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Óriási sikerrel mutatták be az Orient című
szuperprodukciót a Művészetek Házában december 13-án, szombaton.
(5. oldal)

Elvesztetette veretlenségét a női röplabda
NB I-ben a TEVA-Gödöllői RC csapata, amely
3:1-re kikapott a Vasastól.
(8. oldal)

Őszintén a múlt tanulságairól

Tájékoztatjuk tisztelt

Becsukta kapuját a „Régi ház”
December 13-án emlékkonferenciával, és az Orient című
zenés színházi produkció bemutatásával zárult „A Régi
Ház – 2014 Kezdet és vég”
elnevezésű kulturális tematikus év, aminek rendezvényei
az I. világháború kitörésének
100. évfordulója köré épültek.
Kiállítások, színházi produkciók, tudományos előadások
idézték meg a Nagy Háború
időszakát, és az azt megelőző
boldog békeidőket.
A rendezvénysorozat zárónapján a
Királyi Váróban rendezték meg azt
az emlékkonferenciát, amelyen dr.
Gémesi György, Gödöllő város polgármestere, prof. dr. Ivo Komšić,
Szarajevó város főpolgármestere, dr.
Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes és dr. Papházi János törté-

Fotó: Gödöllői Városi Múzeum

nész-muzeológus előadása hangzott
el. A rendezvényt – melyen Gödöllő testvérvárosai közül Bad Ischl,
Brandys nad Lábem–Stará Boleslav, Csíkszereda és Zenta küldöttei is
részt vettek, s megtisztelte jelenlété-

vel Milan Peprník, a Cseh Köztársaság konzulja, Zvonimir Strujić,
Bosznia–Hercegovina Nagykövetségének főtanácsosa és Johannes Leibetseder, az osztrák nagykövetség
tanácsosa is.

Olvasóinkat,

A konferencián dr. Gémesi
György polgármester köszöntötte a megjelenteket, s elmondta,
a rendezvény ötlete nyáron, Bad
Ischlben született meg. Gödöllő
is részt vett azon a megemlékezésen, amit annak apropóján
szerveztek, hogy 1914. július
28-án, egy hónappal a szarajevói
merénylet után Ferenc József,
az Osztrák–Magyar Monarchia
uralkodója ott írta alá a Szerbiának szóló hadüzenetet. Gödöllő
szerepe az első világháború kapcsán hasonló volt a többi magyar
településéhez, hangsúlyozta, innen is mentek a frontra katonák,
aminek szomorú vége a városi első
világháborús emlékműre felvésett
több mint száz név, akik elestek ebben a háborúban.
(folytatás a 3. oldalon,
kapcsolódó írásunk az 5. oldalon)

hogy a Gödöllői Szolgálat
decemberben és januárban
az alábbiak szerint jelenik
meg:
2014. évi utolsó megjelenés:
december 16.
2015. évi első megjelenés:
január 20.
A hirdetésfelvétel
2014. december 16-tól
2015. január 5-ig szünetel.
Valamennyi kedves
Olvasónknak és
partnerünknek
áldott, békés karácsonyt,
és eredményekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánunk!
A Gödöllői Szolgálat
szerkesztősége
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Fülöp Attiláné vezeti tovább a könyvtárat

Képviselő-testületi döntések
A képviselő-testület december 11-i
ülésén beszámolót tárgyalt meg és fogadott el a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ 2010-2014.
között végzett munkájáról, amit Fülöp Attiláné igazgató terjesztett elő.
Ezt követően kedvezően bírálták el
Fülöp Attiláné vezetői pályázatát,
egyhangúlag megbízták az intézmény további vezetésével 2015. január 1-jétől 2019. december 31-ig.
A Kulturális, Sport és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága nagyra értékelte az intézményvezetői megbízásra egyedül pályázó Fülöp Attiláné
közel negyven éves szakmai múltját,
vezetőként eddig betöltött szerepét, a városért végzett szolgálatát. A
könyvtárban rendszeresen széleskörű, minőségi kulturális eseményekre
kerül sor, a gödöllőiek minden korosztályának és érdeklődési körének
megfelelően. Számos innovatív ötlet
megvalósításának színhelye az intézmény. Az igazgató asszony a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest
megyei szervezetének elnökeként is
ténykedik.

Szabadságmegváltás a
jogszabályok szerint
A képviselő-testület a város idei
költségvetési rendeletét módosítva
hozzájárult ahhoz, hogy az általános
tartalék keretéből finanszírozzák a
törvényi előírások szerint a tisztségviselőknek kifizetett szabadságmegváltást és végkielégítést. Dr. Gémesi
Györgynek az elmúlt ciklusban, a
négy év alatt megállapított 156 napból 113, Tóth Tibor alpolgármesternek 59, Pecze Dániel alpolgármesternek 28 nap szabadsága maradt
benn.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző elmondta, hogy a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló törvény alapján váltották
meg a ki nem vett szabadságnapokat.
Ennek végrehajtása nem a testület
hatásköre, hanem jogszabály szerint
minden ciklus végén ki kell fizetni
minden településen. Ugyancsak e
jogszabály alapján fizettek ki 3 havi
bért végkielégítés címén Tóth Tibor
volt alpolgármesternek.
Kovács Barnabás (MSZP) annak

a véleményének adott hangot, hogy
amikor a jogalkotó törvénybe foglalta a szabadság intézményét és
rögzítette a szabadságnapok számát,
akkor azt nem azért tette, hogy a dolgozóknak ne járjon ez a pihenőidő és
pénzzel váltsák meg. Amikor pedig a
jog engedélyezi a szabadság kifizetését, akkor szerinte néhány beragadt
szabadnapról lehet szó, nem pedig,
ahogy fogalmazott – összevonva a
három tisztségviselő megmaradt szabadságnapjait – több százról. Szerinte ez súrolja a joggal való visszaélés
határait.
Biztosan vannak, akik örülnének annak, hogy ha évente másfél hónapig
távol lennék Gödöllőtől és távol lennének az alpolgármesterek is, de az
önkormányzati feladatok, az elvégzendő munka ezt nem engedik meg,
reagált dr. Gémesi György, politikai
indíttatásúnak értékelve a szocialista
képviselő hozzászólását, hiszen az
elszámolás a törvényi előírások szerint az előző ciklusokban is megtörtént és sem az államkincstár, sem a
közigazgatási, sem a kormányhivatal
nem tett kifogást. Hozzátette: a szabadságmegváltást különadó terheli.
Ennek a mértéke, mint megtudtuk 70
százalékos.
A polgármester hangsúlyozta: a következő években is sokat fog dolgozni, tempóján nem kíván változtatni,
hiszen nyilván ennek ismeretében
kapott ismételten felhatalmazást az
októberi önkormányzati választáson
részt vevők nagy többségétől.

Év végi jutalmazás
A képviselő-testület pótelőirányzattal egészítette ki a városi intézményeknél képződött bérmegtakarítást
és jóváhagyta a dolgozóknál kétheti
bér jutalomként történő kifizetését.
Az intézményvezetők a rendelkezésre álló összeget differenciáltan oszthatják fel az elvégzett teljesítmények
alapján. Az intézményvezetők egyhavi bérnek megfelelő jutalomban
részesülnek. Szintén döntött a képviselő-testület dr. Gémesi György
polgármester és Pecze Dániel alpolgármester 1-1 havi illetményének,
illetve tiszteletdíjának megfelelő jutalmazásáról.

Ferihegyre csak pénzért hajthatunk be?

Fizetős lesz az M0-s
Megszűnik januártól az M0-s
általános díjmentessége. A
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) tájékoztatása szerint ezzel egyidőben újfajta,
megyei matricákat vezetnek
be, amelyek egy évre ötezer
forintba kerülnek majd.
„Az arányos közteherviselés érdekében az M0-s egyes szakaszai és
a teljes M31 kivételével megszűnik
az idei év végéig még ingyenesen
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igénybe vehető szakaszok díjmentessége” – közölte a tárca.
Az NFM közleménye szerint a
körgyűrű M5-ös autópálya és M4-es
autóút (4. sz. főút), valamint M3-as
autópálya és 11. sz. főút közötti szakaszai, és a gyorsforgalmi úthálózat
M0-s autópályán belüli részei (például M1-es és M7-es bevezető a Budapest táblától) januártól csak matricával használhatók.
Így az azonos szolgáltatási színvonalú utak használatáért az ország

1994 óta ellátó Hatolkai Szaniszló
végleges nyugdíjba vonulása miatt.

Egy éves hosszabbítás

Változatlan bérleti díjak
A Városi Piac bérleményeiben alkalmazott bérleti díjakat 2015-ben
változatlanul hagyja a képviselő-testület. Mint emlékezetes, 2011-ben
és 2012-ben díjváltozás nem volt,
2013-ban átlagosan 4,02 százalékos
csökkentés történt, s ez az idén is változatlan maradt. A jelenleg érvényes
díjak a meglévő kínálat összetételét,
fenntartását, megőrzését és a piacot
üzemeltető önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaság gazdálkodásának
eredményességét egyaránt szolgálják, tartalmazta a képviselő-testület
számára készített előterjesztés.
A képviselő-testület úgy döntött,
hogy a 2015-ös évre nem emeli a lakásbérleti, a helyiségbérleti és a földterület-bérleti díjakat sem.

Az önkormányzat 2013 októberében
a Mátyás király u. 10. sz. alatti ingatlanban helyezte el az Erkel iskola
logopédiai alsó tagozatos osztályait.
Az elhelyezés átmeneti időszakra
szólt. Az ingatlanhasználati lehetőséget az iskola két évre kapta meg.
Az iskola igazgatója októberben írt
levelében azt kérte, hogy az osztályok maradhassanak az épületben a
2015/2016-os tanévben, és ha lehet,
az elhelyezést véglegesítsék. Mivel
az épület kora, műszaki állapota miatt csak jelentős költségvállalással
lenne felújítható, ehhez azonban forrás nem áll rendelkezésre, a képviselő-testület a logopédiai osztályok
elhelyezését egy évvel, a következő
tanév végéig hosszabbította meg.

Adórendelet módosítás
Változások a felügyelő bizottságokban
Módosította a képviselő-testület a
VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.
Alapító okiratát. A kft. felügyelőbizottságát a következő összetétellel
választotta meg: Horváth Lajos János, Kiss Balázs, Gódor Gábor. A
társaság könyvvizsgálója a Primor
Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló
Kft.
A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságának
megbízása december 31-én lejár. Az
új bizottságot a képviselő-testület a
következő összetétellel választotta
meg: Kátai Henrietta, Rétfalvi Antalné, Mundruczó Zsuzsanna.
A Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.
és a G-Magistratus Zrt. felügyelőbizottságának tagja volt Pelyhe József
képviselő, aki e két bizottságban való
részvételéről lemondott. Helyére a
távhőszolgáltató cégnél Kis Antal,
a G-Magistratus Zrt-nél Tóth Tibor
képviselőket választotta meg a képviselő-testület.

Módosította a helyi adókról szóló
rendeletét a képviselő-testület. Mivel
az ingatlan-nyilvántartás szerint lakás megnevezésű ingatlanoknál több
esetben előfordult, hogy egy-egy helyiségben könyvelés, internetáruház
vagy egyéb bevételszerző tevékenység található, a rendeletmódosítás
korlátozza az adómentesség körét. A
lakás azon részét mentesíti az építményadó fizetési kötelezettség alól,
amelyet nem munkavégzésre, bevételszerző tevékenységre használnak.

A Gödöllői Sport Klub
üzemelteti a skateparkot

Pályázatot ír ki a képviselő-testület
a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetői álláshelyének
betöltésére az igazgatói feladatokat

Január elsejétől a Gödöllői Sport
Klub üzemelteti a skateparkot. A
képviselő-testület a jövő évre alkalmanként 800 forintos belépőjegy
árat és 10 alkalomra szólóan 6600
forintos bérlet díjat állapított meg.
A klub Extrémsport Szakosztályánál
leigazolt sportolók a tagdíj befizetésének feltételével külön térítés, belépődíj fizetése nélkül használhatják az
52 millió forintból kialakított skateparkot. A díjak fedezik a biztosítást
és az amortizációt.
Az októberben átadott sportlétesítmény rövid idő alatt népszerű lett,
sokan látogatják, nemcsak a gödöllőiek, hanem más településekről is
érkeznek az extrém sportot kedvelők.

minden részében egyformán kell fizetniük a járművezetőknek – írták.
Hozzátették: mivel az M0-s körgyűrű egyes elemei uniós forrásból
épültek vagy újultak meg, ezeken a
szakaszokon a díj bevezetését az EU
támogatási szabályai nem teszik lehetővé.
Úgy tűnik, ezzel a Liszt Ferenc
Repülőtér kizárólag fizetés ellenében
lesz megközelíthető.
A tárca szerint a kialakult közlekedési szokásokra tekintettel a változásokat türelmi idővel vezetik be:
aki az újonnan díjasított szakaszra
matrica nélkül hajt fel, mentesülhet
a pótdíj megfizetése alól, ha még ja-

nuárban éves megyei vagy országos
matricát vált. Az NFM közleménye
szerint januártól egy-egy megye
díjköteles útjait újfajta, éves e-matricákkal is használhatják majd az
autósok, amelyek ötezer forintba kerülnek majd.
A legfeljebb 3,5 tonna legnagyobb
megengedett össztömegű gépjárművek D1 díjkategóriáját a jövő évtől
méret szerint kétfelé osztják. A maximum 5+2 üléses személygépkocsik
változatlan áron válthatnak e-matricát. Az ennél több utas szállítására is
alkalmas kisbuszokat, lakóautókat és
a haszongépjárműveket a D2 díjkategóriába sorolják át. Az utóbbi körbe

Kalória Kft: Ügyvezetői
pályázat
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A sporteszközök napi felügyeletet
igényelnek és a pálya biztonságos
használatának feltételeiről is folyamatosan gondoskodni kell.
Az üzemeltető évente kétszer, félévente, legkésőbb a tárgyév május
31-ig, illetve december 31-ig beszámol a testületnek a park üzemeltetéséből származó bevételeiről és a bevételek felhasználásáról.

Kastélykert Étterem: új bérlő
kerestetik
Pályázat útján történő hasznosításra
jelölte ki a képviselő-testület a Szabadság út 4. szám alatti volt Kastélykert Étterem ingatlant. Az épületet
1997 végétől a Napron Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. használta. A
használati szerződés rendkívüli felmondással szűnt meg és önkormányzati tulajdonba való visszaadására
júliusban került sor.
A további hasznosítást az önkormányzat az új épületrészben vendéglátás, a régi épületrészben vendéglátáshoz, turizmushoz kapcsolódó
tevékenység formájában képzeli el.
A hasznosítás formájának a hosszú
távú bérlet lenne a legcélszerűbb,
aminek keretében a bérlő a szükséges felújításokat is elvégzi.

Környezeti állapot értékelés
A környezet védelméről szóló törvény kötelező jelleggel előírja a települési önkormányzatok számára,
hogy a környezet állapotát illetékességi területükön elemezzék, értékeljék és arról szükség szerint, de
legalább évente tájékoztassák a lakosságot.
A képviselő-testület által elfogadott,
a 2013. évre vonatkozó környezeti
állapot értékelés megtekinthető és letölthető a www.godollo.hu honlapon,
a testületi előterjesztések között.

Helyiségbérlet hosszabbítás
A képviselő-testület a Jobbik Magyarországért Mozgalom Palota-kert
16., fsz. 3. számú, önkormányzati
tulajdonú, nem lakás célú helyiségére vonatkozó bérleti szerződését
meghosszabbította a 2014-2019-es
választási ciklus időtartamára, de
legfeljebb 2019. szeptember 30-ig.
lt
tartozó járművek számára a heti (10
napos) és a havi e-matricák ára a kétszeresére nő, de az éves matricáké
nem emelkedik. Ha nem személygépkocsi után kötik, akkor a jövőben
az utánfutók úthasználatáért is fizetni kell a díjköteles szakaszokon. Az
erre a célra kialakított új U-kategória
díjtételei megegyeznek majd a D1
kategória díjaival.
A teherautók számára kötelező
e-útdíj rendszerben 5 százalékkal
magasabb díjakat kell fizetni 2015
januárjától. Az M0 díjfizetésbe bevont szakaszainak ingyenessége a
kamionok számára is megszűnik.
bj
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Őszintén a múlt tanulságairól

Ismét Gödöllőre érkezett a Betlehemi láng

Becsukta kapuját a „Régi ház”

A szeretet hírnöke
Ahogy az elmúlt évek adventjén, úgy idén is ünnepélyes keretek között érkezett meg Gödöllőre, és indult innen tovább
számos településre a Betlehemi láng.

(folytatás az 1. oldalról)

„Nekünk, magyaroknak a háború
a ‚a hadat üzenő, kirobbantó, egyben
vesztes” fél oldalán való részvételt
jelentette, aminek következményei
közismertek. Az akkori Magyarország elvesztette területeinek hetven
százalékát, s ezzel számos magyar
nyelvű, magyar állampolgárt.”
Beszélt arról is, hogy a kommunista diktatúrák milyen nehéz helyzetet
teremtettek a határokon túlra került
magyarság számára, akik sokszor
a politikai csatározások eszközeivé
váltak, s egyúttal kiemelte annak jelentőségét, hogy az Európai Unió bővítése e téren is pozitív változásokat
hozott.
„Az első világháborúra való emlékezés az áldozatok előtti tisztelgés
mellett legyen arra is példa, hogy
a háború, a nemzetek egymás ellen
való uszítása nem lehet megoldás a
nehéz helyzetekre. Együttműködésre,
az emberek, közösségek, nemzetek
és kultúrák közötti hidak építésére
van szükség” – mondta beszédében
Gémesi György.
Gödöllő polgármesterét követően
Bagdy Gábor, Budapest főpolgármester-helyettese az I. világháború
kitörésének körülményeiről, majd a
trianoni „békeszerződés” időszakáról beszélt. Mint mondta, a hadüzenet idején még senki sem látta, hová
vezet majd a háború, mint ahogy azt
sem, hogy a „Nagy Háború” utáni békék magukban hordozták egy újabb,
még nagyobb háború csíráját. Talán
csak a költők tudtak felelősséggel
gondolkodni – mondta Babits Mihály, 1914-ben írott Miatyánk című
versét idézve. „A múlt tanulságáról
őszintén kell beszélni, s ehhez a mai
konferencia is hozzájárulhat” – jelentette ki Bagdy Gábor.
„Szarajevó az ifjúság, a művészetek és a sport városa” – mondta
beszédében Ivo Komšić, Szarajevó
város főpolgármestere, aki városának

legnehezebb időszakairól beszélt.
Mint mondta, a város három háborút
élt meg, a legutolsót a 90-es években,
amikor 1480 napig állt ostrom alatt,
s tizenegyezer embert, köztük több
mint ezer gyermeket öltek meg. De a
város méltóságát a sporttal, a művészetekkel, a zené- Ivo Komšić (jobbra)
vel megőrizték az
ott élők, akik képesek voltak arra,
hogy a gyűlöletre
ne gyűlölettel válaszoljanak.
Az első világháború kitörésének
100. évfordulójára
többek között a Bécsi Filharmonikusok koncertjével emlékeztek, s megrendezték a Polgármesterek a békéért
programsorozatot is. „Innen, a gödöllői állomásról is indultak katonák a
háborúba. Mi innen a béke üzenetével menjünk!” Erre szólított fel Szarajevó polgármestere, aki elmondta,
nagy öröm számára, hogy az este folyamán részese lehet a gödöllői tematikus évet záró, az Orient Expresszről szóló előadás ősbemutatójának,
hiszen – ahogy a legendás vonat, úgy
Szarajevó is a nyugati és a keleti kultúra találkozóhelye.
A konferencia záróelőadását Papházi János, a Gödöllői Királyi Kastély vezető muzeológusa tartotta, aki
IV. Károly és családja sorsát kísérte

végig attól a naptól, hogy elhagyták
a gödöllői kastélyt, ahol a Monarchia
összeomlásának híre érte őket. Beszélt a száműzetésben eltöltött évekről, Zita császárnéról és királynéról,
aki sosem mondott le sem az osztrák,
sem a magyar trónról. Ismertette leg-

90 éves a Premontrei Szent Norbert Gimnázium

Az ünnepi rendezvénysorozat záró
rendezvényén az igazgatói köszöntő
szavak után Tóth Tamás, a Szent
István Egyetem oktatási rektorhelyettese Tőzsér János rektor nevében díszoklevelet adott át az iskola
vezetőségének. Ez után az ünnepélyes aktus után került sor az iskoláról
fennmaradt archív filmhíradók részleteinek bemutatására, majd beszélgetés következett öregdiákokkal, így
a tanulók, a tanárok és a meghívottak
tehát „élőben” is élvezhették a régi
diákélet mindennapi eseményeit, csínyjeit felelevenítő történetmondást.
Az eseményen részt vett a 97 éves
Kovács Béla is, aki nemcsak diákja
volt a régi iskolának, hanem tanára
is. Közvetlen hangvételű, bölcsességekkel teli mondatai megnevettették
és meghatották a hallgatókat. Az emlékezések sorát Ullmann Péter atya,
kormányzó perjel köszöntője, Takács
Menyhért mellszobrának megkoszorúzása, majd közös ima, majd ünnepi műsor zárta az iskola ének-zenei,
egyházzenei oktatását irányító tanárok vezetésével és közreműködéséMI
vel.

Visszatekintés
Az iskola indulásáról így emlékeznek
meg a korabeli iskolai évkönyvek: „A
jászóvári premontrei kanonokrend
gödöllői reálgimnáziuma 1924. szeptember 21-én nyílt meg. Létesítése a
trianoni helyzet következménye volt.
Dr. Takács Menyhért prépost-prelátus Magyarországon szándékozott új
intézetet alapítani, hogy az utódállamokból kiűzött rendtagok ismét otthont nyerjenek, tovább folytathassák
nemes hivatásukat, az ifjúság nevelését. 1923. szeptember 25-én tették le
a reálgimnázium alapkövét, és 1924.
szeptember 21-én dr. Takács Menyhért prelátus felszentelte és rendeltetésének átadta a gyönyörű épületet.
Az új intézet igazgatója dr. Stuhlmann Patrik lett. Ez az intézet képezi
a rend fennmaradásának s jövendő
életének alapját.”
A 2014/2015-ös tanév szeptembertől november végéig tartó időszaka ennek az évfordulónak a jegyében
telt. A rendezvénysorozatot Kissné

Papp Gabriella igazgatóhelyettes
álmodta és szervezte meg. A legfőbb
cél az emlékezésen kívül leginkább
az volt, hogy a mai diákok megismerjék a régi gimnázium történetét,
kiváló tanáregyéniségeit, és képet
kapjanak az akkori diákélet mindennapjairól. Ennek jegyében fotópályázatot hirdetett az iskola, Régen
és most… címmel, sor került egy a
„Kassa–Rozsnyó–Jászó” emléktúrára, amely során az iskola meglátogatta a nevezetes premontrei emlékhelyeket és a rend újraindult kassai
gimnáziumát. Kiállítást, és az iskola
történetét bemutató előadást, és minden diákot aktivizáló iskola- és rendtörténeti túrát szerveztek, melyen az
osztályok összemérhették tudásukat,
és rengeteg új, hasznos információt
szerezhettek nemcsak az iskola alapításáról, hanem az újraindulás körülményeiről, többek között Fényi
Ottó újraalapító atya személyéről,
életútjáról is.

idősebb gyermekük, Habsburg Ottó
életútját is, aki 1961-ben lemondott
személyes uralkodói jogairól, hogy
gyermekeinek ne kelljen száműzöttként élniük, de ennek ellenére csak
1966-ban térhetett vissza Ausztriába. Magyarországra 1987 augusztusában utazhatott először. Elmondta,
hét gyermeke közül négy vállal aktív
politikai szerepet. Papházi János emlékeztetett arra, hogy Habsburg Ottó
többször járt a kastélyban is, 1996ban pedig Gödöllő díszpolgárának
választották.
A rendezvényt követően a résztvevők megkoszorúzták az I. világháború gödöllői áldozatainak emléket
(k.j.)
állító Hősök szobrát.

A főtéren több százan
gyűltek össze, hogy otthonukba vigyék a Születés templomában lévő
örökmécsesről gyújtott
lángot, mely a szeretetet
és a békét, a karácsony
valódi üzenetét hirdeti
szerte a világon.
Az eseményen Pelyhe József alpolgármester mondott
beszédet, melyben ő is arra hívta fel
a figyelmet, hogy a karácsony nem a
fékevesztett vásárlásról, hanem a szeretetről, az összetartozásról szól.
A cserkészek által Bécsből hozott
lángról Pelyhe József és Pecze Dániel
alpolgármesterek gyújtották meg Gödöllő gyertyáját, amit azután a főtéren
felállított karácsonyfa mellett helyeztek el. Erről azután mindenkinek lehetősége nyílt meggyújtani a saját maga
által hozott mécsest. Elsőként Gödöllő testvérvárosának, Csíkszeredának a
gyertyáját gyújtották meg, amit Antal
Attila alpolgármester vitt haza a székelyföldi településre, majd Kecskeméttől Keszthelyig az ország számos
településének vezetői, képviselői vették és vitték tovább a lángot, hogy sa-

ját városukban, falujukban is továbbadják, hogy minél több otthonba vigye
el a béke és a szeretet üzenetét.
A rendezvény ünnepi műsorában
a Gödöllő Táncegyüttes közreműkö-

dött, aminek tagjai a december 18-án
bemutatásra kerülő „A kis gyufaáruslány” című műsorukból adtak elő
részleteket.
A Betlehemi békeláng akciót azóta szervezik, hogy 1986-ot az ENSZ
a Béke évének nyilvánította. Azóta
minden esztendőben Bécsből – cserkészek kíséretében – rendszerint
egy-egy különleges gyermek indul
Jézus születésének helyszínére, hogy
a jászol helyén épült templomban, a
Születés Bazilikában található örökmécsesről lángot vegyen. Lámpásba
zárva viszik azután repülővel Bécsbe,
ahol nagyszabású ünnepség keretében
veszik át az egyes országok, nemzetek cserkészküldöttségei. Gödöllőre a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
szervezésében immáron hatodik alkalommal hozták el a
fiatalok.
A láng december
24-ig a városháza
földszintjén lobog,
itt hivatali időben
mindenkinek biztosítanak lehetőséget
saját gyertyájuk, mécsesük meggyújtására.
(bdz)

Tisztelgés a kiemelkedő orvosok előtt

Koszorúzás
A korábbi évek hagyományait folytatva idén is megemlékeztek egykori kollégáikról a
gödöllői orvosok. A Tormay
Károly Egészségügyi Központban lévő Lumniczer emlékfalnál dr. Farkas Éva, a Lumniczer
Sándor Alapítvány elnöke emlékezett meg a Gödöllő egészségügyi életében jelentős szerepet betöltött orvosokról.
Az idei esztendőben kiemelten szólt
dr. Makra Csabáról, akinek nevéhez
kötődik az emlékhely kialakítása is.
Makra Csaba, aki egy neves orvos-

dinasztia tagjaként tevékenykedett
Gödöllőn öt évvel ezelőtt hunyt el, s
hagyott hatalmas űrt maga után.
A betegellátás mellett kiemelkedő
tudományos munkát végzett a gyermekfogászati gondozás magas szintre
emelése érdekében, amit Akadémiai
díjjal ismertek el. 1990-ben megalapította a Magyar Orvosi Kamara Gödöllői Szervezetét és orvostörténeti
kutatásokat végzett, feldolgozva Gödöllő egészségügyi ellátásának utolsó
100 évét, konferenciákat szervezett.
Tevékenyen dolgozott a Lumniczer
Alapítvány létrehozásában. Munkásságát számos díjjal ismerték el, 2006ban Gödöllő díszpolgárának választották.
A megemlékezés résztvevői lerótták kegyeletüket
a Lumniczer emlékfalnál.
Gödöllő városa nevében
Pelyhe József alpolgármester koszorúzott.
(ny.f.)

4 Gödöllői Szolgálat

2014. december 16.

Ez volt 2014 – Gödöllőn
Január 7.: Elhunyt Halászné Várady
Ildikó nyugalmazott pedagógus, a Magyar Cserkészleány Szövetség
egykori vezetője.
Január 11-12.: Óriási siker volt a Gödöllői Szimfonikus Zenekar hagyományos újévi koncertje a kastély lovardájában.

Január 22.: Danis János EFIAP fotóművész és Liskáné Fóthy Zsuzsanna,
a Gödöllői Városi Könyvtár igazgató-helyettese vehette át idén a Gödöllő
Kultúrájáért Díjat.
Február 8.: Gémesi Csanád (GEAC)
a madridi kard világkupán egyéniben
2. lett.
Február 13.: A Művészetek Házában
tartották meg a városi Sportdíj átadó
ünnepséget. Az év edzője: Karlik Pál,
Navarrete József és Szabados István,
az év sportolója: Gémesi Csanád.
Február 15.: Zsúfolásig telt nézőtér
előtt ünnepelte megalakulásának 15.
évfordulóját a Talamba Ütőegyüttes
Gödöllő.

Február 21.: elhunyt Szathmári Béláné Terike néni, a Petőfi Sándor Általános Iskola nyugalmazott tanárnője.
Március 8.: A GEAC csapata a férfi
kard Bajnokcsapatok Európa Kupáján
4. lett.
Március 13.: Gödöllő kapta „A Zöld
városért” díjat a City Hungary program „A Holnap városáért Díj 2013 – a
fenntartható magyar városokért” pályázatán.

Március 15.: Gödöllő Városért Díjat
kapott Bárdy Péter, a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium és Egyházzenei
Szakközépiskola igazgatója, Six Edit,
Gödöllő volt alpolgármestere, civil referense és a Zöld Híd Régió Kft. dolgozói közössége.

Március 19.: Az Év Európai Fája versenyben a gödöllői vén vackor második lett.
Március 22.: A Gödöllői Városi Mú-

zeum “Adj király katonát” c. kiállításával nyílt meg a 2014-es, A régi Ház
– 2014 “Kezdet és Vég” elnevezésű
kulturális tematikus év.
Április 3-5.: Városunkban rendezték
meg a VII. Országos Népzenei Verseny
döntőjét, ahonnan három díjat hoztak
el Bendek Krisztina növendékei.
Április 5-6.: Négy arany, 2 ezüst, és 2
bronzérmet szereztek a Gödöllői Taekwon-do SE versenyzői a korosztályos Európa-bajnokságon.
Április 6.: A Gödöllő központú Pest
megyei 06. sz. választókerületben
Vécsey László nyerte az országgyűlési-képviselő választást.

Április 26.: Felavatták a Gödöllői Művésztelep társalapítójának, Nagy Sándornak és feleségének, Kriesch Laurának kettős mellszobrát.
Április 30.: Díszhangversennyel ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját
a Frédéric Chopin Zeneiskola.

Május 10.: Színes programokkal várta
az érdeklődőket az Alsóparkban a Madarak és Fák Napja rendezvénye.
Május 17.: Több száz kerékpáros vett
részt a Gödöllői Lokálpatrióta Klub
Hungaroringre szervezett „Miénk a
pálya!” programján.
Május 22.: Törött emlékek címmel
nyílt meg a holokauszt gödöllői áldozataira emlékező kiállítás a kastély
rondellájában.

Május 24.: Kutya-show és kiállítás
zajlott az Alsóparkban.
Május 25.: Több ezren vettek részt a
főtéren megrendezett gyermeknapon.
Május 30.: Megnyílt a Gödöllői Királyi Kastély „Ferenc József – A rendíthetetlen” című új időszaki kiállítása.

Május 31.: „Ne félj babám, nem megyek világra...” címmel megnyílt a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központnak a kulturális tematikus évhez kapcsolódó kiállítása.
Május 31.: Ötödik alkalommal rendezték meg Gödöllőn a Fúvószenekari
Fesztivált.
Június 7-8.: Színes programok várták

lebrálta a szentmisét, amelyen a szent
pápa ereklyéje is jelen volt.
Augusztus 20.: A képviselő-testület
Ferenczi Annát, a Chopin zeneiskola
nyugalmazott igazgatóját tüntette ki a
Gödöllő Város Díszpolgára címmel.
az érdeklődőket a Koronázási Hétvégén.
Június 10.: Gödöllő Gyermekeiért,
Ifjúságáért díjat kapott: Bán Marcella
óvónő, Gémesiné Sas Erzsébet gyermekvédelmi felelős és fejlesztő pedagógus, Pál István földrajz-testnevelés
szakos tanár.
Június 14.: A kulturális tematikus év
programjához kapcsolódóan megnyílt
a GIM-Házban a „Mű – Történetek
– Az emlékezés éve 1914-2014” című
csoportos képző- és iparművészeti kiállítás.

Szeptember 5.: Átadták a Petőfi Sándor Általános Iskola új kosárlabda-pályáját.

Szeptember 6.: Átadták a belvárost
Máriabesnyővel és a blahai városrésszel összekötő 5,5 km hosszú kerékpáros nyomvonalat.
Június 7-14.: Gémesi Csanád a vívó
Európa-bajnokságon egyéniben bronzérmes lett, míg csapatban az 5. helyen
végzett Szilágyi Áron, Decsi Tamás és
Szatmári András oldalán.
Június 17.: Megnyitott a „felnőtt játszótér” az Alsóparkban.
Június 18.: Felavatták a holokauszt
zsidó áldozatainak emlékkövét a zsidó
ótemetőben.

Június 19.: Jókai Anna Kossuth- nagydíjas író kapta a Magyar Szabadságért
Díjat.
Június 21.: Tizennégy helyszínen,
több mint 70 esemény várta az érdeklődőket a Múzeumok Éjszakáján.
Június 28.: A Toldi című musicalkölteménnyel ünnepeltük a XXIV. Magyar Szabadság Napját a Világfánál.

Június 28-29.: A kastélyban rendezték
meg a Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozóját és a Visegrádi Négyek
(V4) önkormányzati szövetségei és a
V4 testvérvárosok találkozóját.
Július 3.: Gödöllő Egészségügyéért
Díjat kapott: Szabóné Szabó Judit gipszelő asszisztens, Németh Szilvia kisgyermeknevelő és a Gyermekfogászat
kollektívája.
Július 6-12.: Harmadik alkalommal
rendeztek Nemzetközi Gyermektábort
Balatonlellén, a városi üdülőben.
Július 27.: Elhunyt Remsey Flóra, Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész.
Augusztus 9-10.: Nagy sikerrel rendezték meg a Barokk Napokat a kastélyban.
Augusztus 17.: A Nagyboldogasszony
főbúcsún II. János Pál pápa személyi
titkára, Fr. Mieczyslaw Mokrzycki ce-

Szeptember 13.: Világrekordot állított
fel a Fricska Táncegyüttes a Belvárosi
Napokon, másodpercenkénti 41 leütéssel. A csapásszámot kézzel és lábbal
érték el.
Szeptember 13.: Felszentelték a Szent
Kereszt görög katolikus templomot.
Szeptember 17.: Czédli Mónikát és
Sebők Ferencet részesítette a „Gödöllő
Vállalkozója” díjban a képviselő-testület.

Szeptember 20.: A kastélyban hetedik
alkalommal megrendezett vadásznapot
és a Kulturális Örökség Napjainak rendezvényeit egyaránt óriási érdeklődés
kísérte.
Szeptember 23.: Tudományos konferenciát rendezett a Gödöllői Királyi
Kastély és a Gödöllői Városi Múzeum
a Ferenc József, a Rendíthetetlen és az
„Adj király katonát!” című időszaki kiállításához kapcsolódóan.
Szeptember 27.: Nagy sikert arattak a
Szent Mihály-napi rendezvények.

Október 2.: Átadták a „Tiszta Udvar
– Rendes Ház” pályázat idei elismeréseit.
Október 4.: Felavatták Halászné Vá-

rady Ildikó emléktábláját és a felújított
Hősök szobrát.
Október 11.: Átadták a baptista imaház mögött kialakított skateparkot.

Október 11.: A kastélyban felavatták
Grassalkovich Antal kedvenc lovának,
Schimmelnek – Varga Zoltán Zsolt és
Bíró János szobrászművészek által újraalkotott – szobrát.

Október 12.: Az önkormányzati választáson minden körzetben a Gödöllői
Lokálpatrióta Klub jelöltjei győztek;
hetedszerre is Gémesi Györgyöt választották meg polgármesternek a szavazók.
Október 29.: Fodor László, a Hot Jazz
Band tagja, a Frédéric Chopin Zeneiskola tanára vehette át az idei Körösfői-díjat.
November 15.: A Gödöllői Királyi
Kastélyban rendezték meg a 2. Erzsébet bált, aminek bevételét a Magyar
Mentőmotor Alapítvány javára ajánlották fel a szervezők.

Október 21.: Kerékpárosbarát település címet adományozott a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Gödöllő városának.
Október 22.: Nagyszabású gálakoncerttel ünnepelte 15. születésnapját a
Talamba Ütőegyüttes a Művészetek
Palotájában.
Október 22.: A Barokk Színházban
rendezték meg a 20. Erzsébet királyné
vers- és prózamondó versenyt.
December 1-2-3.: Több tízmillió forintos kárt okozott az ónoseső a gödöllői faállományban.
December 13.: Az első világháborús
emlékév zárórendezvényeként nemzetközi konferenciát rendeztek a Királyi
Váróban, melyen Gödöllő testvérvárosainak küldöttei mellett részt vett Ivo
Komsic, Szarajevó főpolgármestere is.

December 13. és 15.: Hatalmas sikerrel mutatták be az Orient c. zenés
színházat a Művészetek Házában. Felléptek: Talamba Ütőegyüttes, Cimbaliband, Fricska Táncegyüttes, Gubik
Petra, Szomor György/Vasvári Csaba.
December 14.: Gödöllőre érkezett a
Betlehemi láng.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A név kötelez
Gödöllő és Teleki a név elválaszthatatlanná vált, amikor egy éjjel, a legnagyobb titokban Gödöllőre, pontosabban Máriabesnyőre hozták Teleki
Pál koporsóját, hogy itt leljen végső
nyugalmat. Sírjánál néhány éve unokája, Teleki Géza is lerótta kegyeletét.
Sajnos, idén őt is utolsó útjára kísérték
a máriabesnyői temetőben, már nem
élhette meg életrajzi könyvének megjelenését.
Bár a Teleki nevet hazánkban elsősorban a politikával kapcsolják össze, a
földrajztudományokban is rangot vívott ki magának az elmúlt évszázadokban, az Afrikával foglalkozók pedig
különös tisztelettel emlegetik. Nem
véletlenül. A Telekiek nevéhez számos
felfedezés, tudományos eredmény kötődik, amiből bőségesen kivette részét
Teleki Géza, gróf Teleki Pál unokája is.
Mondhatnánk, a név kötelez. De kötelezhet-e bárkit, bármire a történelmi
név, ha hazájától messze, már nem
mint arisztokrata, hanem mint menekült nevelkedik, aki jószerivel kegye-

lemkenyéren nő fel? Nem mindennapi sors bontakozik ki előttünk Hulej
Emese napokban megjelent könyvében. Egy, már az is csoda, hogy egyáltalán túlélt gyermekkor, és kemény
kamaszkor után Teleki Géza a Ngorongorongo-kráter mélyén, majd Gombéban, Jane Goodall munkatársaként
végzett olyan kutatómunkát, amiről a
természettudósok nagy része csak álmodni mer: a csimpánzok életét tanulmányozza. A munkát kitartásának, és
annak köszönheti, hogy kiválóan tud

Elindult az Orient Expressz

Szarajevó is állomás lehet
Tizenöt perces álló taps és ováció fogadta a december 13-án bemutatott
Orient című szuperprodukciót a Művészetek Házában. Már a premier előtt
is sejteni lehetett, hogy a Művészetek
Háza Gödöllő és a Békéscsabai Jókai
Színház koprodukciója hatalmas sikerre számíthat. A premier azonban minden várakozást felűlmúlt.
A zenés-táncos képekben elmesélt
produkció nemcsak közönség-, hanem diplomáciai sikert is elkönyvelhetett, Szarajevó főpolgármestere, Ivo

döllőn is már többször, utoljára 2012
májusában járt a világ
egyik leghíresebb expresszvonata, az Orient,
melynek 1883 óta íródó
története szorosan öszszefügg Magyarország
és Európa XIX. és XX.
századi történelmével.
Az alapvetően Párizs és
Isztambul között közlekedő Orient Expresszről szóló zenés
táncos produkció, egyben az idei gödöllői kulturális tematikus év záróren-

Komsic ugyanis már a szünetben bejelentette, viszi Szarajevóba a darabot,
Sakir Fakili, a török nagykövet – aki
szintén megtisztelte jelenlétével a premiert – pedig Isztambulba invitálta
az előadást, ami már a bemutató napján öt külföldi meghívást kapott. Gö-

dezvénye volt. A december 13-án bemutatott szuperprodukció
a kiváló zenészek és táncosok mellett a
show teljes eszköztárát felvonultatta. A
nem hazai mértékkel is szuperprodukciónak mondható előadásban közreműködtek: a Talamba Ütőegyüttes, a

főzni. No, igen, az egykori főúri család sarja megtanul főzni édesanyjától,
aki Amerikában – többek között – főzésből tartja fenn magát, és igyekszik
gondoskodni fia taníttatásáról.
Történelmi családok, Nopcsák, Mikesek, Telekiek története elevenedik
meg, a hazájuk, a tudomány, a fejlődés
iránt elkötelezett nők és férfiak, akik
ha akarták, ha nem, valahogy mindig
belesodródtak a történelem alakításába, legtöbbször olyankor, amikor nehéz döntéseket kellett hozni.
Teleki Gézát kisgyermekként rémálomba illő módon menekítették ki az
országból, s halála előtt mindössze
néhány évet tölthetett ismét szülőhazájában.
Szomorú, hogy a róla szóló könyv
megjelenését már nem élhette meg. Pedig biztos szívesen eljött volna Gödöllőre, hogy élményeit megossza azokkal, akik nagy tisztelettel fogadták itt,
mint Teleki Pál unokáját. Ezt már nem
teheti meg, de kézbe vehetjük a róla
szóló könyvet, és elmerülhetünk a történelem, és a természet mélységeiben.
(Hulej Emese: Egy Teleki gróf Afrikában)
nyf
Cimbaliband, a Fricska Táncegyüttes, Szomor György és Vasvári Csaba színművész, Gubik Petra színművésznő, a békéscsabai Jókai Színház
színészei, továbbá a színház táncosai;

koreográfus: Moussa Ahmed, díszlet,
jelmez: Jókai Színház, zene: Szitha
Miklós, Grünvald László, Unger Ba-

lázs, rendező: Fekete Péter. Az előadást nagy érdeklődésre való tekintettel
december 15-én meg kellett ismételni.
Februárban újabb bemutatót terveznek
Gödöllőn, majd Békéscsabán láthatja a
közönség az Orientet.
jk

Vincze Lilla különleges ünnepi koncertje – Angyalok a titkok kertjében
December 12-én különleges hangulatú
crossover koncerttel ajándékozta meg
a gödöllőieket Vincze Lilla a Barokk
Színházban: Angyalok a titkok kertjében címmel világ körüli zenei utazásra
invitálta a megjelenteket.
A koncert is a crossover jegyében zajlott, amihez kiváló díszletet/helyszínt
jelentett a Barokk Színház. Az esten – lévén hogy Advent időszakában
vagyunk – részben karácsonyi dalok
hangzottak el: A régi jól ismert énekek
mellett több Ave Maria is felcsendült,
ráadásul az egyik két nyelven: magyarul és spanyolul is, amit Vincze Lilla
az est vendégművészével, Rivadene-
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Kultúra

ira Xavier operaénekessel dalolt el.
Az equadori születésű, de évek óta
Magyarországon élő (és a világ számtalan pontján fellépő) tenorista több
zenei blokkban is felbukkant, hatalmas
sikerrel. A műsorban nemcsak a külön-

böző zenei stílusokkal,
hanem a kultúrákkal is
játszottak az előadók,
így a komolyzenei művek mellett angol, spanyol és dél-amerikai
dallamok is elhangzottak. A különböző stílusú dalok kamarazenei
hangszereléssel szólaltak meg, olyan kiváló zenészek közreműködésével, mint Gulyás Csilla
(hárfa), Tasy Ádám (fuvola, ő egyben
a Napoleon Boulevard-nak is a fuvolása) vagy Viczián Gábor (zongoraművész).

Karácsonyi meglepetés

A gödöllői kastély
A Gödöllői Királyi Kastély
2014 karácsonyára reprezentatív kiadványt jelentetett
meg. Az igényes kivitelű album elődje igen nagy népszerűségnek örvendett itthon és
külföldön egyaránt.
Az új, bővített, átdolgozott kiadás Magyarország egyik legismertebb barokk kastélyának
öt nagy történeti korszakát
mutatja be, az épületre, a kastélylakókra és a parkra fókuszálva; a kezdetektől egészen napjainkig!
A könyv szövege magyar, angol, német és francia nyelven olvasható, egy
kötetben.
A 184 oldalas albumot gazdag, látványos képanyag: 188 gyönyörű műtárgyés enteriőrfotó illusztrálja.
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Anekdoták a december 24-én született Erzsébet királynéról

Sokszor csókol – szerető Bözsid...
A „nincs karácsony Erzsébet
királyné nélkül” mottó jegyében valamelyik tévécsatorna
karácsonykor szinte minden
esztendőben műsorra tűzi a
Romy Schneiderrel készült
Sissi filmsorozatot, ezzel is
emlékezve arra, hogy Elisabeth Wittelsbach hercegkisasszony december 24-én született Münchenben. Mi filmet
vetíteni nem tudunk, de néhány kevésbé ismert adomát,
azért találtunk ajándékba.

Bukott a királyné!
– adta hírül az esetet, jó néhány
évtizede (1929-ben) a Gödöllői Hírlap, forrásként Magyar Kázmérra
hivatkozva, mi szerint az 1890-es
években rendezett falkavadászaton
Erzsébet egy szarvast üldözve a Malomtó jegére tévedt, és az beszakadt
alatta. Az esetet titokban tartották,
főleg a férje előtt, és 1929-ben is
csak azért derült ki, mert megtalálták a hajdani falkavadászat egyik
résztvevőjének emlékiratait. Az ismeretlen forrás szerint a baleset után
valóban kevesebb volt a falkavadászat Gödöllőn…

A szomszédasszony
Az Osztrák–Magyar Monarchia

idején a király és a miniszterelnök
családja egymás szomszédságában
laktak a budai várban. Az Andrássy
házaspár többször látta vendégül
Ferenc Józsefet és feleségét a Sándor-palotában. Egy este Erzsébet
királyné gondolt egyet, átment a
szomszédba, és bekopogott a palota
kapuján. A szundikáló komornyik
felriadva kérdezte:
– Ni, csak! Ki az ilyen későn?
– A szomszédasszony – hangzott a
válasz, természetesen magyarul.
Való igaz, a királyi palota legközelebbi szomszédságában tényleg
a miniszterelnöki rezidencia volt. A
kapunyitás után a derék strázsa nem
győzött elnézést kérni a felséges aszszonytól, aki csak kuncogott a történteken.

Flashmob a díszudvaron

Adventi kastélynapok
A királyi család az 1870-es
években a legkisebb gyermek,
Mária Valéria kedvéért szívesen töltötte a karácsonyt Gödöllőn. Ennek az időszaknak a
hangulatát kívánták megidézni 14 évvel ezelőtt, amikor az
első Adventi Kastélynapokat
megrendezték. A kétnapos
program azóta évről-évre látogatók ezreit vonzza.
Nem volt ez másként idén sem, amikor december 13-14-én adott otthont
a kastély az ünnepváró eseménynek.
A helyszínen kézművesek vására,
színes karácsonyi műsorok várták a
látogatókat, akik természetesen „Erzsébet királynéval” is találkozhattak.
A számtalan rendezvény között óriási sikert aratott az a flashmob, amit

vasárnap délutánra szerveztek a díszudvarra. A Mátyás Evelyn fejéből
kipattant műsorban népszerű dallamok szólaltak meg. „Pár barátommal
beszélgettünk erről és ennek eredményeként első lépésként januártól útjára indul az „Ötórai tea” programsorozatunk, melynek keretében, az adott
témát felvezető szakemberek bevonásával, egy kis süti és tea mellett
beszélgetni invitáljuk az erre nyitott
családokat havonta egyszer, vasárnap
délutánonként. A tematikáról és az
időpontokról egyelőre a facebookon
tájékozódhatnak az érdeklődők, ha rákeresnek a TÉRBEN közösség profiljára” – mondta az ötletgazda.
A flashmob szervezői és résztvevői: Vajda Gyöngyvér és táncosai
a Gödöllő
Táncszín-

Szerető Bözsid – Bécsből
jelentették csaknem 90 éve
A régi császári magánlevéltár kutatása során érdekes emléket fedtek
föl a nyilvánosság előtt. Egyik archívumból, amely Ferenc József személyes emlékeit és magánlevelezését
tartalmazza, egy kopott, elsárgult képeslap gyűjtemény került elő. Az albumban régimódi, cikornyás, arany
betűkkel karácsonyra és újévre szóló jókívánságok voltak. Közülük az
egyiket Erzsébet királyné küldte 1891
karácsonyán Korfu szigetéről Bécsbe,
a Burgba Ferenc Józsefnek. Félig magyar, félig német nyelvű ajánlást írta:
„Gott Schütze und behüte Dich.
Sokszor csókol szerető Bözsid”. (Isten óvjon és védelmezzen téged…)
(sz.m.)

házból ill. a Jumpers TSKE-ből;
Gombos Viktor és a Református Líceum 7. évfolyama; a Gödöllői Református Líceum kórusa; Gödöllői
Református Kórus; Fodor László és
a Frédéric Chopin Zeneiskola Forest
Dixie BandZenekara; Pechan Kornél és a Gödöllői Városi Vegyeskar;
Tóth Edit és az Erkel Ferenc Általános Iskola gyermekkórusa; Dohanicsné Vígh Adrienn és a Szent Imre
Katolikus Általános Iskola gyermekkórusa; Danku István és a Cavaletta
Művészeti Egyesület Nőikara; Fehér Réka; General Pausa; Benedek
Krisztina; Rólik Imre és a Gödöllői Szentháromság templom kórusa;
Tápai Dóra; a
British Council és az IATEFL-Hungary
Kórusa.
A-J

Gödöllőiek fotói a városi naptárban
Már megkezdték a 2015. évi gödöllői városi naptárak kézbesítését. A sokak által várt, színes fotókkal illusztrált összeállítást ez alkalommal – úgy is
mondhatnánk – városunk lakói készítették, hiszen a fotókat a gödöllőiek által
beküldött képek közül válogatták a szerkesztők. A feladat nem volt könnyű,
hiszen nagyon sok kiváló, egyéni látásmódot tükröző, Gödöllő
rejtett szépségeit is
megmutató fénykép
közül kellett kiválasztani azt a huszonhetet,
amelyek végül is a tizenkét hónap mellé,
és persze a borítóra
is kerültek. A naptárat
karácsonyig minden
gödöllői család megkapja.
(j.)
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Téli sövényodú-kihelyezés a települési vörösbegyek
és ökörszemek költésének segítésére
is legalább jó arasznyi
mélységben takarják.

A lakosság legkedveltebb madarai közé tartozó ökörszem és
vörösbegy ősztől kora tavaszig
gyakori vendége a lakott területeknek, az etetőknek és itatóknak is, a költési időszakban viszont alig vagy egyáltalán nem
találkozhatunk velük.
Miért nem költenek?
Ennek egyik fő oka, hogy ez a két, talajon vagy talajközelben fészkelő madár a gondozott parkokban, kertekben
nem talál olyan kellően nagy kiterjedésű, a tövüknél is széles és sűrű bokrosokat, ahol biztonságban építhetné
meg fészkét.
Pedig a macskák és a szárnyas raga-

dozók jelentette veszély a fiatalok
kirepülését követően jelentősen csökken, mivel a bujkáló életmódot folytató vörösbegy és ökörszem fészket
elhagyó fiókái számára a fészkelésre
egyébként nem alkalmas bokrok már
kellő védelmet nyújthatnak. Ezért ha
valahogy meg tudnánk oldani, hogy
a fészkek biztonságban legyenek, akkor jó eséllyel a jelenleginél nagyobb

számban költhetnének ezek a madarak
is a közelünkben – újabb megfigyelési élményekkel gazdagítva életünket.
Szerencsére ehhez rendelkezésünkre
áll egy olyan mesterségesodú-típus,
ami térd- és derékmagasság közé kihelyezve, némi kiegészítéssel ennek a
két fajnak a költését is segítheti.
Megoldások „C” odú talajközeli alkalmazásához
A Madárbarát kert program résztvevőit is segítő MME web boltban beszerezhető hagyományos (elsősorban
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eresz alatti kihelyezéshez) és időjárásállóbb fémtetős „C” odú nem a
harkályok által készített természetes
odúkat utánozza, hanem a szikla- és
partfalak, korhadt törzsek esőtől védett üregeit. Ezért ezen az eszközön
nem szűk, kerek röpnyílás található,
hanem előlapjának felső fele teljes
egészében nyitott. Lakott területeken
eddig ezt az odút – éppen védtelensége miatt – szinte kizárólag
az épületek eresze alá, magasra kihelyezve használtuk,
elsősorban házi rozsdafarkú
megtelepítésére.
Talajközeli alkalmazás esetében a
dolog lényege az,
hogy az odú félig
nyitott
előlapját
valamilyen módon megvédjük a ragadozóktól úgy,
hogy közben ne gátoljuk a
vörösbegyek és ökörszemek
mozgását, illetve megtartsuk a mesterséges fészkelőhely számukra fontos
nyitottságát. A feladat csak első pillantásra tűnik lehetetlennek – a megoldás
valójában roppant egyszerű, és ráadásul legalább kétféle módszer között is
választhatunk.
Az odúkat elvileg tüskés, tövises
növényzetbe is kitehetjük, ilyenkor
nincs szükség az
alábbiakban leírtakra, de akinek
már volt dolga
ilyen cserjével, az
tudja, hogy ezekről egy-egy ágat levágni sem egyszerű, nemhogy az ágak sűrűjébe karnyi
mélységbe nyúlva hosszasan matatni.
Ezért jobb, ha „békésebb” bokrot választunk és az alábbi megoldások valamelyikét alkalmazzuk.
Rögzített kihelyezés
Az első, az odúk ellenőrzését és takarítását kevésbé támogató (ezért kevéssé ajánlott) módszer olyan bokrokban,
sövényekben alkalmazható, ahol az
odú a cserje belsejébe helyezhető ki
úgy, hogy a sűrű ágak a bejárati oldalt

Önhordó megoldás
Figyelembe véve, hogy
a mesterséges odúknál fontos szempont az
ellenőrizhetőség és a
takaríthatóság is (a fészkeket minden
költés után, de legkésőbb ősszel érdemes eltávolítani), kicsit munkásabb,
de jobb megoldást jelent, ha a „C” odú
elejére készítünk egy ragadozóktól
védő előtétet.
A sövény- és bokorodú „technológia”
nagyszerűsége abban rejlik, hogy bár
a kihelyezési magasság csak 0,6–1,5
m körül van, a függőlegesen álló vékony, de erős ágak sűrűje a sérüléssel
fenyegető ágvilla-rengeteggel a legügyesebb ragadozók kedvét is elveszi
a fészkelőhely megközelítésétől. Ha
pedig ezt mégis megpróbálnák, a vé-

delem második vonalát jelentő tövisek
és drótháló biztosan útjukat állja.
„B” típusú odút is
Ha nincs fa a közelben vagy csak sűríteni szeretnénk kertünk odúkészletét,
a bokrokba és sövényekbe nyugodtan
kihelyezhetünk „B” odúkat is. Ezeket
a „C” odúknál magasabbra, inkább
mell- és fejmagasságba tegyük ki, így
jó eséllyel számíthatunk széncingék
és verebek beköltözésére. Természetesen a „B” odúkat nem kell háló vagy
töviseság-előtéttel védenünk, elég, ha
az odú tetejét a hagyományos kihelyezésnél megszokott módon az odú testéhez drótozzuk.
Mikor érdemes kihelyezni?
Mivel itt a bokrok, sövények kefesűrű
ágrengetegében kell dolgoznunk, a láthatóság érdekében érdemes megvárni
a lombhullást, és a tél elejére ütemezni
a kihelyezést. Így a madaraknak is bőven van idejük felfedezni a potenciális
fészkelőhelyeket, ami növeli az odúfoglalás valószínűségét. Fontos, hogy
jól jegyezzük meg, hova tettük ki a
„C” és „B” bokorodúkat, mert rügyfakadást követően a megújuló levélfal
észrevehetetlenné teszi ezeket.
mme.hu

A kutyusokról érdeklődni lehet a +36-20/554-8450-es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e-mail címen.

Nemzetközi természetfilm-fesztivált
rendeznek jövőre Gödöllőn
Első alkalommal rendezik
meg Gödöllőn 2015. május
14. és 17. között a Nemzetközi
Természetfilm-fesztivált.
A természetfilmeknek nagy hagyományuk volt Magyarországon, az
első egész estés természetfilm Homoki Nagy István Kék vércsék erdejében című filmje volt – idézte fel
a mustra főszervezője Székelyhidi
Tamás. – A fesztivál kiemelt témája
a természet- és a környezetvédelem,
és nem titkolt célja, hogy elérje a fia-

talokat alkotóként, nézőként és aktív
természetvédőként egyaránt – fogalmazott. A helyszínnel kapcsolatban
Székelyhidi Tamás elmondta: azért
is esett Gödöllőre a választás, mert
fontos szerepet töltött be egykor a
magyar természetfilmezésben, itt
működött a filmgyár természetfilmes
stúdiója.

Győző: 6-8 hónapos kan kutyus.
Gödöllőn fogták be. Nyakában fekete
bőr nyakörv volt. Ápolt, jó állapotban
lévő kutyus. Eredeti gazdija reméljük
hiányolja és a karácsonyt már otthon
töltheti.

Dinki: Németjuhász szuka kutya.
5 év körüli. Gazdája halála miatt került
a telepre, ahol egyelőre nem találja
a helyét, rossz kedvű. Szeretnénk ha
mihamarabb kikerülhetne a telepről és
újra családban élhetne.

Kölykök: Gazdát keres Büszke, Viki
és Nózi a három rosszcsont kölyökkutya.
Ők gazdit kértek a Jézuskától!

A fesztivál honlapja:
www.godollofest.com/hu

Az első ízben megrendezendő fesztiválra jövő év február
28-ig várják az alkotásokat
több kategóriában: a természetfilmek szekciója mellett
pályázni lehet vadászat, halászat-horgászat; természeti
értékeink; dokumentumfilm;
etűd, kísérleti film (természe-

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő:
DECEMBER 20-21-ÉN, SZOMBATON ÉS VASÁRNAP, 9-11 ÓRÁIG:
Plútó Állatorvosi Rendelő (Gödöllő, Szabadság út 97.)
Rendel: dr. Horváth Márk állatorvos
Telefonszám: 06/20-38-55-726.
DECEMBER 24-ÉN, SZERDÁN, 9-11 ÓRÁIG:
Kovavet Kisállatrendelő (Gödöllő, Szőlő u. 20-22.)
Rendel: dr. Varga Ferenc állatorvos
Telefonszám: 06/20-48-23-058.
DECEMBER 25-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN, 9-11 ÓRÁIG:
Kovavet Kisállatrendelő (Gödöllő, Szőlő u. 20-22.)
Rendel: dr. Vaskó Márta állatorvos
Telefonszám: 06/20-99-13-057.
DECEMBER 26-27-ÉN, PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON 9-11 ÓRÁIG:
Kovavet Kisállatrendelő (Gödöllő, Szőlő u. 20-22.)
Rendel: dr. Varga Ferenc állatorvos
Telefonszám: 06/20-48-23-058
DECEMBER 28-ÁN, VASÁRNAP, 9-11 ÓRÁIG:
Kovavet Kisállatrendelő (Gödöllő, Szőlő u. 20-22.)
Rendel: dr. Vaskó Márta állatorvos
Telefonszám: 06/20-99-13-057

TURUL ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Lia: Terrier keverék baba kutya.
Nagyon kedves, örökmozgó.
Olyan családot keres, ahol fel
vannak készülve egy kölyökkutya
igényének kielégítésére. Örökbefogadók jelentkezését várjuk!

ti jelenségek, impressziók, természet
témájú irodalmi művek képi adaptációi); kisjátékfilm ember és természet kapcsolatáról; cserkészéletet
népszerűsítő és bemutató filmek;
állati színészek és animáció kategóriákban.
Nem csak professzionális filmkészítők jelentkezhetnek, bárki pályázhat
itthonról és a nagyvilágból.
Az előzsűri, majd a zsűri válogatása
után a legkiválóbb művek kerülnek a
közönség elé Gödöllőn, ahol három
helyszínen – köztük a királyi kastélyban – várják majd az érdeklődőket. A főzsűrit többek között Andrej
Nyekraszov filmrendező, Juhász
Árpád természetfilmes, geológus,
Bakos Edit, az Uránia Nemzeti Filmszínház igazgatója és Sáfrány József rendező, operatőr alkotja, de egy
MTI
diákzsűri is oszt díjat.

Meghosszabbított nyitva tartás!
Dr. MILEI LÁSZLÓ
Tel: 06/30-551-1346
Dr. SZÉKELY DÁNIEL
Tel: 06/30-588-8590
H-P: 10-12 és 16-19
Szo: 10-12 és V: 16-19
TURUL ÁLLATORVOSI PATIKA
H-P: 9-19, Tel: 06/30-9439-898
Cím: 2100 Gödöllő, Faiskola u.2.
KUTYA, CICA KOZMETIKA
HÉTVÉGI ÁLLATPATIKAI ÜGYELET
2112 Veresegyház Kálvin u.22b.
Szo: 8-18 és V: 9-15
Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet
kívánunk!

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat: 10-12,
vasárnap: 16-19-ig
Gödöllő, Faiskola u. 2.
Dr. Milei László
Tel.: 30/551-1346.
Dec. 24-én és 31-én nyitva: 9-12-ig
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Sport

Sportkarácsony 2014

Röplabda – megszakadt a bajnoki veretlenség

Gödöllői díjazottakkal

A Vasas feltörte a jeget

Pest megye Közgyűlése és Pest megye Önkormányzata december 12-én
tartotta az idei Sportkarácsony ünnepségét Budapesten, a megyeházán. A gödöllői sportolók közül négy
egyéni díjazottja lett a városnak, valamint egy intézmény is elismerésben részesült.

December 14-én egy szép sorozata szakadt meg a TEVA-Gödöllői RC csapatának a hazai pontvadászatban. A gödöllői hölgyek
13 meccses veretlenségét törte
meg a Vasas együttese, ezzel
már nincs veretlen csapat a sorozatban.

Az eseményen átadásra kerültek többek
között az Év Sportolója, az Év Legjobb
Csapata, az Év Edzője és az Év Szabadidő és Sport Szervezete díjak, valamint a tanévi diákolimpiai versenyeken
legtöbb pontot gyűjtött általános és középiskolákat is díjazták.
Ez utóbbiban a gödöllői Török Ignác
Gimnázium lett az Év Legeredményesebb Középiskolája 3. helyezettje, míg
az Év Legjobb megyei Sportolója női
utánpótlás korosztályban 2. díját vehette át a GEAC atlétája, Répási Petra
(díját klubtársa, Kaptúr Éva vette át).
Az Év Legjobb megyei Sportolója női

Vívás – Világkupák és egy kis hazai

Bancsics bronzérmes, Gémesi 35.
A gödöllői vívók több versenyen is pástra léptek. Bancsics
Máté a juniorok között ért el
bronzérmet Németországban,
míg Gémesi Csanád a felnőtt
mezőnyben sérülten a 35. helyen zárt a New York-i kard Világkupán.
A németországi Dormagen adott otthont a juniorok kard Világkupájának,
ahol a gödöllői Bancsics Máté remek
vívással bronzérmes lett a 165 fős mezőnyben.

Az elmúlt hétvégén a felnőttek is pástra léptek, ezúttal New Yorkban, ahol
Gémesi Csanád kisebb bokasérüléssel
vállalta a viadalt. Mint utóbb kiderült
a sérülés győzött, Gémesi a 35. helyen zárta a Vk-t a 149-es mezőnyben.
Ugyan itt Szilágyi Áron 3. lett, míg a
szintén gödöllői Valkai Ferenc 41.,
Gémesi Bence pedig a 81. helyen végzett.
Kadet férfi kard Európa Kupán Eislingenben Morvai Ákos a 35. helyen végzett 140 induló közül, míg a romániai
Szatmáron megrendezett utánpótlás

Akrobatikus torna – Magyar Bajnokság

GSE: 3 arany- és két ezüstérem
December 14-én rendezte a
Magyar Torna Szövetség Budapesten a Nemzeti Sportcsarnokban a Magyar Bajnokságot.
A Grassalkovich SE csapatai 3
arany- és 2 ezüstérmet szereztek.
A Grassalkovich SE valamennyi egysége kvalifikálta magát az év legnagyobb versenyére, de végül a legnagyobbak – AGG 12-18 Leány hármas
(Papp Csenge, Papp Kinga, Alton
Sophie) – mégsem tudtak elindulni.
A versenyzők nagyszerű gyakorlatokkal és kiváló eredményekkel
rukkoltak elő, aminek meg is lett az
eredménye. Magyar bajnokok lett a
School Class korosztályban a Dara-

bont Júlia, Zamecz Kitty, Lőrincz
Boglárka hármas, serdülő I. korosztályban a Szabó Csilla, Darabont
Zsanett, Kőhler Kitti formáció, valamint újonc korosztályban a Varga
Levente, Nagy Dávid, Jankó Baján,
Kőhler Csaba fiú négyes.
Nem sokkal maradt le a serdülő I.
korosztályban induló vegyes páros
(Trézsi Richárd, Nyerges Anna)
és a gyermek korosztályban
szőnyegre álló Bálványos Noémi, Márta Blank, Rezsabek
Janka trió, akik a 2. helyen végeztek kategóriájukban.
A Tóth Boglárka, Császár
Inez összeállítású duó a 4.,
míg a GSE másik leány párosa: a Méder Boróka, Császár

Atlétika – Nemzetközi évzáró a GEAC-nál

Biztató szezonzárás Pozsonyban
December 13-án Pozsonyban,
a fedett ELAN csarnokban rendeztek nemzetközi atlétika versenyt, amelyen a GEAC atlétái
is részt vettek és számos szép
eredményt értek el a viadalon.
Kiemelhető Erőss Katica 800 m-es
síkfutása, 2:31,74 idejével, amivel a
serdülő korosztályában 1. helyen végzett. Tamás Máté súlylökésben 13.97
cm-rel 3., míg Esztergály Koppány

Tollasozz a sátorban!
Téli bérlési lehetőség

ugyanezen számban, de a juniorok között, 5 kg-os golyóval szerzett 4. helyezést 14,08 m-rel.
A 2000-es fiúk magasugrásban 160
cm felett teljesítettek, ami a jövő évi
csapatversenyekre igen jó átlagot ígér.
Bogdán András 166, Kókai Patrik
166, Köő-Tóth Kunó 161 cm teljesített. A szintén serdülő Frei Dalma távolugrásban lett negyedik 480 cm-rel,
míg 60 m síkon 8,57 mp-et futott.
A 2001-es korosztályában két jónak

Tollaslabázni vágyók bérelhetnek
időpontot a Táncsics Mihály úti
Sportcentrum sátorral fedett műfüves pályáján hétfőtől-péntekig,

felnőtt korosztályban 3. díjat kapott a
GEAC atlétája Kaptúr Éva, 2. lett a
Gödöllői Taekwon-do SE versenyzője,
Bontovics Babett, míg férfi kategóriában 3. díjat vehetett át Gémesi Csanád
(díját édesapja, Gémesi Levente vette át), a GEAC vívó szakosztályának
kardvívója.
-lt-

versenyen serdülő női tőrben és kadet
tőrben is 1. helyen végzett Hanzl Lilla.
Hazai környezetben is sikeresek voltak
a gödöllői vívók. Felnőtt Magyar bajnokság +50 korcsoportban 21 indulóból Takácsy László legyőzhetetlennek
bizonyult és aranyérmes lett. Junior
férfi kard válogató versenyen, a Vasas
vívócsarnokában a GEAC kardvívója,
Bancsics Máté 1., míg Gémesi Huba
6. lett. Reménység (gyerek, újonc, serdülő) kard versenyen, az UTE termében gyerek fiú kategóriában 3. helyen
végzett Révész Márton, a lányoknál
8. lett Missurai Pálma, míg serdülő
fiú mezőnyben az 5. helyet érte el Vass
Domonkos.
-li-

Emma felállásban a 6. lett.
Köhler Viktória edző így értékelte
az Ob szereplést: – A kitűnő eredmények magukért beszélnek. Igazából
nem tudok sokat hozzátenni. Nagyon boldog vagyok a versenyzőkkel együtt. Szeretnénk megköszönni
minden nézőnek, szülőnek, támogatónak a lelkes szurkolást! A versenyzőinknek pedig gratulálunk! Ezúton
kívánok Mindenkinek, aki olvassa
a Szolgálatot egyesületünk nevében
Kellemes Karácsonyt és Boldog Új
-káÉvet!

nevezhető 60 m-es gát eredmény született: Mihály Ádám 10,99-es, míg
Magyari Benedek 11,25 másodperces
idővel ért célba. Ferenc Ákos 60 m-en
8,66-ot futott, távolban 437 cm-t ért
el. Az edzők, Körmendy Katalin és
Máté Alpár értékelése szerint az eredmények a felkészülés ezen fázisában
igen biztatóak.
-kk-

reggel 7 és délután 15 óra között!
Bérleti díj: 2000.-/óra
Érdeklődni: 06/20-461-6010.

A találkozó elején a már beharangozott: “Hozz egy Plüsst” jótékonysági
felvívásnak eleget téve mindkét csapat,
valamint a nézők által a pályára bedobált plüssálatok összegyűjtével hangolódtak a csapatok. A Pest megyei gyermekotthonokat megsegítő célt szolgáló
kampány részeseként Széles Petra, a
TEVA-GRC csapatkapítánya adta át az
összegyűlt plüssállatokat Perei Lillának, a Pest megyei TEGYESZI igazgató asszonyának.
Horváth András tanítványai úgy léphettek pályára, hogy ha nyernek minden bizonnyal alapszakasz győztesnek
érezhetik magukat. Így is kezdték a
párharcot a mieink. Előbb Csengeri
Petra ért el szebbnél szebb pontokat,
majd Szakmáry Gréta és Széles Petra
is beszállt a pontgyártásba, nem is volt
tehát meglepő, hogy 12-8-as előnyt
szerzett a TEVA. Ekkor viszont megtorpant a csapat, gyenge nyitásfogadások és vendég feltámadás következett,
18-16 oda. 22-nél ismét kiegyenlítetté
vált az első szett, majd a fordulatos já-

tékot a mieink zárták le 27-25-re.
A folytatás már nem volt ilyen sikeres,
fordított a Vasas. Előbb 18-ra, majd
15-re kapott ki a Gödöllő, így a lélektanilag fontos periódust a vendégek abszolválták jobban. A negyedik szettre
ugyan ismét felvillantott valamit valós
tudásából a TEVA-GRC együttese, de
ezen a napon a nyugodtabban és pontosabban játszó óbudaiak jobbnak bizonyulta és 24-re nyerve a 4. játékot 3:1re verték a listavezetőt hazai pályán.
Összességében csupán egy dolog
változott, már nem veretlenül vezeti
a tabellát a TEVA-Gödöllő. A Horváth-tanítványok 39 ponttal vezetik az
alapszakaszt.
NB I. alapszakasz, 15. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Vasas Óbuda 1-3
(25, -18, -15, -24)
Magyar Kupa – Fél lábbal a négy
között
Fél lábbal már a legjobb négy között
érezheti magát a TEVA-Gödöllői RC
az idei Magyar Kupa negyeddöntőjének első találkozóját követően. A Jászberény elleni párharc első felvonását a
Gödöllő nyerte 3-0-ra. A visszavágót
december 17-én rendezik az egyetemi
csarnokban 19 órai kezdéssel.
Magyar Kupa negyeddöntő, 1. mérkőzés
Jászberényi RK – TEVA-Gödöllői RC
0-3 (-15, -23, -16)
-ll-

Sakk – Bajnoki évzárók

Kettős vereség zárásként
A Gödöllői Sakkbarátok mindkét
csapata vereséggel zárta az évet. Az
NB II-es első csapat a nagy múltú,
egykor NB I-es Honvédtól kapott ki.
Az ellenfél egy FIDE -és négy nemzetközi mesterrel ült le és 11 táblán
magasabb Élő-ponttal rendelkezett.
Az ötfős második formáció a mind

az 5 táblán magasabb Élő-pontú ellenféltől papírforma vereséget szenvedett.
NB II. Erkel csoport, 4. forduló
GSBE – Honvéd ASE 4,5-7,5
Pest megye I/A osztály, 4. forduló
GSBE II. – Dunaharaszti MTK 1-4
-vb-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A Gödöllői Városi Múzeum
és a Királyi Váró
2014. december 21-ig
látogatható.
A Királyi Váró január 7-én,
a Gödöllői Városi Múzeum
kiállításai február 4-én nyílnak.
Megértésüket köszönjük!
Karácsonyi ajándékként szíves
figyelmükbe ajánjuk
kiadványainkat!

Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
Január 12. hétfő, 17.00:
A jazz-zongora tanszak vizsgahangversenye (Bubenyák Zoltán növendékei)
Január 14., szerda, 17.00:
A magánének tanszak vizsgahangversenye (Balogh Ágnes növendékei)
Január 15., csütörtök, 18.00:
A népzene tanszak kiemelt hangversenye
Január 16., péntek, 18.00:
Kovács Zsolt (ütő) növendékeinek
hangversenye
Január 17., szombat, 10.30:
Ferenczi Anna (zongora) növendékeinek hangversenye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A „MESTEREK, MŰHELYEK”
című sorozat keretében
FEKETE GYÖRGY
Kossuth-díjas belsőépítész és
SCHRAMMEL IMRE
Kossuth-díjas keramikusművész
kamara kiállítása
A kiállítás megtekinthető 2015. 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

Ünnepi nyitva tartási rend: 2014. december 14-ig
Szombaton: 14.00–17.00 óra között, vasárnap: 14.00–17.00 óra között
Munkanapokon: 9.00–15.00 óra között (előzetes bejelentkezést követően!)
2014. december 15-től 2015. január 5-ig: ZÁRVA

Áldott karácsonyi ünnepeket,
és békés, boldog új esztendőt
kívánunk!
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Közérdek

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT KITÜNTETÉS
Gödöllő Város Képviselő-testülete a többször módosított 1996. évi 12. (VI.3.) számú önkormányzati rendelete, az ezt módosító 9/2014. (V.19.) számú, a 17/2013. (V.21.) számú, a 21/2003. (VI.19.) számú, az 5/2012.
(II.8.) számú önkormányzati rendelet szabályozza a GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozásának
rendjét.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel
hozzájárultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetésben évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető.
A kitüntetés átadására a 2015. március 15-én rendezendő városi ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és a képviselő-testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségekre vagy szervezetekre akit (akiket) méltónak tart e kitüntető cím odaítélésére 2015-ben.
Kérem, hogy javaslatát szíveskedjen postai úton a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) és/vagy e-mailben a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre eljuttatni.

HATÁRIDŐ: 2015. JANUÁR 15.

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

Pályázati felhívás: ügyvezető igazgatói tisztség – Kalória kft
Gödöllő Város Önkormányzata
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
a közétkeztetési feladatokat ellátó
Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos önkormányzati
tulajdonú társaság alapítója pályázatot hirdet
ÜGYVEZETŐI IGAZGATÓI
TISZTSÉG BETÖLTÉSÉRE.
Az ügyvezetőt Gödöllő város képviselő-testülete választja meg határozatlan időtartamra. Az ügyvezető a
tisztségét munkaviszonyban látja el.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– motivációs levelet, melyben a pályázó összefoglalja a szakterülethez
történő kötődésének ezzel kapcsolatos érdeklődésének főbb szempontjait

– felsőfokú végzettséget igazoló okiratok másolatát
– erkölcsi bizonyítványt
– minimum B kategóriás vezetői
engedély másolatát
A pályázat szempontjából a felsőfokú végzettséget az élelmezési, gazdasági mérnöki, egyéb közgazdasági, vezetési, szervezési területekről
is elfogad a pályáztató.
Előnyt jelent, ha a pályázó rendelkezik szakmai gyakorlattal, vezetői
tapasztalatokkal, melyeket a pályázatban be kell mutatni.
Az ügyvezető igazgató kiemelt feladata lesz a társaság működésének
áttekintése, szükséges szervezeti,
ellátási, logisztikai stb. korrekciók
elvégzésének előkészítése, a felhalmozott értékek, tapasztalatok, helyi
társadalmi elfogadottság megőrzése
mellett.
A pályáztató célja, hogy a helyi

TÁJÉKOZTATÁS – MŰVÉSZETEK HÁZA
Művészetek Háza Gödöllő Belvárosi Jegyiroda ünnepi nyitva tartása:
2014. december 24-26.: ZÁRVA
2014. december 27-30.: között a megszokott módon.
2014. december 31.: ZÁRVA
2015. január 1.: ZÁRVA
2015. január 2.: 9.00-13.00
2015. január 3-tól a megszokott nyitva tartással várjuk a kedves látogatókat.
Kellemes ünnepeket kívánunk!

közétkeztetés költséghatékonyan,
a kornak megfelelő, hazai ízeket is
megőrző, jól szervezett formában,
fenntartható módon üzemeljen,
szükség szerint integrálva a saját és
beszállítói szolgáltatási lehetőségeket is.
A pályázó, a körülírt célok, feladatok megvalósításához szükségesnek
tartott írásos vezetői programot készít. A tervezett vezetői program a
pályázat része.
A Társaság működésének dokumentumai Gödöllő Város Önkormányzat honlapján elérhetőek.
Helyszíni tájékozódásra a Társaság
székhelyén (2100 Gödöllő, Szabadság út 3.) van lehetőség.
A pályázat benyújtásának helye:
személyesen, vagy postai úton:
Gödöllői Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet Titkársága
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
elektronikusan: pmh@godollo.hu
A pályázat benyújtási határideje:
2015. január 31.
Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Köszönjük segítségüket, melyet munkánk végzéséhez nyújtottak.
Kívánunk boldog karácsonyt és sikerekben gazdag 2015. évet!
A Gödöllői Szolgálat
terjesztési csapata
A Gödöllői Mozgáskorlátozottak
Egyesülete valamennyi tagjának áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván az egyesület vezetése nevében
Szelba Vera

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
December 15-21-ig:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
December 22-28-ig:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
December 29-január 4-ig:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Január 5-11-ig:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Január 12-18-ig:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Január 19-25-ig:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 28/430-856, +36-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 28/525-212, +36-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 28/410-653, +36/30-331-8822.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
+36/30/621-2522

Ismét Civil Karácsony a főtéren

Meséljen egy történetet!
Különleges programmal örvendeztetik meg a főtéren, az adventi vásár szépséges „díszletei” között sétálókat december 19-én, pénteken. A Civil Karácsonyon várják azokat, akik szívesen megosztják másokkal kedves, emlékezetes
vagy szívhez szóló karácsonyi történetüket. Minderre 2 percük van, lehet fejből mondani vagy akár felolvasni, cserébe pedig ajándék jár.
A hatalmas fenyőfa oldalában gőzölög majd az üst, forró teával, lilahagymás,
marinált fokhagymás mangalicazsíros kenyérrel és más finomságokkal kínálja
a hallgatóságot a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület és számos civil szervezet. A tavalyihoz hasonlóan jóízű beszélgetés várható azokkal, akik a város
szebbé, élhetőbbé, barátságosabbá tételén önkéntesen munkálkodnak, legyen
szó kultúráról, gyermekeinkről, testi-lelki jólétünkről, vagy akár környezetünkről.
A program: 14.30: megnyitó a városvezetéssel; 15.00: Meséljen egy karácsonyi történetet!; 16.00-17.00: Bábjáték gyerekeknek és élő gospel muzsika
(Megújult Nemzedékért Alapítvány).
Rossz idő esetén a polgármesteri hivatalban keressék a rendezvényt!
További információ: Kecskés Judit, 20/508-3802, kecskesj.civil@gmail.com

2014. december 16.

Mozaik

Gödöllői Szolgálat 11
A VÁROSI PIAC
ÜNNEPI PROGRAMJA ÉS
NYITVA TARTÁSA:
15-től (hétfő): Termelői,

kereskedői fenyőfa-árusítás
(luc, fekete, ezüst, duglasz,
normann)

23. (kedd): halászléfőzés: (2

szelet hal, 0,7l hallé) 590 Ft/
adag, töltött káposzta:(2 töltelék
+ apró 60dkg) 690 Ft/ad.

30-án (kedd): szilveszteri

kocsonyafőzés (0,7l ) 400 Ft/ad.
Az ételek rendelhetők a helyszínen v. a 06-30-5030777 telefonszámon

29-30-31-én: szilveszteri
kellékek árusítása

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:
21-én (aranyvasárnap):
7-12-ig.

24. (szerda), 27. (szombat)
31. (szerda): 7-12- ig.
25. (csüt.), 26. (péntek),
január 1. (csüt.): ZÁRVA
Kellemes ünnepeKet és boldog
új esztendőt KívánunK!

2014. december 16.

12 Gödöllői Szolgálat
Hirdetésfelvétel!
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.
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

KÖZLEMÉNY

INGATLAN
+ Eladó Gödöllőn a Mátyás Király utcában 735nm-es telken egy lakóház, melyből két különálló 2-2 szobás lakrész
alakítható ki. Az ingatlan, mivel a központhoz, belvároshoz
közel található, ezért vállalkozásra is alkalmas. Az ingatlan teljes közművel, garázzsal ellátott. Ezek ismeretében
egy alkalmi áron 11,5 mFt irányárért kínáljuk ezt az ingatlant. 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn a harasztban egy 950 nm-es telken egy
2,5 szobás téglaépítésű családi ház. I.á.: 22 mFt 20-9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+ (3859) Eladó Gödöllőn a belvárosban téglaépítésű liftes
házban egy 65nm-es igényesen kialakított 2szobás új épí- + (3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy 81nmtésű társasházi öröklakás, melyhez tartozik egy 16nm-s te- es 2szobás téglaépítésű lakóház konvektoros fűtéssel
rasz. I.á.: 23,2 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu 1182nm-es telken. A tetőtér beépíthető. A ház keskeny,
+ (3740) Eladó Gödöllőn a blahai domboldalban egy ezért a keresztben lévő gerendák miatt az összes belső
téglaépítésű nappali+5szobás amerikai konyhás 2fürdő- fal kiüthető és tetszés szerint átrendezhető, ha nem megszobás családi ház garázzsal, pincerésszel. I.á.:24,5 mFt felelő a mostani elrendezés. I.á.: 20 mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu
20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 4lakásos társasházban egy nappali+3szobás 100nm összalapterületű felújított téglaépítésű egyedi fűtéses sorházi lakás.
I.á.: 25,9 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+ (3719) Eladó Gödöllőn a Vasvári Pál utcában egy 3szobás összkomfortos téglaépítésű családi ház 640nm-es
telken. I.á.: 22 mFt 20-919-4870

+ Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Rek- + Eladó Veresegyházán egy 1000nm-es építési telek egy + Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy kb 700-800nm + (3861) Eladó Gödöllőn a János utcában egy 56nm
lámozza cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos téglaépítésű melléképülettel alkalmi áron: 7,5 mFt 20- közötti telken egy 2 és fél szobás, déli fekvésű, összkom- alapterületű teljesen felújított házban egy teljesen felújífortos, téglaépítésű családi ház melléképülettel. I.á.: 17,5 tott 2szobás lakás. I.á.: 13,5 mFt 20-919-4870
elolvassák
919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
mFt 20-919-4870
+ (3860) Eladó Gödöllőn az Erzsébet Park közelében egy
+ (3852) Eladó Veresegyházán a városközpontban egy többfunkciós lakóépület, melyben lakás és üzlet, csak üznappali+4szobás kiváló minőségű, szép megjelenésű csalá- let vagy csak lakásként használható 120nm összalaptedi ház nagyméretű kertkapcsolatos terasszal több szobá- rületen. A ház téglaépítésű, egyedi fűtéses, 2fürdőszobás,
ból erkélykapcsolat, 20nm-es garázzsal. Kedvező ár-érték felújított. I.á.: 25,9 mFt 20-919-4870
arány: 27,9 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+ (3862) Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen nappali
+ (3865) Eladó Gödöllő királytelepi részén egy nappali+5 (60nm) +4szoba összkomfortos 2 fürdőszobás téglaépíszobás kifogástalan állapotú 3 szintes 214nm összalap- tésű szigetelt 1200nm-es telken színvonalas családi ház.
területű (alsó szint 74nm) családi ház 528nm-es telken 140nm-es szuterén melyben több állásos garázs és több
garázzsal, pincével beépített tetőtérrel. Fűtése gázkazán- funkcióra alkalmas helységek vannak kialakítva. Eladási
nal történik és a nappaliban található egy cserépkályha. ár: 49mFt 20-919-4870
Minden szinten van wc, fürdőszoba. Az alsó szint iroda,
műhely, illetve üzlet részére készült, külön bejárattal is + (3643) Eladó Gödöllő rózsadombján a Perczel Mór utcárendelkezik, a hozzá tartozó előtérrel, tároló helyiséggel ban egy 1000nm-es ősfás telkű örökpanorámás egyedi épíés kazánházzal együtt a lakótértől teljesen elkülöníthető, tésű körház, melyben nappali+hálószoba, étkező, konyha,
kis ráfordítással külön család számára is alkalmassá te- fürdőszoba, étkező található. Zsalugáteres ablakos és körhető. I.á.: 38 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu teraszú. I.á.: 22mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!

+ (3209) Eladó Gödöllő nagyfenyvesi részén egy 150 nmes alapterületű nappali+4szobás telesen felújított családi
ház 815nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 3állásos
garázs. I.á.: 30 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn, a Paál László közben, a városközpontban,
csendes helyen, 2 szoba+étkezős, 60m2-es, konvektoros,
tégla lakás, hozzá tartozó pincerésszel eladó. Iá.:12,4
mFt. Tel: 06-30-336-7266.

+ (3766) Eladó Gödöllőn a Brassó utcában egy nappali+4szobás tetőteres teljesen alápincézett garázsos
és egyéb helységes családi ház 515nm-es telken. I.á.:
27,9mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+ 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).
+ Új építésű 1 szintes ikerházi lakások eladók a kertvárosban 2szoba+ nappalis kulcsrakészen már 18,9MFt-tól,
ill. 3+nappalis 21,9M-ért! 20-772-2429
+ Új építésű lakások a belvárosban eladók 300EFt-os
nm/áron 70-80nm-esek nappali+2 ill. nappali+3 szobásak, udvari kocsibeállóval, tárolóval! 20-772-2429
+ Eladó a központban két szobás, délnyugati fekvésű lakás! Iár: 8 MFt!! 20-804-2102
+ Egyetemhez közel újszerű, 2011-ben épült, 1szintes
3szoba+ nappalis családi ház garázzsal 418nm-es telken
eladó 25,9M-ós i.áron! 20-772-2429
+ Szépen felújított, 44m2-es lakás a központban eladó, beépített konyha, szoba bútorzattal! Iár: 10.6MFt! 20-539-1988
+ SÜRGŐSEN ELADÓ! Ádám utcában, teljesen felújított 92m2-es ház, 1606m2-es telekkel sürgősen eladó!
Iár:20.5MFt! 20-539-1988
+ Eladó 1 szobás felújított lakás a János utcában Iár:7
MFt. 20-804-2102
+ SÜRGŐS! Gödöllő központjában, 54m2-es első emeleti, két
szobás lakás sürgősen eladó! Iár: 8.7MFt!!! 20-539-1988
+ Gödöllő belvárosában, teljesen felújított 77m2-es, 3
szobás lakás eladó! Azonnal költözhető! Iár.: 14.9MFt.
20/944-7025
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+ SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi házat vagy eladó telket. 20-944-7025

+ KERTGONDOZÁS télen, nyáron, mérsékelt áron. Virágok, bokrok, fák ültetése. Veszélyes fák kivágása.
Fűnyírás. Zöld hulladék elszállítás. Sziklakert, télikert
építés, gondozás. Árok, eresz, csatorna, kerítés tisztítás,
festés. Tüzifa vágás, hasogatás. 30/747-6090

+ Épülő nappali+3 szobás ikerház Gödöllő új építésű részén
eladó! Saját telek, kocsibeálló, terasz, igényes kivitelezés,
referenciákkal rendelkező építő. Iár.:29,9MFt 20-944-7025
+ Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20) 804-2102
+ Gödöllőn, Palotakerten felújított másfélszobás (44 nm)
lakás eladó: 8 millió Ft. Nagyobb (60-70 nm) lakás cseréje
érdekelne gödöllői lakótelepen. Tel: 20/968-0336
+ Magánszemélyként (nem ingatlanos) keresek megvé- + Családi házak, lakások takarítását, valamint gyermektelre Gödöllő belvárosi felújított, (vagy felújítandó) erké- felügyeletet vállalok. Tel: 06-30-684-5516
lyes lakást négyemeletes házban az I.-II.-III. emeleten.
+ A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona gödöllői inÉrd: 30/899-6775
tézménye legalább két éves költségvetési szervnél eltöl+ Gödöllőn a Szőlő utcában 69 nm-es, 1+2 félszobás, er- tött szakmai gyakorlattal rendelkező Word, Excel prograkélyes, 2.em. konvektoros lakás eladó. Tel: 30/552-7579 mok használatában jártas KÖNYVELŐT keres. Munkakör
+ Gödöllőn eladó 1081 nm-es építési telek Belvároshoz, betöltése 2015. január 1. Előnyt jelent a CT-EcoSTAT
könyvelési program ismerete. Jelentkezni POSTAI ÚTON
buszmegállóhoz, boltokhoz közel. Tel: 20/351-6904
a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöl+ Eladó Gödöllőn egy 1,5 szobás 2. emeleti, erkélyes, lő, Dózsa György út 65. címre vagy az idosekotthona@
konvektoros lakás a János utcában. Ingatlanos ne hívjon! idosekotthonagodollo.hu e-mail címre elküldött szakmai
10 MFt. Tel: 30/401-1748
önéletrajzzal lehet. Kérjük, csak azok jelentkezzenek, akik
a fent leírt feltételeknek megfelelnek.

+ 6 órás takarítói munkakörbe keresünk megbízható,
precíz hölgyet hajnali munkakezdéssel. Jelentkezni a
20/923-2159 számon lehet.

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel:
06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752

+ Bejárónői munkát vállalok (minden második szerdán)
ill. bevásárlást, vasalást. 20/465-0092
SZOLGÁLTATÁS

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28- + Utak, járdák téli akadálymentesítése (hó eltakarítás,
511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
sózás), műszaki mentés (elakadt gépjármű mentése,
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes műszaki mentés csörlővel, starter hidegindítóval). Tel.: +
3630/622-7421.
+ Gödöllő környéki építőipari kivitelező cég keres FESTŐ, árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
ALBÉRLET KIADÓ
BURKOLÓ, KŐMŰVES szakmunkásokat változó munkahe- + Építőipari vállalkozás külső, és beltéri felújítási munkát + SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
+ Gödöllőn, a Kastély közelében, csendes helyen, kétszinlyeire. Műgyantaburkolatokat és kapcsolódó építőmeste- (festés, tapétázást, gipszkartonozást, hideg-meleg burko- házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és progtes, 4 szoba + nappali, 2 fürdőszobás kertes családi ház
ri és szakipari munkákat kivitelező építőipari cég keres lást, homlokzati dryvitozást, térburkolást) vállal. Anyag- ramtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
hosszú távra kiadó. Tel.: 20-9443-356
szakmunkásokat (elsősorban festő, burkoló, kőműves) beszerzést a legjobb áron biztosítjuk. Tel: 70/631-7554 30/333-9201
+ Szoba fürdőszobával kiadó. Tel: 20/9455-583.
önálló munkavégzésre, folyamatosan változó munkahe+ Gödöllőn 58 nm-es, 1.em. téglalakás az Egyetem térnél lyeken az ország egész területén. Jogosítvány, szakmai
(zöldövezetben) egyedi gázfűtéssel kiadó. Tel: 30/500-6496 gyakorlat, kisgép kezelői/szerelői tudás előny. Jelentkezés szakmai önéletrajzzal: interfloor.kft@gmail.com
+ Különálló albérlet! Gödöllőn a Damjanich utcában 45
ezer+ rezsi+ 1 havi kaucióért egyedülállónak vagy párnak + Szakipari, ÉPÍTŐMESTERI munkákhoz, elsősorban
MŰGYANTA-ALAPÚ PADLÓBURKOLATOK kivitelezéséhez
kiadó. Elérhetőség: 20/471-7837
keresünk CSOPORTVEZETŐ, MŰVEZETŐ kollégát. Elvárások: Mobilitás: munkavégzés folyamatosan változó munkahelyeken az ország egész területén. –Józan, rendezett
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
életmód, felelősségteljes hozzáállás; Fizikai munkában
+ Gödöllő városközpontjában, az Átrium üzletházban,utcaf- való részvétel. B kategóriás jogosítvány. Előny: szakipari
ronton lévő 27 m2-es üzlethelyiség, mely akár irodának is kivitelezés-irányításban szerzett tapasztalat, építőipari
alkalmas, hosszú távra kiadó. Tel: 06-20-9443-356
kisgépek kezelésében, javításában való jártasság. Amit
+ Mélygarázsban kiadó 1 parkolóhely, Gödöllő központjá- nyújtunk: Versenyképes, teljesítményarányos bérezés,
rendezett háttér, magas szintű munkavédelmi biztonság,
ban. Érd.: 30/693-1838
folyamatos munka. Cégünk telephelye Gödöllő. Rövid be+ Gödöllő kertvárosában 20 éve működő élelmiszerbolt mutatkozását kérjük az interfloor.kft@gmail.com e-mail
mellett, trafik tevékenység részére kedvező feltétellel címre eljuttatni.
helyiség kiadó. Tel.: 20-3464-718.
+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
+ Szőlő u. 32-ben, 45 nm-es üzlethelység konvektorral,
légkondival hosszú távra kiadó. 1 havi kaució 65 ezer Ft.
Tel.: 30/2242-653.

Az Opel Gaál Márkakereskedés- és szeviz
karosszéria lakatost és autófényezőt
keres Gödöllőről és annak közvetlen
vonzáskörzetéből.
Jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk:

opelgaal@vnet.hu

+ Gödöllő központjában 55 nm-es ÜZLETHELYISÉG nem
+ A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Gödöllői Autópálya Mérfizető parkolási lehetőséggel, kedvező áron KIADÓ. Tel:
nöksége határozott időre munkaerő felvételt hirdet meg.
70/631-7554
Keresünk Útüzemeltető munkakörre 1 fő munkavállalót,
+ Gödöllő központjában 40 nm-es ÜZLET hosszútávra aki rendelkezik B, C kategóriás jogosítvánnyal, valamint
kiadó. Érd: 70/535-4474
sószóró és hóeke kezeléséhez szükséges végzettséggel,
+ ÜZLET a Patak téri üzletsoron 2015. január 1-től kiadó. továbbá 1 fő gépkezelőt, JCB 411 típusú homlokrakodó
kezelésére érvényes nehézgépkezelői jogosítvánnyal. Az
Érd: 30/622-8987
arra alkalmas munkavállalót 2015.01.01.– 2015.03.31.
+ A Petőfi téren KOCSIBEÁLLÓK eladók. A Dózsa György közötti időszakban tudjuk foglalkoztatni. Bérezés megúton a Shell Benzinkút mellett VÁLLALKOZÁSI TERÜLET egyezés szerint. Jelentkezés személyesen a Gödöllői
kiadó, eladó. Érd: 30/9467-702
Autópálya Mérnökségen (Gödöllő, Haraszti út 2.), vagy
email-en:
cseri.peter@kozut.hu, és ivanovics.karolyne@
+ GARÁZS kiadó a Kazinczy lakótelepen. Érd: 20/667-5357
kozut.hu címeken lehet.
+ Az OktaTárs Nyelvstúdió angoltanárokat keres! Nyelvvizsga-előkészítésre, általános, üzleti és szaknyelvi angol
ÁLLÁS
oktatására. Munkavégzés helye: Gödöllő és környéke. An+ Gödöllőn, a Bajcsy-Zsilinszky úton lévő ruházati bolt
gol és magyar nyelvű fényképes önéletrajzokat az info@
munkatársat keres eladói munkakörbe,fényképes önéletrajoktatars.hu e-mail címre várjuk.
zokat az alábbi email címre várjuk blendgodollo@gmail.com
+ Gödöllői sörözőbe keresünk vendéglátós tapasztalattal
+ Gödöllői cég asszisztens kollégát keres angol
rendelkező pultost, azonnali kezdéssel. Fényképes önéletnyelvtudással. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
rajzokat a deltanova01@gmail.com e-mail címre várjuk.
evocool@evocool.eu
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+ 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
+ CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel:
20/5231-094

OKTATÁS

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés,
gipszkartonozás, hideg-meleg
burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést.
Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: 20/4359-650

Karácsonyra ajándékba válassza a
jogosítvány lehetőségét!

+ Senior angol újrakezdő tanfolyam bekapcsolódási lehetőséggel: szerda reggel: 8.30-10.00. További érdeklődés: 30/224-75-63.

+
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás
06-70-502-5620

+ ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ, OROSZ,
MAGYAR intenzív/félintenzív nyelvvizsga-felkészítő, általános nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás
és anyanyelvi tanárokkal kedvezményes óradíjakkal.
Kedvezményes felkészítés City&Guilds és EURO akkreditált angol nyelvvizsgákra az I.L.I. vizsgáztatóival.
I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366,
20/556-2653

+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel,
dobozolással 4.000,-Ft/órától!
FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL!
Kovács Péter 30-9546-504
+ Ne fáradjon, hívjon bizalommal! SZŐNYEG és KÁRPITTISZTÍTÁS lakásán. Precíz, pontos
munka. Tel: 20/3671-649

+ Játékos, beszédközpontú GYEREKANGOL, GYEREKNÉMET nyelvtanfolyamok indulnak ANYANYELVI és
DIPLOMÁS magyar nyelvtanárokkal, legmodernebb
oktatási anyagokkal, digitális táblával kiegészítve. Felkészítő tanfolyamok a nemzetközi City&Guilds gyerekangol nyelvvizsgákra az I.L.I. vizsgáztatóival. I.L.I. Kft.
Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.: 28/511-366, 20/556-2653

+ „Dr” ASZTALOS JAVÍTÁST
VÁLLAL! Minden, ami elromlott, hipp-hopp majd én megoldom. Elvetemedett ajtók,
ablakok javítása, szigetelése,
zsanérok, zárak cseréje, mázolás előtti munkák. KIKA,
IKEA, JYSK bútorok összeszerelése. 20/20-38-718
dr.asztalos.javitas@gmail.com
+ LAKÁSSZERVIZ, LAKÁSÁT KÉRÉSÉRE FELÚJÍTOM,
kisebb munkák esetében is.
Hideg-meleg burkolás, festés,
víz, csatorna, zárszerelés,
riasztó, biztonsági zárak felszerelése. 70/201-1292

+ Matematika, fizika, kémia korrepetálás. Magántanulók felkészítése több tantárgyból, folyamatosan: Juhász
Károly: 30/908-4130

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ MATEMATIKA korrepetálást, oktatást vállalok általános és középiskolások részére, illetve középszintű
érettségire való felkészítést. Referenciákkal rendelkezem. 30/865-3085

+ 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

+ Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953

+ HAHÓÓÓ! Jönnek
az ünnepek! Frissülj
fel, szépülj meg! Óriási
kedvezményekkel várlak titeket decemberben. Hozd magaddal
egy barátodat, családtagodat, és a Te hajad
így féláron lesz.:-)
Hívd Mónikát most:
20/328-0222
+
Gyógypedikűr:
tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag benőtt gombás
köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén
dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai
háttér. Bárándi József
20/532-7275
+ MASSZÁZSBÉRLETTEL lepje meg szeretteit Karácsonyra. 3+1
alkalom 7.000,-Ft. Tel:
70/211-5373

2014. december 16.
ADÁS~VÉTEL

+ ÜDÜLÉSI JOG Gyulán a Hőforrás üdülőben
+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 2014.12.28. – 2015.01.10-ig kedvezményesen átadó. 4
hét 66.600.-Ft, 2 hét 33.300.-Ft. Érd: 20/534-5740
1liter 2200Ft. Érd.: 0630 8518 763
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papír- + Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
régiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Vegyesméz, Méz2014. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
elfogadok. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
+ Tömör műanyag gerenda oszlopok eladók. 9x9x250
cm. Kerítés oszlopnak, szőlőoszlopnak, homokozó keret + MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhécéljára, kertépítésre. Szelektíven gyűjtött, újrahasznosított szetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-,
műanyagból készült. Fúrható, fűrészelhető, szegezhető, Selyemfű-, Lépesméz, Virágpor, Propolisz kapható. 3kg
rendkívül tartós, nem korhad, időjárás álló. Vásárlási meny- fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
nyiség min. 10db. Ára: 2200 Ft/db. 70/776-7712
+ Táp-Termény Bolt ajánlata: Kukorica: 58Ft/kg. Macs+ ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét várjuk régi és új vá- kaalom bevezető áron: 355Ft/5kg. Kiszállítás megoldsárlóinkat CSÁNYI télálló almával. (Idared, Zöld és KR- ható. BÁBOLNAI Termékek rendelhetők akciós áron.
11 (Jonatán-Starking)). Ár: 60-120 Ft-ig. Tel: 28/411- Gázcsere: 4450.-Ft/db. Gödöllő, Blaháné út 27. Ny:H-Pig 7:30-17-ig, szo: 7:30-12-ig. 30/7765-212
298, 20/4359-650
+ Almásy Katalin vásárol magas áron bútorokat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, hangszert, kitüntetést, régi
pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot díjtalan kiszállással. 30/308-9148
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat,
mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket, bizsukat
és ékszereket, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT.
Legmagasabb áron vásárolunk! Tel: 06/1-293-1759,
70/942-0806, 20/465-1961
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ 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) 30/536-4300, 28/611-728
EGYÉB
+ Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. JANUÁR 13.
Megfejtés: Egyik év végi napunk
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Csitári Viktor, Palotakert 3., Burghardt Dávid, Köztársaság u. 62.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Ludányi Horváth Áron,
Szkíta krt. 15., Kiss Tiborné, Dózsa Gy. u. 1-3.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Vágó Réka, Deák F. tér 3.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Hruska Ilka, Alkotmány u. 4., Bugyi Mihályné, Szabadság
út 75.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: László Melinda,
Erdőszél u. 25., Mihályi János, Erkel F. u. 2/a.

Utazz velünk

Rómába
„Róma sem egy nap alatt épült fel” (Roma
non fu costruita in un giorno.).
Vagyis, a nagyszerű és lenyűgöző dolgokhoz idő
kell. Rómát nem is lehetne másképp jellemezni, mint nagyszerű és lenyűgöző! Valóban olyan
hihetetlen épületek, terek tömege jellemzi, amitől „…Szó bennszakad, hang fennakad, lehellet
megszegik…”
Idén októberben egy régi álmunk vált valóra. Rómába utaztunk 4 napra, szervezett út formájában.
A Wizzair járatával mentünk, a délelőtti órákban
érkeztünk Róma Fiumicino repterére, ahova jött
értünk a transzferbusz, hogy elvigye a csoportot a
hotelbe. Gyors felfrissülés, aztán máris nyakunkba vettük a várost idegenvezetőnkkel. Hotelünk
nagyon kedvező helyen, a Termini pályaudvarhoz
közel volt, ahonnan metróval minden elérhető.
Mivel már délután volt, így első nap csak a városnézés egyik felét ejtettük meg: Forum Romanum
(az egykori birodalom központja); Colosseum;
Capitolium; Trajanus győzelmi oszlop; Császári
diadalívek, tehát az ókori Rómában barangoltunk.
Mi már foglaláskor előre igényeltük a 3 napos ún.
Roma Pass-t, ami minden tömegközlekedésre jó,
illetve ingyenes belépést biztosít két (mellékelt listában szereplő) látnivaló megtekintésére és -15% kedvezményre jogosít a többi nevezetesség belépőiből.
Másnap reggel indultunk a Vatikán meglátogatására (ezt fakultatív programként már a foglaláskor
befizettük), ahova már előre foglalt jegyünk volt,
így elkerültük a kígyózó sorban állást. A Vatikán
egy különleges hely. Lélegzetelállító termek,
festmények, szobrok… A Szent Péter-bazilika hihetetlen méretei, a hatalmas, gyönyörű belső… és
hát a Sixtusi-kápolna Michelangeló mennyezetfreskóival… egyszerűen bámulatos!
A Vatikán után folytatódott a városnézés: Piazza
Navona díszkútjai, Pantheon, Trevi-kút (sajnos ez
épp felújítás alatt van), Spanyol lépcső, Angyalvár
a Sant Angelo híddal, Victor Emanuel emlékmű, így
a középkori és barokk Róma legnagyobb látványosságait is végigjártuk (a legtöbbet csak kívülről).
A két félnapos városnézéssel „felmértük a terepet” hogy a 3. napon, ami már szabad program
volt, egyénileg hova fogunk visszamenni és belülről is megnézni. Az estét egy kis olasz étteremben zártuk igazi olasz pizzával. Hozzáteszem, az
összes estén pizzáztunk, kipróbáltunk többfélét is
és mindig máshol!
Elérkezett a 3. nap. Reggeli után nekiindultunk és
irány a tömör gyönyör!

Újra végigjártuk a legtöbb, az előző napokon látott csodákat, persze idő hiányában ismét leginkább csak kívülről, de végre saját időbeosztással
gazdálkodhattunk.
Ahova végül be is mentünk az a Colosseum és
az Angyalvár volt. Mindkettőt ajánlom megtekintésre mindenképp! Napközben megpihentünk fél
órácskára egy, a Circus Maximus helyének közelében lévő kis kávézóban, ahol paninit ettünk és
kávéztunk is egyet.
Este, kilométerekkel a lábunkban, egy utolsó pizzázás után tértünk vissza a hotelbe. Reggel pedig
ismét jött a transzferbusz és kivitte a csoportot a
reptérre. Fájó szívvel indultunk haza, mert szívesen maradtunk volna még.
Rómát látni fantasztikus élmény volt, de kevés
volt az ott töltött idő! Mint azt már írtam: a nagyszerű és lenyűgöző dolgokhoz idő kell, de a megtekintésükhöz is! :)
Az örök városba muszáj visszatérni és mindent
újra körbe járni, meglátogatni egyéni tempóban. Párizs után és most Róma után is meg kell
jegyeznem, hogy hihetetlen élmény volt olyan
épületeket, szobrokat, festményeket látni a saját
szememmel, amiről anno még az iskolában tanultam és mindezt végre életnagyságban is megcsodálhattam!

Sissy Utazási Iroda ajánlásával

