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Két éjszakán át dolgoztak a MÁV munkatársai a Köztársaság úti vasúti átjáró felújításán. A munkálatok zavartalanul zajlottak, és be is fejeződtek.
(2. old.)
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Újabb bemutatóra várja a közönséget a Gödöllő Táncszínház december 1-jén a Művészetek Házában, „Ég és föld között” címmel.
(5. old.)

A mezei OB-én szenzációs eredményt értek el
a GEAC 15 éves fiú futói. Fekete Ábel egyéniben lett aranyérmes, míg a csapat szintén a
dobogó legfelső fokára állhatott fel. (8. old.)

Vers- és prózamondó verseny Erzsébet királyné emlékére

Adventi programok

Tisztelgés irodalmi remekművekkel

Ünnep a főtéren

A Gödöllői Királyi Kastély barokk színháza adott otthont az
Erzsébet királyné tiszteletére
rendezett „Mesés nagy gondolatok szállnak” címmel meghirdetett XIX. vers- és prózamondó verseny döntőjének november 23-án. A Gödöllői Királyi
Kastély Barátainak Egyesülete,
a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ és a Gödöllői Királyi Kastély által szervezett – hagyományosan Erzsébet nap környékén lezajló –
versenyt idén a Szecesszió éve
programjaként rendezték meg.
A versenyre ezúttal magyar költők,
írók, a szecessziós életérzésről, a természet, az élet szeretetéről, a századforduló új életszemléletéről szóló verseivel, elbeszéléseivel lehetett nevezni.
A nagy hagyományokkal bíró megmérettetésen 139 fő indult, a gödöllőiek mellett a térségből és a fővá-

rosból is sokan jelentkeztek. A versenyzők három korcsoportban indultak; és az elődöntők után 43 vers- és
prózamondó, valamint 8 zenei produkció jutott a döntőbe. A zsűriben

Pécsi Ildikó, Kossuth- és Jászai-díjas
színművész, Gödöllő város díszpolgára a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete díszelnöke, Fülöp
Attiláné, a Gödöllői Városi Könyvtár

és Információs Központ
igazgatója, Buka Enikő, a
Frédéric Chopin Zeneiskola igazgatója, dr. Papházi
János, a Gödöllői Királyi
Kastély múzeumi osztályának vezetője és Szelba
Szabolcs, a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium
diákja, a 2012-es városi
szavalóverseny III. kategóriájának győztese, az országos találkozó III. kategóriájának I. helyezettje bírálta el a produkciókat.
Már a verseny alatt is jól
látszott, nem lesz könnyű
dolga a zsűrinek, mivel –
bár a korábbi években is
számos kiemelkedő előadást hallhatott a közönség
– az idei verseny színvonala messze
meghaladta a korábbi évekét. Ezt erősítette meg a versenyt követő értékelésében Pécsi Ildikó is.

A hét végén beköszönt az advent, és
ahogyan a korábbi években, Gödöllő
főterén az idén is színes programok
segítik az ünnepre való lelki felkészülést. A héten felállítják a város karácsonyfáját, ami az idén kék és ezüst
színekben pompázik majd, s vasárnap
kigyúlnak az ünnepi fények.
A következő hetekben a karácsonyfa
mellett a betlehemi jászol várja majd
a látogatókat, de ide érkezik a Mikulás is, hétvégeken (péntek, szombat és
vasárnap délután) pedig a városi iskolák diákjai, valamint a gödöllői és a
térségi művészeti csoportok, együttesek műsora varázsol karácsonyi
hangulatot. Mindezek mellett az érdeklődők a kézművesek karácsonyi
portékái között válogathatnak, és
megízlelhetik a hagyományos téli
csemegéket: sült gesztenye, forralt
bor, puncs, és egyéb karácsonyi finomságok illata vár a főtérre látogatókra.
A programok december 8-án a Mák
fesztivállal kezdődnek.

(Folytatás az 5. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)

Segítség kérhető a VÜSZI-től

Téli feladataink
Lapzártánk idején egyre többfelé havazik, s már városunkban is lehulltak az első hópelyhek. A tél nem érte váratlanul a
városüzemeltetési szakembereket, a téli ügyeleti rendszer
november 15-én elindult, s ettől kezdve március közepéig
napi 24 órában áll készenlétben a városi utak, közterületek
hó- és csúszásmentesítéséért
felelős csapat.
A téli időjárás akkor is sok feladatot
ad, ha nincs méteres hó, és a hőmérséklet sem dönti meg a negatív rekordot.Városunk fekvéséből adódóan
ugyanis a mélyebben fekvő területeken gyakran alakul ki fagyott felület,
még akkor is, ha a hőmérő higanyszála 0 fok fölött van. Ezért az ügyeletesek kora hajnalban rendszeresen
bejárják a városi utakat és ha szükséges, azonnal gondoskodnak a csúszásmentesítésről.
A VÜSZI-nél harminc fős csoport
– kézi munkások és gépkezelők – áll
készenlétben a bevetésre, de alvállalkozókat is tudnak mozgósítani ha
szükséges, s ilyen esetekben rendkívüli hómunkások jelentkezését is
várják.
A VÜSZI Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala megbízása alapján
több mint 100 km kiépített közlekedési útvonal rendbetételéért felel, s

nagyon drágák. Ezért a VÜSZI elhatározta, hogy a közvetlenül a gyártótól szállítva, a gödöllői lakosság
rendelkezésére bocsájt a piacihoz
képest lényegesen olcsóbban beszerzett környezetbarát csúszásmentesítő
anyagokat, 10-25 kg-os kiszerelésben.
Az anyagok a VÜSZI telephelyén,
a Dózsa György út 69-ben, a portán
kaphatóak, minden nap reggel 7-20
óra között. Részletesebb információt
a 20-3191-677-es telefonszámon kérhet munkanapokon 8-14 óra között.

tartó kötelezettséget jelent.
Akiknek probléma, hogy a téli időszakban megoldják a hozzájuk tartozó járdán a hóeltakarítást, csúszásmentesítést, kérhetik a VÜSZI segítségét, aminek munkatársai térítés
ellenében elvégzik. Erről bővebb információt Benke Istvántól kérhetnek az érdeklődők a +36/20/4620860-as telefonszámon.

Mivel az elmúlt években a VÜSZI
több jelzést kapott, miszerint a lakosság számára nem egyértelmű, milyen szóróanyagot használhat, az idén
ehhez még több segítséget igyekeznek nyújtani. Ráadásul többen jelezték, hogy a piacon kapható környezetbarát csúszásmentesítő anyagok

Véget ér az idei járda program

A téli munkákra koncentrálnak

A Gödöllőn áthaladó országos
közutak takarítása a Magyar Közút
Nonprofit Zrt-nek a feladata. A biztonságos közlekedésért azonban a
forgalomban résztvevőknek is tenni
kell. Célszerű a gépjárműveket már
most felszerelni téli gumival, ami nehezebb útviszonyok között is jelentő-

Jelentős munka fejeződik be a hét végén, véget ér ugyanis az idei járda
program. Ennek utolsó munkálatai jelenleg zajlanak a József Attila utcában, már csak itt dolgoznak a VÜSZI munkatársai, mivel a Szilhát utcai
munkák már a múlt héten véget értek.
A következő napokban már a téli munkákra koncentrálnak, de amíg az időjárás
engedi, folytatják a kátyúzást és az egyéb burkolati javításokat, valamint a
közmunka programban résztvevőkkel az útpadkák, szegélyek és árkok takarítását.

Az egyetem mögött kerültek a gépjárművek
A hóeltakarítás rendjét 5/2004 (I. 28.)
GKM rendelet szabályozza, s városunkban is ennek megfelelően haladnak a hókotrók.
Eszerint az I. ütemben mindig az
autóbuszjáratok útvonalát teszik
használhatóvá, hogy a tömegközlekedésben ne keletkezzen fennakadás.

sen megkönnyíti a közlekedést, valamint a gyalogosok számára is fontos az időjárásnak és az évszaknak
megfelelő, lapos, minél kevésbé csújb
szós talpú lábbelik viselése.

A VÜSZI NONPROFIT KFT.
HÓMUNKÁSOK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJA!
Társaságunk megkezdte a téli hó
ügyeletet, így rendkívüli időjárási
viszonyok esetén a saját állományon felül alkalmi hómunkásokat
alkalmaz a gyalogos közterületek,
parkolók, utak, járdák hó eltakarítására munkanapokon nettó 500 Ft
órabérért.
A jelentkezőket a VÜSZI Nonprofit
Kft. ügyfélszolgálati irodáján regisztráljuk.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 12.
Telefon: 06-28/410-295
E-mail: ugyfelszolgalat@vuszikft.hu

mindezek mellett a külterületi kiépítetlen utak csúszásmentesítését is elvégzik.
Mivel az elmúlt években nagy
hangsúlyt helyeztek arra, hogy megfelelő géppark álljon készenlétben a
téli utak biztonságossá tételére, a jelenlegi rendszerben erre a célra 6 db
szóró-toló nagy gép 1 db szóró-tóló
kisgép és 2 db tolólappal felszerelt
gépjármű kész a szükség szerinti
azonnali bevetésre.
Az útszóró só mellett egyre inkább a környezetbarát anyagokat és
érdesítő zúzalékok használatát részesítik előnyben, mint például a zöld
só, a bazalt, a dolomit zúzalék és a homok. A járdákon, parkokban, növények környezetében egyébként is
ezt írják elő a jogszabályok. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az
említett területeken a lakosságnak is
tilos a konyhasó használata, nekik is
az alternatív szóróanyagok közül kell
kiválasztaniuk a megfelelőeket.A felsoroltak mellett elfogadott a sóder, a
faforgács, a fahamu, a fűrészpor és a
nádfonat is erre a célra.
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A II. ütemben a városi gyűjtőutak és a
lakótelepi utak takarítása történik
meg, majd a III. ütemben végzik el a
földutak tisztítását.
A VÜSZI feladata a kerékpárutak
és az önkormányzati tulajdonú épületek előtti járdák takarítása is, a gyalogos közlekedési utakat azonban
azoknak az ingatlantulajdonosoknak
kell rendben tartani, akiknek az ingatlana előtt található. Ez egyaránt
vonatkozik a különböző cégekre és a
magánházakra is. A lakótelepeken és
a társasházak esetében a közös képviselők feladata a járdaszakaszok
tisztántartásának, csúszásmentesítésének megoldása. Erre nem árt fokozottan odafigyelni, mivel a csúszós
járdán véletlenül bekövetkező balesetért a tulajdonos anyagi felelősséggel
tartozik, ami nem ritkán élethosszig

Kérjük, amennyiben regisztrálni
szeretne, úgy a következő okmányokat hozzá magával: személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, adóigazolvány, TAJ-kártya.
A rendkívüli hó helyzet megvalósulása esetén ügyeletes kollégánk
reggel 6.30–7.00 között fogja keresni telefonon az alkalmi munkára
regisztráltakat, ezt követően 8 órára be kell jönni a VÜSZI Nonprofit
Kft. Dózsa György 69. alatt lévő telepére megfelelő téli ruházatban.
Szerszámokat, láthatósági mellényt, napközben forró teát a
VÜSZI bocsájt rendelkezésre.

Kétszer félnapos lezárás
A Köztársaság úti vasúti átjáró
majdani átépítése próbájának
is tekinthető volt a hétvégi lezárás, amikor is pénteken és
szombaton este 6 és reggel 6
óra között pályakarbantartást
végeztek a sorompókkal övezett vonalszakaszon.
Amint arról már többször hírt adtunk,
egy pályahibát állapítottak meg itt
a MÁV szakemberei, ami miatt
az expressz vonatok is lépésben
tették meg a néhány méteres szakaszt.
A lezárás idején
elterelték a közúti
forgalmat, a vasútállomás környékén több utcában megváltozott a forgalmi rend.
A gépjárművek – így a Volánbusz já-

ratai is – a Szabadság útról a SzentGyörgyi Albert útra hajtva az egyetemet hátulról megkerülve tértek rá a
Köztársaság útra. A terelés a Volánbusz 18 járatát érintette. Érdekesség,
hogy az egyetemi területen külön táblával hívták fel az alkalmilag arra
közlekedők figyelmét a forgalomlassító fekvőrendőrökre.
A karbantartás után remélhetően

nemcsak a közúton tért vissza a normális forgalom, hanem a vasúti lassújelet is feloldják.
bj

Fedett helyen biztonságosabb

Az autónak is jár a védelem
A téli időjárás minden esztendőben komoly próbát jelent a gépkocsival közlekedőknek. A téli balesetek jelentős részét a nem megfelelő gumi használata
okozza, a cserét a tulajdonosok jelentős része szereti az utolsó percekre hagyni.
Mivel a héten beköszöntött a tél, aki még nem tette meg, annak célszerű minél
hamarabb téli gumira váltani. Ez jelentősen csökkenti a balesetveszélyt.
A hidegben egyébként is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a gépkocsik üzembiztonságára. Nem mindegy az sem, milyen körülmények között tároljuk a járművet. Mivel a lakótelepen élők jelentős
részének saját garázs
nem áll rendelkezésére, a Rézgombos
Szolgáltatóház mélygarázsát üzemeltető
VÜSZI Kft. olyan
akciót indított, aminek keretében féláron vásárolhatják
meg a bérleteket, s
vehetik igénybe a
parkolóház szolgáltatását a gépjármű tulajdonosok. Ez nem csak jelentős megtakarítást jelent a
magánszemélyeknek és a vállalkozásoknak, hanem jelentős biztonságot is. A
zárt, fedett, kamerákkal felszerelt mélygarázs a tél viszontagságaitól is megvédi a gépkocsikat. Az akció december 31-ig tart.
jb
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Hivatalos látogatás kínai testvérvárosunkban

Sikeres vállalkozások kellenek

Tárgyalások Zhangzhouban

Helybentartani a vásárlókat

Egy hetes hivatalos látogatáson vett rész dr. Gémesi
György, Gödöllő Város polgármestere, dr. Nánási Éva címzetes főjegyző és Péterfi Csaba polgármesteri kabinetvezető, a nemzetközi kapcsolatok felelőse kínai testvérvárosunkban, Zhangzhouban, Wu
Hongqin polgármester aszszony meghívására.

A VOSZ Közép-Magyarországi
Regionális Szervezete, a Pest
Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a KAVOSZ Zrt.
Gödöllőn tartotta meg országjáró rendezvénysorozatának
Pest megyei találkozóját.

lésen elhangzott, mind az egyetem,
mind a biotechnológia központ kezdeményezne egy hármas együttműködési lehetőséget Zhangzhou, Gödöllő és Wageningen között.
Gödöllő polgármestere több befektetővel is tárgyalt, akik érdeklődnek a
városunkban lévő termál- és gyógyvíz fejlesztése iránt. Mint az a megbeszélésen elhangzott, a közeljövőben a befektetők személyesen is
felkeresik Gödöllőt, hogy a helyszínen is vizsgálatokat végezzenek.

A találkozó alkalmával Gödöllő polgármestere több megbeszélést is folytatott vezető politikusokkal, kínai befektetőkkel, továbbá a zhangzhoui
agráregyetem vezetőivel.
Bár kínai testvérvárosunk lakossága

közel fél Magyarországnyi, mintegy
5 millió fő, elmondásuk szerint ők
egy közepes lakosságú településnek
számítanak.
A két városban számos hasonlóság
található, mindkettő rendelkezik agráregyetemmel, biotechnológiai központtal és közös testvérvárosunk is

Mint azt Xu Huiyong, a nemzetközi kapcsolatok vezetője, valamint
Hong Shi Hian alpolgármester a
megbeszélésen elmondta, szeretnék,

van, Wageningen. Gémesi György
részt vett a zhangzhou-i Virág Expo
megnyitó ünnepségén, ahol a wageningeni agráregyetem rektorával,
valamint a biotechnológiai központ
vezetőjével is tárgyalt. A megbeszé-

A Gyermekjogok világnapja

Elismerés Zywiec-nek
Nyitott szemmel a gyermekek védelmében – Gyermekjogok, gyermek- és
ifjúságvédelem a V4 országaiban
címmel rendezett tanácskozást az
Ergo (Európai Regionális Szervezet)
november 20-án, a Gyermekjogok világnapján. A parlament üléstermében
megtartott konferencián a gyermekjogok és a gyermekbántalmazás hazai
és nemzetközi tapasztalatait tekintették át a résztvevők. A rendezvény
részeként adták át az Ezüst liliom díjakat, az elismerésben olyan személyek részesültek, akik tevékenységükkel a gyermekjogok érvényesüléséért kiemelkedően sokat tettek. A
tanácskozáson Gödöllő két testvérvárosa, Dunaszerdahely és Zywiec
képviselői is előadást tartottak.

A hazai helyzetről Asztalosné
Zupcsán Erika, az Emberi Erőforrás
Minisztérium szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkára tartott tájékoztatót. Többek között elmondta,
jelenleg 21500 főt tartanak nyilván a
gyermekvédelmi rendszerben, köztük
18287 fiatalkorút, de a veszélyeztetett
gyerekek számát közel 200 ezerre becsülik a szakemberek.

A lengyel tapasztalatokról többek között Jolanta Mrowiec, Zywiec önkormányzatának munkatársa beszélt.
Mint előadásában elhangzott, testvérvárosunkban 16 főből álló szakértői
csoport dolgozik a gyermekeket érintő problémák megoldásán, s több
mint 150 szervezettel tartanak ennek
érdekében szoros kapcsolatot. Egy
önkormányzati felmérés szerint a legtöbb esetben az alkohol áll a problé-

mák hátterében, de a drog és a munkanélküliség is nagy szerepet játszik.
Emiatt az elmúlt években megelőző
programokat indítottak az iskolákban, amibe a szülőket is bevonták.
Beszédében felhívta a figyelmet a
tömegkommunikáció, elsősorban az
internet veszélyeire. Mint mondta,
igyekeznek alternatívákat adni a gyerekeknek a szabadidő hasznos eltöltéséhez, s ebbe a programba bevonták
a családokat is.
Dunaszerdahelyről Stevkovic Patasi Ágnes, a Dunaszerdahelyi Munkaügyi, Szociális és
Családügyi Hivatal
munkatársa
tartott
előadást, aki Dunaszerdahely régiójá-

ha a jövőben gazdasági és kulturális
téren is erősödne Gödöllő és
Zhangzhou kapcsolata. A gödöllői delegáció útját a zhangzhoui önkormányzat, valamint a delegáció tagjai
saját költségükből finanszírozták.

nak tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Mint mondta, sajnos az ő
tapasztalataik szerint is nő a veszélyeztetett gyerekek száma. Szakosztályukon négy gyermekjogi képviselő
látja el a feladatokat, s mindegyikük
300 családdal foglalkozik. Mellettük
pszichológusok és családasszisztensek segítik a gyermekvédelmi
munkát. A legutóbbi adatok szerint
2588 gyermeket kellett bevonniuk a
rendszerbe.
A nap folyamán sok szó esett az
internet veszélyeiről, valamint a gyermekprostitúció és a gyermekpornográfia terjedéséről. Ez utóbbi elleni
küzdelmet kiemelt feladatnak nevezte
Ékes Ilona, országgyűlési képviselői,
az ERGO elnöke.
A konferencia végén Schmittné
Makrai Katalin és Ékes Ilona adták
át az Ezüst Liliom díjakat a gyermeki
jogok védelme érdekében kimagasló
munkát végzőknek: így a testvérvárosunkban működő Zywiec-i Children Aid Foundationnak (Zywiec-i
Gyermekmentő Alapítvány), a díjat
Jolanta Mrowiec, a város önkormányzatának munkatársa vette át.
Ebben az elismerésben részesült
Csehországból Zuzanna Baudysová,
a Mi Gyermekünk Alapítvány igazgatónője, Prof. Vladimir Krcmery
orvos, a Szent Erzsébet Főiskola
alapítója és rektora, hazánkból pedig
az M2 TV Gyermekcsatorna.
A V4-es pályázatban Gödöllői
Testvérvárosi Egyesület projekt
partnerként vett részt Gödöllő város
testvértelepüléseivel, amelyek képviselői a konferencia után Gödöllőre
is ellátogattak, ahol Tóth Tibor alpolgármester fogadta őket.
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A barokk színházban megtartott
program során a résztvevők megismerkedhettek a Széchenyi Kártya
program részleteivel és
előnyeivel, valamint az
Útdíj Hitelprogrammal,
ami a fuvarozó vállalkozásoknak nyújt segítséget.
A résztvevőket Tóth
Tibor, Gödöllő alpolgármestere köszöntötte, aki
elmondta, Gödöllő önkormányzata nagy hangsúlyt
helyez az eredményes vállalkozók
elismerésére,
ezért alapította például a Gödöllő
Vállalkozója Díjat, amit évente ítélnek oda azoknak, akik kiemelkedő
munkát végeznek. Agglomerációs településként az egyik legnagyobb kihívást a vásárlók helyben tartása jelenti. Ezért is szeretnék a helyi vállalkozások támogatására bevezetni a
városkártya rendszert, ami a kereske-

delemben és a szolgáltatások terén a
helyi vállalkozások igénybevételére
ösztönözné a lakosságot. Úgy fogalmazott, sikeres vállalkozók nélkül
nincs sikeres város, és sikeres ország
sem.
A rendezvényen részt vett Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség,
fejlesztéspolitikáért felelős helyettes
államtitkára, Perlusz László, a
VOSZ ügyvezető igazgatója, Marjay
Gyula, a VOSZ Közép-Magyarorszá-

gi Regionális Szervezetének elnöke,
Krisán László, a KAVOSZ Zrt.
vezérigazgatója, dr. Vereczkey Zoltán a a Pest Megyei és Érd Megyei
Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Csonka Tibor, az
OTP Bank Mikro- és Kisvállalati
Igazgatóságának vezetője.
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Irány a Lázár Lovaspark és a Hilltop Farm

Gödöllői célpontokat ajánl a CNN
Az amerikai hírtelevízió internetes kiadásában olyan összeállítás jelent meg,
ami tizenegy dolgot sorol fel, amit mindenképpen tudniuk kell Magyarországról az ide utazóknak, s ami miatt érdemes ide látogatni. A cikk a kiemelt érdekességek között két gödöllői, illetve Gödöllőhöz kötődő célpontra is felhívja
a figyelmet, mindkettő a lovas hagyományokhoz és a lovassporthoz kötődik.
„A magyarok lóháton érkeztek a Kárpát-medencébe és azóta is a lovak szerelmesei. Az magyar huszárok hírneve miatt került be a Hussar szó az angol
nyelvbe is. A jelenlegi fogathajtó világbajnokok a Lázár testvérek, akik rendszeres bemutatókat tartanak a Lázár Lovasparkban, Domonyvölgyben, 35
km-re Budapesttől. Az országban sok helyen lehet lovasleckéket venni vagy
csak lovagolni egyet. Egy ilyen kikapcsolódáshoz jó választás a gödöllői
Hilltop Farm.”
A cikk, amelyet Robin Marshall, a Gödöllőn élő újságíró állított össze, a
CNN honlapján olvasható:
http://edition.cnn.com/ címen és a www.szeretlekmagyarorszag.hu

Ökozöldség termesztő képzés indult Gödöllőn

Gyakorló gazdák is tanítanak
Legelső alkalommal indult el november 14-én a GAK Nonprofit Közhasznú Kft. új akkreditált ökozöldség
termesztő képzése Gödöllőn, 20 fő
részvételével. Az országban egyedülálló és hiánypótló képzési program
elindítását egy két éven át tartó nemzetközi „Leonardo da Vinci innováció
transzfer” típusú projekt előzte meg,
ahol angol, francia, holland és katalán
partnerek több évtizedes tapasztalatát
használták fel a képzés tematikájának, tananyagának és módszertanának kidolgozásához. A felnőttképzési akkreditációval rendelkező képzés a Szent István Egyetem témában
jártas oktatóinak közreműködésével
és gyakorló gazdák bevonásával valósul meg.
A képzés két nagy témakörre, azaz
modulra bontható. Az „általános biotermesztési alapismeretek” és a
„biozöldség termesztés speciális ismeretei” olyan tantárgyakat ölelnek
fel, amelyek elsajátítása elengedhetetlen mindazok számára, akik önálló
biokertészet beindítását fontolgatják,
vagy akik már gazdálkodóként tudásukat kívánják csiszolni.
Mindezt megtehetik 380 összes
óraszámban, ami a gyakorlatban egy
1 éves képzést jelent, havi 4 képzési
nappal.
A képzés különlegességét adja, hogy
az összes óraszám 60%-át a gyakor-

lati oktatás teszi ki, ami egy nyolcvan
órás, biogazdálkodónál eltöltött üzemi gyakorlattal egészül ki. A gyakorlati órák többségének a Szent István
Egyetem Babatvölgyi Biokertészeti
Tanüzeme ad otthont.
A képzés célja az, hogy egyéves
időtartama alatt a résztvevők megtapasztalják egy teljes vegetációs időszak aktuális biokertészeti teendőit,
szembesüljenek a nehézségekkel, de
azt - a lehetséges megoldások megismerésével - kihívásként éljék meg.
További információ a képzésről:
http://felnottkepzes.gak.hu/kepzeseink/oekozoeldseg-termeszteskepzes
lt
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GIKSZER toborzórendezvény és hátrányos helyzetű fiatalok bevonása

Adventi Bazár a Waldorf iskolában

A Művészetek Háza lebonyolításában
zajló Gödöllői Ifjúsági Közösségi
Szerveződés – GIKSZER keretében
november 21-én, délelőtt került megrendezésre az ifjúsági projekt harmadik toborzórendezvénye a Talamba
Ütőegyüttes Gödöllő közreműködésével a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban. A
toborzórendezvény célja az volt,
hogy a projekt hangsúlyosan megszólítsa a hátrányos helyzetű fiatalokat, illetve, hogy a bemutató által egy
olyan kulturális élményben részesüljenek a gyerekek, amit életkörülményeik nem tesznek lehetővé.
Csütörtökön a zenekar ugyancsak a
GIKSZER projekt keretében nagysi-

Idén is remekül sikerült és óriási látogatottságnak örvendett a november
23-án, szombaton megrendezett, sok
éves hagyományra visszatekintő Adventi Bazár a Waldorf iskolában.
Ilyenkor az iskola tantermei diákok,
tanárok és szülők szorgos keze nyomán programok színes kavalkádjává
alakulnak át. Waldorf bábszínház és
az igazi erdei hangulatot árasztó varázslatos Kristályerdő meghitt hangulata mellett sokféle kézműves foglalkozáson lehetett részt venni, volt pél-

kerű hangszerbemutatót tartott a
Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában,
melyen az iskola minden diákja részt vett. A
rendezvény során az
egyes ütőhangszerek
részletes bemutatása
mellett a művészek végigkalauzolták a gyerekeket az ütős-zenék
világán az őskortól
egészen
napjainkig,
bemutatva a különböző földrészek
jellegzetes ütőhangszeres muzsikáit
és történelmi alakulását. A bemutató

érdekessége volt, hogy a fiatalok interaktív módon vehettek részt az ese-

ményen, tehát maguk is kipróbálták az
egyes hangszereket. A gyakran visszahúzódó és zárkózottabb gyerekek is bátran csatlakoztak a zenészekhez, hogy
együtt szólaltassanak meg egy-egy afrikai vagy dél-amerikai dallamot.

Margita kupát nyert a Szent János Utcai Óvoda
A Szent János Utcai Óvoda és a Margita
344,2 Turisztikai és Sportegyesület
együttműködési megállapodást kötött a
2013. évben a családok, az óvodás korosztály szabadidős túraprogramjainak
lebonyolítására. Az egyesület programszervezőinek szakértelme hozzásegítette a gyermekeket, családokat a boldog, örömteli túrázás, kirándulás, kerékpározás élményéhez, a sikeres városismereti versenyen való részvételhez, a
kupa ismételt elnyeréséhez.
Az óvodás korosztálynak létrehozott 4

km-es kerékpárpálya az
Alsóparkban
játékos
akadályokkal,
mesenyomdázással, a 6 kmes túratáv az Erzsébet
parkban télen, tavasszal
és éjszaka izgalmas és
egyáltalán nem megerőltető programnak bizonyult a túrázáshoz
szokott óvodásoknak és
a szüleiknek.
szj

Egy szobányi szemetet szüreteltek az önkéntesek

Megtisztult a patak medre
Sajnos, Gödöllő határában is sokfelé
éktelenkednek mindenféle hulladékhalmok. És ezek ellen néha úgy tűnik
csak szélmalomharcot vívhatunk, viszont az elmúlt egy hónapban a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
koordinálásával mindösszesen 5 konténernyi, összesen 28 köbméternyi
szeméttől sikerült megszabadítani a
Besnyői-patak menti védett gyepterü-

letet. Hulladékgyűjtés közben az ember elgondolkozik, kik és miért hordják ide ezt a rengeteg szemetet, mit

kellene tenni ellene. Sokszor úgy
gondolja az átlagember, hogy a
szemetelés ellen csak a hatóságok léphetnek fel, ezért nem
tesz semmit és nem gondol rá
hogy a megoldás alulról szerveződve is elindulhat. Szemétgyűjtés közben úgy tűnt, az átlagember hulladéka is könnyen
a határban köt ki, persze van ott
illegális autóbontásból, házfelújításból származó szemét is.
Vagy a személyes mumusom, a
bezsákolt falevél! Legfontosabb tanulságként ajánlom a lakosságnak
hogy a saját hulladékát ne adja olyan

kínálták kézzel gyártott portékáikat, a
Csiribiri-szalonban „csere-bere” jótékony piacot rendeztek és itt lehetett
megvásárolni az egyenesen a nyomdából érkezett 2014-es családi szervező

„vállalkozónak” aki nem tudja papírokkal igazolni, hogy helyes módon
helyezte el a hulladékot. Másik tanulság hogy ha szemétlerakást észlelünk
igyekezzünk értesíteni a hatóságokat
a rendőrséget, a közterület felügyelőket, vagy a Tájvédelmi Körzet területén a természetvédelmi őrszolgálatot, mert tetten érés nélkül nagyon nehéz a hatóságok dolga. És lenne még
sok tanulság, de annak kifejtésére ez a
cikk nem elégséges terjedelmű. Kö-

dául gyertyaöntés, mézeskalácssütés
és írókázás, adventi koszorú-, képeslap-, szaloncukor- és titkos ajándékkészítés. Kézműves árusok és diákok

naptárat, az intézmény mesekönyve,
képeslapjaik és az újonnan megjelent
Dióhéj újság mellett. Aki elfáradt a sokszínű forgatagban, betérhetett egy kis
pihenésre a Csokizdába, a házi finomságokkal teli büfébe vagy a teaházba, ahol
a zeneház növendékei nyújtottak kellemes szórakozást. Fellépett még a nagysikerű Gingalló énekegyüttes, a táncoskedvűek pedig az ír és a széki táncházban rophatták kedvükre. A rendezvényre sok régi szülő és diák, kedves
barát is ellátogatott.
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ISTEN ÉLTESSE ANDRÁS ATYA!
Másodszor ünnepelt jeles évfordulót Nagy András atya ellésmonostori címzetes apát,
nyugalmazott plébános. A máriabesnyői Nagyboldogasszony
Bazilikában és az ORA kápolnában szolgáló András atya júniusban tartotta jubileumi, 55.
évfordulós szentmiséjét, a napokban pedig 80. születésnapján köszöntötték a hívek.
András atya még mindig vállalja a szolgálatot: rendszeresn mutat be szentmisét
a bazilikában és hetente három alkalommal az ORA kápolnában is. A hívek
erőt, egészséget és szeretetben töltött éveket kívánnak neki!.

FELHÍVÁS
A BLAHÁÉRT TÁRSASÁG adománygyűjtést szervez a
Ligeti Juliska utcában 2013. július 22-én átadott játszótér
további fejlesztésére.
A beérkezett felajánlásokból egy csúszdás mászó várral szeretnénk bővíteni
az idén kialakított közösségi teret. Felajánlásaikkal keressék Malikné Bajnóczi Erikát, a Társaság titkárát az alábbi telefonszámon: +36 20 250-6563.
Dr. Bucsy László, a Blaháért Társaság elnök

szönjük a Református Líceum diákjainak, a GATE Zöld Klub Egyesület,
a Virágos Máriabesnyőért Egyesület
önkénteseinek munkáját, a Városi
Önkormányzat és a Zöld Híd Kft. támogatását.
Németh András DINPI őrkerület-vezető

Pecze Dániel képviselő

DR. SZEDMÁK ANDRÁS KÖNYVBEMUTATÓJA
Minden érdeklődőt szeretettel várunk dr. Szedmák András előadására
2013. december 1-én, a vasárnap délután 17 órakor kezdődő istentisztelet után a Baptista Imaházba (Gödöllő, Kornya Mihály u. 2., a
Dózsa Gy. úti Shell benzinkút mellett), aki a „Mi az igazság? – az evolúció
nem történt meg” című könyvét mutatja be a biológiai evolúció képtelenségéről.
A DNS-ben tárolt gének miatt gyakorlatilag erősen korlátozott természetes
kiválasztódás hatása valójában abban jelenik meg, hogy meggátolja a fajok
leromlását, azaz változatlan állapotban tartja a populációt.
Mindenkit szeretettel várunk!

Gödöllői Baptista Gyülekezet

Popova Aleszja lehet az új Örökös Tag

Elkezdődött a szavazás
A Halhatatlanok Társulatának tagjai
közé jelölték táncművész kategóriában Popova Aleszját, az egykori Magyar Balettszínház Gödöllő tagját.
A társulat Örökös Tagjait a nagyközönség választja meg azon előadóművészek közül, akikről úgy vélekedik, hogy tehetségükkel, a nemes célok melletti kiállásukkal, valamint a
rendelkezésükre álló eszközökkel sokat tettek a kultúráért, a művészetért
és a társadalomért.
Szavazni a +36-90/636-360-as telefonszámon lehet a 4-es gomb megnyomásával.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Út a lelki béke felé
Ha zarándokútról beszélünk,
többnyire messzi vidékek, csodák helyszínei jelennek meg
szemünk előtt. Bár modern korunk zarándokainak többsége
már busszal, kocsival, szervezett, csoportos utazással „zarándokol”, évről-évre nő azoknak a száma, akik vállalják,
hogy gyalogosan vágnak neki
a Szent Jakab útnak, indulnak
el Csíksomlyóba, vagy Máriazellbe, ahogyan a sokszáz évvel ezelőtti vezeklők.
A zarándok nem kirándul. Igaz, gyönyörködtetik az út látnivalói, s észre
is veszi a körötte lévő szépséget, de
közben elmélkedik, imádkozik. Így
tesz Böjte Csaba testvér is, aki Budapest belvárosában is megtalálta a lehetőséget az elmélyülésre, az Istennel
való találkozásra.
Az ő kezdeményezésére jött létre a
Fehér Szív Útja, aminek tizenöt állomásához elmélkedéseket írt, segítve a
zarándokok lelki megtisztulását. Az
út a Pálos atyák által vezetett Sziklatemplomból indul és a Gellérthegy
oldalában az Erzsébet hídon keresz-
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tül, a pesti Ferences templomba vezet.
Tizenöt állomás, tizenöt parancs:
„…melyeket, ha betartanánk, a mi
életünk is és az emberiség élete is
gyökeresen megváltozna.” A két parancs, amit még a bűnbeesés előtt kapott az emberiség, erkölcsi mércénk
alapja a tízparancsolat és a két főparancs, valamint önmagunkkal
szembeni kötelességünk mind-mind

lehetőséget adnak az elmélkedésre.
A mindössze egyórás utat bűnbánati zarándoklatnak ajánlja figyelmünkbe Böjte Csaba, akinek gondolatai azoknak is útravalóul szolgálnak, akik otthon, a világtól félrevonulva szeretnének tenni valamit
lelki békéjük megtalálásáért.
Statisztikák igazolják, advent, karácsony idején megnő az öngyilkosságok száma. A XXI. században az
egyik legnagyobb, legszebb ünnep, a
Megváltó születése sokak számára
magánnyal, félelemmel, fájdalommal
teli napokat jelent. Mi ennek az oka?
A válasz minden esetben más. Az önmagunkkal való szembenézés, az elcsendesedés azonban lehetőséget ad
arra, hogy ne csak emberi kapcsolatainkat rendezzük, hanem saját lelki
békénket is megleljük. „Sokan vágyunk a boldogságra, a testi-lelki
tisztulásra. Egy békésebb, nyugodtabb, egészségesebb életre. Ez a belső
vágy igazította az emberek lépteit ősidők óta a zarándokutakra, hisz a magányos vándorlás nagyban segíthet
bennünket abban, hogy elcsendesedjünk és megtisztuljunk, hogy lelkiismeretünk hangját meghallva, az életpályánkat bölcs döntésekkel, nyugodtan kiigazítsuk, megvilágosodjon
az életünk.” Böjte Csaba gondolatai
stabil kapaszkodókat, támaszokat
nyújtanak lelki zarándoklatunkhoz.
(ny.f.)

Vers- és prózamondó verseny Erzsébet királyné emlékére

Tisztelgés irodalmi remekművekkel
(folytatás az 1. oldalról)

A 10-12 évesek kategóriájában az I.
helyezést Papp Máté, a Szent Imre
Katolikus Általános Iskola diákja érte
el (felkészítő tanára: Balogh-Fazekas Andrea), II. lett Sepsi Hajnalka, szintén a Szent Imre Katolikus
Általános Iskolából (f. t.: Balogh-Fazekas Andrea és Németh Ildikó), a
III. díjat pedig Szabó Panni, az Erkel
Ferenc Általános Iskola diákja kapta
(f. t.: Sándor Lívia).
A 13-15 évesek között az I. helyezett
Juhász Lilla Bella, a Petőfi Sándor
Általános Iskola diákja lett (f. t.: Kelemen Marianna). II díjat ítélt a zsűri
Szabó Grétának, a Török Ignác
Gimnázium tanulójának (f. t.: Zorkóczyné Kárpáti Zsófia), a III. legjobbnak járó elismerést pedig Csiki
Áron, a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulója (f. t.: Csikiné Rusvai Ágnes) kapta.
A 16 éven felüliek versenyében I. helyezett lett Szabó Arnold, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium tanulója (f. t.: Mucsi Ildikó), a II. díjat Hidi
Norbert, a budapesti Erzsébetvárosi
Kéttannyelvű Gimnázium tanulója (f.
t.: Bendzsák István), a III. díjat pedig Krett Anna, a Gödöllői Református Líceum diákja (f. t.: Dudás Erzsébet) kapta.
A zenei kategóriában I. helyezést ért
el Felkai Lili, a Frédéric Chopin Ze-

neiskola növendéke (f. t.: Balogh Ágnes), II. díjas lett Péter Fruzsina, a
Premontrei Szent Norbert Gimnázium diákja (f.t: Onder Ágnes és Mucsi Ildikó), a III. díjat pedig Székelyhidi Zsófia, a Frédéric Chopin Zeneiskola növendéke (f. t.: Balogh Ágnes) kapta.

Papp Máté
Juhász Lilla Bella

Szabó Arnold

A versenyzők teljesítményét – köszönhetően a verseny támogatóinak –
számtalan különdíjjal ismerték el.
Gödöllő városának különdíját Pecze
Dániel alpolgármestertől Lukács
Felkai Lili

Lilla Réka, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium diákja (f. t.: Ivókné
Szajkó Ottília), Csigi Máté, a bu-

A Gödöllő Táncszínház bemutatója – Ég és föld között
Különleges előadásra készül a Gödöllő
Táncszínház társulata december 1-jén.
A Művészetek Háza színpadán kétrészes előadásuk során a Cavaletta Nőikarral közösen mutatják be Gémesi
Gergely: Rekviem a szerelemért című
oratóriumának táncos verzióját, aminek
ősbemutatóját néhány héttel ezelőtt tartották nagy sikerrel lengyelországi testvérvárosunkban, Zywiecben.
Az est két részében két különálló produkciót tekinthetnek meg az érdeklődők. Először a „Mozdulatba zárt hangok” című koreográfiát mutatják be,
amit tavasszal már láthatott a közönség.
A Muszorgszkíj „Egy kiállítás képei” című művére készült táncjáték önmagában is különleges, hiszen az eredeti
mű mellett az Emerson Lake and Pal-

dapesti Fazekas Mihály Gimnázium
tanulója (f. t.: Csigi Imréné), Ku-

mer által készített modern átdolgozás
párhuzamosan jelenik meg a Castello
fúvósötös közreműködésével. A Rekviem a szerelemért a második részben
kerül színpadra.
Lapunk megkeresésére Vajda Gyöngyvér, a táncegyüttes vezetője elmondta,
ezzel régi vágya valósul meg.
– Már a zenekari bemutatón beleszerettem ebbe a műbe, s ebben nagy szerepe
volt Annus Rékának, akinek a népi

rucz Jessica Kitty, a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium diákja (f.
t.:Virág Ágnes) és Végi Orsolya, a
Petőfi Sándor Általános Iskola diákja
(f. t.: Tubáné Madas Ildikó) vehette
át.
Az eseményen a versenyzők mellett
elismerést vehetett át Mihályné KissSimon Judit, a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ
munkatársa, akinek a szervezésben
végzett munkáját, valamint a Lázár
Lovaspark, aminek a támogatását köszönték meg emlékmedállal.
bj
éneke teljesen elvarázsolt. Már akkor
tudtam, színpadra fogom állítani. Nem
volt könnyű feladat, hiszen ez egy vallási témájú mű, ám mégsem a hitéletről
szól, hanem arról, mennyi megpróbáltatáson megy végig az ember, amíg megtalálja a társát. Izgalmas feladat volt ezt
táncba önteni. Azt hiszem, jó párosítás a
Muszorgszkíj darabbal, hiszen mindkettő olyan témát jár körül, ami megfoghatatlan. Ilyen a művészet is, és a szerelem is. Addig izgalmasak, amíg titkokat
rejtenek, s mindkettő távol van a realitásoktól. Jellemző rájuk egyfajta lebegés, ami ha megszűnik, ha az érzelmek
felett a tudatosság válik erőteljesebbé,
akkor már nem jó…
Az előadás december 1-jén 18 órakor
kezdődik a Művészetek Házában. A koreográfiákat Kézér Gabriella és Vajda
Gyöngyvér készítették.
jk

Zenés irodalmi est a Gödöllői Városi Vegyeskarral

Karácsonyi dallamok a könyvtárban
A karácsony közeledtével, folytatva a korábbi évek hagyományait, idén is adventi-karácsonyi
zenés-irodalmi esttel várja az érdeklődőket a Gödöllői Városi Vegyeskar a könyvtárban, december 13-án, pénteken 18 órai kezdettel.
A vegyeskar a korábbi évekhez hasonlóan, az advent – a várakozás, készület –
idejéhez kapcsolódó műveket szólaltat
meg, különböző korokból, majd a karácsony ünnepét kifejező kórusműveket
mutat be. A közönség először hallhatja
Bach-Gounod Ave Mariáját, amely nem
csak szólóénekessel szólal meg, hanem
a hozzá készült kórussal. Igazi különlegességnek ígérkezik egy másik Ave Maria, Franz Biebl műve, amely hét szólamra íródott.

A kórus idei legkedveltebb darabjai
mellett egy meglepetéssel is készül: egy
olyan mű zongora kísérettel történő bemutatására, amely a jövő év tavaszán a
szimfonikus zenekarral fog teljes egészében felcsendülni.
Mindezek mellett természetesen a közismert karácsonyi melódiák is megszólalnak, melyekbe a közönség is bekapcsolódhat majd.
Az estet a művek között a kórus tagjai
által választott irodalmi részletek, versek teszik teljessé.
A Gödöllői Vegyeskar az ünnepet nem
csak városunk lakói számára szépíti
meg, hanem – szokását folytatva – a
Pest Megyei Önkormányzat Szociális
Otthonába, illetve a Kistarcsai Kórházba is ellátogat, hogy a zene erejével
nyújtson lelki támaszt az ott élőknek, a
betegeknek és a dolgozóknak.
bj
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Gödöllői adventi programok

Ünnepi készülődés
(Folytatás az 1. oldalról)

Amennyiben hihetünk az időjárás
előrejelzéseknek, már advent első vasárnapja is igazi karácsonyi hangulattal köszönt ránk. Gödöllő belvárosa, mint minden évben, most is
különleges ünnepi dekorációt kap, de
a karácsonyi megjelenés mellett az
idei programok is sokak számára szereznek kellemes perceket.
A december 8-ai MÁK Fesztivál
nem csak színes családi programnak
ígérkezik, hanem izgalmas gasztronómiai eseménynek is.
Az Erzsébet Királyné Étterem szervezésében süteménysütő versenyt
rendeznek, amin a legjobb mákos sütemény készítőket keresik. Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámon:
+36-20/322-9081.
A tervek szerint a délelőtt 11 órakor

A Fény csodája

Hanuka
A hanuka, a fények ünnepe. A
Makkabeusoknak a szíriai görögök feletti győzelmére (i. e.
165.), a jeruzsálemi szentély
megtisztítására és újraavatására, valamint a nyolc napon át
égő mécses csodájára emlékezik. Azon zsidó ünnepek közé tartozik, melyek nem a Tórán alapulnak (ilyen még például Purim). Jézus Krisztus is
rendszeresen feljárt megünnepelni a hanukát (János ev.
10/22). Ezt az ünnepet ismerik
leginkább a nem zsidók körében.
Miután a Makkabeusok megtisztították a szentélyt, csupán egy napra elegendő kóser olajat találtak, amivel
meggyújthatták a szent gyertyatartót,
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Város–Kép

kezdődő programok során a sütőverseny mellett mákos kézműves foglalkozások, mézesbáb készítés és koncertek várják az érdeklődőket, fellépnek többek között a Gödöllői Fiatal
Művészek Egyesületének tagjai és a
Csengettyű együttes.
Itt lesznek a gyerekek kedvencei, a
a menórát. Új olaj előállítására nyolc
napra volt szükség, de ekkor a hagyomány szerint csoda történt: az egy
napra elegendő olaj nyolc napon át
égett. Ennek emlékére a hanuka első
napjától kezdve minden este eggyel
több gyertyát gyújtanak meg a zsidó
családok, és olyan helyre teszik őket,
ahol hirdethetik az isteni csodát. A
gyertyatartót, amelybe a gyertyákat
helyezik, Hanukijának hívják.
Ez az ünnep a téli estéken különösen meghitt és sok vidámsággal teli.
A gyerekek trenderlivel (hanukai pörgettyű) játszanak, olajban sült finomságokat kapnak és hanukai dalokat
énekelnek. A középkortól kezdve
ezen az ünnepen ajándékot is kapnak
a zsidó gyerekek
A hanukijának, azaz a hanukai menórának kilenc ága van, nyolc normál
gyertyatartó és egy „szolga” (samesz). A „szolga” segítségével kell
meggyújtani a nyolc gyertyát vagy
mécsest. Első nap egyet, másodikon
kettőt és így tovább. Az ünnep végén

gólyalábasok, és megtudhatják, miről
mesélnek „a régi világ” hangszerei. A
programokat a mákos sütemények
kóstolója teszi teljessé.
Az elmúlt évek adventjeinek kiemelt eseménye volt a Betlehemből
érkező békeláng fogadása. Idén december 15-én, vasárnap 16 órakor érkezik a láng Gödöllő főterére, ahonnan gyertyákkal, mécsesekkel, mindenki magával viheti otthonába.
Mindezek mellett az adventi hétvégéken pénteken 18-19-ig, szombaton és vasárnap pedig 16-18 óráig zenés, ünnepi műsor várja az ide látogatókat.
A hétvégi programokban fellépnek
a Premontrei Szent Norbert Gimnázium diákjai, a Kiss Kata Zenekar, az
Erkel Ferenc Általános Iskola kórusai, az Esztrád színház és a Damjanich János Általános Iskola diákjai, a
Fóti Művészeti Iskola növendékei, a
MASZK Bábszínház, a Magyar Népmese Színház, a Four Bones Quartet,
valamint a galgahévízi művészeti
csoportok és a kistérségi általános iskolák diákjai.
kj
minden láng ég (nyolc plusz a szolga), így szimbolizálva, hogy az olaj
kitartott nyolc napig.
A hanuka fontos kelléke egy speciális négy oldalú pörgettyű, a

trenderli. A jiddis eredetű szó héberül
szevivón, de dreidel, dradel, kreisel,
trompo néven is ismerik egyes országokban.
A trenderlivel gyerekek játszhatnak hanuka alatt csoportban. A pörgettyű négy oldalán egy-egy betű olvasható, és ezek a betűk határozzák
meg a játékosok által teendő továbbiakat. Idén november 27-én éjjel köszönt be a hanuka.
pts

A növekvő fény idején

Adventus Domini
December 1-jén advent első
vasárnapját ünnepeljük, elcsendesedünk, várjuk a Messiás megszületését. Az advent
a karácsonyt (pontosabban december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól – más megfogalmazásban a Szent András
napjához legközelebb eső vasárnaptól – számított időszak,
ami a karácsony előtti vasárnapig tart, s ezzel veszi kezdetét
az egyházi év. A szó jelentése
„eljövetel”. A latin „adventus
Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „Úr eljövetele”.
Csönd, elmélkedés, imádság, bűnbánat jellemzi ezeket a napokat. A katolikus templomokban ebben az időszakban nem díszítik virággal az oltárt, az orgona csak az ének kíséretére
szorítkozik, a miséző pap viola miseruhát használ.
Régi szokás, hogy
az adventi hétköznapokon
hajnali,
úgynevezett rorate
misét
végeznek,
amit a középkorból
eredeztetett kifejezésekkel
angyali
vagy aranyos misének is hívtak, és
Szűz Mária tiszteletére ajánlottak.
Régen éjféli harangzúgás jelezte az
advent kezdetét, s egyben az egyházi
év megnyitását is. Egykoron a vallásos emberek szigorú böjtöt tartottak
ezen idő alatt.
A várakozás jelképe az adventi
koszorú, ami általában fenyőágból
készül, s melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe hagyományosan lila, mindössze egy, az utolsó

rózsaszín. A gyertyákat vasárnaponként gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten
Jézusban a várakozónak ad karácsonykor.
Emellett a gyertyák egy – egy fogalmat is szimbolizálnak: a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt, de
egyben a katolikus szimbolika szerint
egy-egy személyre (vagy közösségre)
is utalnak:
1. Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást
(hit);
2. zsidó nép – akinek megígérte,
hogy közülük származik a Messiás
(remény);
3. Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az
utat az emberek szívéhez (szeretet);
4. Szűz Mária – aki megszülte a
Fiút (öröm – rózsaszín gyertya).

Az adventi koszorún mind a négy
gyertya egyszerre ég az utolsó vasárnapon.
Az adventi koszorú ma már nem
csak a liturgikus színekben, hanem
számtalan különböző díszítéssel jelenik meg, s szinte minden otthonban
meggyújtják gyertyáit a várakozás
idejében.

MEGHÍVÓ
A gödöllői zsinagóga és dr. Leo Tschoell emlékezete

Gödöllői emléktáblák
A Kossuth Lajos utcai bölcsőde falán
két emléktábla is emlékeztet az egykori
gödöllői zsidó közösségre. Ennek az
épületnek a helyén állott ugyanis a gödöllői zsinagóga, azaz a Bét Hakneszet
– a gyülekezet háza.
Az épületet 1899-ben Baumhorn Lipót
tervei szerint építették. Az építész több
ismert magyarországi zsinagógát tervezett, összesen 22-t, köztük például az
esztergomit, szegedit, egrit, vagy a leg-

zett el a fasizmus áldozatainak emlékére. Az avatáson jelen volt Szabad
György, a magyar országgyűlés akkori
elnöke és Schweitzer József nyugalmazott főrabbi.
Emellé 2012. júniusában került fel a
zsidómentő dr. Leo Tschoellnek emléket állító tábla, aminek avatása hasonlóan jeles esemény volt. A család
nevét ma már ö betűvel írja, dr.
Tschoell Leo gödöllői évei alatt azon-

világot ment meg.” Zoltai Gusztáv elmondta, dr. Leo Tschoell emlékét olajfa őrzi Jeruzsálemben, a világ igazainak kertjében.
A Varga Árpád kőfaragó mester által
készített emléktáblát Verő Tamás rabbi
emlékimáját követően leplezték le.
Dr. Leo Teschoell Meránban született.
Grazban egy kis céget alapított, amely
kegytárgyak készítésével, és árusításá-

A Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány
és
Gödöllő Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja önt és családját

2013. DECEMBER 8-ÁN (VASÁRNAP)
15 ÓRÁRA
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
belső udvarára az

ANTALL JÓZSEF-UDVAR ÁTADÁSÁRA,
VALAMINT AZ EMLÉKTÁBLA FELAVATÁSÁRA
SISI BARÁTI KÖR
ismertebb mindközül Budapesten a
Páva utcait.
Az egykori zsinagóga körül telepedtek
le később a gödöllői zsidók is, számos
üzletet nyitottak itt. A II. világháborúban ezen a helyen alakították ki a
gödöllői gettót. A II. világháborúban
ért sérülések miatt az 1950-es évekre
az épület állapota rohamosan romlott,
menthetetlenné vált, majd lebontották.
Helyére bölcsődét építettek, melynek
falára 1993-ban az MDF helyi szervezete Gémesi György polgármester
kezdeményezésére emléktáblát helye-

ban még a régi (oe) változatot használta. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Ilan Mor, Izrael magyarországi
nagykövete, Zoltai Gusztáv, Verő Tamás, Forgách János valamint Norbert Tschöll (dr. Leo Tschoell unokaöccse) és felesége.
Dr. Leo Tschoell emlékét Zoltai Gusztáv, a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatója elevenítette fel. Kiemelte, sokan
találtak menedéket gödöllői házának
pincéjében, s menekültek tovább a tőle
kapott hamis iratokkal.
„Aki megment egy életet, egy egész

val foglalkozott. Ausztria német megszállását követően előbb Jugoszláviába, majd onnan Magyarországra menekült. Gödöllőn telepedett le, a Kossuth
Lajos utca 44. szám alatt lakott. Az
osztrák ügyvéd a bíróságon dolgozott.
Titkos feladata volt a Kassa és Budapest közötti területen élő zsidóság mentése. Gödöllőt 1956-ban hagyta el,
majd Bécsben telepedett le. 1968-ban
kapta meg az „igaz ember a nemzetek
között” címet, emlékét a jeruzsálemi
Yad Vashem-ben őrzik. 1980. decemjb
berében Bécsben halt meg.

SZERELMETES HISTÓRIÁK
„A windsori szerelmesek”
Péterfi előadása VIII. Edwardról és
Wallis Simpsonról
Időpont: 2013. december 9., hétfő, 17 óra
Helyszín: Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ
VIII. Edward – aki szívesen vadászott Gödöllőn
– Angliá koronázatlan királya szerelme, Wallis
Simpson kedvéért lemondott a brit trónról. Ma
is windsori hercegként emlékszik rá a világ.
A Sisi Baráti Kör előadássorozata (III. rész).
A belépés díjtalan!

jb
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Elindult az etetési szezon

Segítsük a madarakat!
Köztudott, hogy télen nem
minden madarunk vonul melegebb tájakra, számos faj itthon
marad. Az már kevésbé közismert, hogy a tőlünk északabbra fekvő, mostohább téli klímájú területek madarai számára
sok esetben Magyarország jelenti a telelőterületet. Bár a ház
körül is gyakori madarak emberi segítség nélkül is átvészelnék a telet, az etetés nagy
könnyebbséget és biztonságot
jelent számukra, nekünk pedig
rengeteg
megfigyelési
élményt, különösen itatással és
mesterséges odúkkal együtt,
de csak akkor, ha az etetést folyamatosan, egész télen végezzük.

Miért fontos az etetés folyamatossága?
A madarak gyorsan megszokják és
számítanak az etetőhelyek táplálékkínálatára, évről-évre akár messziről
is visszatérnek a stabil etetők közelébe telelni, ezért ha váratlanul abbahagyjuk az eleség pótlását, rengeteg
madarat hozhatunk nehéz helyzetbe.
Az etetőre járó kistestű, gyakran alig
4,5-10 gramm (!) körüli testtömegű

Mikor etessünk?
Az etetési időszak dandárja Magyarországon az első fagyok beköszöntétől (általában november elejétől)
ezek tartós megszűnéséig (akár április
közepéig) tart. Azonban az sem okoz
gondot, ha a madáretetést − különömadarak számára -10 Celsius alatti
hőmérsékleten a túlélés gyakran arról
szól, tartalékaik csak arra elegendőek,
hogy át tudják vészelni a fagyos éjszakát. Ha másnap nem tudnak eleget
táplálkozni az alig 5-6 órányi nappali
periódusban, például azért, mert nem
töltöttük fel az etetőt, könnyen elpusztulhatnak a következő hideg éjszakán.

sen ha új helyen szeretnénk elindítani
ezt − már az ősz beköszöntével, szeptember elején elkezdjük. Különösen
akkor, ha az aszályos időjárás miatt
gyenge volt a fűfélék terméshozama.
Ilyen korai kezdésnél elég néhány
marék magot kiszórnunk (mivel a
boltokban ilyenkor még nem kapható

napraforgó, az állatkereskedésekben
beszerezhető pintyeleség köles és a
tört dió is tökéletesen megfelel), illetve az ágakra egy-két almát felszúrnunk, ami a településen áthaladó, vonulóban lévő madarak zsírtartalék felhalmozását is segítheti ott, ahol hiányoznak a magas cukortartalmú bogyókat tartalmazó bodzások.
Hazánkban szerencsére
továbbra
sincs szükség az egész éves etetés
gyakorlatának bevezetésére, ezért a
költési időszak kezdetével, legkésőbb
április közepén fejezzük be a kert madarainak etetését.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Hatvan: Keverék, felnőtt szuka
kutyus. Elég aktív, pörgős, nehezen viseli a bezártságot. Reméljük egyszer érte is eljön az álomgazdi.
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Élő-Világ

Mivel etessünk?
A téli etetőn alkalmazható madáreleségek három nagy csoportba sorolhatók, és ezek mindegyikét egyszerre
érdemes alkalmazni:

Állati zsiradék
Az olajos magvakhoz hasonlóan fontos téli etetőanyag az állati zsiradék: a
nem sós vagy kifőzött szalonna, a
faggyú, illetve a ma már szinte bármely élelmiszerbolt állateledel kínálatában szereplő cinkegolyó. Legalább ilyen jó, ha lágy sajtot is kiteszünk valamilyen vízszintes felületre, akár az etető sík tetejére, mert
ezt is nagyon szeretik a madarak, kü-

lönösen a vörösbegyek. Az etetési
időszak végén megmaradó cinkegolyó zacskóban, mélyhűtőben eltárolható a következő szezonig. Lakótérben, garázsban ne tartsuk ezeket, mert
a nyári melegben felszabaduló illatanyagok odavonzzák a molyokat, és
mire észbe kapunk, a lakást elözönlik
a molylepkék.
Alma
Az olajos magvak és az állati zsiradék
mellett gyümölccsel, elsősorban a
legolcsóbb almával is etessünk. Ezeket lehetőleg szúrjuk fel bokrok és
fák ágcsonkjaira, de néhány szemet a
talajra is tehetünk, így a madarak hóeséskor és azt követően is hozzáférhetnek, míg a földre szórt élelem mindaddig elérhetetlen számukra, amíg el

Olajos magvak
A legfontosabb téli madáreleség a
nem sózott, nem pirított, magas olajtartalmú fekete (ipari) napraforgó. A
szotyiba érdemes apró szemű magvakat: kölest, muhart stb. keverni, a legegyszerűbb, ha az állatkereskedésekben, barkácsáruház-láncokban kapható pinty és hullámos papagáj magkeveréket vásárolunk. Ne keseredjünk el, ne
reklamáljunk, inkább örüljünk, ha a
vásárolt napraforgó törött, „szemetes”. Sok madár csőre ugyanis nem

Kenyeret, morzsát énekesmadaraknak soha!
Soha ne adjunk az énekesmadaraknak
kenyeret, kenyérmorzsát, mert ezek
erjedésnek indulva gyomor- és bélgyulladást, akár a madarak pusztulását okozhatják (a vízi madarak:
hattyúk, récék, libák számára az alkalmi kenyérfogyasztás nem jelent egészségügyi problémát).

Az aszalt gyümölcsök nemcsak finomak, hanem egészségesek is: az elkészítésükhöz nincs szükség cukorra, kicsi
a súlyuk, jól tárolhatók, de szép és jó
aszalványt csak egészséges, érett gyümölcsből lehet készíteni. Nem szabad
összetéveszteni az aszalást a szárítással.
A termény 70-80 százalékos víztartalmát oly módon kell 15-20 százalékosra

Milyen kerti terményeket érdemes
megaszalni?
A gyümölcsök közül az őszibarackot, a
szilvát, az almát, a körtét, a birset. A
zöldségfélék közül a sárgarépát, a petrezselyem gyökeret, a zellert, a vöröshagymát. Feltétlenül érdemes télire
aszalni fűszernövényeket, kaprot, tárkonyt, lestyánt, citromfüvet, borsosmentát, bazsalikomot.
Kiválóan aszalható a legtöbb termesz-

Babat: Labrador keverék szuka.
Ápolt, gondozott kutyus, cicákkal
és más kutyákkal is remekül kijön. Nagyon reméljük hogy érte is
jelentkezik a gazdija vagy új örökbefogadója.

csökkenteni, hogy fokozatosan, lassan
aszalunk, mert így a termény nem veszíti el az értékes levét, a zamatát és a
felszínén nem képződik kemény, rágós
kéreg.
Az aszalandó gyümölcsöt tisztítsuk
meg, ha van, akkor szedjük ki a magját,
daraboljuk fel. A barnuló gyümölcsöket
se dobjuk ki, citromsavas vízben fürdessük meg és használhatjuk azokat is.
Célszerű a szilvát 1-2 százalékos szódabikarbóna oldatba mártani, mert ez leoldja a szilva felületét bevonó viaszréteget. Ezután a szilvát le kell öblíteni
tiszta vízzel.
Az aszalás alacsony hőmérsékleten, 5560 fokon kezdődjék, később ezt 75-80
fokra lehet emelni. Egy kg szilvából 3035 deka aszalvány származik.

Nyáron a napon aszalással is lehet
próbálkozni: a vékony rétegben, napra kiterített, előkészített gyümölcsöket, időnként megforgatva, szerencsés esetben 5-10 nap alatt megaszalhatjuk. Lehet aszalni a gáztűzhely sütőjében, alufóliával kibélelt tepsiben
és nagyon jól beváltak az asztali,
elektromos aszalók is.
edenkert.hu

mme

A kutyusokról érdeklődni lehet a 06-20-5548-450-es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e-mail címen.

Jessie: Fiatal drótszőrű vizsla szuka.
Nyakában a képen látható fényvisszaverő nyakörv volt, chipje nincs.
Nagyon szeretnénk megtalálni az
eredeti gazdiját.

Kevesen aszalnak otthon gyümölcsöt, pedig az aszalás a legősibb tartósítási eljárás, amihez
nem kell semmi segédanyag, tartósítószer vagy csomagolóanyag. Ősszel sok otthonban felhalmozódik az alma, a körte vagy
a szilva, ne hagyjuk, hogy megromoljon. Aszaljuk meg!

tett és gyűjtött ehető gomba. Ezen utóbbiakat aszalás előtt tessék megvizsgáltatni! Nem lehet aszalásra használni a
hazai szőlőket, nem érdemes kísérletezni a mazsola készítésével!
nem takarítjuk a havat. Az almát gyakorlatilag minden lágyevő, tehát rovarokat (is) fogyasztó madár kedveli,
így nagy segítséget nyújthat szokatlan
módon áttelelő madaraknak, például
a barátposzátának.
Adható a madaraknak ezen kívül főtt
rizs, főtt tészta, levesben főtt zöldségek, ezeket elsősorban a rigók és
rovarevők fogyasztják.

elég erős az egész napraforgó szemek
feltörésére (például vörösbegy, ökörszem), e fajok csak a törött szemekből
kihulló magtörmeléket, a napraforgóba keveredő gyom és egyéb apró
magvakat tudják hasznosítani.

Hogyan aszaljunk gyümölcsöt?

Frakk: Felnőtt vizslakeverék
kan. Sajnos, nagyon sovány, nehezen viseli a raboskodást. Türelmes, végtelenül jóindulatú kutya. Szeretnénk, ha mielőbb
gazdira találna.

KEDVES KUTYABARÁTOK!
Segítséget szeretnénk kérni
mentett kutyáink ideiglenes elhelyezésében.
Jön a hideg, ne kelljen utcán
hagynunk a kidobott, hajléktalan kis állatokat! Élelmezésükről
és orvosi ellátásukról mi gondoskodunk, csak helyet kérnénk
nekik.
+36-20/291-7233
+36/70/2819-555
Köszönjük: Árva Lelkek
Állatvédő Egyesület

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
November 30-án
szombaton 9-11 óráig
December 1-jén
vasárnap 9-11 óráig
Dr. Koleszár István rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 30/535-5523

8 Gödöllői Szolgálat

2013. november 26.

Sport

Labdarúgás – Fejben már szabadságon volt a GSK

Röplabda – Történelmi siker a Challenge kupában

Csúszott az olaj Battán

Továbbra sem megy a MEVZA-ban

Vereséggel zárta a Pest megyei
I. osztályú bajnokság őszi szezonját a Gödöllői SK felnőtt labdarúgó csapata, miután az utolsó előtti Százhalombatta otthonában kapott ki 2–0-ra. A GEAC
csapata viszont győzni tudott a
megye kettőben.

Továbbra is keresi a győzelemhez vezető utat a Közép-európai
Ligában a TEVA-Gödöllői RC csapata, akik a 6. játéknapon a Maribor ellen maradtak alul haza környezetben. A Challenge kupában viszont történelmi sikert aratott a csapat.

Lélektelen játék egyenlő volt a vereséggel. Talán legrövidebben így lehetne
összefoglalni a GSK százhalombattai
vendégjátékát. Jenei Sándor tanítványai fejben már téli szabadságukat tervezgethették, ugyanis a házigazdák
minden tekintetben felülmúlták városunk csapatát és megérdemelten tartották otthon a három bajnoki pontot.
A Gödöllő 20 ponttal, 19-24-es gólkülönbéggel a 8. helyről várhatja a tavaszt.

Pest megyei I. osztály, 15. forduló
Százhalombattai LK – GSK 2–0 (0–0)
II. osztály – Győztes rangadó
Sikerrel vette utolsó őszi hazai meccsét
Sztriskó István csapata. A GEAC
szomszédvári rangadón verte meg az
Isaszeg együttesét. Érdekes, hogy két
egykori gödöllői csapattárs találkozott a
kispadokon, ugyanis a vendégeket
Szász Ferenc gardírozza.
A jelenleg 13 pontjával a 14. helyen álló
GEAC az utolsó őszi találkozóján a 3.
fordulóból elmaradt mérkőzésen a sereghajtó, mindössze 1 pontos Püspökhatvanhoz látogat a hétvégén.
Peste megyei II. osztály északi-csoport, 15. forduló: GEAC – Isaszegi SE
3–2 (1–1) Gól: Menyhárt Péter, Czuczor Attila, Veszely Károly
-ll-

Kézilabda – Közel a ponthoz

Dráma az egyetemi csarnokban
Közel állt a pontszerzéshez a
Gödöllői KC csapata, miután a
Hajdúnánás elleni hazai derbin
az egyenlítésért támadhatott,
de végül egy rossz passz meghiúsította azt, hogy pontot
szerezzenek Bartos Gábor "legényei".
10 forduló után még pont nélkül álló
Gödöllő a 11. helyen álló, és nem verhetetlen Hajdúnánást fogadta, így
joggal reménykedhettek a pontszerzésben a mieink. Az első félidőben jól
kezdő GKC a játékrész végére eladta
előnyét, majd a folytatásban ide-oda
potyogtak a gólok, így izgalmas hajrá
következett. A találkozó végét jelző
dudaszó előtt 25 másodperccel a vendégek megszerezték a vezetést, de le-

hetett volna válasza a GKC-nak,
ugyanis 13 mp-el a vége előtt egy
vendég kiállitás és vészkpaus pá-lyára küldése miatt kettős embere-lőnyben támadhatott Bartos Gábor csapata. Nem sikerült végül az egyenlítés, ugyanis egy rossz bejátszás a vendégek kezében landolt, így maradt ismét a vereség és az újabb pont nélkül
megvívott találkozó. A Gödöllői KC
10 fordulót követően 0 pontjával az
utolsó, 14. helyen áll az NB I/B keleti
csoportjában. A juniorok magabitosan
nyertek, ezzel 14 pontosak és jelenleg
az 5. pozíciót foglalják el a bajnoki
tabellán.
Férfi NB I/B keleti-csoport, 10. forduló: GKC – Hajdúnánás-Robzol
2000 KS 22–23 (9–9) Juniorok: Gödöllő – Hajdúnánás 25–20
-tt-

MTK jubileum gödöllőiekkel

Két díjazott a 125. évfordulón
November 16-án rendezte
meg a 125., jubileumi évfordulóját a Magyar Testgyakorlók Köre, közismertebb nevén
az MTK.

ványai, a Török Ignác Gimnázium
tanulói, Blaubacher Dóra (balra),
valamint Hornyák Bernadett
(jobbra) vehettek át a prominens
-liszemélyektől elismerést.

A klub elnöke Deutsch Tamás (a
képen balra), Schmitt Pál (középen) volt köztársasági elnök és Orbán Viktor (jobbra) miniszterelnök
több sportolót is díjazott, köztük két
gödöllői, immáron a kék fehéreknél
sportoló hölgyet is.
Majoros Gusztáv kézilabdás tanít-

Asztalitenisz – Megvannak az első pontok

Feljövőben a GEAC
Megszerezte első pontjait a
férfi Extra Ligában szereplő
GEAC asztalitenisz csapat,
akik a Kiskunfélegyházát verték idegenben, míg Békésen
döntetlent értek el.
Legutóbbi 4 meccséből végre sikerült
pontokat szereznie a Gödöllői EAC
csapatának és jelenleg 3 pontja van,
de ez továbbra is kevés az előzéshez,
így a két meccsel kevesebbet játszó
riválisok mögött, az utolsó, 10. helyről várja majd a Gödöllő a januári
folytatást.
Eredmények, 6-9. forduló: Békési TE
– GEAC 5:5, GEAC – Nyírbátor 3:7,
Félegyházi ASI – GEAC 3:7, GEAC
– Szeged 4:6;
A GEAC kettő az NB II-ben Kemecsén kapott ki 10:8-ra, ezzel továbbra
is 4. a tabellán, míg az NB III-ban
szereplő hármas számú alakulat Da-

bason kapott ki 13:5-re és 9. a tabellán csoportjában.
A Pest megyei bajnokságokban szereplő gödöllői csapatok közül a IV.
számú a Dabas kettővel remizett (9:9)
és jelenleg 2. a megyei A csoportba. A
megyei B északi csoportjában szereplő csapatok közül a GEAC V. állt asztalhoz és játszott 9:9-es döntetlent
Vámosmikolán. Ez a formáció a 4.,
míg a most szabadnapos VII. csapat
az első helyen áll. Végül a déli csoportos csapatok közül a GEAC VI.
17:1-re (a Nagykáta ellen), míg a GEAC VIII. 14:4-re kapott ki (Gyálon).
Előbbi az utolsó, 12., míg utóbbi gödöllői gárda a 10. helyen áll csoportjában.
-il-

Nem várt könnyű feladat a gödöllői hölgyekre, ugyanis az elmúlt két év győztesét, a mostani kiírást is vezető, továbbá hazája, a szlovén bajnokság aranyérmese a Maribor ellen kellett volna diadalmadkodni. Szalay Attila tanítványai
mindent megtettek ugyan, de a klassz-

sokkal jobb vendégek három könnyű
játszmában lerendezték a meccset, így
továbbra is várat magára az első gödöllői győzelem a MEVZA (Közép-európai) ligában.
Közép-európai Liga, 6. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Nova KBM Branik Maribor (szlovén) 0–3 (-15, -12, 16)
Challenge kupa – Nagyszerű első meccs
Történelmi sikert ért el a TEVA-GRC
csapata az idei CEV (Challenge) kupa 2.
fordulójának odavágóján az osztrák
Hartberg vendégeként. A kupában har-

madszor induló Gödöllő még nem
nyert: 2007-ben svájci, míg tavaly görög ellenfelével szemben esett ki kettős
vereséggel a csapat. Széles Petráék a 32
közé jutásért a harmadik számú ausztriai
formációt verték meg magabiztosan,
3–1-re, ezzel nagy reményekkel várhatják a november 27-ei visszavágót mieink.
Challenge kupa, 2. forduló, 1. meccs
TSV Hartberg – TEVA-Gödöllői RC
-li1–3 (23, -19, -19, -13)

Challenge Kupa,
2. forduló, visszavágó:
November 27., szerda
18 óra
TEVA-GRC – TSV
Hartsberg (osztrák)
(SZIE csarnok)

Atlétika – 105. Mezei ob

Aranyérmes Fekete Ábel és a 15 éves fiú csapat
Az idén 105. alkalommal került
megrendezésre a Mezei Országos Bajnokság. A helyszín ezúttal a pestszentlőrinci Bókaykert dimbes-dombos terepe
volt, ahol Fekete Ábel egyéniben lett bajnok, míg a 15 éves
csapat szintén aranyérmes
lett.
A GEAC hosszútávfutói közül 35-en
tették próbára edzettségüket ezen a
versenyen (a második legnépesebb
csapat volt a mienk). Azonban nem
csak a részvételért utaztak a gödöllői
atléták a fővárosba, hanem érmeket és
értékes helyezéseket gyűjteni.
Az első bronzérmet a 13 éves lányok
csapata (Varga Vivien, Pótha Johanna, Bucsai Anna) szerezte meg.
Nem akartak lemaradni mögöttük a
14 éves lányok sem (Konkoly Natália, Erőss Katica, Németh Eszter),
Ők is a 3. helyet szerezték meg.
A 15 éves fiúk, Fekete Ábel, Bencsik
Gergő, Pápai Benedek címvédőként
érkeztek a bajnokságra, az elmúlt két
évben mezei futó csapatban, valamint

a különböző hosszúváltókban egyszer fia nyakába akasztották az aranyat.
sem sikerült őket legyőzni. Most is Az egyéni teljesítményeket tekintve
így volt, óriási fölénnyel nyertek és elismerésre méltó még Varga Vivien
védték meg ob elsőségüket. Teljesít- 7., Kovács Balázs 9., Bencsik Gergő
ményük megkoronázása volt Fekete 8., Moldován-Horváth Katinka 8., PáÁbel egyéni győzelme. Ábel a rajtnál pai Benedek 10., Nagy Imola 11. heaz élre állt, az általa diktált iramot lyezése.
egyre kevesebben bírták és a 4500 A további csapat eredmények: 16-17
méteres táv végén nagy hajrával éves lányok: 4. hely, 14 éves fiúk: 5.
hagyta faképnél riválisait. Öröm volt hely, 13 éves fiúk: 7. hely, 16-17 éves
látni, az elszántságát és ahogy meg- fiúk: 7. hely.
valósította célkitűzését.
Azokat, akik szeretnének csatlakozni
A junior (18-19 éves) lányok csapat- egy ilyen sikeres csapathoz, szeretetban (Moldován-Horváth Katinka, tel várják a Gödöllői Egyetemi AtléZsíros Zsanett, Kiss Tünde) ezüst- tikai Club edzői!
-ggyérmet vehettek át a
dobogón. A fiúk ezen korcsoportjában
Pápai
Márton
rendkívül okos futással fokozatosan
küzdötte előre magát a népes és erős
mezőnyben és szerzett bronzérmet.
A felnőtt nők között
a volt GEAC-os ne- Fekete Ábel (a dobogó tetején) és edzője, Gadanecz
velés, Erdélyi Zsó- György (balra) joggal lehetnek büszkék

A Serdülő II-es korcsoportban induló
Szabó Csilla, Darabont Zsanett,
Köhler Kitti leány hármas töretlenül
jó versenyzéssel, minimális hátránnyal lett ezüstérmes. A Grassalkovich
SE újonc leány párosa, Márta Blanka, Boechat Anna összeszedett gyakorlatával, a pontszámok alapján
holtversenyben második lett, csak az
ilyenkor szokásos számítások miatt
kaptak mégis bronzérmet.
Gyermek leány hármasban a Darabont Júlia, Zamecz Kitti, Lőrincz
Boglárka éppen lecsúszva a dobogóról és lett 4., míg a Méder Boróka,
Bréda Abigél gyermek leány páros

egy helyet javítva most hetedik lett.
A programok közötti szünetben volt a
kézállófa verseny, melyen a nemzetközi versenyen indulni készülő egységek felső tagjainak kötelező az indulás. A verseny érdekessége, hogy a
leány és fiú indulókat egyben, csak
korosztályonként értékelik. A Grasiból Alton Sophie harmadik, Trézsi
Richárd (ő nem felsőként, hanem alsóként indult a versenyen, ami ritkaság) negyedik, Köhler Kitti hetedik
helyet ért el.
Köhler Ákos edző értékelt: – A mostani versenygyakorlatok ismét jól sikerültek, azonban általánosan elmondható volt, hogy a szokásosnál alacsonyabb pontokat adtak minden indulónak. A verseny jó felkészülési lehetőség volt az országos bajnokságon induló egységeink számára.
-ká-

November 30., szombat 10 óra,
GEAC III. – Kecskeméti Spartacus II.
Pest megyei A-csoport, 9. forduló
November 30., szombat 10 óra,
GEAC IV. – Zsámbéki SBE
Pest megyei B/észak, 9. forduló
November 30., szombat 10 óra,
GEAC V. – Hévízgyörki SC
(mind a Török Ignác Gim. terme)

Pest megyei B/dél, 9. forduló
November 28., csütörtök 18 óra,
Szent Imre iskola tornaterme:
GEAC VIII. – GEAC VI.
Röplabda:
Challenge Kupa, 2. ford., visszavágó
November 27., szerda 18 óra, SZIE
Sportcsarnok:
TEVA-GRC – TSV Hartsberg (osztrák)

Akrobatikus torna – IX. Fradi Kupa

5 Grassalkovich SE érem
2013. november 23-án rendezték meg a Budapesten a IX.
Fradi Kupát. A Grassalkovich
SE 6 egységgel indult a versenyen, amely az utolsó lehetőség a decemberi Országos Bajnokság előtt.
12-18 éves korosztályban a Papp
Csenge, Papp Kinga, Alton Sophie
leány hármas fegyelmezett, kiegyensúlyozott versenyzéssel aranyérmet
szerzett. Az újonc fiú páros (Varga
Levente, Köhler Csaba) összeállításban eddigi legjobb gyakorlattal első lett.

Heti sportajánló

Mikor, hol, ki?
Asztalitenisz

NB II. észak-kelet, 8. forduló
November 30., szombat 10 óra,
GEAC II. – Egri ÁFÉSZ SC II.
NB III. közép-csoport, 9. forduló

Lakossági gimnasztika!

Játékos Atlétika
Játékos, atlétika jellegű foglalkozás indult 6-10 évesek részére, október 15-től az Erkel iskola alagsori tornaszobájában!
A foglalkozások ideje: kedd-csütörtök 16.30-17.30-ig.
Jelentkezni lehet:
kirchhofer.se@gmail.com

A kép illusztráció

Ingyenes testmozgási lehetőség heti egy
alkalommal a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Torna Szövetség Aerobik
Szakág, valamint a Gödöllő Város Önkormányzatának támogatásával. Várunk
mindenkit szeretettel, kortól, nemtől függetlenül! Helyszín: Művészetek Háza,
F51-52-es terem. Időpont: szerdánként
19-20 óráig. Bővebb információ:
a 06/70-28-30-588 –as telefonszámon.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

AZ ÜRES KALITKA TITKA
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer
egy messze földön híres mesterember, akit egy napon titokzatos látogató keresett fel, és arra kérte,
készítsen neki egy olyan kalitkát,
amilyet még soha senki nem
látott…
Akár így is kezdődhetett volna annak a kalitkának a története, amit a
látogatók a november 14-én nyílt
időszaki kiállításon tekinthettek
meg, és ami főszereplője lesz annak a játéknak, amire invitálunk
minden dús képzeletű,
szerepjátékhoz kedvet érző lányt és
fiút illetve hölgyet és urat
6-tól 66 évesig.
A játék 90 perces, minden
pénteken 15.30- kor kezdődik,
múzeumi belépőjeggyel lehet
részt venni rajta.
Várjuk csoportok jelentkezését is,
előzetes megbeszélés alapján.
Ivókné Szajkó Ottília
Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: (28) 421-998,
+36-20-269-2007
Fax: (28) 422-003
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

A Frédéric Chopin Zeneiskola
programjai
December 2., hétfő, 18.30:
Szkordilisz Emília, Börzsönyi Janka (oboa) és Pintér Kata (angolkürt) hangversenye
December 3., kedd, 16.30:
Braun Julianna (gitár) növendékeinek hangversenye
December 3., kedd, 18.00:
Kósáné Szabó Beáta (gitár) növendékeinek hangversenye
December 5., csütörtök, 17.00:
Fodor László (klarinét) növendékeinek hangversenye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóházában TIZENÖT ÉVES A GIM című csoportos
képző- és iparművészeti kiállítás látható

Kiállító művészek: Anti Szabó János, Bódis
Erzsébet, F. Orosz Sára, Farkas Éva, Fábián
Dénes Zoltán, Hauser Beáta, Katona Szabó
Erzsébet, Kárpáti Tamás, Karsai Zsófia,
Kecskés Zoltán, Kun Éva, Latin Anna, Lévai
Nóra, Müller Magda †, Orosz István, Pannonhalmi Zsuzsa, Pistyur Imre, Rékasy Levente,
Remsey András †, Remsey Flóra, Simonffy Márta, Szikora Tamás †, Szőcs Miklós Tui,
Szuppán Irén
A kiállítás megtekinthető: 2014. február 28-ig, minden szombaton és vasárnap
14 órától 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is.
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu; e-mail: gimhaz@invitel.hu
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A
pályázat
benyújtásának
feltételei:
– A helyiség bérbevételére magánszemély, jogi személy, vagy nem
jogi személy gazdasági társaság
pályázhat. A jelentkezéskor a magánszemély pályázó köteles bemutatni személyazonosító okmányait,
egyéni vállalkozó ezen túlmenően
egyéni vállalkozói igazolványát,
gazdasági társaság a társaság cégbírósági bejegyzését tanúsító cégkivonatot, valamint aláírási címpéldányt.

A bérbevétel feltételei:
– Bérbeadó és a nyertes pályázó
mint bérlő helyiségbérleti szerződést köt, melyben rögzítik a bérleti
jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.
– Bérlő köteles beszerezni a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges /hatósági/ engedélyeket.
– Helyiségbérleti szerződés csak
olyan pályázóval köthető, aki vállalja a bérleti díj értékállóságának
biztosítását oly módon, hogy a bérleti díjat a bérbeadó a szerződés
időtartama alatt minden évben a
jegybanki alapkamat mértékének
megfelelő százalékban növelheti.
– A helyiség használatából eredő
közüzemi díjfizetési kötelezettség
a bérlőt terheli.
– A helyiség nem adható bérbe bár,
borozó, italbolt, kocsma működtetése, valamint játékterem üzemeltetése, erotikus áruk forgalmazása és szexuális szolgáltatás céljára.

– A pályázó pályázatában köteles
kifejteni a folytatni kívánt tevékenységet, a helyiségbérleti díj irányára alapján megtenni helyiségbérleti díj ajánlatát, valamint nyilatkozni arról, hogy a bérbevételi
feltételeket elfogadja.

A beérkezett pályázatokról a Gazdasági Bizottság értékelése alapján
a képviselő-testület dönt.
A helyiség bérbevételével kapcsolatban további információ a
(28) 529-171-es telefonszámon
kérhető.

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a Gödöllő,
Ady Endre sétányon (5849/1
hrsz.) található „Gomba”
nem lakás célú helyiségét.
Gödöllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyiség
üzleti célú bérbeadását 28/2013.
(II. 14.) sz. önkormányzati határozatával rendelte el.
A bérbe vehető helyiség:
Gödöllő, Ady Endre sétány,
5849/1 hrsz.
Alapterület: 10 m2
Közmű ellátottság: víz, villany,
közcsatorna
Műszaki állapot: megfelelő, tisztasági festés célszerű
Bérleti díj irányár: 29.298
Ft/m2/év díjtétel alapulvételével:
24.415 Ft/hó + ÁFA
Egyéb: egészségügyi helyiséggel
nem rendelkezik, az épület helyi
védettség alatt áll.
A bérleti jogviszony időtartama:
határozott, 10 év + 10 év előbérleti
jog.
A helyiség megtekintésére a (28)
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Közérdek

529-171-es telefonszámon időpont egyeztethető.
A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllői Polgármesteri Hivatal,
Városüzemeltető és Vagyonkezelő
Iroda
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.,
III. emelet 303. sz. helyiség.

Tisztelt Lakosság! Kedves Betegeink!
KEDVES VÉRADÓ!
Tájékozatjuk Önöket, hogy a Tormay Károly Egészségügyi Központ – a
jelentősen megnőtt igénybevétel miatt – a zavartalan, illetve gördülékenyebb
betegellátás érdekében
2013. december 1-jétől a LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK (vérvétel, vizeletleadás) tekintetében bevezeti az előjegyzés alapján történő
ellátást.
Ennek megfelelően – az orvosilag indokolt sürgősségi vizsgálatra jelentkező
vizsgálatokon kívül – beteget csak előzetes telefonos előjegyzés/regisztráció
alapján fogadunk.
Az előjegyzési lehetőséget 2013. november 20-tól biztosítjuk munkanapokon 10 és 15 óra között a 28/410-815-ös telefonszámon.
Megértésüket köszönjük: az Intézet vezetése

Közérdekű telefonszámok
ELMÜ központi hibabejelentő: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS

Eurovill Kft. 2230 Gyömrő, Táncsics M. út 110.
Telefon: 06-40-980-030 (kék szám) Fax: 06-29530-101
E-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu www.eurovill.hu
VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295

BETEG EMBERTÁRSAINK
NEVÉBEN
KÉRJÜK ÖNT, VEGYEN RÉSZT
VÉRADÓ NAPUNKON.

TÁVHŐ Kft.: 514-096
Zöld Híd Kft.:418-603

ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Lehetőségei szerint kérjük, segítsen az új véradók toborzásában, a
térítésmentes véradó mozgalom
népszerűsítésében azért, hogy
minden rászoruló számára biztosítva legyen az életmentő, pótolhatatlan vér.
VÉRADÁS HELYE:
Polgármesteri Hivatal, Gödöllő
VÉRADÁS IDEJE:
2013. december 2. (hétfő)
10.00-18.00 óráig
Önzetlen segítségét minden beteg
nevében köszönjük!

November 25-dec. 1-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220
December 2-8-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,
06-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. Tel: 28/410-653,
06/30-331-8822.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340.

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36-80/300-300

ÜGYELETEK

Személyi igazolványát, lakcím ig.
kártyáját, a TB kártyáját és véradó
igazolványát feltétlenül hozza magával!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Gémesi György polgármester
decemberi fogadónapját az alábbi időpontban tartja:
2013. december 5., csütörtök, 10-12, és 14-16 óráig.

Tisztelt Érdeklődők!
MEGHÍVÓ a
GÖDÖLLŐI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
GÖDÖLLŐI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
GÖDÖLLŐI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
GÖDÖLLŐI RUSZIN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
testületeinek
2013. november 28-án (csütörtökön) 18 órakor tartandó
KÖZMEGHALLGATÁSÁRA
Az ülés helye:
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal földszinti nagyterme
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szabó László sk. GLNÖ elnöke
Balog Gyula sk. GRoNÖ elnöke

Meizner Sándor sk. GNNÖ elnöke
Havassy Marija sk. GRuNÖ elnöke

Gödöllővel kapcsolatos
hírekről, eseményekről
tájékozódhat:

www.godollonettv.hu
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2013. DECEMBER 6-22-IG
MINDEN NAP 9–18 ÓRÁIG

ADVENTI
KÉZMŰVES VÁSÁR
KEDVES VENDÉGEINK!
Gödöllő városi piac emeleti étterme újra fogadja a bankkártyával,
valamint a Szép Kártyával rendelkező vendégeit is!

Ötféle menü: 780 Ft

Háromféle menü: 880 Ft

és egyéb megszokott ételeink (gulyások, halászlé, vadak, halak).
NYITVA TARTÁS: Hétfő-péntek: 7-18.30
Szombat: 7-17.30 Vasárnap: 9-16.00

A SZÁLLODA KAPUALJÁBAN
ÉS AZ UDVARI
ÜZLETHELYISÉGBEN
HÉTVÉGÉKEN,
AZ UDVARBAN IS

12 Gödöllői Szolgálat
Keddenként 11-18 óráig
tartunk nyitva!

H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66, 70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16; P: 8:30-12; Hétfőn zárva!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem
áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Politikai jellegű
hirdetésekért szerkesztőségünk felelősséget nem vállal.
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális
számát, az alábbi lérhetőségeken tehet bejelentést:

20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu
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KÖZLEMÉNY
+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja!
Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt
biztos elolvassák
INGATLAN
+Gödöllő, kiemelt övezetben, a Kastély közelében, 2 szintes, 4
szobás, 2 fürdőszobás családi ház gondozott kerttel, kedvező
áron eladó, vagy hosszú távra kiadó.Tel.: 20-9-443356
+Gödöllőn, a Márki Sándor utcában 2.200 m2 építési telek
féláron, sürgősen eladó. Tel.:06-20-368-1710
+Gödöllő központjában, 1.em-i, szigetelt, új műanyag
ablakokkal ellátott 44m2-es, 1.5szobás konvektoros fűtésű
lakás eladó! 9.5 MFt! 20-539-1988
+SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllő központjában, 2.em.-i, felújított, erkélyes, konvektoros lakás! 11.2MFt! 20-539-1988
+SÜRGŐSEN ELADÓ 62m2-es, 2szobás, erkélyes lakás
Gödöllőn, Kossuth L. utcában! I.ár: 9,9 MFt. 20-772-2429,
+Sürgősen eladó Gödöllő kertvárosában 95m2-es 3szoba,
konyha-étkezős, alápincézett kockaház 720m2-es telekkel.
I.ár: 13,9MFt! 20-772-2429
+Kossuth Lajos utcában két szobás teljesen felújított lakás
eladó! iár: 10.5MFt. 20-804-2102
+Gödöllő központjában újszerű cirkós nappali+1 szobás bruttó
70m2-es lakás eladó! Alacsony rezsi! Iár: 12MFt. 20-772-2429
+Gödöllő Nagyfenyvesi részén jó állapotú, saroktelekre épült
100m2-es családi ház eladó 17.6 MFt-os iáron! 20-539-1988
+Eladó a János utcában 2 szobás, erkélyes lakás! Iár:
8.5MFt!! 20-804-2102
+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi
házat vagy eladó telket. 20-944-7025
+Gödöllő központjában épülő társasházi lakások eladók
kulcsrakészen 300.000Ft/m2 áron! 20-944-7025
+Gödöllőn új építésű modern ikerházfél minkét fele kulcsrakészen eladó! Iár: 25,9MFt. 20-944-7025
+Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére
(20)804-2102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Eladó az egyetemi lakótelepen egy parkra néző, két
szobás, földszinti öröklakás. Tel.: 20/616-9336.

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház
tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén
eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két
különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3
szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú
lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos
garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali,
4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új
nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+Eladó kiváló állapotú, teljesen felújított, családi házban
kialakított földszinti, külön bejáratú, kétlakásos társasházi
lakás Gödöllőn. 83 m2-es, amerikai konyhás, nappali + két
szobás téglalakás garázzsal, új nyílászárókkal, alacsony rezsivel. Iá.: 18.9M Ft.Tel.: 70-514-5854.
+Szada fenyvesligeti részén, 1628 m2-es, közművesitett
épitési telek 7,5mft-ért eladó. Tel.: 20-3456-552.
+Banki hitel miatt SÜRGŐSEN eladó családi ház Gödöllőn az
Antalhegy lábánál. 2 szint, 2 konyha, 2 fürdőszoba, 5 szoba,
két generációs, 1988-as építésű, némi felújítást igényel.
Megegyezünk! I.ár!: 18,3M Ft. Tel: 06-30-684-5516.
+Keresek eladó, kiadó ingatlanokat ügyfeleink részére.
Köszönöm a bizalmát! Tel:30-684-5516 mkatalin@florina.hu
+Családi okok miatt sürgős! Egyedi tervezésű, galériás,
230 nm hasznos lakótérrel rendelkező minőségi kivitelezésű
családi ház Gödöllőn eladó. 6 szobás, 2 szintes újszerű ingatlan. I.ár: 39,5 M.Ft. Tel: 06-30-684-5516.
+Gödöllőn minőségi anyagokból 770 nm - es panorámás
telken, 2011-ben épült 148nm-es, 4 + 1/2 szobás 2 szintes
családi ház eladó. Irányár: 67,5 M. Ft. Tel: 06-30-684-5516.
+Sürgősen eladó Gödöllőn fő út közeli jelenleg is működő
143 nm-es üzlet 1678nm-es telekkel. Bármilyen vállalkozási
tevékenységre alkalmas, ipari árammal ellátott, bővíthető.
Ára: 21 M. Ft. Tel: 06-30-684-5516.
+Eladó Gödöllőn, Kertvárosban, egy 500 nm-es telken, egy 120
nm-es családi ház beépített tetőtérrel. Nappali+étkező, konyha,
fürdőszoba, wc, 3 szoba. I.ár: 29,5 m Ft. 20/9194-870
+Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesi részen, egy 3 szobás,
téglaépítésű családi ház, két lakrésszel. 1100 nm-es telek,
díszkert. Referencia szám: 3726. I.ár: 21 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a belvárosban két darab újépítésű, 1.
emeleti 70 nm lakás 21 m Ft.-ért és egy 48 nm-es lakás
15m Ft.-ért. Referencia szám: 3762. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, az Egyetem téren, egy kétszobás,
egyedi fűtéses, téglaépítésű öröklakás. Az ingatlan 57
nm-es, melyben nyílászárók lettek cserélve. Referencia
szám: 3760. I.ár: 11 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a belvárosban egy 3 szobás, téglaépítésű
családi ház, 450 nm-es telekkel. I.ár: 26,5 m Ft. 20/9194-870
+Eladó egy kétlakásos társasházban egy 65 nm-es nappali+2 szobás lakás, kis kertrésszel, alkalmi áron. I.ár: 12,5
m Ft. -20/9194-870

+Eladó Gödöllőn a Kertvárosban egy 3 szobás, téglaépítésű
saroktelken lévő családi ház. I.ár: 29 m Ft. Ref. sz: 3285.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a János utcában egy 42 nm-es, másfél
szobás öröklakás. I.ár: 8,9 m Ft. Referencia szám: 3756.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, másfél szobás, teljesen felújított Palotakerti öröklakás. E.ár: 7,6 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn egy 130 nm össz-alapterületű, modern,
galériás családi ház, + egy 60 nm-es lakóépület, ALKALMI
ÁRON! I.ár: 18,5 m Ft. Cserelakás beszámítása lehetséges!
Referencia szám: 3416. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, Blahán egy panorámás ikerház, nappali+3
szobás, újszerű, két fürdőszobás családi ház. Referencia
szám: 3742. I.ár: 27,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, Palotakerten egy 57 nm-es, kétszobás, felújított lakás. I.ár: 10,1 m Ft. Referencia szám: 3765. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, egy örök panorámás, örökzöldekkel
telepített arborétumban, egy 3 szintes, 100 nm-es
lakóépület, teraszokkal, erkéllyel, alkalmi áron! Referencia
szám: 3747. I.ár: 18,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Királyi Kastély közelében egy nappali+3
szobás, két fürdőszobás, étkezős, téglaépítésű kertes családi ház, 700 nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 16 nmes garázs is. Lakást beszámítok: Kossuth, Erzsébet Kné krt.i lakások előnyben. (Csak 2. emeletig!) Referencia szám:
3673. I.ár: 24,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn, egy 6 lakásos társasházban eladó egy 1. emeleti,
55 nm-es lakás, egy 600 nöl telken, Öregfenyvesben. Referencia szám: 3759. I.ár: 9,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Erzsébet királyné körúton eladó egy 61 nm-es, 2+1 félszobás távfűtéses lakás. Irányár: 9,5MFT. Érd: 20-341-9861
+Gödöllőn Paál L. közben konvektoros, 51 nm-es, 1+2 félszobás lakás eladó új nyílászárókkal. Irányár: 10,2 MFt.
Lipcsey Ingatlaniroda, www.lipcsey.com 0630-6336-110
+Paál L. közben konvektoros, 44 nm-es, 1,5 szobás lakás
eladó új nyílászárókkal. Irányár: 8,9 MFt. Lipcsey
Ingatlaniroda, www.lipcsey.com 0630-6336-110
+Munkácsy utcában konvektoros, 51 nm-es, 2 szobás lakás
eladó új nyílászárókkal. Irányár: 9,8 MFt. Lipcsey
Ingatlaniroda, www.lipcsey.com 0630-6336-110
+Eladó tulajdonostól a Palotakerten négyemeletes ház 4.
emeletén egy 59m2-es 2 szobás távfűtéses, egyedi fűtésmérővel felszerelt lakás 9,3M.Ft-ért. Érd: 30-619-6831
+Eladó egy jó állapotú, 2 szobás, erkélyes, 62 nm-es
magasföldszinti lakás Gödöllő belvárosában a Kossuth Lajos
utcában. Érd: 0670-2915-134
+Gödöllőn a Szent János utcában 43 nm-es, 1,5 szobás
lakás eladó. Téglaépítésű, szigetelt, 4. em. egyedi fűtésű,
(fém nyílászárók, redőny, nagyszobában álmennyezet) +
tároló. Iár: 8,5 MFt. (Tavaszi költözéssel.) Tel: 20-542-7720
+87 nm-es, szép állapotú, 3 szobás, kertkapcsolatos, földszinti lakás 20 nm-es garázzsal az egyetemi erdő közelében
eladó. Tel: 06-70-451-4323
+Gödöllői lakótelepi cserével is eladó Kartalon egy modern,
3 szoba, amerikai konyhás ház. Tetőtér beépíthető. Minden
megoldás érdekel! Iár: 18,8 M Ft. Tel: 06-20-434-4034
+Gödöllőn, az Erzsébet körúton első emeleti, kétszobás,
erkélyes lakás eladó. Tel: 06-30-274-3407
+Gödöllőn a Szt. János utcában 56 nm-es, nagy erkélyes, 2
szoba összkomfortos, konvektoros, egyedi vízórás, 2.em.
öröklakás tulajdonostól eladó. Ár: 9,5MFt. Tel: 70-943-2387
+Erzsébet királyné körúton eladó egy 61 nm-es, 2+1
félszobás távfűtéses lakás. Iár: 9,5 M FT. Érd: 20-341-9861
+Gödöllőn a Szőlő utcában eladó 1+2 félszobás, 61 nmes, 2.em. konvektoros, légkondicionált lakás. Iár: 12,9
MFt. Érd: 06-20-241-0500
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+Első emeleti parkra néző, erkélyes, 62 nm-es, 2 szobás
lakás 4 emeletes házban palotakerten tulajdonostól eladó.
Ár: 10,5 millió Ft. Tel: 06-20-956-3212
+ÁRON ALUL eladó 1070 nm-es bekerített TELEK Gödöllőn
4,2 MFt-os irányáron. Tel: 06-30-771-5794
+Áron alul, tulajdonostól 2000 nm-es építési telek eladó
Gödöllőn a Blahai részen aszfaltozott zsákutcában, csendes,
családi házas környezetben. Gyümölcsös, ősfák, panoráma,
teljes közmű. Tel: 06-20-4464-811
+Eladó a Szőlő utcában 1+ 2 félszobás, 69 nm-es, kívül,
belül teljesen felújított 3.em. lakás. Iár: 14,6 M Ft. Tel: 0670-2830-588
+Ház egy lakás áráért? Lehetséges! Gödöllőn a kertvárosban központhoz közel eladó egy három szobás családi ház
kis kerttel. Iár: 15,9 M Ft. Érd: 06-20-359-4201
+Eladó vagy elcserélhető Vác Alsóvárosban egy 45 nm-es,
IX.em. lakás magáncélra, teljesen felszerelten, áron alul. Iár:
6,5 M Ft. Tel: 06-70-505-9730
+Eladó Gödöllőn a János utcában egy 2.em. 1,5 szobás,
konvektoros, erkélyes lakás. 9,9MFt. Érd: 06-30-599-7503
+Egyetem mellett a Fácán sori lakóparkban eladó egy 2
szobás, 64nm-es 1.em. lakás 16 nm-es tárolóval. Az ingatlant hosszútávra visszabérelnénk, így a vételár jelentősen
csökkenthető. Tel: 06-30-535-6755
ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllő Királytelepen, 2013-ban szigetelt, alacsony
költségű, berendezett, 45m2-es családi ház kiadó.
Érdeklődni: 06 20 986 4946
+Gödöllőn, a városközpont peremén családi ház felső
szintjén 4 szobás, 2 fürdőszobás, erkélyes 130 m2-es
bútorozott lakás hosszú távra kiadó. Tel:06-20-9443-356
+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+Hosszútávra kiadó kertes házban, Attila utcában külön
bejárattal szoba-konyha, fürdőszoba. Konvektoros fűtés, külön
gáz, villany és vízóra, bútorozott, szigetelt. Nem kisgyerekes
házaspárnak. Egyhavi kaució szükséges. 30-581-3827
+Kiadó a János utcában 4.em. kétszobás, konvektoros,
bútorozatlan, erkélyes lakás. Alacsony rezsi. 49.000 Ft/hó +
rezsi. Kéthavi kaució szükséges. 06-70-517-1370 Képek:
www.janoslakas.webnod.hu
+A Köztársaság úton 3 szobás családi ház kiadó családnak, diákoknak, munkavállalóknak. Iár: 70eFt+rezsi. Tel: 30-421-6644
+Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy 38
nm-es földszinti, felújított, 1 szoba, konyhás, egyedi
gázfűtéses, összkomfortos lakás új bútorokkal berendezve.
45.000 Ft/hó + rezsi + 2 hónap kaució. Érd: 06/30/2027828
+Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy
17 nm-es földszinti, felújított irodahelység. Egyedi fűtés.
Igény szerint berendezve. Boltnak is alkalmas. 25.000 Ft/hó
+ rezsi + 2 hónap kaució. Érd: 06/30/2027828
+A Kazinczy körúton 2 szobás, téglaépítésű lakás kiadó.
Tel: 06-20-325-1436
+Kiadó a Központban, családi házban külön bejárattal
nagyszobás, étkezős, főzőfülkés, összkomfortos házrész
garázs lehetőséggel egy vagy két fő részére januári
költözéssel. Tel: 06-30-2794-168, 06-20-419-1870
+Kiadó a Központban, családi házban külön bejárattal
nagyszobás, étkezős, főzőfülkés, összkomfortos házrész
garázs lehetőséggel egy vagy két fő részére januári
költözéssel. Tel: 06-30-2794-168, 06-20-419-1870
+Kiadó Palotakerten 1 szobás, 45 nm-es, bútorozott III.
emeleti távfűtéses lakás 40.000 Ft bérleti díj + rezsi+ 2 havi
kaució ellenében. Tel: 06-20-545-9429
+Kiadó hosszútávra, 2014 elejétől egy teljesen felújított, 3
szobás, egyedi fűtésű, erkélyes lakás csak igényes, nemdohányzónak. Tel: 06-70-391-6700, 06-30-505-6992
+Különálló, jó állapotú szoba-konyhás, zuhanyzós,
bútorozott, fatüzelésű lakás kiadó. Főzés gázzal. Kábeltévé
van, külön mérőórák, olcsó rezsi. 1 havi kaució szükséges.
Tel: 06-30-609-8707
+Gödöllőn az EGYETEMHEZ KÖZEL GARZONLAKÁS kiadó.
Érd: 06-30-266-8035
+Kiadó január elsejétől Gödöllő központjában, újépítésű
társasházban 50 nm-es, egy légterű, bútorozatlan, első
emeleti cirkófűtéses lakás liftes házban, hosszútávra.
Kéthavi kaució szükséges. Tel: 06-30-410-8343

+Kisgarzon lakrész szoba – konyha, fürdőszoba külön
mérőórákkal felszerelve kertes háznál dec. 15-től kiadó.
Gázkonvektoros. 35.000 Ft + rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 06-30-502-4148
+GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN másfél szobás, 44 nm-es,
bútorozott lakás 1-2 személynek kiadó. 50.000 Ft/hó +
rezsi + 2 havi kaució. Tel: 06-70-316-5381
+Gödöllő Belvárosában részben bútorozott, kétszobás lakás
1-2 fő részére kiadó 60.000,-+ rezsiért. 2 havi kaució szükséges. Tel: 06-70-333-0496
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Kiadó Gödöllőn, a belvárosban egy jó állapotú, igényes 80
nm-es üzlethelyiség, 2014. január 1.-étől. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllő belvárosában egyedülálló, körpanorámás 130 m2es luxus kategóriáju iroda ( több tárgyalóval, teakonyhával)
hosszú távra kiadó (eladó). Tel.: 20-9443-356
+Gödöllőn, forgalmas helyen 130 m2-es üzlethelyiség saját
parkolóval, kerthelyiséggel, többcélú hasznosítás lehetőségével hosszú távra, kedvező áron kiadó! Tel.: 20-9-443356
+Gödöllő kertvárosában 20 éve müködő élelmiszerbolt mellett, trafik tevékenység részére kedvező feltétellel helyiség
kiadó. Tel.: 20-3464-718.
+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
+Gödöllő központjában, a Dózsa György úton, új épitésű,
utcafronti, 34 m2-es üzlethelyiség kiadó, akár iroda részére
is.(riasztó,légkondi,parkolás). Tel.: 20-3456-552.
+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI) őrzött
telephelyén kamerával védett terülten raktár és
irodahelyiségek kedvező áron kiadók. Tanfolyamokra,
iskoláknak sok helyiséggel. Érdeklődni lehet (28) 410988/100-as melléken vagy a 20/391-0410 telefonszámon

+Belvárosi, Bajcsy-Zs. utcai 86nm-es, irodának is alkalmas
ingatlan, udvarral, parkolóval 95eft/hó kiadó. Tel: 70-4091-540
+Kiadó Remsey krt.- Szt. Imre u. sarkon azonnali költözési
lehetőséggel 30 nm-es, földszinti, két utcafrontra teljes
portálüveg felületű, igényes kialakítású iroda. Felszereltség:
-gáz-falikazán padlófűtés, -villanybojler, -split klíma, -riasztó,
-üvegszövet tapéta, -mennyezeti neonvilágítás, -falban futó
kábelezés (telefon, internet), -1db üzlethelyiség, 1db
kiskonyha beépített bútorral, 1db WC, 1db raktárhelyiség.
Érd: Krániczné Ildikó 06-28-513-500, 06-20-516-5016
+Blahán, a gyógyszertárral szemben bevezetett élelmiszer üzlethelyiség eszközök nélkül kiadó, más célra is. Tel: 20-590-8259
+GARÁZS KIADÓ a Kazinczy körúton. Tel: 06-70-224-7137
+Gödöllőn 19 nm-es üzletrész 2014. január 1-től
hosszútávra kiadó. Érd: 06-20-9416-848
+Jelenleg szépségszalonként működő üzlet KIADÓ EGYBEN
vagy KÜLÖN fodrásznak, kozmetikusnak, masszőrnek,
műkörmösnek. ALKALMAS MÉG irodának, bemutatóteremnek, rendelőnek, raktárnak, stb. Tel: 06-70-331-6395
ÁLLÁS
+Gödöllői éttermünkbe keresünk konyhai tapasztalattal
rendelkező kollégát sushi betanításra. Fényképes önéletrajzukat a pizzamaxcaffe@freemail.hu e-mail címre várjuk.
+Állás lehetőség! Szakképzett, vagy pályakezdő
szakképzett asztalost keresünk bagi műhelybe. Érd.: KissHolz Kft. Tel.: 06-30-210-48-53
+TAKARÍTÓNŐT, ügyintézőt keresünk Gödöllő belvárosi
irodába. Jelentkezés: mudrilaszlo@gmail.com önéletrajz és
referencia levelek korábbi munkáltatóktól.
+Gödöllői Lottózóba lottó vizsgával rendelkező fiatal munkatársat keresünk. Tel: 06-70-279-8986, 06-70-949-8446

Hirdessen januárban
ingyen a Szolgálatban!
Ajándék hirdetés: 2-t fizet 3-t kap akció!
Részletek az irodában vagy telefonon

Opel Astra akár

Opel Corsa akár

3 699 000 Ft-ért*

2 499 000 Ft-ért*

OPEL MODELLEK
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Keresse a gazdagon felszerelt, kedvezményes Opel modelleket márkakereskedéseinkben.
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+A Penomit Zrt gödöllői telephelyére, számítógép
ismerettel, telesales munkakörbe kommunikatív,
kereskedelmi adottságokkal bíró, rendezett családi
hátterű hölgymunkatársat keres, lehetőleg gödöllői
lakost. Érdeklődni lehet: Laukó Renáta 06-30-984-3059
+Takarítást, vasalást, gyermekfelügyeletet vállalok
referenciával, igény szerint hétvégén is. Tel: 06-70941-5276

+EGYEDI AJÁNDÉKTÁRGYAK TEXTILBŐL, térjen be
hozzánk! Mikulászsák, felnőtt és gyermek kötény, szatyor, táska, neszeszer .stb. Címünk: Magdi varróműhely
Gödöllő, Kossuth Lajos u. 26. (ablakos boltban) Tel.: 0630-42-88-666
+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok,
házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését.
Érd.: 30-851-8763
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna
bekötés, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek,
vízvezetékek felújítása, új szerelése, kialakítása, locsoló,
mérő tervezése, beépítése, átadása. Cirkók,
gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés,
gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk
mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható
munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650
+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel,
dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN
BELÜL! Kovács Péter 06-30-9546-504

+Ne fáradjon, hívjon bizalommal! SZŐNYEG és
KÁRPITTISZTÍTÁS lakásán. Precíz, pontos munka. Tel:
06-20-3671-649
+LOMTALANÍTÁST VÁLLALUNK. Pince, garázs, fészer,
padlás, tároló, stb. lomtalanítását vállaljuk. Korrekt,
gyors, megbízható ügyintézés. Hívjon bizalommal!
Köszönjük. 06-70-310-8509
+Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: 20/628-8185
+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.

+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás,
kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos,
megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel:
30/528-7777

+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás,
burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel:
30/9229-553.

+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650

EGÉSZSÉG

+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések tisztítása, átépítése,
javítása. www.kalyhasmester.hu
Tel: 20/5231-094
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel:
30/592-1856, 30/508-1380
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája
van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén
is! Tel: 30/333-9201

+REDŐNYJAVÍTÁS! Gurtnicsere akár még ma!
Redőnység - Gödöllő, Péter 06-20-3685-888,
www.redőnység.hu
+SZOBAFESTÉS, lakásfelújítás, (kisebb átalakítások)
garanciával Gödöllőn és környékén. 30/270-7200

+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a
körme? Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen
megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL,
kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763

+„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipphopp majd én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK
JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE,
MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. KIKA, IKEA, JYSK bútorok
összeszerelése. 20/2038-718 dr.asztalos.javitas@gmail.com

+GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, gél lakk, KÉZ ÉS
LÁBÁPOLÁS. Benőtt köröm kezelés, körömkorrekció.
Egyedi tehermentesítő eszközök készítése bütyökre,
kalapácsujjra, tyúkszemre. Tel: 20-5733-977
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+GYÓGYTORNÁSZ házhoz megy. Vállalja mozgásszervi
(nyak, váll, gerinc, derék, csípő, térd, boka), és idegrendszeri (agyvérzés, bénulás, fejlődési rendellenességek)
betegségek kezelését. Elérhetőség: 06-20-577-4824,
www.rehabilitacio.eu

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

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás, benőtt köröm szakszerű kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. 30 év szakmai háttér. Óvakodjon
a feketén dolgozó házaló kontároktól! Bárándi József
20/532-7275

EGYÉB

+OSRAM LED izzó VÁSÁR! Fizessen kevesebb villanyszámlát! SPOT, normál, mignon foglalatú
MELEGFÉNYŰ led égők. Megrendelés esetén díjtalan
házhozszállítás. Részletes tájékoztatás: H-P: 10-20-ig a
06-20/9463-409 -es telefonszámon.
+74 – 98-as méretű, jó állapotban lévő fiú ruhák olcsón
eladók. Tel: 06-20-234-8537
+Kitűnő állapotban levő laptopot és mosógépet vennék:
Tel: 06-30-569-8137
+Kíváló, extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó.
0,75liter 1800Ft. Érd.: 0630 8518 763

OKTATÁS

+60 éven felülieknek. Ha frissen akarod tartani az
elméd, edzeni akarod a memóriád, erre a nyelvtanulás
kiváló. Teljesen kezdő szintű ANGOL tanfolyam indul 4 fő
részvételével, egyeztetett időpontban. Továbbá
beszédkészség fejlesztő tanfolyam középfokon: szerda:
18.30-20.00-ig. toptan1999@gmail.com, 30-224-7563, www.toptan.hu.
+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953
+Taichi tanfolyam indul Gödöllőn kezdőknek és haladóknak. Érd: 06-20-544-8021
+Gyesen lévő magyartanár vállal korrepetálást,
felvételire való felkészítést kisiskolás kortól az
érettségiig. Tel.: 70/609-7748

ADÁS~VÉTEL
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ALMAVÁSÁR! Ismét várjuk régi és új vásárlóinkat
Gödöllőn CSÁNYI IDARED és KR-11 (piros) almával. Ár:
60-200 Ft-ig. Tel: 06-28-411-298, 06-20-4359-650
+Eladó: Elliptikus tréner, 16 részes Silver Royal solingen edénygarnitúra, 70-80-as évek külföldi és hazai
nagylemezei. Érd: 06-28-430765

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Hársméz, Vegyesméz 2000,-Ft
+üveg, 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3.
Tel: 28/417-913
+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.

Hirdessen januárban
ingyen a Szolgálatban!
Ajándék hirdetés: 2-t fizet
3-t kap akció!
Részletek az irodában vagy telefonon
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2013. DECEMBER 3.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte:
Szabó Krisztina, Komáromi u. 52.,
Eiben Istvánné, Szent János u. 16.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Fodor Nagyezsda, Kossuth L. u.
147., dr. Horváth Bánk, 2144
Kerepes, Szabadság u. 65.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Berneczei Tünde, Mohács u. 49.
A Városi Mozi belépőjét
nyerte: Vincze Istvánné, Kazinczy
krt. 11., Tóth Gergő, Rigó u. 39.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Tóth Jánosné,
Esze T. u. 11. Harsányi Ildikó, Szabadka u. 6/a.

