tanárként tevékenykedett

városunkban, tanított a Damjanich János
Általános Iskolában és a Petőfi Sándor Általános Iskolában. Pályája során – amely az iskolai tanítás mellett kiterjedt a felnőtt oktatásra is – sok száz fiatalt tanított tantárgyainak
szeretetén túl emberségre, becsületességre, tisztességre. Pedagógus tevékenysége
mellett éveken át nagy hozzáértéssel, példásan látta el a Magyar Vöröskereszt gödöllői városi szervezetének titkári feladatát
is. Hatgyermekes családban nőtt fel, feltehetően a nagycsaládnak és testvéreivel való
kapcsolatának is szerepe volt abban, hogy
a pedagógus pályát választotta, az elesettek támogatásának szükségességét pedig
édesanyjától örökölte. 1989-től Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesületének egyik alapítójaként, majd elnökeként több, mint 25 éven
végezte közösségépítő és szervező tevékenységét az idősebb korosztály körében.
A kirándulásokon, szabadidős tevékenységeken túl számos értékhordozó programsorozat kezdeményezője és szervezője volt.
Életútja mindenki számára példamutató,
ennek elismeréseként 2000-ben megkapta a
Gödöllő Városért kitüntetést, 2015-ben pedig
Gödöllő Díszpolgára kitüntető címet.
Vass Károlynét Gödöllő városa saját halottjának tekinti.			
(db)
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30 éves a magyar
önkormányzatiság

2010-ben a Magyar Országgyűlés szeptember 30-át a Magyar
Önkormányzatok Napjának nyilvánította. Azóta minden esztendőben a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) ünnepi
konferencia megtartásával emlékezik meg a demokratikus jogállam kiépülésének e meghatározó, jeles napjáról. Az idei, 30.
évfordulónak a Gödöllői Királyi
Kastély lovardája adott otthont.
A rendezvényen elsőként dr.
Gémesi György, a MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere
mondott köszöntőt, amelyben
kiemelte, 1990-ben örömmel
kezdtek neki a munkának, mert
azt hitték, lehet értéket teremteni lokálisan. Ma azonban ez az
egyetlen alkalom, ahol az évfordulóról megemlékeznek.

következtében felértékelődött
az önkormányzatok szerepe.
A jubileumi rendezvényre
meghívást kaptak az 1990-től
megválasztott belügyminiszterek és önkormányzati miniszterek is; közülük dr. Lampert
Mónika és dr. Gyenesei István
egykori önkormányzati miniszterek jöttek el.
A konferencián dr. Lampert
Mónika, Karácsony Gergely,
Budapest főpolgármestere, a
MÖSZ társelnöke és a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Boros Péterné,
a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati
Dolgozók Szakszervezetének
elnöke és Eszes Béla, a MÖSZ
társelnöke, Jánoshida polgármestere tartottak előadást,

Felhívás koszorúzásra!

Ezt
követően
Johannes
Konrad Haindl, a Németországi Szövetségi Köztársaság
nagykövete mondta el ünnepi gondolatait. Leszögezte: az
önkormányzatok a demokrácia
alapjai, melyek meghatározzák
mindennapi életünket.
Videóüzenetben üdvözölte
a konferenciát Apostolos Tzitzikostas, a Régiók Bizottságának elnöke, aki arra hívta fel a
figyelmet, hogy a világjárvány

majd kerekasztal beszélgetésre
került sor az önkormányzatok
helyzetéről. Ennek résztvevői
kiemelték, a hatékony érdekképviselethez, elengedhetetlen
az önkormányzati érdekszövetségek összefogása, amit eddig
a politikai megosztottság miatt
nem sikerült megvalósítani. Az
ünnepi rendezvény zárásaként
elismerést vehettek át azok a
polgármesterek, akik 1990 óta
vezetik településüket, külön köszöntötték Pásztor
Bélát, Veresegyház
polgármesterét, aki
közel 55 éve áll a
település élén, így
Magyarország legrégebb ideje hivatalban lévő polgármestere.
(Bővebben a
szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon.)

Az 1956-os Forradalom és szabadságharc, valamint
a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából
2020. október 23-án, pénteken 15 órakor megemlékezést és
koszorúzást tartunk a Bezsilla-villa (az egykori Nemzetőrség)
udvarán. (2100 Gödöllő, Szabadság út 9.)
Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és családtagjait!
Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb 2020. október 21-én 15 óráig a Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Közhasznú Kft. titkárságán a +36-70/338-1838-as telefonszámon Tábikné Surman Szilviánál, hétköznap 9-15 óra között!
Egyben kérjük, hogy a koszorúzás előkészületeinek segítése
érdekében a koszorúkat az ünnep napján 14.00 és 15.00 óra között
a helyszínre juttatni, megérkezésüket munkatársainknak jelezni!
Együttműködésüket köszönjük: A szervezők

hogy inkább a téli vagy
a nyári időszámításban
akarnak élni.
A téli és a nyári időszámítást hazánkban 1980-ban vezették be, energiatakarékossági okokból. Mivel azonban
az elmúlt negyven év folyamán megváltoztak az energiafogyasztási szokások, ma
már nincs gazdasági haszna,
az emberek jelentős részét
pedig megviseli az átállás,
aminek jövőre búcsút mondhatunk.

Figyelem! Óraátállítás
Már csak pár nap van hátra
és az utolsó októberi hétvégén, pontosabban 25-én, hajnali három órakor kettőre kell
majd visszaállítani az órákat,
s ezzel megkezdődik a téli
időszámítás.
A sokak által ki nem állt óra
átállítást már nem sokáig kell
számontartanunk, mivel az
EU úgy döntött, hogy 2021-től
eltörlik. A tagállamoknak addig viszont el kell dönteniük,

6 gödöllői Szolgálat

közélet

2020. október 13.

Vasútfelújítás
Alakul az állomásépület
Folyamatosan dolgoznak a vasútállomás környezetének kialakításán, napról-napra jobban láthatóvá
válik, milyen lesz a végleges arculat.
Útburkolati munkák, parkolóépítés és éjszakai
feladatvégzés nehezítette a környéken élők mindennapjait az elmúlt hetekben. Jó hír, hogy éjszakai munkákra már nem kell számítani, arra azonban
továbbra is fel kell készülni, hogy napközben, munkaidőben mind a Királyi Váróval szembeni parkoló
építésénél, mind az állomás előtti terület kialakításán
lesznek még nagyobb zajjal járó munkák – tudtuk
meg a kivitelező Swietelsky Vasúttechnika Kft-től.
Ezek várhatóan november végén érnek majd véget.
Szintén számítani kell terelésekre és a forgalmi
rend változására, ezekről a kivitelező továbbra is
folyamatosan tájékoztat, amit a város honlapján és
Facebook-oldalán, valamint lapunk online felületein
találnak meg az érdeklődők.
A lakosság a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételekkel, kérdésekkel az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Zrt-t:
e-mail: godollohatvan@vasuttechnika.hu.
(k.j.)

Új helyen állítják fel a Démusz-keresztet, amit a vasútfelújítás munkáit végző
Swietelsky Vasúttechnika Kft. rézsűrendezési munkák során elbontatni kényszerült a Szabadság út mentén. A Démusz János és felesége által 1920-ban
állíttatott kőkereszt, egyeztetve a városi múzeummal és az önkormányzati képviselőkkel – hosszú konzultációt követően – a főút másik oldalán, az
Arany János utcai sarok közelében lévő (Szabadság út 53. szám előtti) zöldterülre kerül, ahol a szervizúton gyalog könnyen megközelíthető. A kereszt
felállítására és újraszentelésére október 31-én, 16 órakor kerül sor.

halottak napjára készülődve
Közeledik a halottak napja, s ilyenkor megnő a temetők látogatottsága. Sokan már az ünnep
előtt kilátogatnak, hogy rendbe tegyék a sírokat.
A hónap végi mindenszentek és halottak napja ünnepek kapcsán várható fokozott temetői látogatás és a koronavírus megbetegedések miatt a VÜSZI Nonprofit Kft. a Gödöllő, Dózsa György
úti köztemetőt a következők szerint tartja nyitva:
2020. október 22-ig hétköznapi nyitva tartás 7.00-19.00 óra között,
2020. október 23. (péntek), 24. (szombat), 25. (vasárnap) 8.00-18.00 óra között,
2020. október 26-30 között hétköznapi nyitva tartás 7.00-19.00 óra között,
2020. október 31. (szombat) 8.00-20.00 óra között,
2020. november 1. (vasárnap) 8.00-20.00 óra között.
2020. november 2. (hétfő) hétköznapi nyitva tartás 7.00-19.00 óra között.
2020. október 31. és november
1. napján a temetőben a gépjárművel való behajtásra csak
korlátozott mértékben, a látogatószám függvényében, a mozgásukban korlátozott személyek
részére lesz lehetőség.
Kérjük a tisztelt lakosságot (főként az idősebb korosztályt és
veszélyeztetett
személyeket),
hogy lehetőség szerint ne az
utolsó napokra halasszák a temetőbe látogatást, ezzel is kerülve a zsúfoltságot, elősegítve a
védőtávolságok betartását.
A járványhelyzet miatt a látogatási rend módostásnak jogát a
VÜSZI Nonprofit Kft. fenntartja.

felhívás
koszorúzásra
Gödöllő Város Önkormányzata

2020. október 30-án,
17 órakor

halottak napi megemlékezést tart
a Szabadság téri I. és II. világháborús emlékműnél, ahol emlékműsorral és koszorúzással tisztelgünk a
két világháborúban elesett áldozatok emlékének.
A megemlékezésre várjuk mindazokat, akik a hősi halottakra szeretnének emlékezni gyertyagyújtással
és virág elhelyezésével.
Kérjük, amennyiben koszorút kívánnak elhelyezni a megemlékezésen,
szíveskedjenek jelezni október 28-án
15.00 óráig, a Művészetek Háza
Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.
szervezésén (hétköznapokon 9-15
óra között), a 06-70/338-1838-as
telefonszámon Tábikné Surman
Szilviánál.
Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat
16.30 óráig a helyszínre eljuttatni!
Együttműködésüket köszönjük:
a szervezők
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őszi tudnivalók
Veszélyes lehet az avarszőnyeg

Az ősz beköszöntével egyre több falevél kerül a földre. Az avar
szép látvány, nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy
komoly gondokat is okozhat. A nagy mennyiségű avar a járdán
esős időben ugyanolyan csúszóssá teszi a felületet, mint ha azt
jég borítaná. Épp ezért rendkívül fontos a mielőbbi összegyűjtés.
Ősszel a VÜSZI munkatársai folyamatosan végzik a lehullott
lomb gyűjtését és a csapadékvíz-elvezető árkok karbantartását
ott, ahol az az ő feladatuk. Ezt azonban nem csak nekik, hanem
az ingatlantulajdonosoknak is el kell végezniük! A járda gondozásáról, tisztántartásáról ugyanis annak az ingatlantulajdonosnak
kell gondoskodni, akinek az ingatlana előtt található. A hullott avart
tilos az árokba söpörni,
hiszen az árkok tisztasága rendkívül fontos a
csapadékvíz elvezetés
szempontjából.
Mindemellett szintén a fenti
rendelet szól a kerítés
és az úttest közötti nyílt
ároknak a tisztántartásáról, gyommentesítéséről, ami ugyancsak
az ingatlantulajdonosok
feladata! Az árokban
összegyűlt zöldhulladék
eldugíthatja az átereszeket, és a csapadékvíz
elvezetésénél jelentős
problémát okozhat.
BJ

Pályázati hirdetmény
Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér
6.) két fordulós pályázatot hirdet a gödöllői 8102/3, 8126/1, és
8126/3 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, Berente utcai telek ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére.
A pályázat a 8102/3, 8126/1, helyrajzi számú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra külön-külön és együtt, a 8126/1 és
a 8126/3 helyrajzi számú ingatlanok kizárólag együtt nyújtható
be.
Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik a teljes ingatlanegyüttes megvételére tesznek ajánlatot.
Az ingatlanok irányára:
1./ 8102/3 hrsz.; terület: 800 m2; ingatlan-nyilvántartási megnevezés: beépítetlen terület; az ingatlan minimum irányára
mindösszesen: 18.800.000 Ft;
2./ 8126/1 hrsz.; 1231 m2; beépítetlen terület; 29.000.000 Ft;
3./ 8126/3 hrsz.; 140 m2; beépítetlen terület (8126/1 hrsz.-ú
ingatlan közút-kapcsolatát szolgálja); 2.000.000 Ft;
Összesen: 2171 m2 , 49.800.000 Ft
Az ajánlatok benyújthatók: 2020. november 9. napján 12.00
óráig.
A pályázati tájékoztató a www.godollo.hu Gödöllő város honlapjáról tölthető le.
Az ajánlatok a pályázati tájékoztatóban megjelölt tartalommal
postai úton, vagy személyesen, Gödöllő Város Önkormány-
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Égetés: Szigorúak a szabályok

Beköszöntött az ősz, ami a kertvárosi területeken sok esetben egyet jelent az égetéssel, ami nem kis bosszúságot okoz
a lakosság jelentős részének. Hamarosan azonban megszűnik
ez a probléma, 2021.január elsejétől ugyanis országszerte tilos
lesz a zöldhulladék égetése.
Bár a helyi rendelet lehetővé teszi a kerti hulladékoknak a
szabályok betartásával történő elégetését. Eszerint Gödöllőn a
közterületek és az egyes, közterületnek nem minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló önkormányzati rendelet szerint a közterületen, valamint ingatlanon belül
elszáradt növényi hulladékot pénteken 13-tól 18 óráig lehet
szabadtéren égetni, egyéb időpontokban szigorúan tilos! A rendelet azt is leszögezi: „Háztartási és egyéb hulladék (műanyag,
műanyaggal bevont kábel, rongy, gumi stb.) égetése tilos!”
A rendelet megsértése esetén a szabálysértő 5000-től
200.000 forintig terjedő bírsággal sújtható. A rendelet a kerti
grillezésre és a tűzön történő sütés-főzésre nem vonatkozik, az
a tűz állandó felügyelete mellett bármikor végezhető.
(K)

zata
2100
Gödöllő,
Szabadság tér 6. I. em. 113. számú iroda, vagy az I. em. Jegyzői titkárság
címén nyújthatók be. Személyesen,
vagy képviselő útján beadott ajánlatok esetében átvételi elismervényt ad
a kiíró.
A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést köt.
A pályázat második fordulójában az
ajánlott bruttó vételár 10 %-ának megfelelő összegű bánatpénzt
kell megfizetnie a pályázónak a kiíró részére.
A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes személy esetén igazolni kell a személyazonosságát,
meg kell adni adóazonosító jelét. Nem természetes személy
esetén igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet. A pályázat nyertesével nem köthető meg a szerződés, amennyiben személyazonosságát nem igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, hogy átlátható
szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem átlátható szervezet.
Részletesebb tájékoztatást, illetve konzultációs lehetőséget
dr. Kiss Árpád jegyző és Ecseriné Grznár Edit vagyongazdálkodási munkatárs biztosít (tel.: 28/529-190, 28/529-237, e-mail:
grznar.edit@godollo.hu). Az ingatlanok Ecseriné Grznár Edittel
a 28/529-237-es telefonszámon egyeztetett időpontban megtekinthetők.
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Eredményes városi szűrőnap

Nagy érdeklődés kísérte a Magyar Rákellenes Liga Gödöllői
Alapszervezete által október
3-án megtartott Gödöllői Városi Szűrőnapot. A „Könnyek helyett…szűrések” mottóval meghirdetett eseményen ingyenes
bőr-és szájüregi rákszűrésre
volt lehetőség, amin kétszázhatvankilencen vettek részt,
valamint a szűrőbuszban általános állapotfelmérésre is lehetőség volt.

közös mozgásra és hozzájuthattak több, a daganatos megbetegedésekkel
kapcsolatos
tájékoztató anyaghoz is.
A rendezvény egyben a szervezők 2. születésnapjának
megünneplésére is lehetőséget adott, ahol a gödöllőiekkel együtt ünnepelt Rozványi
Balázs, a Magyar Rákellenes
Liga elnöke is. Vajek Andrea, a
gödöllői alapszervezet elnöke
úgy fogalmazott, valódi váro-

Elköszönés Gödöllőtől

A nap folyamán a témához kapcsolódva
könyvbemutatókat
és az egészséges életmódhoz
kapcsolódó előadásokat tartottak a főtéren. Mindezek mellett
az érdeklődők információkat
kaphatnak többek között a Magyar Rákellenes Liga Gödöllői
Alapszervezete „Add tovább a
mosolyodat” közösségéről és a
Sulicsapat programról, de találkozhatnak a Kreatív Nagyikkal
és a Lelkek Pöttye Lelkisegély
Szolgálattal, lehetőség nyílt a

si összefogással valósult meg
a program, hiszen a Rák ellen
az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány és Gödöllő
Város Önkormányzata mellett
számtalan civil szervezet és
magánszemély is a rendezvény
mellé állt, akik adományokkal,
társadalmi munkával segítették
a munkát.
(k.j.)
(A rendezvényről több fotó
a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon.)

pataki pál könyvbemutatója
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Pataki Pál Az évek peregnek és Szolgálatra születtünk című köteteinek bemutatójára.
Időpont: 2020. október 27., kedd, 18 óra
Helyszín: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
Köszöntőt mond: dr. Gémesi György polgármester
A beszélgetést vezeti: dr. Jeney László egyetemi docens

94. életévemet betöltöttem, ebből 63 évet Gödöllőn az Alvégben éltem, tanítónő voltam. Illik
elbúcsúznom. (2013. szeptembertől Sopronban élek családommal)
Szeretettel köszönök el Gödöllő lakóitól, a barátságos alvégiektől, volt tanítványimtól és a
várostól. Egyben elköszönök a szomszédos
hűséges Isaszegiektől, ahol előzőleg 4 évet
tanítottam.
Gödöllőn a Török Ignác úti alvégi iskolában
1955-56-os tanévben kezdtem és itt tanítottam
1983-ig. Az utolsó években nyugdíjasként,
nagymamakorban napközit vezettem 1988-ig. Boldog voltam a gyerekek társaságában. Nagyon szerettem a hivatásomat, szívvel, lélekkel
végeztem.
Lélek és szellemfiatalító, sok örömet és sikerélményt nyújtó életem
volt. Szép pályára irányított édesanyám, s ezért hálával gondolok rá.
Jót tett velem, 42 évig voltam gyerekek társaságában, 32 évig szolgáltam Gödöllőt. A Hajós Alfréd iskola nevelője voltam.
Szépen fejlődő városunknak, vezetőinek, lakóinak jó egészséget és
szép jövőt kívánok!
Tartsanak meg jó emlékükben!
Sok szeretettel: Ilkó néni Füle Zoltánné,
Kelt.: Sopron, 2020. 06. 24
Füle Zoltánné 2020. szeptember 27. napján, életének 95. évében távozott közülünk.
2020. október 17. napján, 15 órakor a Gödöllői Szentháromság
templomban gyászmisén vesznek tőle búcsút.
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Magasztos dallamokat szólaltat meg a
Koronauradalmi Vadászkürt Együttes

Különleges hangulatot teremt, amikor megszólal a vadászkürtök hangja. Hazánkban ezt
sokáig nem lehetett hallani, néhány évtizede
azonban újból jelzik a vadászatok kezdetét,
valamint színesítik a különböző eseményeket.
Gödöllőn is felcsendül a kürt hívó szava, méghozzá a Koronauradalmi Vadászkürt Együttesnek köszönhetően, akik általában vadászatokon és vadászati rendezvényeken szólaltatják
meg natúr hangszereiket.
Mint azt Lakatos Annától, az együttes vezetőjétől megtudtuk, a hét tagból álló együttes
2018-ban egy vadásztársaság által szervezett
vadászkürtös táborban alakult azzal a céllal,
hogy megismerjék, és ápolják a vadászkürtölés hagyományait, remélve, hogy egyre többen
fogják meghallani a vadászkürt „hívó szavát”.
A vadászati kultúra ezen ágának a II. világháborút megelőzően Magyarországon is nagy
hagyománya és népszerűsége volt, ám a háború után eltűnt, majd német kapcsolatokkal

DUFLEX ifjúsági
fotópályázat 2020

rendelkező vadászoknak köszönhetően
jelent meg ismét hazánkban.
Az 1980-as években igaz magyar vadászemberek kezdtek a saját örömükre egy csapatban vadászkürtölni, majd
egyik meghívás érte a másikat. A sok
munkának és oktatásnak köszönhetően
mindez odáig fejlődött, hogy mára a vadászkürtölés újra virágkorát éli, mely az
egyik jelentős összekötő kapocs a vadászok és nem vadászok közt.
A Koronauradalmi Vadászkürt Együttest
alakulásakor a Szent István Egyetem fogadta
be, majd a péceli Ráday Kastély falai között
találtak otthonra, néhány napja azonban a Gödöllői Királyi Kastéllyal kötöttek megállapodást,
aminek köszönhetően a kastély különböző
rendezvényein hallhatja majd őket a közönség. Repertoárjukon ma már persze nem csak
vadfajszignálok, hanem egyre több, leginkább
német zeneszerzők által vadászkürtre írt zenemű, például fanfárok és marschok is szerepelnek.
Az együttes tagjai Bernácz Eszter, Kamocsai
Eszter, Lakatos Anna, Csikos Gellért, Székely
Tamás, Kaprinyák Tibor, Barna Zoltán, zenei
vezetőjük Szilágyi Levente, a Péceli Alapfokú
Művészeti Iskola rézfúvós tanára. Munkájukat
dicséri, hogy ez év augusztusában a Magyar
Vadászkürt Egylet által szervezett VII. Nemzeti
Vadászkürt Verseny minősítő vizsgáján „A” minősítést szereztek. Bízunk benne, minél többször hallhatjuk majd őket a gödöllői rendezvényeken. 				
(k.j.)

A Duflex Fotográfiai Stúdió a fotózás népszerűsítése céljából idén is meghirdeti ifjúsági és diák fotópályázatát.
1. A pályázatra 2001. január 1. után született, Gödöllőn alap és középfokú tanintézményekbe járó tanulóktól, illetve Gödöllőn
lakó fiataloktól várunk képeket digitális formátumban három kategóriában:
A: Kötetlen téma, B: Természetfotó, C: Emberek;
2. Színes vagy fekete-fehér képek egyaránt
beküldhetők. Előnyben részesítjük az újszerű, egyéni látásmódú képeket.
3. Az A és C kategóriában megengedett
bármilyen képmódosítás.
Természetfotó kategóriában csak képkivágás, szín és tónusbeállítás végezhető.
4. Egy pályázó kategóriánként maximum
négy képpel, összesen maximum tizenkét
képpel nevezhet. A képek hosszabbik oldala minimálisan 2000 pixel legyen!
5. A képek formátuma: jpg,sRGB színtérben, maximum 3MB/kép;
6. A képek elnevezése: Kategória,_BeküldőNeve Születési éve számmal_Kép
cime
Például: B_FotósJózsef_2005_Szépkép.
JPEG
7. A képeket elektronikusan kérjük beküldeni a duflex2018@gmail.com email címre.
8. A beküldött képekről listát kérünk mellékelni, ami tartalmazza a képek címét, a beküldő nevét, születési évét és email címét
9. Beküldési határidő: 2020. október 31.
A Pályázat részletei bővebben a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon

Beküldési határidő:
2020. október 27.
Megfejtés: Nagy László időszerű versének
sorai
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Maczkó Edit, Czink Györgyné
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Mészáros István, Deme Viktória
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte:
Benczéné Molnár Ilona
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Dr. Szabotin Istvánné, Gerendai Dóra
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Ocskay Eszter, Kassai Lajosné
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy
a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár
emailben küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!
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Már 22 éve van börtönben.
Post és a társai, mindkettőjükért keményen küzdenek. Arra
azonban nem számítanak,
hogy vannak, akiknek nem érdeke, hogy megbolygassák a
rég elfeledett ügyeket. Ahogy
korábban, most sem riadnak
vissza attól, hogy öljenek.
John Grisham mindvégig izgalmas története nem az író képzeletének szülötte. Cullen Post
alakját egy börtönlelkész ihlette
akinek már több mint hatvan ártatlanul elítél ember köszönheti
a szabadságát. A történet alapjául is az ő egyik esete szolgált.
(John Grisham: Őrangyalok)

A bagoly könyvesbolt ajánlata

Az igazság joga
Akármit is mond a törvény, a
lelkiismeretnek örök nagy kérdése marad: Legyen vagy ne
legyen halálbüntetés? Egyesek
úgy vélik, vannak olyan bűncselekmények,
amelyeknek
az elkövetése halált érdemel,
mások a tényleges életfogytiglan mellett teszik le a voksukat.
Abban mindenki egyetért, hogy
a bűnösöket el kell ítélni. De mi
van akkor, ha csak évek, vagy
évtizedek múlva derül ki, hogy
az elítélt ártatlan?
Cullen Post ügyvéd és lelkész,
aki társaival olyan emberek
ügyeit vállalja fel, akik meggyőződésük szerint ártatlanul kerültek börtönbe. Alapítványuk,
a Jótevők Jogsegélyszolgálat
már nyolc olyan embert hozott

ki a rácsok mögül, akit tévedésből, hamis tanúvallomások,
manipulált bizonyítékok alapján ítéltek el. Ilyenkor alapos
vizsgálatokat,
anyaggyűjtést
végeznek, ha úgy látják, hogy
az adott személy ártatlan, a
végsőkig küzdenek érte, ha bebizonyosodik számukra, hogy
bűnös, leveszik róla a kezüket.
A helyzetük nem könnyű.
Duke Russel már harmadszor
kerül a siralomházba, ahol az
utolsó vacsoráját fogyasztja.
Már több, mint tíz éve, hogy halálra ítélték nemi erőszakért és
gyilkosságért. Ez alkalommal is
épp csak megússza, hogy megkapja a végzetes injekciót.
Quincy Miller életfogytiglani
büntetését tölti gyilkosságért.

2020. október 13.

A Bagoly könyvesbolt tájékoztatja a kedves vásárlókat
és érdeklődőket, hogy vállalják könyvek házhozszállítástá! Aki a kialakult járványügyi helyzetben biztonságosabbnak érzi, vagy akinek segítséget jelent, annak
ezzel is segítenek. A szállítás ingyenes Gödöllő egész
területén. Tel: (28)-422-196

Molnár Gusztáv – Kisvárosi nyugalom
Molnár Gusztáv színművész,
akit a legtöbben az RTL Klubon futó Drága örökösök
című sorozatból ismerhetnek, pár hónapja Gödöllőre
költözött. A jelentős filmes és
színházi múlttal rendelkező
33 éves fiatalember számára
a nyugalom és a természetközeliség fontossága mellett
alapvető cél a kulturális életben való részvétel is. És ha
már Gödöllőn él, akkor miért
ne itt próbálná meg színesíteni a palettát. Erről beszélgettünk Gusztival, aki éppen nem
fellépésre, hanem egy grillpartira készült, lévén, hogy
imád főzni.
– Miért éppen Gödöllő?
– A magánéletem úgy alakult,
hogy ebben a csodálatos városban kötöttem ki. Vidéki gyerekként mindig közel állt hozzám a
természet, az itt tapasztalható
kisvárosi nyugalom pedig számomra tökéletes közeg ahhoz,
hogy a munkámmal kapcsolatban fellépő stresszt kiküszöbölje. Ideális település, hiszen közel
van a fővároshoz, ugyanakkor
rengeteg zöldfelülettel rendelkezik; nagyon szeretek barangolni,
túrázni, itt és a környéken pedig
erre számtalan lehetőség kínálkozik. A sport is fontos. Itt van
Gödöllőn az Arsenál Fitness,
ami felszereltségével felveszi a

versenyt bármelyik Pesti edzőteremmel. Benécs Gáborral, az
edzőmmel, már négy hónapja
dolgozom kitartóan együtt.
– Említetted, hogy valamilyen
formában szívesen részt vennél a helyi kulturális életben…

– Így van, elsőként november
6-án este 7 órakor a Smarni
étteremben két kollégámmal,
Gerlits Rékával és Pagonyi Andrással idézzük meg Kosztolányi
Dezső világát, ma is aktuális
témákkal megspékelve; ez egy
zenés, irodalmi est lesz, részben áthágva a hagyományos
előadásmód kereteit, szóval akit
vonzz a gasztronómia és a kul-

túra fúziója, az látogasson el a
Smarniba.
Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy Gödöllőn milyen pezsgő kulturális élet zajlik,
aminek nagyon örülök. Ugyanakkor szeretnék ennek a szegmensnek olyan szeleteiben megjelenni a
jövőben, ami talán még
fehér folt. Eszembe jutott
például a tantermi színjátszás lehetősége, ahol
teszem azt a kézmosás fontosságára vagy
bármi más hasznos, ismeretterjesztő dologra
tudjuk felhívni a gyerekek figyelmét – mindezt
kötetlen formában. De
ez még csak a jéghegy
csúcsa, rengeteg más
ötletem is van.
– Színészként sem panaszkodhatsz…
– Szerencsés színésznek mondhatom magam, hiszen az a két
év, amit Miskolcon eltöltöttem,
életre szóló élményt és tapasztalatot hozott számomra. Kipróbálhattam magam az operett, a
dráma és a vígjáték műfajában,
emellett gyerekeknek szóló
előadásokban is szerepeltem.
Pályám során olyan kitűnő és
nagynevű színészekkel állhattam egy színpadon, mint például Lázár Kati vagy Haumann

Péter. Ráadásul a Szputnyik
Hajózási Társaság tagjaként –
ami a nevével ellentétben nem
egy modern kori Onedin-család,
hanem egy független színház
volt Bodó Viktor vezetésével –
bejárhattam Európát, újabb élményekkel és tapasztalatokkal
gazdagodva.
– Jelen pillanatban mire vagy
a legbüszkébb a pályafutásoddal kapcsolatban?
– Habár mindezidáig 30 filmben szerepeltem és számtalan
színházi előadás van a hátam
mögött, mégis azt mondanám,
hogy a Terminál Workhouse
projectre, aminek társulatvezetője vagyok.
– Terminál?
– Társulat, műhely, produkció,
csoport, projekt, egyesület, alkotóközösség, kötetlen színházi csoportosulás, alkalmazott
színház. Nehéz lenne egy kategóriába behatárolni annak a
tíz fiatal (színházi) alkotónak a
csoportját, akik éppen azzal a
szándékkal alakultak hivatalos
egyesületté, hogy a legkülönbözőbb módokon, műfajokban
és szerepekben valósítsák meg
elképzeléseiket. Ebben nagyon
nagy potenciált érzek. Ahogy
abban is, hogy ma este egy kitűnő grillvacsorát ütök össze, kint
a kertben, távol a zajoktól, itt
Gödöllőn, a nyugalom tengerén.
(r.k.)
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Múzeumi sikerek
Közösségi Múzeum elismerést kapott a
Gödöllői Városi
Múzeum és a
Gödöllői Királyi
kastély.
A
Szabadtéri
Néprajzi
Múzeum Múzeumi Oktatási és
Módszertani
Központ
elismerését ünnepélyes keretek
között a Nemzeti Múzeumban
adták át. A kitüntető címben azon
muzeális intézmények részesültek, amelyek „közösségi részvételi
alapon” működnek, azaz bevonják
munkájukba a helyi lakosságot, civil szervezeteket, egyéb partnereket.
A Gödöllői Városi Múzeum „Közösségi Múzeum IV. szint”, a Gödöllői Királyi Kastély „Közösségi
Múzeum III. szint” elismerést kapott.
A díjat a városi múzeum részéről
Kerényiné Bakonyi Eszter igazgató, a kastély részéről dr. Ujváry
Tamás igazgató vette át.
Jönnek a mesehősök!
Október 17-én virtuális kiállításmegnyitóval veszi kezdetét a Gödöllői Városi Múzeum új időszaki

kiállítása, ami korosztálytól függetlenül szólítja meg a közönséget.
A Mesés Birodalom című kiállíás
olyan magyar mesefigurákat vonultat fel, mint a TV Maci, Mazsola, Kukoriék, Frakk és Mirr-Murr, a
Legkisebb ugrifüles, Süsü, a Kockásfülű nyúl, Pom Pom, Vuk, Misi
Mókus és a Nagy ho-ho-horgász.
A legendás figurák már négy generációt szórakoztattak. De hogyan kezdődött el a történetük?
Erre a kérdésre is választ kaphatnak a „Mesés (B)irodalom” című
kiállítás látogatói a debreceni Déri
Múzeum vendégkiállításán.
A tárlathoz október 18-án családi
nap kapcsolódik, amin a részvétel
regisztrációhoz kötött. (Bővebben a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon.)
(j.k.)

Beethoven maratonnal
kezdődik a Liszt Fesztivál
Hagyományosan Liszt Ferenc születésnapján, október 22-én veszi
kezdetét a Liszt Fesztivál a kastélyban, amelynek keretében idén
négy különleges koncert várja a
zeneszerető közönséget. A fesztivál középpontjában ez alkalommal Ludwig van Beethoven áll, akit
Liszt Ferenc élete végéig csodált
és példaképének tekintett.
A zeneóriás 250 évvel ezelőtt született. Előtte tiszteleg a Lovardában
megrendezésre kerülő nyitó hangverseny is, ami igazi kuriózum lesz.
Beethoven öt zongoraversenyt írt,
s a jeles évforduló alkalmából mind
az öt műsorra kerül, méghozzá
egyetlen estén, október 22-én.
A műveket öt fiatal zongoraművész, Ránki Fülőp, Mikulik Márton,
Szilasi Dávid, Berecz Mihály és
Fejérvári Zoltán szólaltatják meg a
Gödöllői Szimfonikus Zenekarral.
A hangverseny - tekintettel a rendkívüli programra - a szokottnál

hosszabb lesz, ezért 18 órakor
kezdődik és két szünetet tartanak.
Október 24-én a díszteremben
Szabadi Vilmos hegedűművész és
Marczi Mariann zongoraművész
estje várja az érdeklőket, ahol Ravel, Debussy, Faure és Hubay művei csendülnek fel.
Október 25-én, a zárónapon két
koncert is várja a közönséget.
A Barokk színházban 16 órakor
kezdődik Kovács Péter (hegedű),
Fülei Balázs (zongora) és Varga
István (gordonka) trióestje, ahol
Beethoven és Csajkovszkij művei
lesznek műsoron.
A zárókoncert 19 órakor kezdődik
a díszteremben, ahol Beethoven,
Sibelius és Schumann kamaraművei csendülnek fel Szabadi Vilmos
(hegedű) Bársony Péter (mélyhegedű), Onczay Csaba (cselló),
Gulyás Márta (zongora) és Hoang
Khan Van (hegedű) előadásában.
(b.j.)
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Opatija visszavárja Gödöllőt
Nagy sikerrel zárult Opatijában
(Abbázia) az a gödöllői kiállítás,
amelyen Czédly Mónika Erzsébet
királyné ruharekonstrukciói mellett a királyi család és az arisztokrácia számára készített herendi
porcelánokkal
ismerkedhetett
meg a nagyközönség.
A monarchia korabeli települése, ami a múlt század elejéig az

A kiállítás zárására Opatijába
utazó L. Péterfi Csaba, a polgármesteri kabinet vezetőjének tájékoztatása szerint újabb, a jövő
évre vonatkozó felkérést kapott
Gödöllő, tervek szerint 2021 márciusában ismét egy Czédly Mónikával közös kiállításon mutatkozhatunk be.
Egyben Ivó Dujmic, a település

arisztokrácia, köztük a királyi család nyaralóhelyének számított, az
utóbbi években egyre szorosabb
kapcsolatot ápol városunkkal, s
ez a tervek szerint jövőre is folytatódni fog.

polgármestere felkérte Gödöllőt,
hogy legyen a 2021. évi opatijai
„Bécsi bál” – ami a város egyik
rangos eseménye – díszvendége.
(k.j.)
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Egyfelvonásosokkal jubilált a Garabonciás színtársulat
Kettős bemutatóval ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Garabonciás színtársulat. Legújabb
bemutatójuk három estén át várta a
Barokk Színházban a közönséget,
ahol Molnár Ferenc Marsall című
színművét és B. Török Fruzsina

Móricz Zsigmond
Rab
oroszlán
című regényéből
készült adaptációját mutatták be.
A Marsall különlegessége, hogy
a
történet
két szinten
játszódik, és természetesen nem
hiányozhat belőle
a szerelem, pontosabban egy szerelmi háromszög
egy szerelmes színész, a felbőszített
s mégis józan férj,

Ifjú táncosok sikerei
Az Urban Verbunk Junior fiatal táncosai a hétvégén Székesfehérváron mutatták be tánctudásukat. A VII. Mezőföld virágai regionális szólótáncversenyen három korcsoportban összesen
tizennégy gödöllői táncos indult, akik tizenegy díjjal és kilenc
különdíjjal térhettek haza a megmérettetésről.
Felkészítőik Asztalos- Kiss Zsuzsanna, Heiger József, Fábián
Fanni, Rásó Barnabás, Moussa Ahmed és Tóth Judit voltak.
(Bővebben a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon.)

Rózsa Story
Betyárok újratöltve
Még két alkalommal elevenedik meg idén a Rózsa Story a
Művészetek Háza színpadán. A
nagysikerű előadást november
13-án és egy december végi,
évbúcsúztató előadáson láthatja
a közönség, ez utóbbin meglepetés sztárvendéggel lépnek
színpadra az Urban Verbunk
táncosai.
Az augusztusban bemutatott
produkció a nép ajkán legendává vált Rózsa Sándor történetébe ágyazva mutatja be a betyárvilágot, s természetesen nem
csak a szegedi betyárkirályt,
hanem a többi híres-hírhedt alakot, mint Sobri Jóska, Vidróczki
Márton, Angyal Bandi és a többiek. Ahogy a felsorolt alakok, úgy
az előadás sem mindennapi:
fejjel lefelé lógó gyimesi csángó
ropogtatás, eszközös harci táncok, éles kések és láncok repítik
vissza a közönséget ebbe a különleges világba.
Az Urban Verbunk produkcióját
a hat karakteres férfi (Bulyáki Zoltán, Heiger József, Kiss

László Vidor, Lukács Tamás,
Moussa Ahmed, Szalai Bálint)
és egy szenvedélyes nő (Tóth
Judit) egyedülálló katarzist kiváltó ősereje és erőbedobása teszi
egyedivé és magával ragadóvá,
akik a tradicionális néptáncot akrobatikai elemekkel fűszerezve
jelenítik meg.
Az eddigi előadások tapasztalatairól és visszajelzéseiről Tóth
Judittól és Moussa Ahmedtől
megtudtuk, a nézők leginkább a
produkció dinamizmusát, az erőt
emelték ki, valamint azt, hogy a
történetet sikerült jól érthetően
tolmácsolni a tánc eszközeivel.
Mint elmondták, az előadásokon nagy figyelmet szentelnek a
járványügyi szabályok érvényesítésének, így a nézőtéren a távolság betartásának, valamint a
kötelező maszkviselésnek.
Az Urban Verbunk persze nem
csak a felnőttekre gondol, a tervek szerint idén a Pinokkió és a
Kis gyufaáruslány is bemutatásra kerül. Utóbbi előadást decemberben a Hagyományok Háza is
műsorára tűzi.
(k.j.)

és a két
férfi között
ingadozó
asszony között. A Rab
oroszlán
más műfajt
képvisel: a

darabban Móricz Zsigmond Jankával való házasságának gyötrelme
és szépsége domborodik ki a dialógusban és a játékban. A szerző
a darabba Móricz naplójából több
mondatot egy az egyben vett át.
(Több fotóval a szolgalat.com-on)
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GÖDÖLLŐI
IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
TÉGLAARCHITEKTÚRA elméletben
Építészeti szakmai előadássorozat és épületlátogatás a gödöllői
Főépítészi Iroda és a Gödöllői Iparművészeti Műhely szervezésében

2020. október 17., szombat, 9.00-13.00
Helyszín: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ rendezvényterme
Gödöllő hagyományos építészetében meghatározó szerepet
játszott a homlokzati téglaarchitektúra. A településképi arculati
kézikönyv ajánlásként fogalmazza meg ennek a hagyománynak
a folytatását, és kortárs építészetben való alkalmazását, a tervezői rutin azonban a településképi illeszkedés
elvárásának teljesítésére sokszor kimerül az olcsón kivitelezhető szeletelt ragaszott téglaburkolatban, „tégladekor”-okban. Annak érdekében, hogy a valódi
téglaarchitektúra hagyománya szerves része maradjon a helyi építéskultúrának
és a helyi köztudatba is bekapcsolódjon, a gödöllői Főépítészi Iroda és a Gödöllői Iparművészeti Műhely építészeti előadássorozatot tart, amelynek keretében meghívott építészek beszélnek a téglaépítészet nemzetközi, hazai és helyi
aspektusairól. A program részeként megtekinthető lesz a Medgyaszay István
által tervezett csodálatos téglaarchitektúrájú Nagy Sándor-műteremház. A szakmai nap apropója a GIM-ház melléképületének tervezett megújítása, melynek
keretében egyedi kötésű téglapillérek elevenítenék fel a téglaarchitektúrák helyi
hagyományát.
PROGRAM: ELŐADÁSOK (9.00 – 12.00) • ÉPÜLETLÁTOGATÁS (12.00-13.00): A
Medgyaszay István által tervezett Nagy Sándor-műteremház megtekintése
JELENTKEZÉS: Az előadásokon és az épületlátogatáson való részvétel ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 2020. október 10-ig lehet az
info@gimhaz.hu e-mail címen. A tárgyba kérjük, írják be, hogy Előadás - téglaarchitektúra.
(A részletes program a www.szolgalatcom-on és Facebook-oldalunkon)

Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660
email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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Biztonságos kutyasétáltatás: 7 dolog, amire figyeljünk!
Mire figyeljünk, ha betonon sétáltatjuk a kutyánkat, és miért
fontos, hogy állatorvossal is
beszéljünk egy nagyobb séta
előtt?
A nagy séták előtt az első és
egyben legfontosabb dolog,
hogy rendszeresen vidd el a kutyát az állatorvoshoz, így megbizonyosodhatsz arról, hogy
nem árt neki a fizikai gyakorlat. Tudnod kell, ha a kutyának
szívférge, vagy veseproblémái
vannak, ugyanis, ha ezekhez
hasonló egészségügyi gondjai
vannak, akkor lehet, hogy többet árt neki a testmozgás, mint
amennyit használ.
Az sem árt, ha az állatorvos
megvizsgálja a kutya csípőjét,
így meggyőződhettek arról is,
hogy képes hosszú ideig szaladgálni, anélkül, hogy kárt
tenne a saját szervezetében.
Azt is nagyon fontos megtudni,
hogy az állat túlsúlyos-e, vagy
a normális kategóriába tartozik a testsúlya, mivel bizonyos
esetekben az idősebb, vagy a
túlsúlyos kutyákat fokozatosan
kell rászoktatni a testmozgásra.
Amikor már megvan az állatorvos jóváhagyása, akkor meg
kell tervezni az útvonalat. A
kutya a nyelvén keresztül iz-

zad, ami korántsem elegendő
a felgyülemlett hő és folyadék
leadásához, ezért biztosíts neki
elegendő folyadékot ahhoz,
hogy újra feltöltse víztartalékait. Vásárolhatsz például egy
hordozható vizesüveget, amit

mindig magaddal hordasz. Arról
is meg kell győződnöd, hogy a
kiválasztott útvonal forgalom-,
hulladék- és mérgező növény
mentes.
A másik dolog, amire feltétlenül
oda kell figyelned, az a kutyád

nagy hatással van
a kutya egészségére,
megrövidíti
élettartamukat”
–
idézte Peter Sandeo bioetika professzort, a tanulmány
társszerzőjét a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő
hírportál. Korábbi tanulmá-

Kövér gazdi, túlsúlyos kutya?
Gyakoribb a túlsúlyos kutya
a kövér gazdiknál, mint a
normál testsúlyú kutyatulajdonosoknál – derítette ki a
Koppenhágai Egyetem állatorvosainak kutatása. A szakemberek kimutatták, hogy
ennek oka részben az, hogy
a gazdik a jutalomfalatokat a
kutya képzésének eszközeként használják, vagy csupán
azért, hogy kedveskedjenek
háziállataiknak. A dán kutatók
módszeresen megvizsgálták
azokat a tényezőket, amelyek
négylábú barátaink túlsúlyát,
elhízását okozzák. Eredmények egyike egyértelmű ös�szefüggést mutatott ki a kutya és tulajdonosa testsúlya
között. A túlsúlyos vagy elhízott kutya több mint kétszer
gyakoribb a túlsúlyos vagy
elhízott gazdák körében, mint
a karcsú, normális súlyú tulajdonosok esetében.

Gyakran az emberek nem
gondolnak arra, hogy kutyájuk súlya problémát okozhat.
Ez vezethet a kutya elhízásához. A túlsúly vagy az elhízás

tappancsa. A jó
teljesítmény és a
komfort érdekében
a mancsok a kutya
életében legalább
annyira
fontos
szerepet
játszanak, mint egy kényelmes cipő a te
életedben.
Figyeld az útburkolatot is, az üvegszilánkokat és a
kavicsokat, hiszen
rendkívül
fájdalmas, amikor a kutyának megsérül a talpa, és amíg teljesen
be nem gyógyul, addig nem is
képes rendesen járni sem. Ma
már beszerezhetsz kutya sportcipőt is, ami akkor a legalkalmasabb, ha szeretsz a járdán
kocogni, és nem akarod, hogy a
kutyád a kavicson „balettezzen”
melletted futás közben.
Végül, de nem utolsó sorban
kutyasétáltatás közben figyelj a
kutyád teherbírására, kondíciójára - ha kimerült, ne erőltesd
tovább a sétát, pihenjetek meg,
és ha valóban fáradt, vegyétek
hazafele az irányt! Ne feledd, te
sem tudsz a végtelenségig sétálni.
nyok szerint átlagosan 1,3
évvel rövidebb a kövér kutyák
élettartama azokénál, akiknek
korlátozzák étrendjüket.
Miközben a normál súlyú gazdik a jutalomfalatokat a kutya
tanítása céljából használják,
a túlsúlyosak azért, hogy kedveskedjenek az állatoknak,
mint amikor megosztják velük
a szendvics vagy a süti utolsó
falatját kutyájukkal. A szakemberek azt is megvizsgálták, hogyan hat a kasztrálás
vagy a sterilizáció az állatok
súlyára. Kimutatták, hogy a
kasztrált hímeknél háromszor
nagyobb a kockázata a túlsúlynak vagy az elhízásnak,
a nem kasztráltakhoz képest.
A sterilizált nőstényeknél
azonban nem találtak ilyen
összefüggést a súlygyarapodással. Kimutatták ugyanakkor, hogy a nőstény kutyáknál nő az elhízás kockázata,
akár képtelenné tették őket a
fogamzásra, akár nem a nem
kasztrált hím kutyákhoz képest.

2020. október 13.

gödöllői Szolgálat 15

élő-világ

A kertek titkos élete
Amiről, ha kint tartózkodunk
vagy éppen teszünk-veszünk
benne, szinte soha nem veszünk észre semmit.
1970-ben Frenyó Vilmos írta
meg a „Rejtelmes-e a növényi
élet?” című könyvét. Sokak polcán a Búvár sorozat tagjaként
mai napig ott lapulhat és javaslom, kertészkedés előtt olvassák el!
Csodálatos és érdekes dolgokat tudhatunk meg a minket
körülvevő növényekről, s bár
vannak benne, akkor még nem
bizonyított állítások, hogy a növények például nem kommunikálnak ( de bizony igen!), rengeteg érdekes dolgot tudhatunk
meg.
Ezen a héten pár érdekes, olykor meghökkentő dolgot válogattam ki Önöknek, remélve
más szemmel nézik Önök is
majd a környezetüket.
Tudták például, hogy a kukoricát torzszülött növénynek ne-

vezték? Ennek története is érdekes,
de még lényegesebb az, hogy ha
az ember magára
hagyná és nem
ültetné el mesterségesen,
akkor
rövid időn belül
kipusztulna, lévén
nem tud önmagától szaporodni.
Ugyanis, ha nem
törjük le a szárról,
nem szedjük le a
csőről a leveleket
és a magokat nem
morzsoljuk le, akkor nem tud a földbe jutni a mag, így
nem is tudna kikelni. Így születése
óta gyakorlatilag a
kihalásra van ítélve.
Másik
érdekes
adat, ami valószínűleg napjaink-

TURUL

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

ÁLLATPATIKA
Hétvégén is nyitva tartó ügyelet
Tel: 06-30-943-9898
Hétvégi ügyeletünk változott! Szombat 9-13 és vasárnap 15-19 óra
között fogadjuk a beteg állatokat

kamilla: 5 év körüli bull, ivartalanított
kislány. Kan kutyákkal jól kijön. Minden
embert, gyereket imád.

Döme: 4 éves kan. Barátságos, bújós, de
csak a lánykutyákkal van el.

ban már sokkal több értéket mutat, az az orchidea
22 ezer fajtája. Így amikor
őt vásároljuk, akkor gondoljunk bele, mennyire
csepp a tengerben az a
fajta, amit épp kiválasztottunk. Választ kapunk
a könyvben arra is, hogy
miért ilyen drágák ezek a
növények.
Kint ülve az őszi kertben
nem is gondolnánk, hogy
miért hullanak a fáinkról
a levelek, pedig a válasz
nagyon egyszerű és ha
belegondolunk,
logikus
is. A tűlevelű növényeink,

Byron: 5 éves ivaros kan. Nagyon
barátságos, imádja az embereket.
Csak egyedüli kutyának vihető!

melyek örökzöldek
általában azért nem
dobálják a leveleiket, mert keveset
párologtatnak, ellenben a lombos fákkal, melyek sokkal
nagyobb levelekkel
rendelkeznek, így
hatalmas párologtató felületük van.
Télen így, mivel nincsenek párologtató
felületek, a fagyott
talajból pont a megfelelő mennyiségű
vizet tudják az életben maradásukhoz
felvenni.
Kiváló ötleteket is
vehetünk és ha hiszik, ha nem, fotókat is tudunk a
könyv segítségével
növények leveleire
rámásolni.
Javaslom, keressék
meg a könyvet a
polcon, de érdemes antikváriumban, könyvtárban is utánanézni, hátha hozzájutunk egy
példányhoz.
Ahhoz, hogy teljesen megértsük a növényeink, kertünk működését, az ismeretterjesztő
könyvek olvasásával nem feltétlenül a szakmai fogásokat
ismerhetik meg, ám higgyék el
a még szebb kerthez, nagyon
fontosak ezek a háttértartalmak
is, mert tudásukat így teljesíthetik ki.
Én mondom, megéri!
Jó kertészkedést kívánok!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.hu

NérÓ: 2 éves ivaros kan. Nagyon
igényli a szeretetet, de még fél picit.
Nagy mozgásigényű!

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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Röplabda: Bravúr a TFSE
otthonában

Az első két játéknapon magabiztosan (szett veszteség nélkül)
diadalmaskodó TFSE otthonába
látogatott Gödöllői RC felnőtt női
együttese. A gödöllői lányoknak
nem lehetett ismeretlen az ellenfél,
hiszen a vendéglátók 3 játékosa
(Kriegel Éva, Halla Gréta és Radomszki Boglárka) is egykoron a
GRC-t erősítette.
A gödöllői lányok kezdték jobban a
találkozót, amihez az is hozzájárult,
hogy a hazaiak sok technikai hibát
vétettek, illetve több adogatásukat
is elrontották (11-14). 16-nál egyenlő lett az állás, majd a játszma szoros végjátékában ismét a vendég,
kék-fehér mezes hatos akarata érvényesült. A Szalay Attila irányította
társulat a folytatásban fenntartotta
összeszedett játékát. Ennek köszönhetően 2-0-ás szett előnybe
kerültek, sőt mi több 3 pontra voltak már a győzelemtől a GRC lányai. Ezt egy komolyabb megingás

2020. október 13.

sport

követte. A TFSE megfordította a 3.
játszmát annak végjátékban 22-20as hátrányból, szépítve a szettállást.
A kiélezett 3. játszmát követően a
lendület hazai oldalon maradt. Szalay Attila lányai a negyedik szettet
is elbukták (25-18-ra). Végül ám
szerencsére városunk röplabdás
lányai magukra találtak, és kön�nyedén, ellentmondás nem tűrően,
15-6-ra behúzták a döntő játszmát.
Amely bár pontvesztést eredményezett, de a győzelem így is komoly bravúr a fiatal gödöllői csapattól.
Két mérkőzés után a Gödöllői RC
csapata 5 ponttal és 6-2-es játszmaaránnyal az NB I. Liga alapszakasz tabelláján a 2. pozíciót foglalja
el.
NB I. Liga, alapszakasz, 3. forduló
TFSE – Gödöllői RC 2:3 (22-25,
18-25, 25-23, 25-18, 6-15)
-HB-

Labdarúgás: Parádés hetet
produkált Hevesi Tamás alakulata
Páratlan
eredményeket tudhat
magáénak a Gödöllői SK felnőtt
labdarúgócsapata az elmúlt egy
hétben. Két óriási
skalpot begyűjtve. Elsőként, múlt
hét szerdán hazai
pályán,
szakadó esőben diadalmaskodtak a
gödöllőiek. Mégpedig a sokkal esélyesebbnek tartott CSO-KI csapatát 2:1-re legyőzve. Majd a hétvége során a 8. játékhét zárómérkőzéseként
Hevesi Tamás fiai a bajnoki cím egyik fő várományosát, a volt NB
I-es játékost (Gyepes Gábor) is a soraiban tudó, és a forduló előtt
listavezető Biatorbágyot fogadták. Küzdelmes csatában 1-0-ra felül múlta ellenfelét a Gödöllő.
Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét csapat keményen
beleállt a találkozóba. Egyik együttes sem játszott alárendelt szerepet, de a gödöllői bikáknak adódtak helyzetei. Azonban az 1.
félidő 0-0-val zárult.
A fordulás után érződött a hazai mezőny fölény, Mudroch Mendel
meg is szerezte a vezetést az 50. percben. A bikák csatárának ez
volt sorozatban harmadik góllal zárt mérkőzése. Összesen 7 mec�cs alatt pedig az 5. gólja. Ekkor rákapcsolt a Biatorbágy, cserékkel
igyekezett menteni legalább az egyik pontot. Próbálkozásaiknak
azonban a legtöbbször a kapuban hetek óta remeklő Hesz György
vetett véget. A meccs hátralévő részében még jobban érződött a
vendégek nyomása, viszont Hevesi Tamás gárdája taktikus és fegyelmezett játékkal, kapott gól nélkül fejezte be végül az ütközetet.
Pest megyei I. osztályú bajnokság, 8. forduló:
Gödöllői SK – Viadukt SE-Biatorbágy 1-0 (0-0)
Gólszerző: Mudroch Mendel.
A GSK csapata az újabb győzelemmel feljött a tabella 7. helyére
úgy, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint a csapatok
többsége.
-HB-

Kézilabda: Idegenben is folytatta kiváló szereplését a GKC
Az NBII-es bajnokság 4.
játéknapján a gödöllői
kézilabdázók megkezdték idegenbeli szereplésüket is (miután a 2.
fordulóra tervezett csömöri vendégjáték a koronavírusnak köszönhetően halasztásra került),
méghozzá a Rákosmenti otthonában debütáltak.
A zártkapus mérkőzésen a hibátlan mérleggel rendelkező gödöllői
egylet a félidőben már 4
góllal vezetett a középmezőnybe sorolandó hazaiak
ellen. Bartos Gábor, vezetőedző gárdája (többek között
Márkus Béla vezérletével) végig
uralta a mérkőzést, amely végül

magabiztos, 8 gólos idegenbeli
sikert eredményezett.
NB II. Északi-csoport, 4. forduló: Rákosmenti KSK – Gödöllői
KC 28-36 (13-17)

Három mérkőzést követően a
Gödöllői KC férfi felnőtt csapata
6 ponttal, a tabella 3. helyén áll
100%-os győzelmi mutatóval.
Emellett a gödöllői utánpótlás

csapatok sem tétlenkedtek az
elmúlt hetekben.
Ifjúsági (III. osztály B-csoport):
Gödöllői KC – Pénzügyőr
SE-Budafok 47-13 (21-4), illetve Rákosmenti KSK – Gödöllő
25-45 (9-22).
Serdülő (I. osztály Keleti-csoport): Gödöllői KC – Pick Szeged I. 17-25 (10-11), továbbá
Gödöllői KC – Kecskeméti TE
21-30 (11-13).
A városunk színeit képviselő
ifjúsági együttes 8 ponttal vezeti csoportja rangsorát 4 mérkőzés után veretlenül, eközben
Mácsár Gyula, serdülő edző tanítványai 2 ponttal a 11. helyet
foglalják a korosztály élvonalában.
-HB-
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Bajnoki cím és bronzérmek az összetett hétvégén
A honi atlétika ismét Székesfehérvárra figyelt, ahol október 1011-én rendezték az Ifi, serdülő és
újonc összetett bajnokságot. A
gödöllői atléták fényes érmekkel
térhettek haza, mind az újoncoknál, mind a serdülőknél kijutott a
sikerből. Az újonc fiúknál négy
próbákat rendeztek, méghozzá három verzióban. Az „A” jelű
változatban Fazakas Soma és
Bogdán Gergő állt rajthoz, ahol
80 méter gát, magasugrás, távolugrás és gerelyhajításban versenyeztek. Soma a hatodik helyen,
Gergő a kilencedik helyen zárta
a versenyt. A „B” verziót Tompa
Benedek csinálta végig, aki a 80
méter gát, távolugrás, 300 méter
és 1500 méter után összesítésben a hatodik lett. A „C” variánsban is két GEAC-os fiatal indult.
Szabó Levente a negyedik, Janocha Donát az ötödik helyen
zárta a 60 méter, ötösugrás, súly-

lökés és gerelyhajítás próbáját.
Így a gödöllőiek a csapatversenyt
a második helyen zárták összesen 5884 pontot szerezve.
A serdülő hölgyeknél Kriszt Sarolta végig magabiztosan versenyzett, aminek meg is lett az
eredménye. Mind az öt szám-

Két gödöllőivel a soraiban bejutott a Bajnokok Ligájába az ftc
A Ferencváros 25 éve nem látott sikert ért el, amikor a
norvég Molde alakulatát kiejtve bejutott a Bajnokok Ligája 32 csapatos elitkörébe. A magyar együttesben pedig 2
gödöllői játékos is képviselteti magát. Lovrencsics Gergő
(csapatkapitány) és Varga Roland is egyaránt Gödöllőn
nevelkedett. Egykoron mindketten városunk utánpótlás
csapataiban pallérozódtak. A Csató Sándor irányításával
több évig működött Gödöllői Góliát FC (Goldball FC) kötelékéből kerültek ki mindketten, majd jutottak el egészen
a felnőtt válogatott szintjéig. Most viszont minden bizon�nyal, a hazai futball szurkolók legnagyobb örömére Lionel
Messi és Cristiano Ronaldo csapatai, vagyis a Barcelona
és a Juventus ellen mutathatják meg tudásukat a Puskás
Arénában idén ősszel. Annak fényében különösen fontos
jelentőséggel bír a két gödöllői labdarúgó szerepvállalása,
hogy a zöld-fehér csapat keretében összesen 8 magyar játékos kapott helyet. 				
-HB1. FORDULÓ
Október 20., kedd
21.00: FC Barcelona (spanyol)–FERENCVÁROS
2. FORDULÓ
Október 28., szerda
21.00: FERENCVÁROS–Dinamo Kijev (ukrán)
3. FORDULÓ
November 4., szerda
21.00: FERENCVÁROS–Juventus (olasz)
4. FORDULÓ
November 24., kedd
21.00: Juventus (olasz)–FERENCVÁROS
5. FORDULÓ
December 2., szerda
21.00: FERENCVÁROS–FC Barcelona (spanyol)
6. FORDULÓ
December 8., kedd
21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–FERENCVÁROS

ban (80 méter gát, távolugrás,
gerelyhajítás, magasugrás, 800
méter) győzedelmeskedett, sőt
80 méteres gátfutásban új ranglista vezető időt is futott (11.74
mp), gerelyhajításban pedig új
egyéni csúcsot is elért (37.28
méter). Így természetesen Kriszt

Sarolta nyerte a serdülő hölgyek
ötpróba versenyét, aki a fiatalabb
évjáratot képviselve ért el 3567
pontot. (Fotón a serdülő bajnok
Kriszt Sarolta, és harmadik helyezett Fodor Péter, valamint edzőik
Körmendy Katalin és Máté Alpár). A serdülőknél Fodor Péter
és Grünwald Tamás indult a fiúk
számára kiírt hatpróbában (100
méter gát, távolugrás, súlylökés,
magasugrás, gerelyhajítás és
1500 méter). Mind a két gödöllői fiatal remekül teljesített a két
napos, kimerítő verseny során,
de kettejük közül Fodor Peti örülhetett jobban, aki 3350 pontot
elérve lett a harmadik a verseny
során. Grünwald Tamás az értékes tizenkettedik helyen végzett
2859 ponttal. A versenyzők kiváló
felkészítésében Körmendy Katalin, Máté Alpár és Kovács Zoltán
edzők segédkeztek.
-kgk-

pelikán horgászverseny

A Pelikán HE 2020. szeptember 26-án Gödöllő Város Önkormányzatának támogatásával horgászversenyt rendezett a gödöllői általános
iskolák tanulói számára. A verseny valamennyi indulója emléklapot
kapott a részvételért, az első három helyezett és a legnagyobb halat
kifogó versenyző az eseményhez illő kupát vehetett át Bárdy Péter
alpolgármestertől, továbbá a helyezetteket Gerőfi László, az egyesület elnöke tárgyjutalomban (horgászfelszerelés) részesítette, valamint a horgászegyesület helyezésüktől függően 1-3 alkalomra szóló
horgászati lehetőséget biztosít számukra a kezelésében álló tavon.
A díjátadót követően az egyesület meghívta a résztvevőket és kísérőiket egy közös ebédre.
Eredmények: 1. helyezett: Szőke Mátyás, 2. helyezett: Veres Ambrus
3. helyezett: Veres Márton.
A legnagyobb halat kifogó versenyző: Szőke Mátyás.
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A Gödöllői Városi Piac csarnokában üzlethelyiség
kiadó. Bővebb információ, az alábbi elérhetőségeken
kérhető: 06-30/503-0777, 06-28/422-019,
godolloipiac@gmail.com
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Sokaknak nem kell bemutatni az Antikkuckó Gödöllő
bútorboltot a városban, de a kezdetekről talán keveset hallottunk. Hogyan indult a vállalkozás, mi volt az
alapötlet? Bali Dávid üzletvezetőt arra kértük, mutassa be vállalkozását, üzletét.
– A vállalkozás 2017 decemberében indult, az ötlet a bolt megnyitására egyrészről édesapám egyik szenvedélyéből, régi bútorok,
festmények gyűjtéséből fakadt. Másrészről pedig a BÁV képzésein
szerzett szaktudásom hozta meg az egységet a közös üzlethez.
Szerettünk volna egy olyan helyet létrehozni a Gödöllőn és környékén élők számára, ahol az általunk kiválasztott antik bútorokból válogathatnak kedvükre a hasonló érdeklődési körrel

gödöllői Szolgálat 19

amin haladva ki tudunk emelkedni a piacon jelenlévő vállalkozások közül.
– Mik a távolabbi tervek?
– Idővel szeretnénk bővíteni a csapatot és a távlati céljaink között szerepel az is, hogy a környező településekre eljuttassuk
az Antikkuckót. Hiszünk benne, hogy a fiatalos lendülettel még
több helyre elvihetjük ezeket a szépségeket.
– Szabadidő, Család, hobbi…
– Mivel a bolt hatalmas pörgést igényel, így szabadidőnkben vidékre szoktunk utazni a családdal, meglátogatjuk a rokonokat,
akik Gödöllőtől nem messze egy csendes kis faluban élnek. Ez
a csend, nyugalom segít a feltöltődésben. Gyakran a telefont is
kikapcsolom, mert a pihenőidő csak így lehet teljes. Fontos számomra különválasztani a munkát és a magánéletet, amihez úgy
érzem, nekem az online és az offline tér közti határ meghúzása
jelent segítséget.
– Milyen különlegességgel, érdekességgel dicsekszik szívesen?
– Rengeteg házba és üzletbe vittünk már bútort Gödöllőn, de van 3
hely, amire igazán büszkék vagyunk. Ezeken a helyeken a hétköz-

Antikkuckó Gödöllőn

Bútorbolt mindenkinek
rendelkező gyűjtők. Mivel a környéken hasonló típusú üzlettel nem találkoztunk, bíztunk benne, hogy ezt a hiánypótlást
örömmel veszik majd a környékbeliek. Nekünk a klasszikus
bútorok a szívünk csücske, és bíztunk benne, hogy ezzel nem
vagyunk egyedül. Részben így is lett.
– Miért csak részben?
– Az antik bútorokat jellemzően egy szűk gyűjtői réteg keresi.
Ezzel szemben hozzánk az első pillanattól kezdve egyre több
helyi vásárló érkezett más és más igényekkel. Hamar rájöttünk, hogy a gödöllői közönség ízlése sokkal színesebb, és az
emberek érdeklődése megkövetelte a paletta bővítését.
– Ez hogyan történt?
Elsőre nagyon furcsa volt, hogy az antik bútorok közti űrt
egyszerre elkezdték feltölteni a fenyőbútorok, az angol porcelánok, valamint a modernebb képek és dísztárgyak. Majd
elkezdtük tematikusan a bútorhoz rendezni a hozzá illő dísztárgyakat. Ma már ez a fajta elrendezés elengedhetetlen eleme az üzletnek.
– Mennyien dolgoznak azon, hogy a vállalkozás sikeresen
működjön?
– Eleinte édesapámmal kezdtük el a vállalkozást, ő a gazdasági
részét, én pedig a szakmai hátteret biztosítom. Jelenleg hárman
dolgozunk az üzletben, mert amíg mi édesapámmal a beszerzést
és a házhozszállítást intézzük, a bolt nem lehet zárva, így kolléganőnk mindig szeretettel várja a kíváncsi vevőket.
– Miben érzi magát, illetve a vállalkozást egyedinek, különlegesnek?
– A mi boltunkban lévő termékek olyanok, mint az aszúban az
aszúszemek, mind-mind egyesével válogatott bútordarab. Sokan
a boltban találják meg a lakásukba leginkább illő bútordarabot, mások viszont kivárják, míg a kívánságlistájukon szereplő tételeket
mind be tudjuk szerezni. Ezen kívül egy törzsvásárlói rendszerrel
igyekszünk kedveskedni a visszatérő vásárlóinknak.
– Mi az, amiben úgy érzi, többet tud nyújtani másoknál?
– Az Antikkuckóban rengeteg különböző termék megtalálható, a
sztenderd bútoroktól elkezdve egészen az igazi ritkaságokig. Persze mindez csak úgy működik, ha ezeket mindenki számára elérhetővé tesszük, tehát az árképzésnek szintén jelentős szerepe
van a népszerűségben.
Összegezve, a minőség és a kedvező ár közötti apró mezsgye,

napokon is megfordulunk, ezért jó viszont látni a mi bútorainkat.
Ilyen a Caravella Café, az Eyciir Varázsbolt és Galéria és a Virág
kuckó virágbolt. Ezeken a helyeken rengeteg bútor található tőlünk. Az ilyen megbízások mindig izgalmasak, mert nagyon különbözőek az igények, ahogy kezd a hely megtelni, annál nehezebb
méretben és stílusban is passzoló bútort, majd dísztárgyat találni.
De hála istennek eddig mindig sikerült elérni a kitűzött célt.
– Ha most kellene dönteni, akkor is elindítaná a vállalkozást?
Természetesen igen. Nagyon szeretem azt, amit csinálok és külön
öröm, hogy egy olyan helyen tehetem, mint Gödöllő. Itt születtem,
óvodába, iskolába, zeneiskolába és edzésekre is ide jártam. Mindmind olyan közösségek voltak ezek, ahol rengeteg embert ismerhettem meg, és ugyan a tanáraim annak idején a rosszcsont kisfiút látták bennem, mára az idő megszépítette az emlékeket, és örömmel
elevenítjük fel a régi történeteket, amikor betérnek hozzánk a boltba.
Eleinte minden ismerősünk meg volt lepve, hogy minket talál az üzletben, de mára felelevenítettük a régi barátságokat, és talán ez a
legnagyobb kincs, amit mi az Antikkuckóban találtunk magunknak.
.– Végül a legfontosabb. Hol található az üzlet, hogyan érik el?
– Gödöllőn, a Szabadság út 30. szám alatt. Telefonon a 06-30353-9337-es számon érnek el. 				
(x)
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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik SAMU
ANDRÁS temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek.
A gyászoló család
INGATLAN
+ Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában
69 nm-es, 2,5 szobás, erkélyes,
4.emeleti, teljes körűen felújított,
üres, azonnal költözhető, világos,
panorámás, tehermentes lakás
tárolóval. Jó helyen, jó lakókörnyezetben, jó infrastruktúrával.
Iár: 35.6 M Ft. 06-20-554-7982
+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy körúton egy 60 nm-es, jó állapotú,
kétszobás, földszinti, erkélyes
lakás. Külön fürdő és WC, gázkonvektoros fűtés, közös tároló,
hőszigetelt falak, hőszigetelt redőnyös, műanyag ablakok. Közös költség 2785 Ft/hó. Érd: 0630-601-0543, 06-20-270-6782
+ Gödöllőn, a városközpontban
SÜRGŐSEN eladó egy 4.emeleti, 73 nm-es (81 nm hasznos
alapterületű), részben tetőtéri la-

kás: 3 szoba összkomfort, nagy
étkező. Fiataloknak, gyerekes
családoknak ajánljuk. I.ár: 31,5 M
Ft. 06-70-777-5164
+ Gödöllőn a Szent János utca
19. sz. alatt 42 nm-es, földszinti
lakás eladó. 06-30-149-0776
+ Gödöllőn 1109 nm-es, összközműves saroktelken 110 nm-es,
2 lakásos, konvektoros, cserépkályhás, parkettás, felújítandó
családi ház külön bejárattal, garázzsal, pincével, melléképületekkel eladó. Iár: 35.000.000 Ft.
Tel: 06-30-403-1100, 06-20-9402699
+ KERESEK, eladó belterületi
építési telket (akár telekmegosztással is) Gödöllőn 800m2-ig. Tel:

06-70-282-4681
+ Gödöllőn a Szent János utcában eladó egy földszinti, erkélyes,
konvektoros fűtésű, 2 szobás, 57
nm-es lakás, melyhez saját tároló
tartozik. Iár: 27 M Ft. Tel: 06-20216-1962
+ Eladó Szilasligeten HÉV-hez
közel 1,5 szobás, erkélyes lakás,
saját udvari parkolóval. Tégla
építésű, 2016-ban teljes körűen
fel lett újítva. Irányár:29,5 M Ft.
Érd.: 06-20-944-2705
+ Eladó Gödöllő boncsoki részén
egy 2szintes, 2nappali+ 3szobás, 2fürdőszobás, téglából épült
lakóház 120nm összterülettel
1000nm-es telken. Az ingatlan
zártkert megjelölésű, kerítve, villannyal ellátva. I.á.: 26 mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi
úton egy 2,5 szobás, összkomfortos, teljesen felújított lakóház
nagy méretű garázzsal,
2300nm-es telken. I.á.:
48 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy
2erkélyes,
78nm-es,
felújított, 3szobás lifttel
rendelkező házban egy
öröklakás. I.á.: 41mFt
0620-919-4870

2020. október 13.
+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon egy 2 helyrajzi számon lévő,
2200nm-es telken lakóház udvar
megjelölésű ingatlan, mely áll
nappali+ 2szoba összkomfortból.
I.á.: 35 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadka utcában egy téglaépítésű, 2szobás,
egyedi fűtéses lakás, melyben a
nyílászárók ki vannak cserélve.
I.á.: 25,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadság
úton egy 2. emeleti, 2 szobás,
erkélyes, teljesen felújított öröklakás. I.á.: 28,9 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyvesben
egy 600nm-es építési telek. I.á.:
14,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi
dombon egy 160nm összterületű, 2szintes, nappali+ 3szobás,
2fürdőszobás, kombi cirkóval fűtött családi ház 2db nagy méretű
terasszal, garázzsal. I.á.: 59 mFt
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Blaháné
úton kétszer 80nm-es, 3szoba
összkomfortos, külön bejáratú, két utcára néző családi ház
80nm-es szuterénnel. I.á.: 55
mFt 0620-919-4870
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+ Eladó Gödöllő királytelepi
részén egy nappali+ 3szobás,
2fürdőszobás, pincével rendelkező családi ház 740nm-es
telken. Fűtése vegyes tüzelésű

kazán és fali cirkó. Nyílászárók
cserélve lettek. A telken melléképület található. I.á.: 51 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a János utcában egy téglából épült, 2 szobás
földszinti, erkélyes öröklakás.
Irányár: 27,9 mFt. 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Nagy Sándor
közben egy 2. emeleti, 2+fél szobás teljesen felújított öröklakás
erkéllyel, saját tárolóval. Irányár:
30,5 mFt. 0620-919-4870

hirdetés

+ Eladó a Kertvárosban egy 550
nm területű, déli fekvésű építési telekrész. Irányár: 14,9 mFt.
0620-919-4870
+ Eladó Kókán 110 nm alapterületű, 1600 nm-es telken egy 2+fél
szobás családi ház felújított állapotban. Irányár: 29 mFt. 0620919-4870
+ Eladó a Magyar Kázmér közben egy 2,5 szobás, téglaépítésű, erkélyes öröklakás 29,9 M Ftos irányáron. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szilhát utcában egy kertkapcsolatos nappali
+ 4 szobás, 2 fürdőszobás, 160
nm-es társasházi öröklakás. Iár:
69 M Ft. 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllő központjában, a Szent
János utcában 1.em., klímás, 66
nm-es, 2 szoba étkezős lakás
hosszútávra kiadó 135.000 Ft +
rezsiért. Tel: 06-20-9423-112
+ Palotakerten felújított 1+2 félszobás lakás kiadó. Érd: 06-30916-3701
+ Gödöllő Máriabesnyőn családi
házban egy szoba-konyha fürdőszobával, WC-vel kiadó egyedülállónak vagy idősebb házaspár
részére. Vonat, busz közel. Bérleti díj kaució nélkül. Tel: 06-20246-3572
+ Kiadó Gödöllő központjában
(csendes környezetben) 2szobás, földszinti, erkélyes téglalakás.
Bútorozott,
gépesített,
egyedi
mérőórákkal, új ablakokkal, festéssel.
110.000 Ft/hó Tel:
0620-7722-426
ÜZLET,
IRODA,
RENDELŐ
+ Üzlethelyiség kiadó
Gödöllő központjában. Érdeklődni: +36
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30 950 9396
+ VÁLLALKOZÓ FODRÁSZOKNAK, KOZMETIKUSNAK HELY
KIADÓ! Havi 50.000 Ft. SZOLGÁLTATÓHÁZ Gödöllő, Szent
János u. 7. Tel: 06-30-513-6490
+ Kezdő fogorvosok figyelem!
Eladó jutányos áron komplett
fogorvosi rendelő Gödöllőn. Érd:
06-28-785-855 (este), 06-70306-9584, e-mail: liviagrossen@
gmail.com.
ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEGÁPOLÓT keresünk Kerepesen nappali munkára (reggel 8
órától este kb. 19 óráig) heti több
alkalomra, hosszabb távon. Érd:
06-30-577-9661
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tett 8 órás állás, bérezés megegyezés szerint! Jelentkezni a
+3630-4666-930-as telefonszámon, illetve a papgumi@invitel.
hu e-mail címen lehet.
+ Gödöllőn a Csíkos ABC-be
BOLTI ELADÓT felveszünk. Tel:
06-70-772-7850 vagy személyesen a helyszínen!

+ Munkaidő pótlékkal műanyag
feldolgozó gödöllői kft. felvesz
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT,
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT,
KARBANTARTÓT és FRÖCCSÖNTŐ
GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat
is szívesen fogadunk. Érd: 06-209423-112, www.plastexpress.hu
+ 20 éve működő gödöllői gumiés futómű szervizünkbe kollégát
keresünk! (A munkavégzéshez
biztosítjuk a betanítást.) Bejelen-

+ Álláslehetőség! Délutáni takarítói állás gödöllői helyszínen,
irodai takarítás. Munkaidő 1622 óráig. Kiemelt fizetés, önálló
munkavégzés. Érdeklődni hétfő –
péntek 9-15-ig: 06-30-470-9327
+ Bejárónői munkát, betegápolást, idős gondozást, illetve takarítást vállalok alkalmanként vagy
rendszeresen. Érdeklődni: 06-70223-5568
+ Takarítónőt keresek referenciával gödöllői háztartás ellátására (egyedülálló nő előnyben).
Elérhetőségek: 06-28-785-855
(este), 06-70-306-9584, e-mail:
liviagrossen@gmail.com.

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.
godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most
rám! Fakivágás, sövényvágás,
bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás.
Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés.
Ágak, levelek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kerttakarítás.
Kerítésfestés. Gépi permetezés.
Kerti tavak tisztítása. Talajfúrás.
06-30-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada.
Tel: 30/592-1856, 30/508-1380,
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
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája
van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is!
Tel: 06-30-333-9201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620
+ GYERMEKFELÜGYELETET
VÁLLALOK! Rugalmas időbeosztással (akár este és hétvégén is)
Gödöllőn és megbeszélés szerint
környékén. Keress bizalommal,
szívesen bemutatkozom bővebben: 06-70-244-1131
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-,
páncélszekrény szállítás. Hétvégén is. NEER TEHER 06-70-6487660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések
megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS.
06-20-491-5089
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Új
redőny azonnal megrendelhető!
Péter úr, 06-20-3685-888
+ Azonnali kezdéssel vállalok
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitelezéssel, KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST! Tel: 06-70-361-
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+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők
javítása, tetőszerkezeti munkák,
tetőfedés, ácsmunka, bádogos
munka, ereszcsatorna, Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás,
ereszdeszkák,
madárdeszkák
festése,
palajavítások,
kúpcserép lekenése, leszögelése.
Bármilyen kisebb javításokat is
vállalok. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény! Érdeklődni: 06-30526-8532
+ Több, mint 25 éves gyakorlattal, leinformálható, jó referenciával rendelkező VÍZ-GÁZ-FŰTÉS
SZERELŐ várja a felújulni vágyó
fürdőszobák, konyhák, nappalik
és egyebek jelentkezését. Ha
fontos, hogy elsőre jó legyen! Tel:
06-30-267-0334
+ TETŐFEDŐ, bádogos munkák,
javítások, ereszdeszka festés, fakivágás, viakolor, kéménybontás,
burkolás. Érd: 06-30-7513-354
+ TETŐFEDŐ és bádogos munkák, javítások, kerti munkák. TAKARÍTÁS, IDŐSEK GONDOZÁSA. 06-70-271-3728
+ ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉSEK KÉSZÍTÉSE nagy gyakorlattal. 06-20-595-1100
+ VASRÁCSOK GYÁRTÁSÁT és
felszerelését vállaljuk ablakra, ajtóra. Díjtalan felmérés és árajánlat készítés. Hívjon bizalommal:
06-20-266-0104
+ KERÍTÉS ÉPÍTÉS!!! Egyedi
kerítések, készen kapható kerítés-rendszerek teljes körű kivitelezése a területrendezéstől
a befejezésig. Igény esetén az
anyagbeszerzést is vállaljuk. Tel.:
06209463409
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
TÁRSKERESŐ
+ Egyedülálló 60 éves férfi korban hozzáillő párját keresi hos�szú távú kapcsolat reményében.
Hívj bátran! Tel: 06-20-618-3011
+ Gödöllői 61 éves nő vagyok.
Keresem a társam 75 éves korig,
aki kölcsönös szimpátia és közös
érdeklődési kör esetén hozzám
költözne. Tel: 06-20-553-9356,
SMS-ben is várom napközben a
jelentkezését.
OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés
és korrepetálás területén jártas
FIATAL, tapasztalt nyelvtanár.
Tel: 06-70-559-3918
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+ ANGOL, NÉMET, FRANCIA,
SPANYOL, OLASZ, MAGYAR,
mint idegen nyelv, egyéni vagy
csoportos, nyelvvizsga-felkészítő vagy általános nyelvtanfolyam
MINDEN SZINTEN, diplomás és
anyanyelvi tanárokkal kedvezményes óradíjakkal. Intézetünk LanguageCert angol nyelvvizsgahely.
Érdeklődni: I.L.I. Kft., 20/5431775, 20/556-2653, info@ili.hu
+ ANGOL! Gyerekeknek játékosan, kamaszoknak, vizsgára készülőknek keményebben;
szintfenntartás, társalgás. Ne félj,
beszélj! 06-20-441-3136
+ MATEMATIKA korrepetálást,
központi felvételire, érettségire
való felkészítést vállal szakmai
tapasztalattal rendelkező tanárnő. Online is. Tel: 06-70-4085253
+ Vállalom alsós tanulók fejlesztését, felzárkóztatását, valamint
kezdő német nyelv oktatását játékos, beszédcentrikus módszerrel. Tel: 06-70-320-3081
+ MATEMATIKA – korrepetálást
(2.általánostól), emelt- és középszintű érettségire való felkészítést vállal gödöllői középiskolai tanár. 06-20-380-2268 (du.,
este hívható)
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ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia
szakbecsüs díjtalan kiszállással
vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat
is), régi pénzeket, könyveket,
bizsukat és ékszereket, borostyánt, mindenféle régiséget és
HAGYATÉKOT.
Legmagasabb
áron vásárolunk első vevőként!
Tel: 70/942-0806, 70/603-7642
+ „Készülj a hosszú télre kedvesem...” Eltartható zöldség- és
gyümölcsféleségek a tőlünk megszokott szolid árakon. Érési időtől függő betakarítás, ami „szedd
magad” keretében is lehetséges.
Ízelítő árainkból: almafélék ládás
tételben 90-300 Ft/kg, sárgarépa
150 Ft/kg, burgonyaféleségek,
vöröshagyma 135 Ft/kg, lila és
fehér hagyma 200 Ft/kg, fokhagymák 800-1500 Ft/kg, mák
1300 Ft/kg. UNIBOND BT. Gödöllő, Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel: 06-28432-941, 06-30-406-5898
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM!
Most még a régi áron! Érett marhatrágya 60 l-es kiszerelésben
1000 Ft/zsák. Szállítás megoldható. Rendelhető: 06-20-4699295

+ Eladó egy jó állapotban lévő
nádból készült hintaszék (10.E
Ft), és egy kétégős fehér színű,
vezetékes gáztűzhely (7.E Ft).
Érd: 06-20-359-2524
+ Eladó egy bontott cserépkályha. Érdeklődni 13 óra után: 0620-398-4064.
+ Eladó vaskályha, csővel:
8.000 Ft, Zanussi hűtőszekrény
150 literes (fagyasztó nélkül)
nem működik: 1500 Ft, mosogatótálca, rozsdamentes, acél:
4.000 Ft. Érd: 06-30-9079-322
+ Fehér BORSZŐLŐ eladó Gödöllőn. Tel: 06-30-572-3894
+ Eladó egy német gy. 60 l-es
centrifuga, 120 l-es műanyag
hordók, 34 l-es üvegballonok,
új molnárkocsi kerekek, rozsdamentes sörös hordó, 220-as köszörű, iparművészeti előszobafogas. Tel: 06-70-333-0496
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben
vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30-536-4300,
28/611-728 www.akkugodollo.hu
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+ Eladó Simson motort keresek.
Endúrót vagy elektronikot. Tel:
06- 20-366-4268
EGYÉB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Repce,
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 és Dióbél
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.06-30-9891-721
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PATÓCS AUTÓHÁZ

2100 Gödöllő, Rigó u. 10.
+36-28-515-710, skodaertekesites@patocsauto.hu
www.patocsauto.hu

