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• TerjeszTői ára: 75 fT

A Gödöllői Királyi Kastély a legvonzóbb célpont a kínai turisták számára, derült ki a City
Hungary konferenciáján.
(3. oldal)
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lokálpaTrióTa heTilap • alapíTva: 1992

Textiltánc címmel Guth Lászlóné és tanítványainak Paverpol technikával készült alkotásaiból
látható kiállítás a könyvtárban.
(5. oldal)

Bancsics Máté 6., Gémesi Huba 29. lett a bulgáriai Plovdivban megrendezett junior kardvívó
világkupa-versenyen.
(8. oldal)

RANGOS ELŐADÁSOKBÓL VÁLOGATHATUNK

Kint vagyunK az Eb-n

Bőséges programkínálat az év végén
Már csak néhány hét van
hátra az idei esztendőből,
ami azonban – már hagyományosan – rendkívül gazdag programokban. A számtalan esemény között most
is kiemelt helyet kapnak az
adventhez, a karácsonyhoz
kapcsolódó rendezvények,
de több színházi bemutatót
is megtekinthetnek majd az
érdeklődők.
Az ünnepi rendezvényekhez hagyományosan hozzátartoznak a
koncertek. A kastélyban december
5-én Bogányi Gergely, Szabadi Vilmos és Onczay Csaba, december
6-án a Gödöllői Szimfonikus Zenekar, december 12-én – már az Adventi
Kastélynapok keretében – az Arpeggio
Gitárzenekar, 13-án pedig a Gödöllői
Városi Vegyeskar lép fel. Az év kultu-

rális rendezvényeit december 29-én és
30-án Herczenik Anna és Domenico
Menini operaestje zárja.
A könnyebb műfaj kedvelőit november 29-én a Balogh Jazz Quartet és
vendégei örökzöld melódiákkal szórakoztatják a Művészetek Házában, de-

cember 3-án a Habana Social Club a
legnagyobb latin-amerikai slágereket
hozza el Gödöllőre, 6-án pedig Takács
Nikolas nagykoncertje várja a közönséget.
A hangversenyek sorában igazi
különlegesség lesz december 9-én,

szombaton a Cavaletta Női Kar
jótékonysági hangversenye a
Szentháromság templomban, ahol
Györe Zoltán Karácsonyi legenda című művének ősbemutatójára
kerül sor. A koncert bevételét a
Péterfai Református Líceum és a
Kolozsvári Református Kollégium diákjainak támogatására ajánlották fel a szervezők.
Vannak olyan művek, amik öszszekapcsolódnak a karácsony ünnepével. Ilyen „ A kis gyufaárus
lány” története, amit a Gödöllő
Táncegyüttes elevenít meg december 13-án, és a „Diótörő”, amit a
Gödöllő Táncszínház tagjainak előadásában láthatnak december 22-én.
Az év utolsó hetei igazán elkényeztetik a színházi előadások kedvelőit,
hiszen decemberben négy rangos előadást tekinthetnek meg.
(folytatás az 5. oldalon)

Gödöllőiekkel
Immáron 2015. november 15-e is bekerülhet a nagyar labdarúgás nagykönyvébe: jövőre, 44 év után, ismét
Európa-bajnokságon szerepelhet a
válogatott, miután az Eb pótselejtezőjén, a norvégok elleni párharcot kettős győzelemmel abszolválta Bernd
Storck együttese.
A selejtezők alatt a magyar keretben
három gödöllői kötődésű labdarúgó:
Lovrencsics Gergő, Simon Krisztián és Varga
Roland is helyet
kapott.
(folytatás a
8. oldalon)
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Két részletben fizethető majd a Kommunális adó

Januárban kezdődik a bevallás
A képviselő-testület az állami finanszírozás csökkenése miatt és a ciklusprogramban meghatározott városfejlesztési feladatok megvalósítása
érdekében október 15-én döntött a
kommunális adó bevezetéséről. A november 19-i ülésre terjeszti elő a polgármester a helyi adókról szóló rendelet módosítását, amely megállapítja a
kommunális adó mértékét és a mentességi, kedvezményi feltételeket.
– Az Országgyűlés 1991-ben teremtette meg
a kommunális adó bevezetésének lehetőségét, amivel Gödöllő mindeddig nem élt, mert
megfelelő forrásokkal rendelkezett az utak, a
járdák, a csapadékvíz-elvezetés építésére és
karbantartására – nyilatkozta lapunknak dr.
Gémesi György. – Mára átalakult a finanszírozás, az állam egyre kisebb mértékben támogatja az önkormányzatokat. Igaz, hogy bizonyos
feladatok elkerültek a településektől, de a helyben képződő források egyre nagyobb hányadát
központosítják, így például a személyi jövedelemadóból semmi, a gépjárműadóból csak 40
százalék marad helyben.
Mindeközben új terhek jelentkeztek. Az a kormánydöntés például, miszerint szeptembertől
bevezették a nem rászorultsági alapon ingyenes
óvodai étkeztetést, önkormányzatunk számára évi
ötven millió forint többlet kiadást okoz.
A polgármester hozzátette, az elmúlt
egy-másfél évtized alatt megépült hatalmas
városi útfelület rendszeres karbantartása is sok
pénzbe kerül. Erre a feladatra, valamint további utak építésére évente körülbelül 250 millió
forintot költ saját bevételeiből Gödöllő, ezt a

rendelettervezet szerinti mértékkel számolva
közel 200 millió forinttal növeli majd meg a
kommunális adó, amit Pest megye 120 településén, köztük Veresegyházon már alkalmaznak.
A beérkezett véleményeket figyelembe véve
elkészített előterjesztés azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kommunális adó alapja
a lakás, üdülő, hétvégi ház négyzetméterben
számított hasznos alapterülete legyen. Az adó
évi mértékét 60 négyzetméter és az alatti hasznos alapterületű adótárgy esetén 15 ezer, 60
négyzetmétert meghaladó hasznos alapterületű
adótárgy esetében 25 ezer forintban javasolják
megállapítani. Ezt az összeget a gépjárműadóhoz hasonlóan két részletben (márciusban és
szeptemberben) kell majd befizetni.
Az előterjesztés adómentességet javasol
azoknál, akik rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülnek, amit határozattal
igazolnak, továbbá az egyedülálló nyugdíjasoknál, akiknek a nettó jövedelme nem haladja
meg a 85.500 Ft-ot, valamint nyugdíjas házastársak esetén, amennyiben az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az 57.000 Ft-ot.
Ha a magánszemély Gödöllő város közigazgatási területén járda és útépítési beruházást
hajt végre vagy ilyen beruházás céljára befizetést teljesít az adó bevezetése után, akkor a
saját beruházás számlával igazolt ellenértéke
és a támogatással csökkentett befizetés összege a befizetéstől számított 10 évig levonható a
beruházással érintett ingatlanra megállapított
kommunális adóból.
Az adót bevallás alapján veti ki az önkormányzat, az ehhez szükséges nyomtatványt
januárban juttatják el a lakossághoz.
(l.t.)

ÖsszefognaK a blahaiaK a zajvédő falért
Szombaton folytatódott
a demonstráció a sárga
hídnál, amit a Blaháért
Társaság szervezett a zajvédő fal megépítéséért.
Mint arról már lapunk
is több alkalommal beszámolt, a városrésznek
hosszú ideje problémája
az M3-as autópálya okozta zaj, ami a jelentősen
megkeseríti a Blahán
élők mindennapjait. A demonstrációt azzal a céllal
szervezték meg, hogy minél előbb megépüljön
a zajvédőfal, amire még a parlamenti választás
kampányban ígéretet kaptak.
A lakók novemberben minden szombaton
10-11 óráig demonstrálnak, decemberben pe-
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KülÖnvált a háttérmunKa és az ügyfélfogadás

Ügyintézés új helyszínen

A Városháza épületének kiürítését követően a Polgármesteri Hivatal munkatársai már az új
helyszíneken végzik munkájukat. Bár a különböző irodák öt helyszínre kerültek, a városvezetés fontosnak tartotta, hogy a lakosság a városközpontban intézhesse az önkormányzathoz
tartozó ügyeket.
Az általános ügyfélfogadási irodát a Petőfi tér 4-6 szám alakították ki, ahol a szokott rend
szerint, hétfőn 8-18 óráig, és szerdán 8-16.30-ig állnak az ügyfelek rendelkezésére a hivatal
munkatársai.
A Jókenyér bolt mellett kialakított Ügyfélszolgálati irodában intézik a szociális, az építéshatósági és az adó, valamint az egyéb hatósági ügyeket. Itt zajlik a beadványok, csekkek

átadás-átvétele, és itt kaphatnak tájékoztatást az egyes ügyekben érdeklődők és ez a helyszíne
a hagyatéki ügyekkel kapcsolatos ügyintézésnek is, ez utóbbira hetente egy alkalommal van
lehetőség.
A központi ügyfélszolgálat mellett a Kossuth Lajos utca 3. szám alatt (a volt CIB Bank
helyiségeiben) találják meg az anyakönyvvezetőket, valamint a VÜSZI Kft. ügyfélszolgálati irodájában, a Dózsa György u. 12. szám alatt intézhetők a lakás és helyiség, valamint
a közútkezeléssel és egyéb műszaki (például víz- és csatorna) ügyek.
A többi helyszínen nem fogadnak ügyfeleket, ott kizárólag háttérmunkák zajlanak. Az érdeklődők a hivatal központi (28) 529-100-as telefonszámán tájékozódhatnak, ha segítségre
van szükségük, hogy hová forduljanak. Ezen a telefonszámon kizárólag a Polgármesteri
Hivatal munkatársai kapcsolhatók.
A Polgármesteri Hivatal telefonszámai nem változtak:
Polgármester, polgármesteri kabinet: (28) 529-178
Jegyzői iroda: (28) 529-190
Közigazgatási és szociális iroda: (28) 529-188
Adóiroda: (28) 529-110
Költségvetési iroda: ( 28) 529-193

Alpolgármesterek: (28) 529-179
Városüzemeltetési iroda: (28) 529-153
Hatósági iroda: (28) 529-246
Főépítészi iroda: (28) 529-194
Közterület felügyelet: (28) 529-169

Ezeken a számokon érhetők el az irodavezetők és az ügyintézők is. Várhatóan további telefonszámok is rendelkezésre állnak majd az ügyintézőkkel történő közvetlen egyeztetésre, ezeket
a későbbiek folyamatosan tesszük közzé.
***
dig fórumon egyeztetik álláspontjukat a további lépésekről. Ennek helyszínét és időpontját a
későbbiekben teszik közzé, tájékoztatta lapunkat az akciót szervező Blaháért Társaság.

A Városháza kiürítését követően a Gödöllői Járási Hivatal Okmányirodai osztálya a Kotlán Sándor utca 1. szám alatti épületben fogadja az ügyfeleket. Az ügyfélfogadási idők
és az e-mail címek, honlapos jelentkezési felületek változatlanok, a főbb telefonszámok sem
változtak.

(ny.f.)

egyre tÖbb a betÖrés máriabesnyőn
Karácsony közeledtével rendszerint megszaporodik a betörések, trükkös csalások száma. Úgy
tűnik, sajnos nincs ez másként most sem.
Az elmúlt hetekben Máriabesnyőn több alkalommal is megkeserítették a lakók életét a betörők, akik ellen összefogással és odafigyeléssel védekezhet a lakosság. Az elkövetők ugyanis
alaposan felkészülnek, feltérképezik a terepet. Járják az utcákat, árusítás, adománygyűjtés,
adomány kézbesítés címén, ez utóbbi esetekben nem egyszer az önkormányzatra hivatkozva
próbálnak meg bejutni az ingatlanokba.
Fontos tudni, az önkormányzat ilyen módon soha, senkinek nem juttat adományt, és engedélyt sem ad arra, hogy bárki így gyűjtést folytasson.
A bűnesetek megelőzéséért sokat tehetnek, ha a szomszédok egymás portájára, és az egyedül
élő idősekre is jobban odafigyelnek.
Amennyiben szokatlan tevékenységet észlelnek, vagy házaló árusok, esetleg más gyanúsan
viselkedő személyek tűnnek fel környezetükben, értesítsék a rendőrséget a 107-es rendőrségi
(bj)
telefonszámon, vagy a 112-es segélyhívón.

A következő telefonos elérhetőségeken lehet felvilágosítást kérni, illetve időpontra jelentkezni:
OKMI központi szám: 529-187
Személyi igazolvány: 529-106
Gépjármű igazgatás: 529-174
Vezetői engedély: 529-219

Egyéni vállalkozói igazolványok: 529-105
Személyi igazolvány: 529-124
Gépjármű igazgatás: 529-220
Információs pult: 529-200

Az Okmányirodába érkező ügyfelek a Kotlán Sándor utca 3. szám alatti parkolót használhatják, a mozgáskorlátozottak a Kotlán Sándor utca 1. szám alatti parkolót vehetik
igénybe. A gépjárművel nem rendelkezők a város főbb pontjait útba ejtő, napi rendszerességgel járó buszjáratot vehetik igénybe.
Az ügyintézés megkönnyítése érdekében Gödöllő Város Önkormányzatának megrendelésére november 1-jétől 13-as jelzéssel új helyi autóbuszjáratok közlekednek az autóbusz-állomás és a Járási Hivatal között. A járatok Gödöllő helyi menetjeggyel, vagy
egyvonalas, illetve összvonalas helyi bérlettel vehetők igénybe.
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City hungary 2015

Élhető városok
Milyenek a fenntartható, élhető városok? – erre keresték a választ a City Hungary
2015 konferencia, résztvevői.
A rendezvényen szóba került,
milyen kihívásokkal kell szembenézniük a településeknek a
törvényi változások, kormányzati döntések következtében,
de a szociális- és a kulturális
igényekről épp úgy szó esett,
mint a jövő „intelligens városairól” és környezetvédelmi
kérdésekről.
Önkormányzati szempontból tekintette át a települések helyzetét
Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
elnöke, aki komoly problémának
nevezte, hogy az elmúlt időszak kormányzati döntéseinek következtében
visszaesett az önkormányzatok súlya, a fontosabb területek, mint például az oktatás, állami kézbe került,
s jószerével csak az olyan „problémás” területek maradtak a helyi döntéshozók kezében, mint a szociális
kérdések.
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A TÖOSZ elnöke a következő 10
esztendő legnagyobb kihívásának az
erőteljes urbanizációt nevezte meg,
amivel úgy vélte, nem fognak tudni megbirkózni a városok. Emellett
komoly problémaként jelölte meg a
külföldre történő elvándorlást is.
Úgy vélte, a települések legfontosabb feladata az önellátásra való
törekvés az energetikai rendszerek
területén, a saját ellátórendszerek optimalizálása és működtetése, a közszolgáltatások saját kézben tartása és
a klímaváltozásra való felkészülés.
A felmérések szerint az élhető városok egyik legfontosabb kritériuma
a biztonság, amibe beletartozik a jólműködő térfelügyeleti rendszer, de része az idősek, a betegek biztonsága is.
Erre mutatott példát Jeneiné dr. Rubovszky Csilla, informatikai miniszteri biztos, aki az elöregedő lakosság
problémáira hívta fel a figyelmet, és
a Segítő Kezek Mintaprogramon keresztül mutatta be, milyen gyakorlatok tehetik élhetőbbé a településeket
az idősek számára. Kiemelte a számítógép kezelés elsajátításának fontosságát, ami nem csupán egy szélesebb

körű ismeretszerzést tesz lehetővé,
hanem megakadályozhatja az egyedül élők elmagányosodását is. Mint
mondta, mivel a program nagyrészt
önkéntes munkát végző fiatalok bevonásával valósul meg, jelentős szerepe

Mindezek fontos részei lehetnek
az úgynevezett intelligens városoknak, ami felé még csak az első lépéseket tettük meg, derült ki az előadásokból. Mint elhangzott, ezen a téren
az egészségügy, a közlekedés, a köz-

van a generációk közti híd megépítésében is. Szintén a mintaprogram
részeként bemutatta azt a vészjelző
karperecet is, ami főleg a betegek
számára jelent a korábbinál nagyobb
biztonságot, s ami minimális ismeretanyag elsajátításával nem csak „állandó felügyeletet” jelenthet viselőjének, hanem szükség esetén az életét
is megmentheti.

világítás és a közterület-felügyelet
terén is rendkívül szélesek a lehetőségek. Mint elhangzott, a tapasztalatok szerint a települések ez utóbbi
terület fejlesztését tartják a legfontosabbnak.
Az élhető városhoz hozzátartozik
a színvonalas kulturális élet. Ebben
a témában a pécsi tapasztalatokat ismerhették meg a résztvevők, a hazai

kulturális élet és a turizmus kapcsolatáról pedig dr. Ruszinkó Ádám
(képünkön), a turizmusért felelős
helyettes államtitkár beszélt. Mint
elmondta, a hazánkba érkező turisták
harminc százaléka kulturális motivációval jön hazánkba. Kiemelt vonzerőt jelent a komolyzene, a különböző rangos művészeti fesztiválok
mint például a POSZT, vagy a kapolcsi Művészetek Völgye, valamint
azok a helyek, amelyekhez legendák
kapcsolódnak.
Ilyennek nevezte Gödöllőt is, úgy
fogalmazott: „A kínai turisták megérkeznek Magyarországra, és azonnal mennek Gödöllőre, mert ott van
a Sisi kastélya.”
A záró előadások az ökocity kérdését járták körbe. Ennek a tatai
megközelítéséről, főleg a környezet
védelméről, a természeti értékek megőrzéséről és bemutatásáról hallhattak
az érdeklődők, majd az Energiaklub
aktuális projektjeit ismerhették meg.
Csikai Mária, a szervezet igazgatója
felhívta a figyelmet arra, egyre nagyobb szükség van az önkormányzatok részéről az éghajlatvédelmi stratégia kidolgozására, és a megfelelő
környezetvédelmi kommunikációra,
amiben segítséget is tudnak nyújtani
(k.j.)
a települések részére.

kezdődő és befejeződő munkák

közeledik az influenzaszezon

Őszi takarítás és korszerűsítés

Segíthet a védőoltás

A jelenlegi időjárásnak köszönhetően a fák lomblevelei szakaszosan
hullottak le, így a lomblevelek öszszehúzása az intenzív területeken folyamatosan történt a járhatóság biztosítása érdekében.
A lakótelepek esetében az eddigi
gyakorlattól eltérően a VÜSZI Nonprofit Kft a lombösszehúzást ütemezetten végzi, melynek során elsődlegesen a járdákat, járófelületeket,
parkolókat és utakat tisztítja meg. A
lombösszeszedés során a falevelek a
lakótelepeken található zöldfelületre
kerülnek összegyűjtésre, kupacokba,
ahonnan egy lombszívó gép fogja elszállítani december elején, közepén.
Ezúton kérik a lakosságot, hogy
amennyiben munkákat segíti az öszszehúzott lombkupacokba gallyat,
faágat, szemetet ne helyezzen el.
A járdák, parkolók és utak tisztítása a lakótelepeken november 17-től a
tervek szerint december 2-ig tart.

Megkezdődött az influenzaszezonra
való felkészülés, aki védettséget szeretne a vírusokkal szemben, idejében
oltassa be magát! A legjobb minél
korábban, azaz még november hónapban beadatni a védőoltást, mivel
a védettség kialakulásához szükség
van két hétre.
Gödöllőn
a háziorvosoknál a térítésmentes
vakcina
a
korábban is
meghirdetett lakossági
csoportok
számára rendelkezésre
áll, érdemes
idejében jelentkezni az oltásra. A vírus képes évről évre változni, ezért
szükséges minden ősszel beoltatni
magunkat.
A járványban a felnőttek 10%os megbetegedésével szemben az 1
éven aluli gyermekek akár 30%-os
arányban is megbetegedhetnek, ezért
indokolt az ő oltásuk is, ugyanígy a
60 év fölötti személyeknek is, valamint azon felnőtteknek, akiknek van
valamilyen alapbetegségük, krónikus tüdőbetegség, COPD, asztma,
krónikus neurológiai betegség (pl.
szklerózis multiplex), anyagcserezavar (pl. diabétesz, máj- és vesebe-

A munkát az alábbi ütemterv szerint végzik: Táncsics M. - Szabadság
út - Erkel iskola - Kossuth L. u. által
határolt terület; Kossuth L. u. - Szabadság út - Szabadság tér - Dózsa
György út; Táncsics M. út - Szent
Imre u. - Kossuth L. u. - Szentháromság tér; Remsey Jenő krt.; Dózsa
György út - Kazinczy krt. (lakótelep), Szőlő u. - Kör u. - Deák tér Szent János u. - Rákos patak által határolt terület; Szőlő u. - Lumniczer
u. - Rákos patak által határolt terület;
Szent János u. - Patak tér - Munkácsy
u. - Szabadság út - Lumniczer
u.; Palotakert lakótelep; Szabadság tér- Ady Endre sétány;

megelőzően pénteken tesztelik a
rendszert, aminek során elárasztják
az aluljárót.
A munkálatok jóval tovább tartottak, mint azt eredetileg tervezték,
mivel a szakemberek a feltárás során
szembesültek azzal, hogy a földben
lévő csövek milyen rendkívül rossz
állapotban voltak.
A tervek szerint szintén a héten
fejeződik be a Körösfői utca csapadékvíz-elvezető rendszerének korszerűsítése.
(k.j.)

A héten véget ér a Szabadság
téri aluljáró csapadékvíz-elvezető rendszerének átalakítása
is, amit az elmúlt hetekben jelentős munkát adott a VÜSZI
munkatársainak. Az átvételt

PaPír vagy kártya? választhatunk

Erzsébet-utalvány
Plasztikkártyán is igényelhető lesz
az Erzsébet-utalvány – adta hírül az
utalvánnyal foglalkozó erzsebetutalvanyplusz.hu., ahol a kártya valamennyi szolgáltatásáról
tájékoztatják az érdeklődőket.
Erzsébet-utalvány
Plusz elektronikus kártyán egyszerre kezelhető az étkezési, az
ajándék, az iskolai, a
kultúra, a sport, valamint a gyermekvédelmi
Erzsébet-utalvány is. A
kártya zsebei megfelelnek a papíron kibocsá-

tott Erzsébet-utalványok típusainak,
így az egyes zsebek felhasználhatósági köre azonos a papíralapú utalványokéval.

Az elektronikus utalványkártya
mellett a papíralapú utalványok továbbra is forgalomban maradnak,
azok elfogadásában nincs változás.
Az utalványkártya a folyamatosan bővülő kártya-elfogadóhelyeken használható fel. A
mágnescsíkkal rendelkező Erzsébet-utalvány Plusz kártyát vásárláskor PIN-kód védi, a rendszer
biztonságát pedig a nemzetközi
MasterCard-csoport garantálja.
Az Erzsébet-utalvány Plusz
kártya érvényessége 3 év, a feltöltött összegek felhasználási ideje
megegyezik a papíralapú utalvá(ny.f.)
nyokéval.

tegségek), szív- és érrendszeri betegségek (például magas vérnyomás,
érelmeszesedés, szívkoszorúér-betegség). Kismamáknak is javasolt
az oltás, illetve azoknak, akik babát
terveznek. Azoknak az embereknek
is javasolt a megelőző oltás, akik

rendszeresen nagyobb közösségekkel
érintkeznek, és emiatt nagyobb veszélynek vannak kitéve, valamint megfertőzhetnek másokat: egészségügyi,
szociális ellátási szférában dolgozók, a
kritikus infrastruktúrákat üzemeltetők,
és hasonló érintettségű dolgozók. A
Helyi Védelmi Bizottság tagjai is beoltatták magukat, idejében felkészülve
a szezonális influenza megbetegedés
kivédésére. A képen Pintér Mihály
tűzoltóparancsnok, dr. Bozsó Zoltán
rendőrparancsnok, dr. Szkalák Ilona
háziorvos, dr. Urbanics Gábor járási
hivatalvezető és dr. Vörös József járá(bdz)
si tisztifőorvos.”

máv: módosított menetrend

MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2015. november 20-án és november
27-én Rákos és Pécel állomások között végzendő pályakarbantartási munkák
miatt a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
Szintén módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok 2015. november 21-től 22-ig és november 28-tól november 29-ig Rákos és Pécel állomások pályakarbantartási munkák miatt.
(uv)
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Új AblAkokAt kAphAt A beregszászi gerics csAlád

ÉLETÉNEK 91. ÉVÉBEN ELHUNYT

Kiválasztották a támogatandó családot
A Gödöllői Fészek Nagycsaládosok
Egyesülete az ősz folyamán összegyűlő adományokkal a beregszászi
központú Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének egyik tagját támogatja.
Gödöllő testvérvárosában, Beregszászon gondos előkészületek és
mérlegelések után kiválasztottak egy
rászoruló 5 gyermekes családot, ahol
az egyik gyermek hátrányos helyzetű.
A kiválasztásban szerencsés család a
Gerics család lett. Ők használhatják
fel a városi gyűjtési akcióban december közepéig összegyűlő adományt.
A helye is megvan már. A család házának 4 ablaka szorul cserére. Még
nincs meg a teljes összeg, hogy ki lehessen cserélni a hőszigetelés szem-

pontjából alkalmatlan ablakaikat. A
Fészek egyesület továbbra is várja
azokat az adományozó gödöllőieket,
akik szívesen segítenének a családon
egy csekély összeg felajánlásával.
Sok kicsi sokra megy elven. Folyamatosan fogadják a készpénzadományokat a Civil Házban, valamint
november 21-én a gödöllői Waldorf
iskolai Adventi Bazárban. Ezen kívül
az alábbi számlaszámokra lehet utalni, vagy befizetni:
Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete bankszámlaszáma:
CIB 10700196-67744563-51100005
(adomány megnevezéssel),
Továbbra is várnak tárgyi adományokat, amelyet azután értékesítenek
és a befolyt pénzösszeget juttatják el

LÉVAI MIHÁLY,
A GÖDÖLLŐI KERTBARÁT KÖR
ALAPÍTÓ TAGJA, 32 ÉVEN ÁT VEZETŐJE

Kárpátaljára. A tárgyi adományokat
a Szederbokor Szociális Szövetkezet
adományboltjában (Szőlő u. 14.), valamint a Civil Házban lehet megvá(K)
sárolni.

Felhívás: Kedves gyermekszeretők!
A sokak által ismert és szeretett lészpedi csángó gyerekeknek
gyűjtünk karácsonyi ajándékcsomagokat.
Ebben számítunk mindazok segítségére, akik szívesen megtöltenek egy
cipősdobozt iskolaszerekkel, édességgel, játékokkal.
A dobozra kérjük ráírni, hogy
hány éves kislánynak vagy kisfiúnak szánják azt!

A csomagokat a könyvtárban
(Dózsa György út 8.), a János utcai
óvodában, illetve a Curves klubban (Szent Imre utca 6/c- Kossuth
Lajos sarok) várjuk, nyitva tartási
időben.
Az ajándékcsomagokat 2015. november 25-ig szíveskedjenek leadni, mivel a Moldvába szállítás hoszszú időt vesz igénybe. A Gödöllőn
már kilenc alkalommal vendégeske-

dő lészpedi gyerekek közül néhánynak ez a csomag lesz az egyetlen
karácsonyi meglepetése.
Köszönettel: a Gödöllői Értékvédő
Közhasznú Egyesület tagjai

A testvéri érzés, Az AdAkozás és A belső fény ünnepe
A tűz mellett énekelve ilyenkor mindenkiben felerősödik az önzetlen adakozás jóérzése, amit ki-ki magával tud
vinni útravalóként az egyre hidegebbé
váló hétköznapokba. A tűz lángja, a sok
kis lámpás fénye erőt ad, és segíti belső
fényünk megtalálását, amely az adventi
időszakban tovább erősödhet.
Márton-nap után folytatódik az iskolában a ráhangolódás az adventi,
karácsonyi időszakra. Következő programunk ebben az évben is az Adventi
Bazár lesz november 21-én szombaton,

14-18 óráig, mely családi programként
mindenkinek sok-sok érdekes élményt
kínál: kézműves foglalkozások, bábszínház, cirkuszi bemutatók, kristályerdő, kirakodóvásár, csokizda, teaház és
reformbüfé várják majd szeretettel az
iskolába látogatókat szombaton.

A Petőfi Sándor Általános Iskolában is
nagy hagyománya van a Márton napi
megemlékezésnek.
Rendezvényüket
szerdán tartották a Petőfi iskolások. A
program az iskolában német műsorral
kezdődött, majd egy lovas bemutató
során elevenítették fel Márton püspök
történetét. Ezt követően közel 400-an,
gyerekek, pedagógusok, szülők sétáltak
lámpással a kezükben városunk főterére.
A rendezvény végén az iskolában libazsíros kenyérrel és teával látták vendégül a
résztvevőket a szervezők.

Tököt faragtak a damjanichos diákok
A Damjanich János Általános Iskola
Idegennyelvi Munkaközössége idén harmadik alkalommal rendezte meg a halloween ünnephez kapcsolódó tökfaragó
versenyt. Az esemény nagy népszerűségnek örvend mind a gyerekek, mind a
szülők körében. Az őszi szünet utáni első
napon negyvennyolc pályamű érkezett. A
Művészeti munkaközösség az első, a második és harmadik helyezetteken kívül tizenegy alkotást részesített különdíjban. A
gyerekek és látogatók egy héten keresztül csodálhatták az iskola előcsarnokában
kiállított faragott tököket.

MEGHÍVÓ
Somogyvári Zsóka felvétele

Tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket
2015. november 22-én, vasárnap tartandó megemlékezésünkre.
Program:
13.15: Erzsébet-park: koszorúzás a királyné szobránál. Beszédet mond: Gaálné
dr. Merva Mária irodalomtörténész, ny. múzeumigazgató.
14 órától ünnepi műsor a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében: 190 éve született Jókai Mór. Az író és Erzsébet királyné legendás barátságáról előadást tart:
dr. Vér Eszter Virág történész. Közreműködik: Suba László.
Ezúton is köszönjük, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ával a baráti kört támogatták, az összeget az Erzsébet-napi megemlékezésre használjuk fel.

Szent Márton napja
A Gödöllői Waldorf Iskolában és
Óvodában a hagyományoknak megfelelően idén is megünnepelték Szent
Márton napját. Az osztálytermekbe,
óvodai csoportszobákba benézve a
Márton-nap előtti időszakban azt láthatjuk, hogy a gyerekek lámpáskészítéssel, sütéssel, Márton életéről és tetteiről szóló történetekkel hangolódnak
rá az ünnepre. A hatalmas farakás az
iskola- és óvodaudvaron, amely az ünnep estéjén majd lobogó tűzzé változik,
már előre szívet melengető.
Amikor a várva várt ünnep elérkezik,
a családok gyülekeznek az udvaron. A
kisebb gyerekek a nagyobbak vezetésével mennek végig lámpásaikkal, énekelve a mécsesekkel kirakott úton, ahol
Márton életének fontosabb eseményeiből láthatnak a szülők által bemutatott
élőképeket. Visszaérve az udvarra már
vár mindenkit a tűz, a meleg tea és az
a pogácsa, melyet jelképesen mindenki
megoszt másokkal, ahogy Szent Márton is megfelezte köpenyét a koldussal.

A város leghosszabb ideje működő
civil szervezetei közé tartozó egyesület 1977-ben alakult, 15 fővel abból a célból, hogy a kiskertek tulajdonosai szakszerűen művelhessék
kertjeiket.
A gödöllői kertbarátok a cserekapcsolatok révén az országban számos helyre vitték el városunk jó hírét. Településünkön is emlékezetes
kiállításokon mutatták be terményeik javát, s mindenki természetesnek
vette, hogy bemutatójukat az 1996os, Gödöllőn megrendezett Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon is megcsodálhatták az
egész országból érkező látogatók.
A képviselő-testület 2000-ben Gödöllő Városért kitüntetéssel ismerte el
a Gödöllői Kertbarát Kör addig végzett munkáját.
*
Lévai Mihály búcsúztatása november 18-án, 15 órakor lesz a Dózsa
György úti temetőben, a református egyház szertartása szerint.

(bj)

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL
Gödöllő lakosságának egy része
lakótelepen, társasházban él. Számukra sok kérdés, probléma megoldása bonyolultabb jogi háttérrel
bír, mint a saját, önálló tulajdonnal
rendelkezők esetében. Nekik kíván segítséget nyújtani lapunk új
sorozata, amiben a társasházaknál felmerülő jogi problémákra
igyekszik választ adni dr. Váczi
Árpád ügyvéd.
A közös költség nemfizetés következményei.
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A társasházban, ahol lakom, több lakás tulajdonosának jelentős összegű közös költség tartozása van. Mivel a közös
kiadásokat a háznak meg kell fizetnie,
ezért ezeket a rendesen fizetők befizetéseiből teljesíti a társasház. Én nyugdíjas
vagyok, de a fizetési kötelezettségemnek mindig eleget teszek, ezért nem
tartom igazságosnak, hogy az én befizetéseimből fedezzék a nemfizetőkre eső
költségeket is. Szeretném megkérdezni,
mit lehet tenni, hogy a tartozások befizetésre kerüljenek.
Dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza:
Tisztelt Érdeklődő! A társasházaknak a
szervezeti-működési szabályzatukban
(SZMSZ) kell meghatározniuk többek
között a közös költség viselésének és
megfizetésének részletes szabályait.
Az SZMSZ-ben kell meghatározni továbbá a közös képviselőnek a közösköltség-hátralék megfizetése érdekében
teendő feladatait.
A törvény szabályai szerint a közös
képviselőnek az adóst határidő megjelölésével fel kell szólítania a hátralék megfizetésére. Ennek eredménytelensége

esetén a közös képviselő fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezheti az
adóssal szemben. A behajtási eljárással
párhuzamosan lehetősége van a társasháznak a hátralék megfizetésének biztosítékául az adós ingatlanának jelzálogjoggal történő megterhelését elrendelni.
A jelzáloggal történő megterhelésnek
feltétele, hogy a közös költség tartozás
három hónapot meghaladó összegű
legyen. A bejegyzés három hónapnak
megfelelő hátralékonként megismételhető. A megterhelést a közgyűlés – vagy
az SZMSZ felhatalmazása alapján a
közös képviselő rendelheti el. Amennyiben az adós a tartozását a társasháznak megfizette, a társasház a jelzálog
törléséhez szükséges engedélyt nyolc
napon belül köteles kiadni. Az elrendelő
határozatot és a törlési engedélyt is közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett
magánokiratba kell foglalni.
A behajtási eljárásnak, valamint a
tartozás biztosítása érdekében történő
jelzálogjog bejegyzésnek is vannak költségei. Ezeket a költségeket a társasháznak kell megelőlegeznie és a végén az
adósnak kell megfizetnie.
A jelentős költségek elkerülése miatt
célszerű lehet megállapodást kötni a
hátralék megfizetésére az adóssal, és
csak akkor megindítani az eljárásokat,
ha a hátralékos tulajdonostárs a megállapodás megkötésére nem hajlandó,
vagy a vállalt törlesztéseket nem teljesíti.
Természetesen a konkrét ügy megítéléséhez a társasház alapdokumentumait és határozatait valamint további
körülményeket is meg kell vizsgálni a
végleges vélemény kialakítása előtt.
dr. Váczi Árpád ügyvéd
2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.
vaczi.arpad@gmail.com
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Saját felelősséged!
Ezt az ajánlót igazából úgy kellett
volna megírni, ahogy Csernus Imre
megírta kamaszlányoknak szóló
könyvét. De megalkudtam, és nem
vállaltam be, hogy a főszerkesztő az
utolsó pillanatban azt mondja: Na, ez
így nem jöhet le. Hogy miért? Mert
az ismert pszichológus szókimondása nem minden esetben tűri a nyomdafestéket. Mondatai sok esetben
olyanok, mint a jól irányzott pofonok, de tény, női szemmel is el kell
ismerni: nagyon jól látja a dolgokat.
Dr. Csernus Imre a magyar könyvpiacon egyedülálló feladatra vállalkozott, amikor elkészítette nagy sikerű, A Nő című könyvének ifjúsági
változatát, amiről a fülszövegben az
olvasható, hogy a kamasz lányoknak
szól, de úgy vélem, épp így ajánlott
olvasmány, sőt kötelező olvasmány a
szülőknek. Hangsúlyozom: a szülőknek, nem csak az anyukáknak.
A reklámokon, közösségi portálokon, átrendeződött szülői szerepek
mellett felnevelkedett – és nem felnevelt – generációt egyre kevésbé
értjük, s a szülők jelentős része egyre

inkább kétségbeesik
kamasz gyerekeinek viselkedése miatt.
Egyre korábban kezdett szexuális
élet, eltorzult értékrend, párkapcsolati téveszmék, drogok és sorolhatnánk a végtelenségig, mi minden
miatt fáj a fejük manapság a szülőknek, és mindazoknak, akik aggódnak
gyermekeink jövőjéért.
Bár a könyv alcíme szerint a csajsziknak szól, úgy gondolom nem
csak eléjük tart tükröt, hanem a szülők és a fiúk elé is, akikről szintén
nem fest pozitív képet.
Na, most, ha valaki azt mondja
erre, persze, mert a Csernus bunkó,
– hát nem. Csak kimondja azt, amit a
szülők nem mernek kimondani, s teszi mindezt olyan kegyetlen őszinteséggel, amivel nem kellemes szembesülni. Persze kinek nem inge, ne
vegye magára.
Ami azonban a legfontosabb, lehet
szeretni, vagy nem szeretni Csernus
doktort, ő azokat a dolgokat igyekszik pótolni, amit a szülők nagy része elmulasztott. Például beszélni

a szexről, a férfi nő szerepekről, a
veszteségek feldolgozásáról és a
felelősség kérdéséről. A kamaszok
jelentős része ugyanis szeret kibújni ez alól, s igencsak megdöbben,
amikor azt tapasztalja, tetteinek következménye van. „…előszeretettel
hárítjuk másokra a felelősséget. Te
is. Ha látni akarsz, ha boldog akarsz
lenni, elsőként is meg kell tanulnod
felelősséget vállalni önmagadért, a
tetteidért. Ez a könyv felhívja a figyelmedet bizonyos dolgokra, támpontokat ad, segítséget nyújt. De a
döntés a tiéd.”
(dr. Csernus Imre:
A nő – Csajsziknak)

RAngos előAdásokBól válogAthAtunk Az ünnepi időszAkBAn

Bőséges programkínálat az év végére
(folytatás az 1. oldalról)

December 2-án Szervét Tibor
főszereplésével mutatják be Daniel
Keyes Virágot Algernonnak című világhírű regényének színpadi változatát, amelyben többek között Zsurzs
Katit és Benedek Miklóst is láthatja
a közönség.
Izgalmas témát boncolgat I. W.
Scott: Valamit valamiért – avagy ki
ölte meg Marilyn Monroe-t című
drámája is – amit a Rátkai Márton
Színházi Műhely mutat be, s ami

nemcsak a világsztár életébe enged
bepillantást, hanem politikai manipulációira is rávilágít. Az előadást
december 10-én láthatja a közönség.
December 12-én egy sokkal vidámabb darabot, Ken Ludvig Primadonnák című darabját tekinthetik meg, az évet pedig Neil Simon:
A Napsugár fiúk című darabja zárja
december 28-án. A Madách Színházban bemutatott előadást Szirtes Tamás rendezte, Willie Clark és Alfred
Lewis szerepében pedig Gálvölgyi

Jánost és Benedek Miklóst láthatja
a közönség.
A programok sorából nem marad
ki a könyvtár sem, ahol november 26án az IrKa, vagyis az Irodalmi Kerekasztal rendez estet Garázsvásár címmel, amihez kiállítás is kapcsolódik.
Természetesen folytatódnak a már
hagyományos programok is, így
például december 5-én ünnepváró
családi napot tartanak, ahol ismét középpontba kerülnek a gyerekek által
(ny.f.)
kedvelt diafilmek.

ünnepi összeállítássAl készülnek A szimfonikusok

Adventi koncert Várdai Istvánnal
Már az adventi koncertre készül a
Gödöllői Szimfonikus Zenekar. A
november 21-ei Remekművek Gödöllőn bérletsorozat romantikus estjét követően december 6-án a kastély
lovardájában adnak ünnepi hangversenyt.
Az ünnepi összeállításban elsőként Brahms: Akadémiai ünnepi nyitánya csendül fel, amelyet első ízben
tűz műsorára a Gödöllői Szimfonikus Zenekar.
Ezt Rubinstein: II. csellóversenye
követi, amelynek szólistája Várdai

István Junior Príma-díjas és Liszt-díjas gordonkaművész lesz, aki két évvel ezelőtti koncertjén már elbűvölte
a gödöllői közönséget. Az előadás
azért is különleges, mert Várdai István ezzel a művel lép színpadra New
Yorkban is, mindössze néhány nappal a gödöllői koncertet követően.
Rutter Magnificatja méltó zárása
lesz a koncertnek. A szerző 1990
elején fogott a Magnificat komponálásához, melynek szövegét Lukács
evangéliumából vette (Lk1, 46-55.).
Elmondása szerint már régebben

foglalkoztatta egy Magnificat írásának gondolata, s sok művet tanulmányozott, melyek közül első helyre természetesen Johann Sebastian
Bach Magnificatjat tette. A művet a
Csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum Kórusa szólaltatja meg.
A kórust már régi kapcsolat fűzi a
gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskolához. Szólót énekel: Zavaros
Eszter (szoprán), vezényel: Horváth
Gábor.
(k.j.)

RendcsinálásBól művészet

Textiltánc a könyvtárban
Ha túlzott használata miatt napjainkra kissé elkoptatott kifejezéssé is vált
a különleges, a Textiltánc címmel
november 10-én a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központban megnyílt kiállításra minden tekintetben érvényes a jelző. A látogató felkészületlenül nem is tudja, mit
lát. Szobrokat? Domborműveket?
Rézből öntött, kőből pattintott, aprólékosan megformált alkotásokat?
A Hollandiából származó új képzőművészeti
kifejezési forma egyfajta szobrászati foltvarrás, hiszen a művekbe a
nagymama csipkéitől a
mikulás virgácson át a
függönyrojtig mindent
be lehet építeni, új alkotássá átlényegítve a kedves lomokat, mondta el a
megnyitón Katonáné Tóth Judit, a
Paverpol Art Magyarországi Képviseletének vezetője.
A technika alapja egy speciális ragasztó, amely keményre szárad. Ezzel, ebből készítenek szobrot, képet,
dekorálnak tárgyakat. S aki ebben lát
fantáziát, kétszeresen is meggondolja, mit dob ki, amikor rendcsinálásba
kezd.
A Paverpol technikával készült
alkotások Guth Lászlóné és tanítványai, Csomák Lászlóné, Tóth Emese, Turger Györgyi, Bíró Ildikó,
Csizmadia Evelin, Reizingerné Fejes Tünde, Bernáth Zsuzsa, Tihanyiné Vaspöri Mária keze munkáját
dicsérik.
– Tavaly nyáron vettem először
részt Isaszegen, Szilárdi Edina műhelyében egy Paverpol foglalkozáson, ahol rögtön beleszerettem
a technikába – mesélte lapunknak
Guth Lászlóné. – Nagyon tetszett,
hogy minden előképzettség nélkül,
egy kis fantáziával rengeteg szép

dolgot lehet készíteni. Különösen
érdekes, hogy a Paverpol termékcsalád allergén mentes, természetbarát
és fontos, hogy a környezetünkben
lévő, már használaton kívüli tárgyakat, anyagokat be lehet építeni egyegy alkotásba. Mivel pedagógus vagyok, úgy gondoltam, érdemes lenne
komolyan foglalkoznom az oktatás-

sal is. Felkerestem Katonáné Tóth
Juditot, és megszereztem az oktatói
oklevelemet. Azóta gyönyörű órákat
töltünk el a foglalkozásra jelentkezőkkel. Ismeretségek, barátságok
szövődnek.
A kiállítás óta többen kerestek már
meg, hogy szeretnék kipróbálni ezt a
kézműves technikát. Remélem Gödöllőn is népszerű lesz! Itt a karácsonyi készülődés, dekorálás, ajándékozás ideje. Bízom abban, hogy sokan
szeretnék saját kezük munkáját látni
otthonukban, barátaik fenyőfája alatt.
Köszönöm a könyvtár dolgozóinak,
hogy lehetőséget adtak a kiállításunk
megrendezésére, melyre tanítványaim is méltán büszkék lehetnek.
A magyar csoport munkái iránt
a tengeren túlról is érdeklődnek, a
megnyitón az alkotás folyamatát is
bemutatták az érdeklődőknek. A kiállítás november 28-ig tekinthető
meg. Addig is lehet választani a csodálkozás és a megfejtés, azaz a tech(l.t.)
nika elsajátítása között!
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Város-Kép

Egy kor, amiről mindEn forrás fEnnmaradt

Történelem és irodalomtörténet
Ki volt a „tizennegyedik aradi vértanú“? Milyen botrányt keltett a hiányzó nyakravaló? Mi állt Petőfi Sándor
és Mészáros Lázár hadügyminiszter,
továbbá Petőfi Sándor és Vörösmarty
Mihály konfliktusa mögött? Ezekre és
még számos érdekes kérdésre adták
meg a választ szombaton, a Gödöllői
Városi Könyvtárban a Gödöllői Török
Ignác Gimnázium és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság közös konferenciáján.
Az eseményt köszöntő Fábián
Zsolt volt alpolgármester a konferencia ismereteinket bővítő témaválasztását emelte ki, Fábián Bertalan, a
gimnázium igazgatója a hagyományokat hangsúlyozta
bevezető gondolataiban.
A hagyományokat is több
metszetben lehetett ezen a
napon értelmezni. Hagyományai vannak Gödöllőn az irodalomtörténeti társaság és a
középiskola közös szervezésű
eseményeinek, az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
tiszteletének, s magának a
gimnáziumnak is, amely ebben a tanévben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját.
Heltai Bálint ny. középiskolai tanártól, a konferencia szervezőjétől
megtudtuk, hogy 1848/49 kimeríthetetlen történésztéma és azért is szeretik
a történészek, mert nagyon jól kutatható. Szinte minden forrás fennmaradt,
ami nem jellemző a magyar történelemre és ami miatt bizonyos korszakok
kutathatatlanok.
A középiskolában megtanultuk, későbbi életszakaszainkban pedig be is

láttuk Hérodotosz igazát, aki szerint „A
történelem az élet tanítómestere“.
A gödöllői konferenciák egyik tapasztalata, hogy a történészek szívesen
osztják meg egy pódiumon egy-egy témakörről felhalmozott ismereteiket, de
akár kételyeiket, kérdéseiket is.
Ugyancsak Heltai Bálint tájékoztatott arról, hogy ezeknek a konferenciáknak a visszatérő történészgárdája
nagyon készséges. A tavalyi Jókai-tanácskozás napján kérték fel arra, hogy
„csináljanak még egy ilyet“, hiszen az
1848/49-es történelemnek és irodalomtörténetnek sok a közös pontja.
Külön íze volt a mostani összeállí-

tásnak, hogy a történészek különböző
nemzedékei találkoztak egymással. A
hallgatóság – jórészt középiskolások
– figyelmét az eltérő előadásmódok is
lekötötték.
Bona Gábor egyetemi tanár Kazinczy Lajos ezredes, Csorba Sándor
professzor emeritus Kölcsey Kálmán
életútját ismertette meg a közönséggel.
Hermann Róbert tudományos
igazgatóhelyettes (képünkön) annak az
előzményeit és következményeit „járta
körül“, hogy Petőfi Sándor százados
nem az előírásos öltözetben jelent meg

Debrecenben Mészáros Lázár hadügyminiszter előtt. Petőfi és Vörösmarty
konfliktusának törvényhozási hátterét
Kedves Gyula ezredes vázolta fel.
Pelyach István tudományos munkatárs arról tartott előadást, hogy Vörösmarty közbenjárására egykori tanítványa, Perczel Miklós elkerülte a
hadbíróság elé állítást.
Arany János Nemzetőr-daláról Hajagos József tartott előadást a hadtörténész szemével.
Fábián Bertalan Sinka István Fekete
viola című verséről beszélt, amelyben a
költő az isaszegi csatában küzdő nagyszalontai honvédeknek állított emléket.
Sima Péter, a gimnázium
tanára a konferencia levezetője igyekezett tartani az
időtervet, de gyorsan megfogalmazódott a résztvevőkben a felismerés: érdemes
lenne egy könyvet szentelni
a konferencia előadásainak.
S hogy egy kicsit előre is
nézzünk, 2017-ben ünnepli
majd az ország Arany János
születésének 200. évfordulóját. Nem lennénk meglepve, ha a bicentenárium eseményeiből Gödöllő is
kivenné a részét.
Erre minden reményünk megvan,
hiszen Nagyszalonta édesapja és ottani
tanítványai révén nagyon közel áll Heltai Bálinthoz, Fábián Bertalan édesapja
pedig ott született. Talán az sem véletlen, hogy a Nemzetőr-dal révén már
a mostani konferencián „látótérbe került” Toldi költőjének szülővárosa, és
a szintén nagyszalontai Sinka István
verse.

Gödöllő is csatlakozott a Háborús
Emlékhelyeket Gondozók Társasága
és tagszervezetei által a Krajczáros
Alapítvány koordinálásával szervezett nemzetközi gyertyagyújtási akcióhoz. A kezdeményezés célja az,
hogy 2018-ig az Európai Parlament
határozza meg a HARCTÉREN ELESETT KATONÁK nemzetközi emléknapját.

Idén november 11-én 11 óra 11
perckor lobbantak fel a gyertyalángok a világ számos pontján, így Gödöllőn, a Hősök szobránál is, ahol a
Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak részvételével tartottak megemlékezést. Az eseményen Pecze
Dániel alpolgármester beszélt arról,
miért is fontos hőseink emlékének
(k.j.)
ápolása.

(l.t.)

Békebeli hangulat a Karácsonyházban
Már csak néhány nap, és beköszönt az Advent. Sokan
már az első vasárnapra ünnepi díszbe öltöztetik otthonukat, s igyekeznek minél előbb beszerezni
az ehhez szükséges kellékeket. A november
1-jén megnyílt Karácsonyház idén már nem
a Pálmaházban, hanem új helyen, a Művészetek Háza mellett, az egykori Kastélykert
étterem helyén várja az érdeklődőket, ehhez nyújt segítséget.
A Karácsonyház csapata több mint tíz
éve, minden karácsonyra a hagyományos
ünnepi díszítés mellett a legújabb dekorációs trendeket hozza el Gödöllőre, nagy gondot helyezve arra, hogy a modern és a klaszszikus elemeket kedvelők is megtalálják
azokat a kellékeket, amik számukra a leginkább segítik
az ünnepre való ráhangolódást. A Karácsonyháznak
ugyanis ez az elsődleges célja. Ezt segítik a november
21-én induló hétvégi kézműves foglalkozások, amelyek
során a gyerekek és a szülők többek között virágkötők

EMLÉKEZÉS A HARCTÉREN ELESETTEKRE

segítségével készíthetnek adventi koszorút, megismerkedhetnek a gyertyamártással és a különböző dekoráci-

RÉGÉSZETI LÁTV
LÁ
ÁTVÁNYRA
V
RAKT
AKTÁR:
T CSALÁ
LÁDI
Á NAP
A Megyei Régészeti Látványraktár és Múzeumpedagógiai Foglalkoztató egyre
több rendezvénnyel várja a múltunk, hagyományaink iránt érdeklődőket. Most a
karácsonyi készülődés jegyében rendeznek programot, amibe kicsik és nagyon is
bekapcsolódhatnak.
November 28-án, szombaton Adventi készülődés címmel rendeznek családi napot, amikor 9.00 – 13.00 óra között az érdeklődők karácsonyi díszeket készíthetnek
természetes anyagok felhasználásával, mézeskalács kiszúró formákat egyedi ötletek alapján, valamint egy új mini kiállítást is nyitnak, ami az ostyasütés történetét
mutatja be.
Természetesen a látogatók a Pest megye régészeti leleteit bemutató állandó kiállítást és a Kincseskamra című időszaki kiállítás is megtekinthetik majd, ha ellátogatnak a Kiss József utcai épületbe.
(bd)

KERESSÜK GÖDÖLLŐ MIKULÁSÁT!
ós technikákkal, sőt ajándékokat is készíthetnek.
Az ünnepi készülődésben persze kiemelt helyet kap
december 6., amikor Mikulás program várja a gyerekeket.
Kihasználva az új helyszín adta lehetőségeket valamennyi helyiség egy-egy stílust jelenít
meg. A hazai körben leginkább domináló
angyalkás, betlehemes megjelenítés mellett a divatosnak számító vintage és a „krétatáblás” technikával készült dekorációk
mellett a vidám, tarkabarka, és a klasszikus
piros-kockásszalagos díszítésben is gyönyörködhetnek a látogatók, akik nem csak
válogathatnak a bőséges kínálatból, hanem
ötleteket is meríthetnek a saját maguk által
készített ünnepi díszítéshez. A számtalan
kellék közé pedig folyamatosan érkeznek a
környékbeli kézművesek termékei is.
(nyf)

A Művészetek Háza várja azon lelkes gödöllői nagyapák jelentkezését,
akik szívesen részt vesznek egy kis mókaában és kacagásban

december 5-én és 6-án, Gödöllő főterén rendezett
ADVENTI FORGATAGON.
Jelentkezés:
– Rövid bemutatkozással és 1 db fotóval az alábbi címre:
rendezveny@muza.hu
– Határidő: 2015. november 29. (vasárnap)
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egyre sérülékenyebb a hazai fehérgólya-álloMány

Még Most is ültethetünk virágot

Szerencsére nem csökken a számuk

Gondoljunk a hagymásokra!

A 2014/15. évi 7. Nemzetközi Fehérgólya-felmérési Akció keretében 2014-ben került sor az újabb,
immáron a 13. hazai „gólyanépszámlálásra”, melynek idei adatokkal kiegészített összesítése
most készült el.
A magyarországi állomány változásait
1941 óta követik a kutatók. Az akkor 1516 ezer páros létszám az 1960-as évek végére harmadára csökkent a táplálkozóhelyek és hagyományos fészekrakóhelyek
(nádtetők, széles kémények) fogyatkozása miatt. Az akkoriban elterjedő villanyoszlopokra átköltöző gólyaállomány
stabilizálódott, az elmúlt közel fél évszázadban 5000 pár körül ingadozott. Az
elterjedés súlypontja azonban megváltozott, mert a Dunántúlon, az Északi-középhegységben, az erdősített és a nagyrészt felszántott sík vidékeken csökken az
állomány, az Alföld többi részén nő.
Az MME által szervezett cenzus során
8574 fészket és 2272 üres, fészekanyag
nélküli gólyafészek-magasítót jelentettek
a „leltározásban” résztvevő természetvédők. Ennek alapján az ország 2014. évi

gólyaállománya 4950 fészkelőpárra volt
tehető. Ennek 40 %-a az ország északkeleti megyéiben, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Szabolcs-Szatmár-Beregben és
Hajdú-Biharban költött. A legkevesebb
gólya Komárom-Esztergom, Nógrád és
Heves megyében él. Az átlagos fiókaszám 2,55 volt (a sikeres fészkelőpárokra
kalkulált adat 3,0), ami az átlagosnál jobb
eredménynek számít. 2015-ben a tavalyinál 10 %-kal kevesebb pár foglalt fészket
és az átlagos fiókaszám is csak 2,2 körül
volt. Ehhez hasonló ingadozást tapasztaltak már a szakemberek korábban is: a
gyengébb eredmény oka a tavaszi vonulás során tapasztalt kedvezőtlen időjárás
és a kis fiókák megfázását, pusztulását
okozó kora nyári esőzés lehet.
Az állománycsökkenés hátterében álló
okok óvatosságra intenek a jövőt illetően.
A faj fő táplálkozóhelyéül szolgáló, hazánk egyik legértékesebb élőhelytípusát
jelentő gyepek kiterjedése 1941 óta harmadával, félmillió hektárral, a szántóké
pedig közel egymillió hektárral csökkent. Ugyanakkor a fehér gólyák által
elkerült erdős területek nagysága ebben
az időszakban megkétszereződött, egy-

millióról mintegy kétmillió hektárra, és
a szakmapolitikai célkitűzések között a
további erdősítés szerepel. Ugyancsak
megduplázódott a beépített területek
nagysága. Vagyis a földhasználat az ország egyharmadán a faj számára kedvezőtlen irányba változott. Sajnos a ma
már tényként kezelt kedvezőtlen éghajlati
változások ellenére sem változott lényegesen a vízgazdálkodás. Az évtizedekkel
ezelőtt kizárólag belvíz-elvezetési céllal
létrehozott sík vidéki csatornarendszerek
üzemeltetése általában mellőzi a vízmegőrzési célokat, de magukon a csatornákon
is igen kevés a vízvisszatartásra alkalmas
műtárgy és a vízmegőrzésre alkalmas terület. Pedig a vizes élőhelyek ilyen módon történő lerontása és a szárazodás nem
csak a természetes és természetközeli
gyepek állapotát rontja, csökkentve ezzel
a gólyák és más fajok élőhelyét, de a mezőgazdaságban a belvízkároknál nagyobb
termésmennyiség-csökkenést okozhat.
Az erdők kiterjedésének növekedése nem
csak a nyílt területeket kedvelő fajok (a
fehér gólyán kívül a túzok vagy a darvak) eltűnése miatt kedvezőtlen hatású.
Az itt jellemző növényzetnél nagyobb
vízigényű faállományok ugyanis a talajvízszint csökkenéséhez is hozzájárulnak
az arra érzékeny területeken.
Ugyan az európai fehérgólya-állomány
az elmúlt két évtizedben jelentősen nőtt
és Magyarországon is állandó nagyságú,
a fenti tények alapján a faj rendszeres felmérését továbbra is folytatni kell, és szükség esetén megfelelő intézkedéseket kell
hozni az elvesző fészekrakóhelyek pótlására és a táplálkozóhelyek megőrzésére,
helyreállítására. Ugyancsak figyelemmel
kell követni az agrártámogatások hatását
az élőhelyek minőségére.
Forrás: mme.hu

A kora tavasszal virágzó hagymás
virágok (a tulipán, a jácint, a nárcisz) hagymáit a rendszeres fagyok
beálltáig ültethetjük el. Az átvizsgált
egészséges hagymákat olyan mélyen kell a felásott talajban elhelyezni, hogy felettük legalább kétszer
olyan vastag földréteg legyen, mint
a hagyma magassága. Az ültetési
információk az áruházban vásárolt
virághagymák csomagolásán is megtalálhatóak.

várni kell majd a virágok elnyílásáig.
Az új rózsatöveket is most lehet
beszerezni, mert az őszi rózsaültetést
egészen a zord tél beálltáig megtehetjük. A kiásott és gyomtalanított
gödrökből kiemelt földet dúsítsuk
komposzttal, mert a rózsa is igényli a
trágyázást. Ha szabadgyökerű rózsát
vásárolunk, annak gyökereit ültetés
előtt néhány óráig áztassuk vízben.
Ültetés előtt a gyökereket vágjuk
vissza kb. 15-20 centiméterre.
A frissen ültetett és a többi tövet
is védenünk kell a téli fagyoktól: ezt
felkupacolással tehetjük meg. A gyökér köré húzott kis halomnyi földet
majd tavasszal a fagyok elmúltával
bonthatjuk el.

Gereblyézzük át a füvet!

Aki nem ragaszkodik a szabályos
pázsithoz, és szívesen nézné a kora
tavaszi kis virágokat a gyepen, most
oda is tervezhet hagymás csoportokat. Ilyenkor a fű első nyírásával

Amíg enyhe az idő, még utoljára
vágjuk le a füvet, mert a téli hótakaró alatt a hosszúra hagyott fűszálak
könnyen befüllednek. De a legtöbb
energiát most a gereblyézésre kell
szánnunk. Ne hagyjuk a pázsiton sokáig a lehullott leveleket, gereblyézzük át, hogy fellazítsuk a fűszálakat,
majd a jó vízelvezetés érdekében
használjunk gyepszellőztetőt is. Ezután kezelhetjük a füvet őszi tápoldattal is, de a komposzt is jót tesz a
gyepnek, ha kisebb foltokban szórjuk ki.
Forrás: Házfórum

Mind kövérebbek a fővárosi állatkert prérikutyái

Ők is készülnek a télre
Készülnek a télre a Fővárosi Állatkert
prérikutyái. Mint azt az állatkert hírül
adta, az állatok komolyan veszik a télre
való felkészülést. Csak esznek és esznek, s igyekeznek minél vastagabb zsírréteget felhalmozni a bőrük alatt. Ebben
szemlátomást elég sikeresek, hiszen a
csapat valamennyi tagja kifejezetten hájasnak mondható.
Az Állatkert legtöbb lakója a téli időszakban is zavartalanul látogatható. A
kevés számú kivétel közé tartoznak a
Pálmaház melletti kifutóban lakó társas
prérikutyák (Cynomys ludovicianus),
ők ugyanis téli álmot alszanak. Őshazájukban, az észak-amerikai prériken a téli
hidegek idején nem találnának elegendő
táplálékot. Ezért aztán „elteszik magukat
télire”. Ezt a szokásukat az állatkertben
is megtartják, így a téli hónapokban csak
akkor lehet találkozni velük, ha több na-

pon keresztül napos, szinte tavaszias
idő köszönt be. Egyébként azonban
egyáltalán nem merészkednek elő,
ehelyett a földfelszín alatti zegzugos
üregrendszer mélyén szunyókálnak.
A téli álom nem egyszerű alvás,
hanem egy olyan sajátos élettani
állapot, amikor az állati szervezet
anyagcseréje „takaréklángon” működik. Még a testhőmérséklet is lecsökken
4 °C körüli értékre. Bár ez kétségkívül
energiatakarékos megoldás, a szervezetnek bizonyos mennyiségű tápanyagra
és energiára ilyenkor is szüksége van.
Ehhez pedig megfelelő tartalékra van
szükség.
A prérikutyák ezt saját szervezetükben raktározzák el oly módon, hogy az
őszi hónapokban elképesztően sokat
esznek, s vastag zsírréteget halmoznak
fel a bőrük alatt. Télen pedig, amikor

egyáltalán nem táplálkoznak, ennek a
zsírrétegnek a felélésével, lebontásával
biztosítja szervezetük az életműködés
fenntartását.
Az őszi időszakban a prérikutyák
állandóan esznek, alkatuk pedig kifejezetten hájas lesz, úgyhogy legtöbbször
majdnem olyan szélesek, mint amilyen
hosszúak. A téli álmot követően azonban, amikor a tavaszi hónapokban ismét előmerészkednek, sokkal karcsúbb,
áramvonalasabb lesz a testalkatuk.
(ny.f.)

nyItÁSI akCIÓ!
Minden terMékünkből
10 % kedvezményt
adunk.
nyItva: H–Szo 800–1700
tel.: 06-70/601-8608; 06-70/601-8618 Cím: Gödöllő, isaszeGi út 60.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő

November 21-én és 22-én
szombaton és vasárnap
9-11 óráig:

Szombat, vasárnap: 10-19-ig
Patika nyitva:
Szombat, vasárnap: 9-19-ig
Gödöllő, Faiskola u. 2.
Tel.: 06-30-943-9898

Dr. Koleszár István
rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 06-30/535-5523
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Labdarúgás – Kint vagyunK az Eb-n

Gödöllőiek is főszerepben
(folytatás az 1. oldalról)

Válogatottunk a selejtező-sorozatban
az F csoportban végzett a pótselejtezőt érő harmadik helyen, Észak-Irország és Románia mögött. Nemzeti
csapatunk Pintér Attilával kezdte
meg a 2014 szeptemberében kezdődő kvalifikációs sorozatot, de a Pintér-éra nem volt hosszú életű, már az
első meccsen, az Észak-Írország elleni vereséget követően menesztették.
Jött az a Dárdai Pál, aki mentalitásával és céltudatosságával visszaadta a reményt. A német Hertha Berlin
alkalmazásában is álló szakember,
bármennyire is szerette volna a nép,
csak ideiglenes megoldás lehetett a
kispadon, ugyanis a németek nem
engedték a kettős funkciót, így miután nyáron véglegesen kinevezték
klubcsapatában az első gárda edzőjének, a magyar válogatott éléről
mennie kellett. Kétség nem fér hozzá, Dárdai szerepvállalása alapozta
meg azt, hogy most arról írhatunk,
hogy kijutott a csapat, miután ötmeccses regnálása alatt veretlen maradt a csapat és szerzett 11 pontot. A
románok ellen 1-1-re, a görögökkel
szemben 0-0-ra végzett csapata, míg
Feröert idegenben, a finneket, pedig

oda-vissza vertük 1-0-ra.
Jött a csere és egy német szakember,
Berndt Storck foglalta el Dárdai helyét a kispadon, aki végül kijuttatta a
csapatot a franciaországi Európa-bajnokságra. Storck is egy románok elleni
0-0-s döntetlennel mutatkozott be, majd
az Észak-írek elleni 1-1 következett.
A harmadik helyet és a biztos pótselejtezős helyet a Feröer-szigetek elleni
2-1-el érte el a csapat, majd az utolsó
csoportmeccsen a görögöktől ugyan
4-3-ra kikaptak a mieink, ez már nem
számított és a későbbi sorsolást követően az is kiderült, hogy a H csoportba,
Olaszország és Horvátország mögött
harmadik helyen végző Norvégián keresztül vezethet az út Franciaországba.
A többi már a közelmúlt eseménye: A
Storck-csapat előbb Oslóban diadalmaskodott 1-0-ra, majd az Üllői úton

nyert 2-1-re, így kettős győzelemmel
lépett át a norvégokon és lesz ott a 24
csapatos kontinens tornán.
A „gödöllői” trióból a lengyelországi
Lech Poznan légiósa, Lovrencsics Gergő egy góllal és gólpasszal járult hozzá
a sorozatban a magyar csapat sikeréhez.
A 12 lejátszott meccsen háromszor volt
kezdő, háromszor a kispadról beszállva
segítette a csapatot, míg négyszer padozott, így nyugodtan elmondható, hogy
stabil tagja volt a kijutó együttesnek. A
német 1860 Münchenben profiskodó,
nemrég keresztszalag szakadást szenvedő és a műtét óta lábadozó Simon
Krisztián kétszer volt kezdő a selejtező-sorozat alatt, egyszer csereként
beállva küzdött a pontokért, míg két
alkalommal a kispadról nézte végig társait. A Ferencváros labdarúgója, Varga
Roland ugyan nem jutott szóhoz a sorozatban, de öt alkalommal is a szűk keret tagja lehetett és a kispadról segítette
társait.
-tl-

Gödöllői SK – Dabas-Gyón 0-2 (0-1)

Megyei III. – „Büntető” pontok
A GSK kettő sem örülhetett pontoknak.
A mieink 0-0-nál 11-es hagytak ki, ami
végül sorsdöntőnek bizonyult. Kerecsényi-F. Norbert csapata 20 ponttal
a nyolcadik helyen áll.

Megyei II. – Három nulláról nulla
pont
Háromgólos vezetésről sem sikerült Pest megyei III. közép-csoport, 14.
pontot szereznie a GEAC csapatának, forduló: SK Tóalmás – GSK II. 2-1 (1akik Budakalászon egészen a 60. per- 0) Gól: Szabó László.
-mncig vezettek, de végül 5-3-ra kapott ki
Pest megyei II., 15. forduló
Nagy Béla együttese. Az „egyetemisNovember 22. vasárnap, 13 óra
ták” 14 ponttal a 12. helyen állnak jeGödöllői
EAC – Pomáz-ICO SE
lenleg csoportjukban.
(Egyetemi Sportpálya)
A megyei I. osztályban szereplő Gö- Pest megyei II. közép-csoport, 14.
Pest
megyei III., 15. forduló
döllői SK a még veretlen Dabassal nem forduló: Budakalász MSE – GEAC
November 21. szombat, 18 óra
bírt, így 21 ponttal a nyolcadik helyen 5-3 (0-3) Gól: Horváth Zsolt (2), EnyGödöllői
SK II. – Kerepesi SBE
ingi Csongor.
áll a bajnoki tabellán.
(Táncsics M úti Sportcentrum)
Pest megyei I., 14. forduló

aKrobatiKus torna – Xii. grassaLKoviCh Kupa

Fényes GSE sikerek

Aranyérmet nyert a Darabont Júlia,
Zamecz Kitty, Lőrincz Boglárka leány
hármas School Class kategóriában, valamint a Trézsi Richárd, Nyerges Anna

(Puente SE) összeállítású vegyes páros
a 11-16 éves korosztályban. Felnőtt I.
osztályú vegyes páros: Bangó Dávid
és Alton Sophie most debütált és nagyon szépen helyt álltak. Második lett
a Gyermek korosztályba idén fellépő
Varga Levente, Kőhler Csaba fiú páros,
míg a Gyermek leány kategóriában a
Császár Emma, Tóth Veronika, Bagyin
Zsófia trió a negyedik helyen végzett.
Kőhler Viktória edző értékelt: – A kitűnő eredmények igazolták azt, hogy
a befektetett munka megtérül az eredmények formájában. Nagyon büszkék

taEKwon-do – gödöLLői érEmEső

Czeba műhely: 19 dobogós hely
Idén is megrendezésre került a
VII. Lehel Vezér Nemzetközi ITF
Taekwon-do Kupa és I. Eperjesi
Nándor Emlékverseny, amelyre
11 ország, 280 sportolója nevezett. A Gödöllői Taekwon-do SE
versenyzői 5 arany-, 3 ezüst- és 11
bronzérmet szereztek.

Bancsics Máté: egyéni és csapat 6. hely
Az elmúlt hétvégén a bulgáriai Plovdiv-ban rendeztek Junior kard Világkupa versenyt,
ahol a gödöllői Bancsics Máté
egyéniben hatodik, Gémesi Huba a 29. lett, míg a két
GEAC vívó a magyar csapat
tagjaként a hatodik helyezést
érte el.
A Világkupán 146-an indultak egyéniben: Navarrete József tanítványa,
Bancsics Máté egészen a nyolcig vívta magát, ahol végül a későbbi bronzérmes, brit Deary verte a gödöllői
vívót 15-12-re és végzett így Máté a
hatodik helyen. Bodoky Ákos edző
kezei alatt pallérozódó Gémesi Huba
számára a 32 közé jutás jelentette a
végállomást, a 16 közé jutásért egy
francia ellen maradt alul 15-11 arányban és végzett összesítésben a 29. helyen.

Csapatban is meneteltek a fiatalok. A
Bancsics, Gémesi, Kossuth Bálint,
Habony Viktor alkotta magyar junior kard válogatott az előkelő hatodik
helyet szerezte meg a 16 induló közül. A magyar csapat a nyolcaddöntőben a lengyeleket verte 45-30-ra,
majd a negyeddöntőben kikapott az
oroszoktól 45-42-re, így az 5-8. helyekért vívhatott. Itt előbb a németeket verték a mieink 34-re, végül az 5.
helyért Nagy-Britannia ellen kapott ki
a csapat 45-39-re és végzett a hatodik
helyen.

Fülöp Mihály Magyar Kupa
verseny – Gödöllői ezüst
Kunszentmiklóson rendezték meg a
Fülöp Mihály Magyar Kupa, egyben
Szentmiklós Kupa leány serdülő tőr
versenyt, ahol a gödöllői Zászkaliczky Piroska az előkelő második helyet
érte el a 38 fős mezőnyben.
-ll-

Itthon javított a TEVA-GRC

Hármas vereség

Az elmúlt hétvégén rendezte
a Grassalkovich SE Gödöllőn
a Damjanich János Általános
Iskola tornatermében a XII.
Grassalkovich Kupát. Az egyesület öt egységgel indult a versenyen és összesen két arany
és egy ezüstérmet szereztek
egységeik.

vívás – Junior viLágKupa

röpLabda – sima vErEség a CEv-Kupában

Labdarúgás – pontatLan hétvégE
Nem sikerült egyik gödöllői alakulatnak sem pontot szerezni az
elmúlt hétvégi játéknapon. A Gödöllői SK a listavezetőtől kapott
ki 2-0-ra, a GEAC háromgólos vezetést herdált el és távozott pont
nélkül Budakalászról, míg a GSK
kettő büntetőt is hibázva maradt
alul a Tóalmás vendégeként.

2015. november 17.

Sport

Czeba Mihály műhelye 19 fővel képviselte magát az őszi évad első komoly
nemzetközi versenyén. A VI. danos mester tanítványi közül Bontovics Babett
IV.dan mester formagyakorlat és erőtörés
kategóriában is első lett. Szűcs Judit III.
dan mester és a gyermekek között versenyző Tóbiás Boglárka is aranyérmet
nyert, míg kiemelkedően teljesített az ifik

vagyunk arra, hogy egységeink többsége már kvalifikálta magát a Magyar
Bajnokságra. Szeretnénk megköszönni
minden nézőnek a szurkolást, a szülőknek, pedig a szervezésben és lebonyolításban nyújtott elképesztően nagy
segítséget. Ilyen fantasztikus csapatnak
öröm volt tagja lenni! A versenyzőink-kánek gratulálunk!

rangos mezőnyében Faragó Levente,
aki küzdelemben és formagyakorlatban
számos ellenfelénél jobbnak bizonyulva,
előbbiben második, utóbbiban a harmadik helyen zárt.
-li-

Nem sikerült a bemutatkozás
a CEV-Kupában a TEVA-GRC
csapatának, akik a horváth
Mladost Zágráb ellen kaptak ki simán, 3-0-rá a párharc
első meccsén idegenben. A
hazai bajnokságban javított
a heti mérlegén a csapat: a
Nyíregyházát verték 3-1-re.
Horváth András tanítványai nagy
reményekkel, a továbbjutás célul
kitűzve utaztak Zágrábba, ahol aztán csalódást keltő játékkal, simán
alulmaradtak a horvát együttessel
szemben a Challenge kupa első
fordulójának első meccsén. A viszszavágót november 25-én rendezik
Gödöllőn és kisebb csoda kellene a
továbbjutáshoz.
A hazai bajnokságban sikerült javítania a gödöllői hölgyeknek, bár
nem indult könnyen a Nyíregyháza elleni találkozó, ugyanis a ven-

dégek elcsenték az első szettet. A
folytatásra feljavult a TEVA-GRC
és ugyan végig jól tartotta magát a
vendég együttes, a gödöllői győzelemhez nem férhetett kétség.
A Gödöllő hat meccset követően,
négy győzelemmel és két vereséggel, 12 ponttal az 5. helyen áll a
tabellán.
Challenge Kupa, 1. forduló, odavágó: Mladost Zagreb (horvát) –
TEVA-Gödöllői RC 3-0 (21, 15,
19)
NB I. alapszakasz, 6. forduló
TEVA-GRC – FATUM-Nyíregyhá-ttza 3-1 (-26, 18, 19, 21)
Challenge Kupa, visszavágó
November 25., szerda 18 óra
TEVA-GRC – Mladost Zegreb
Női Röplabda NB I., 10 forduló
November 29. vasárnap, 18 óra
TEVA-GRC – TFSE
(Egyetemi sportcsarnok)

KaratE – ippon shobu KaratE-do magyar baJnoKság

Egy bronz és két negyedik hely
November 7-én, Egerben került megrendezésre az Ippon
Shobu Karate-do Magyar Bajnokság, melyen a gödöllői Fujinaga SE és a Saino SE shotokan karatékái ismét sikeresen
szerepeltek: egy bronz és két
negyedik helyet értek el.
Az Országos bajnokságon 6 tradicionális stílusszövetség, mintegy 43
egyesületének 282 versenyzője mérte
össze tudását. A gödöllői karatékák
közül a legeredményesebb Kecskés
Balázs (Fujinaga SE) lett, aki küz-

delemben (kumite) a harmadik-, míg
formagyakorlatban (kata) a 4. helyen
végzett. Edzője: Szücs Tibor. A Saino SE versenyzői közül Ács Julianna
érte el a legjobb eredményt. A IV. korcsoportos formagyakorlat döntőjében
a negyedik lett. Lengyel László, Bárdos Triszten, Kelemen Botond, formagyakorlatban bejutottak a legjobb
nyolc közé és az 5-8. helyet szerezték
meg. Edzőjük: Ács Tibor. A gödöllői
csapat tagjai voltak még: Péter Lea,
Ács Dorottya, Ács Gergely (Saino
SE) Szabó Norbert (Fujinaga Se).
-lt-

KéziLabda – nb ii

Junior gólgála, felnőtt csapatmunka
Az NB II. Északi-csoportjában szereplő Gödöllői KC felnőtt és junior
csapat is nyerni tudott az elmúlt fordulóban a Budakalász elleni hazai
találkozón. Előbbinél a csapatmunka
volt a siker kulcsa, utóbbinál, pedig
egyszerűen jobb volt a Gödöllő.

A felnőttek 11 ponttal a harmadik
helyen állnak, míg a juniorok pontveszteség nélkül listavezetők.
NB II. Északi-csoport, 8. forduló
Gödöllői KC – Budakalász SC 3425 (17-12) Juniorok: Gödöllői KC
– Budakalász SC 46-12
-nm-

2015. november 17.

Ajánló

gödöllői Szolgálat 9

MEGHÍVÓ
A Gödöllői Városi
Múzeum
szeretettel meghívja
dr. Terdik Szilveszter
művészettörténész

Máramarosból Gödöllőre
Egy Istenszülő-ikon
kalandos története
című előadására

2015. december 1-jén,
17 órára
Helyszín:
Gödöllői Városi Múzeum,
Gödöllő Szabadság tér 5.
A belépés díjtalan
Információ:
http://godolloimuzeum.hu/maramarosbolgodollore/gmuzeum.g@gmail.com

Tel.: 06-20/2692007

Programfelelős:
Őriné Nagy
Cecília

Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
November 18. (szerda) 17.00
A zongora tanszak kiemelt hangversenye
November 19. (csütörtök) 18.00
Bartek Zsolt (klarinét) növendékeinek hangversenye
November 20. (péntek) 17.00
Zagyváné Molnár Ildikó (furulya)
növendékeinek hangversenye
November 23. (hétfő) 17.00
Buka Enikő (oboa) és Fodor László (klarinét) növendékeinek hangversenye
November 24. (kedd) 17.00
Ella Attila (rézfúvó) növendékeinek hangversenye
www.chopinzeneiskola.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
„GÖDÖLLŐ VIRÁGAI”
A Gödöllői Iparművészeti Műhelyben látható

KUNSZT VERONIKA NÉPI IPARMŰVÉSZ kiállítása
(A tárlat Magyarország tájegységeinek hímzett- és
szőttes anyagát három helyszínen mutatja be.)

A kiállítás további helyszínei:
Művészetek Háza Gödöllő, rendezvény- és kiállítóterem
(Gödöllő, Szabadság út 6.)

Gödöllői Református Egyházközség gyülekezeti terme (Gödöllő, Szabadság tér 9.)

GIM-ház, 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Tel./fax: 06-28/419-660
e-mail gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu
A kiállítás a „Művészetek kertje” 2015 tematikus év programja.
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Közérdek

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ
Gödöllő Város Önkormányzatának
1998. évi 12. számú rendelete – a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről – értelmében 2016ban is szeretnénk átadni a MAGYAR
KULTÚRA NAPJA alkalmából a
kimagasló teljesítmény vagy a huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő
munkavégzés elismerésére a
GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT.
A rendelet értelmében a díj azoknak a
személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek adományozható, akik

(amelyek) kiemelkedő eredményeket
értek el:
a.) a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési munkájukkal,
b.) a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért végzett
munkában,
c.) a közművelődés irányításában,
társadalmi megújításában, korszerű
formáinak és módszereinek kidolgozásában és meghonosításában.
“A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ
KULTÚRÁJÁÉRT díjban egy személy és egy közösség, illetve szer-

vezet, vagy legfeljebb két személy
részesíthető”.
Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával
segítse a bizottság döntést előkészítő
munkáját.
A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen Váradiné Kovács
Réka nevére címezve a
vne.kovacs.reka@gmail.com e-mail
címre megküldeni.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
2015. november 20. (péntek)

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK!
Meghívó a GÖDÖLLŐI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT testületének
2015. NOVEMBER 19-én (csütörtökön) 17 órakor tartandó KÖZMEGHALLGATÁSÁRA.
A közmeghallgatás helye: Gödöllői Petőfi Sándor Grundschule Általános Iskola ebédlője
A közmeghallgatás keretén belül a Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tájékoztatja az érdeklődőket a
2015. évben végzett önkormányzati tevékenységről.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Gödöllő, 2015. november 2.
Meizner Sándor sk., a GNNÖ elnöke

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY TAGGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI:

10/2015 (05.27.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése elfogadja a Társaság 2015. május 27-i taggyűlésének napirendjét az alábbiak szerint:
Napirendi pontok:
1. A Társaság 2014. évi beszámolójának megtárgyalása
2. A kastély parkjának fenntartására vonatkozó, Gödöllő Város Önkormányzatával kötendő támogatási megállapodás megtárgyalása
3. Egyebek
11/2015 (05.27.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése megtárgyalta a Társaság 2014.
évi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és a kapcsolódó dokumentumokat (üzleti jelentés).
A taggyűlés megismerte a beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.
A taggyűlés a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi éves beszámolóját és
közhasznúsági mellékletét –52.535 e forint mérleg szerinti eredménnyel és 7.880.288 e forint
mérlegfőösszeggel elfogadja.
12/2015 (05.27.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése jóváhagyja és engedélyezi a
Gödöllő Város Önkormányzata és a Társaság között kötendő, a kastély parkfenntartási feladatainak ellátására vonatkozó, nettó 5.000.000 Ft keretösszegű, természetben nyújtott támogatásként nyújtandó támogatásról szóló Támogatási Megállapodást megkötését.
A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Támogatási Megállapodást aláírja.
13/2015 (07.02.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megállapítja, hogy a taggyűlés
összehívása és megtartása között nem telt el 30 nap. A Taggyűlés megállapítja, hogy az ülésen
valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése úgy határoz, hogy taggyűlés
megtartható és azon érvényes határozat hozható a Ptk. 3:17.§ (5) alapján.

A VÜSZI NONPROFIT KFT. TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT KERES!
Feltétel: B, C, E kategóriás jogosítvány,
Szakmai önéletrajzot a VÜSZI Nonprofit Kft. titkarsag@vuszikft.hu
e-mail címére várunk 2015. november 20-ig.

A 2. sz. Városi
Bölcsőde
(2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 5-7.) felvételre keres 2 fő
kisgyermeknevelőt.
Elvárás: érettségi,
valamint szakirányú
végzettség, kisgyermekgondozó–nevelő, vagy csecsemő és
kisgyermeknevelő)
Bérezés: Kjt. szerint
Jelentkezni:
személyesen, vagy postai úton benyújtott
fényképes szakmai
önéletrajzzal és a
végzettséget igazoló
bizonyítványok
fénymásolatának beadásával lehet.
További információk
kérhetők:
Pálfi Sándorné intézményvezetőtől a
helyszínen, vagy az
alábbi
telefonszámon: +36-28/410566
A jelentkezéseket
2015. november 30ig fogadjuk.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 16-22-ig:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
November 23-29-ig:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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
+36-30/621-2968
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Fotó:

Tatár Attila

Mob.: +36/30-952-9987
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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
+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza cégét,
szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák
INGATLAN
+Egyedi vétel, Gödöllőn belvárosban I.emeleti, 2 szoba+ nappalis
nettó 70 (bruttó 90nm-es) 2002-es építésű, cirkófűtéses azonnal
költözhető lakás eladó I.ár: 19,9MFt 20-772-2429
+Egyetemhez közeli részen új építésű igényes modern n+3 szobás
ikerházi lakások eladók! Iár.:35,9MFt 20-944-7025
+4 szoba+ nappalis, alápincézett, garázsos családi ház 900nm-es telekkel eladó központ közeli részen. Iár: 28,9MFt 20-772-2429
+Sürgősen eladó nappali+5 szobás, 1996-ban épült jó állapotú családi
ház Gödöllőn, teljesen alápincézett, dupla garázzsal, tárolóval, plusz egy
különálló 1 szobás ház is van a telken. Iár: 24.8 MFt! (20)804-2102
+Nagyfenyvesi, 160m2-es, ősfás telekkel rendelkező sorházi lakás eladó. 3Szoba+ nappali. 27.5MFt! 20-539-1988
+Gödöllőn fenyvesben egyetemhez közel újszerű 3
szoba+ nappalis, garázsos, extrákkal (gardróbszoba,
központi porszívó, klíma) felszerelt sorház eladó saját
kertrésszel. I.ár: 28,9MFt 20-772-2429
+Központban, 4.em-i lakás erkéllyel eladó! Iár:11.8MFt!
20-539-1988
+Eladó másfél szobás felújított lakás Gödöllőn a belvárosban Iár: 11.8 MFt (20) 804-2102
+Harasztban jó állapotú kockaház, 720m2-es telken
sürgősen eladó! Iár:19.9MFt! 20-539-1988
+Jó befektetés! Eladó Máriabesnyőn 970 nm-es telken
egy 55 nm-es 2 szobás és egy 30 nm-es, 1 szobás ház!
Iár:11.9 MFt. (20)804-2102
+Központban, cirkós, 66m2-es, belső kétszintes jó állapotú lakás erkéllyel eladó! 19.9MFt! 20-539-1988
+KERESEK kertvárosban 140m2 körüli családi házat
vagy eladó telket! 20-944-7025
+Veresegyházán, Széchenyi dombon, 300m2-es családi
ház 1145m2-es telekkel eladó! Iár:33,9MFt 20-218-8591
+Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20)804-2102
+Gödöllőn, a Kecskés dűlőn eladó egy 16m széles, 1912
nm-es zártkert, aminek 30 %-a beépíthető. Iár: 3,9MFt.
70/611-2539, 70/611-2789
+Gödöllő és Isaszeg határában eladó 1 ha 9025 nm
nagyságú szántó, jelenleg is gondozva. Iár: 3,9MFt.
70/611-2539, 70/611-2789
+Gödöllőn a valkói úton, a Spar
közelében eladó egy 1019 nm-es
szántó (20x50m), jelenleg is gondozva. Iár: 3,9MFt. 70/611-2539,
70/611-2789
+Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló eladó. Tel.: 30/201-7329.

+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).
+(3924) Eladó Isaszegen az isaszegi tavak egyikének közvetlen közelében egy nappali+2szobás, 3szintes, 110nm lakóterületű, tetőteres családi ház 800nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy garázs és terasz,
melyről csodálatos panoráma nyílik a tóra. I.á.: 19,9 mFt 20-919-4870

+(3903) Eladó Veresegyház csendes utcájában, de mégis közel a
centrumhoz egy 1080nm-es telken egy két generációnak alkalmas
nappali+5szobás családi ház, melyhez az épület alatti garázs tartozik, emeleti részen erkélyek vannak kialakítva. Az ingatlanhoz tartozik egy 160nm-es műhely. Minden nyílászáró, beltéri ajtó Borovi
fenyőből készült. I.á.: 28 mFt 20-919-4870
+(3623) Eladó Gödöllőn a Perczel Mór utcában egy nappali+2szobás
szuterénes igényesen kialakított lakóház, kerti medencével, nagy terasszal. A szuterénben több funkcióra alkalmas helységgel. Örökpanorámás, déli fekvésű kilátással. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 110nm összterületű, 2szintes, duplakomfortos lakás, mely funkcióját tekintve üzlet és
lakás vagy csak üzlet vagy csak lakásként használható. Az ingatlan előtt
ingyenes parkoló található. I.á.: 25mFt 20-919-4870

+(3883) Eladó Gödöllő Blahai részén egy 170nm összterületű, 2szintes, garázzsal ellátott lakóház, melynek az alsó szintjén jelenleg 100nm
szalon van kialakítva. Egy kevés ráfordítással 3szoba összkomfortot
lehet kialakítani, míg a tetőtéri részben egy nappali+2szoba, étkezős,
színvonalas, igényes, luxus kialakítású lakótér található. Ehhez a fenti
részhez egy nagyméretű, déli fekvésű terasz, keleti irányban pedig egy
nagyméretű erkély tartozik. Az ingatlan 600nm-es rendezett, parkosított telken helyezkedik el. I.á.: 39,5 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn egy kis 50nm-es, téglából épült családi ház a fenyvesben 600nm-es telken. I.á.: 14 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllő egyik legforgalmasabb útján egy üzleti vállalkozásra
alkalmas családi ház. A ház fel van újítva, 3szoba összkomfortos. I.á.:
27 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Tábornok utcában egy 2szobás 50nm-es kis családi ház. I.á.: 10,9 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllő fenyvesi részén egy 3szoba-konyha-étkezős családi
ház teraszkapcsolattal, központi fűtéssel 642nm-es telken. I.á.: 19,9
mFt 20-919-4870
+Eladó Bagon panorámás telken egy szoba- konyha- fürdőszobás
épület nagyméretű terasszal, pincével, víz, villany, gáz az épületbe
bevezetve. I.á.: 2,5 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Ligeti Juliska utcában egy 2szintes, szuterénes,
nappali+4szobás családi ház duplakomforttal. Az ingatlanhoz egy déli
fekvésű, nagyméretű terasz, valamint keleti irányban szintén egy
nagy terasz kapcsolódik. A házhoz tartozik garázs, kocsi beállás. A
szuterénben bármilyen funkcióra alkalmas helységek vannak kialakítva vizesblokkal, mellékhelységekkel. I.á.: 35 mFt Első emeletig
2szobás, erkélyes lakást beszámítunk 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy 110nm-es, nappali+3szobás családi ház kertkapcsolatos terasszal, garázzsal, telepített örökzöldekkel,
igényes kialakítású zsalugáteres ablakokkal. I.á.: 37,5mFt 20-919-4870
+(3917) Eladó Gödöllőn a Batthyány utcában egy 2szintes, szuterénes, téglaépítésű családi ház 580nm-es telekkel. Az ingatlan áll: földszinten 3szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, a szuterénben garázs,
vendégszoba, fürdőszoba, a tetőtérben további két szoba van kialakítva
befejezetlen állapotban. I.á.: 29,5 mFt Az ingatlan mellett egy 580nm
építési telek eladó 12,9 mFt irányárért. A két ingatlan akár egyben vagy
külön-külön is megvásárolható. 20-919-4870

+(3905) Eladó Mogyoródon egy két generációs 2nappali+5szobás,
duplakomfortos, téglából épült, szép megjelenésű családi ház 1000nmes telken. Az ingatlan tartalmaz szuterént, melyben 2 helység található,
amik bármely funkcióra alkalmasak. Az ingatlan 2lakásos társasházzá
alakítató oly módon, hogy a földszinti lakáshoz tartozik 2szoba, mosókonyha, fürdőszoba, wc, beépített gardrób, nappali hatékony kandallóval,
pince és egyéb helységek 500nm-es telekkel. Emeleti lakáshoz tartozik
nappali+3szoba, 2fürdőszoba, 10nmn-es galéria és erkély 500nm-es
telekkel. Így lakásonként az eladási ár 18,9 mFt. Amennyiben egyben
szeretné megvásárolni, akkor az eladási ár 31,9 mFt 20-919-4870
+(3871) Eladó Gödöllőn a kertvárosban a Kiss József utcában egy nappali+3szobás 90nm alapterületű családi ház. A ház alatt 90nm szuterén
van kialakítva, mely vizesblokkal ellátott, irodának, orvosi rendelőnek,
egyéb funkciókra, szolgáltatásra alkalmas. A nappaliból egy kertkapcsolatos terasz van kialakítva. I.á.: 33mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Kelemen utcában egy 1081nm építési telek. A telek
előtt közművel ellátott aszfaltos út. I.á.: 14,5mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Lázár Vilmos utcában egy téliesített hétvégi ház
550nm-es telken, 23gyümölcsfával, szőlővel. I.á.: 8,5 mFt 20-919-4870
+(3901) Eladó Veresegyházon a Pacsirta utcában egy 800nm telken
lévő nappali-étkező konyhás földszinti lakrész. Tetőtérben 3 szoba, fürdőszoba. Az ingatlan alá van pincézve. Két helységből áll, mely garázsként funkcionál. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn egy 114nm-es családi ház, 2állásos garázzsal, kertkapcsolatos nagyméretű terasszal 793nm-es telken. Szuterénben szauna van kialakítva. I.á.: 27,9 mFt 20-919-4870
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KÍNÁLATUNKBÓL: • Kertvárosi, 168 nm-es,
N+5 szobás, karbantartott cs. ház üzlethelyiséggel eladó. Iá:47 mFt.
• Az Antal-hegyen 2002-ben épült, N+ 6 szobás
elegáns családi ház eladó. Irányár: 45,4 mFt.
• A Csanakban N+3 szobás, kiváló állapotú, energiatakarékos cs. ház eladó. Irányár: 33,5 mFt.
• Központ közeli, 1. emeleti, 77 nm-es, 3 szobás,
felújított, erkélyes lakás eladó. Irányár: 21 mFt.

+Eladó Gödöllőn a Panoráma utcában egy két utcára nyíló, teljes
közművel ellátott 700nm telek. I.á.: 6,7 mFt 20-919-4870
+Eladó Szadán egy 2473nm területű építési telek teljes közművel
ellátva 40mes utcafronttal, szőlővel és termő gyümölcsfákkal van
telepítve. I.á.: 15,5 mFt 20-919-4870
+Eladó Vácszentlászlón egy tóparti, nappali+2szobás, 2 szintes, igényes, téglaépítésű lakóház. I.á.: 15,5 mFt 20-919-4870+Gödöllőn,
az egyetemi részen TÉGLAÉPÍTÉSŰ, 1. emeleti, 65 nm-es, konyha-étkező, kamra+ 2szobás, CIRKÓFŰTÉSES, felújított lakás pincetárolóval, zárt udvarban lévő garázzsal, 100nm-es kertrésszel eladó. Iár:
17,8MFt. Érd: 70/4322-028
+SÜRGŐSEN KERESEK Gödöllőn megvételre 1+2 félszobás lakást
magánszemélyként. 20/447-3391
+Eladó Gödöllőn a Harasztban 965 nm-es telken 84 nm-es felújítandó családi ház. Érd: 20/5663-126
+Eladó 1071 nm bekerített telek, amitől 100 méterre víz, villany, gáz
található. Iár: 4,1MFt. Tel: 30/467-3013
+Gödöllőn, Kecskés dűlő elején 300 nöl-es telek eladó fűrt kúttal, villannyal kertészkedőknek vagy telephelynek. Lakóövezet 20 m-re. Iár:
1,45 MFt. Az árba kishaszongépjárművet beszámítok. 30/232-1060
+1 szobás földszinti lakás eladó a János utcában, tégla házban. 9
MFt. Tel: 20/226-0318, 30/469-6721
+Gödöllőn, csendes környezetben 150nm-es kertes ház eladó: nappali+
3szoba+ 2fürdőszoba+ WC, gépesített konyhával+ étkező, 380V hálózat+
garázs, cirkó+ vegyes tüzelésű kazán. Iár:24,8MFt. 06-31-323-9816
+Valkói úton, Sparhoz közel bekerített, külterületi (tartalék építési
övezetbe sorolt) telek eladó! 30/9866-035
+Palotakerten eladó egy 1 szobás, parkra néző, felújítandó lakás.
Iár: 9,5 MFt. Érd: 20/5686-622, 20/5686-018
ALBÉRLET KIADÓ
+Bagon 40nm-es, szoba, konyha, fürdőszobás épület – víz, villany,
gáz az épületben – albérletbe kiadó. 15.000 Ft/hó + rezsi. Egyébként
ugyan ez eladó 2,5 mFt irányárért. 20-919-4870
+KIADÓ HÁZAT KERESÜNK ügyfelünk részére. Nappali+ 3-4 szobás, újszerű családi ház kisebb telekkel, hosszútávra. Bérleti díj: 180-250 EFt/
hó (600-800 euró). Tel: 70/366-0999 Pintér Mariann, Perfekt Otthon.
+Gödöllőn a Körösfői utcában 1 szoba összkomfortos, bútorozott alagsori
lakrész kocsibeállóval 1 vagy 2 felnőtt részére kiadó. Tel: 20/9736-586
+3 szoba összkomfortos családi ház kiadó. Érd: 20/3594-223
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméteres helység hosszútávra kiadó. Tel.: 06-20-3456-552.
+Új építésű, saját parkolóval rendelkező, alacsony rezsijű, dupla bejáratos üzlet, iroda,bemutatóterem,rendelő céljára alkalmas. Akár azonnali
költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552.
+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más tevékenység céljára
is. Tel.: 20/9455-583.

+IRODA ELADÓ a gödöllői posta mellett 47 nm autóbeállóval.
Ár: 14MFt+ ÁFA. Kedvezményes vállalkozói hitel felvehető. Tel:
70/3660-999, 70/7733-222
+Belvárosi, irodának, rendelőnek alkalmas, több szobából álló, alacsony rezsis üzlethelyiség kiadó. Érd: 70/7753-255
+Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!! 10EFt/hó (6 hónap=48EFt) (20) 804-2102
+PATAK TÉREN GARÁZS hosszútávra kiadó. 70/3316-800
+EGYETEMI részen (presszó melletti soron, a sínektől nem messze)
GARÁZS hosszútávra kiadó. Tel: 70/3316-800
ÁLLÁS

A Renault Békési Márkakereskedés

fóti telephelyére megbízható,
jogosítvánnyal rendelkező

MOSÓS

munkatársat keres.
Jelentkezni személyesen Fóton,
vagy az alábbi telefonon
lehetséges: 06 209 77 03 10
+Gödöllői cég Karbantartó kollégát keres. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: evocool@evocool.eu.
+Gödöllői étterembe keresünk szakácsot. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe@freemail.hu email címen lehet.
+Belvárosi exkluzív BONITA Szalonban FODRÁSZSZÉK KIADÓ babavárás miatt. Kihagyhatatlan lehetőség, hogy vendégkört szerezzen, bővítsen. Tel: 70/390-2818 Véber Szilvia tulajdonos
+PÉNZÜGYI ADMINISZTRÁTOR munkakörbe KÖZÉPFOKÚ GAZDASÁGI/ LOGISZTIKAI végzettséggel, jogosítvánnyal, legalább 2 ÉVES TAPASZTALATTAL rendelkező, megbízható munkatársat keresünk hosszú
távra csomádi központú irodánkba. Jelentkezés fényképes szakmai
önéletrajzzal, motivációs levéllel: s.levente@profeed.hu.
+Takarítást vállalok heti 2-3 alkalommal délelőtti órákban megbízható,
leinformálható hölgy személyében. 70/377-4055

+Kerti gyomlálási és takarítói munkák egy belvárosi családi háznál.
Önéletrajzát a mudrilaszlo@gmail.com címre várom.
+PULTOS ÁLLÁS – GÖDÖLLŐI SÖRÖZŐBE keresünk gyakorlattal rendelkező, megbízható, önállóan dolgozni tudó fiatal pultos hölgyet! Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a sorozo123@gmail.com email címre.
+Gödöllői élelmiszer üzletbe keresünk ELADÓT. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal az abc.mini.abc@freemail.hu email címen lehet.
+Gödöllőn családi házhoz heti 1-2 alkalomra TAKARÍTÓ HÖLGYET KERESEK. Munkájára igényes, precíz, megbízható hölgyek jelentkezését
várom. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
+Lakatosokat, fényezőket és autószerelőket keresünk gödöllői munkahelyre túlóra lehetőséggel. Kiemelt órabér. Jelentkezni: 20/370-5412,
velexi100@gmail.com
+Hévízgyörki Maródi Cukrászda munkatársakat keres PÉK, CUKRÁSZ
és KÉZILÁNY állás betöltésére. Érd: 28/435-135
SZOLGÁLTATÁS
+AERECO légbevezetők beszerelése 3 napon belül! A higroszabályozású
légbevezetők beépítésével megelőzhető, ill. megszüntethető a páralecsapódás, penészedés. Nyílt égésterű gázkészülékekhez, kályhák, kandallók légellátásához speciális légbevezetőket is kínálunk. Kor-Mon Nyílászáró
KFt. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-398-48-15;06-28-423-739
+GÁBOR ESZMERALDA becsüs, műgyűjtőnő kiemelt áron készpénzért
vásárol festményeket, bútorokat, ezüst tárgyakat, órákat, aranyakat,
bronztárgyakat, borostyánokat, porcelánokat, Kovács Margit, egyebeket. Kiszállás díjtalan: 1/789-1693, 30/382-7020
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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
+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács Péter
06-30-9546-504
+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, e-mail: info@ili.hu,
ili.godollo@gmail.com
+Utak, járdák téli akadálymentesítése (hóeltakarítás, sózás), műszaki mentés (elakadt gépjármű mentése, műszaki mentés csörlővel,
starter hidegindítóval). Tel.: 30/622-7421
+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

+Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz megyek. +3620/9355059. www.barbarakutyakozmetika.hu
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok
árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30508-1380, 06-28-784-752
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

+Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, teljes lakás kiürítés, épület bontás, FUVAROZÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/642-1221
www.radopakolo.hu
+KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS. Fák, bokrok, ültetvények: kivágása, újratelepítése, metszése. Permetezés kézi és motoros permetezőgéppel. Rotációs kapálás. Fűnyírás, fűkaszálás, sövénynyírás. Ágak,
levelek elszállítása. Árok és ereszcsatorna tisztítás. 30/747-6090
+KARÁCSONYI, téli díszvilágítás kiépítése. FÁK, veszélyes fák kivágása alpin technikával. Tujasorok visszavágása, metszése. Ereszcsatorna tisztítás. Zöld-hulladék elszállítás. 06-20-922-4400
+Kisebb-nagyobb szobafestés-mázolást és tapétázást vállalunk
korrekt áron, 17 éves festői tapasztalattal rendelkezünk. Hívjon bizalommal: 70/576-8925
+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák, kerítések készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák, csapadékvíz elvezetés.
Fakivágás. 30/402-7276

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+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

+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
+Kineziológia, érzelmi stressz oldás, FRISSÍTŐ SVÉD MASSZÁZS,
Thai masszázs, Thai kismama masszázs, Thai babamasszázs oktatás. Érd: 20/5733-977.

OKTATÁS
+BALTAZÁR PROGRAM a GARODA KLUBBAN – kiscsoportos
személyiségfejlesztő drámafoglalkozások 6-12 éves korosztály
számára! Jelentkezés: klub.garoda.hu; Tel: 20/365-4094
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+Felnőtt, 90x200-as ágyneműtartós fenyőágy megkímélt állapotban eladó. Ár: 20 ezer Ft. Tel.: 20/9811-027.
+Eladó egy Omron felkaros, pumpás, használt vérnyomásmérő
4000Ft, krómozott új bárszék 8000Ft, használt ellipszis tréner
16000Ft, diszkógömb lámpa (forgós) 5000Ft, előszobai akasztó
2800Ft, női trekking kerékpár 26colos, agydinamós, 3 sebességes
marokváltós agyváltó, elöl- hátul csomagtartókosár, kresz szabályoknak megfelelően felszerelve i.á.: 60.000Ft. Érd.: 30/302-4570
+KÖNYVEKET,KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten minden
korosztálynak. ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE nyelvvizsgára, közép
és emelt szintű érettségire felkészítés. Egész nap. Érd: 30/6110036 Kollarics Katalin
+CÉGEKNEK NÉMET üzleti kommunikáció: nyelvoktatás, tolmácsolás, fordítás. Scherzinger Mária 30/223-6715
+Zen-meditáció Gödöllő belvárosában: 20/9225-115

+Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron bútorokat (romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést, régi
pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is. 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
+AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772
+HÍZÓK ELADÓK 20/4699-295
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

+Közúti elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga Gödöllőn. 70/433
50 33, WWW.PELIKANSULI.HU
ADÁS~VÉTEL
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1liter
2200Ft. Érd.: 0630 8518 763
+Velux tetőablakokhoz külső, belső árnyékolók 1,5 hetes szállítási
határidővel rendelhetők. Hővédelem, fényzárás, fényszabályozás,
akciós komfortcsomagok. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő,
Kossuth Lajos u. 26. Tel.: 06-30-398-48-15;06-28-423-739.
+Redőnyök, szúnyoghálók, reluxák, harmonika ajtók, külső, belső
párkányok gyors gyártási és szállítási határidővel, komplett kivitelezéssel! Elérhetőségünk: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth
Lajos u. 26. Tel.: 06-30-398-48-15;06-28-423-739.

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül
a termelőtől! Akác-, Akác-Hársméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet
Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-,
Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Propolisz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét kapható CSÁNYI ALMA. Idared,
KR-11-es (Jonatán-Starking keveréke). Ár: 180 Ft/kg. Sütnivaló és
léalma. Ár: 80 Ft/kg. Tel: 20/4359-650
+GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók Gödöllőn termelőtől. Több
mint 1.000 közül választhat. Illetve FUTÓRÓZSÁK szintén nagy választékban eladók. Tel: 30/569-8137
+HÍZÓK ELADÓK 20/4699-295
+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.

A „Buena Vista”, mint
életérzés tovább folytatódik. A kubai nép kedvenc
zenekarának
-Habana
Social Club - felejthetetlen előadói estje először
Magyarországon!
Aki járt már Kubában
átélhette azt a páratlan
életérzést, amit egy-egy
kubai zenekar élő fellépése nyújt: felejthetetlen,
semmihez sem hasonlítható, különleges élmény.
A rendkívül sok megpróbáltatáson átesett nép
életösztöne - a rengeteg
könny és fájdalom ellenére – töretlen, minden
pillanatban az élet feltétlen szeretetét, a boldogság keresését hirdetik,
és a kubaiaknak a zene
és a tánc jelentik az utat
a boldogsághoz. Minden
daluk egy élet igaz története, olyan egyedülálló
előadásmódban, amely
minden nézőt magával
ragad és elrepít a Karibi
szigetre.
A HABANA SOCIAL
CLUB a kubai és a latin-amerikai sajtó szerint

is, méltó utódja a Buena
Vista Social Clubnak,
legalább annyi fülbemászó slágerrel, mint elődje. A Buena Vista Social
Club 2014-ben az Adios
Tour keretében búcsúz-

Gödöllőn 2015. december 3.-án este 7
órakor lesz ez a szuper koncert a Művészetek Házában.
Jegyek a helyszínen
és a jegy.hu oldalon.
tatta el a közönségét,
melyet követően még
inkább megnőtt a Habana Social Club népszerűsége. A több mint fél
évszázados múlttal rendelkező Habana Social
Club alapító tagjai közül
már páran eltávoztak az
élők sorából, így a jelenleg 11 fős zenekar az
évtizedek során többször
megújult, fiatal virtuóz
zenészek is csatlakoztak
az idősebb tagok mellé.
Clemente Hechevarria és
Rubén Gonzalez alapítók

szerint: „A kubai nép életéhez, sorsához, emlékeihez egy-egy dal kötődik,
amelyek a világ minden
emberéhez szólnak, kivétel nélkül mindenki
magáénak érezheti a mi
bánatunkat és boldogságunkat. Ez a zenei örökség óriási alázatot és felelősséget kíván tőlünk,
előadóktól.”
A magyar koncertturné
alatt, a különleges show
nézőiként megtapasztalhatjuk a kubai életérzést:
a HABANA SOCIAL
CLUB dalai mellett számos latin-amerikai világsláger akusztikus átdolgozást is meghallhatjuk.
A zenei utazáson felcsendülnek a legnagyobb kubai slágerek: Flor palida,
Chan – Chan, Bailando,
Vivir Mi Vida, Che commandante, Guantaname-

ra, Caballo viejo, Represent Cuba, vagy a Se que
te amo, amit Ricky Martin is feldolgozott.
A koncert minden korosztály számára páratlan
zenei csemege, az autentikus díszlet, a kubai táncosok, a színes jelmezek,
a havannai hétköznapok
hangulatát felidéző vetítés is felejthetetlenné varázsolják az estét.
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Beküldési határidő:
2015. november 24.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Csiki Zoltán, Címer u. 8. , Pálmai
Tímea Zsanett, Fűzfa u. 25.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Pólai Béla, Batsányi u. 5., Rétfalvi Jenőné, Turul u. 15.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Pap
Ádám, Hegy u. 8.
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Hevér Gyuláné, Szabadság út 69.,
Székelyné Hőnig Gizella, Eperjes
u. 6.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Emőkey István, Csanak u. 18., Dóczy János,
Boróka u. 5.

