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Péterfalvai és kolozsvári diákok támogatására fordítják a Cavaletta adventi koncertjének bevéte(5. oldal)
lét.
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A városiasodás fél évszázadának jellemző és emlékezetes pillanatait eleveníti fel a 2016-os gö(6. oldal)
döllői naptár.

Remekeltek a Török Ignác Gimnázium tanulói
sportlövészetben a tanévi diákolimpián.
(8. oldal)

MEGKEZDŐDÖTT A VÁROSI MÚZEUM ÁTALAKÍTÁSA
December elsejével ideiglenesen bezár
a Gödöllői Városi Múzeum helytörténeti- és a szecessziós művésztelepet
bemutató kiállítása, és megkezdődik a
kiállítási tér felújítása. 2016 szeptemberében megszépült környezetben, a
jelenleginél korszerűbb körülmények
között nyílhatnak meg a megújult tárlatok. A Zsivajgó természet, a Cserkészet
története a kezdetektől 1910-ig című
kiállítások továbbra is nyitva tartanak
és félárú jeggyel tekinthetők meg.
A Gödöllői Városi Múzeum a Kubinyi Ágoston Program keretében 15
millió forintot kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától a felújításra, amit a város további 3,5 millió
forintos önrésszel egészített ki. Ezzel
kezdetét veszi az intézmény megújulása, s mivel a múzeum vezetése a mostani átalakítást csupán az első ütemnek
tekinti, a későbbiekben újabb korszerűsítésre készülnek.

Fotó: Korondi Judit

Megújuló belső tér, bővülő kiállítások

Ezzel a pályázati ciklussal a helytörténeti és a gödöllői szecessziós művésztelep tárlatai alakulnak át – tudtuk
meg Kerényiné Bakonyi Esztertől, a
múzeum igazgatójától.

Az átalakítást követően a két kiállítás helyet cserél, a látogatók előbb a
helytörténeti anyagot tekinthetik majd
meg, s ebből nyílik majd a művésztelepet bemutató tárlat. Így a művészte-

lepi anyag egy összefüggő területen
kerülhet bemutatásra, de ennek ellenére az új kialakítású osztott térben
a különböző művészeti területek (pl.
a szőnyegszövés, festészet) jobban
elkülönülnek majd. Az új hely arra
is lehetőséget ad, hogy a kiállítás kibővüljön néhány új résszel, például
a Leszkovszky György-hagyatékkal.
Átalakul a helytörténeti kiállítás
is, ami jelenleg véget ér az 1930-as
években. Az új koncepció szerint a
tárlat az újranyitás után a rendszerváltásig mutatja majd be Gödöllő
történetét. Itt is lesznek újdonságok:
az új térkialakítás során bekerül az
összeállításba a korábbi Mária-múzeum, és a Csupor-gyűjtemény egy
része is. Emellett mindkét tárlat új interaktív elemekkel gazdagodik, a megtekintést pedig kiállításvezető-füzet
segíti majd.
(folytatás a 6. oldalon)

Karácsonyi gyűjtés

Összefogás

A Társadalmi Felzárkóztatási Program keretében szervezik meg idén
is azt a nagyszabású akciót, aminek
célja, hogy minden rászoruló családban szebbé varázsolja az ünnepet, és
segítse, hogy az adományok a meg-

felelő helyekre jussanak el. A gyűjtés lebonyolításáról a Civil Fórum
keretében egyeztetettek a gyűjtésben
résztvevők: az önkormányzat munkatársai, a Civil Kerekasztal, a Megújult
Nemzedékért Alapítvány, a Fészek
Nagycsaládosok Egyesülete képviselői, a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai és a
városrészi egyesületek képviselői.
(folyatás a 3. oldalon)
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Novemberi képviselő-testületi döntések
Központ lesz a szolgálat
A testület módosította a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát. Az intézmény
neve Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Központra változik.
Törvényi rendelkezés szerint január 1-jétől a járásszékhely települési
önkormányzat kötelező feladata lesz
a család- és gyermekjóléti központ
működtetése a járás közigazgatási
területére kiterjedően.

Rendelet a közművelődési
feladatokról
Új rendeletet alkotott a képviselő-testület az önkormányzat közművelődési feladatairól.
Az eddig hatályos, 15 éve elfogadott
rendelet felülvizsgálatát az is indokolta, hogy az állami pályázatok benyújtásának elengedhetetlen feltétele
a város közművelődési feladatainak
szabályozásáról szóló rendelkezések, megállapodások becsatolása.
A rendelkezéseket a jelenlegi közművelődési intézmények elnevezésének és működésének megfelelően
módosították.

Változatlan díjak
Változatlanul hagyta a képviselő-testület a helyiségbérleti és a földterület-bérleti díjakat valamint a föld-

haszonbérleti díjakat a következő
évben.

Névhasználat
Engedélyezte a képviselő-testület a
település nevének használatát az október 21-én alakult Gödöllő és Testvérvárosai Baráti Egyesület nevében.
A civil szervezet célja Gödöllő nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése,
ápolása, testvérvárosi kötődéseinek
bemutatása, pártpolitikától mentes
módon, azon elkötelezett és tenni
akaró gödöllői polgárok önkéntes
közreműködésével, akik meg kívánják őrizni a testvérvárosi hagyományokat, be kívánják építeni a pozitív
nemzetközi tapasztalatokat a város
mindennapi életébe, tovább kívánják
fejleszteni a testvérvárosi együttműködést és a civil kapcsolatokat.

Támogatás a Rákos-patak
revitalizációjához
Az önkormányzat 3 millió forinttal járul hozzá
a
Rákos-patak
revitalizációjához kapcsolódó
megvalósíthatósági tanulmány
elkészítéséhez,
amiről 2012 óta
folynak egyezte-

tések a Fővárosi Önkormányzat, az
érintett budapesti kerületek és agglomerációs települések valamint Pest
Megye Önkormányzata között.
Ha valamennyi érintett támogatásával elkezdődik a tervezés, akkor a
patak teljes hosszára kiterjedő tanulmány kijelöli a fejlődési irányokat
és lehetőségeket, összehangolja a
fejlesztésekkel kapcsolatos kerületi-,
települési- és fővárosi érdekeket.

Ingatlanok értékesítése
A képviselő-testület 4 millió forintos
vételáron értékesíti Hajdú Csaba részére az Erdész köz 9. fszt. 3. szám
alatti, valamint 6,2 millió forintos vételáron dr. Horváth Zoltán részére
az Isaszegi út 41. fszt. 1. szám alatti
önkormányzati tulajdonú lakást.
Árverésen értékesítik a Zombor utca
1. szám alatti épület földszintjén lévő
159/A/51 helyrajzi számú üzlethelyiséget. A kikiáltási ár bruttó 16 millió
forint.

Logopédiai osztály

Ünnepség a rendőrségen

A képviselő-testület a következő tanév végéig meghosszabbítja a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola logopédiai alsó tagozatos osztályainak
elhelyezését a Mátyás király u. 10. sz.
alatti ingatlanban.

A Gödöllői Rendőrkapitányság felújított épületének átadása december
3-án lesz. Ezen az eseményen adja
át az önkormányzat a rendőrségnek

Az önálló Pest
megyei régióért
A Pest Megyei Önkormányzat kezdeményezéséhez csatlakozva a gödöllői
önkormányzat támogatja a megye
önálló NUTS 2 régióvá válását.
A főváros és Pest megye alkotta jelenlegi Közép-magyarországi Régió az
egy főre eső GDP tekintetében, Budapest hatása miatt, az unió átlaga felett
áll, ezért eltérően a többi hat magyar
régiótól, 2014-2020 között nem jogosult olyan mértékű és feltételrendszerű támogatásokra, mint a közösségi
átlag 75 százaléka alatti legfejletlenebb régiók. A régiók módosítása a
kormány kezdeményezésére, az Európai Bizottság egyetértésével, és az
EUROSTAT jóváhagyásával történhet, és a döntéshozatalt követő második év január 1-jétől lép hatályba.
A várhatóan létrejövő önálló Pest
megye a 2014-2020-as fejlesztési
ciklusra még nem lesz hatással, mivel
a támogatásra jogosult régiók listáját
az Európai Bizottság 2020. december
31-ig jóváhagyta.

a munkáját segítő új személygépkocsit, tájékoztatta a képviselőket a
polgármester.

Nemzetközi kapcsolatok
Gémesi György a közelmúltban tett
izraeli látogatásáról is beszámolt a
képviselő-testületnek.
Amint arról lapunkban is hírt adtunk,
az Izraeli Jegyzők Szervezetének
meghívására a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökeként
bemutatta a magyar önkormányzati
rendszert. Emellett baráti megállapodást kötött Beit Arye településsel.
Gödöllő és Beit Arye között négy
évvel ezelőtt jött létre kapcsolat és
azóta minden esztendőben érkeznek
hozzánk diákok a balatonlellei Nemzetközi Gyerektáborba, valamint Gödöllőről is fogadnak viszont fiatalolt
kat.

Amíg lehet, korszerűsítenek

Jól vizsgázott az aluljáró
A város több pontján is
folyamatosan dolgoznak a VÜSZI munkatársai, akik igyekeznek
kihasználni a kedvező
időjárást, és ahol lehet,
elvégezni a csapadékvíz elvezető rendszer
korszerűsítését.
A napokban befejeződnek a
Szabadság téri aluljáróban
folyó munkák. Ennek lezárását látványosnak ígérkező
terheléses próba előzte meg,
aminek során megpróbálták
elárasztani a létesítményt.
A próba célja az lett volna,
hogy a korábbi nagy esőzésekkor tapasztalt helyzetet
hozzanak létre. Ez azonban
nem sikerült, mivel az új vízelvezetés jól vizsgázott, a
víz folyamatosan távozott az
átereszeken, és a korábbinál jelentősen nagyobb átmérőjű csőrendszeren keresztül.
Szintén a csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítése zajlik a Mohács utcában, valamint
a héten megkezdik az ezirányú munkát az Eperjes utcában is, és ha az időjárás engedi, akkor a jövő héten a Szent Gellért utcában is.
Mindezek mellett persze a téli felkészülés is megtörtént, a hét végi havazásban pedig egy
gépjárműt be is vetett a VÜSZI a frekventált útvonalak csúszásmentesítésére. Mint Lantai
Csabától, a VÜSZI Nonprofit Kft. vezetőjétől megtudtuk, szükség esetén a szóró-toló gépjárművek bevethetők, és a megfelelő szóróanyag is rendelkezésre áll. Mivel a múlt télen
keveset kellett használni, mintegy 300 tonna útszórósót takarítottak meg, ezért az idén nem
jb
kellett vásárolni.
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szervezetten gyűjtIk az adományokat

Indonéz parlamentI küldöttség gödöllőn

Karácsonyi összefogás
ram résztvevői
összehangolják
a gyűjtést és az
adományok szétosztását, de csak
azokhoz jutnak
el, akikről információval
rendelkeznek. Épp
ezért kérik, hogy
ha valaki úgy
véli, környezetében olyan személy, család él, akinek
szüksége lenne a segítségre, jelezze
az illetékesek felé.

(folytatás az 1. oldalról)

Az elmúlt két év gyakorlata igazolta, megfelelő összefogással és
szervezéssel a korábbinál nagyobb
hatékonysággal végezhetők a karácsonyt megelőző különböző gyűjtési
akciók, és szélesebb körű, igazságosabb lehet az elosztás is.
A segíteni szándékozók idén is
több formában csatlakozhatnak a
gyűjtéshez – tudtuk meg Kecskés
Judittól, az önkormányzat civil referensétől. Egyrészt a városi óvodákban, valamint a Forrásban várják az
adományokat, elsősorban tartósélelmiszereket és ruhaneműket. Bíznak
benne, hogy a magánszemélyek mellett a városi cégek is kapcsolódnak a
kezdeményezéshez.
Az adománygyűjtés másik jelentős része a korábbi években már
jól bevált „cipősdoboz” akció. Aki
ebbe szeretne bekapcsolódni, attól
elsősorban gyerekeknek szóló könyveket, játékokat várnak, ezek a csomagok ugyanis nekik készülnek. Kérik, hogy a dobozokba csak olyan jó
állapotú tárgyak kerüljenek, amiket
saját gyerekeiknek is szívesen odaadnának! Ezeket a dobozokat, becso-

magolva adhatják le, s fontos, hogy
ráírják, hogy fiúnak, vagy lánynak
való, valamint azt, hogy hány éves(k.j.)
nek szóló ajándékot tartalmaz.
A december 5-én megnyíló
főtéri adventi vásáron az elmúlt A Társadalmi Felzárkóztatási Program főtéri faházának nyitvatartása:
években megszokott módon,
December 11., 12., 13., valamint
idén is külön faházban várják az 18. és 19-én, péntekenként 16–19,
adományokat a Társadalmi Fel- szombaton: 10–19, vasárnap: 10–
zárkóztatási Program munkatár- 16 óráig.
Rászoruló jelzése: Forrás, 06sai december 11-13-án, valamint
28/513-605-ös
telefonszámon
18-19-én.
(munkaidőben), valamint a polgárA szervezők bíznak benne, mesteri hivatal közigazgatási irodáhogy idén is sokak karácsonyát ján a 06-28/529-188-as telefonszászépíthetik meg az összefogás- mon (munkaidőben);
Nagyobb méretű adomány (példásal. Ehhez azonban arra is szükul műszaki berendezés, bútor) jelzéség van, hogy tudjanak arról, ha
se: Forrás, 06-28/513-605.
valaki segítségre szorul. A prog-

országos doktorandusztalálkozó
Mivel a doktori képzésben résztevőknek mindössze a negyede szerez tudományos fokozatot, a kormány megreformálja a javarészben
a felsőoktatási intézmények tanári
és kutatói utánpótlását képező oktatási formát. Erről is szólt pénteken
a Szent István Egyetemen
Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár. A
Doktoranduszok Országos
Szövetsége III. Mérföldkő
konferenciáját
megnyitó
szakpolitikus
elmondta,
hogy a képzés időtartama
háromról négy évre emelkedik, a nettó ösztöndíj az
első két évben havi 100
ezer forintról 140 ezerre
nő, a következő két évben
pedig 180 ezer forinttal számolhatnak a tudományos pályára készülő
fiatalok.
Az államtitkár beszéde második részében arról célkitűzésről szólt, hogy
Magyarország ipari termelési központi szerepkörének erősödésével
innovációs központtá váljon. Ennek

érdekében az ország már jelenleg is a
GDP növekvő arányát fordítja kutatásra és fejlesztésre. Ahhoz azonban,
hogy előrébb lépjünk a mérsékelten
innovátor államok sorából, a kutatási
rendszer működését is javítani kell.
A kutatási eredmények ugyanis nem

kerülnek át elegendő mértékben a
gazdaságba. A kutatás eredményeit
pedig meg kell mérni, és ennek legjobb terepe a gyakorlati hasznosításuk. E téren azért is kulcsszerepe
van a felsőoktatásnak, mert míg az
akadémiai kutatóhálózat mindössze
3 intézménye található a fővároson

kívül, az egyetemek, főiskolák 57
százaléka vidéken működik.
A kutatási feltételek átalakításának
egyik eleme a kutatói bértábla rendezése, három év alatt összesen 25
százalékos béremelés. A következő
az egyetemi oktatók esetében 20 százalékos kutatási munkahányad előírása. A harmadik: az egyetemeken
folyó alapkutatásokra
önálló költségvetési tétel
biztosítása. A cél a költségvetési támogatás 10
százaléka. Lényeges az
egyetemek vállalkozási
szabadságának növelése, az akadémiai kutatóintézetekkel való együttműködésük elmélyítése.
A háromnapos találkozó megnyitóján köszöntőt mondott Pecze Dániel, Gödöllő város alpolgármestere is,
amiben hangsúlyozta, hogy azoktól,
akiknek több talentum jutott – ezek
közé tartoznak a doktoranduszok is többet is vár el a társadalom.
(l.t.)

a város üzemeltetI majd a p+r parkolót
Véget értek a máriabesnyői P+R
parkoló építési munkálatai. A forgalombahelyezést követően a Mikes
Kelemen utca és a Gárdonyi Géza
utca végében lévő területen harminc
gépkocsi parkolót, négy mozgáskorlátozott parkolót, valamint tíz fedett
kerékpártárolót alakítottak ki, s épp
úgy kamerás rendszer vigyázza a járművek biztonságát, mint a gödöllői
vasútállomás mellett.
A műszaki átadás megtörtént, a
forgalomba helyezés folyamatban
van. A parkolót a város üzemeltetésre
átveszi, és 10 évig fenntartja, kezeli.
(bd)

Múlt héten pénteken Gödöllőre látogatott az indonéz parlament alsóházának küldöttsége. A delegációt Nurhayati Ali Assegaf képviselőnő, az
alsóház alelnöke vezette. A többségében politikus hölgyekből álló küldöttséget, a Grassalkovich-kastély meglátogatása után, Gémesi György polgármester fogadta a főtéren, a Világbéke-gongnál.
A csoportból többen meg is szólaltatták az Indonéziából származó szak(la)
rális tárgyat.

Iskolapadból a munkaerőpIacra

Keresett a jó szakember
Novemberben nyílt napot tartott a
gödöllői Madách iskola, melyen számos, az iskolával együttműködő cég
is jelen volt.
Az iskola képzési palettáján olyan
szakmák szerepelnek, melyek a
munkaerőpiacon keresettek. A partnercégek, így a nyílt napon kiállítóként részt vevő Siemens, CBA,

ákokat tanulmányaik során. A rendezvényre ellátogató általános iskolások és szüleik tájékoztatást kaptak
az iskolában folyó elméleti és gyakorlati képzésről, illetőleg első kézből kaptak információt arról, hogy
mit kínálnak és mit várnak el a partnercégek a náluk gyakorlaton lévő
diákoktól.

SPAR, BKV, Opel Gaál mindegyike
nagy számú tanulót foglalkoztat tanműhelyeiben és tanulmányaik befejezését követően sok esetben állást
is kínálnak a korábbi években náluk
gyakorlatot szerzett diákoknak.
Kocsi Tamás igazgató köszöntőjében elmondta, hogy egyre bővülnek a lehetőségek a szakképzésben,
mert jó szakemberekre nő az igény
a munkaerő piacon, az állam és a
cégek ösztöndíjjal támogatják a di-

A Petőfi Sándor Általános Iskola
8.c osztálya online vetélkedő nyerteseként VIP vendégként vehetett
részt a rendezvényen. A tanulók
bepillantást nyertek és ki is próbálhattak minden, a Madách iskolában
tanulható szakmát. A VIP-nap híre
és sikere városi szintre is eljutott és
a Petőfi iskola külön kérésére a 8.a
és 8.b osztály is eltöltött egy szakmai
délelőttöt az iskolában.
(i.m.)

Forgalomlassító demonstrácIóra
készülnek a blahaIak
Novemberben minden szombaton demonstrációt tartottak a blahai városrész lakói a sárga hídnál, a zajvédő fal megépítéséért. A Blaháért Társaság
által szervezett megmozdulással a városrész hosszú ideje meglévő problémájára, az M3-as autópálya okozta zajszennyezésre kívánták felhívni a
figyelmet, ami jelentősen megkeseríti a Blahán élők mindennapjait.
A zajvédőfal megépítésére még a parlamenti választás kampányban
ígéretet kaptak, ám azóta semmi sem történt, s az elmúlt hetek megmozdulásaira sem történt semmilyen reakció az illetékesek részéről. Ezért a
szervezők úgy döntöttek, december 8-án, 18 órakor a Szent Imre Katolikus
Óvodában fórumon egyeztetik álláspontjukat a további teendőkről. Első
lépésként forgalomlassító demonstrációt szerveznek, ennek részleteiről is
itt történik majd egyeztetés. A nyilvános lakossági fórumra minden érin(b)
tettet és érdeklődőt várnak.
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Mézes reggeli a Montágh iskolában
Az Európai Mézes Reggeli rendezvény alapötlete 8 évvel ezelőtt Szlovéniából indult. A cél
a méz fogyasztásán keresztül
az egészséges életmód népszerűsítése és a méhek bemutatásával a környezetvédelem
fontosságának hangsúlyozása.
A kezdeményezést a Földművelésügyi Minisztérium is fölkarolta és
bíztatta a méhész egyesületeket,
hogy minél szélesebb körben segítsék a csatlakozást. Idén a Gödöllői
Montágh Imre iskola is bekapcsolódott a mozgalomba. Szabó György
méhészmester jött el iskolánkba és
hozta magával a méhészkedéshez
szükséges eszközeit, hogy megismertesse a tanulókkal a mézkészítés

csínját-bínját, a méhek életét, izgalmas világukat. A gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták az előadást,
és alig várták, hogy megkóstolhassák a finom mézeket, amiket a lelkes
szakember hozott a saját „termésé-

ből”. Nagyon ízlett mindenkinek és
a gyerekek hálásan adták át méheket
ábrázoló rajzaikat, majd új, érdekes
ismeretekkel és tápláló energiával
gazdagodva folytatták a tanulást
(k.j.)
ezen a rendkívüli pénteken.

Színes családi program – Adventi Bazár a Gödöllői Waldorf Iskolában
Kicsik és nagyok is találtak kedvükre valót a hagyományokhoz híven,
november 21-én megrendezett Adventi Bazáron a Gödöllői Waldorf
iskolában. Most is, mint mindig
nagy készülődés előzte meg a
sokak által már régóta várt színes családi programot. A szervező diákoknak és szülőknek
köszönhetően különleges átalakuláson estek át a hétköznapok
tantermei: bensőségesen berendezett Teaház, Csokizda, Reformbüfé, sokféle kézműves foglalkozás,
diákok és kézművesek portékáiból
rendezett kirakodóvásár várta az
ellátogatókat a karácsonyi készü-

lődés jegyében. Itt kapott helyet
többek között a Gödöllői Fészek
Nagycsaládosok gyűjtési akciója is.
A tartalmas szórakozást színvonalas

zenei, cirkuszi és euritmia bemutatók szolgáltatták több helyszínen
is, a táncoslábúak pedig moldvai
és ír táncházban rophatták a táncot
örömükre. A pezsgő forgatagban,

amely egyúttal megszokott találkozó helye régi kedves szülőtársaknak
és diákoknak is, a kicsik a Waldorf
Bábszínházban és a Kristályerdőben
pihenhették ki a fáradalmakat.
A Bazár hangulatából ízelítőt
kaphatnak az ellátogatók a hamarosan megkezdődő főtéri
adventi vásáron is, ahol idén is
megjelenik az iskola és óvoda
többek között – a már szintén
hagyományos – míves Családi
naptárával, kézműves termékkel,
természetes alapanyagú játékokkal,
könyvekkel.

Döntőben az „oSKAr Music”

www.waldorf-godollo.hu
Kecskés Judit

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: 06-30-2952-456

ŐSZENTSÉGE FERENC PÁPA MEGHIRDETTE AZ
IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENT ÉVÉT.
A Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika a Váci
Egyházmegye egyik kiemelt temploma, melyben a
szent évi búcsú elnyerhető.

A szent év és A szent kApu ünnepélyes megnyitása 2015. december 13-án a délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében lesz.
A szentmisén zenei szolgálatot teljesít a Máriabesnyői
Szent Ferenc Gyermekszkóla.
Szeretettel várjuk a testvéreket!
***
December 13-án, 11.30-kor a Magyar Állami Operaház művészeinek karácsonyi koncertje lesz, melyre
szintén szeretettel várunk mindenkit! A belépés díjtalan!

MEGHÍVÓ
Pataki Pál
új könyvének bemutatójára
„Akiben akarat van, azt a sors vezeti, akiben nincs, azt sodorja.”
(Seneca)
Helyszín: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
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

Nagy népszerűségnek örvendenek a különböző tehetségkutatók. A televíziós
megmérettetések sorát színesíti idén a Talentometer, amin egy gödöllői csapatnak is szurkolhatunk. Az amatőr zenekaroknak kiírt vesenyben ugyanis az
„oSKAr Music” bejutott a verseny döntőjébe, ami 2015.december 13-án lesz
az A38 hajón, ahol élőben, tévéfelvétel mellett lehet meghallgatni a csapatot, és
persze szavazatokkal támogatni a gödöllői fiúkat.

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL
A FELÚJÍTÁSI ALAPRÓL
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A társasházunkban a közös költségek
mellett felújítási alapot is fizetnünk kell.
Évek óta semmilyen felújítás nem volt
a házban, akkor miért kell fizetnünk a
felújítási alapot, ez kötelező? A felújítási
alap létrehozásának és felhasználásának milyen szabályai vannak?
Dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza: Tisztelt
Érdeklődő! A társasházak nem kötelesek felújítási alapot képezni, de az alap
képzése minden társasháznak érdeke,
az előbb vagy utóbb esedékessé váló
felújításaira.
A felújítási alap képzésének elhatározása esetén – a külön jogszabályban
meghatározott legkisebb mérték figyelembevételével – a hozzájárulás mértékét, valamint az alap felhasználásának
szabályait a szervezeti- működési szabályzatban (SZMSZ) kell meghatározni.
Az alap a társasházi törvényben meghatározott felújításokra használható fel.
A felújítás legalább egy fő szerkezetére
kiterjedő munka, ami az eredeti állapotot
megközelítőleg vagy teljesen visszaállítják, illetve az eredeti használhatóságot,
üzembiztonságot növelik. A felújítás lehet teljes, illetve részleges, de ide tartozik

a ház korszerűsítése és energiamegtakarítást eredményező beruházásai is.
Az évente elfogadásra kerülő költségvetésnek a felújítási munkákat is tartalmaznia kell. A felújításokról a döntést a
közgyűlésnek kell meghoznia – akár az
éves költségvetésében akár esetenkénti döntéseivel – és a felhasználásra az
SZMSZ-ben meghatározott szabályokat
kell alkalmazni. Általában a felújításokról a közgyűlés a jelenlévő tulajdonosok
többségi szavazatával dönt. Itt kell megemlítenem, hogy a rendes gazdálkodás
körét meghaladó kiadásokról csak valamennyi tulajdonos egyhangúlag dönthet, ezért fontos ezen kiadások elkülönítése a felújítási kiadásoktól.
Ha a társasház közössége legalább a külön jogszabályban meghatározott mértékű felújítási alapot képez és a további
feltételeket is teljesíti, akkor jogosulttá
válhat kamattámogatott hitel igénybevételére is. Amennyiben a társasház a
felújítási alapot lakástakarék pénztári
számlájára helyezi el, a befizetései után
30%-os mértékű állami támogatásban is
részesülhet. A támogatások miatt mindenképpen érdemes felújítási alapot képezni és a támogatásokat igénybe venni
a beruházások költségeinek csökkentése érdekében.
dr. Váczi Árpád ügyvéd
2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.
vaczi.arpad@gmail.com
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

A tűz csiholói
Nehéz időkben, amikor egy-egy
kérdésben kínzó feladat eldönteni, melyik a helyes út, nagy
szükség van olyan emberekre,
akiknek erkölcsi tartása irányul
szolgál. Amikor nem bízunk önmagunkban, amikor fel akarjuk
adni, a legnagyobb segítséget
olyan személyek példája nyújthatja, akik a legnehezebb helyzetben sem adták fel, akik képesek voltak leküzdeni nem csak
körülményeiket, hanem sokszor önmagukat is. Ilyen embereket mutat be Nyári Krisztián
legújabb könyvében.
Katonatisztek, sportolók, papok, tudósok,
feltalálók, nők és férfiak, ismert és kevésbé ismert emberek történeteit gyűjtötte
egybe a szerző. Bár más-más származással és családi háttérrel rendelkeztek, s
különböző életutat jártak be, mégis több
közös szál köti össze őket. Valamennyien
bátrak, céltudatosak voltak, s erkölcsi tartásukat épp oly fontosnak tartották, mint
magyarságukat. Harminc hős a XIX. és a
XX. századból, harminc különleges történet.
Gondolták volna, hogy Hajós Alfréd titok-

ban készült fel az első olimpiára? Édesanyja és egyetemi professzora csak az
utolsó pillanatban tudta meg, hogy indul
a versenyen.
A szintén olimpiai bajnok Takács Károly
sportlövészetben szerzett dicsőséget hazánknak 1948-ban. A rajthoz állásra több,
mint egy évtizedet kellett várnia, közben
elvesztette jobb kezét. Mindössze néhány
hét alatt, már a lábadozás idején tanult
meg bal kézzel tökéletesen lőni.
De olvashatunk Fadlallah el Hedad Mihályról, aki Szíriából menekült ide, majd
az Osztrák–Magyar Monarchia tábornoka lett, s Arábiából hozatott lovakkal tenyésztette ki a világhírű bábolnai ménest.
És emeljünk ki egy nőt is, hiszen a könyv
több olyan hölggyel is megismerteti az ér-

A CAvAlettA jótékonysági ünnepi konCertje

A Cavaletta és Györe Zoltán között
már régi a kapcsolat, hiszen a kórus az
„1848, te csillag”, a „Magyar századok”, és a „Szadai oratórium” mellett
több kisebb művét megszólaltatta már.
A most bemutatásra kerülő mű szintén
különleges, hiszen a karácsony misztériumát járja körül. Györe Zoltán a
legszebb magyar karácsonyi versekből készített válogatást, s így született
meg – ahogy Márton-Danku István
fogalmazott – egy nagyon szép, békés, ihletett mű, ami néhány nappal
karácsony előtt, mély lelki élményt
nyújt majd az érdeklődőknek. A hang-

deklődőket, akik – bár nehéz sors várt rájuk – kiemelkedtek társaik közül. Teleki
Blanka nevét ma is ismerjük. Nehéz elhinni, hogy amikor pedagógiai elképzeléseit
megismerték, apja elmebetegnek akarta
nyilváníttatni. Ő azonban szembe ment a
konvenciókkal. Meg is lett az eredménye:
a forradalom és szabadságharc bukása
után tíz év börtönre ítélték, amiből hatot
töltött le. Párizsban halt meg, utolsó szava
az volt: Magyarország.
És hadd említsünk Michnay Gyula, az
egyetlen ember, akinek sikerült megszöknie Recskről, és először számolt be
a világnak a kényszermunkatáborról. De
olvashatunk többek között Steinschneider Lillyről, az első magyar női pilótáról,
Hummel Kornélról a Vakok Intézete papjáról, akit egy orosz katona lőtt le, amikor
meg akarta védeni az intézetben lakó nőket, és Zichy Antóniáról és Zichy Karolináról, Battyhány Lajos feleségéről és
szeretőjéről, akik életük végéig a magyar
szabadság ügyének elszánt védelmezői
voltak. Harminc érdekes, elgondolkodtató
és példamutató történet.
„Csak akkor születtek nagy dolgok,/Ha
bátrak voltak, akik mertek” - írta Ady
Endre „ A tűz csiholója” című versében.
A Nyáry Krisztián által összegyűjtött merész magyarok ma is példát mutatnak nekünk elkötelezettségből, hazaszeretetből
és emberségből.
(Nyáry Krisztián: Merész magyarok) nyf

versenyen az ősbemutató mellett más
művek is megszólalnak, így többek
között a Cavaletta új CD-jéről is hallhat majd művet a közönség, ami jól
illeszkedik az est ökumenikus adventi
összeállításához.

lést, hanem jótékony célt is szolgál. A
rendezvény célja, hogy a Református
Líceum és Gimnázium kárpátaljai
testvériskolájának, a Péterfalvai Református Líceum, valamint a Kolozsvári Református Kollégium diákjainak
nyújtson támogatást, egy, a gödöllői
diákokkal közös utazáshoz, melynek
során I. világháborús katonasírokat
keresnének fel. Az út jelentősen bőví-

Az új kiadvány annak a koncertnek
az anyagát tartalmazza, amit a nyáron
Ronchi dei Legionariban mutatott be
a Cavaletta. A lemezen olyan szakrális
művek szólalnak meg, mint a Stabat
Mater, Pergolesitől, a Pie Jesu, a Panis
Angelicus, valamint két Ave Maria.
Az adventi hangverseny azonban nem
csak az ünnepre való lelki felkészü-

tené a kárpátaljai és az erdélyi magyar
diákok történelem ismeretét. Az ő
déd- és ükapáik is harcoltak az Isonzó mentén, ám nekik rendkívül kevés
esélyük van arra, hogy segítség nélkül
tiszteleghessenek hőseik/hőseink sírjánál. Ehhez a közös utazáshoz szeretnének segítséget nyújtani a jegyek
jk
bevételéből.

Karácsonyi legenda
December 19-én a Szentháromság
templomban az esti szentmisét követően különleges ősbemutató tanúja lehet a közönség. A Cavaletta
Nőikar, a Református Líceum és
Gimnázium Kamarazenekara és
Líd Leánykara előadásában csendül fel Györe Zoltán Karácsonyi
Legenda c. műve, amit a Cavaletta
kórusának vezetője, Márton Danku
István kérésére komponált a szerző.
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önálló kiállításon mutAtkozik Be A líCeum művésztAnárA
Erőteljes ecsetvonások, élénk színek
jellemzik Fabók-Dobribán Fatime alkotásait, amikből december 10-én a Művészetek Házában nyílik kiállítás.
A Gödöllői Református Líceum művésztanára 2004-ben végzett festőművészként a Magyar Képzőművészeti
Egyetemen, majd ugyanitt doktorált
2014-ben.
2012 óta rendszeresen vesz részt kiállításokon, városunkban is bemutatkozott már, hiszen a GIM-Ház
Kerttörténetek című tárlatának egyik
résztvevője volt. A Művészetek Házában hamarosan megnyíló önálló kiál-

lításán átfogóbb képet kaphatunk róla.
„Megközelítésmódom legfontosabb eleme az idő személyes szempontból való
érzékelése, és az élmény alapú gondolkodás. Nagyon érdekesnek tartom a
valóság érzékelésének és megélésének
kérdését. Mindenkinek saját, személyes
élettörténete befolyásolja a hozzá érkező élmények lerakódását. A valóságból
származó élmények és azok lenyomatai dolgozni kezdenek, minden újabb
és újabb emlékkel kapcsolódik össze,
egyedülálló áramlást indítva el ez által. A személyiségben való kalandozás,
a fejben utazás, a képzelt barátok, és a

mesék üzenete állandó témáim. Gyakran ábrázolok kiragadott részleteket,
amelyek hordozzák a kép mondanivalóját. Egy-egy gesztus, mozdulat, öszszekulcsolt karok, vagy épp a ruházat
képviseli az adott szereplő történetét.
Erős színeket használok, amelyek saját helyükre kerülve további jelentéssel
árnyalják a kép mondanivalóját. A színharmónia, a textilek, a környezet mind
hozzájárulnak a képbe való belehelyezkedés élményéhez.– nyilatkozta egy korábbi kiállításán a fiatal művész.
A gödöllői közönség december 10-től
egy hónapon át tekintheti meg munkáit
a Művészetek Háza konferenciatermében.
kj

6 Gödöllői SzolGálat

2015. december 1.

Város-Kép

Megkezdődött a Városi MúzeuM átalakítása

Megújuló belső tér, bővülő kiállítások
(folytatás az 1. oldalról)

A felújítás miatti zárás jó alkalom
arra is, hogy a műtárgyak is gondos
kezek közé kerüljenek. A következő
hónapokat a szakemberek arra is kihasználják, hogy elvégezzék a szükséges tisztítási, restaurálási munkálatokat.
Mindeközben már elkezdődtek annak a hétmillió forintos pályázatnak
a munkálatai, aminek során megújul
a múzeum világítása és fóliák kerülnek az ablakokra. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott
program keretében a műtárgyvédelmi
előírásoknak megfelelő LED-es világítást építenek ki, ami nem roncsolja az értékes alkotásokat. A pályázat
eredményeként a német ERCO bizto-

sítja majd a megfelelő fényeket, ami
kifejezetten múzeumi világítási rendszerekre specializálódott.
A Zsivajgó természet, a cserkésztörténeti kiállítás most még nem
változik, továbbra is látogatható, de
a későbbiek folyamán, a Kubinyi
Ágoston Program keretéből ezeket
is szeretnék felújítani. Szintén folya-

matosan zajlanak a
múzeumpedagógiai
foglalkozások, és
tavasszal új időszaki kiállítás is
nyílik, ami Gödöllő
várossá válásának
50. évfordulójához
kapcsolódik majd.
A jövő esztendőben több kiadvány megjelentetését is
tervezi a múzeum, így például Körösfői-Kriesch Aladár életmű katalógusát, ami Őriné Nagy Cecília készít,
valamint a gyerekek számára a Tündérkert újabb részét, amiben Kócos és
Copfos a Királyi Váróval ismerkednek meg.
(k.j.)

Izgalmas téma kerül terítékre a Kávéházi Esték vasárnapi rendezvényén, ez alkalommal a gasztronómia és az irodalom kapcsolatába pillanthatnak be az érdeklődők.
Megismerhetik azokat az írókat, költőket, irodalmárokat, akiknek a nevét az ételeknek
(is) köszönhetően tartjuk számon. Megtudhatják, kinek mi volt a kedvence, hogyan
készültek a finomságok. Kiderül, miért Újházy a tyúkhúsleves, kinek köszönhetjük a
Gundel palacsintát és más különlegességeket. De szó lesz arról is, mi a kedvencük a
kortárs gödöllői szerzőknek.

Meghívó

Dr. Gémesi György
dedikálással egybekötött
könyvbemutatója
2015. december 10-én
(csütörtök) 18 órakor.
Helyszín:

Ünnepi díszben a belVáros
Advent első vasárnapjára ünnepi
díszbe öltözött Gödöllő belvárosa.
A múlt héten kikerültek a fényfüzérek és felállították a főtéren a város
karácsonyfáját, amit az Isaszegi út
38. alatt lakó Csongorádi László és
Csongorádi Lászlóné ajánlották fel,
amiért ezúton is köszönetét fejezi ki
a város.

Mint megtudtuk, idén is több
fenyőfát ajánlott fel a lakosság,
és több vállalkozó is segítette a
munkákat, amiért szintén köszönet illeti őket, épp úgy, mint a fa
alpintechnikával történt szakszerű
kivágását végző Dóra Gézát.
Az ünnepi fények november
29-én, advent első vasárnapján
gyúltak ki, december 5-én pedig megynyílik
a már hagyományos adventi
forgatag is, ahol
nem csak vásár várja majd
a
látogatókat,
hanem a karácsonyra való lelki
felkészülésre is lehetőség nyílik. December 13-án ide
érkezik meg a Betlehemi láng, s in-

Gödöllői Városi Könyvtár

(Dózsa Gy. út 8.)

A bemutatóra jelentkezni szükséges.
RRészvételi szándékukat kérjük, jelezzék:
cs.peterfi@gmail.com, vagy
06-20/268-2450

Nyilvános dedikálások

a Fáma Könyvesboltban
(Szabadság tér 9.):

December 15. (kedd), 16–1800
December 21. (hétfő), 16–1800

nen indul tovább, hogy minél több
otthonba elvigye a béke üzenetét. A
belváros ünnepi díszítésében hagyományosan vízkeresztig, azaz január
6-ig gyönyörködhetünk.
(ny.f.)

ötVen éV képei a Városi naptárban
Gödöllő 2016-ban ünnepli várossá nyilvánításának 50. évfordulóját. A fél évszázad jellemző és emlékezetes pillanatait
eleveníti fel a 2016-os városi naptár, amit bizonyára örömmel böngésznek majd városunk lakói.
Sokaknak a gyermekkort idézik meg a képek, s lesznek olyanok is, akik örömmel fedezhetik fel a képeken az ismerősöket, barátokat, vagy éppen önmagukat.
Emlékeznek még arra, amikor ökrös szekerek jártak az
utcákon? Részt vettek a felvonuláson május elsején? Utaztak a „kis Mukival” vagy a fapados HÉV-vel? Benne voltak a röplabdacsapatban? Tudtak arról, hogy Fidel Castro
ellátogatott az egyetemre? Jártak a kastélyban, amikor ott
még szociális otthon működött? Ha igen, akkor bizonyára
azt is tudják, mit jelent a még ma is meglévő felirat: „Nye
kurity!”
Valóságos időutazás a jövő évi naptár, aminek oldalain az
egykori kapucinus szerzetesekkel épp úgy találkozhatunk,
mint 60-as évek úttörőivel, politikai potentátjaival, sportolóival, példaképeivel.
A városiasodás mindennapjait összefoglaló 2016-os
naptár karácsonyig miden gödöllői család megkapja.
(bdz)

2015. december 1.

Jön a hideg, még nem késő elkezdeni a
madarak etetését
Ha elkezdtük etetni a madarakat, csak tavasszal hagyjuk
abba. Az sem mindegy, mivel
etetünk.
Télen nem minden madarunk vonul
melegebb tájakra, sok faj itt marad.
Kevésbé ismert tény, hogy tőlünk
északabbra fekvő területekről hozzánk jönnek telelni a madarak.
Az etetés nagy segítséget jelent a
környékbeli madaraknak, mi pedig
gyönyörködhetünk a színpompás
forgatagban az etető környékén. A
gyerekek is előszeretettel figyelik a
sürgés-forgást, szívesen segítenek az
etető töltögetésében.
Az etetési időszak az első fagyok
beálltával (általában október vége,
november eleje) kezdődik, és április
végéig is eltarthat. A költési időszak
kezdetén az etetést abba kell hagyni.

Ha elkezdtük az etetést, akkor egész
télen gondoskodnunk kell annak
folyamatosságáról, mert a kistestű
madarak kevés tartalékot tudnak felhalmozni. Ha nincs feltöltve az etető,
a rövid nappalok alatt máshol nem
tudnak táplálkozni akár egy éjszaka
alatt is könnyen elpusztulhatnak.
Nem feltétlenül kell kész madáretetőt vásárolni, akár néhány perc alatt
lehet készíteni egy üdítős palackból,
tejes dobozból, illetve kis kézügyes-

séggel barkácsolhatunk is. Ezzel a
gyerekeket is le lehet kötni.
Amennyiben nem tudjuk biztosítani, hogy naponta többször eltávolítsuk az eleséget fedő hóréteget, akkor
gondoskodjuk fedélről az etető fölé,
mert a hó alatt lévő eleséggel nem segítünk a madaraknak.
Etethetünk növényi magvakkal, nem
sózott, nem pirított
fekete napraforgóval,
amit
keverhetünk
muharral, kölessel.
Dióbelet, mogyorót,
földi mogyorót is
adhatunk kiegészítőként. A diót elég
megtörni, szétnyitni,
nem kell kiszedegetni a dióbelet. Állati zsiradékkal, nem
sós, nem kifőzött
szalonnával, faggyúval, illetve készen
vásárolható úgynevezett cinkegolyóval. Ez faggyú, és
magvak keverékéből készített eledel,
amit csak fel kell akasztani a fa ágára. Tehetünk ki vajat, vagy lágy sajtot, amit a gyengébb csőrű madarak
is előszeretettel el fognak csipegetni,
ezzel rengeteg kalóriára szert téve.
Nagy kedvencük még a fák, borok
ágaira felszúrt alma, amiből tehetünk
a földre is. Az etetőanyagokat legjobb, ha kombináljuk. Adhatunk még
főtt rizst, főtt tésztát, akár levesben

főtt zöldséget is, de soha ne tegyünk
az etetőbe kenyeret, kenyérmorzsát,
ezek ugyanis megerjedve a madarak
pusztulását okozhatják.
A vörösbegy és a rigók jobban
szeretnek a talajon táplálkozni, ezért
érdemes úgynevezett talajetetőt létrehozni. Egyszerűen söpörjük el a
lehullott leveleket, és csináljunk az
etetőhely fölé ágakból, nádszövetből, műanyag fóliából féltetőt, ami a
hótól megvédi a területet. Az ide helyezett táplálékot szívesen fogyasztják a verebek is.
Tegyünk a munkahelyünk, irodánk, vagy akár a tanterem ablakába
egy virágalátétet. Ezt akár kétoldalas
ragasztóval is rögzíthetjük leesés ellen, töltsük fel, és hamarosan megjelennek az első vendégeink. Néha a
mókusok is megdézsmálják az etetőket. Ha nincs az etetőtálca fölött tető,
akkor naponta többször söpörjük ki a
havat, hogy hozzáférjenek a madarak
az eleséghez. Érdemes néhány kisebb lyukat fúrni az etetőtálca aljára,
ahol a víz ki tud folyni.
Ha tehetjük, helyezzünk el az etető közelében itatót is, mert a madaraknak a téli napokon is szükségük
van folyadékra. Lehetőleg naponta
többször törjük, olvasszuk fel a jeget, hogy tudjanak inni a kis tollas
barátaink. Cserébe a gondoskodásért
tavasztól minden nap elkényeztetnek
énekükkel, miközben rengeteg rovartól szabadítják meg környezetünhirpress.hu
ket.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Irma és Vilma:
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Élő-Világ

Tódor: Sajnos visszakerült a
Szeptember óta gazdikeresők. Két élet- telepre így újra gazdakereső. Igazi
vidám szuka kölyök. Külön-külön is örök- felfedező, így szökésbiztos kerítés
befogadhatók.
mellé mehet csak. 5 éves puli kan.

hogyan aszalJunk gyümölcsöt?
A gyümölcsaszalás a legősibb tartósítási eljárás, amelyhez nem kell
semmilyen segédanyag, tartósítószer,
csomagolóanyag. Kevesen aszalnak
otthon gyümölcsöt, pedig az aszalás a
legősibb tartósítási eljárás, amelyhez

ben fürdessük meg és használhatjuk
azokat is. Célszerű a szilvát 1-2 %-os
szódabikarbóna oldatba mártani, mert
ez leoldja a szilva felületét bevonó
viaszréteget. Ezután a szilvát le kell
öblíteni tiszta vízzel. Az aszalás ala-

nem kell semmi segédanyag, tartósítószer vagy csomagolóanyag. Ősszel
sok otthonban felhalmozódik az alma,
a körte vagy a szilva, ne hagyjuk,
hogy megromoljon. Aszaljuk meg!
Az aszalt gyümölcsök nemcsak finomak, hanem egészségesek is: az el-

csony hőmérsékleten, 55-60 fokon
kezdődjék, később ezt 75-80 fokra
lehet emelni. Egy kg szilvából 30-35
deka aszalvány származik.

készítésükhöz nincs szükség cukorra,
kicsi a súlyuk, jól tárolhatók, de szép
és jó aszalványt csak egészséges, érett
gyümölcsből lehet készíteni. Nem
szabad összetéveszteni az aszalást a
szárítással. A termény 70-80 %-os
víztartalmát oly módon kell 15-20
%-osra csökkenteni, hogy fokozatosan, lassan aszalunk, mert így a termény nem veszíti el az értékes levét,
a zamatát és a felszínén nem képződik
kemény, rágós kéreg.
Az aszalandó gyümölcsöt tisztítsuk
meg, ha van, akkor szedjük ki a magját, daraboljuk fel. A barnuló gyümölcsöket se dobjuk ki, citromsavas víz-

Milyen kerti terményeket érdemes
megaszalni?
A gyümölcsök közül az őszibarackot,
a szilvát, az almát, a körtét, a birset.
A zöldségfélék közül a sárgarépát, a
petrezselyem gyökeret, a zellert, a vöröshagymát. Feltétlenül érdemes télire aszalni fűszernövényeket, kaprot,
tárkonyt, lestyánt, citromfüvet, borsosmentát, bazsalikomot.
Kiválóan aszalható a legtöbb termesztett és gyűjtött ehető gomba.
Ezen utóbbiakat aszalás előtt tessék
megvizsgáltatni! Nem lehet aszalásra
használni a hazai szőlőket, nem érdemes kísérletezni a mazsola készítésével!
Nyáron a napon aszalással is lehet
próbálkozni: a vékony rétegben, napra kiterített, előkészített gyümölcsöket, időnként megforgatva, szerencsés
esetben 5-10 nap alatt megaszalhatjuk. Lehet aszalni a gáztűzhely sütőjében, alufóliával kibélelt tepsiben és
nagyon jól beváltak az asztali, elektromos aszalók is.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő

November 28-án és 29-én
9-11 óráig:

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

Domi: Fiatal ivartalanított kan. Robosztus kinézete ellenére, agresszió mentes. Viszont sajnos szökik, így csak szökésbiztos, alapozott kerítés mellett fogadható
örökbe. Tündéri mackó.

Saci: Fiatal, ivartalanított, játékos
szuka. Sajnos nagyon régóta gazdikereső. Szeretnénk ha az idei karácsonyt
családban tölthetné.

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.

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
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röplabda – rövid kalandozáS a cev kupában

Kettős vereséggel búcsúzott a TEVA-GRC
Rövidnek bizonyult az idei
Challenge-Kupában
való
szereplés a TEVA-Gödöllői
RC számára, miután a horvátországi 3-0-ás vereséget
követően, az elmúlt heti, gödöllői visszavágón is hasonló
arányban kapott ki a Mladost
Zágráb csapatától Horváth
András együttese és ezzel
búcsúzott a CEV-Kupától.
A párharc előtt még magabiztos továbbjutásról álmodoztak a gödöllőiek, ami az odavágón elszenvedett
3-0-ás vereség tudatában már kisebb
csodának számított volna. Nos, a ha-

zai pálya sem eredményezett előnyt
a visszavágón, miután a lényegesen
nagyobb tudással rendelkező horvát
együttes ezúttal sem hibázott. Ugyan
megrángatták a mieink az ellenfél nem
létező bajuszát, de ezzel is csak a szoros szettekre és a szép” halálra” futotta
az erőből. A TEVA-GRC kettős vereséggel és 0-6-os szett aránnyal búcsúzott az idei Challenge kupa sorozattól.
Challenge-kupa 2. selejtezőkör, viszszavágó: TEVA-Gödöllői RC – Mladost Zágráb (horvát) 0-3 (-26, -15,
-23)
A bajnokságban és a Magyar Kupában
jöhetett az önbizalom visszaszerzése.

kerékpár – bike-zonenál a jövő bajnokai

XCO-Kupasorozat: Gödöllői bajnokok
Bár az idei év hivatalos
díjátadójára csak december 5-én kerül sor,
már biztos, hogy az XCO
(olimpiai cross-country)
kupasorozat
győztese
U9-es lány és fiú, illetve
az U11-es lány kategóriákban is a Bike-Zone tagjai közül kerül ki.
A 2013-ban elindult munka érni látszik. Már az előző évi bajnokságban

sok dobogós helyet szereztek a gödöllőiek, köztük XCO U9 kategóriában a
fiúknál és a lányoknál is magyar bajnoki címnek örülhettek az egyesületnél,
de az idei év még gyümölcsözőbb lett.

SporTlövéSzeT – diákolimpia orSzágoS dönTő

Gödöllői arany csapatban
A Török Ignác Gimnázium
sportlövői alig egy év felkészülést követően, az elmúlt hétvégi, Nyíregyházán rendezett
tanévi Diákolimpia sportlövők
országos döntőjén remekültek: egy-egy csapat aranyat és
ezüstöt, valamint egy egyéni
ezüstérmet szereztek.
Az év legrangosabb diákversenyén
összesen 320-an indultak a különböző korcsoportokban és kategóriákban. Az általános-, illetve a középiskolás légpuskások fiú és leány
mezőnyében külön-külön 40-60
versenyző állt lőállásba az országos
döntőben. A gödöllőiek részéről már
a megyei selejtezőből való továbbjutás is szép teljesítmény volt, de az
eredmények felülmúlták Szucsák
Mátyás edző várakozásait is.
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Sport

Légpuska 20 lövéses, középiskolás
leány csapatban aranyérmet nyert a
Bencsik Dorottya, Lévai Krisztina, Peressényi Klaudia csapat 508
körös teljesítménnyel. Ugyan itt az
egyéni versenyen Lévai a második
(176 kör), Peressényi az ötödik, míg
Bencsik a nyolcadik helyet szerezte
meg.
Légpuska 20 lövéses, általános iskolai fiúk mezőnyében a Klenczner
Márton, Zsiborás Márton, Molnár
Mátyás alkotta trió 503 körrel a második lett. Egyéniben Klenczner az
ötödik, míg Zsiborás a hatodik helyen végzett. A 20 lövéses, középiskolás fiúknál egyéni Bertalan Csongor a negyedik legjobb eredményt
érte el (177 kör), míg csapatban a
Bertalan Csongor, Nagy Zsombor,
Szegedi Gergely alkotta hármas a
hetedik lett.

labdarúgáS – FelemáS idényzáró

November végi gólzápor
Gólzáporos meccsekkel búcsúzott az őszi szezontól a GEAC,
valamint a Gödöllői SK kettes
számú csapata. Az „egyetemisták” 7-2-es zakóba szaladtak
bele Mogyoródon, míg a GSK
II. Szabó László mesterhármasának is köszönhetően könnyedén, 6-2-re nyert Galgamácsán.

jéig, ugyanis a hatodik helyen álló házigazdák hét góllal terhelték a gödöllőiek
kapuját, míg válaszként csak két gól érkezett. A GEAC csapata 14 ponttal a 12.
helyről várja a tavaszi folytatást.
Pest megyei II. Közép-csoport, 1. forduló: Mogyoród FC – Gödöllői EACSZIE 7-2 (4-0) Gól: Angyal Zoltán,
Vida Balázs.

A Pest megyei II. osztály Közép-csoportjában szereplő Gödöllői EAC labdarúgói az első fordulóból elhalasztott
mérkőzésüket pótolták. A Mogyoród
elleni idegenbeli párharc során kiderült,
hogy Nagy Béla tanítványai már téli álmot aludtak, legalább is 90 percen ere-

Megyei III – Könnyed győzelem
Könnyed győzelemmel zárta az őszt a
Gödöllői SK második számú formációja a november végére kiírt első fordulós
mérkőzésén idegenben. Kerecsényi F.
Norbert együttese már az első játék-

Rá is fért Széles Petráékra, ugyanis
elmúlt három találkozójukat elveszítették, sőt még szettet sem sikerült
nyerniük. Ez már a múlt, miután előbb
a kupában hozta a kötelezőt a Budapest-bajnokságban szereplő Emericus
KSE elleni 3-0-ás győzelemmel a csapat, majd a női NB I. alapszakaszának
kilencedik játéknapján a TFSE csapatát verte a TEVA-GRC 3-0-ra hazai
pályán.
A TEVA-Gödöllői RC csapata 15
ponttal az 5. helyen áll a bajnoki tabellán.
NB I. alapszakasz, 9. forduló
TEVA-Gödöllői RC – TFSE 3-0 (18,
20, 13)
Magyar Kupa nyolcaddöntő, 1.
mérkőzés: Emericus KSE – TEVA-GRC 3-0 (11, 17, 13)
-ttAz elmúlt hétvégén megrendezett VII.
Kőbányai Bringa Park Kupán biztosította be a csipet-csapat a bajnoki címeket. Az U7-es fiú korcsoportban az első
helyen, az U9-es fiúknál az első és harmadik, az U11 lányoknál és a fiúknál
egyaránt az első és második, míg az
U13-as fiúknál az első és a harmadik
helyen végeztek a mountain bike versenyszámban.
A Bike-Zone túl azon, hogy a jövő bajnokait neveli, szemléletet formál és az
egészséges életmód követésére ösztönöz. Ezt díjazva, az Energiatakarék a
2015-ös évtől kezdődően kiemelten
támogatja az egyesület munkáját. -él-

– Ma nekem jött ki legjobban a lépés,
aminek nagyon örülök - nyilatkozott
a legeredményesebb versenyző, Lévai Krisztina - de a csapat minden
tagja megérdemli a gratulációt a
nagyszerű eredményekért és a kitartó
edzésmunkáért. Ez úton szeretnénk
megköszönni a támogatást szüleinknek, Fábián Bertalannak, a Török
Ignác Gimnázium igazgatójának,
valamint a lőterünknek otthont adó
ARMCOM Zrt. dolgozóinak és vezérigazgatójának, Ferenczi Ferenc-mnnek.

aSzTaliTeniSz – négy meccS, három győzelem

Dobogón a kiemelt pontvadászatokban
Remekül teljesítettek az országos bajnokságban szereplő
gödöllői csapatok. A férfiak NB
II-es bajnokságában az első
számú alakulat 10-8-ra nyert
Cegléden, míg a hölgyeknél
12-6-ra múlta felül a GEAC idegenben a Szekszárdot. Az NB
III-as bajnokságban szereplő
harmadik számú férfi csapat
11-7-re tudott nyerni Vácon.

és nyert magabiztosan, amivel már
13 pontos a bajnokságban, ezzel a
képzeletbeli dobogó harmadik fokát
foglalja el.
A Pest megyei I. osztály küzdelmeiben szereplő GEAC IV-es csapat hazai pályán fogadta a nagyobb játékerőt képviselő Budaörsöt és kapott
ki 13-5-re, ezzel továbbra is két pontos a gárda és a 11. helyet foglalja el a
tabellán csoportjában.

A ceglédi vendégszereplés igen izgalmasra sikeredett, de végül a gödöllőiek elhozták mindkét pontot, ezzel 10
egységet gyűjtve a 4. helyen állnak
jelenleg csoportjukban. A hölgyek
magabiztosan verték a hazai pálya
előnyét élvező Szekszárd negyedik
számú alakulatát, ezzel nyolc pontos
a GEAC és a harmadik helyen áll jelenleg.
A férfi NB III. Közép-csoportjában
szereplő GEAC III. Vácon vigadott

Férfi NB II. Keleti-csoport, 8. forduló: Szuperinfó CVSE I. – Gödöllői
EAC 8-10
Női NB II. Keleti-csoport, 8. forduló: Szekszárd AC IV. – Gödöllői EAC
6-12
Férfi NB III. Közép-csoport, 9. forduló: Váci Reménység SE III. – Gödöllői EAC III. 7-11
Pest megyei I., 9. forduló
GEAC IV. – Budaörsi 2i SC III. 5-13
li

kézilabda – a juniorok maradTak hibáTlanok

Nem jött össze a hevesi skalp
Rangadót játszott a Gödöllői
KC felnőtt férfi és junior csapata is az NB II-es bajnokságban
az elmúlt hétvégén a Heves ellen hazai pályán. A felnőtteknek nem sikerült a listavezető
elleni bravúr, ellenben a junior
gárda magabiztosan nyert, így
száz százalékos teljesítménynyel zárta az őszt.
Bartos Gábor tanítványai mindvégig kiélezett párharcot vívtak a csoportot vezető hevesiek ellen, de a
pontszerzés elmaradt, mert a vendégek jobban koncentráltak mind védekezésben, mind támadásban. A GKC

-lt-

-tt-

Sakk – TarTalékoSan nem menT

Kettős GSBE vereség
Két mérkőzésen ültek asztal
elé a Sakkbarátok Egyesületének csapatai az elmúlt
hétvégén. A több éljátékosát
nélkülöző csapat az NB II-es
csapatbajnokságban 8-4-es,
míg a Pest megyei I/A csoportban 5-0 arányú vereségbe szaladt bele.

részben eldöntötte a három pont sorsát,
többek között a harminc perc alatt három gólig jutó Szabó László (a képen)
közreműködésének köszönhetően. A
GSK II. 26 ponttal a 7. helyen telel a
megyei III. osztály Közép-csoportjában.
Pest megyei III. Közép-csoport, 1.
forduló: Galgamácsa ÉESK – Gödöllői
SK II. 2-6 (0-4) Gól: Szabó László (3),
Zabó Ottó, Pakuts Barna, Gál Levente.

13 ponttal a harmadik helyről várja
majd a téli szünet utáni folytatást.
Mácsár Gyula junior együttese számára a veretlenség megtartása volt a
tét a bajnoki sorozatban. Ez sikerült
is a fiataloknak, miután magabiztos
játékkal verték a Heves megyei riválist, ezzel hétből hét meccset megnyerve, száz százalékos mutatóval,
14 ponttal természetesen listavezetőként vonulnak jól megérdemelt téli
pihenőjükre.
NB II. Északi-csoport, 10. forduló:
Gödöllői KC – Heves SE 16-20 (1010)
Juniorok: Gödöllő – Heves 39-21

A jövőt nézve biztató, hogy mindkét
csapatban három-három ifjúsági játékos szerepelt, akik helyt is álltak:
az NB II-ben Nagy Adrián és Pervai László magabiztosan győzött,
míg a megyében küzdő ötfős csapat
első táblása, a nyolcéves Nagy Dániel sokáig tartotta a döntetlen állást senior megyei bajnok ellenfele

Szilveszteri Futás
December 31-én ismét megrendezésre kerül a szilveszteri futás,
amelyre sok szeretettel várják az
érdeklődőket a szervezők. A „Fussunk át 2016-ba” elnevezésű év
végi kocogás rajtja a Dózsa György
úton található Erzsébet Szálló elől
lesz majd. A 2016 méteres távra 12
órakor dördül el majd a képzeletbeli
startpisztoly!

ellen, csak a végjátékban hibázott.
A Gödöllői SBE első csapata a 11.
helyen áll az NB II-es csapatbajnokság Erkel-csoportjában, míg a
GSBE „kettő”, három játéknap után
a kilencedik pozícióból várja a folytatást a Pest megyei I/A csoportban.
NB II Erkel csoport, 5. forduló
Mátra SE – GSBE 8-4
Győzött: Nagy A., Pervai L.; Döntetlen: Bándy A., Hönsch P., Sillye
K., Törőcsik J.; Vesztett: Nagyajtai
G., Ruttkay P., Kozma G., Tóth M.,
Téglás M., Fehér M.
Pest megye I/A osztály, 3. forduló
Veresegyház – GSBE II 5-0
Vesztett: Nagy D., Szűcs L., Rigó J.,
Sztrehalet M., Friedháber K.
-vb-

oXijob.hu - karácSonyi
labdarúgó kupa
Idén december 20-án kerül sor a
hagyományos férfi felnőtt Karácsonyi Labdarúgó Kupára a Táncsics
Mihály úti Sportcentrum fedett,
műfüves pályáján, amire még várják
a nevezőket a szervezők.
További infó és részletek:
www.sevo.hu,
Telefonszám: 06/70-283-05-88

2015. december 1.
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
2015. szeptember 15-től a GÖMB
Alkotócsoport
A mikrokozmosz
és Chelemen Paula
Teremtés
hangszeres témákra című kiállítása
A GÖMB kiállításán Balla Vera, Fábián
Dénes Zoltán, Kovács Gabriella, Lőrincz
Ferenc, Madarász Gegely, Mácsai Mária,
Márvány Miklós, Mészáros János, Pirók
Irén, Posztobányi Péter, Sz. Jánosi Erzsébet, Szentiványi-Székely Enikő, Szinvai
Pál és Varga Zoltán Zsolt
alkotásait láthatják.

www.chopinzeneiskola.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
„GÖDÖLLŐ VIRÁGAI”
„GÖDÖLLŐ VIRÁGAI” címmel látható
KUNSZT VERONIKA népi iparművész kiállítása

A tárlat Magyarország tájegységeinek hímzett- és
szőttes anyagát két helyszínen mutatja be.
Szeretettel hívjuk és várjuk a kiállítás záróeseményére a GIM-Házba, december 12-én, 16 órára, egy
szakmai tárlatvezetésre!
GIM-Ház, 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660
E-mail: gimhaz@invitel.hu www.gimhaz.hu
A kiállítás másik helyszíne:
Művészetek Háza Gödöllő,
Rendezvény- és kiállító terem,
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.

A kiállítás a „Művészetek kertje” 2015 tematikus
év programja.
Támogatók:
Gödöllő Város Önkormányzata
Művészetek Háza Gödöllő
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Közérdek

A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT DECEMBERI ÉS JANUÁRI MEGJELENÉSEI
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT DECEMBERBEN ÉS JANUÁRBAN az alábbiak szerint
jelenik meg:

2015. ÉVI UTOLSÓ MEGJELENÉS: DECEMBER 15.
2016. ÉVI ELSŐ MEGJELENÉS: JANUÁR 26.
A hirdetésfelvétel 2014. december 15-től 2016. január 12-ig szünetel!

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

A Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/a. pontja alapján pályázatot hirdet
TERÜLETI VÉDŐNŐ munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott időre szóló
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkakör betölthetőségének kezdő
időpontja: pályázat elbírálását követően azonnal.
A munkakörbe tartozó lényeges
feladatok: Gödöllői vonatkozó körzetre szólóan – a jogszabályokban
meghatározott – területi védőnői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma,
• érvényes működési kártya,
• büntetlen előélet,
• egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
• szakmai önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági
bizonyítvány az alkalmazhatóság
feltételeinek igazolására (büntetlen
előélet, foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt nem állás),
• orvosi alkalmasság igazolása,

• pályázó nyilatkozata arról, hogy a
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 21.
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, vagy személyesen a fenti
címen – Nagy Árpád igazgató részére
címzett – lezárt borítékban.
A munkakörrel kapcsolatos egyéb
szükséges információt Kövesdi Brigitta csoportvezető védőnő nyújt a
430-655/236 mellék telefonszámon.

A Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.)
pályázatot hirdet GYERMEK-FOGORVOS munkakör betöltésére
A munkakör 2016. január 1-től – a
vonatkozó praxisjog megszerzése
mellett – határozatlan idejű, teljes
idős közalkalmazotti jogviszony formájában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladat:
0-18 éves korosztály szűrő-vizsgálata (iskolafogászati tevékenység is) és
rekonstrukciós fogászati ellátása.
Illetményre és egyéb juttatásokra az
1992. évi XXXIII. tv (KJT) rendelkezései és az intézet belső szabályzatai
az irányadók.

Pályázati feltételek:
• orvos-egyetemi végzettség,
• gyermek-fogorvosi szakvizsga,
• legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
melyből legalább 3 év gyermekfogászati szakmai tapasztalat
• érvényes működési kártya,
• büntetlen előélet,
• praxisjog megszerzéséhez a személyi feltételek meglétének igazolása
(313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet)
Kérjük a pályázók nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati

eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A fentieket igazoló dokumentumok
a pályázati anyag részeként – a szakmai önéletrajzzal együtt – nyújtandók
be!
Pályázat benyújtható: postai úton,
vagy személyesen – Nagy Árpád
igazgatónak címezve – a fenti címre.
Benyújtási határidő: 2015. december
15.
A munkakörrel kapcsolatos egyéb
szükséges információt Nagy Árpád
igazgató nyújt a 28/420-655 telefonszámon.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 30-december 6-ig:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
December 7-13-ig:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

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. december 1.
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Mozaik

A VÁROSI PIAC ÜNNEPI
PROGRAMJA ÉS NYITVA TARTÁSA:
December 5. (szombat) 9-11-ig:
Vendégünk a Mikulás
Dec. 14-től (hétfő): Fenyőfa-árusítás.
Dec. 23. (szerda):
Halászléfőzés: 2 szelet hal, 0,7l
hallé .......................... 690 Ft/adag
Töltött káposzta: 2 tölt.+ apró
60dkg ....................... 690 Ft/adag
Dec. 30. (szerda):
Kocsonyafőzés: 0,7l ... 400 Ft/adag
(Az ételek rendelhetők a helyszínen vagy 06-30/5030777)
Dec. 29-30-31.: Szilveszteri kellékek árusítása.
ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:
Dec. 20. (Aranyvasárnap): 7–12-ig
Dec. 24. és 31. (csütörtök): 7–12
ZÁRVA: Dec. 25-26., január 1-2.
Kellemes ünnepeket és
boldog új esztendőt kívánunk!

Gödöllői kávéházba
MOSOGATÓ-KÉZILÁNY
munkatársat
keresünk!
Jelentkezés személyesen:
2100 Gödöllő, Dózsa
György út 13. címen
vagy telefonon:
06-20/322-0372
telefonszámon.

FELHÍVÁS!
A Városi Piac
csarnoképületében üzlet
kiadó!
Információ:
Személyesen: Vilhelm Ferenc
vagy
telefonon: 06-30/5030777
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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
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+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

+Harasztban jó állapotú kockaház, 720m2-es telken sürgősen eladó!
Iár:19.9MFt! 20-539-1988

+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

+Gödöllőn, Blahán a kertvárosban, zöld övezetben 80 nm-es, bútorozott, teraszos, panorámás tetőtéri lakás 1-2 főnek külön bejárattal, kocsibeállóval kiadó. 70/678-3556

+Sürgősen eladó nappali+5 szobás, 1996-ban épült jó állapotú családi
ház Gödöllőn, teljesen alápincézett, dupla garázzsal, tárolóval, plusz egy
különálló 1 szobás ház is van a telken. Iár: 24.8 MFt! (20)804-2102

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy 110nm-es, nappali+3szobás családi ház kertkapcsolatos terasszal, garázzsal, telepített örökzöldekkel,
igényes kialakítású zsalugáteres ablakokkal. I.á.: 37,5mFt 20-919-4870

+30 nm-es, fa tüzelésű, kábeltévés, internetes, összkomfortos,
bútorozott, jól szigetelt lakás kiadó 1 fő részére. 1 havi kaució
szükséges. Tel: 20/226-6503

+Központban, cirkós, 66m2-es, belső kétszintes jó állapotú lakás erkéllyel eladó! 19.9MFt! 20-539-1988

+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

+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

+KERESEK kertvárosban 140m2 körüli családi házat vagy eladó telket! 20-944-7025

+Meghívó művészettörténeti előadásra! Kedves Műkedvelő! December 4-én pénteken este 19.00-től szeretettel várjuk ismeretterjesztő előadásunkra: A MAGYAR BÚTOR TÖRTÉNETE címmel.
Előadó: Vészi Barnabás művészettörténész lesz. Az este során
minden hallgatónk vendégünk lesz egy pohár italra is. Jelentkezni: sohobolt@gmail.com, 06703650700 telefonszámon és
személyesen az üzletben is lehet. Belépőjegy 1000 FT.

+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

+(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
+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

+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza cégét,
szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák
INGATLAN

+(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

KÍNÁLATUNKBÓL: • Központ közeli, 1. em., 77
nm-es, 3 szobás, felújított, erkélyes lakás eladó.
Iár: 21 mFt.
• Belvárosi, újszerű, 80 nm-es, N+ 2 szobás, 2.
emeleti lakás 2 parkolóval eladó. Iá.: 27 mFt.
• A Nagyfenyvesben, a vasútállomás közelében 759
nm-es, 22 m széles építési telek eladó.Iá:12 mFt.
• A Csanakban N+5 szobás elegáns, újszerű, 250
nm-es cs. ház 1000 nm-es telken eladó. Iá:78 mFt.

+Veresegyházán, Széchenyi dombon, 300m2-es családi ház 1145m2es 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

+4 szoba+ nappalis, alápincézett, garázsos családi ház 900nm-es telekkel eladó központ közeli részen. Iár: 28,9MFt 20-772-2429

+Gödöllőn, a Kecskés dűlőn eladó egy 16m széles, 1912 nm-es zártkert,
aminek 30 %-a beépíthető. Iár: 3,9MFt. 70/611-2539, 70/611-2789

+Eladó a kertvárosban egy háromszobás felújított ház, új tető,
nyílászárók, szigetelés, fűtésrendszer, pince, garázs! Iár:24.4 MFt.
(20) 804-2102

+Gödöllő és Isaszeg határában eladó 1 ha 9025 nm nagyságú szántó,
jelenleg is gondozva. Iár: 3,9MFt. 70/611-2539, 70/611-2789
+Gödöllőn a valkói úton, a Spar közelében eladó egy 1019 nm-es szántó
(20x50m), jelenleg is gondozva. Iár: 3,9MFt. 70/611-2539, 70/611-2789
+Eladó Gödöllőn a kertvárosban kis telken egy 2,5 szobás, téglából
épült családi ház. I.á.: 14,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Kelemen utcában egy 1081nm építési telek. A telek előtt közművel ellátott aszfaltos út. I.á.:
14,5mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Lázár Vilmos utcában egy téliesített
hétvégi ház 550nm-es telken, 23gyümölcsfával, szőlővel.
I.á.: 8,5 mFt 20-919-4870
+(3901) Eladó Veresegyházon a Pacsirta utcában egy
800nm telken lévő nappali-étkező konyhás földszinti lakrész. Tetőtérben 3 szoba, fürdőszoba. Az ingatlan alá van
pincézve. Két helységből áll, mely garázsként funkcionál.
I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Panoráma utcában egy két utcára nyíló, teljes közművel ellátott 700nm telek. I.á.: 6,7 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 Szadán egy 2473nm területű építési telek teljes
közművel ellátva 40mes utcafronttal, szőlővel és termő gyümölcsfákkal van telepítve. I.á.: 15,5 mFt 20-919-4870

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

+Eladó Gödöllőn a Tábornok utcában egy 2szobás 50nm-es kis
családi ház. I.á.: 10,9 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllő fenyvesi részén egy 3szoba-konyha-étkezős családi ház teraszkapcsolattal, központi fűtéssel 642nm-es telken. I.á.:
19,9 mFt 20-919-4870
+Eladó Bagon panorámás telken egy szoba- konyha- fürdőszobás
épület nagyméretű terasszal, pincével, víz, villany, gáz az épületbe
bevezetve. I.á.: 2,5 mFt 20-919-4870
+(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 fenyves csendes utcájában egy 2szintes,
téglából épült családi ház 560nm-es telken, mely áll egy nappali-étkező-konyha, 2szoba, 2fürdőszobából. A ház alatt szuterén, garázs és egyéb helységek vannak kialakítva. Nappaliból kertkapcsolatos terasz nyílik. I.á.: 28 mFt 20-919-4870
+Gödöllőn, Belváros közeli, egyszintes, TÉGLAÉPÍTÉSŰ, 100 nmes, 3 szobás, KONVEKTOROS FŰTÉSŰ, parasztház jellegű családi
ház 329 nm-es telken eladó. Iá.:12.9M Ft Érd.: 06/70-4322028
+Gödöllőn, az egyetemi részen TÉGLAÉPÍTÉSŰ, 1. emeleti,
65 nm-es, konyha-étkező, kamra+ 2szobás, CIRKÓFŰTÉSES,
felújított lakás pincetárolóval, zárt udvarban lévő garázzsal,
100nm-es kertrésszel eladó. Iár: 17,8MFt. Érd: 70/4322028 www.sztarhazak.hu
+Eladó 1071 nm bekerített telek, amitől 100 méterre víz,
villany, gáz található. Iár: 4,1MFt. Tel: 30/467-3013
+Valkói úton, Sparhoz közel bekerített, külterületi (tartalék
építési övezetbe sorolt) telek eladó! 30/9866-035
+A HORVÁTORSZÁGI VIR szigeten – ingyen használható
hídról megközelíthető – 6 apartmanos villában egy földszinti,
kétszobás APARTMAN saját parkolóval, tengertől 90 m-re,
rendezett tulajdonviszonnyal ELADÓ. 70/773-6525
+Eladó egy 3 szobás, két bejáratú családi ház örökös hiánya miatt. 5 millió Ft + életjáradék. Kérem segítségüket!
Tel: 28/816-442
+Gödöllő központjában 40 nm-es, konvektoros, 1 szobás,
nagy konyhás, spájzos, parkettás, járólapos lakás eladó. Iár:
7,5MFt. Érd: 30/465-9921, 30/509-1181
+Gödöllőn, Királytelepen, frekventált helyen (iskola,
óvoda, busz) eladó egy 3 szobás, vegyes falazatú, erősen
felújítandó vagy lebontandó családi ház 570 nm-es telken.
Iár: 8 MFt. 30/509-9179
ALBÉRLET KIADÓ
+SZADÁN KIADÓ 3 szobás amerikai konyhás lakás. 60.000
Ft + rezsi, 2 havi kaució. 20/440-7966
+Gödöllőn zárt kertben egy 25 nm-es és egy 40 nm-es lakás,
Máriabesnyőn egy 30 nm-es lakás kiadó. Érd: 20/328-0417
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+Gödöllőn, a Szt. János utcában hosszútávra kiadó egy földszinti,
1 szobás, konvektoros fűtésű, jó állapotú lakás. Azonnal költözhető.
Bérleti díj: 55eFt/hó. Kéthavi kaució szükséges. Érd: 30/509-9179
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!! 10EFt/hó (6 hónap=48EFt) (20)804-2102

+2000-ben alakult 0 tartozású KFT-met betegség miatt ÁTADNÁM.
Tel: 70/7753-255
+A PATAK TÉREN GARÁZS hosszútávra kiadó. Tel: 30/9285-272
ÁLLÁS
+Gödöllői cég Karbantartó kollégát keres. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal: evocool@evocool.eu.

+AERECO légbevezetők beszerelése 3 napon belül! A higroszabályozású
légbevezetők beépítésével megelőzhető, ill. megszüntethető a páralecsapódás, penészedés. Nyílt égésterű gázkészülékekhez, kályhák, kandallók légellátásához speciális légbevezetőket is kínálunk. Kor-Mon Nyílászáró KFt. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 30/398-48-15; 28/423-739

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

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

+KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS. Fák, bokrok, ültetvények: kivágása, újratelepítése, metszése. Permetezés kézi és motoros permetezőgéppel. Rotációs kapálás. Fűnyírás, fűkaszálás, sövénynyírás. Ágak,
levelek elszállítása. Árok és ereszcsatorna tisztítás. 30/747-6090
+KARÁCSONYI, téli díszvilágítás kiépítése. FÁK, veszélyes fák kivágása alpin technikával. Tujasorok visszavágása, metszése. Ereszcsatorna tisztítás. Zöld-hulladék elszállítás. 06-20-922-4400
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30508-1380, 06-28-784-752
+Gödöllői éttermünkbe keresünk pultost. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe@freemail.hu email címen lehet

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

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

+Gödöllői éttermünkbe keresünk konyhai kisegítőt. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe@freemail.hu email címen lehet.
+Gödöllői üzletünkbe munkatársat keresünk. Jelentkezni önéletrajzzal a következő e-mail címre: info@sonka.hu
+A KISTARCSAI AUTÓMOSÓBA B kategóriás vezetői engedéllyel rendelkező AUTÓMOSÓ MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK hosszútávra, azonnali
kezdéssel. Jelentkezés: 30/569-7227, e-mailben: biztosallast@gmail.com
SZOLGÁLTATÁS

+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 70-502-5620
+Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, teljes lakás kiürítés, épület bontás, FUVAROZÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/6421221 www.radopakolo.hu
+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

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda,
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, e-mail:
info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com

+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács
Péter 06-30-9546-504
+Kisebb-nagyobb szobafestés-mázolást és tapétázást vállalunk
korrekt áron, 17 éves festői tapasztalattal rendelkezünk. Hívjon bizalommal: 70/576-8925
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok
árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján.
Tel: 20/4359-650

+Baraksó Rita Gyógypedikűr, körömbenövés, köröm kezelése. Gödöllő – Tormay Károly Egészségügyi Központ Ortopédiai szakrendelő
(csütörtök). Bejelentkezés: 70/422-1978
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+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
OKTATÁS

+Műkörmös szék eladó! Kitűnő állapotban lévő gurulós, háttámlás, menetorsós (magassága 43-58 cm), acélvázas, műbőr kárpitos szék, a rá szabott pamut védőruhával eladó! Ára: 10.000 Ft.
Tel.:06308518763.

+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
+DExam angol középfokú (B2) nyelvvizsga Gödöllőn 2016. január
23-án: www.dexam.hu. Felkészítő tréning folyamatosan indul. Információ: dexamgodollo@gmail.com, 20/359-4201

+ANTIK ENTERIŐR GÖDÖLLŐ, Kossuth utca 40. Régiség és műtárgy
üzletünkben megtalálhatóak: híres festők művei, Zsolnay, Herendi,
Hollóházi porcelánok, antik bútorok, órák, kézi szőnyegek. Értékálló,
hagyomány őrző szép karácsonyi ajándékok már 5000 Ft-ig. Csütörtök délutánonként szakmai napokat tartunk, ahol megvizsgáljuk tárgyait, kérésére értékbecslést végzünk, ajánlatot adunk bizományosi
vagy készpénzes felvásárlásra. Kövessen bennünket facebook oldalunkon: Antik Enteriőr Gödöllő. Nyitva: H-p: 10.30-18.30ig Szo: 10-14
+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

EGYÉB
+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
+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.)
+HÍZÓ ELADÓ. 20/469-9295

+BABABÖRZE Gyerekholmik eladása, vásárlása kedvezményes áron
GÖDÖLLŐN, December 13-án VASÁRNAP 9-12-ig, a TÖRÖK IGNÁC
Gimnáziumban. Szeretettel várunk minden kedves ELADÓT és VÁSÁRLÓT! Információ és helyfoglalás: 20/3139-223
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230
+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
+Közúti elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga Gödöllőn. 70/433 50
33, WWW.PELIKANSULI.HU
ADÁS~VÉTEL
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1liter
2200Ft. Érd.: 0630 8518 763
+Velux tetőablakokhoz külső, belső árnyékolók 1,5 hetes szállítási
határidővel rendelhetők. Hővédelem, fényzárás, fényszabályozás,
akciós komfortcsomagok. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth Lajos u. 26. Tel.: 06-30-398-48-15;06-28-423-739.
+Redőnyök, szúnyoghálók, reluxák, harmonika a jtók, külső, belső
párkányok gyors gyártási és szállítási határidővel, komplett kivitelezéssel! Elérhetőségünk: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth
Lajos u. 26. Tel.: 06-30-398-48-15;06-28-423-739.

+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
+AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772
+Sohasem használt ELEKTONIK VARRÓGÉP eladó. Tel: 70/7753255
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

AZ OPEL GAÁL EGYÜTT FEJLŐDIK GÖDÖLLŐVEL
AZ OPEL GAÁL MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ IDÉN
ÜNNEPELTE 22. SZÜLETÉSNAPJÁT. FOLYAMATOS ÉS
MINŐSÉGI FEJLŐDÉS, PROFESSZIONÁLIS FEJLESZTÉS
JELLEMZI CÉGÜNKET, AMI UGYANÚGY IGAZ AZ ÚJ OPEL
ASTRA GÉPKOCSIKRA.
LEGÚJABB GENERÁCIÓJA AZ ASTRA K NEVET KAPTA.
AZ OPEL ÚJ „K” ÜGYNÖKÉT EGY RENDHAGYÓ V.I.P RENDEZVÉNYEN MUTATTUK BE EGY KÜLÖNLEGES HELYSZINEN, A GÖDÖLLŐI MOZIBAN.
EZÚTON SZERETNÉNK KÖSZÖNETET
MONDANI A GAÁL AUTÓHÁZ MAGÁN ÜGYFELEINEK ÉS CÉGES PARTNEREINEK !
A JÖVŐBEN IS FOLYTATNI SZERETNÉNK CSALÁDI VÁLLALKOZÁSUNK FOLYAMATOS FEJLESZTÉSÉT, MERT ARRA
TÖREKSZÜNK HOGY MEGFELELJÜNK
ÜGYFELEINK IGÉNYEINEK!
HA ÖNNEK FONTOS CSALÁDJA BIZTONSÁGA, AKKOR GÉPKOCSIJA MINŐSÉGI KARBANTARTÁSÁT BIZZA AZ OPEL
GAÁL SZERVIZÉRE.

TOVÁBBÁ KÖSZÖNJÜK A GÖDÖLLŐI
ÖNKÖRMÁNYZATNAK ÉS A GÖDÖLLŐI
MOZINAK, HOGY LEHETŐSÉGET BIZTOSITOTTAK A VIP BEMUTATÓ MEGRENDEZÉSÉRE.
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2015. December 1.
Beküldési határidő:
2015. december 8.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Nagy Erzsébet, Kazinczy krt. 12.,
Szilágyi Lászlóné, Százszorszép
u. 1.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Tóth Sándorné, Asbóth u. 1.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Ó-Nagy
Györgyné, Erzsébet királyné krt.
21.
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Spányik Anna, Szőlő u. 28., Nagy
István, Sajó u. 3., Koppányi Istvánné, Országalma u. 8.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Jenei Istvánné, Kandó K. u. 42. , Kiss Kata
Kitti, Csanak u. 12.

Utazz velünk

Bologna környékére I.
Október végén a Wizzair bolognai járatán (repülőjegy kb.30.000.-Ft./fő) sok ismerős gödöllői
arcot is felfedezhettünk, mások is kihasználták
azt, hogy a város remek kiindulópont a környék
felfedezésére, hiszen Modena, Ravenna, Ferrara,
Parma, de még San Marino és Firenze is könnyen
elérhető közelségben van.
A Marco Polo repülőtérről 15EUR-ért tudunk eljutni Bologna belvárosába, de természetesen ez
busszal is lehetséges (5EUR). Szállásunk a Fiera
városrészben lévő Novotel a megszokott 4*-os színvonalat és az Európában szinte minden városban
egyforma stílusú szobát nyújtja, de bőséges reggelivel 100EUR/4 fős család/nap áron teljesen barátinak mondható. Bár az érkezés napján ködös és borús az idő, azért délután még bemegyünk felfedezni
a város központját, a Piazza Maggiore környékét.
Az egykori piactéren található a grandiózus méretű San Petronio bazilika (a 15. legnagyobb templom a világon), ahol állítólag 25000 embert tudnak
egyszerre leültetni és 22 kápolna található benne.
További nevezetessége Giovanni di Modena XV.
századi freskója, mely Mohamed prófétát (is) ábrázolja, amint a pokolban küzd az ördöggel. (Belépő
nincs, de ez az egy kápolna 2EUR-ért látogatható.)
Az ominózus kép miatt 2002-ben és 2006-ban is támadás érte a templomot, nem véletlen, hogy most
is felfegyverzett katonák és rendőrök vigyázzák az
épületet. A tér mellett egy újabb csoda, a XVI. századi, bronzból készült Neptun szökőkút kápráztat
el minket és innen pár száz méterre már láthatóak a
„középkor felhőkarcolói”, vagyis a 97 méter magas
Asinelli és a 48 méteres Garisenda torony.
A 12-13. században 180 ilyen monumentális építmény állt a városban, mára 20 maradt meg belőlük. Az Asinelli 3EUR-s belépődíjért megmászható és fentről lenyűgöző a kilátás, de jó tudni,
hogy a szűk lépcsőkön néha kaotikus a közlekedés. A város gasztronómiai szempontból is kitűnő választás, a boltokban és éttermekben finom
tortellinik, pizzák, mortadellák, sonkák és borok
közül válogathatunk és még őszi hűvösebb idő ellenére is rengeteg a kiülős hely.
Sok fiatal közlekedik kerékpárral (egyetemi város,
Európa legrégebbi, 1088-ban alapított egyetemével)
és a fiatalok miatt főleg tavasztól őszig rengeteg
koncert és fesztivál kínál pezsgő kulturális életet.

Másnapra már autót is bérlünk, fiús program lesz,
ugyanis Maranello és a Ferrari múzeum, valamint
Modena (a kis múzeummal) van tervbe véve.
Aki szereti a szép autókat (és ki nem?) biztosan
nem fog csalódni. Eleve nem túl drága a belépő
(a kombinált jegy 26EUR/felnőtt és 10EUR/gyerek) és bent a Forma1-es autóktól kezdve az utcai
járgányokig mindent megcsodálhatunk, sőt külön
fizetős fotóért 2 autóba bele is ülhetünk, de van
szimulátoros vezetés is és 80EUR-ért 10percig
vezethetünk egy igazi Ferrarit! A modenai kisebb
múzeum egy óriási nagy teremből és egy külön
épületben lévő motorbemutató teremből áll, ez
gyorsabban körbejárható és itt is vannak autócsodák szép számmal. Egyébként a Lamborghini és
Maserati autókat is Modenában gyártják, ha valakinek nem felel meg az”ágaskodó paripa”.
Már késő délután van, mire az óvárosához érünk (a
világörökség része), ahol a Városháza, a 86 méter
magas Ghirlandina harangtorony és a Hercegi Palota is ámulatba ejtő. Az egyik kis téren vásár is van,
ahol sült gesztenyét, a híres modenai balzsamecetet
és más finom harapnivalót is vásárolunk. Mivel este
fél 7 előtt nem nyitnak ki a vendéglátó egységek,
így némi shoppingolás is belefér az időnkbe, majd
egy igazi olasz étteremben fogyasztjuk el a kiváló
tésztákat és pizzákat (azért igazi, mert a személyzet
az olaszon kívül nem beszél semmilyen nyelvet, de
mindenki nagyon barátságos és az ételek kitűnőek).
Már késő este van, mire visszaérünk Bolognába.
Másnap Ravenna és Ferrara vár ránk, de erről majd
a következő számban számolunk be!
www.sissytravel.hu/utazz-velunk

