
A Gödöllői Királyi Kastély
adventi programjai évről-évre
a hazai ünnepi rendezvények
élvonalába tartoznak. Az idén
is kiemelkedő kulturális előa-
dások és a már 14. alkalommal
megrendezett Adventi Kas-
télynapok mindenki számára
varázslatossá teszik a kará-
csonyvárást. A kastély adventi
rendezvényeinek sorát a hét
végén két különleges hangver-
seny nyitotta meg, ami a ha-
zai és a nemzetközi zenei élet
nagyságait vonultatta fel.
December 5-én Bogányi Gergely

Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész
estjét többszörösen is nagy érdeklődés
kísérte, hiszen Onczay Csaba, szintén
Liszt- és Kossuth-díjas gordonkamű-
vésszel és Szabadi Vilmos Liszt-díjas
hegedűművésszel közös koncertjén be-
mutatkozott a „Bogányi-zongora” is. A

művész saját fejlesztésű, futurisztikus
külsejű hangszerével az erőteljes, tiszta,
egyenes hangzás elérésére törekedett,
amely ugyanakkor gazdag felhangrend-
szerrel bír. A tavaly bemutatott zongorát
először hallhatta a gödöllői közönség.
Vasárnap este a Gödöllői Szimfonikus

Zenekar hagyományos adventi koncertje
varázsolta az ünnepet a kastély falai közé.

Az est Brahms Akadémiai ünnepi nyitá-
nyával kezdődött, majd a zenekar a vi-
lághírű Várdai István Junior Príma-dí-
jas és Liszt-díjas gordonkaművésszel
Rubinstein: II. csellóversenyét szólaltat-
ta meg, amivel néhány nap múlva a ne-
ves művész New Yorkban lép közönség
elé. Az est vendége volt a Csíkszeredai
Nagy István Művészeti Líceum Kórusa

is, amit már régi kapcsolat fűz a gödöllői
Frédéric Chopin Zenei AMI-hoz. Amos-
tani hangverseny ennek köszönhetően
valósult meg, az ő közreműködésükkel
csendült fel Rutter Magnificatja, amely-
nek szólóját Zavaros Eszter énekelte. A
koncerten Horváth Gábor, a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar vezető karmestere
vezényelt. (folytatás az 5. oldalon)

Bejutott a Hungary’s Got Talent döntőjébe a
Talamba ütőegyüttes, miután a középdöntőben
bekerült a három továbbjutó közé. (5. oldal)

Kicsiknek és nagyoknak egyaránt örömet szer-
zett a lappföldi Mikulás, Joulupukki, aki a múlt
héten Gödöllőn járt. (6. oldal)

Gémesi Csanád (GEAC) 8. lett a müncheni
nemzetközi kardvívóversenyen. A győzelmet
Szilágyi Áron szerezte meg. (8. oldal)
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FŐSZEREPBEN A ZONGORA ÉS A GORDONKA

Különleges élmények a kastélyban
Ünnep a rendőrségen

Megújulás
Jelentős esemény helyszíne volt decem-
ber 3-án a Gödöllői Rendőrkapitányság.
Ekkor adták át a szervezet felújított épü-
letét, Gödöllő városa pedig egy Dacia
személygépkocsival járult hozzá a ren-
dőrség munkájához.

A gödöllői kapitányság épületének
energetikai felújítása az ORFK és az Eu-
rópai Unió támogatásával megvalósult
projekt keretében zajlott le.Akorábbinál
sokkal korszerűbb épületet dr. Fekete
Csaba r. dandártábornok, a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetőjének ren-
dészeti helyettese adta át. A rendezvé-
nyen dr. Gémesi György polgármester
is beszédet mondott.

(folyatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1.oldalról)  

Gémesi György köszöntőjében el-
mondta, hogy a gödöllői rendőrség 
megújulása már az uniós elnökségi 
időszakban megkezdődött és a kapi-
tányság épületének felújítása ennek a 
folyamatnak egy örömteli állomása. 

A jeles alkalomból városunk is hoz-
zájárult a rendőrség lakosságbarát 
munkájához egy Dacia személygép-
kocsi adományozásával, amit a pol-
gármester és Rétfalvi Antal, a Gö-
döllő és Környéke Közbiztonságáért 

Közalapítvány kuratóriumának elnö-
ke adott át,valamint szintén átadásra 
került az a két rendőrségi kerékpár is, 
amiket holland testvérvárosunk, Wa-

geningen rendőrsége adományozott 
a gödöllői kollégáknak. 
A felújítást megelőzően a rendőr-
kapitányság épülete energetikai 

szempontból nem volt kellően 
hatékony, a fűtési rendszer, a nyí-
lászárók és a hőszigetelés sem 
felelt meg a mai kor követelmé-

nyeinek, melynek következtében az 
épület fenntartási költsége magas 
volt.
A korszerűsítés során megtörtént a 
fűtési rendszer felújítása, a hőszi-
getelés, a kazánok és a nyílászárók 
cseréje, napkollektorok telepítése és 
a fényforrások korszerűsítése.

A közel 300 millió forintos beruhá-
zás során felújították az épület hom-
lokzatát és kicserélték az elöregedett 
nyílászárókat is, s így jelentős ener-
giamegtakarítást lesz lehetséges, és 
az ügyeiket intéző polgárok számára 
is komfortosabbá teszi az itt töltött 
időt.                 jk

Jövőre a biztosítók már nem kínál-
hatnak jobb feltételeket az újonnan 
szerződő autósoknak, mint a régi 
ügyfeleknek. Sok autós csak azért 
váltott évente biztosítót, mert a kö-
telező gépjármű-felelősségbiztosí-
tást új ügyfélként, az előző évinél 
jelentős kedvezménnyel köthették 
meg, ami hátrányosan érintette a 
régi, „hűséges” ügyfeleket. Az új 
szabályozás értelmében azonban 
vége a diszkriminációnak. 
Az Országgyűlés  kötelező gépjár-
mű-felelősségbiztosításról (kgfb) 
szóló törvény módosításával arra 
kötelezte a biztosítókat, hogy 
meglévő ügyfeleiknek jövőre már 
nem kínálhatnak az új ügyfelek-
nek kínáltnál hátrányosabb díjta-
rifát.

Az új szabályozás szerint a bizto-
sítók  már csak korábbi ügyfeleik 
hűségét tudják elismerni díjtarifá-
jukban. A változtatást azért kez-
deményezték, mert egyes bizto-
sítók az elmúlt években csak az 
új ügyfeleknek tettek kedvezőbb 
ajánlatot a következő biztosítási 
időszakra, míg a régi ügyfeleik 

szerződése az 
újakhoz képest 
rosszabb feltéte-
lekkel módosult.

A parlament arra 
is kötelezte a biz-
tosítókat, hogy 
honlapjukon és 
az ügyfélfoga-
dásra nyitva álló 
helyiségeikben 
f o l y a m a t o s a n 
tüntessék fel ezt 
a változást. Emel-

lett figyelemfelhívásra alkalmas 
módon értesíteniük kell ügyfelei-
ket az évforduló előtt arról, hogy 
a díjtarifa a már meglévő ügyfe-
leknek nem lehet hátrányosabb, 
továbbá arról is, miként módosul 
a szerződés a régi ügyfél javára az 
új szabályozás eredményeként.

Forrás: vezess.hu          

A téli időjárás akkor is sok 
feladatot ad a szakemberek-
nek ha nincs méteres hó, és a 
hőmérséklet sem dönti meg 
a negatív rekordot. A VÜSZI 
már felkészült a télre, bár az 
idén még csak egyszer kap-
tunk ízelítőt a téli időjárásból. 
Jó tudni, ha keményebb idő 
köszönt ránk, azonnal működ-
ni kezd a rendszer. Nem árt 
azonban tudni, hogy nem csak 
a VÜSZI-nek, hanem a lakos-
ságnak és a gépkocsi vezetők-
nek is van tennivalója.
 
A VÜSZI Gödöllő Város Polgármes-
teri Hivatala megbízása alapján több 
mint 100 km kiépített közlekedési 
útvonal rendbetételéért felel, s mind-
ezek mellett a külterületi kiépítetlen 
utak csúszásmentesítését is elvégzik. 
A hóeltakarítás rendjét 5/2004 (I. 
28.) GKM rendelet szabályozza, s 

városunkban is ennek megfelelően 
haladnak a hókotrók. Eszerint az I. 
ütemben mindig az autóbuszjára-
tok útvonalát teszik használhatóvá, 
hogy a tömegközlekedésben ne ke-
letkezzen fennakadás. A II. ütemben 
a városi gyűjtőutak és a lakótelepi 
utak takarítása történik meg, majd 
a III. ütemben végzik el a földu-
tak tisztítását. A VÜSZI feladata a 
kerékpárutak és az önkormányzati 
tulajdonú épületek előtti járdák ta-
karítása is, a gyalogos közlekedési 
utakat azonban azoknak az ingat-
lantulajdonosoknak kell rendben 
tartani, akiknek az ingatlana előtt ta-
lálható. Ez egyaránt vonatkozik a kü-
lönböző cégekre és a magánházakra 

is. A lakótelepeken és a társasházak 
esetében a közös képviselők feladata 
a járdaszakaszok tisztántartásának, 
csúszásmentesítésének megoldása. 
Erre nem árt fokozottan odafigyel-
ni, mivel a csúszós járdán véletlenül 
bekövetkező balesetért a tulajdonos 
anyagi felelősséggel tartozik, ami 
nem ritkán élethosszig tartó kötele-
zettséget jelent. Akiknek probléma, 
hogy a téli időszakban megoldják a 
hozzájuk tartozó járdán a hóeltaka-
rítást, csúszásmentesítést, kérhetik a  
VÜSZI segítségét, aminek munka-
társai térítés ellenében elvégzik.
Az útszóró só mellett egyre inkább 
a környezetbarát anyagokat és érde-
sítő zúzalékok használatát részesítik 
előnyben, mint például a zöld só, a 
bazalt, a dolomit zúzalék és a ho-
mok. A járdákon, parkokban, növé-
nyek környezetében egyébként is ezt 
írják elő a jogszabályok. Nem sza-
bad megfeledkezni arról sem, hogy 

az említett területeken a lakosságnak 
is tilos a konyhasó használata, nekik 
is az alternatív szóróanyagok közül 
kell kiválasztaniuk a megfelelőeket. 
A felsoroltak mellett elfogadott a só-
der, a faforgács, a fahamu, a fűrész-
por és a nádfonat is erre a célra.
A biztonságos közlekedésért azon-
ban a forgalomban részt vevőknek is 
tenni kell. Célszerű a gépjárműveket 
már most felszerelni téli gumival, 
ami nehezebb útviszonyok között is 
jelentősen megkönnyíti a közleke-
dést, valamint a gyalogosok számára 
is fontos az időjárásnak és az évszak-
nak megfelelő, lapos, minél kevésbé 
csúszós talpú lábbelik viselése.

bj

Ünnep a Gödöllői RendőRkapitánysáGon 
Megújulás és korszerűsödés

Változik a kötelező biztosítás szabálya
Ezentúl csak a hűséget díjazhatják

MéGis, kinek a feladata?

Téli tudnivalók

December 13-án életbe lép a MÁV-START Zrt. új menetrendje, ami 
2016. december 10-ig lesz érvényben. A Gödöllőn élőknek jelentős 
változásra nem kell készülniük, marad az ütemes menetrend, déle-
lőtt azonban egy gyorsvonattal kevesebb indul Egerbe. 

Bár az ország több vasútvonalán jelentős járatritkítások voltak, amik 
igencsak felborzolták a kedélyeket, a Budapest-Gödöllő-Hatvan vonalon 
továbbra is a megszokott menetrend szerint közlekednek a vonatok. Aki 
azonban Egerbe utazik, annak nem árt tájékozódni, oda ugyanis a déle-
lőtti órákban eggyel kevesebb vonat indul. 

Akik városunkból rendszeresen vonatoznak, azok számára jó hír, hogy 
a felújított, modernizált személykocsik, valamint az ÖBB-től vásárolt 
kocsik lényeges utazási színvonal emelkedést hoznak a kelet-magyaror-
szági régióban, így a Budapest–Hatvan–Miskolc–Nyíregyháza/Sátoral-
jaújhely és Füzesabony–Eger vasútvonalakon. 

koRszeRűbb szeMélykocsik jönnek

Itt az új MÁV-menetrend

Képünk illusztráció

Sokak számára megoldhatatlan aka-
dályt jelentene a karácsonyi bevásár-
lás, ha az üzletek jelentős része nem 
ilyenkor használná ki a lehetőséget, 
hogy évente legalább néhány alka-
lommal nyitva tarthat.
A vasárnapi boltzár ellen folyama-
tos a tiltakozás, a vásárlók épp úgy 
a nyitás mellett voksolnának, mint a 
kereskedelmi dolgozók jelentős ré-
sze, a lakosság pedig népszavazást 
követel.
Egyelőre azonban még a népszava-
zási kezdeményezés aláírásgyűjtése 

sem indulhat meg, mert a Kúrián 
megtámadták a Nemzeti Választási 
Bizottság (NVB) határozatát. Hogy 
ki, arról sajnos nincs tájékoztatás.  A 
jogorvoslatot a Nemzeti Választási 
Irodán (NVI) nyújtották be a Kúriá-
nak címezve, erről az NVI tájékoz-
tatta hétfőn az MTI-t.
Ha az NVB határozatát nem támad-
ták volna meg, akkor az NVI a szer-
vezőknek kiadta volna a hitelesített 
aláírásgyűjtőív-mintapéldányt, és ez- 
zel megkezdődhetett volna az aláírá-
sok gyűjtése.

November 13-ai ülésén hitelesítette a 
vasárnapi boltzárral kapcsolatos nép-
szavazási kérdés aláírásgyűjtő ívét, 
ezt követően 15 nap állt rendelke-
zésre (hétfő 16 óráig) a határozattal 
szembeni jogorvoslatra.
A Kúriának most 90 napja van dönte-
ni arról, lehet-e a kérdésben népsza-
vazást tartani. Ha úgy dönt, helyben-
hagyja az NVB hitelesítő határozatát, 
akkor a szervezőknek négy hónapjuk 
van összegyűjteni a népszavazás ki-
írásához szükséges 200 ezer aláírást.
Ha azonban a Kúria megváltoztatja 
az NVB hitelesítő döntését, akkor 
újra megnyílik a lehetőség a témában 
népszavazási kérdés benyújtására.

bj

MéG MindiG neM lehet aláíRást Gyűjteni
Meddig tart a vasárnapi boltzár?
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Biztosítással viszonozzák a segítséget

Ajándék a véradóknak
vigyázó szemét az alapítványi iskolákra veti a kormány

Az államtitkárnak nem tetszik a rendszer
A jelenleginél is nagyobb szigorítást
és ellenőrzéseket helyezett kilátásba
Czunyiné Bertalan Judit közne-
velési államtitkár az alapítványi is-
kolák esetében a véleménye szerint
rengeteg szabálytalanság miatt. Az
Alapítványi és Magániskolák Egye-
sületének (AME) elnöke szerint a
szigorítás valójában államosítást, a
nem állami és nem egyházi kézben
lévő oktatási intézmények ellehetet-
lenítését jelenti.
Az államtitkár asszony szerint

előfordul, hogy a támogatást nem a
valós tanulólétszámra igényli a fenn-
tartó, vagy a tanulók nyilvántartása
nem felel meg az előírásoknak. Nem
ritka, hogy a támogatás felhasználá-
sáról nincs megfelelő nyilvántartás
– ilyenkor a fenntartók előszeretettel
hivatkoznak „adminisztratív” hibá-
ra – jegyezte meg az államtitkár, aki
szerint az átfogó ágazati ellenőrzésen
tipikus jogsértésként tapasztalták,
hogy nem ismerik a jogszabályokat,
a hiánypótlást nem teljesítik, a tárgyi
feltételek nem állnak rendelkezésre.
Az igazgatókat esetenként törvény-
sértően nevezik ki, hiányoznak az
intézmény működésének szabályza-
tai, az okiratok, engedélyek, tanügyi
nyilvántartások.A pedagógusok vég-
zettsége, szakképzettsége nem felel
meg az általuk betöltött munkakör
követelményeinek és a törvényi elő-
írásoknak, vagy éppen nincs erkölcsi
bizonyítványuk.
A felvetett problémákra persze

példát is tudott hozni, kérdés azon-
ban, valóban indokolja-e a néhány
eset a szigorú fellépést, amikor a ma-
gán és alapítványi iskoláknál egyéb-
ként is rendszeres a kontroll.
A jelenlegi szabályozás szerint a

magániskolák hatósági ellenőrzését a
fővárosi, illetve a megyei kormány-

hivatal végzi, legalább kétévente.
A vizsgálat arra terjed ki, hogy a

fenntartó az iskolát az alapító okirat-
ban és a működéshez szükséges en-

gedélyben meghatározottak szerint
működteti-e, ez ugyanis az állami
támogatás feltétele. A Magyar Ál-
lamkincstár igazgatóságai felülvizs-
gálják a támogatások igénylésének
és elszámolásának jogszerűségét,
valamennyi fenntartónál legalább
négyévente. Ha a kincstár az első-
fokú hatósági ellenőrzés során sza-
bálytalanságot tapasztal, akár az is-
kolában, akár a fenntartónál, akkor
dönthet arról, hogy a finanszírozást
felfüggeszti-e.
Az alapítványi iskoláknál 2011 óta

évről évre újabb és újabb szigorítá-
sok lépnek életbe. Előbb átalakítot-
ták a finanszírozásukat, utána csak
hosszadalmas procedúrát követően
kötöttek köznevelési megállapodá-
sokat velük. Sokan úgy vélik, a kor-
mány szeretne leszámolnia azokkal
az oktatási struktúrákkal, amit az
állami intézményfenntartó központ-
ból nem tud kontrollálni. Januárban
is nehéz helyzet elé állította őket egy
olyan rendelettel, amely a megjele-
nése napján hatályba is lépett: A jog-
szabály új feltételeket szabott a nem
állami fenntartású intézmények szá-
mára ahhoz, hogy lehívhassák a köz-

ponti támogatást – és erre mindössze
két napot biztosítottak.
Horn György, az Alapítványi és

Magániskolák Egyesületének elnöke
szerint előfordulnak problé-
mák, ezek azonban a jelen-
legi kontroll miatt hamar
kiderülnek. Az elnök úgy
véli, a tanulói létszámmal
nem lehet csalni, mert min-
den egyes gyereket évente
kétszer kell lejelenteni, az
államapparátus a belépés-
től a kilépésig mindent tud.
Azt is hangsúlyozta, hogy
az alapítványi művészeti is-

kolák már a kétezres évek elején át-
estek egy szűrő folyamaton, így a fi-
nanszírozási rendszer jól átlátható és
egyértelmű. Az AME-vel egyébként
az államtitkárság erről nem tárgyalt.
Felhívta ugyanakkor a figyelmet
arra, hogy az állam folyamatosan
vonja ki a pénzt a közoktatásból, vi-
szont az alapítványi iskolák keveseb-
be kerülnek a költségvetésnek, mint
az állami iskolák. Így éppen az lenne
az érdeke, ha egyre több alapítványi
iskola működne. Előreláthatólag így
is lesz: a talpon maradt iskolákba óri-
ási a túljelentkezés, egyre több szülő
menekíti ki az egyre rosszabb tárgyi
feltételek közé süllyedő, súlyos mű-
ködési zavarokkal küszködő állami
iskolákból a gyerekét.
Más a helyzet a szakképzésben:

az állam csak akkor ad finanszírozott
keretszámokat a még megmaradt
alapítványi iskoláknak, ha önként
felajánlják, hogy tagozatként csatla-
koznak a Nemzetgazdasági Minisz-
térium alá tartozó szakképző centru-
mokhoz. Ez lényegében azt jelenti,
hogy az alapítványi fenntartásban
lévő szakképző iskolákat államosíta-
ni akarja a kormány. (ny.f.)

Az Országos Vérellátó Szolgálat és
a véradások megszervezésében és le-
bonyolításában jelentős szerepet ját-
szó Magyar Vöröskereszt nem győzi
hangsúlyozni, nagy szükség van a
véradókra. Az önkénteseknek vala-
milyen formában mindig igyekez-
tek megköszönni a segítséget, most
azonban jelentős ajándékot kap az,
aki évente legalább egy alkalommal
vért ad.
A Magyar Vöröskereszt szervezé-

sében városunkban is rendszerek a

véradások, legutóbb a múlt héten a
Művészetek Házában rendezték meg
az akciót, amikor is közel százöt-
venen jelentek meg, hogy tegyenek
azokért, akiknek műtét, kezelés mi-
att van szükségük vérre vagy vérké-
szítményre. Már ők is részesülnek az
(OVSZ) különleges köszönetében.
A vérellátó az UNION Biztosí-

tóval együttműködve 2016. január
elsejétől speciális balesetbiztosítást
ajándékoz minden véradója számá-
ra, így napidíjjal járul hozzá a család
baleset miatt felmerülő költségeinek
fedezéséhez. A kezdeményezés célja
kettős: egyrészt a véradók önzetlen
segítségének viszonzása, másrészt új
donorok megszólítása és bevonása a
véradók körébe.

Magyarországon mintegy 4 milli-
óra tehető a potenciális véradók szá-
ma, ám közülükmindössze 250 ezren
adnak vért. Ez a negyedmillió ember
a bázisa a hazai biztonságos vérel-
látásnak, ezért fontos, hogy minden
lehetséges eszközzel visszajelezzük
feléjük, mennyire nélkülözhetetlen
szerepük van az életmentésben és
gyógyításban.
„Az önkéntes véradók rengeteget

tesznek az egészségügyért, most vég-
re az egészségügy is tesz értük. Ez a

balesetbiztosítás
azokat támogat-
ja majd a fel-
épülésben, akik
segítettek má-
sokon, amikor
egészségesek
voltak.” A vér-
adóknak, akár
otthon, akár az
utcán éri baleset,
vagy extrém
sport űzése köz-

ben sérülnek meg, nem kell aggód-
niuk, mert az OVSZ napidíjjal járul
hozzá a család baleset miatt felmerülő
költségeinek fedezéséhez, amely egy
évre szóló, évente hosszabbítható biz-
tosítást jelent, akár 50 napon keresz-
tül is. Ehhez nem kell más tenniük
az embereknek, „csak” vért adniuk
évente legalább egy alkalommal!”
– hangsúlyozta dr. Jákó Kinga, az
OVSZ főigazgatója az új szolgáltatás-
ról szóló sajtótájékoztatón.
A jövő év január elsejétől kezdő-

dő biztosítás kockázatviselése mind-
azokra kiterjed, akik 2015-ben akár
egyetlen alkalommal is vért adtak.
A részletekről az OVSZ honlapján

tájékozódhatnak az érdeklődők.
(j-)

ATurisztikai Egyesület Gödöllő 2015. november 26-án tanulmányutat szer-
vezett a Magyar Beutaztatók Szövetsége, a Magyar Utazási Irodák Szövet-
sége és független idegenvezetők részére.
A program első részére a Királyi Váróban került sor, aholMakaMarian-

na, az egyesület turisztikai menedzsere köszöntötte a közel 50 résztvevőt.
Az első prezentációt Darázs György, az egyesület elnöke tartotta, amely-
ben szó esett az egyesület tagjairól, újításairól, valamint a kitűzött célokról,
majd az érdeklődők megtudhatták, hogy a jövő évben másodszor is megren-
dezésre kerül a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál, amiről Székelyhidi
Tamás, a rendezvény fő szervezője tartott előadást.
Az esemény egyik fő célja az újonnan belépett tag, a Pálmaház Kertészet

és Herbárium bemutatása volt, így a csoport itt folytatta programját.Madá-
csi Gábor ügyvezető és kollégái segítségével megtekinthették a bemutató
kerteket, majd a herbáriumból kaptak ízelítőt a vendégek előadás, egy kis
ajándékcsomag és vendégváró falatok segítségével.
ATurisztikai Egyesület Gödöllő folyamatosan törekszik arra, hogy minél

nagyobb közönség megismerje tevékenységét, valamint tagjait, így a jövő-
ben is rengeteg újdonsággal és programmal készül. (MM)

December 5-én megnyílt a főtéri
Adventi forgatag, ami már évek óta
meghatározó része a karácsonyi ké-
szülődének. A karácsonyfa mellett
betlehemi jászol és adventi koszorú
fogadja a látogatókat, akik kedvükre
válogathatnak a kézműves portékák
és az ünnepi kóstolnivalók között.
Szombaton és vasárnap a Mikulással
is találkozhattak az érdeklődők.
Az Adventi forgatag hagyomá-

nyosan a Társadalmi Felzárkóztatási
Program által szervezett gyűjtésnek
is az egyik fontos helyszíne. Ahogy
a korábbi években, idén is külön
faházban várják az adományokat a

program munkatársai december 11-
13-án, valamint 18-19-én. A szerve-
zők bíznak benne, hogy idén is so-
kak karácsonyát szépíthetik meg az
összefogással. Ehhez azonban arra is
szükség van, hogy tudjanak arról, ha
valaki segítségre szorul. A program
résztvevői összehangolják a gyűjtést
és az adományok szétosztását, de
csak azokhoz jutnak el, akikről in-
formációval rendelkeznek. Épp ezért
kérik, hogy ha valaki úgy véli, kör-
nyezetében olyan személy, család él,
akinek szüksége lenne a segítségre,
jelezze az illetékesek felé.
A segíteni szándékozók idén is

több formában
csatlakozhat-
nak a gyűjtés-
hez, egyrészt
a városi óvo-
dákban, vala-
mint a Forrás-
ban várják az
adományokat,
e l s ő s o r b a n
tartósélelmi-
szereket és ru-
haneműket. Az

adománygyűjtés másik jelentős része
a korábbi években már jól bevált „ci-
pősdoboz” akció. Aki ebbe szeretne
bekapcsolódni, attól elsősorban gye-
rekeknek szóló könyveket, játékokat
várnak, ezek a csomagok ugyanis
nekik készülnek. A szervezők kérik,
hogy a dobozokba csak olyan jó ál-
lapotú tárgyak kerüljenek, amiket
saját gyerekeiknek is szívesen oda-
adnának! Ezeket a dobozokat, becso-
magolva adhatják le, s fontos, hogy
ráírják, hogy fiúnak, vagy lánynak
való, valamint azt, hogy hány éves-
nek szóló ajándékot tartalmaz.
A Társadalmi Felzárkóztatási

Program főtéri faházának nyitvatar-
tása: december 11-12-13., valamint
18. és 19-én, péntekenként 16-19,
szombaton: 10-19, vasárnap: 10-
16 óráig. Rászoruló jelzése: Forrás,
06-28/513-605-ös telefonszámon
(munkaidőben), valamint a polgár-
mesteri hivatal közigazgatási iro-
dáján a 06-28/529-188-as telefon-
számon (munkaidőben); Nagyobb
méretű adomány (például műszaki
berendezés, bútor) jelzése: Forrás,
06-28/513-605. (bdz)

péntektől itt is várják az adományokat

Megnyílt az Adventi forgatag
idegenvezetők ismerkedtek a

gödöllői programokkal
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December 3-án ünnepelte 100. szüle-
tésnapját vitéz Koós Ottó. Városunk 
köztiszteletben álló polgárát dr. Gé-
mesi György polgármester a délelőtt 
folyamán köszöntötte a jeles évfor-
duló alkalmából.

Koós Ottó ma is jó egészségben és 
szellemi frissességben él szeretett fele-
ségével, akivel számtalan megpróbál-
tatáson mentek át. Mint elmesélték 71 
esztendeje tartoznak össze, s 59 esz-
tendeje házasok. Életükből 12 eszten-
dő telt el bizonytalansággal, várako-
zással, de Hajnalka akkor sem adta fel 
a reményt, amikor semmit sem tudott 
hadifogságba esett vőlegényéről. 
Koós Ottó a legidősebb Ludovikát vég-

zett tiszt, s szintén a legidősebb olyan 
hadifogoly, aki megjárta a Gulágot, és 

– információink szerint – a Vitézi Rend 
legidősebb tagja. 
Kora, és a megpróbáltatások ellenére 
lényéből sugárzik az életerő, a frisses-

ség. A vendégeket a felesége sütemé-
nyei mellett maga főzte kávéval kínál-
ta és büszkén mesélte, barátai mivel 
lepték meg az ünnepen. Felelevenített 

ma már történelemnek 
számító eseményeket, 
amiknek tanúja, átélője 
volt: a hadifogolytábo-
rokat, Brajnszkot, Sztá-
lingrádot, Szverdlovsz-
kot és Cseljabinszkot, 
majd a tizenkét év utá-
ni hazatérést, amit az 
ÁVO terrorja keserített 
meg és a megfigyelést, 
ami 1989-ig tartott. 

Megtörni azonban nem tudták. 100. 
születésnapján boldogan koccintott és 
fogadta a folyamatosan érkező látoga-
tókat.     jk

A korábbi évek hagyományait folytatva, az idén is 1200  
gödöllői óvodás találkozhatott a Mikulással a Gödöllői Lo-
kálpatrióta Klub Mikulásmozi programjának keretében. A 
kicsik számára egyaránt örömöt jelentett a nagyszakállútól 
kapott ajándék, valamint a Gödöllői Városi Mozi jóvoltából 
készített összeállítás, aminek során ez alkalommal Pom-
Pom és barátainak kalandjai szereztek számukra vidám 
perceket.  A rendezvényt a csokimikulásokkal és a mandari-
nokkal a TESCO gödöllői áruháza támogatta.  

Dolgos, aktív évet tudhat maga mö-
gött a Gödöllői Civil Kerekasztal 
Egyesület (GdCKE), melynek létre-
jöttét több éves civil együttműködés 
készítette elő. 

Hosszú és rövid távú célkitűzéseit a 
novemberben elkészült civil stratégi-
ában fogalmazta meg. 
Több olyan közös rendezvényt szer-
vezett az év során, melyek segítik a 
régi kapcsolatok ápolását, újak kiala-
kítását. Ilyen volt augusztus végén a 
remek hangulatú Civil Piknik; majd 
röviddel ezután a Civil Utca a Bel-
városi Napok keretében, ahol idén 
rekordot döntöttek a részt vevő egye-
sületek, alapítványok; jelenleg pedig 
a Civil Karácsonyt készítik elő.
Májusban – immáron hetedik alka-
lommal – szervezte meg a Világbé-

ke-gongnál az édesanyák köszöntését. 
Az egyesület fontosnak tartja, hogy 
saját programjain túl bekapcsolódjon 
nagyobb városi programokba is, mint 
például az ArboFeszt vagy a Múzeu-
mok Éjszakája. 
2015 januárjától elindult havi rend-
szerességgel a Civil Fórum a GdCKE, 
Pecze Dániel alpolgármester és a vá-
rosrészi egyesületetek képviselőinek 
részvételével, ahol városi szintű fel-
adatok kerülnek egyeztetésre.
Az egyesület vezetőségének egyik 
fontos feladata még, hogy koordinál-
ja, szervezze a Civil Ház használatát, 
amire egyre nagyobb igény mutatko-
zik a városi civilek részéről, hiszen 
a  különböző programokon túl a kö-
zösségi tér kiállításoknak is helyet ad. 
Az év során többször is itt mutatta be 
munkáit a  Duflex Fotográfiai Stúdió 

Egyesület, ősszel pedig a „Margita 
344,2” Turisztikai és Sport Egyesü-
let 20 éves fennállásának alkalmából 
rendezett kiállítás tette otthonosabbá 
a nagytermet.
A GdCKE az együttműködést igyek-
szik a város határain túl is kibővíteni. 
Ennek jegyében jó kapcsolatot alakí-
tott ki a Pest megyei Civil Informá-
ciós Központtal, októberben pedig 
szakmai és kötetlen szabadidős prog-
ramok keretében vendégül látta Gö-
döllő testvérvárosa, Wageningen civil 
képviselőit.
Az ernyőszervezet nyitott minden ér-
deklődő, hasonló értékeket valló szer-
vezet számára. A vezetőség  üléseit 
két heti rendszerességgel tartja, me-
lyek szintén továbbra is nyitottak az 
érdeklődők számára. 

www.godolloi-civilek.hu

Országosan máso-
dik, a Damjanich 
János Általános 
Iskolában első al-
kalommal rendez-
ték meg a Mézes 
reggeli elnevezésű 
programot. Dr. Lu-
dányiné Bolyós 
Márta, a Ludányi 
méhészet képvise-
letében tartott egy 
rövid előadást a mézfogyasztás fontosságáról, előnyeiről, majd a gyerekek 
mézes teát, mézzel megkent falatkákat kóstolhattak. E nap alkalmából meg-
hirdetett rajzpályázaton Császár Inez 4.d osztályos tanuló alkotása nyerte 
el a fődíjat, mely az országos méhészeti újság hasábjain is meg fog jelenni.

 ***
Nagy öröm az iskola számára, hogy  pedagógusokból álló csapata a Bolyai 
Matematika Csapatversenyen ORSZÁGOS I. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Hamzáné Szántai Krisztina, Molnár Katalin, Sebestyén 
Zsuzsanna, Vermes Anett.
 

                                        

Vitéz Koós Ottó: 100!

Mikulás a moziban

Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület – Mi minden történt 2015-ben?
Mézes reggeli és pedagógus 
siker a Damjanich Iskolában

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 megnyi-
tása 2015. december 13-án a délelőtt 9 óra-
kor kezdődő ünnepi szentmise keretében lesz. 

A SZENT KAPUT MEGNYITJA:
DR. BEER MIKLÓS VÁCI MEGYÉSPÜSPÖK

A szentmisén zenei szolgálatot teljesít 
a Máriabesnyői   Szent Ferenc Gyermekszkóla. 

Szeretettel várjuk a testvéreket!
***

December 13-án, 11.30-kor a Magyar Állami Ope-
raház művészeinek karácsonyi koncertje lesz, melyre 
szintén szeretettel várunk mindenkit! A belépés díjtalan!

KÖSZÖNET

Köszönjük a gödöllőieknek az összegyűjtött 110 cipős doboz-
nyi ajándékot, amelyet továbbítottunk Budapestre, ahonnan 
Gyergyószentmiklóson keresztül még karácsony előtt eljut a 
moldvai Lészpedre. Biztosak vagyunk benne, hogy ajándéka-
ink nagy örömet fognak okozni távoli kis  barátainknak.

a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület tagjai

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven a Gödöllői Civil 
Kerekasztal Egyesület Vezetősége idén is szeretettel 
várja a civil szervezetek képviselőit, városunk polgárait 
a CIVIL KARÁCSONYRA A FŐTÉREN, a gyönyörű Kará-
csonyfánál DECEMBER 18-ÁN, PÉNTEKEN 14.30-17.00 
ÓRÁIG!

Ez alkalommal is nagy örömmel fogadjuk, ha megoszt-
ják az egybegyűltekkel legszebb szívhez szóló karácso-
nyi történetüket, emlékeiket, vagy akár legkedvesebb 
versüket!

Meleg tea, marinált-fokhagymás mangalicazsíros ke-
nyér és a szervezetek által kínált finomságok mellett 
kötetelen, jó hangulatban szeretnénk együtt ünnepelni 
mindazokkal, akik egész évben önkéntesen fáradoztak 
a város szebbé tételén.
16.00-17.00 óráig pedig a Megújult Nemzedékért Ala-
pítvány vár mindenkit bábműsorával és élő gospel mu-
zsikával!

További információ: gdck.info@gmail.com

Mondjon egy karácsonyi történetet!
(vagy: Karácsonyi történetét mondja el 
kedvesen, A Civilek fogadják szívesen!)

CIVIL 
KARÁCSONY
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A huszonéves budapesti lánynak – akinek 
egyetlen vágya, hogy író legyen – a soka-
dik próbálkozás után sem sikerül elnyer-
nie a megpályázott irodalmi ösztöndíjat. A 
szüleitől furcsa vigaszdíjat kap: részt ve-
het egy alapítvány által, a saját területükön 
kimagasló eredményt nyújtó fiatalok szá-
mára szervezett utazáson. Irány Jamaica. 
A csapat meglehetősen vegyes összeté-
telű, de nem a szuperintelligens csillagász, 
nem is a győzelemmániás zeneszerző lány 
a legfurcsább a tagjai között, hanem az a 
kedves tekintetű, szép modell, aki nem 
szól senkihez, aki nem is próbál kommu-
nikálni másokkal. Hamarosan kiderül: 
a lány nem azért különül el a többiektől, 
mert gőgös, hanem azért, mert siket. Or-
solya, akiknek édesapja elvesztette a hal-
lását, könnyen összebarátkozik vele.

Már a repülőúton kiderül, a különleges 
képességek, a magas intelligenciahánya-
dos inkább feszültségkeltésre jók, mint 
barátságok kötésére, s a többségből a 

legrosszabb tulajdonságokat hozza a fel-
színre. Ám a „kockák” álarcai mögött sok 
esetben egészen más rejtőzik, az irigyelt 
tehetségek világa, amelyik cseppet sem 
olyan irigylésre méltó, mint amilyennek a 
laikusok gondolkják. 
Ahogy a fiatalok megérkeznek a szigetre, 
az események felgyorsulnak, s amikor 
a fejekben lassan helyreáll a rend, a ter-

mészet szól közbe, és a csapat tagjainak 
szembe kell nézniük életük addigi leg-
nagyobb kihívásával. Kérdés, képesek-e 
legyőzni a bennük lévő ellenszenvet és 
összefogni akkor, amikor az emberi élet 
lesz a tét.
 
A különleges fiatalokról szóló könyv szer-
zője maga is különleges: Weisz Fanni, a 
siketségét vállaló fotómodell, szépségki-
rálynő, esélyegyenlőségi aktivista, hogy 
csak néhányat sorosljunk fel azokból a cí-
mekből,ami megjelenik a neve mellett, ha 
valaki rákeres az interneten. Hosszú a lis-
ta. Ő az a lány, akinek a neve hallatán nem 
a  modell szó jut először az ember eszébe, 
hanem az a munka,  amit az esélyegyenlő-
ségért, az elfogadásért küzdő jószolgálati 
nagykövetként végez itthon és külföldön. 
Első könyve is az  elfogadásról, a segít-
ségről, a példamutatásról szól. A Hallatlan 
vakáció című könyv megírása  nagy álma 
volt. A főszereplőt Dórit és közte köny-
nyen von párhuzamot  az olvasó, hiszen 
karakterét saját élményeiből építette fel. 
Épp így kitalált a történet is, de akár igaz 
is lehetne. 
(Weisz Fanni: Hallatlan vakáció)       ny.f.

(Folytatás az 1. oldalról)  

A nagy sikerű  adventi koncert után 
a zenekar január 9-én és 10-én a már 
szintén hagyományosnak szá-
mító „Évköszöntő Koncerttel” 
várja majd a közönséget. A 
hangversenyen  többek között 
Suppé, Csajkovszkij, Schob-
nerg és Bizet műveit szólaltat-
ják meg. A gála szólistája Csá-
nyi István lesz. 

A Kastély adventi programjai a 
hét végén folytatódnak, s ennek 
során is számtalan művészeti élmény-
ben lesz része az ide látogatóknak, ezen 

belül is két, az ünnepi rendezvények 
sorát évek óta nagy sikerrel színesítő 
koncertet hallhat a közönség. 
December 12-én 17 órakor kerül sor az 

Arpeggio Gitárzenekar hangversenyé-
re. Ez alkalommal a húrosokat fúvósok 

és vonósok is kiegészítik, így színesít-
ve a bemutatásra kerülő klasszikus és 
kortárs gitárzenekari művek listáját. 
December 13-án szintén 17 órakor 

kezdődik a Gödöllői Vá-
rosi Vegyeskar koncertje, 
ami szintén sokak által 
várt eseménye az adventi 
programsorozatnak. Előa-
dásukban gregorián dal-
lamok, 1-7 szólamra írt 
karácsonyi kórusművek 
csendülnek fel, a magyar 
művek mellett angol, né-
met, katalán, szardíniai és 

francia dallamokat hallhat majd a kö-
zönség.                    bj

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Kockák között

Különleges élmények a kastélyban

A Gödöllői Városi Könyvtárban ren-
dezték meg Pataki Pál „Lelki útravaló 
nem csak utazóknak” című könyvének 
bemutatóját december 4-én este. Az 
óriási érdeklődés mellett megtartott 
rendezvényen nem csupán egy könyv-
ről, hanem a szeretetről, az egymásra 
való odafigyelésről és a hitről osztották 
meg gondolataikat a megszólalók. 

A most megjelent könyv immár a ha-
todik azok sorában, amik Pataki Pál 
tollából bújtak elő az elmúlt években.  
Az unokák által ösztönzött első kötet 
után egymást követték azok az írások, 
versek, amik megállásra, elgondolko-
dásra, mérlegelésre késztetik a XXI. 
század emberét. 
Ilyenek a most megjelent kötetben 
található sorok is.  A szerző ez alka-
lommal saját gondolatait fűzte egybe 
a Biblia tanításával, valamint neves 

íróknak, tudósoknak azon vallomása-
ival, amelyek kapaszkodót nyújthat-
nak az élet nehézségeivel küzdőknek, 
azoknak, akik úgy érzik, elindultak 
egy úton, de a kezüket elengedték, 
nincs mire támaszkodniuk. 
Ez könyv szeretetből íródott, 
szeretettel és hittel – mondta 
Krassay László erdőmérnök, 

méltató szavaiban. Pataki Pál útrava-
lónak, nevezte írását. Mint mondta, 
olyan, mint a régi idők ballagási tarisz-
nyája, amibe pogácsa és lyukas kétfil-
léres került, később pedig fotó az isko-
láról, hogy az útnak induló ne felejtse 
el honnan indult, hol, kitől kapta a tu-
dást, ami segíti földi útján. Ilyen útra-
valónak szánta ő is a könyvet, ami igaz 
nem pénz, és nem étel, de segítség, 
táplálék a léleknek azokban az idők-
ben, amikor megfogyatkozik az erő és 

a hit. Ahogy Pécsi Ildikó, Kossuth- és 
Jászai Mari-díjas színművész Gödöllő 
díszpolgára, az est moderátora fogal-
mazott, a gondok idején csak ki kell 
nyitni, és megtaláljuk benne azokat a 
gondolatokat, amik irányt mutatnak az 
olvasó számára, hogy merre induljon 
tovább, honnan, merítsen erőt. 

Ez a könyv nem a könyvespolcra, ha-
nem az éjjeliszekrényre való, hogy 
mindig kéznél legyen. Ezt már Pataki 
Pálma, a szerző leánya mondta, akinek 
utazásai tapasztalásai során készített 
fotói illusztrálják a kötetet. Úgy fogal-
mazott, az ebben összegyűjtött gondo-
latok, versek egy élet tapasztalatát tük-
rözik, s egy olyan ember vetette őket 
papírra, aki mély hittel, elkötelezetten 
képviseli a valódi értékeket. Ez teszi 
hitelessé.                  kj

Az ütőegyüttes, Falusi Mariann és gödöllői gyerekek 
a Prima Primissima díjátadó gálán

A Talamba Ütőegyüttes produkciója nyitotta meg a Prima Primissima díjátadó 
gáláját december 4-én este. Az együttes egy különleges produkcióval állt szín-
padra. Gödöllő Város Egyesített Gyermekkórusával, 80 gödöllői gyermekkel 
és Falusi Mariannal adták elő Szitha Miklós 2014-ben írt számát, amelyet 
a tavalyi MÜPA nagykon-
certen mutattak be óriási 
sikerrel.
Tavaly angol nyelven, 
most magyarul szólalt 
meg a Jöjj közénk című 
dal. A gálát a Múvészetek 
Palotájából  élőben köz-
vetítette a Duna Televízió. 
A szombat este is a „Ta-
lamba jegyében telt”, hiszen ekkor a Hungary’s Got Talent középdöntőjében 
szurkolhattunk a kiváló gödöllői csapatnak. Az ütőegyüttes ezúttal a korábbi-
tól eltérő stílusú és hangzásvilágú produkcióval lépett a közönség elé. Míg a 
múltkor a zsűri, most a nézők döntöttek a továbbjutókról, és szavazták be a 
döntőbe a Talambát. 
Mint az a televízió adásból kiderült, a jövő héten is lesz miért izgulniuk a 
gödöllőieknek, akkor ugyanis  a Fricska táncegyüttesnek és az Acro Maniacs 
csoportnak szurkolhatunk. A döntőre december 19-én kerül sor. 

Pataki Pál útravalói

tAlAmBA hétvége
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Sok fogáSoS kávéházi EStE

Gerbeaud, Gundel, Szindbád és a többiek

gödöllőn járt joulupukki

Dr. Gémesi György
dedikálással egybekötött

könyvbemutatója

2015. december 10-én
(csütörtök) 18 órakor.

Helyszín:
Gödöllői Városi Könyvtár

(Dózsa Gy. út 8.)

A bemutatóra jelentkezni szükséges.
Részvételi 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

R

Meghívó
Grassalkovich I. Antaltól Erzsé-
bet királynén, Krúdy Gyulán és
Mikszáth Kálmánon át a gödöl-
lői Irodalmi Kerekasztal (IRKA)
égisze alatt idén megjelent Fő
az irodalom antológia írásaiig a
gasztronómia volt a főszereplő-
je a Kávéházi Esték vasárnapi
programjának a Királyi Váróban.
L. Péterfi Csaba vendége Szabó
Margit újságíró, több Gödöllővel és a
kastéllyal kapcsolatos kötet szerzője és
Istók Anna, az IRKA vezetője, a Gö-
döllői Városi Könyvtár és Információs
Központ munkatársa volt. Az esten a
témához kapcsolódó kuplékkal közre-
működött Buka Enikő (ének), Fodor
László (zongora), befejezésül a Forest
Dixie Band játszotta el a karácsonyra
hangoló örökzöldet, a Let it snow-t.
Szabó Margit, a következő kiadás

előtt álló Gödöllői Királyi Szakács-
könyv szerzője elmesélte, hogy Er-
zsébet királyné nagyon szeretett enni.
Szüksége is volt rá, hiszen nagyon
sokat mozgott, gyalogolt, lovagolt. A
sovány hús és a kompót mellett meg-
annyi sütemény sorolható a kedvencei
közé. Pesten többször is megfordult a
Gerbeaud-ban. Ferenc József gyorsan
evett, nem válogatott, legjobban a főtt
marhahúst kedvelte. S amint más és
más kép él a magyarokban és az oszt-
rákokban az uralkodóról, úgy a róla el-
nevezett császármorzsa sem egyforma
a két országban.
Megtudtuk, hogy Grassalkovich I.

Antal Mária Teréziától kapott kávés-
csészéje a mai napig megtalálható a
Magyar Nemzeti Múzeumban. A gróf
a gödöllői gasztronómiai kultúrát is
gazdagította (a savanyú káposztával),
amikor svábokat telepített uradalmába.

Szó esett a gödöllői csirkecombról,
amit a tölteléke tesz egyedivé, a Gras-
salkovich palacsintáról és a Gödöllő
tortáról, aminek azonban csak jövőre
jön el az ideje, amikor településünk 50
évvel ezelőtti várossá nyilvánítását ün-
nepeljük.
Ínycsiklandó volt a folyta-

tás is. A Gerbeaud, a Gundel,
a kugler („magyarul” minyon)
és a Márai palacsinta is terí-
tékre került. Az utóbbi Márai
Sándor kedvence volt és a fe-
lesége, Lola receptje szerint
készítették el a legendás vá-
rosligeti étteremben. Később,
a kommunizmus alatt, az író
tiltólistára kerülésével lett belőle Gun-
del-palacsinta. S akinek még ez sem
volt elég, az részletet láthatott Huszá-
rik Zoltán klasszikussá vált filmjéből,
a Szindbádból. Az is kiderült, hogy a
Jókai bableves a vendégcsalogató ven-
déglősök találmánya, a palóc leves pe-
dig Pesten született, az István főherceg
vendéglőben, igaz Mikszáth kérésére.
Istók Anna a kortárs irodalom és a

gasztronómia kapcsolatát mutatta be.
Irodalmi részletekkel gazdagított is-
mertetéséből kiderült, hogy elsősorban
férfiak írnak a konyhatitkokról. Szó
volt arról is, hogy Petri György költő
imádott főzni, de fia, Petri Lukács

Ádám újságíró szerint egyálta-
lán nem volt birtokában az eh-
hez szükséges tudásnak.
Cserna-Szabó András és

FehérBélaEde a levesben című
könyvében az ételekkel kapcso-
latos féligazságokról rántotta
le a leplet. Utóbbi szerző, aki
a megfilmesített Kossuthkiflit
is jegyzi, Lecsó címmel külön

kötetet szentelt a magyar gasztronómia
mezítlábas gyalogosának. Kimerítő
felsorolást hallottunk a pizza magyar-
országi diadalútjáról is, amelynek vad-
hajtásai közül a tejbegrízes és a disznó-
toros pizzát említjük meg.

Azt is megtudtuk, hogy Móra Fe-
renc, Örkény István és Mészöly Mik-
lós feleségei receptkönyvekkel írták be
magukat az irodalomba.
E tekintetben is újszerűnek bizo-

nyult a Fő az irodalom című gödöllői
válogatás, amiben a sütéshez-főzéshez
kapcsolódó történetek, novellák, ver-
sek és képek mellett az írásokhoz kap-
csolódó ételek receptjei is olvashatók.
A következő Kávéházi Estére már-

ciusban kerül sor a Királyi Váróban.
Addigra feltehetően kipihenjük a gaszt-
ronómia év végi, a karácsonyhoz és az
újévhez kapcsolódó hajráját.

(l.t.)

A finn nagykövetség szervezésében
és a Karácsonyház meghívására Gö-
döllőre látogatott a lappföldi Miku-
lás, Joulupukki, akit hatalmas tö-
meg várt a Karácsonyház előtt.
Joulupukki az épület előtt üdvö-

zölte a gyerekeket, akik közül száz
szerencsés személyesen is találkoz-
hatott vele, őket előzetes regisztráci-
ót követően sorsolás útján választot-
ták ki.
A látogatás célja kettős volt, egy-

részt, hogy a gyermekek személye-
sen is találkozhassanak a lappföl-
di Mikulással, másrészt a látogató
családokat arra kérték, hogy tartós
élelmiszer adományokkal segítsék a
gyermekéhezés elleni harcot.

A helyszínen szárazélelmiszereket
gyűjtöttek, amiket dél-dunántúli, va-
lamint erdélyi kis falvak gyermekei-
hez fognak eljuttatni.
Kicsik és nagyok számára egya-

ránt feledhetetlen élményt jelentett a
találkozás. A gyerekek közül sokan
verssel, énekkel, apró ajándékokkal
kedveskedtek a lappföldi Mikulás-
nak.
A Gödöllői Rendőrkapitányságon

szintén ekkor tartották a Mikulás-
ünnepséget. A résztvevők nem is
sejtették, hogy ők is találkozhatnak
majd Joulupukkival. El lehet képzel-
ni, mekkora volt a gyerekek öröme,
amikor betoppant.

(nb)

December 5-én Felhőfogó címmel
nyílt meg a Levendula Galériában
Incze Mózes kiállítása. A látogatók ez
alkalommal új, eddig nem látott alko-
tásokkal találkozhatnak, hiszen a képek
többsége erre a tárlatra készült, igaz,
néhányat nemrég egy rotterdami kiál-
lításon már bemutatott a fiatal művész.
„Eleinte csak egy halvány folt volt,

de a felszálló gondolatok apránként
egyre észrevehetőbbé sűrítették. Két-
bájtos kondenzációs magvak köré
csapódva egyre jobban látható akadály
képződött a fény útjában. A lebegő
pára az odalent érző, gondolkodó, em-
lékező emberréteg létének következményeként körbevette a belakott világot,
egyneműsítve a különbözőségükre egykor oly büszke akaratok nyomát.
Az idő teltével gyarapodó réteg már nem csak a fény, de a nem tudjuk

honnan jövő, nem tudjuk hova tartó szél útját is elállta, ekkor szaggattatott
felhőkké. Külön levő,
mégis azonos lényegű
alakzatok sodródtak
az áramlatokkal, em-
lékportól elszíneződött
gomolygásban…” Így
vall alkotásairól Incze
Mózes, akinek kiállítását
január 13-ig tekinthetik
meg az érdeklődők.

(k.j.)

fElhőkEt hoz a Szél...

JÖN!

A jövő héten a Gödöllői
Szolgálattal együtt a pos-
taládákba kerül a Gödöllői
Magazin téli száma is.

A karácsony közeledtével
mi másról lehetne szó, mint
az ünnepről és a hitről?
Csak egy kicsit más meg-
közelítéssel.

(J)
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A világ legjobb romkutAtó kutyái között 
A mAgyAr SymbA
Újabb magyar eb lett tagja a világ 
hatvan legjobb romkutató kutyáját 
tömörítő elitklubnak. Az ötéves ma-
linois belga juhász, Symba tulajdo-
nosa az osztrák mestervizsgáról ha-
zaérkezve tájékoztatta a sikerről az 
MTI-t.
Balázs László, a Pest Megyei Kuta-
tó-Mentő Szolgálat vezetője elöljá-
róban elmondta, hogy elvileg nincs 
fajtához kötve, melyik négylábú 
érhet el hasonló sikert, de a lazább 

izomzattal rendelkező vadász- és 
juhászkutyák a legalkalmasabbak a 
terület- és romkutatásra. A képzésre 
kiválasztott kölyökkutyáknak elő-
ször a származását nézik meg, majd 
fokozatosan tesztelik őket – magya-
rázta Symba gazdája, aki a kan köly-
köt 9 hetes korában vette magához, 
és azóta is egy fedél alatt élnek.

“A kezdetektől önállóságra, illetve 
arra neveltem Symbát, hogy se a 
magasban, se a mélyben ne féljen, 
emberrel és állattal egyaránt barát-
ságosan viselkedjen, ugyanis már a 
minimális szintű agresszió is a vizs-
gákról való kizárással jár” – sorolta 
a szakmai zsűri elvárásait Balázs 
László.
Symba gazdája neveltje “nyitottá vá-
lása” érdekében sokat járt kutyájával 
a városban, ha csak lehetett, járműre 
(helikopterre is) szálltak, miközben 
napi 3-4 órát gyakoroltak. Motivá-
ciós, fegyelmezési és mozgásfejlesz-
tési gyakorlatok követték egymást, 
majd az akadályok leküzdésének 
elsajátítását tűzték ki célul. A terület- 
és romkutatáshoz a szentendrei volt 
laktanya területén kialakított saját 
gyakorlópálya állt, áll rendelkezés-
re – avatott be a vizsgákra való fel-
készülés kulisszatitkaiba a szolgálat 
vezetője. Elmondása szerint a rom-
kutatást úgy modellezték, hogy egy-

egy kollégája bebújt a pálya csőháló-
zatába, Symbának pedig meg kellett 
találnia a mélyben rekedt embert.
Ilyen előzmények után vettek részt 
az osztrák hadsereg katasztrófavé-
delmi kiképző pályáján a Nemzet-
közi Mentőkutyás Szövetség rom-
kutató mestervizsgáján, amelyre 
30 négylábút neveztek. A vizsga 36 
órája alatt 7 alkalommal kapott ri-
asztást a magyar egység, és néhány 
órás pihenőkkel éjjel-nappal a romok 
átkutatásával töltötték az időt. A ja-
pán, angol, norvég, magyar, szlovén 
és osztrák szakértők előtt egyebek 
mellett kötéltechnikai gyakorlatokat, 
humán- és állat elsősegélynyújtá-
si, térképezési feladatokat is kellett 
teljesíteni, de a nemzetközi mentési 
irányelvek ismeretét is számon kér-
ték a kutya-gazda párosoktól. Végül 
a 13 legjobban szereplő ebet – kö-
zöttük a magyar Csákvári A’ Symbát 
– vették fel a romkutató kutyák nem-
zetközi elit klubjába.         zoozoo.hu     

A karácsonyfán kívül szeretne még 
valamilyen növényt, ami az ünnepi 
hangulatot fokozza? Adunk néhány 
ötletet, milyen csodaszép, lakásban 
tartható virágokat válasszon. 

• Mikulásvirág •

Novembertől már kapható az üz-
letekben, ekkor gyönyörű vörös 
színű fellevelekkel rendelkezik. Ha 
vigyázunk rá, nem tesszük ki tűző 
napsütésnek, száraz 
melegnek és nagyon 
hidegnek, sokáig dí-
szítheti otthonunkat. 
Szereti a fényt, ám a 
vízzel óvatosan kell 
bánni! Heti egyszer 
áztassuk be a földjét, 
és amikor jól meg-
szívta magát, vegyük 
ki belőle. Ezzel ellesz egy hétig, de 
azért nézzünk rá kétnaponta, hogy 
nem száraz-e a föld, mert akkor ki-
csit önthetünk rá. A gyökereinek kell 
az oxigén, tehát ne borítsuk be sem-
mivel a virágcserepet. Hálás növény, 
ha gondoskodóak vagyunk vele, újra 
és újra virágozni fog. 

• Karácsonyi kaktusz  •
Viszonylag kevés törődést igényel, 

mégis nagyon mutatós. Akár ok-
tóbertől februárig is gyönyörköd-
hetünk a virágaiban, amennyiben 
22 fok alatti hőmérsékleten tartjuk. 
Vörös, fehér, lilás és rózsaszínű faj-
tái is vannak, tehát kedvünkre válo-
gathatunk. A világos, de 
nem közvetlen napfé-
nyes helyeket kedveli, a 
vízigénye pedig nem túl 
nagy, hagyni kell egy ki-
csit kiszáradni a földjét, 
mielőtt újra öntözzük. 
Azonban amikor az új 
hajtások megjelennek, 

locsoljuk bőségesen. Mivel magas 
páratartalomra van szüksége, gyak-
ran permetezzük, illetve megoldás 
lehet, ha a virágcserepet vizes ka-
vicsokra helyezzük rá. Ágai eleinte 
felfelé kapaszkodnak, amikor kifej-
lődtek viszont vízesésszerűen, lefelé 

konyulnak. 

• Bromélia •
Ez egy igazán szobakedvelő 
növény. Ha a lakásunkban 22-
25 fok körüli hőmérséklet van, 
a bromélia igazán jó helyen 
lesz nálunk. Mivel a trópu-
sokról származik, a vízigénye 

kissé szokatlan. Eredeti élőhelyén 
az esős és a száraz időszakok válto-
gatják egymást, így felépítése ehhez 
alkalmazkodott. Tölcsérszerű levele-

iben elegendő vizet képes eltárolni. 
Úgy öntözzük, hogy folyjon a rések-
be víz, de ne álljon nagyon sokáig 
benne. A hagyományos piros színen 
kívül létezik még sárga, narancssár-
ga és rózsaszínű is. 

• Begónia •
Ennél a virágnál a legfontosabb szem-
pont, hogy gyakran kell friss levegő-
höz juttatni, szellőztessünk sokat. 

Télen elegendő számára 
a 15 fok is, egyébként 
pedig maximum 21 fo-
kot bír ki. Ezeken felül 
elhullajtja virágait. Fi-
gyeljünk rá, hogy a földje 
mindig legyen nedves, de 
ne tocsogjon. Mivel nem 
szereti a meszet, lágy, 
szobahőmérsékletű víz-
zel öntözzük. A begónia 

egész évben virágzik, így a karácso-
nyi időszak után is megtarthatjuk. 
Nem szabad permetezni, mert gom-
bás fertőzés alakulhat ki rajta. A gya-
kori helyváltoztatást sem szereti, így 
jó, ha nem költöztetjük ide-oda.

A 4 legSzebb kArácSonyi  
hAngulAtú SzobAnövény

Több mint egy évszázada indult el 
Magyarországon az önkéntes madá-
retetési mozgalom. Az itthon maradó, 
Európa és Ázsia északi térségeiből te-

lelni hozzánk érkező énekesmadarak 
számára nagy könnyebbséget jelent 
a madárbarátok által működtetett sok 
tízezernyi etető.

Az ötvennél is több potenciális ete-
tőlátogató madárfaj megfigyelése 
ugyanakkor egyedülálló élményt 
kínál számunkra a kertekben, a par-
kokban és a sokadik emelet magassá-
gában is. Az etetési időszak dandárja 
hazánkban az első fagyok tél elejei 
beköszöntétől ezek tartós megszűné-
séig, többnyire decembertől márci-

usig tart. Bár az idei december szo-
katlanul enyhe időjárással indult, a 
várható lehűlés a madarakat is a tele-
pülésekre, az etetők közelébe vonzza.

Az etetőn alkal-
mazható madá-
releségek három 
nagy csoportba 
sorolhatók: nö-
vényi magvak, 
állati zsiradék 
és alma, melye-
ket együtt érde-
mes alkalmazni. 
A legfontosabb 
téli madáreleség 

a napraforgó, amibe érdemes apró 
szemű magvakat, kölest, muhart stb. 
keverni. A második eleségcsoport az 
állati zsiradék: a cinkegolyó, a háj, a 
faggyú, a nem sós vagy kifőzött sza-
lonna. A harmadik pedig a gallycson-
kokra szúrható, földre szórható alma.
Az etetőkön a táplálékhoz hasonló 
fontosságú az ivó- és fürdővíz is. Az 
itatóból a jeget elegendő napközben 
legalább egyszer langyos vízre cse-
rélni.
Ne tegyünk az etetőbe kenyeret, 
kenyérmorzsát, mert ez több napig, 

hétig is itt maradhat elfogyasztatlanul 
és eközben erjedésnek indulva gyo-
mor- és bélgyulladást okozhat.
A kihelyezés módja és működési elve 
szerint több etetőtípus (ablak-, drót-
henger-, dúc-, függő-, garatos önete-
tő és talajetető) is létezik. Emellett 
pedig léteznek olyan tematikus ete-
tőkertek is, melyekkel a ritkább láto-
gató harkályok, küllők, fakuszok és 
ökörszemek látogatását lehet gyako-
ribbá tenni. Az etetőkre látogató ma-
darak egy része jobban szeret a tala-
jon táplálkozni, míg mások inkább a 
talajszint felett vagy kimondottan az 
ágak között érzik jól magukat, ezért 
egy-egy etetőhelyen lehetőleg több 
szinten is kínáljuk fel az eleségeket.
A madarak gyorsan megszokják és 
számítanak az etetőhelyek táplálék-
kínálatára, évről-évre akár több száz 
kilométerről is visszatérnek a stabil 
etetők közelébe telelni, ezért a meg-
kezdett etetést lehetőleg ne hagyjuk 
abba. Az etetők közelbe érdemes 
kihelyezni néhány mesterséges ma-
dárodút is, amiben az odúköltő ma-
dárfajok (cinegék, verebek) akár cso-
portosan is éjszakázni tudnak.

greenfo.hu

elkezdődött A 126. orSzágoS mAdáretetéSi Szezon
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Kispályás Foci –
Cégek Ligája Szadán

Cégek Ligája néven kispá-
lyás (4+1-es) labdarúgó li-
ga-bajnokságot szerveznek,
a Szadán található Focisá-

torban.
Információ a bajnoksággal
kapcsolatban: +36/30-580-
86-18-as telefonszámon!

Részletek: a www.facebook.
com/Kispályás foci-Cégek

Ligája oldalon!

December 31-én ismét megren-
dezésre kerül a szilveszteri futás,
amelyre sok szeretettel várják az
érdeklődőket a szervezők. A „Fus-
sunk 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!

Szilveszteri Futás

Idén december 20-án kerül sor a
hagyományos férfi felnőtt Karácso-
nyi 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: 06-70/283-0588

OXIJOB.HU - KarácsOnyI
LaBdarúgó KUpa

A Gödöllői Sakkbarátok má-
sodik formációja papírforma
vereséget szenvedett a tavalyi
bajnok Dunaharaszti csapatá-
tól, viszont a nyolc éves Nagy
Dániel remekelt a párharcon.

A vereség a két csapat közti erővi-
szony tekintetében nem meglepő,
de volt pozitív fejlemény az össze-

csapásban. A nyolcéves, első táblás
Nagy Dániel győzni tudott a 800
Élő-ponttal magasabban jegyzett első
osztályú ellenfele ellen. Dani ellenfe-
le két tisztjét is lenyerte és feladásra
kényszerítette.
Pest megyei I/A, 4. forduló
GSBE II – Dunaharaszti MTK 1-4
Győzött: Nagy D.; Vesztett: Szűcs L.,
Rigó J., Molnár L., Fehér J. -vb-

saKK – nagy dánIeL remeKLése

Vereség a tavalyi bajnoktól

Öt nap alatt két mérkőzést
játszott a MAG-LOG Team CFT
Gödöllő az NB II. Keleti-cso-
portjában. A mérleg: Egy sima
győzelem a Főnix ISE ellen (16-
2) és egy vájó vereség a Kas-
télydombbal szemben (2-7).
A november 30-ai, Főnix ISE elleni
találkozót könnyed győzelemmel ab-
szolválta Baranyai Pál együttese, de
utólag kiderült, hogy minden puska-
porát ellőtte az „egyetemisták” elleni
mérkőzésen. A 16-2-es siker után,
december 4-én a Kastély-
dombi SE ellen nem találta
hétfői formáját a csapat és
meglepetésre nagy arányú
vereségbe szaladtak bele a
gödöllői futsalosok.A7-2-
es zakó azt jelenti, hogy a
dobogóért hajtó Gödöllő
ponthátrányba került a

dobósokkal szemben. A MAG-LOG
Team 12 fordulót követően 23 pont-
tal a 4. helyen áll csoportjában.
Futsal NB II, 11-12. forduló
Főnix ISE – MAG-LOG Team CFT
Gödöllő 2-16 (0-6) Gól: Magyar
Zsolt (5), Nagy Roland (4), Farkas
Péter (2), Dékány József, Bencsik
Roland, Baranyai Pál, Molnár Már-
ton, Berta Balázs.
MAG-LOG Team CFT Gödöllő –
Kastélydombi SE 2-7 (1-2) Gól:
Nagy R. (2). -li-

FUtsaL – Hat pOnt HeLyett…
MAG-LOG raktár: elfogyott a gól

A TEVA-Gödöllői RC ismét egy
szeleburdi heten van túl. A Ma-
gyar Kupa negyeddöntőjének
első mérkőzésén simán, 3-0-ra
kikapott a Békéscsabától ide-
genben, ellenben a bajnokság-
ban az Újpest otthonából távo-
zott győztesen a csapat (3-2).
Időrendi sorrenden haladva, Horváth
András tanítványai az elmúlt héten
először a Viharsarokban léptek pályá-
ra a Magyar Kupa negyeddöntőjének
első felvonásán. A két csapat az idei
szezonban, az elmúlt két hónapban
már harmadszor találkozott egymás-
sal (egyszer a bajnokságban, egyszer a
MEVZA-Ligában) és az erőviszonyok
nem változtak, ezúttal is simán, 3-0-ra
nyert a Békéscsaba. A tavalyi kupaso-
rozatban döntős és végül ezüstérmet
szerző gödöllői hölgyeknek nagyot
kellene fejlődniük, hogy a visszavágón

kiharcolják a legjobb négy közé jutást.
Magyar Kupa negyeddöntő, 1. mér-
kőzés
Linamar-Békéscsabai RSE–TEVAGö-
döllői RC 3:0 (15, 13, 15)

A bajnokságban ellenben magára talált
a csapat, legalább is az Újpest elleni,
idegenbeli párharcon régi erénye-
it csillogtatták a mieink. Küzdöttek,
megalkuvást nem tűrve gyűjtögették a
pontokat, aminek végül meg is lett az
eredménye, 3-2-re verték a lilákat ez-
zel, az elmúlt időszakban megtépázott
önbizalmukat némiképp visszanyer-
hették Széles Petráék.
NB alapszakasz, 10. forduló
UTE – TEVA-Gödöllői RC 2:3 (22,
15, –21, –20, –11) -ll-

röpLaBda – mK KIesés széLén a teVa-grc

Bravúrsiker Újpesten

NŐI RÖPLABDANB I.,
11. forduló

2015. 12. 13. vasárnap 18 óra.
TEVAGRC – BUDAÖRSI DSE
NŐI RÖPLABDANB I.,

12. forduló
2015. 12. 17. csütörtök 18 óra.
TEVAGRC – MTK Budapest

SZIE Sportcsarnok

Nemzetközi és hazai gyermek
versenyekkel folytatódott a ví-
vók sorozata. A gödöllőiek kö-
zül Gémesi Csanád nyolcadik
lett Münchenben, Bancsics
Máté 21. helyet ért el a junior
vk-n, míg Missuria Pálma egy
ezést- és egy bronzérmet ví-
vott össze idehaza.

Nemzetközi felnőtt férfi kardversenyt
rendeztek az elmúlt hétvégén Mün-
chenben, amely egyben U23 Európa
Kupa is volt. A 95 fős mezőnyben a
magyarok mondhatni taroltak: Gé-
mesi Csanád (a képen) végre ismét
a legjobb nyolcba került. Szilágyi

Áron három rangos riválist legyőzve
nyerte meg a versenyt, és a többiek is
bebizonyították, hogy tartjuk a lépést
az utóbbi évek meglepetés kardnem-
zetével. Olimpiai bajnokunk mögött
Decsi Tamás bronzérmet szerzett,
Iliász Nikolász ötödik, Szatmári And-
rás hetedik, Gémesi Csanád pedig a
nyolcadik helyen végzett.
A junior kard világkupa-sorozat
következő állomása a németor-
szági Dormagen volt. A gödöl-
lőiek közül Bancsics Máté 168
induló közül a 21. helyen végzett,
mígGémesi Huba az 50. lett.
Kadet tőrválogató versenyt ren-
deztek Hódmezővásárhelyen,

ahol a 32 fős mezőnyben a gödöl-
lői Zászkaliczky Piroska a 12. he-
lyet szerezte meg. Missuari Pálma
a GKK réménység kardversenyen,
egyben Budapest-bajnokságon reme-
kelt. Újonc női korcsoportban a har-
madik, míg a gyermek korcsoportban
a második helyet érte el. Ugyan ezen
a versenyen újonc fiúknál Révész
Márton a dobogó harmadik fokára
állhatott fel. -nm-

VíVás – JUnIOr VK, U23-as eK és HazaI VáLOgatóK

Végre a 8 között Gémesi Csanád

Az év legrangosabb versenyére
került sor az elmúlt hétvégén
az akrobatikus tornászoknál. A
Magyar bajnokságot rendezték
meg, amelyre a Grassalkovich
SE öt egysége is kvalifikálni tud-
ta magát és remek versenyzés-
sel három bajnoki címet és egy
második helyet értek el a gödöl-
lői egységek.
A bajnokságon az öt gödöllői egység

közül a Darabont Júlia, Zamecz
Kitty, Lőrincz Boglárka a Scool
Class női hármas kategóriában, a
Trézsi Richárd, Nyerges Anna
vegyespáros és a Szabó Csilla,
Darabont Zsanett, Kőhler Kitti
összeállítású női hármas a serdü-
lő I. osztályban állhatott fel a do-
bogó legmagasabb fokára.
ACsászár Emma, Tóth Veroni-
ka, Bagyin Zsófia alkotta trió a

gyermek leány hármas kategóriában 5.
helyezést ért el, míg a Varga Levente,
Kőhler Csaba duó a gyermek fiú pá-
rosban a második helyen végzett.

-ká-

aKrOBatIKUs tOrna – magyar BaJnOKság

Grassalkovich SE: Három arany

Mikulás előestéjén kiemelke-
dő jelentőségű sportversenyt
rendezett a GEAC és a MASZ
Régiós Kölyökatlétika Gödöl-
lőn. A remek hangulatú verse-
nyen két korosztályban indul-
hattak az atléták, U11-ben 27
csapattal 220 gyerek vett részt,
míg az U13-as korosztályban,
20 csapatban 160 gyermek ver-
senyzett, megdöntve ezzel az
országos részvételi rekordot.

A rengeteg szülővel, nézővel együtt
teljesen megtelt a SZIE sportcsarnok,
bizonyítva az atlétika és a Sport XXI
versenyrendszer népszerűségét és lét-

jogosultságát.A közel 400 versenyző-
ből 48 a GEAC színeiben indult, ami
szintén óriási eredmény. A GEAC
fiatal versenyzői 4 csapattal indultak
és a 14, 17, 22. és 24. helyezést érték
el. Eredményeik értékéhez tartozik,
hogy szinte mind-
annyian 2006-os
születésűek és még
jövőre is ebben a
korosztályban in-
dulnak. Az U13-as
korosztályban az
„A” csapat (tagjai:
Novák Kíra, Da-
róczi Kata, Stefkó
Eszter, Szabó Fló-

ra, Soos Levente, Ladányi Viktor,
Bánovics József Bánovics Károly
– a fotón) a kiemelkedő 4. helyet,
míg a „B” csapat a 19. helyet szerezte
meg. Említést érdemel, hogy a ver-
senybírók segítői – közmegelégedés-
re – a GEAC aktív ifjú atlétái voltak.
Edzők: Körmendy Katalin, Kovács
Gábor és Kovács Zoltán. -kb-

atLétIKa – megteLt a gödöLLőI csarnOK

Csapatban 4. hely a Sport XXI-ben

Három gödöllői csapat is asztal
elé állt az elmúlt hétvégi for-
dulókban a különböző bajnoki
osztályokban. A mérleg: két ve-
reség és egy győzelem.

A férfi NB I. Keleti-csoportjában
szereplő GEAC első csapata a lista-

vezető Diósgyőrt fogadta az elmúlt
hétvégén és ezúttal győzött a papír-
forma, azaz a DVTK csapata. A gö-
döllői alakulat 10 ponttal a negyedik
helyről várja a folytatást. A megyei
I. osztályban szereplő csapatok kö-
zül a GEAC IV. kikapott, míg az
ötös csapat nyert, előbbi így a 11.,

míg utóbbi formáció a 10. helyen
áll a bajnokságban.

Férfi NB I. Keleti-csoport, 9. for-
duló: Gödöllői EAC I. – DVTK-Vo-
lán 6-12
Pest megyei I. osztály, 10. forduló
Gödöllői EAC IV. – Váci Reménység
Egyesület III. 17-1; Gödöllőim EAC
V. – Budaörsi 2i SC III. 3-15

-mn-

asztaLItenIsz – szezOnzárás az nB I-Ben
Egy győzelem a hétvégi mérleg

Adobogóharmadik fokáról várja
a téli szünet utáni folytatást Bar-
tos Gábor együttese az NB II-es
kézilabda bajnokság Északi-cso-
portjában, miután magabiztos
játékkal verte a GKC a sereghaj-
tó Vác U23-as együttesét.

A gödöllőiek érmes reményei tovább
élnek a bajnokság félidejében, miután
a 13 gólig jutó Gombás Bence vezér-
letével magabiztosan, 23-35-re nyert a

Gödöllői KC a váci fiatalok ellen. Bar-
tos Gábor tanítványai a 11. fordulót
követően 15 ponttal, 294-256-os gólkü-
lönbséggel a harmadik helyről várják a
tavaszi folytatást.
MácsárGyula junior csapata már az el-
múlt héten téli pihenőre vonulhatott és
száz százalékos mérleggel várja majd a
február 20-ai, Hatvan elleni idénynyitót.
NB II. Északi-csoport, 11. forduló:
Váci KSE U23 – Gödöllői KC 23-35
(12-19) -tl-

KézILaBda – téLI szünet eLőttI sIKer

Dobogón a GKC csapatai
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GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

 
„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 záróesemé-
nyére 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.

„GÖDÖLLŐ VIRÁGAI”

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

December 9. szerda 17.00
Benedek Krisztina (népi ének) növendé-
keinek hangversenye
December 10. csütörtök 16.30
Tóthné Pataki Anikó (gordonka) növen-
dékeinek hangversenye
December 10. csütörtök 18.00
Juniki Spartakus (hegedű) növendékei-
nek hangversenye
December 11. péntek 17.00
Székely Judit (furulya) növendékeinek 
hangversenye
December 12. szombat 14.00
Béres Ágota (hegedű) növendékeinek 
hangversenye
December 15. kedd 18.00
Somodi Károly (trombita, furulya)
növendékeinek hangversenye

 A Frédéric Chopin Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

December 7-13-ig: 
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

December 14-20-ig: 
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
+36-30/621-2968

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.

ÜGYELETEK

FELHÍVÁS!
Gödöllő Város Képviselő-testülete a  városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rend-
jéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló többször módosí-
tott 1996. évi 12. (VI.3.) számú önkormányzati rendeletében rendelkezik a
   GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT DÍJ adományozásának rendjéről.

GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezetek-
nek, 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, közössé-
gekre 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 Gö-
döllő, 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 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 2015. december 15-től 2016. január 12-ig szünetel!

A munkakör 2016. január 1-től – a 
vonatkozó praxisjog megszerzése 
mellett – határozatlan idejű, teljes 
idős közalkalmazotti jogviszony for-
májában tölthető be.

A munkakörbe tartozó feladat: 
0-18 éves korosztály szűrő-vizsgála-
ta (iskolafogászati tevékenység is) és 
rekonstrukciós fogászati ellátása. 

Illetményre és egyéb juttatásokra az 
1992. évi XXXIII. tv (KJT) rendelke-
zései és az intézet belső szabályzatai 
az irányadók.

Pályázati feltételek: 
• orvos-egyetemi végzettség, 
• gyermek-fogorvosi szakvizsga,
• legalább 5 éves szakmai gyakorlat, 
melyből legalább 3 év gyermekfogá-
szati szakmai tapasztalat
• érvényes működési kártya,
• büntetlen előélet,
• praxisjog megszerzéséhez a szemé-
lyi feltételek meglétének igazolása 
(313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet)

Kérjük a pályázók nyilatkozatát ar-
ról, hogy a pályázati anyagában fog-
lalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul.
A fentieket igazoló dokumentumok 
a pályázati anyag részeként – a szak-
mai 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 telefon-
számon.

A Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.)
pályázatot hirdet GYERMEK-FOGORVOS munkakör betöltésére

• BELVÁROSI JEGYIRODA ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:
 

2015. december 23.: 10:00-18:00
2015. december 24-27.: ZÁRVA
2015. december 28.: 10:00-18:00
2015. december 29.: 10:00-14:00
2015. december 30.: 10:00-14:00

2015. december 31-2016. január 3.: ZÁRVA
 

 • MŰVÉSZETEK HÁZA ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:
 

2015. december 23.: 8.30-21.00
2015. december 24-27.: ZÁRVA
2015. december 28.: 14.00-21.00

2015. december 29-2016. január 3.: ZÁRVA
 

 • KIRÁLYI VÁRÓ ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:
 

2015. december 21. és 2016. január 3. között ZÁRVA.
 

2016. január 4-től a megszokott 
nyitva tartásokkal várunk minden kedves látogatót!

MEGHÍVÓ 

a Gödöllő Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat testületének 

2015. december 11-én (pénteken) 
14 órakor tartandó 

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA 

A közmeghallgatás helye: 
Gödöllő, Palotakert  2. szám alatti lengyel 

nyelvoktató terem

A közmeghallgatáson feltehetik közérdekű, a 
Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormány-

zat testületéhez címzett kérdéseiket. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Szabó László sk., a GLNÖ elnöke
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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

A VÁROSI PIAC ÜNNEPI
PROGRAMJA ÉS NYITVA TARTÁSA:
Dec. 14-től (hétfő): Fenyőfa-áru-
sítás.
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 hely-
színen vagy 06-30/5030777)

Dec. 29-30-31.: Szilveszteri kellé-
kek 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!



KÖZLEMÉNY

+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza cé-
gét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN
+Egyedi vétel, Gödöllőn kertvárosban, központhoz közel 4 szoba+
nappalis, garázsos, dupla komfortos, 132nm-es újszerű, jó beosz-
tású ikerház eladó I.ár: 34,9MFt 20-772-2429

+Egyetemhez közeli részen új építésű igényes modern n+3 szo-
bás 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

+Gödöllő kertvárosában, 720m2-es telken található, 80m2-es,
3szobás, vályogház eladó! 15.9MFt! 20-539-1988

+Gödöllőn fenyvesben egyetemhez közel újszerű 3 szoba+ nappalis,
garázsos, extrákkal (gardróbszoba, központi porszívó, klíma) felsze-
relt sorház eladó saját kertrésszel. I.ár: 28,9MFt 20-772-2429

+Királytelepen, 983m2-es széles utcafrontú telek bontandó ház-
zal eladó! 15.8MFt! 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 MFt! (20)804-2102

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

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

+Veresegyházán, Széchenyi dombon, 300m2-es családi ház
1145m2-es telekkel eladó! Iár:33,9MFt 20-218-8591

+Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!! 10EFt/hó (6 hó-
nap=48EFt) (20)804-2102

+Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20)804-2102
+Gödöllőn, aKecskésdűlőn eladó egy16mszéles, 1912nm-es zártkert,
aminek 30%-a beépíthető. Iár: 3,9MFt. 70/611-2539, 70/611-2789

+Gödöllő és Isaszeg határában eladó 1 ha
9025 nmnagyságú szántó, jelenleg is gondoz-
va. 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

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs
családi ház, tulajdonostól áron alul Gödöl-
lő kedvelt kertvárosi részén eladó. Teher-
mentes. 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.

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban kis telken
egy 2,5 szobás, téglából épült családi ház.
I.á.: 14,9 mFt 20-919-4870

+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 nyí-
lászárók. Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

+Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló eladó. Tel.:
30/201-7329.

+(3883) Eladó Gödöllő Blahai részén egy 170nm összterületű,
2szintes, garázzsal ellátott lakóház, melynek az alsó szintjén je-
lenleg 100nm szalon van kialakítva. Egy kevés ráfordítással 3szo-
ba összkomfortot lehet kialakítani, míg a tetőtéri részben egy
nappali+2szoba, étkezős, színvonalas, igényes, luxus kialakítású
lakótér található. Ehhez a fenti részhez egy nagyméretű, déli fek-
vésű terasz, keleti irányban pedig egy nagyméretű erkély tartozik.
Az ingatlan 600nm-es rendezett, parkosított telken helyezkedik
el. I.á.: 39,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn egy kis 50nm-es, téglából épült családi ház a
fenyvesben 600nm-es telken. I.á.: 14 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő egyik legforgalmasabb útján egy üzleti vállalko-
zásra alkalmas családi ház. A ház fel van újítva, 3szoba összkom-
fortos. I.á.: 27 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő fenyvesi részén egy 3szoba-konyha-étkezős csa-
ládi ház teraszkapcsolattal, központi fűtéssel 642nm-es telken.
I.á.: 19,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Bagon panorámás telken egy szoba- konyha- fürdőszobás
épület nagyméretű terasszal, pincével, víz, villany, gáz az épületbe
bevezetve. I.á.: 2,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Ligeti Juliska utcában egy 2szintes, szuterénes,
nappali+4szobás családi ház duplakomforttal. Az ingatlanhoz egy
déli fekvésű, nagyméretű terasz, valamint keleti irányban szintén
egy nagy terasz kapcsolódik. A házhoz tartozik garázs, kocsi beál-
lás. A szuterénben bármilyen funkcióra alkalmas helységek vannak
kialakítva vizesblokkal, mellékhelységekkel. I.á.: 35 mFt Első eme-
letig 2szobás, erkélyes lakást beszámítunk 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy 110nm-es, nappali+3szo-
bás 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, szute-
rénes, téglaépítésű családi ház 580nm-es telekkel. Az ingatlan áll:
földszinten 3szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, a szuterénben ga-
rázs, 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 a Kelemen utcában egy 1081nm építési telek. A te-
lek előtt közművel ellátott aszfaltos út. I.á.: 14,5mFt 20-919-4870

+(3623) Eladó Gödöllőn a Perczel Mór utcában egy nappali+2szo-
bás 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 össz-
területű, 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

+(3905) Eladó Mogyoródon egy két generációs 2nappali+5szo-
bás, duplakomfortos, téglából épült, szép megjelenésű családi ház
1000nm-es telken. Az ingatlan tartalmaz szuterént, melyben 2
helység található, amik bármely funkcióra alkalmasak. Az ingat-
lan 2lakásos társasházzá alakítató oly módon, hogy a földszinti
lakáshoz tartozik 2szoba, mosókonyha, fürdőszoba, wc, beépített
gardrób, nappali hatékony kandallóval, pince és egyéb helységek
500nm-es telekkel. Emeleti lakáshoz tartozik nappali+3szoba,
2fürdőszoba, 10nmn-es galéria és erkély 500nm-es telekkel. Így
lakásonként az eladási ár 18,9 mFt. Amennyiben egyben szeretné
megvásárolni, akkor az eladási ár 31,9 mFt 20-919-4870

+(3871) Eladó Gödöllőn a kertvárosban a Kiss József utcában egy
nappali+3szobás 90nm alapterületű családi ház. A ház alatt 90nm
szuterén van kialakítva, mely vizesblokkal ellátott, irodának, orvosi
rendelőnek, egyéb funkciókra, szolgáltatásra alkalmas. A nappaliból
egy kertkapcsolatos terasz van kialakítva. I.á.: 33mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a 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 Szadán egy 2473nm területű építési telek teljes közművel
ellátva 40mes utcafronttal, szőlővel és termő gyümölcsfákkal van
telepítve. I.á.: 15,5 mFt 20-919-4870

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

+Eladó Gödöllőn a fenyves csendes utcájában egy 2szintes,
téglából épült családi ház 560nm-es telken, mely áll egy nappa-
li-étkező-konyha, 2szoba, 2fürdőszobából. A ház alatt szuterén,
garázs és egyéb helységek vannak kialakítva. Nappaliból kertkap-
csolatos terasz nyílik. I.á.: 28 mFt 20-919-4870+Eladó 1071 nm
bekerített telek, amitől 100 méterre víz, villany, gáz található. Iár:
4,1MFt. Tel: 30/467-3013

+Gödöllőn a Röges utca, a Tesco és a Stop-Shop között telkek
eladók. Érd: 30/9467-702

+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

+Gödöllő belvárosában, 1.em. konvektoros, 1 szobás, tégla lakás
eladó. Iár: 8,5 MFt. Érd: 30/509-9179

+Gödöllő belvárosában, 3.em. konvektoros, 2 szobás, csúsztatott
zsalus lakás eladó. Iár: 13,9 MFt. 30/509-9179

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 apróhir-
detést nem áll módunkban elfogadni.

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetősége-

ken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

2015. december 8.12 gödöllői Szolgálat



ALBÉRLET KIADÓ

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

+Gödöllőn zárt kertben egy 25 nm-es és egy 40 nm-es lakás,
Máriabesnyőn egy 30 nm-es lakás kiadó. Érd: 30/992-6683

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

+35 nm-es különálló házrész kiadó a vasútállomáshoz közel. Érd:
70/613-8241

+Két egymásba nyíló bútorozott szoba konyha, fürdő és Wifi
használattal egyedülálló személy részére kiadó. 55EFt/hó, rezsi
nincs. 1Havi kaució szükséges. 30/555-6794

+Gödöllő központjában kétszobás, részben bútorozott lakás olcsó
rezsivel január elejétől kiadó. 20/966-5773

+Gödöllőn a Lidl mellett 130 nm-es, 3 szoba + nappalis kertes
ház kiadó. Tel: 30/9467-702, 70/779-8529

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméteres helység
hosszútávra kiadó. Tel.: 06-20-3456-552.

+Új építésű, saját parkolóval rendelkező, alacsony rezsijű, dupla
bejáratos üzlet, iroda,bemutatóterem,rendelő céljára alkalmas.
Akár azonnali költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552.

+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.

+2000-ben alakult 0 tartozású KFT-met betegség miatt ÁTAD-
NÁM. Tel: 70/7753-255

+Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!! 10EFt/hó (6 hó-
nap=48EFt) (20)804-2102

ÁLLÁS

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

+Gödöllői éttermünkbe keresünk konyhai kisegítőt. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe@freemail.hu email címen lehet.

+Gödöllőre a Donatella étterembe szakácsot keresünk, azonnali kez-
déssel! Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal; ladonatella@gmail.com

+A KISTARCSAI AUTÓMOSÓBA B kategóriás vezetői engedéllyel
rendelkező AUTÓMOSÓ MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK hosszútáv-
ra, azonnali kezdéssel. Jelentkezés: 30/569-7227, e-mailben:
biztosallast@gmail.com

+A Fővárosi Önkormányzat Idősek otthona (2100 Gödöllő, Dózsa
Gy. út 65.) felvételt hirdet ÁPOLÓI munkakör betöltésére két
műszakban. Feltétel: ápolói végzettséget igazoló bizonyítvány.
Jelentkezni önéletrajzzal az intézményvezető ápolónál lehet:
Kissné Beáta 28/410-364 125 mellék.

+A Fővárosi Önkormányzat Idősek otthona, 2100 Gödöllő, Dózsa
Gy. út 65. sz. alatti intézmény, MOSODAI állás betöltésére munka-
társat keres. Érdeklődni személyesen az intézmény gondnokánál,
a fenti címen, és az alábbi telefonszámon: 0628/410-364.

+Gödöllőn a Shell benzinkút mellett karácsonyfa árusításhoz éj-
szakára őrt felveszek. 30/992-6683

+A Ráti Kft. ADMINISZTRÁTORI és RAKTÁROSI feladatokat ellá-
tó munkakörbe keres minimum közgazdasági szakközépiskolával
rendelkező munkatársat. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
alábbi email címen lehet: rati@ratikft.hu

+Gödöllői munkahelyre RAKTÁROS MUNKATÁRSAT keresünk.
Elvárások: középfokú végzettség, legalább 3-5 éves raktári vagy
logisztikai munkatapasztalat, felhasználó szintű számítógépes
ismeretek (Windows, MS Office), „B” kategóriás jogosítvány, fél
évnél nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal a karrier@omtrt.hu e-mail címen.

+Gödöllői munkahelyre TAKARÍTÓT keresünk részmunkaidős
foglalkoztatással. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a karrier@
omtrt.hu e-mail címen.

+Gödöllői családi házba takarítónőt keresünk heti két alkalom-
mal. Mosás, vasalás, takarítás. Tel: 20/9276-073

SZOLGÁLTATÁS

+Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik Sámuel
u.38. Kérésre házhoz megyek. www.barbarakutyakozmetika.hu,
+3620/9355059.

+AERECO légbevezetők beszerelése 3 napon belül! A higroszabá-
lyozású légbevezetők beépítésével megelőzhető, ill. megszüntet-
hető a páralecsapódás, penészedés. Nyílt égésterű gázkészülékek-
hez, kályhák, kandallók légellátásához speciális légbevezetőket is
kínálunk. Kor-Mon Nyílászáró KFt. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.:
06-30-398-48-15;06-28-423-739

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

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

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

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, mun-
kabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöl-
lő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13.
Tel: 06-30-592-1856, 06-30-508-
1380, 06-28-784-752

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

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZE-
RELÉS, új csatorna bekötés, fürdőszo-
bák, régi fűtési rendszerek, vízvezeté-
kek felújítása, új szerelése, kialakítása,
locsoló, mérő tervezése, beépítése,
átadása. Cirkók, gázkészülékek, kon-
vektorok karbantartása felújítása, javí-
tása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

+KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS.
Fák, bokrok, ültetvények: kivágása,
metszése, újratelepítése. Permetezés
kézi és motoros permetezőgéppel.
Rotációs kapálás. Fűnyírás, fűkaszálás,
sövénynyírás, gyepszellőztetés. Ágak,
levelek elszállítása. Árok és ereszcsa-
torna tisztítás. 30/747-6090

+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL-
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620

+Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS,
LOMTALANÍTÁS, teljes lakás kiürí-
tés, épület bontás, FUVAROZÁS!
HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/642-1221
www.radopakolo.hu

KÍNÁLATUNKBÓL: • A Nagyfenyvesben nappali+4
szobás,120 nm-es családi ház 820 nm-es telken

eladó. Iá:19,8 mFt.
• Az Átrium Üzletházban, frekventált helyen 15,4

nm-es, (alacsony rezsi) üzlet eladó. Iá.:16,94 m Ft.
• Az Öreg-hegyen örök panorámás 1108 nm-es

saroktelek (34 m-es utcafront) eladó. Iá:15,2 mFt.
• Vácszentlászlón 75 nm-es, 1+2 fél szobás nyara-

ló eladó a horgásztó partján. Irányár: 12,5 mFt.
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+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobo-
zolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács
Péter 06-30-9546-504

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

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

+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló
anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy
Árpád 20/311-7470

+Kisebb-nagyobb szobafestés-mázolást és tapétázást válla-
lunk korrekt áron, 17 éves festői tapasztalattal rendelkezünk.
Hívjon bizalommal: 70/576-8925

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy
a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PE-
DIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: 30/851-8763
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+Kineziológia, érzelmi stressz oldás, FRISSÍTŐ SVÉD MASZ-
SZÁZS, Thai masszázs, Thai kismama masszázs, Thai baba-
masszázs oktatás. Érd: 20/5733-977.

OKTATÁS

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

+ANGOL ÉS MAGYAR NYELV OKTATÁSA, FEJLESZTÉSE! Gya-
korlott tanítónőként Alsó tagozatos gyerekek Angol nyelv tanítá-
sát, 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

+Gödöllő központjában NÉMET nyelvoktatást vállalok minden
korosztály számára! Nyelvvizsga felkészítés, külföldi munka-
vállalás. Beszédcentrikus órák, kedvező óradíjban. Hívjon biza-
lommal! 70/259-8650

+Törökös diák korrepetálást vállal matematikából és angolból,
általános iskolai tananyagból. Tel. 15h után: 30/352-2994

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.

+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 szabályok-
nak megfelelően felszerelve i.á.: 60.000Ft. Érd.: +36-30-302-4570

+Redőnyök, szúnyoghálók, reluxák, harmonika ajtók, külső, bel-
ső 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.

+BABABÖRZE Gyerekholmik eladása, vásárlása kedvezményes
áron GÖDÖLLŐN, December 13-án VASÁRNAP 9-12-ig, a TÖRÖK
IGNÁC Gimnáziumban. Szeretettel várunk minden kedves EL-
ADÓT és VÁSÁRLÓT! Információ és helyfoglalás: 20/3139-223

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégisé-
geket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK.
Tel: 28/412-230

+Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron bútorokat
(romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porceláno-
kat, szobrokat, könyveket, csillárt, szőrmebundát, hangszert,
kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyaté-
kot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecslés-
sel hétvégén is. 30/308-9148

+RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással
vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle
szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos da-
rabokat is), régi pénzeket, bizsukat és ékszereket, mindenféle
régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk! Tel:
06/1-293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961

+Alul fagyasztós, nagyméretű HŰTŐSZEKRÉNY eladó 15.000
Ft-ért. Érd: 20/413-1663

+ÚJ GYERMEKRUHÁK féláron. 5-6 éves fiúra nadrágok, pu-
lóverek, cipők. Játékok, pléd, plüss mackók. Felnőttnek 38-as
méretű korcsolya eladó. Érd: 28/410-066, 31/331-0355

+Eladó jó állapotban lévő XBOX 360 KINECT PLUS 10 játékkal, 2
vezeték nélküli kontrollerrel. Fix ár: 60.000 Ft. Tel: 70/611-7227

+Szekrényes Lucznik elektromos VARRÓGÉP (18.000 Ft),
Zanussi automata MOSÓGÉP, 4 görgős ruhaszárító, 180x240
SZŐNYEG (5.000 Ft) ELADÓ. Tel: 30/915-3897

+Eladó SÓSKÚTI MÉSZKŐ Gödöllőn. Kb. 200 m3. Kiváló pl.
pince vagy borozó beltéri falazá-
sára. Érdeklődni reggel 7-9 óra
között: 0628/415-093

+Gyógymasszírozás akár min-
den nap otthonában! Eladó Ce-
ragem Thermó masszázs ágy
sürgősen, kitűnő állapotban,
kedvező áron. Eredetiség szám-
lával igazolva. 30/546-2011

+Kortárs festményeim eladóak,
vagy kérésre ízlés szerintit fes-
tek. Régiségek érdekelnek, meg-
vételre. Pál. Tel: 30/9528-228

JÁRMŰ,
ALKATRÉSZ

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

EGYÉB

+MÉZET közvetlenül a termelő-
től, a Ludányi Méhészetből! Akác-,
Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce
krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Pro-
polisz, Virágpor kapható. 3kg fölött
házhoz szállítjuk. 30/9891-721

+Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet közvet-
lenül a termelőtől! Akác-, Akác-Hár-
sméz. 720ml-es csavaros tetejű
befőttes üveget cserébe elfogadok.
Házhoz szállítás. Szabó Méhészet
Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

+ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN!
Ismét kapható CSÁNYI ALMA.
Idared, KR-11-es (Jonatán-Star-
king keveréke). Ár: 180 Ft/kg.
Sütnivaló és léalma. Ár: 80 Ft/
kg. Tel: 20/4359-650

+Társ- és partnerközvetítés.
Tel.: 20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. DECEMBER 15.
Megfejtés: Egy népszerű gödöllői programsorozat.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Jenei Károly, Szent János u. 16/A., 
Steritmann Lilla, Fűzfa u. 28. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kerek Lászlóné, Nagy Sándor köz 
2., Szomszéd József, Remsey krt. 4. 
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Dolányiné Dexler Anikó, 
Deák F. tér 2.
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándék utalványát nyerte: Sztavridisz Diagóraszné, Szabadság 
tér 17., Bugyi Mihályné, Szabadság út 75. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Lamber Kolos, 
Fácán sor 101., Kreisz Erzsébet, Blaháné u. 59.


