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• TerjeszTői ára: 75 fT

A Talamba, a Fricska és az Acro Maniacs csoport
produkciója is bekerült a Hungary’s Got Talent
legjobb 30 produkciója közé.
(5. oldal)

www.szolgalat.com

lokálpaTrióTa heTilap • alapíTva: 1992

Hagyományosan az Erzsébet-szobornál és a kastélyban emlékeztek Erzsébet királynéra tisztelői.
(6. oldal)

A gödöllői taekwon-dósok 10 éremmel tértek
haza a Bosznia-Hercegovinában megrendezett
nemzetközi versenyről.
(8. oldal)

AZ 50 ÉVE HÁZASOKAT ÉS 50 ÉVE SZÜLETETTEKET IS KÖSZÖNTIK

Egész évet átölelő jubileumi programok
Gödöllő 2016-ban ünnepli várossá
nyilvánításának 50. évfordulóját. A
településtörténet eme jeles fordulópontjának szenteli az önkormányzat
a következő tematikus évet, aminek
során a helyben és a környező településeken élők számára is változatos
jubileumi ünnepségsorozatot valósul
meg. A programot a város kulturális és
közművelődési életét meghatározó és
irányító szakemberei alakították ki. A
tervezetet a képviselő-testület november 19-i ülésén fogadta el, amit a városháza átépítése miatt a VÜSZI Kft.
székhelyén tartottak.
2011-ben a Barokk Év Gödöllőn,
2012-ben a Híres hölgyek Gödöllőn,
2013-ban a Szecesszió Éve Gödöllőn,
2014-ben a „A régi ház – 2014, Kezdet és vég” elnevezésű tematikus évek
pezsdítették meg a város életét. Idén a
Művészetek Kertje Gödöllő 2015 címmel folytatódott a sorozat.

A képviselő-testület május 14-én fogadta el a 2016-os tematikus év címét,
ami a következő: Gödöllő 50 – A megújuló értékek városa.

A részletes programokat a kulturális kerekasztal dolgozta ki, figyelembe
véve a különböző korosztályok igényeit
és azt is, hogy a rendezvények és ese-

mények eseménydúsak és attraktívak legyenek, valamint méltó módon mutassák be Gödöllő 50 évét. A
programok – kiállítások, koncertek,
prózai előadások – fedett és szabadtéri rendezvények, továbbá versenyek és pályázatok formájában
összeálltak. Esetleges változtatások
előfordulhatnak az időpontokban
illetve a helyszíneket illetően, a
szervezők folyamatosan egyeztetik
majd a tematikus év műsorát.
Bár az események már januárban
elkezdődnek a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Újévi koncertjével, a
tematikus év hivatalos megnyitója
március 15-én lesz, egybekötve a
Gödöllő Városért Díj átadásával.
Az eseményen azokat is köszöntik, akik 1966-ban Gödöllőn születtek
vagy abban az évben kötöttek házasságot településünkön.
(folytatás a 2. oldalon)

Huszonöt év

MÖSZ

Nagyszabású jubileumi konferenciával ünnepelte megalakulásának 25.
évfordulóját a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) 2015.
november 18-án, a Gödöllői Királyi
Kastélyban. Az ünnepi rendezvé-

nyen számos előadás és panelbeszélgetés hangzott el az önkormányzatiság két és fél évtizedéről és jelenéről,
majd Gémesi György MÖSZ-elnök
emlékérmekkel és díszoklevelekkel
köszönte meg a huszonöt éve polgármesteri tisztséget betöltő településvezetők munkáját, majd átadta az
idei Polgármesteri Ezüstlánc- és Polgármesteri Pecsétgyűrű-díjakat.
(folyatás a 3.oldalon)
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Novemberi képviselő-testületi döNtések

Egész évet átölelő jubileumi programok
(folytatás az 1. oldalról)

A programok között válogatva,
említjük meg a Baj- és bájkeverő
farsangi táncházat a Gödöllő Táncegyüttessel (február 14.), a könyvtár
február 22-én kezdődő és október
9-én záruló digitális városismereti
játékát 14-18 éves diákoknak, a Gödöllői Városi Fúvószenekar és a Dányi Ifjúsági Fúvószenekar közös
tavaszváró hangversenyeit (február
27-28.), a Hommage á Gödöllő időszaki kiállítást a városi múzeumban
(március 19.), az április 8-án kezdődő és június 10-én záruló Időkapszula pályázatot, amelynek résztvevői
azt próbálják felvázolni, hogy milyen lesz Gödöllő 2066-ban, a várossá nyilvánítás centenáriumán.
Hatodszor jelentkezik a Nemzetközi
Gitárzenekari Fesztivál az Arpeggio
Gitárzenekar szervezésében (április
23.), a Gödöllő Táncegyüttes bemutatja a …Nagy idő kereke… című
előadását (április 30.)
Az Ünnepi Könyvhéten, június
4-én ismét átadják a Gödöllői Irodalmi Díjat. Június 27-től július 8-ig a
zeneiskolában és a Gödöllői Királyi
Kastélyban zajlanak a VII. Budapesti
Nemzetközi Chopin Zongoraverseny
városi eseményei a Gödöllői Chopinhét keretében. Hatodszor rendezik
meg a Gödöllői Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivált testvérvárosi együttesek részvételével (július
2-3.). Augusztus 20-án a Művészetek
Házában először tartanak olyan koncertet, amelyen 50 híres zenekarban
játszott gödöllői zenész muzsikál.
Szeptember 9-én a kastély lovardájában kezdődik a II. GödöllŐsz
Fesztivál nyitókoncertje, amin a Gödöllői Szimfonikus Zenekar a Carmina Burana-t adja elő. A Belvárosi Napok szeptember 10-11-ig zajlanak.
Szeptember 16-án műemlékvédelmi konferencia lesz Gödöllő megújuló értékeiről a Barokk Színházban. A
Gödöllői Akadémia őszi félévében öt
előadáson dolgozzák fel a város 50
éves történetét. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Bartók Béla emlékes-

tet rendez Magyar Képek címmel a
Művészetek Házában (október 15.).
A GIM-házban emlékkiállítás nyílik
a Remsey család tiszteletére (október
16.).
A Margita Turisztikai Egyesület
október 17-én 50-50 kilométeres
Margita Városkerülő túrát indít gyalogosan és kerékpárral. A DUFLEX
Fotográfiai Egyesület 50 fotó a város
50 legjobb pillanatáról címmel rendez kiállítást (november 4.).
A Gödöllői Városi Fúvószenekar „felezni” fog, fennállásának 25.
évfordulója alkalmából ad hangversenyt (november 12.). A Gödöllői
Szimfonikus Zenekar 35. éve alkalmából várja ünnepi koncertre a közönséget december 4-én. A Talamba
Ütőegyüttes Gödöllő Gyütt-mentek
címmel új műsorát mutatja be december 10-én és 11-én a Művészetek Házában. Tűzmadár címmel a
Gödöllő Táncegyüttes csoportjainak
új adventi bemutatójára kerül sor
december 16-án a Művészetek Házában. A 25 éves Cavaletta jubileumi
koncertje pedig december 17-én lesz
a kastély lovardájában. (A tematikus
év teljes programja megtekinthető
lesz a www.godollo.hu honlapon.)
A tematikus év logójául Kecskés
Zoltán grafikusművész tervét fogadta el a képviselő-testület.

Elfogadták a kommunális adó
szabályozását
A kommunális adó bevezetéséről szeptemberben döntött a képviselő-testület. Csütörtökön, a helyi
adókról szóló önkormányzati rendelet módosításával az új adónem szabályozását is elfogadták.
A kommunális adó alapja a lakás,
üdülő, hétvégi ház négyzetméterben
számított hasznos alapterülete. Az
adó évi mértéke 60 négyzetméter és
az alatti hasznos alapterületű adótárgy esetén 15 ezer, 60 négyzetmétert meghaladó hasznos alapterületű
adótárgy esetében 25 ezer forint.
Adómentességet állapítottak meg
azok számára, akik rendszeres gyer-

mekvédelmi kedvezményben részesülnek, amit határozattal igazolnak,
továbbá az egyedülálló nyugdíjasoknak, akiknek a nettó jövedelme nem
haladja meg a 85.500 Ft-ot, valamint
nyugdíjas házastársak esetén, amenynyiben 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 és a gépjárműadóhoz
hasonlóan két részletben (márciusban és szeptemberben) kell majd
befizetni.
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. Napjainkban az állam egyre kisebb mértékben
támogatja az önkormányzatokat. Bár
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, a gödöllői önkormányzat számára évi ötven
millió forint többlet kiadást okoz. A
Fidesz-kormány lehetővé tette, hogy
az önkormányzatok a kommunális
adón felül települési adót is kivethessenek, ezzel a lehetőséggel is egyre
többen élnek, Gödöllőn azonban
nem merült fel a bevezetése.

megroNgálták a kis balázs-szobrot
Összetört a kis Balázs
szobor üveggömbje,
amikor pénteken délután kamaszok megrongálták a főteret
díszítő alkotást.
Fél öt körül négy, 15
év körüli fiatal haladt
át a főtéren, s egyikük
kiütötte a szobor kezéből az üveggolyót.
Az esetet a térfelügyeleti rendszer kamerája rögzítette. Az
önkormányzat megteszi a szükséges lépéseket.

(b)

Kikelettől a Fenyőligetig – új
intézménynevek
A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága felülvizsgálata nyomán módosították a
városi óvodák és bölcsődék valamint
az Egyesített Szociális Intézmény
alapító okiratait. A lakosság számára
az a legfontosabb újdonság, hogy az
intézmények új nevet kaptak.
Az új nevek (zárójelben a régiek):
Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem
téri Óvoda), Gödöllői Mosolygó
Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda),
Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda), Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda),
Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent
János utcai Óvoda), Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti
Óvoda), Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld
Óvoda), Gödöllői Palotakert Bölcsőde (1. számú Városi Bölcsőde), Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. számú
Városi Bölcsőde), Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. számú Bölcsőde), Gödöllői Egyesített Szociális
Intézmény (Egyesített Szociális Intézmény).

Év végi jutalom
A képviselő-testület az intézmények jutalmazásra felhasználható
bérmegtakarításához 17,5 millió
forint pótelőirányzatot biztosít. Az
intézményvezetők
differenciáltan
oszthatják fel az összeget a teljesítmények alapján.
Gémesi György polgármester,
Gyenes Szilárd és Pecze Dániel
alpolgármesterek egyhavi illetménynek megfelelő jutalomban részesülnek.

Egy Facebook-bejegyzés nyomán
Helyreigazításra és elnézéskérésre
hívta fel a Fidesz helyi szervezetét a
polgármester, mert november 10-én
facebook oldalukon azt írták, amit
Vécsey László országgyűlési képviselői is megosztott, hogy a Gödöllő
közterületein a városvezetés korlátozza az aláírásgyűjtést. A párt aktivistái ekkor már javában gyűjtötték
az aláírásokat a kötelező kvóták ellen.
Az állítás azért sem állja meg a

helyét, mutatott rá Gémesi György,
mert a közterületek használatára vonatkozó kérelmeket nem ő, hanem a
hatósági iroda bírálja el. Ráadásul a
Fidesz képviselői véleményük közzétételekor, november 10-én még be
sem adták a kérelmüket, azt csak november 12-én tették meg.
Honnan tudhatta Simon Gellért
már november 10-én, hogy a hatósági iroda nem ad majd engedélyt az
aláírásgyűjtésre a főtéren? – kérdezte
a polgármester.
Simon Gellért, a párt helyi elnöke elmondta, hogy november 7-én a
Spar parkolójában, ahol éppen aláírást gyűjtöttek, találkoztak a polgármesterrel és Vécsey Lászlóval együtt
jelezték az igényüket arra, hogy a
főtéren gyűjthessenek aláírást. A
polgármester azt válaszolta, hogy a
rendelet szerint a főtéren erre nincs
lehetőség.
Gondolom, a Fidesz vezető politikusai nem parkolókban tárgyalnak,
reagált Gémesi György. A parkolóban elhangzott, nem hivatalos
kérésre válaszolva elmondta, hogy
a közterületek használatáról szóló
rendeletet nyilván nem módosítják
az aláírásgyűjtés kapcsán. Arra is
felhívta a képviselők figyelmét, hogy
a kérelmeket a hatósági iroda bírálja
el a rendelet betűje szerint – amit Simon Gellértnek is tudnia kell.
A polgármester a továbbiakban
rávilágított arra, hogy a főtéren és a
Világfa környékén a mindenki számára elérhető, megismerhető helyi
rendelet szerint már öt éve nem lehet
aláírást gyűjteni, minden más közterületen igen. A közterületek használatáról szóló, 2011-ben alkotott
rendeletet éppen a képviselő-testület
októberi ülésén vizsgálták felül, de
ekkor Simon Gellért nem tett módosító javaslatot és nem indított vitát e
kérdésben.
A helyreigazítást és az elnézéskérést azért tartja szükségesnek, mert
a facebookos állítás nem igaz és ez
ellen tiltakozik. Ha megtörténik, akkor a lovagiasság szabályai szerint
lezártnak tekinti, ha nem, akkor jogi
útra tereli az ügyet, szögezte le a polgármester.
(l.t.)

Hév: Csak a főváros Határáig jár majd?
Az elmúlt hetekben már többször is foglalkoztunk azzal, hogy az elégtelen finanszírozás miatt Tarlós István, Budapest főpolgármestere megkongatta a vészharangot a HÉV agglomerációs járatai felett. November 20-án tartott sajtótájékoztatóján már azt is kilátásba helyezte, hogy ha nem születik megállapodás a budapesti
közösségi közlekedés hosszú távú finanszírozásáról, akkor elképzelhető, hogy a
BKV csak a közigazgatási határokig biztosítja majd a szolgáltatását.
A főpolgármester november 20-án, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, ez nem zsarolás, de be kell látnia mindenkinek, hogy csak annyi szolgáltatás rendelhető meg, amennyire fedezet van.
Tarlós István közölte, a Miniszterelnökséget vezető Lázár János által csütörtökön bejelentett, a BKV finanszírozására szánt 24 milliárd forintból hétfőig egy 22
milliárd forintos első részlet érkezik meg. A főpolgármester ezt „kis szépséghibának” nevezte, de kiemelte, bízik a hosszú távú megállapodásban.
Ehhez az államnak finanszíroznia kellene a BKV nem kötelezően vállalt feladataiból eredő, évente összesen mintegy 31 milliárd forintos kiadásait, amelyek az
agglomerációs közlekedés biztosításából, valamint az állam által adott díjkedvezményekből erednek.
Kérdésekre válaszolva kijelentette, decemberben és a jövő év első hónapjaiban
(ny.f.)
biztosított a BKV működése.
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mÖsz: HuszonÖt éve a magyar Önkormányzatiságért

Emlékezés és előretekintés a jubileumi konferencián
(folyatás az 1. oldalró)

„A MÖSZ nem politikai szervezet, hanem érdekvédelmi szövetség,
amely az elmúlt 25 évben mindig az
önkormányzatok, az önkormányzatiság érdekeit képviselte és képviseli
ma is. Állásfoglalásainkat mindig
az önkormányzatok érdekei alapján
alakítjuk ki, amelynek lényege a
helyi hatáskörök önálló gyakorlásához és a településen élők komfortos
életfeltételeinek kialakításához és
fenntartásához szükséges feltételek
biztosítása” – mondta el nyitó előadásában Gémesi György MÖSZ-elnök, miután köszöntötte az ünnepi
konferencia vendégeit, köztük a településüket negyed százada vezető
polgármestereket, a társszövetségek
vezetőit, valamint a rendszerváltozás
óta eltelt időszak belügyminisztereit,
önkormányzati politikusait, szakembereit. Az önkormányzati érdekvédelem jelenéről szólva Gémesi György
elmondta, a hatékonyságot nagyban
erősítené egy önkormányzati kamara
létrehozása, illetve, ha biztosítanák
a felterjesztési jogot az önkormány-

zati szövetségek számára. Végül, a
települési érdekek erőteljesebb érvényesítése céljából kezdeményezte a
Magyar Polgármesterek Szövetsége létrehozását, amelyhez várja a magyarországi és
a határon túli magyar polgármesterek,
alpolgármesterek
csatlakozását.
Az elnöki beszédet követő
filmvetítésen az egybegyűltek
megismerkedhettek a MÖSZ
25 éves tevékenységével,
majd Farkasné dr. Gasparics
Emesétől, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes
államtitkárától megtudhatták, hogyan is festett a magyar önkormányzatok negyed százada kormányzati szemszögből. Kelemen Hunor
(képünkön), az RMDSZ szövetségi
elnöke a magyar-magyar kapcsolatok alakulását bemutató előadásában
elmondta: az elmúlt negyedszázad
során nagyon sok anyaországi és
erdélyi magyar település kötött testvérvárosi kapcsolatot, most a legfontosabb feladat még több tartalommal

megtölteni ezeket. Külön kiemelte a
MÖSZ-szel kötött együttműködési
megállapodást, amely mindkét fél

részéről gyümölcsözőnek bizonyult.
Renkó Zsuzsanna, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) felügyeleti vezetője
az önkormányzatok ellenőrzése során
szerzett tapasztalatokat osztotta meg
a hallgatósággal. Mint kifejtette, az
adósságkonszolidáció után is szükség
van a számvevőszéki vizsgálatokra a
települések pénzügyi egyensúlyának,
költséghatékony gazdálkodásának,
stabilitásának fenntartásához, majd
felhívta a polgármesterek figyelmét

Három-négy féle ételt ismer az „átlag” gyerek

Naponta vizsgázik a menza
Az elmúlt hetekben hol itt, hol ott került
terítékre a menza minősége, azaz, hogy
ehető-e az étel, ami a közétkeztetésben az
asztalra kerül. Miután szeptember 1-jével
életbe lépett a 37/2014. (IV. 30.) EMMIrendelet a közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi előírásokról,
ahogy sokan egyszerűen nevezik, a menza törvény, szinte nem lehet jót hallani a
közétkeztetésről. Pedig a jogszabály célja,
hogy a gyerekek egészségesebb ételeket
kapjanak a bölcsődékben, az óvodákban
és az iskolai menzákon. Két és fél hónappal a bevezetés után szinte másról sem
lehet olvasni, mint, hogy éhesen mennek
haza a gyerekek, mert ehetetlen az étel.
Szerencsére ezeket a véleményeket nem
a gödöllői menzáról olvashatjuk, akörül
csend van. Éppen ezért voltunk kíváncsiak, milyenek a tapasztalatok.
A változásokat – mivel nem olvasták
el figyelmesen a szabályozást – sokan
szeretik úgy összefoglalni, hogy eltűnt a
só, a cukor és több a zöldség, Ennél sokkal többről van szó! A szabályozás nagy
hangsúlyt helyez a túlzott zsírfogyasztás
elkerülésére, a több tejtermék, valamint
nyers gyümölcs és zöldség fogyasztására.
– A városi közétkeztetésben részesülők
körében nem okozott nagy változást a kötelező átállás, mert a szolgáltató Kalória
Nonprofit Kft. már 2011-óta részt vett a
Mintamenza-programban, ami egyfajta
előkészítése volt a jelenlegi rendszernek.
Így nem volt olyan drasztikus a váltás –
mondta lapunk megkeresésére Hatolkai
Máté, a Kalória vezetője.
– A bölcsődében és az óvodában egyébként is sokkal kevesebb a probléma, mert
ez a korosztály sokkal nyitottabb. A „legnehezebb” fogyasztók az iskolások. Ők
sokszor meg sem kóstolják azt, ami a tányéron van. Ennek általában két oka van,
az egyik, hogy nem ismerik az ételeket.
Mivel, tapasztalataink szerint, a legtöbb
családban otthon nem főznek, a gyerekek
vagy a közétkeztetésben esznek vagy va-

lamilyen gyors étel kerül
a tányérjukra, így előtérbe kerül a pizza, a virsli
és a hamburger. Nagyon
fontos lenne, hogy a szülők rászoktassák a gyerekeket arra, hogy mindent
meg kell kóstolni!
A másik ok – amit
szintén nem egyszer tapasztalunk –, hogy ha
az asztalnál ül egy vezéregyéniség, aki közli, A hétfői ebéd: tojásleves, pörkölt és nokdeli, savanyúság és alma.
Megkóstoltuk, finom volt!
hogy nem jó a kaja, akkor az is leteszi a kanalat, aki addig jóízű- sok a túlsúlyos, a mindennapokban helyen evett. Ezek után éhesen megy haza, és telenül táplálkozó gyerek – és itt most
szidja a menzát! Pedig még választási le- visszakanyarodtunk a szülők felelősséhetőségük is van, hiszen – és ezt a gödöl- géhez… De azt azért hadd mondjam el,
lőiek jól tudják – a felső tagozatosok két szerintem egy 14 éves ember már képes
menü közül választhatnak. Nem véletlen, arra, hogy eldöntse, meg akarja-e sózni a
hogy minden esetben, ha panaszkodik va- levesét, vagy, hogy szeretne-e több cukrot
laki, felajánljuk a szülőknek, hogy bármi- a túrós derelyére.
kor jöjjenek és kóstolják meg az ételeket!
– A szeptember a „menzareform”
A legtöbben azonban nem élnek ezzel a mellett még egy jelentős változást holehetőséggel.
zott a Kalória számára, ez pedig az
– Apropó szülők! A Kalóriánál sok előre történő befizetés. Ez az átállás is
felnőtt is étkezik. Ők, hogy vélekednek? zavarmentes volt?
– Nagyon sokszor felháborodnak, ami– Sajnos nem. A képviselő-testület
kor látják, hogy azt az ételt, amit ők jóízű- még februárban döntött arról, hogy a tanen megesznek, a gyerekek kiöntik.
évkezdéstől előre kell befizetni a díjat, és
– Aki figyelemmel kíséri a témával erre alapos oka volt. Folyamatosan akkokapcsolatos írásokat, azt tapasztalja rák voltak a kintlevőségek, ami tarthatatsok szakember szerint rossz a szabá- lan helyzetet eredményezett. Itt elnézést
lyozás. Ezzel ön is egyetért?
kell kérnem azoktól, akik pontosan fizet– Részben. Ugyanis nagyon sokan nem tek, de sajnos az utóbbi időben ők voltak
ismerik a rendeletet. Még a szakemberek kisebbségben. Mindig igyekeztünk jósem. Ez az oka a sok téveszmének, hiszté- indulatúan megközelíteni a csúszásokat,
riakeltésnek, aminek az eredménye, hogy de ezzel nagyon sokszor, nagyon sokan
a legtöbbször csak annyit tudnak, „tilos visszaéltek. Ezért kényszerült a képvisea só és a cukor” – ami pedig nem igaz, lő-testület erre a lépésre. A gyerekeknek
csak el kellene olvasni a jogszabályt! Rá- nem mondhatjuk, hogy bocs, ma nincs
adásul, amit ebben lefektettek, nem új- ebéd, mert már nincs miből megvásároldonság. A dietetikusok jól tudják, minden ni a hozzávalót. Nekünk az a feladatunk,
életkorban megvan, hogy miből, mennyit hogy megfelelő ételt tegyünk az asztalra,
kell/kellene fogyasztani. Hogy ezt a kö- és ennek szeretnénk is megfelelni. Ehhez
zétkeztetésben eddig nem alkalmazták, az azonban kell a szülők partnersége is.
egy dolog. És sajnos tény, hogy nagyon
(k.j.)

az ÁSZ honlapján megtalálható öntesztre, amelynek segítségével az
önkormányzatok maguk ellenőrizhetik gazdálkodásukat.
Az
előadások
után
panelbeszélgetés hangzott el
a Magyar Országgyűlés négy pártjának önkormányzati
kérdésekkel foglalkozó képviselőivel:
Hegedűs Lórántné
(Jobbik), Gertsmár
Ferenc (LMP), Molnár Gyula (MSZP)
és Boldog István (Fidesz) az 2012es Mötv. rendelkezéseivel, a megyék
szerepének kiüresedésével, a feladatfinanszírozással, az önkormányzati érdekegyeztetéssel, illetve a többszintű kormányzással kapcsolatos
véleményeiket ütköztették Gémesi
György moderátori közreműködése
mellett. Bár a megszólalók többször
vitába szálltak egymással, abban
szinte mindenki egyetértett, hogy a
települések pénzügyi problémái nem

oldódtak meg az adósságkonszolidációval; hogy hibás döntés volt a
közoktatás államosítása; hogy a feladatfinanszírozás jelentős korrekcióra
szorul; hogy emelni kell a kistelepülési polgármesterek fizetését, illetve
hogy a helyben keletkezett bevételeket helyben is kellene felhasználni.
A konferencia végén Gémesi
György emlékérmek és díszoklevelek átadásával köszönte meg azoknak a településvezetőknek a munkáját, akik az első önkormányzati
választások óta vezetik településüket, külön kiemelve Pásztor Bélát,
Veresegyház első emberét, aki az
ország legrégebbi polgármestereként, 50 éve áll a Pest megyei város
élén. Ezután a MÖSZ elnöke átadta
a Szövetség kitüntetéseit is: Eszes
Béla, Jánoshida polgármestere Polgármesteri Ezüstlánc díjat, míg Dicső László, Alsómocsolád, Kárpáti
Jenő, Magyarszék és Tabányi Pál,
Maglód első embere Polgármesteri
Pecsétgyűrű díjakat vett át példaértékű polgármesteri tevékenységéért.
(moszlap.hu)

a legjobb 100 kÖzépiskola

Benne vannak a gödöllőiek
Diákok tízezrei állnak ismét a
középiskolai felvételi jelentkezés
előtt. Nekik és szüleiknek igyekszik segíteni a HVG, ami harmadik alkalommal állította össze a
legjobb 100 középiskola rangsorát, és mutatja be az intézményeket. A gödöllői iskolák ismét jól
szerepeltek, a Török Ignác Gimnázium idén a 36., a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium a 41., a
Református Líceum pedig 62. helyen került a legjobb százba.
A rangsor összeállításához az
Oktatási Hivatal érettségi, kompetenciamérési, a felvételi adatbázisokat, az OKTV és a művészeti tanulmányi versenyek eredményeit,
valamint a Nemzeti Szakképzési
és Felnőttképzési Hivatal versenyjegyzőkönyveit vették figyelembe. Az összesített rangsor mellett
külön rangsort állítottak össze az
érettségi eredmények, a kompetencia mérés és a felvételi rangsor
és a tanulmányi versenyek alapján.
A kiadvány nem csupán az öszszesített országos rangsort és a
100 legjobb iskola bemutatását
tartalmazza, hanem az egyes intézmények saját szakterületén ( pl.
egészségügyi, művészeti, sport,
kereskedelmi, közgazdasági stb.
iskolák) elért eredményeivel is
megismerteti az érdeklődőket.
A Török Ignác Gimnázium
(36.) a vizsgált adatok közül a
legjobb eredményt a nyelvi érettségik tekintetében érte el, amiben
országosan a 12. lett. A matematika kompetencia eredmény alapján
az 58., a szövegértés szerint a 92.
helyre került.
Az értettségi eredmények közül magyarból 62., matematiká-

ból 32., történelemből pedig az
55. helyre került, míg a felvételik
eredményessége szerint a 63. a listán.
A Premontrei Szent Norbert
Gimnázium (41.) a legjobb eredményt a szövegértés kompetencián érte el, amin a 33. lett, míg a
matematika kompetencia eredménye szerint 54.
Az érettségi eredmények szerint
magyarból a 34., matematikából a
45., történelemből a 48., míg a
nyelvi érettségiken a 122. helyen
áll. A felvételi eredmények öszszehasonlításában az 56. helyre
került. Az intézmény az Országos
Középiskolai Tanulmányi Versenyen is kitüntette magát, fizikából
a 7. helyet érte el.
A Református Líceum (62.) a
legjobb eredményt a matematika
kompetencia mérésen érte el, az
pedig a 34. hely, míg a szövegértés kompetencián az 58. helyet
szerezte meg.
A magyar érettségi eredmények
alapján a 99., a matematika szerint
a 65., történelemből 43., a nyelvi
érettségi eredmények szerint pedig a 125. lett. A felvételi eredmények rangsorában a 116. helyre
sorolták.
A két egyházi intézmény az
egyházi iskolák rangsorában is
előkelő helyre kerül: a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium országos szinten a 6., míg a Református Líceum a 10. helyen áll.
(bdz)
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JolopuKKi gödöllői láTogATásA JóTéKony célT szolgál

Lappföldről a Karácsonyházba
A finn nagykövetség szervezésében
és a Karácsonyház meghívására a
lappföldi Mikulás, Joulupukki 2015
december 1-jén a gödöllői Karácsonyházba látogat.
A látogatás célja kettős. Egyrészt
sok gyermek álma válhat valóra azzal, hogy személyesen is találkozhat a lappföldi Mikulással, másrészt
egy nemes cél is megvalósul azáltal,
hogy a Mikulás a gyermekéhezés elleni küzdelemre fogja látogatásával
felhívni a figyelmet.
A helyszínre látogató családokat
arra kérik, hogy tartós élelmiszer
adományokkal segítsék a gyermekéhezés elleni harcot. A Karácsonyházban gyermekruhákat és tartós élelmiszereket várnak addig is és aznap is
(cukor, tészta, szárazbab, rizs, lencse, konzervek stb), de a szaloncukor
is örömmel fogadják.Az összegyűjtött adományok dél-dunántúli illetve
erdélyi kis falvak gyermekeihez fognak eljutni.

Joulupukki másfél órát tölt a Karácsonyházban, ahol 100 szerencsés
gyermek személyesen is találkozhat
vele. Őket sorsolás útján választják
ki (1 gyerek 1 felnőtt kísérővel).
A sorsolásra jelentkezők a karacsonyhaz@gmail.com e-mail címen
regisztrálhatnak. A szervezők azt
kérik, egy jelentkező egy e-mailt
küldjön, aki többször nevez (akár

egy, akár több e-mail címről), sajnos,
rögtön kiesik. A tárgyba írják be a
„Mikulás” szót, az üzenetbe pedig a
gyermek nevét és korát. Sorsolás november 29-én!
Természetesen a ház előtt mindenki láthatja Jolopukkit, aki beszélni is
fog, majd átveszi az éhező gyerekeknek összegyűjtött adományokat.
(k.j.)

idén is gyűJT Az élElmiszErbAnK és Az önKénTEsEK

Csak egy csomag élelmiszer
A Megújuló Nemzedékért Alapítvány már hetedik éve
működik együtt a Magyar Élelmiszerbankkal abban a
karácsony előtt megrendezésre kerülő akcióban, aminek során a nagy áruházláncok egyes üzleteiben élelmiszert gyűjtenek a rászorulók számára.
A kezdeményezés lényege, hogy az üzletekben az
egységes jelzést viselő önkéntesek a bejáratnál tájékoztatják a vásárlókat az adománygyűjtésről. Ennek során
– a vásárlást követően – a helyszínen lévő gyűjtőpontokon száraz élelmiszereket adhatnak le a segíteni szándékozók, amiket azután a leltárba vétel után az önkénte-

sen az önkormányzat szociális szervezeteinek, a Máltai
Szeretetszolgálat és saját adatbázisuk felhasználásával,
a Társadalmi Felzárkóztatási Kerekasztal koordinálásával juttatnak el a Gödöllőn és környékén élő rászoruló
családok között.
Az akció a múlt évben is rendkívül eredményes volt,
akkor 4,4 t élelmiszert gyűjtöttek össze, ami sok családnak jelentett segítséget.
Idén november 27-28-29-én szervezik meg az akciót,
aminek során Gödöllőn a Tescóban és a Pennyben lesz
(ny.f.)
mód az adakozásra.

Adomány A TormAy Károly Egészségügyi KözponTnAK

Rendhagyó köszönetnyilvánítás
Sok szó esik manapság az egészségügyi ellátásról, ám a legtöbben akkor
hallatják hangjukat, ha negatív kritikát
fogalmaznak meg. A jól, lelkiismeretesen végzett munka dicsérete, a köszönet szavai manapság ritkán hangzanak
el. Ezért is érte kellemes meglepetésként a Tormay Károly Egészségügyi
Központ vezetését, amikor az egyik
Gödöllőn lakó hölgy, az intézmény
munkatársainak és vezetésének gyors
és rugalmas hozzáállását egy jelentős
adománnyal köszönte meg.
A páciensnek a vizsgálatok során
feltűnt, hogy az ott dolgozók többsége
nem éppen a legkorszerűbb bútorok
között tölti napjait. Mint megtudta, a
fejlesztések, beszerzések során első-

sorban azokra a dolgokra koncentrálnak, amikre a betegek ellátása során
szükség van, a dolgozók igényei –
mint a legtöbb egészségügyi intézményben – itt is háttérbe szorulnak.
Mivel munkahelyén, az AVL Autokut Engineering Ltd-nél épp ekkor
döntöttek úgy, hogy az irodai forgószékeket újakra cserélik, megtette a
szükséges lépéseket, hogy az egyébként kifogástalan állapotú bútorokat
a cég az intézménynek adományozza.
A több mint 30 db forgószék a Lumniczer Alapítvány közreműködésével
került a Tormayba, aminek vezetője
Nagy Árpád igazgató levélben mondott értük köszönetet, mint fogalmazott: „Az elégtelen egészségügyi

MEGHÍVÓ
Pataki Pál
új könyvének bemutatójára
„Akiben akarat van, azt a sors vezeti, akiben nincs, azt sodorja.”
(Seneca)
Helyszín: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Kötpont
Időpont: 2015. december 4. (péntek) 18 óra
Köszöntőt mond: dr. Gémesi György polgármester
A beszélgetést vezeti: Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas
érdemes és kiváló művész és
dr. Jeney László, egyetemi tanár

KEDVES TAGOK, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK!
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének gödöllői területi csoportjának következő találkozója
az adventi műsoros összejövetel lesz.
Helyszíne: Civil Ház, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.
Időpont: 2015. december 9. (szerda) 15-17 óra között.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Jó szívvel fogadunk finomságokat, hogy az ünnepei hangulatot
teljesebbé tehessük!
A találkozón a műsor és az ünnepi pillanatok mellett lesz lehetőség ügyek intézésére is.
Előretekintés: A következő fogadó óra 2016. január 13-án, szerdán 16.00 és 17.00 óra között lesz, továbbra is a Civil Házban.
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
Telefon: 06-30-2952456

Végső búcsú Lévai Mihálytól
finanszírozás mellett igen nagy segítséget jelentenek a gyógyítás technikai
hátterének biztosításában.”
A székek a múlt héten már meg is
érkeztek Gödöllőre. A szállítást a VÜSZI Kft. térítésmentesen végezte el,
amiért szintén köszönetét fejezi ki a
Tormay Károly Egészségügyi Köz(jk)
pont.

November 18-án a Dózsa György
úti temetőben református szertartás
szerint vettek végső búcsút Lévai
Mihálytól, a Gödöllői Kertbarát Kör
alapítójától, aki 32 éven át vezette a
civil szervezetet.
A Gödöllői Kertbarát Kör részéről
Pataki Pál mondott beszédet, akit –
ahogy mindenki hívta – Misi bácsi a
80. születésnapján személyesen kért
meg, hogy ha sor kerül rá, mondja ő
a búcsú szavakat.
Az elhangzottak a köszönet szavai
voltak egy olyan emberhez, akitől
emberséget, szorgalmat, szeretetet,
alázatot tanulhattak a fiatalabbak,
akiknek mindig példát mutatott.
„Az Édenkert elvesztése óta szinte minden ember küzd. Sokszor már
küzdve jövünk e földi világra, és a
70-80-90 év is sok-sok küzdéssel
telik el. De nem a küzdés a legroszszabb, az esés és a bukás sem a vég,
csak ha feladjuk a célba érkezés
előtt! Misi bácsi nem akart veszíteni. Ezért kitartóan küzdött a betegségeivel, a gyengüléseivel szemben.

Ha nem ment a karon fogás szeretett
hitvesével, a kerekes járműjére támaszkodva jött a kertbaráti rendezvényeinkre. Soha nem adta fel. Ezért
élhette meg a vágyva várt 90 évet is.
… Misi bácsi földi útja véget ért. A
földön végzett szolgálata nem szűnt
meg, csak a helyszín változott. A
Teremtő minden köteléket eloldott.
Ő már a hosszú, nehéz út után haza
ért.”
Lévai Mihály 91 éves volt.
(k.j.)
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Egyszer volt, hol nem volt
…az Óperenciás tengeren innen, az
Üveghegyen is túl… Az én gyermekkoromban így kezdődtek a mesék. A szereplői hősök voltak, bátrak, és jók. Aki
gyáva volt és gonosz, az a végén elnyerte a büntetését, a jó meg a jutalmát. Ez
utóbbi általában a királylány kezét (természetesen a hozzá tartozó királylánnyal
együtt) és a fele királyságot jelentette.
Ezeket a meséket ma is jó olvasni.
Ilyen népmeséket, mondákat gyűjtött
egy kötetbe Boldizsár Ildikó. A harminckilenc történetet a világ keletkezése, a
bátor emberek, a bölcs emberek és a szerelem köré fonta csokorba.
A könyv izgalmas utazásra hívja a
szülőket és a gyermekeket, hiszen a magyar népmesék mellett nyenyec, votják,
germán, indiai, indonéz, afrikai, Fülöpszigeteki, burját, breton, tatár, szibériai,
szicíliai, arab, román, török, olasz, tuvai,
perzsa, norvég, finn, spanyol és görög
mondákkal, mesehősökkel pillanthatunk
be a népek kultúrájába, hagyományaiba.

Megtudhatjuk, milyen magyarázatot találtak a teremtés titkaira a különböző népek, s egyúttal jó játék megkeresni a különböző mondák között a hasonlóságot,
és elgondolkodni azon, milyen sokféle
magyarázatot képesek találni az emberek
ugyanarra a dologra.
A bátor emberekről szóló mesék felhívják figyelmünket arra, hogy nem csak
a kalandokhoz kell bátorság, hanem ahhoz is, hogy valaki megismerje önmagát.
A mesebeli bölcsek – okos fiúk és lányok – megtanítják, hogy szorult helyzetekből nemcsak erővel, hanem furfangos
megoldásokkal, bölcsességgel is ki lehet
szabadulni.
Az utolsó fejezet meséi pedig az élet
egyik csodájáról, a szerelemről szólnak:
arra figyelmeztetnek, hogy a szerelemért
is meg kell küzdeni (áldozatot vállalni,
szenvedni).
Ha pedig valaki egy-egy mesében egy
másikra ismer, az lehet, hogy nem a véletlen műve. Az okos szegény lány pél-

dául Szicíliában épp úgy
jár túl a gazdag eszén,
ahogy egykor
Mátyás királyén magyar
paraszt leánya. Igazi,
régimódi
mesekönyv ez, olyan, ami akkor a legélvezetesebb, ha este, az ágy szélén ülve
olvas belőle anya, vagy apa, esetleg valamelyik nagyszülő. Mert ezek a mesék
akkor a legcsodálatosabbak, ha a közös
meseolvasás élményével jutnak el a gyerekekhez.
A felnőttnek számára visszatérés a
gyermekkorba, hiszen újra élheti Arany
Atyácska , vagy a Világszép Nádszál kisasszony történetét, a kis hallgatók pedig
rácsodálkozhatnak, milyen meséken nevelkedtek szüleik, nagyszüleik.
(Boldizsár Ildikó: Mesék az élet csodáiról)

Zentán is sikert ArAtott A gAlócZA
A zentai önkormányzat meghívására testvérvárosunkban járt a hét végén a Garabonciás Színtársulat, ahol Ivan Kusan: Galócza
című színművét mutatták be nagy sikerrel.
A Zentai Magyar Kamaraszínházban megtartott előadást Czeglédi Rudolf polgármester és felesége, Sirkova Anikó, Zenta
képviselő-testületének elnöke, valamint
Gémesi György polgármester is megtisztelte jelenlétével.
A Garabonciás Színtársulat köszönetet
mond Kormányos-Katona Gyöngyinek a szervezésben, valamint a színház vezetésének és munkatársainak az előadás
(k)
lebonyolításához nyújtott segítségért.

erZsÉBet királynÉ vers- És próZAmondó verseny

Harmincöten a döntőben
Huszonegyedik alkalommal rendezte
meg az Erzsébet királyné vers- és prózamondó versenyt a Gödöllői Királyi
Kastély Barátainak Egyesülete, a Gö-

döllői Városi Könyvtár és Információs
Központ és a Gödöllői Királyi Kastély.
A „Művészetek kertje” elnevezésű gödöllői kulturális tematikus évhez kapcsolódó rendezvény döntőjének a kastély
lovardája adott otthont.
A rendezvényen Gémesi György polgármester, Gönczi Tibor, a kastély igazgatója és Szlávik Jánosné, a Gödöllői
Királyi Kastély Barátainak Egyesülete
elnöke mondott köszöntőt, majd Pécsi
Ildikó Kossuth- és Jászai-díjas, Érdemes
és Kiváló művészt, az alapítvány létrehozója átadta azokat az emlékmedálokat,
amivel minden évben egy támogatónak
és egy a rendezvény lebonyolításában
részt vevő személynek a munkáját díjazzák. Az idén a Jakobi Koncert Kft. és
Nagy J. Tiborné szervező részesült az
elismerésben.

A vers- és prózamondó verseny idei
mottóját Berda József Óda című versének egy sorát választották a szervezők:
„…szavak mélyen csendülő hangversenye” címet kapta az idei megmérettetés, amire a költők, írók
a művészetekről, a művészet és
természet kapcsolatáról, az alkotás folyamatáról, öröméről,
az egyes művészeti ágak összefonódásáról szóló versekkel,
prózákkal, megzenésített versekkel lehetett nevezni vers- és
próza, valamint megzenésített
vers kategóriában, három korcsoportban. Az elődöntők során közel
nyolcvan produkciót hallgatott meg a
zsűri, ebből választották ki azt a harmincötöt, amely a döntőbe került.
Az előadások során többek között Petőfi Sándor, Reményik Sándor, Kosztolányi Dezső és Szabó Lőrinc versei, Móra
Ferenc, Örkény István, és Karinthy Frigyes írásai hangzottak el. A zsűrinek –
amelyben Pécsi Ildikó
mellett Fülöp Attiláné, a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ igazgatója, Buka Enikő, a
Frédéric Chopin Zene
AMI igazgatója, Papházi János, a kastély
múzeumi
osztályának vezetője és Csigi

Máté (diákzsűri) foglalt helyet – nem
volt könnyű dolga, amikor a helyezésekről kellett dönteni. Minden versenyző
rendkívül színvonalas produkcióval mutatkozott be.
A zsűri döntése értelmében az I. korcsoportban Árpási Enikő végzett az 1.
helyen, 2. lett Székelyhidi Dorottya, 3.
pedig Csepi Eszter.
A II. korcsoport 1. helyezettje Fukk
Áron lett, 2. Juhász Lilla Bella, a 3. pedig Farkas Emese lett.
A III. korcsoportban Chelemen Róbert lett az 1. helyezett, a 2. Csigi Gergely, Csörget Bence pedig a 3. helyen
végzett.
A zenei produkciók 1. helyezettje
Szabó Petra, a 2. Królikowski Eszter,
a 3. pedig a Cibri énekegyüttes lett.
Az első három helyezettek mellett
számtalan különdíj került kiosztásra. Gödöllő városának különdíját Simonváros
Zille, Demeter Szabolcs, Krupa Ábel és
(ny.f.)
Kovács Kristóf vehette át.

Élő show: tAlAmBA, FricskA, Acro mAniAcs

Hungary’s Got Talent
Lesz kinek szurkolniuk a gödöllőieknek a Hungary’s Got Talent élő
adásaiban. A Talamba Ütőegyüttes
és a Fricska Táncegyüttes mellett
az Acro Maniacs csoport produkciója is bekerült a legjobb 30 közé.
A Talamba egyenesen a színpadról, szavazás nélkül – miután
Horgas Esztertől „aranygombot”
kapott – jutott az élő adásba. Produkciójuk hallatán a zsűriben helyet foglaló Kovács Patrícia színművész szavaival: „Hát azt kell
mondjam, ez a világszínvonal!”
Bejutott a legjobb 30-ba a Fricska
Táncegyüttes is, aminek tagjai miután
bejutottak úgy nyilatkoztak: „Ez lesz az
a lehetőség, amiről álmodtunk, hogy egy
igazi nagy hírt kerítsünk a néptáncnak.„
Az Acro Maniacs csoportban a Grassalkovich SE hat akrobatikus tornászai

(Kőhler Kitti, Darabont Zsanett, Trézsi
Richárd, Bangó Dávid, Szabó Csilla,
Alton Sophie) szerepelnek. A megmérettetésre azért vállalkoztak, hogy megmutassák, ez az egyik, ha nem a leglátványosabb sportág a világon, s megismertessék
azt a közösségi szellemet, ami az akrobatikát jellemzi.
(bdz)
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advent: a várakozás ideje

A növekvő fény
Megkezdődött a karácsonyi készülődés, november 29-én advent első
vasárnapján meggyújtjuk az adventi
koszorú első gyertyáját, s ezen a napon
a keresztény egyházban megkezdődik
az új év. Az advent a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (pontosabban
december 25-ét) megelőző negyedik
vasárnaptól számított időszak. A szó
jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik,
ami annyit tesz: „Úr eljövetele”.
Csönd, elmélkedés, imádság, bűnbánat jellemzi ezeket a napokat. A
katolikus templomokban ebben az
időszakban nem díszítik virággal az
oltárt, az orgona csak az ének kíséretére szorítkozik, a miséző pap viola
miseruhát használ. Régi szokás, hogy
az adventi hétköznapokon hajnali, úgynevezett rorate misét végeznek, amit a
középkorból eredeztetett kifejezésekkel angyali vagy aranyos misének is
hívtak, és Szűz Mária tiszteletére ajánlottak. Régen éjféli harangzúgás jelezte
az advent kezdetét, s egyben az egyházi
év megnyitását is. A vallásos emberek
szigorú böjtöt tartottak ezen idő alatt.
A várakozás jelképe az adventi koszorú, ami általában fenyőágból készül,
s melyet négy gyertyával díszítenek. A
gyertyák színe hagyományosan lila,
mindössze egy, az utolsó rózsaszín.
Minden vasárnap eggyel több gyertyát
gyújtanak meg, számuk növekedése
szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet
Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor.
Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú koszorú,
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melyet négy gyertyával díszítenek. A
gyertyák színe katolikus körökben egy
rózsaszín kivételével lila, mert a katolikus hagyományok szerint az advent
színe a lila, a bűnbánat és a megtérés
jelképe, a koszorú négy gyertyája közül – a meggyújtás sorrendjében – az

első, a második és a negyedik lila, míg
a harmadik, a közelgő ünnepet szimbolizálva: rózsaszín. A negyedik színe a
bűnbánat színe, a lila - az adventi felkészülés során ugyanis ugyanúgy önmegtartóztatással, bűnbánattal készülnek a
keresztények a közelgő karácsonyra,
mint húsvét előtt. A rózsaszín gyertya
pedig a küszöbön álló ünnep fölött
érzett örömöt jelenti, az öröm színe a
fehér, de ha ez lilával keveredik, akkor
rózsaszín lesz belőle. A gyertyákat vasárnaponként (vagy előző este) gyújtják meg, minden alkalommal eggyel
többet. A világító gyertyák számának
növekedése szimbolizálja a növekvő
fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Az adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre
ég az utolsó vasárnapon.
Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm. A
gyertyák egyben a katolikus szimbo-

lika szerint egy-egy személyre vagy
közösségre is utalnak: - Ádám és Éva –
mint akiknek elsőként ígérte meg Isten
a megváltást (hit); - zsidó nép – akinek
megígérte, hogy közülük származik a
Messiás (remény); - Keresztelő Szent
János – aki hirdette Jézus eljövetelét, és
készítette az utat az emberek szívéhez
(szeretet); - szűz Mária – aki megszülte
a Fiút (öröm – rózsaszín gyertya).
A protestáns családokban, főleg
Nyugat-Európában nem a lila és
a rózsaszín, hanem a piros/vörös
és fehér gyertyával díszítik a koszorúkat. A gyertyák száma is más
lehet, mivel sok helyütt (például az
anglikán családokban és Németország egyes részein) a négy piros
gyertya mellé, a koszorú közepére
állítanak egy nagyobb fehér gyertyát. Ez a Krisztus-gyertya, amit
csak karácsony este gyújtanak meg.
Ám azokon a területeken is, ahol a három piros és egy fehér gyertya divatja
van, Krisztusnak ajánlják az utolsónak
meggyújtott fehér gyertyát.
A protestáns családokban is jelképi
jelentéssel bírnak a gyertyák. Az első
a fény megjelenését szimbolizálja, a
második az úté, amely egyszerre jelöli azt az utat, amit Jézus vállalt értünk,
hogy a földre szállt, és azt a lelki utat
is, amit nekünk kell megtennünk, hogy
követhessük őt. A harmadik gyertya
az örömé, a negyedik pedig vagy Jézus személyét, vagy pedig azt a békét
szimbolizálja, amit Isten az emberekkel kötött Jézus megszületésekor.
A görög-bizánci liturgikus hagyományban a karácsonyt megelőző böjti
várakozás 40 napig tart. Mivel ez az
időszak hat vasárnapot ölel át, ezért a
görög katolikus ádventi koszorún is hat
(l.t.)
gyertya van.

Hetven éves az egyetemi könyvtár

Kiállítás és forráskiadvány
Kétségtelen, hogy a holnap történelme, a ma adatforgalma, láthatatlan
ereken áramlik, legyen szó az óceánok mélyére fektetett kábelekről vagy
a világűrben sugárzott hullámokról,
de a tegnap közvetítő eszköze még a
papír. A legfontosabb gyűjtőhelye pedig a könyvtár és a levéltár. Ezek sorába tartozik Gödöllőn a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár. Miután
az általunk ismert világegyetemben
az idő általános érvényű, mindennek,
így a Gutenberg-galaxishoz tartozó
könyváraknak is történetük van. Az
egyetemi könyvtár például idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját.
Ebből az alkalomból november elején
könyvtártörténeti kiállítás nyílt a főbejárat előtti folyosón.
Az egyes korszakokon belüli rövid könyvtártörténeti áttekintés után
az intézmény szervezeti változásait,
szakmai tevékenységét bemutató dokumentumokat, nyomtatványokat és
az időszakra jellemző tárgyakat állí-

tottak ki. A hivatalos iratok mellett a
korabeli és a jelenkori egyetemi sajtóban megjelent, a könyvtárról szóló válogatott
híradások,
tudósítások is
olvashatók. A
tárlók felidézik az egykori könyvtári
élet hangulatát, azt a
környezetet,
ahol nagyon
sok könyvtáros és az
ő munkájukat segítő munkatárs tevékenykedett.
Az egy éven át megtekinthető időszaki kiállítás mintegy előkészítette
a Nemzeti Kulturális Alap és a Szent
István Egyetem támogatásával megjelent Kosáry Domokos, az Agrártudományi Egyetem tudományszervező
könyvtárigazgatója című forrásgyűjtemény
november
17-i bemutatóját.
Kosáry Domokos,
Széchenyi-nagydíjas
történész, az Akadémia egykori elnöke
mellőztetése, háttérbe
szorítottsága idején
könyvtárosként is figyelemre méltó, ma-

radandó értékű szakmai, tudományos
munkát végzett. A Koósné Török Erzsébet és Kissné Bognár Krisztina által szerkesztett forráskiadvány
az egyetemi könyvtárban őrzött, kiadatlan, eredeti iratok
alapján, a teljességre törekedve mutatja be a névadónak az
első önálló Magyar Agrártudományi Egyetemen folytatott,
kevésbé ismert és feltárt tevékenységét.
Kosáry Domokos a könyvtár
kiemelt feladataként 1955-ben
azt jelölte meg, hogy „határozott
arculatú, gödöllői székhelyű, valóban központi jellegű, tudományos színvonalú, olyan könyvtárrá
fejlődjék, mely az egyetemen belül
és a többi tudományos könyvtár sorában hiánytalanul be tudja tölteni az őt
megillető helyet.”
A feltárt egyetemi források többnyire 1952 és 1957 között keletkeztek, így a jeles történész agráregyetemi alkalmazásának egész időszakát
átfogják. A Kosáry Domokos halálának nyolcadik évében közzétett kiadvánnyal emlékezik a könyvtár az
öt éve elhunyt Walleshausen Gyula
könyvtári főigazgatóra, történészre,
címzetes egyetemi tanárra, Kosáry
Domokos egykori munkatársára, az
akkori igazgatóhelyettesre is.
(l.t.)

Emlékezés Erzsébet királynéra
A Sisi Baráti Kör hagyományos névnapi megemlékezése zajlott vasárnap
délután Gödöllőn. Először az Erzsébet-parkban koszorúzták meg a királyné szobrát.
Az egybegyűlteket Szabó Margit, a civil szervezet elnöke, számos,
az Erzsébet-kultuszhoz kapcsolódó
könyv szerzője köszöntötte. Az önkormányzat képviseletében Pecze
Dániel alpolgármester vett részt az
eseményen.
Ezután a Gödöllői Királyi Kastély
dísztermében G. Merva Mária nyugalmazott múzeumigazgató szólt Erzsébet és az irodalom kapcsolatáról,
majd a 190 éve született Jókai Mór
és Erzsébet királyné legendás barátságáról tartott előadást dr. Vér Eszter Virág, az ELTE BTK Történelem
segédtudományai tanszék tanársegéde. Az előadást színesítő korabeli

publicisztikai és irodalmi részleteket Suba László Kazinczy-díjas
előadóművész tolmácsolta.
(gb)

FELHÍVÁS!
A Gödöllői Városi Múzeum – tekintettel a küszöbön álló évfordulóra:
Gödöllő várossá avatásának 50. évfordulójára, felélesztve Polónyi Péter, a múzeum egykori igazgatója kezdeményezését – ismét krónikaírópályázatot hirdet. Két kategóriában várjuk a krónikákat.
Az egyéni kategóriában 25 oldal terjedelemben lehet bemutatni olyan
családok, illetve személyek életútját az elmúlt ötven évből, amelyek illetve, akik szerepet
játszottak a város történetének alakulásában, alakításában.
Csoportos kategóriában közösségek krónikáit várjuk 50 oldal terjedelemben, amelyben bemutatják közösségük történetét az utóbbi ötven évben. Ez a közösség lehet gyár,
valamilyen intézmény, esetleg önszerveződő csoport.
Fényképes dokumentáció a pályázatok mellékletét képezheti.
A pályázatok győzteseit értékes nyereményekkel jutalmazzuk. Részleteket a múzeum
honlapján találhatnak: www.godolloimuzeum.hu
A dolgozatok anyagára alapozva az ősszel szeretnénk egy drámajátékból és kvízjátékból
álló vetélkedőt tartani a gödöllői iskolásoknak.
A krónikaíró-pályázatok leadási határideje: április 20.

KERESSÜK GÖDÖLLŐ MIKULÁSÁT!
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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kezdődik a madáretetési szezoN

Nem kell miNdig gereblyézNi

Nagyon fontos a rendszeresség

Virágos kert télen is

Köztudott, hogy télen nem minden madarunk vonul melegebb tájakra, számos
faj itthon marad. Az már kevésbé közismert, hogy a tőlünk északabbra fekvő,
mostohább téli klímájú területek madarai számára sok esetben Magyarország
jelenti a telelőterületet.
Bár a ház körül gyakori madarak
általában emberi segítség nélkül is átvészelik a telet, az etetés viszont nagy
könnyebbséget és biztonságot jelent a
környék madarainak.
Az etetési időszak Magyarországon
az első fagyok beköszöntétől ezek tartós
megszűnéséig tart. Folyamatossága rendkívül fontos, mivel a madarak gyorsan
megszokják és számítanak az etetőhelyek táplálékkínálatára, évről-évre akár
messziről is visszatérnek a stabil etetők
közelébe telelni, ezért ha váratlanul abbahagyjuk az eleség pótlását, rengeteg
madarat hozhatunk nehéz helyzetbe. Az
etetőre járó kistestű, gyakran alig 4,5 - 10
gramm (!) körüli testtömegű madarak számára -10 Celsius alatti hőmérsékleten a
túlélés gyakran arról szól, tartalékaik csak
arra elegendőek, hogy át tudják vészelni a
fagyos éjszakát. Ha másnap nem tudnak
eleget táplálkozni az alig 5-6 órányi nappali periódusban, például azért, mert nem
töltöttük fel az etetőt, könnyen elpusztulhatnak a következő hideg éjszakán.
A téli etetőn alkalmazható madáreleségek három nagy csoportba sorolhatók:
növényi magvak és ezek keverékei, állati zsiradék és alma, melyeket együtt
érdemes alkalmazni.

Tévedés, azt gondolni, hogy ősszel
búcsút kell venni a virágos kerttől. Ha
valaki jól válogatja növényeit, egész
télen gyönyörködhet a színpompás virágokban, ha csak akkora hó nem esik,
hogy betakarja őket. Összeállításunkból kiderül, miből válogathatunk.

A legfontosabb téli madáreleség a
nem sózott, nem pirított, magas olajtartalmú fekete (ipari) napraforgó. A szotyiba érdemes apró szemű magvakat:
kölest, muhart stb. keverni, a legegyszerűbb, ha az állatkereskedésekben,
barkácsáruház-láncokban kapható pinty
és hullámos papagáj magkeveréket
vásárolunk. Ne keseredjünk el, ne reklamáljunk, inkább örüljünk, ha a vásárolt napraforgó törött, „szemetes”! Sok
madár csőre ugyanis nem elég erős az
egész napraforgó szemek feltörésére (pl.
vörösbegy, ökörszem), e fajok csak a törött szemekből kihulló magtörmeléket, a
napraforgóba keveredő gyom és egyéb
apró magvakat tudják hasznosítani.

Az olajos magvakhoz hasonlóan fontos téli etetőanyag az állati zsiradék: a
nem sós vagy kifőzött szalonna, a fagygyú, illetve a ma már szinte bármely
élelmiszerbolt állateledel kínálatában
szereplő cinkegolyó. Legalább ilyen jó,
ha lágy sajtot is kiteszünk valamilyen
vízszintes felületre, akár az etető sík tetejére, mert ezt is nagyon szeretik a madarak, különösen a vörösbegyek.
Gyümölccsel, elsősorban a legolcsóbb almával is etessünk! Ezeket le-

Hangafélék
Téli jázmin
hetőleg szúrjuk fel bokrok és fák ágcsonkjaira, de néhány szemet a talajra is
tehetünk, így a madarak hóeséskor és azt
követően is hozzáférhetnek, míg a földre
szórt élelem mindaddig elérhetetlen számukra, amíg el nem takarítjuk a havat.
Az almát gyakorlatilag minden lágyevő, tehát rovarokat (is) fogyasztó madár
kedveli, így nagy segítséget nyújthat a
szokatlan módon áttelelő madaraknak,
például a barátposzátának is.
Adható a madaraknak ezen kívül főtt
rizs, főtt tészta, levesben főtt zöldségek,
ezeket elsősorban a rigók és rovarevők
fogyasztják.
Soha ne adjunk az énekesmadaraknak
az etetőben kenyeret, kenyérmorzsát,
mert ez több napig, hétig is itt maradhat
elfogyasztatlanul és eközben erjedésnek
indulva gyomor- és bélgyulladást, akár a
madarak pusztulását okozhatják.
Ugyanakkor a friss, azonnal elfogyasztott kenyérmorzsa - mivel ez még
nem erjedt, nem penészes - például a
buszmegálló verebeinek adva vagy a
vízi madarak: hattyúk, récék, libák száForrás: mme.hu
mára nem ártalmas.

A téli jázmin (Jasminum nudiflorum) tetszetős, szétterülő ágú cserje,
érdekes csillag alakú levelekkel. Zöld
vesszői jellegzetes négyszögletűek,
földig hajolva könnyen meggyökeresednek, majd ívesen továbbnőnel.
A növény ha van mire támaszkodnia,
Az ebbe a családba tartozó legismertebb télen virágzó növényünk a vékony
erika (Erica gracilis) és a csarab (Calluna vulgaris). Virágbimbói már késő őszszel megjelennek és enyhe teleken akár
már halottak napja körül is virágoznak.
A havasi erika (Erica carnea) általában
az újév elején januártól kezdi virágait
nyitni egészen áprilisig. Ezek a növények bár elég igénytelenek, de a nagy hidegekben nem árt őket éjszakára takarni
száraz lombbal, vagy fenyőágakkal. A
hangafélék a félárnyékos helyen érzik
legjobban magukat, párásabb klímájú
helyeken akár napra is ültethetjük őket.
Kimondottan savanyú talajt igényelnek.

Bangitafélék

megvaN az aNdok világáNak első újszülöttje
Néhány nappal azután, hogy megtartották
a Nyíregyházi Állatpark egyedülálló látványosságának, az Andok világát bemutató épületegyüttesnek a műszaki átadását,
falai között máris különleges esemény
történt: a frissen betelepített tapírmama
már az új helyen hozta világra csöppségét.
Egy ősi legenda szerint Isten a tapírt
azokból a darabokból rakta össze, ami a
többi élőlény teremtése után megmaradt.
Ez az állat, mely 35 millió éve alig változott, valóban rendkívül furcsa kinéze-

tű; koponyája hatalmas, amelynek elülső
részén csonttaraj van, felső ajka és orra
egyesülve lefelé hajló ormányt alkot, disznószerű testének mellső lábain 4, a hátsón
3 ujj található.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Tomi: 2 év körüli, keverék kan.
Gazdája betegsége miatt került vissza
a telepre. Erős testalkatú, ámde okos,
tanítható. Nagyon rág, de ki fogja nőni.

től díszít a halvány rózsaszín és fehér
árnyalatú virágzatával. Néhány héttel
később követi ezt a kikeleti bangita
(Viburnum x bodnantense), amely az
előző fajhoz képest bővebben virágzik,
a virágai pedig rózsaszínűek. Védett
fekvésben és jó kerti viszonyok között
néha még tél elején is virágozhatnak!

Bár a Föld 4 tapírfaja közül a dél-amerikai tapír állománya a legstabilabb,
élőhelyének pusztulása, az erdők irtása
mellett az illegális vadászat veszélyezteti,
ezért a Természetvédelmi Világszövetség
(IUCN) a sérülékeny kategóriába sorolta.
A Nyíregyházi Állatparkba 2013-ban
érkezett az Európai Fajmegőrzési Program keretében egy nőstény a már régebb
óta itt élő hím állathoz, s 13 hónapnyi
vemhesség után 2015. november 4-én
(ny.f.)
utóduk született.

A bangitafélék közül az illatos bangiták virágoznak leghamarabb. Legelsőnek a rózsás bangita (Viburnum
farreri)hozza a bimbókat, január végé-

3-4 méter magasra is felkúszik. Csillag
alakú citromsárga virágai akár már decembertől egészen áprilisig díszítenek.

Hunyorfélék
Leghamarabb a fekete hunyor (Helleborus niger) mutatja meg fehér virágait akár közvetlenül a hó alól is, néha
már decemberben. Kicsivel később
törnek fel virágai az illatos és a pirosló
hunyornak. Házak, fák, cserjék félárnyékában érzik jól magukat.
A téltemető (Eranthis hyemalis) méltán megérdemli ezt a nevet, hiszen a tél
enyhülésével hozza az egyetlen sárga
virágát, amely sallangos, körkörösen
körbevett gallérlevél vesz körül. Nem
túl száraz helyen, jó minőségű erdei talajban fejlődik a legszebben és ha nem
gereblyézzük le róla az avart, a magját
elszórja és idővel nagy, szőnyegszerű
állománnyá gyarapodik.
Forrás: www.szepzold.hu

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

Tasli: 1 év körüli, kajla kan.
Beköltözött a telep egyik kutyahá- Beni: Gödöllőn befogott, ápolt, 4-5 év Csuti: 8 hónapos, keverék szuka.
zába és azóta boldogan védelmezi körüli beagle-tacsi keverék. Nagyon jó jelző Együttműködő, egészséges kutya. Jó
a telepet. Saját gazdi kellene neki! kutya. Reméljük, előkerül az eredeti gazdi! lenne, ha saját családban nőhetne fel!

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 28-án és 29-én
9-11 óráig:

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

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos
Tel.: 06-20/482-3058

8 Gödöllői SzolGálat
Labdarúgás – Három meccs, Három pont

Kilencedik helyen telel a GSK
fordulót követően 21 ponttal a 9. helyen
telel a megyei I. osztályú bajnokságban.
Pest megyei I., 15. forduló
Viadukt SE-Biatorbágy – Gödöllői SK
3-1 (1-1) Gól: Milkó Dániel.

Vereséggel zárta az őszi szezont a Gödöllői SK, amely Biatorbágyon kapott ki 3-1-re, míg a
GEAC hazai pályán maradt alul a
Pomáz ellenében 5-3-ra. A GSK
II. magabiztosan, 6-0-ra verte a
Kerepest idei utolsó hazai mecscsén.

Megyei II. – Újabb nyolc gól,
újabb vereség

Szász Ferenc megyei I. osztályban szereplő együttese sokáig jól tartotta magát
az ősz végére megtáltosodó Biatorbágy
otthonában, de a hajrára elfáradtak a
gödöllői fiatalok, így végül vereséggel
búcsúzott a csapat az ősztől. A GSK 15

Az elmúlt heti, Budakalász elleni
nyolcgólos meccshez hasonlóan, ezúttal is egy ilyen találkozón van túl a
GEAC csapata, annyi különbséggel,
hogy most „csak” 3-2-re vezetett Nagy
Béla együttese az első félidőt követően.
A vége 5-3 a vendég pomáziaknak, ez-

röpLabda – a HetI mérLeg: 0-6, nuLLa pont

Erőemonstráció Békéscsabán, pofon Jászberényben
Erődemonstrációt tartott a bajnoki címvédő Békéscsaba, sajnos éppen a TEVA-Gödöllői RC
volt a szenvedő alany a hétközi
meccsen. A viharsarki 3-0-ás
vereséget nem sikerült a hét végéig kiheverni, ugyanis a Jászberény vendégeként is beleszaladt egy 3-0-ás pofonba Horváth
András együttese.
Nem volt túl sikeres az elmúlt heti bajnoki kirándulásuk a gödöllői röplabdás
hölgyeknek. Az már a békéscsabai

meccs előtt világos volt, hogy a mieink
jelenleg koránt sincsenek egy szinten a
viharsarkiakkal, ezt a 39 szerzett pont
és a sima, 3-0-ás vereség igazolta is, de
a feketeleves csak ezután jött, méghozzá Jászberényben!
Széles Petráék minden bizonnyal még
az előző meccs okozta sokk hatása
alatt voltak, és ugyan szoros szetteket
játszottak, de végeredményben ez semmit sem jelentett, ugyanis a jászsági
alakulat 3-0-ra nyert a gödörben lévő
TEVA-hatos ellen.

ovIs sportnap – több százan IzegteK-mozogtaK

Zöld Ovié lett a kupa

az összes gödöllői intézmény részt vett.

November 21-én, a Hajós Alfréd
Általános Iskola sportcsarnokában rendezték meg a városi
óvodások sportnapját, amelyen

Kosaraztak a sérült gyerekekért

rolyi, KLKS-Fót, Radobaskert) a 10
ezer forintos nevezési díj befizetésével
támogatta a rendezvényt, valamint a
Pest Megyei Kosárlabda Szövetség, a
SZEDA Rekreáció Kft., a Kiss Lenke
Kosársuli és több magánszemély is támogatta az eseményt. Az összegyűjtött
pénzt a Montágh Imre Sérült Gyereke-

vívás, Kard váLogató – papírForma bronz
Papírformának
mondható
végeredménnyel ért véget az
elmúlt heti férfi kard válogató
verseny: az első négy helyen a

válogatott keret tagjai végeztek, Gémesi Csanád a harmadik helyet szerezte meg.

KézILabda – nem tud HIbáznI a junIor csapat

Rangadót nyert a GKC
Gyömrőn lépett pályára a Gödöllői KC felnőtt férfi és junior
együttese az NB II. Északi-csoportjában és kettős győzelemmel távozott a Pest megyei
rivális otthonából.
A felnőtteknél a dobogó megtartása
volt a tét, ugyanis a gyömrőiek egy
ponttal álltak a forduló előtt a GKC

zel a gödöllői alakulat 14 ponttal a 12.
helyen áll.
Pest megyei II., 15. forduló
Gödöllői EAC – Pomáz-ICO SE 3-5 (32) Gól: Kurunczi Dániel, Angyal Zoltán
(2).

Megyei III. – Hat gól, 3 pont
Könnyedén, 6-0-ra verte a Gödöllő
„kettő” a Kerepest az ősz utolsó előtti
meccsén, ezzel Kerecsényi F. Norbert
együttese 23 pontos és a nyolcadik helyen áll csoportjában.
Pest megyei III., 15. forduló
Gödöllői SK II. – Kerepesi SBE 6-0
(2-0) Gól: Tury Viktor, Szeles Dávid,
Pakuts Barna, Polyák Attila, Pintér
Krisztián, Szekeres László.
-liA Gödöllő nyolc játéknapot követően
12 ponttal a hatodik helyen áll az alapszakaszban.
NB I. alapszakasz, 7. és 8. forduló
Linamar-Békéscsabai RSE –
TEVA-Gödöllői RC 3-0 (10, 12, 17)
Jászberényi RK – TEVA-Gödöllői RC
3-0 (18, 21, 22)
-ltChallenge-kupa, visszavágó
November 25., szerda 18 óra
TEVA-GRC – Mladost Zagreb
Női Röplabda NB I., 9. forduló
November 29. vasárnap, 18 óra
TEVA-GRC – TFSE
(Egyetemi sportcsarnok)
A szervezésben a Kirchhofer SE tagjai, a biztosításban az Ózon-Pajzs 2100
Környezetvédő és Polgárőr Egyesület
munkatársai segédkeztek, míg a sportnap háziasszonya Kolozsiné Gáspár
Judit volt.
-tl-

A szinte zsúfolásig megtelt teremben sorjátékokat, -versenyeket
mutattak be a kisebb-nagyobb
gyerekek, no meg a vállalkozó
kedvű szülők. A sportnapot Pecze
Dániel alpolgármester nyitotta
meg. A legnépesebb csapattal érkezőnek járó serleget a Zöld Óvoda vezetője, Tiborczné Garai Katalin (a képen
jobbra) vehette át az óvoda nevében.

KosárLabda – jótéKonyságI torna
A Kiss Lenke kosársuli szervezésében a „Sérült Gyerekért
Alapítvány” javára rendeztek
kosárlabda jótékonysági kupát
november második hétvégéjén,
amelyen négy csapat vett részt.
A részt vevő négy U11-es fiú együttes (Kőbányai Darazsak, KLKS-Ká-

2015. november 24.

Sport

mögött. A 60 percet követően maradtak is, ugyanis a gödöllőiek remek
védőmunkájuknak
köszönhetően
nyerni tudtak, és 13 ponttal továbbra
is a harmadik helyen állnak a csoportjukban.
A junior gárda nem tud hibázni. Mácsár Gyula legényei a tabella második helyén álló gyömrői fiatalok

Küzdősport – amatőr európa-bajnoKság

Gödöllői bronzhét K1-ben
November 3-7. között rendezték meg Dunaújvárosban a WKF
Amatőr
Európa-bajnokságot,
amelyen huszonöt nemzet közel ötszáz versenyzője lépett a
szorítóba. A gödöllői versenyzők
három bronzérmet szereztek a
viadalon.
A Gödöllői Muay Thai és Boksz Egyesület edzői, Varjú László és Ócsai Zsolt
három versenyzőt nevezett a dunaújvárosi kontinensviadalra. Homok Edina 63,5
kg-ban állt a kötelek közé és az erősnek
mondható mezőnyben a harmadik helyen végzett. Majláth Bianka egy súlycsoporttal feljebb küzdött, aki szintén a

taeKwon-do – IX. doboj open

Tíz érem Boszniából
A Gödöllői Taekwon-do SE versenyzői, Czeba Mihály 6. danos
mester vezetésével a Boszniában megrendezett, IX. Doboj
Open nemzetközi taekwon-do
versenyen vettek rész, ahonnan
10 éremmel tértek haza.

A kilenc ország, 240 versenyzőjét felvonultató eseményen a hét gödöllői

sportoló három arany-, három ezüstés négy bronzéremmel gazdagította
saját maga és klubja éremkollekcióját. A versenyzők közül kiemelkedőt
nyújtott Bali Zsófia (1-1 arany és
ezüst), Dobri Dániel (1-1 arany és
bronz), akik kiváló formagyakorlataikkal vívták ki mestereik elismerését,
míg a felnőttek között induló Szűcs
Judit, 3. danos mester remekelt: egy
arany- és két bronzéremmel térhetett haza. Bontovics Babett 4. danos
mester edzőként segítette a gyerekek
munkáját, míg Vajkovics Ferenc és
Bures Ferenc 3. danos mesterek bí-cmróként vettek részt a viadal.

dIáKoLImpIa – ItF taeKwon-do verseny

Monori tizenegyes
Az idény utolsó megmérettetésén vettek részt a Gödöllői Contact ITF Taekwon-do
Sportegyesület
versenyzői,
akik a november elején, Monoron megtartott, 2015. évi
Országos Diákolimpia taekwon-do versenyén vettek részt
és szereztek 11 érmet.

kért Alapítvány javára ajánlották fel a
szervezők és további élményt jelenthetett a sérült gyerekeknek, hogy az érmeket a Montágh Imre iskola diákjai adták
át a csapatoknak.
-mn-

dobogó harmadik fokára állhatott fel. A
hölgyek teljesítménye mögött nem akart
lemaradni Villányi Tamás sem, aki a 81
kg-osok mezőnyében húzott kesztyűt. A
rengeteg selejtező mérkőzés sajnos őt is
kifárasztotta, ezért a döntőbe végül ellenfele került be egy óriási csata után, így
Tamás is a bronzéremnek örülhetett.
-ll-

Az eseményen 29 sportegyesület,
mintegy 220 fő versenyzővel jelent
meg. A gödöllőiek kilencfős csapattal vágtak neki az izgalmas napnak
Kókai Zsolt mester irányításával és
a következő eredményeket érték el:

Hidvégi Rihárd a serdülő fiú küzdelem 35 kg-ban a harmadik, Lovász
Hanna a serdülő lány küzdelem +50
kg-ban a harmadik, formagyakorlatban a második, Meszlényi Kira az ifi
lány küzdelem 45 kg-ban az első, formagyakorlatban a harmadik, Benedek Dániel a felnőtt férfi küzdelem
62 kg-ban a harmadik, formagyakorlatban az első, Udvardi Miklós
a felnőtt férfi küzdelem 70 kg-ban a
harmadik, formagyakorlatban a második, míg Péter-Horváth Norbert
a felnőtt férfi küzdelem 78 kg és
formagyakorlatban is az első helyen
végzett.
-tt-

FutsaL – négy pont mínusz vagy Kettő pLusz

Döntetlenek hete
Szilágyi Áron távollétében (felmentést kapott) Szatmári András nyert, a
második helyen Iliász Nikolász, míg
a harmadikon Gémesi Csanáddal
együtt, Decsi Tamás végzett az 51
(T)
fős mezőnyben.
ellen tartottak erődemonstrációt, így
továbbra is száz százalékos mérleggel állnak a tabella élén.
NB II. Északi-csoport, 9. forduló:
Gyömrő VSK – Gödöllői KC 14-18
(7-8) Juniorok: Gyömrő – Gödöllő
19-33
-llKövetkezik:
November 28., szombat 16 óra (juniorok: 18 órakor) Hajós A. Ált. Isk.
tornaterme: Gödöllői KC – Heves
SE.

Két meccset játszott az elmúlt
héten a MAG-LOG Team CFT
Gödöllő futsalcsapata az NB
II-es bajnokságban. Baranyai
Pál együttese két pontot szerzett, ezzel egyetemben négyet
veszített, mondhatni nézőpont
kérdése, hogy félig üres vagy
inkább félig tele van az a biozonyos pohár.
A MAG-LOG előbb Szegeden játszott 2-2-t, majd hazai pályán, a Debrecen ellen végzett 8-8-as döntetlenre
és mindkétszer hátrányból állt fel a
gárda, utóbbi ellen 1-7-ről, így inkább legyen az a bizonyos pohár félig tele.
A gödöllői együttes tíz mérkőzést
követően 21 pontot gyűjtött és ezzel
a negyedik helyen áll a keleti-cso-

portban. Az idei évből még három
meccse van a csapatnak, előbb vendégként lép pályára november 30án a gárda az egyetemi csarnokban (kezdés 20.45-kor), az ellenfél
a Főnix ISE lesz, majd december
4-én a nyíregyházi Ezüstcsikó KHE
együttesét fogadják Nagy Rolandék
(SZIE-csarnok, kezdés 19 órakor),
végül december 12-én Nyíregyházára
utaznak.
Futsal NB II. Keleti-csoport, 10. és
11. forduló
SZTE-EHÖK SE – MAG-LOG Team
CFT Gödöllő 2-2 (1-1) Gól: Magyar
Zsolt, Baranyai Pál.
MAG-LOG Team CFT Gödöllő –
DEAC 8-8 (1-7) Gól: Nagy Roland
(3), Baranyai P. (2), Bencsik Roland
(2), Magyar Zs.
-tl-
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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 25. szerda 18.00
„Névnapköszöntők” – A népzene
tanszak hangversenye
November 26. csütörtök 17.00
Zagyváné Molnár Ildikó (oboa)
növendékeinek hangversenye
November 27. péntek 17.00
Telek Zsuzsa (zongora) 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 Város Képviselő-testülete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló többször módosított 1996. évi 12. (VI.3.) számú önkormányzati rendeletében rendelkezik a
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT DÍJ adományozásának rendjéről.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel
hozzájárultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetésben évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető.
A kitüntetés átadására 2016. március 15-én rendezett városi ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és a képviselő-testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségekre vagy szervezetekre akit (vagy akiket) méltónak tart e kitüntető cím odaítélésére 2016-ban.
Kérem, hogy javaslatát szíveskedjen postai úton a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) és/vagy e-mailben a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre eljuttatni.
HATÁRIDŐ: 2016. január 15. (péntek)

Szűcs Józsefné
a Kulturális, Sport és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottság elnöke
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ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

HIRDETMÉNY!
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal

felajánl eladásra leselejtezett, elavult
(működő, illetve működésképtelen) számítástechnikai
eszközöket:
monitorokat, számítógépeket, nyomtatókat szakértő által
megállapított áron,
valamint bútorokat.
Időpont: 2015. november 27. (péntek) 9-10 óráig.
Helye: Gödöllő, Szabadság tér 7., 3-as garázs.

A 2. sz. Városi Bölcsőde

(2100 Gödöllő, Kossuth Lajos 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: +36-28/410-566
A jelentkezéseket 2015. november 30-ig fogadjuk.

November 23-29-ig:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
November 30-december 6-ig:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

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

2015. november 24.
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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

2015. november 24.
INGATLAN
+ Egyedi vétel, Gödöllőn kertvárosban, központhoz közel 4 szoba+ nappalis, garázsos,
dupla komfortos, 132nm-es újszerű, jó beosztású ikerház eladó I.ár: 34,9MFt 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
+ Eladó a kertvárosban egy háromszobás felújított ház, új tető, nyílászárók, szigetelés, fűtésrendszer, pince, garázs! Iár:24.4 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 3 szobás, erkélyes, garázsos lakás az
Egyetem közelében, a Nagyfenyvesi részen Iár:
18.5 MFt (20) 804-2102
+ Harasztban jó állapotú kockaház, 720m2-es telken sürgősen eladó! Iár:19.9MFt! 20-539-1988
+ 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 M Ft! (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, 300 m2-es
családi ház 1145 m2es telekkel eladó! Iár:
33,9MFt 20-218-8591
+ Petőfi téren teremgarázs- kocsibeálló KIADÓ!!
10EFt/hó (6 hónap =
48EFt) (20)804-2102
+ Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20)804-2102
+ Eladó Gödöllőn a
Tábornok utcában egy
2szobás 50nm-es kis
családi ház. I.á.: 10,9
mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban kis telken egy
2,5 szobás, téglából épült családi ház. I.á.: 14,9
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 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 szobakonyha- fürdőszobás épület nagyméretű teraszszal, 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 110nmes, nappali+3szobás családi ház kertkapcsolatos terasszal, garázzsal, telepített örökzöldekkel,
igényes kialakítású zsalugáteres ablakokkal.
I.á.: 37,5mFt 20-919-4870
+ Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépítésű
kis családi ház két utcára nyíló telken. A ház alatt
szuterén található. I.á.: 15,9 mFt 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
+ (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
+ (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 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
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+ 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

gödöllői Szolgálat 13

+ Lakás kiadó a Palotakerten: 62nm-es, 2szobás, erkélyes. Egyetem, busz, HÉV, vonat a közelben. Részben felújított, részben bútorozott.
70.000,-Ft/hó +rezsi. 2havi kaució szükséges.
20/512-0505

+ Gödöllő központjában hosszútávra kiadó egy
igényesen berendezett, újszerű garzonlakás,
belső udvari parkolóhellyel. Érdeklődni lehet
18.30 után: 20/4946-827

+ Eladó Vácszentlászlón egy tóparti, nappali+2szobás, 2 szintes, igényes, téglaépítésű lakóház. I.á.: 15,5 mFt 20-919-4870

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméteres helység hosszútávra kiadó. Tel.: 0620-3456-552.
+ 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.

+ 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).
+ Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló
eladó. Tel.: 30/201-7329.+ Gödöllőn, Belváros közeli, egyszintes, TÉGLAÉPÍTÉSŰ, 100
nm-es, 3 szobás, KONVEKTOROS FŰTÉSŰ,
parasztház jellegű családi ház 329 nm-es telken eladó. Iá.:12.9M Ft Érd.: 06/70-4322028
+ SÜRGŐSEN KERESEK Gödöllőn megvételre 1+2 félszobás lakást magánszemélyként.
20/447-3391
+ Eladó 1071 nm bekerített telek, amitől 100
méterre víz, villany, gáz található. Iár: 4,1MFt.
Tel: 30/467-3013
+ Palotakerten eladó egy 1 szobás, parkra néző,
felújítandó lakás. Iár: 9,5 MFt. Érd: 20/5686622, 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: 180250 EFt/hó (600-800 euró). Tel: 70/3660999 Pintér Mariann, Perfekt Otthon.
+ 30 nm-es, fa tüzelésű, kábeltévés, internetes,
összkomfortos, bútorozott, jól szigetelt lakás kiadó 1 fő részére. 1 havi kaució szükséges. Tel:
20/226-6503
+ Két egymásba nyíló, rendezett, bútorozott szoba-konyha fürdő, wifi, DigiTV használattal egyedülálló személy részére kiadó. Havi 55eFt, rezsi
nincs. 1Havi kaució szükséges. 30/555-6794

+ Gödöllői éttermünkbe keresünk pultost. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe@
freemail.hu email címen lehet

+ SZADÁN KIADÓ 3 szobás amerikai konyhás lakás. 60.000 Ft + rezsi, 2 havi kaució.
20/440-7966

+ Eladó Gödöllőn a Panoráma utcában egy két
utcára nyíló, teljes közművel ellátott 700nm telek. I.á.: 6,7 mFt 20-919-4870

+ 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.

ÁLLÁS

+ IRODA ELADÓ a gödöllői posta mellett 47
nm autóbeállóval. Ár: 14MFt+ ÁFA. Kedvezményes vállalkozói hitel felvehető. Tel: 70/3660999, 70/7733-222
+ Belvárosi, irodának, rendelőnek alkalmas,
több szobából álló, alacsony rezsis üzlethelyiség kiadó. Érd: 70/7753-255
+ PATAK TÉREN GARÁZS hosszútávra kiadó.
70/3316-800
+ EGYETEMI részen (presszó melletti soron,
a sínektől nem messze) GARÁZS hosszútávra
kiadó. Tel: 70/3316-800
+ A PATAK TÉREN GARÁZS hosszútávra kiadó. Tel: 30/9285-272
+ Petőfi téren teremgarázs- kocsibeálló KIADÓ!!
10EFt/hó (6 hónap=48EFt) (20)804-2102

KÍNÁLATUNKBÓL: • A Nagyfenyvesben nappali+4 szobás,120 nm-es családi ház 820 nm-es
telken eladó. Iá:19,8 mFt.
• Az Öreg-hegyen örök panorámás, 1108 nm-es
saroktelek (34 m-es utcafront) eladó. Iá:15,2 mFt.
• A Királytelepen 2007-ben épült, N+6 szobás,
kétgenerációs családi ház eladó. Iá.: 39 mFt.
• Az Antal-hegyen 808 m-es, panorámás üdülőtelek 22 nm-es házikóval eladó. Iá:6,9 mFt.

+ Hévízgyörki Maródi Cukrászda munkatársakat keres PÉK, CUKRÁSZ és KÉZILÁNY állás
betöltésére. Érd: 28/435-135
+ Gödöllői üzletünkbe munkatársat keresünk.
Jelentkezni önéletrajzzal a következő e-mail
címre: info@sonka.hu

+ Gödöllői cég Karbantartó kollégát keres.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: evocool@
evocool.eu.
+ 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.

+ Középfokú közgazdasági (Pénzügyi ügyintéző) és számítástechnikai végzettséggel, ECDL
vizsgával, gépírástudással állást keresek Gödöllőn. 20/467-3158
+ Kisebb családi házba takarítónőt keresünk.
20/363-5688.
+ B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező sofőrt
keresek (német nyelvtudás előnyben) Németországba sofőrködésre. 20/363-5688.
SZOLGÁLTATÁS

+ Gödöllői élelmiszer üzletbe keresünk ELADÓT. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
abc.mini.abc@freemail.hu email címen lehet.

+ Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa,
Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz megyek. www.barbarakutyakozmetika.hu, +36
20/9355059.

+ Lakatosokat, fényezőket és autószerelőket
keresünk gödöllői munkahelyre túlóra lehetőséggel. Kiemelt órabér. Jelentkezni: 20/3705412, velexi100@gmail.com

+ Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, teljes lakás kiürítés, épület bontás, FUVAROZÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/642-1221
www.radopakolo.hu
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Horkol és fáradtan ébred?

Életveszélyes lehet az alvás alatti légzéskimaradás!

A horkolás az alvás alatti légzészavarok egyik
gyakori tünete. Alvás közben a garat izmainak
tónusa csökken, ezért a belégzés során keletkező vákuum miatt a légutak bemenete egyeseknél elzáródik, és bár az agy és a mellkas
venne levegőt, a szájon és az orron át nem tud
beáramlani a levegő a légcsőbe a garat elzáródása miatt. A jelenséget obstruktív alvási
apnoénak hívjuk.
Az obstruktív alvási apnoe jellegzetes tünete
a hangos és nem egyenletes horkolás, amely
nappali fáradékonysággal, súlyosabb esetben
aluszékonysággal jár. A betegség gyakrabban
fordul elő férfiakban, mint nőkben, és különösen gyakori idősekben, kövérekben, cukorbetegekben és magas vérnyomás betegségben is.
A betegek kialvatlanságuk miatt napközben
fáradtak, nehezebben tudnak odafigyelni a
munkájukra, gyakrabban követnek el hibákat,
illetve autóbaleseteket is.
A betegek alvás közben hosszú másodpercekig, akár fél percen át nem kapnak levegőt,
ez olyan, mintha saját magukat fojtanák meg.
Az oxigénhiány következtében emelkedik a
vérnyomás, és romlik a szervek oxigénellátottsága. Ennek következtében akár szívinfarktus, agyvérzés vagy életveszélyes ritmuszavar is kialakulhat. A beteg az oxigénhiány, a
fulladásérzés miatt akár percenként felébred
álmából, és ez az oka annak a súlyos kialvatlanságnak, amelyet azután napközben próbál
pótolni a szervezet akár a legváratlanabb szituációkban is.
A gyanú esetén lehetőség van gyors otthoni szűrővizsgálatra, amelyhez a készüléket
Gödöllőn az Erzsébet Gondozóházban kölcsönözzük. A beteg adatainak betöltése után
a tenyérnyi készüléket hazaviszi a páciens,
lefekvés előtt „felveszi”, majd ha reggel felébredt, akkor kikapcsolja, és visszahozza az
Erzsébet Gondozóházba. Ott az adatok letöltése után 2 percen belül megvan a valószínű
diagnózis, illetve megtudjuk, mennyire súlyos
a probléma.
Amennyiben az otthoni szűrővizsgálat megerősíti az obstruktív alvási apnoe gyanúját,
akkor egy egyéjszakás kórházi kivizsgálásra
van szükség valamelyik országos intézet alváslaborjában. A Gödöllő vonzáskörzetében
lakó betegeket Budapestre vagy Törökbálintra
küldjük további vizsgálatra.
A kivizsgálás dönti el, hogy milyen kezelésre
van szükség.
A kezelt betegek úgy érzik, mintha újjászülettek volna. Ismét ki tudják magukat aludni,
frissen ébrednek, el tudják látni a feladataikat.
Könnyebben be tudjuk beállítani a vérnyomást és a vércukorszintet. A betegnek lesz
energiája mozogni, és könnyebben leadja a
korábban felszedett kilókat.
dr. Mucsi János tüdőgyógyász
www.erzsebetgondozohaz.hu

+ 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

+ 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

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/5431775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com

+ KARÁCSONYI, téli díszvilágítás kiépítése. FÁK,
veszélyes fák kivágása alpin technikával. Tujasorok visszavágása, metszése. Ereszcsatorna tisztítás. Zöld-hulladék elszállítás. 06-20-922-4400

+ Utak, járdák téli akadálymentesítése (hóeltakarítás, sózás), műszaki mentés (elakadt gépjármű mentése, műszaki mentés csörlővel, starter hidegindítóval). Tel.: 30/622-7421

+ 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

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

+ 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

OKTATÁS
+ CÉGEKNEK NÉMET üzleti kommunikáció:
nyelvoktatás, tolmácsolás, fordítás. Scherzinger
Mária 30/223-6715
+ Zen-meditáció
20/9225-115

+ 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
+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással 4.000Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács Péter 30-9546-504
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
20/4-359-650
+ 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
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620

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

Gödöllő

belvárosában:

+ ANGOL ÉS MAGYAR NYELV OKTATÁSA,
FEJLESZTÉSE! Gyakorlott tanítónőként Alsó
tagozatos gyerekek Angol nyelv tanítását, korrepetálását és Magyar Nyelvtan, helyesírás,
szövegértés gyakorlását, fejlesztését, valamint
nyolc osztályos gimnáziumi felvételire felkészítését vállalom. Házhoz megyek, tananyagról,
feladatokról gondoskodom. 20/4437-884,
70/633-8525

ADÁS~VÉTEL
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.: +3630-851-8763

+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 0630 8518 763
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230
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+ 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.: 06-30398-48-15;06-28-423-739.
+ 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.: +36-30-302-4570
+ 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.: 06-30-398-4815;06-28-423-739.
+ 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: 06/1-2931759, 70/942-0806, 20/465-1961

EGYÉB

+ Eladó fagyasztó szekrény, szinte új futópad,
gyerek síléc, Legó, távirányítós terepjáró, fekete
női kabát -újszerű. Ár megegyezés alapján. Érd:
20/9437-463

+ AMERIKAI HOT-DOG, HAMBURGER magyar módra a repülőtéri benzinkútnál. Hamburger, hot-dog: 500,- Ft. Sajtos hamburger,
sajtos hot-dog: 550,-Ft. Gödöllő, Repülőtéri út
9. (Sieberz mellett.)

+ AMERIKAI HOT-DOG, HAMBURGER magyar
módra a repülőtéri benzinkútnál. Hamburger, hotdog: 500,- Ft. Sajtos hamburger, sajtos hot-dog:
550,-Ft. Gödöllő, Repülőtéri út 9. (Sieberz mellett.)
+ 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
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) 06-30/536-4300, 28/611-728

A ritmus miattuk van életben!
„Realmente” Tour. Ez lett
a koncertsorozat neve,
amellyel a Kubai nép kedvenc zenekara a Buena
Vista méltó utódja a Habana Social Club érkezik
hamarosan
városunkba.

Sokáig ment a találgatás,
hogy az évtizedekig tartó
Buena őrület után vajon
lesz-e egyáltalán, vagy
melyik lesz az az együttes,
amely hivatalosan is kép-

viselheti a mindenki számára misztikus és utánozhatatlan Kubai életérzést.
A válasz pedig: Habana
Social Club. Rengeteg
együttes szerettet volna
kitörni és megismertetnie
magát a világgal azonban
a Kubai vezetés ezúttal
egyszerűen választott. A
legnépszerűbb formációnak adta meg jogot, hogy
utazzon. A Habana Social
Club szintén több évtizedes tapasztalattal rendelkező együttes. Clemente
Hechevarria az alapító egy
olyan hangzásvilágot talált, amellyel egyenesen
az emberek lelkét és szívét
célozta meg. A régi nagy-

+ 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
+ HÍZÓK ELADÓK 20/4699-295
+ Eladó egy 160 kg-os HÚSSERTÉS, és
ugyanitt ingyen elvihető érett trágya. Érd:
30/2323-140
+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.

szerű mindenki számára
ismert slágerek mellett
népszerű dalok átdolgozásai és természetesen az
általuk írt zenék is hallhatóak lesznek ezen a felejthetetlen estén. Az együttesben egy-két fiatal tag is
van, de Clemente nyilatkozatai egyértelműen igazolják, hogy ez egy tudatos és
szuper döntés volt. „Amikor két generáció zenészei
dolgoznak össze, és persze
megértik egymást, abból
világslágerek születnek”
mondta az együttes vezetője. Azt nagyon jól tudják
az együttes tagjai, hogy ha
valami jól működik, akkor azon változtatni nem
kell, de „Tökéletesíteni
azonban lehet”, hangzott
el a művészektől a mondat. A mostani Realmente
Tour ugyanis felér egy Kubai utazással. A zenészek
mellett táncművészek mutatják meg nekünk, hogy
milyen az igazi Kubai hangulat és e mellett vetítések
is segítenek nekünk abban,
hogy ez az este legyen
az, amiről sokáig fogunk
majd beszélni, és hogy
igazán átérezzük mit jelent

a boldogság. Az,
hogy ez a szuper
együttes a mi városunkban fogja
szórakoztatni
a
közönséget csupán csak a szerencse műve és
örülhetünk, hogy
ez így van. A szervezők eredetileg a
Kubai Nemzeti Balett miatt utaztak el a Karib szigetre és a tárgyalás napján derült, ki hogy ki lesz
a Buena Vista utódja így
emiatt az Európai turnéba
befért kis hazánk is. Egy

felejthetetlen este lesz ez,
ahol valóban szembesülhetünk azzal, hogy mit jelent
az a bizonyos Kubai életérzés és mindezt a legprofibb
és legnépszerűbb zenekar
mutatja meg nekünk. Páratlan…

Gödöllőn 2015. december 3.-án este 7
órakor lesz ez a szuper koncert a Művészetek Házában. Jegyek a helyszínen és
a jegy.hu oldalon.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. DECEMBER 1.

Megfejtés: Haydn egyik operájának a címe.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Fürjes M. Sára, Kaffka M. u. 3.,
Baranyi Józsefné, Béke u. 10.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Ráth István, Munkácsy M. u. 5.,
Dudás László, Szent János u. 1/c.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Mezei Gézáné, Palotakert 9.
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándék utalványát nyerte: Bánhegyi János, Fenyvesi nagyút
30., Juhász Enikő, Király u. 18.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kovács Józsefné,
Mohács u. 22., Berta Nándor, Balassi B. u. 5.
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