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A SZIE kollégiuma adott otthont a Magyar Kutyás
Akadémia II. kinológiai konferenciájának.
(3. oldal)
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Elismerést kapott Gödöllő városa a véradás támogatásáért.
(4. oldal)

Gémesi Csanád (GEAC) egyéniben bronz-, csapatban ezüstérmes lett a vívó országos bajnoksá(8. oldal)
gon.

ÉV VÉGI PROGRAMKÍNÁLAT

Tájékoztatjuk tisztelt

Ünnepi készülődés

A kastélyban már a hét végén megkezdődnek az ünnepi koncertek, december 3-án a Lovardában Bogányi
Gergely, Bogányi Bence és Jávorkai Sándor, december 4-én pedig
a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
ad koncertet, mellyel fennállásának
35. évfordulóját ünnepli. A hangversenyen Beethoven IX. szimfóniája
csendül fel.
December 17-18-án a már hagyományos Adventi Kastélynapok ren-

Fotó: Váraljai János

A múlt vasárnap beköszöntött az advent. Az év hátralévő részében lélekben is megkezdődik a felkészülés a
karácsonyra, amihez hozzájárulnak
az igényes kulturális programok is.
A főtéren, a kastélyban, és a Művészetek Házában a lelki felkészülést
is segítő előadások sora várja a közönséget.

Olvasóinkat,

dezvényei között válogathatnak a látogatók. Többek között pásztorjáték,
báb- és színielőadások várják az érdeklődőket, s a programsorozat részeként kerül sor 17-én este a Cavaletta
női kar 25 éves jubileumi koncert-

jére, ami egyben a „Gödöllő 50 – A
megújuló értékek városa” elnevezésű
kulturális tematikus év, a Gödöllő várossá nyilvánításának 50. évfordulója
alkalmából rendezett programsorozat
záróeseménye is egyben.

A főtéren december 9-én
nyílik meg a már hagyományos adventi vásár, ami idén
is az ünnepi programok egyik
fontos helyszíne. December
10-én 18 órától a városi művészeti csoportok adnak műsort, 11 -én vasárnap 16 órakor
pedig itt kerül sor a betlehemi
béke láng átadására, ami a
Születés Templomából, Bécsen át, cserkészek segítségével érkezik Gödöllőre, hogy
innen vigye tovább a béke
üzenetét hazánk településeire.
A következő, karácsony előtti
hétvégén, szombat délelőtt a gödöllői
iskolák lépnek fel, aranyvasárnap este
pedig Gulyás László „A vándormuzsikus” című előadása járul hozzá az
ünnepi hangulathoz.
(folytatás a 6. oldalon)

hogy a Gödöllői Szolgálat
decemberben és januárban
az alábbiak szerint
jelenik meg:
2016. évi utolsó megjelenés:
december 20.
2017. évi első megjelenés:
január 17.
A hirdetésfelvétel
2016. december 19-től
2017. január 5-ig szünetel.
Valamennyi kedves
Olvasónknak és
partnerünknek
áldott, békés karácsonyt,
és eredményekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánunk!
A Gödöllői Szolgálat
szerkesztősége
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Tűzkár miatt 2 hétig zárva a Solier
étterme – a cukrászda nyitva

Ünnepi köntösbe öltözött a város főtere,
ahová a múlt héten megérkezett a város
karácsonyfája.
A hatalmas fenyőt pénteken díszítették fel,
a fényfüzérek mellé fehér díszek kerültek
az ágakra, elé pedig egy hatalmas adventi
koszorút helyeztek el. Az ünnepi fényeket
november 27-én, advent első vasárnapjának
délutánján kapcsolták fel.
A fa a Mesék Háza Óvoda adománya, ahol
kifejezetten erre a célra nevelték; mostanra
azonban kinőtte a helyét, ami nem marad
üresen: egy fiatal diófát fognak odaültetni.

MÁR A MÁV-HOZ TARTOZIK A HÉV
Zökkenőmentesen vette át a
HÉV-et a fővárostól a MÁV-csoport, a vasúttársaság már rendelkezik a tulajdonosi jogok
gyakorlását biztosító szerződésekkel, a BKV Zrt. és a
HÉV-ágazat szétválása rendben lezajlott.
Feldmann Márton, a Budapesti Helyiérdekű Vasút (BHÉV) Zrt. vezérigazgatója szerint a tulajdonosváltás
kiváló fejlődési lehetőségeket teremt
a BHÉV számára, és kedvező a vasúttársaságnak is, hogy 2017-ben a
budapesti elővárosi térségben bejáratott, utasbarát szolgáltatást nyújtó
leányvállalattal bővül.
Feldmann Márton hozzátette: a következő években egyelőre az értékcsökkenésnek megfelelő beruházási
forrásból gazdálkodik a cég, a pénzből elsősorban a pályasebességet
tartják fenn, és a menetrendszerű
közlekedést.
A vezérigazgató elmondta, korábban
az elővárosi térségben nyújtott vas-

úti és közösségi közlekedési szolgáltatásokat a Budapesti Közlekedési
Központ Zrt. (BKK) rendelte meg
a BKV-tól, 2016. november 7-e óta
azonban a Nemzeti Fejlesztési Mi-

sen fedezik a BHÉV 2017-re tervezett 14,5 milliárd forintos működési
költségét. A BHÉV Zrt. saját tőkéje
18,5 milliárd forint, eszközeinek értéke pedig 20 milliárd forint. A társaság 1200 munkavállalóval dolgozik.
A társaság öt vonalon (H5: Szent-

nisztérium a magyar állam képviseletében rendeli meg és biztosítja az
ehhez szükséges finanszírozást.
A társaság a fővároson kívüli szakaszokon mintegy 2 milliárd forint menetdíjbevétellel és a fővárostól 12,5
milliárd forint évi működési költségtérítésre számít jövőre, ezek együtte-

endre, H6: Ráckeve, H7: Csepel, H8:
Gödöllő, H9: Csömör) végez elővárosi vasúti személyszállítást, a vonalak 40 százaléka Budapesten területén húzódik.
A személyszállítási pályahálózat
hossza 104 kilométer.
(Forrás: Origo)

Az idei hosszú és enyhe ősz miatt későn, sok helyen csak a napokban hullottak le az elszáradt levelek. Bár hivatalosan már véget ért a zöldhulladék rendszeres gyűjtése, de tekintettel a lakossági ügyfelek jelzéseire, a Zöld Híd Régió
Nkft. munkatársai még egy alkalommal begyűjtik a zöldhulladékot.
Az elszállításra az eredeti rend szerinti utolsó gyűjtési nap (városunkban ez november 23. volt – a szerk.) után 2 héttel
a megszokott gyűjtési ciklus szerint kerül sor.
A Zöld Híd Kft. kéri, hogy kizárólag a Zöld Híd Régió Nkft. által forgalmazott BIO-zsákokba helyezzék ki a
zöldhulladékokat a gyűjtési napon reggel 6 óráig. Zsák a telephelyeiken és a viszonteladóknál kapható.
A társaság december 1-től egy műszakos munkarendben dolgozik, ezért esetenként egy-két napot csúszhat a zöldhulladék elszállítása.
A lakótelepek esetében a VÜSZI a lombösszehúzást ütemezetten végzi. A nagy mennyiség miatt a munkával várhatóan december közepére végeznek valamennyi lakótelepen.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK

A képviselő-testület szándéknyilatkozatot ad a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. részére arról, hogy a
Szent-Györgyi Albert utcánál és a Tisza utcánál fekvő vasúti felüljáró teljes körű felújítását követően vállalja
azok vagyonkezelési és üzemeltetési
feladatainak ellátását.
A két felüljáró a Szent István Egyetem vagyonkezelésében álló területek megközelítését szolgálja, és mint
ilyen, közlekedési szempontból nem
nélkülözhető. A két vasúti felüljáró
nem szerepel a városi közúthálózat
részét képező műtárgyak leltárában,

Hétfő hajnalban – az első vizsgálatok szerint – egy zárlatos NAV-pénztárgép
miatt tűz ütött ki a Solier Étterem és Cukrászda emeletén, ahol az étterem
működött. Várhatóan 2 hét múlva nyithatnak ki újra. Szerencsére a tűz nem
terjedt tovább, a vendégeket a földszinti cukrászdai helyiségben továbbra is
tudják fogadni, illetve a konyhában sem esett kár – tájékoztatott Szoljár Csaba, a Solier tulajdonosa.
A tűz az étterem pultjánál ütött ki, s bár csak a pult és környéke égett, mégis,
az egész étterem használhatatlanná vált, mivel az égő műanyagokből származó fekete füst miatt mindent beborított a korom. Szerencsére az üzletnek volt
biztosítása, ezért várhatóan 2 hét múlva újra kinyithatnak.
Az éttermi vendégeket a Solier a felújításig a cukrászdában tudja fogadni.
Az étterem továbbra is kínálja menüjeit és szeretettel várja az „á la carte-ot”
választó vendégeket.

DRASZTIKUS, DE EREDMÉNYES A FÁKON
VÉGZETT BEAVATKOZÁS

RÁADÁS: ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS

Két egyetemi hidat is felújítanak
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viszont az egyetem nem vállalta a
vagyonkezelői és az üzemeltetői feladatok ellátását.

Változatlan díjak
A képviselő-testület 2017-ben nem
emeli a helyiségbérleti, a földterület-bérleti és a földhaszonbérleti díjakat.

szaki állapotban van. Az Alsópark
felőli épületrész 2002-ben készült el.
Alapterületük 135 és 286 négyzetméter.
Az önkormányzat az új épületrészben vendéglátási, a régiben vendéglátáshoz, turizmushoz kapcsolódó tevékenységet képzel el. A hasznosítás
formájának a hosszabb távú bérletet
tekinti a legcélszerűbbnek, aminek
keretében a bérlő a szükséges felújításokat is elvégzi.

Pályázat barokk épület
hasznosítására

Napirenden az iskolák

Pályázatot írnak ki a Szabadság út 4.
szám alatti volt Kastélykert Étterem
ingatlan hasznosítására. Az épület
két részből áll. A Szabadság út felőli barokk épületrész műemlék, az
1700-as években készült, rossz mű-

Elkezdődött a KLIKK-kel a tárgyalássorozat az iskolák vagyonkezelői
jogának átadásáról. A polgármester
az ülésen elmondta, bár fenntartja a
közoktatás államosításával szembeni
véleményét, de az új vezetővel na-

A hidegre fordult időjárás lehetővé tette a faápolási munkák megkezdését.
Több helyszínen is dolgoznak a kertészeti szakemberek.
A program november 21-vel indult, elsőként a Major utcában dolgoznak a
szakemberek, ahol a teljes hársfasor átesik a szükséges beavatkozásokon.
Ennek során koronaalakítást, fagyöngymentesítést végeznek, eltávolítják
a száraz ágakat és a gondoskodnak arról is, hogy az ágak kellő távolságba
kerüljenek a vezetékektől. A Major utcában közel 40 fát vetnek alá kezelésnek, itt már hamarosan végeznek a munkával.
A szakemberek jól tudják, a beavatkozás után a fák rendkívül szomorú látványt nyújtanak. Az elmúlt évek tapasztalatai azonban igazolták – többek
között az Ady sétányon, a Dózsa György úton és az Alsóparkban –, hogy
a növények meghálálják a szakszerűen végzett drasztikus beavatkozást.
A fák a legtöbb esetben már a következő nyáron új, egészséges ágakat, új
koronát növesztenek.
A másik jelentős munka a Paál László közben vár a VÜSZI kertészeti részlegének munkatársaira, ahol a Munkácsy Mihály utcai nyárfák cseréjére
kerül sor. Itt sajnos már nincs mód a fák megmentésére. Az elmúlt hónapokban több vizsgálatot is végeztek az elöregedett és rossz állapotban lévő
fákon, többek között speciális berendezésekkel vizsgálták őket. Az eredmény minden esetben azt támasztotta alá, a kezelésekkel már nem lehet
javítani állapotukon. A kivágott fák helyére újakat ültetnek.
Ezt követően a MÁV állomási hársfák, illetve az Alsó-parki és a Kastély
előtti fák kezelésére kerül sor.

gyon jó és korrekt beszélgetésen vett
részt, a tárgyalások megfelelő emberi és szakmai tartalommal zajlanak.
A dunakeszi székhelyű tankerület
mintegy 80 iskolát vesz át, rengeteg
még a nyitott kérdés. Ez ügyben a
december 15-i ülésen kell döntenie a
képviselő-testületnek.

Elismerés és köszönet az
egyetemi kollégiumtól
A képviselő-testület ülésén adta át
dr. Bujáki Gábor, a Szent István
Egyetem kollégiumának korábbi
igazgatója a Szent István Arany Kitűzőt Gémesi György polgármesternek. Az elismerés adományozását Umenhoffer Péter, az egyetem
korábbi hallgatói önkormányzati
elnöke javasolta az Egyetemi Kol-
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légiumi Alapítvány kuratóriumának
az önkormányzat és a kollégium
együttműködésének elismeréseként.
Az alkalmat pedig az szolgáltatta a
figyelmességre, hogy Gödöllő várossá nyilvánításának 50. évfordulója
egybeesik a kollégium átadásának
50. évfordulójával. Az utóbbi alkalomból júliusban rendezett egyetemi
ünnepségen nem tudott részt venni a
polgármester.
Dr. Bujáki Gábor köszönetet mondott dr. Nánási Éva címzetes főjegyzőnek is, kiemelve az új kollégiumi
beruházások megvalósításához nyújtott szakmai támogatását. Emlékként
a kollégium B épületének földszintjére Járási Ildikó Éva iparművész
által készített tűzzománc dombormű
egy részletének másolatát adta át
lt
számára.
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gémesi györgy polgármesTer a közelgő áTalakíTásokról

Megújuló főtér, új városháza
A november elején megtartott
közmeghallgatáson a lakosság is
megismerhette a főtér új arculatának kialakítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket, valamint
ennek részeként a Polgármesteri
Hivatal jelenlegi épülete átépítéséről is szó esett. Ennek ellenére
nagyon sok a téves információ.
Ezekről kérdeztük Gémesi György
polgármestert.

– Városszerte folyamatosan hallani olyan híreket, miszerint Gödöllő
hamarosan városháza nélküli város lesz. Igaz ez a hír?
– Nem igaz, de tudjuk, vannak,
akik folyamatosan igyekeznek félrevezetni a lakosságot. Bár a régi rendkívül rossz állapotú épület elbontásra
kerül, a városháza a főtéren marad,
ott, ahol jelenleg is dolgozik a Polgármesteri Hivatal, az egykori Budapest Bank épületében, aminek jövőre
megkezdődik az átépítése. Ha elkészül, megszűnik a jelenlegi ideiglenes helyzet, nem fog öt helyszínen
működni a hivatal.
– Valóban le kell bontani a régi
épületet? Sokan kétségbe vonják
ennek szükségességét.
– Nekünk sem ez volt az eredeti
szándékunk, a kiköltözéskor a felújítás volt a cél. De az ezt követő
vizsgálatok alapján a felújítás mintegy nettó 1,5–2 milliárd forintba

került volna. Az elektromos hálózat,
az épület víz- és csatornarendszere
sokkal rosszabb állapotban van, mint
azt a korábbi felmérések mutatták. A
jegyzői folyosón állandó szennyvízszag volt, folyamatos probléma volt
a nyílászárókkal – volt, hogy egyszerűen kiestek.
De említhetném
a tető állapotát is:
előfordult, hogy
egy-egy beázásnál
a lámpákban állt a
víz, ráadásul szintén a beázás miatt
az épületben lévő
azbeszt is veszélyforrást
jelentett
– hogy csak néhányat emeljek ki.
Mivel az épületet nem csak mi használtuk, hanem
az abba beköltöztetett Járási Hivatal is, felajánlottuk, hogy közösen,
50-50 százalékban osztozzunk a
költségeken. Erre az országban több
településen is volt példa, Bicskén
például a Járási Hivatalt 1 milliárd
forintért újították fel. Nálunk azonban teljesen elzárkóztak ettől, az önkormányzatnak pedig nem volt erre
kerete. Ezután felajánlottuk a Járási
Hivatalnak, hogy – mivel nekünk kisebb hely is elegendő – átadjuk nekik az épületet, de nem tartottak rá
igényt.

– A jelenlegi Polgármesteri Hivatalt, az egykori Budapest Bank
épületét, hogyan tervezik átalakítani?
– A tervek szerint beépítésre kerül
a bank, a piac és a múzeum közötti terület, az a rész, ahol a piaci fő-

zőversenyeket szokták tartani. Az
emeletre és a kiegészülő tetőtérbe
irodák kerülhetnek, valamint a képviselő-testületi üléseknek is helyet
adó tanácsterem, ami a házasságkötő
terem funkcióját is elláthatja. Ehhez
kapcsolódna egy reprezentatív előtér, ami kiállításoknak is helyet adhat. A földszinten kaphat helyet az
ügyfélszolgálati iroda, ahol azoknak
az ügyeknek az intézésére lesz lehetőség, amik önkormányzati hatáskörbe tartoznak. A hatósági ügyintézés
viszont valószínűleg nem itt zajlik
majd, azt ugyanis már bejelentették,

Tudjunk meg TöbbeT kedvenceinkről!

Hány kutya unatkozhat Magyarországon?
Hogyan lehetek jobb gazdája a kutyámnak? A kutyám vajon örül annak,
hogy én vagyok a gazdája? A kérdés
nemcsak két, hanem sokkal több oldalát világította meg a Magyar Kutyás
Akadémia II. Kinológiai Konferenciája, aminek a Szent István Egyetem
kollégiuma adott otthont szombaton
és vasárnap.
Az első napon elsősorban a kutyatartóknak, vasárnap főként a tenyésztőknek szolgáltak hasznos információkkal az előadások, amelyek
témaköre az ember és a kutya kapcsolatától kedvenceink gyógyításáig terjedt. A hallottakból levonható a következtetés: a nagyobb feladat a gazdák
vállát terheli, a kutyák önmagukhoz
és a számukra biztosított feltételekhez
mérten mindig a maximumot nyújtják.
Az akadémiát alapító Pazonyi
Zsanett Szilvia köszöntő szavai után
Gémesi György polgármester nyitotta meg az eseményt.
Már az első konferencia iránti érdeklődés is bizonyította, hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés hiánypótló
szerepet tölt be a kutyákkal profeszszionális és hobbi szinten foglalkozó
emberek számára. A program egyben
erősíti a kapcsolatokat a kutyás társadalom szereplői között.
E szellemiséghez közel áll a gödöllői gyakorlat is. A város részese volt
a legutóbbi magyarországi világkiállításnak és azóta további hasonló eseményeknek, versenyeknek ad otthont
szép és gazdag programokkal.
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Néhány hónappal ezelőtt új ebrendészeti telepet adott át az önkormányzat, ahol jobb körülmények között
tartják a gazdátlanná vált háziállatokat, amíg valaki nem jelentkezik értük. Ez azonban már most kicsinek
bizonyul, gondolkoznak tehát a bővítésén, mert fontosnak tartják, hogy
segítsenek azoknak az embereknek,
akik valamilyen ok miatt nem tudják
tovább tartani kutyájukat.
Az érem másik oldala a felelős
kutyatartásra való nevelés, aminek
iskolai keretek közötti gyakorlata az
önkormányzat
kezdeményezésére
alakult ki Gödöllőn. Amennyiben ez
az ismeretanyag beépül a tantervekbe, a város szívesen megosztja e
téren gyűjtött tapasztalatait.
Dömötör Júlia gödöllői
tréner 20 éve foglalkozik
gazdák és kutyák oktatásával. Ő tartotta az első előadást, amely meg is szabta a
konferencia irányvonalát: Tudjunk meg többet kedvenceinkről!
Előadásának témaköre az ember
és a kutya közötti kapcsolat volt.
Rávilágított arra, hogy jól lehet
a kutyáknak sok mindent meg
lehet tanítani, a legokosabb fajta képviselője akár ezer szót is képes
megérteni és felismerni a hozzájuk
rendelt tárgyakat, bizony gyakran
megesik, hogy a kutyától (el)várt
szeretet túlterheli az állatot, másképp
fogalmazva, életünk ürességét nem
fogja tudni kipótolni egy eb, ha csak
azért szeretnék tartani.

A gazda és a kutya közötti konfliktusok megoldásához nélkülözhetetlen
a tulajdonos változtatás melletti elkötelezettsége.
A felelős magatartás persze ennél is
korábban kezdődik. Felelős tenyésztő
nem ad el bárkinek bármilyen kutyát.
Könnyen csalatkozhat, aki elhiszi,
hogy az afrikai oroszlánkutya, a beagle, a husky vagy az agár egy békés
„családi kutya”. Aki pedig cseh farkaskutyára vágyik, legyen tudatában annak, hogy
ez a fajta napi öt
órás minőségi foglalkozást igényel az
embertől.
A harmonikus
kutyatartásnak
azonban csak
az egyik oldala
a megfelelő
fajta
kiválasztása. Nem

Pazonyi
Zsanett

mindenki és nem minden család alkalmas ugyanis kutyatartása. A rossz
döntés a társadalomtól való elidegenedéshez is vezethet, ha például nem
tudnak otthon vendéget fogadni a kutyától. Éppen ezért hívta fel a figyelmet arra, hogy a kutyatartáson kívül is
lehet hasznos időtöltést találni, a pél-

hogy a hatósági jogkörök a kormányhivatalhoz fognak kerülni.
Az új ügyfélszolgálat bejárata az
elképzelések szerint a mozi és a jelenlegi Budapest Bank épülete között
lesz.
– Mi a helyzet az okmányirodával?
– Az okmányiroda és a Járási Hivatalhoz csatolt feladatok a Kotlán
Sándor utcában maradnak. Ezek a
Kormányhivatalhoz tartoznak, elhelyezésükről is
ott született
döntés. Ebbe
nincs beleszólásunk. Mint
a nevében is
benne van, ez
kormányzati
hatáskör. Bár
sokszor előfordul, hogy
néhány „jóakaró” azért is az önkormányzatot hibáztatja, hogy ezen feladatokat elvitték tőlünk. Sajnos itt is
szándékos az emberek félrevezetése.
– A jelenlegi/új városháza épületével kapcsolatban többen is szóvá
tették, hogy méltatlanul eldugott
helyen van a tér oldalában…
– A főtérnek ez a része minimális
átalakításon esik majd át, a bejárat
jobb megközelíthetősége miatt például áthelyezésre kerül a Világbéke-gong.
De a régi városháza elbontásával
és az új funkciókkal a térnek a Pe-

tőfi Sándor utca felé eső része egyébként is jelentősen meg fog változni.
A lakossági felmérés során a főtér
hasznosítására beérkezett közel ötszáz lakossági javaslat – amiből kb.
négyszáz volt hasznosítható – nyolcvan százaléka a tér bővítését szerette volna. Jelentős igény merült fel a
játszótér, a színpad kialakítása és a
zöldterület bővítése iránt. Ezt szeretnénk megvalósítani. A tervek szerint
egyedi játszóteret kap a főtér, és nem
csak színpadot tervezünk, hanem a
téli időszakra itt kaphat helyet egy
korcsolyapálya is. Igaz, ez utóbbihoz
befektetőre is szükség van, de önkormányzati támogatással valósulhatna
meg a gödöllőiek régi álma.
– Mibe kerül mindez?
– A számítások szerint a régi épület bontásával, az új városháza átépítésével és a főtér új funkcióbővítésével együtt 1 milliárd forintba. Ami
azonban nagyon fontos, hogy ennek
biztosított a forrása. Ez az összeg állt
eredetileg is rendelkezésünkre, s enynyiből egy kisebb méretű városháza
és a főtér bővítése a megvalósítható.
– Mikor kezdődhetnek a munkák?
– A tervek szerint a bontás 2017
első negyedévében megkezdődhet,
és a főtér új közösségi tereinek átadására is sor kerülhet év végéig. A
jelenlegi városháza átépítése a közbeszerzéstől függ. De mindenről időben tájékoztatni fogjuk az itt élőket,
és a terveket is egyeztetni fogjuk a
lakossággal.

da okáért már az akváriumi halaknak
is kaphatók játékok, vagy ahogy az
előadó fogalmazott: haliskola szett.
Dömötör Júlia munkája során
gyakran kérdezi a hozzá fordulóktól,
hogy mit csinál, mit dolgozik a kutya?
Négylábú kedvencünknek ugyanis
nem az a feladata, hogy gyönyörködtessen, mint egy kerti tó. Mégis, egy
brit lap szerint 8 millió kutya unatkozik Albionban. Hogy nálunk vajon
mennyi? Arról nincs felmérés.
Lényeges, hogy jobb gazdái legyünk a kutyánknak. Az ebben az
elhatározásban megfogalmazódó felelősségvállalás fontosabb egy szép,
divatos póráz beszerzésénél. A kutyát
ugyanis munkára háziasította és nemesítette az ember.
A mondottak és hallottak – bizton
állíthatjuk –, elősegíthetik, hogy a
„Rossz kutya!” „Jó kutyává” majd
boldog kutyává váljon.
Az állatetológia és persze az ember
és az állatok közötti viszonyt elemző etológia érdekfeszítő terület, de
vannak olyan élethelyzetek, amelyek
sokkal drámaibb hatást gyakorolnak

a gazdikra. Ezek a betegségek, balesetek. Ha valaki nem tudná, létezik
kutyák számára összeállított elsősegély csomag is, eljárást dolgoztak
ki a mesterséges lélegeztetésükre és
kézikönyvet lehet vásárolni az ebek
betegségeiről, amely arra is kitér, mit
tehetnek a tulajdonosok beteg kedvenceikért. A konferencián a csomagot, az újraélesztést és a kiadványt is
bemutatták.
Ezek után az sem meglepő, hogy
egy előadásból megtudhattuk: a terápiás kutyamasszázsnak is helye van
az állatgyógyászatban, elsősorban
sérült, idős vagy mozgásszervi problémákkal küzdő páciensek számára.
Hatására javulhat a szívműködés, a
légzés, a vérkeringés, az anyagcsere.
Az előadások kitértek a kutya rákos
megbetegedéseire, a kezelés lehetséges módozataira, a szívférgességre, a
sebkötözésre, időszerűen a tél egészségügyi veszélyeire, mint például a
kihűlés, tappancs sérülés.
A Magyar Kutyás Akadémia konferenciasorozata jövő tavasszal foly(l.t.)
tatódik.

(kj)
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Köszönet a véradóknak
A Gödöllői Királyi Kastélyban
emlékeztek meg a véradók
napjáról november 25-én.
Az ünnepség keretében véradóknak és a véradást támogatóknak oklevéllel, emlékéremmel és ajándékokkal
köszönték meg a betegek
számára életmentő támogatást.
Az Országos Vérellátó Szolgálat
képviseletében Gerzsenyi István
és dr. Pribliczky Zsuzsanna, a budapesti Péterfi Sándor utcai területi

vérellátó vezetője mondtak beszédet, melyben hétköznapi hősöknek
nevezték a a véradókat, akik a hívó
szóra önzetlenül nyújtják a
karjukat.
Mint elhangzott, hazánkban
évente
450.000 egység vért vesznek le, ami
egységenként
fél liter. Ezt
a
mennyiség közel
250.000
véradó adománya.
Véradó Mozgalom Támogatói Oklevelet adományozott a
Magyar Vöröskereszt országos
vezetősége a véradás szervezésében nyújtott kiemelkedő
tevékenységéért Gödöllő Város
Önkormányzata részére. Az elismerést Gémesi György polgármester vette át.
A Pest Megyei Vöröskereszt 6.
számú területének véradói kö-

zül elismerésben részesültek azok,
akik 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80,
90, 100, 110, 120, és 140 alkalommal vállalták, hogy önzetlenül segítenek rászoruló embertársaiknak.

Zimányi Norbert

Ötvenszeres véradóként köszöntötték többek között Zimányi Norbertet, a Gödöllői Polgármesteri
Hivatal munkatársát, a közterület
felügyelet vezetőjét is.
Legtöbbször, pontosan száznegyven alkalommal Rekvényi László
adott vért.
Az elismeréseket Gerzsenyi István
és dr. Pribliczky Zsuzsanna adták
jk
át.

SZAVAZZUNK GÖDÖLLŐRE!
Idén Gödöllő is bekerült a „Megs�épül a városom” programba. A harmadik éve �ajló „vetélkedő” ho��ásegíti a településeket egy-egy kö�terület megs�építéséhe�. A ke�deménye�és mögött álló „Építke�em – Felújítok” elneve�ésű csapat korábban a� építke�őket és felújítókat segítette ötletes tanácsaival, különleges
lehetőségeivel.
Néhány éve azonban úgy gondolták, itt az ideje egy nagyobb léptékű összefogásnak, ekkor indították el a programot, a települések számára. Mivel nem a szervezők szeretnék a nyertest kiválasztani, arra bíztatják a lakosságot,
hogy szavazhatnak a résztvevőkre.
A SZAVAZÁS AUGUSZTUS 16-ÁN INDULT ÉS 2017. JANUÁR 10. ÉJFÉLIG TART.
Hogy a nyertes település melyik közterülete szépüljön meg, azt az érintett önkormányzattal közösen döntik el. A
szavazatok többek között virágosítást, új közterületi bútorokat, szobrot, sporteszközök telepítését eredményezhetik a nyertesnek. A pályázatról bővebben a www.megszepulavarosom.hu oldalon lehet tájékozódni. Itt azt is
megtudhatják az érdeklődők, hogy a korábbi nyertesek, Veszprém, Esztergom és Budapest XVII. kerülete, hogyan
élt a lehetőséggel.
Szavazni az oldal „Szavazok a városomra” linkjén lehet!

Premontrei esték

2016. december 5-én 18 órakor
a Premontrei Esték előadás-sorozat
keretében „A s�igetvári hős – Zrínyi Miklós” címmel dr. Hóvári
János történész, a MANK főigazgatója, a „Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566 Emlékév” Emlékbizottság
elnöke tart előadást a Premontrei

Szent Norbert Gimnázium dísztermében.
Az est meghívott vendégei: Jánosi
Zoltán irodalomtörténész, az Irodalmi Magazin főszerkesztője, Gy.
Szabó András irodalomtörténész,
előadóművész
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szép karácSony öSSzefogáSSal, Szeretetből
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 megfelelő helyekre jussanak el.
Az adománygyűjtés egyik része idén
is 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

2016. November 29.

Civil

saját gyerekeiknek is szívesen odaadnának! Ezeket a dobozokat, becsomagolva adhatják le, s fontos, hogy
ráírják, hogy fiúnak, vagy lánynak
való, valamint azt, hogy hány évesnek szóló ajándékot tartalmaz.
A szervezők bíznak benne, hogy idén

is sokak 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 információval rendelkeznek. Épp
ezért kérik, hogy ha valaki úgy véli,
környezetében olyan személy, család
él, akinek szüksége lenne a segítségre, jelezze az illetékesek felé.
Az adományokat az alábbi helyeken adhatják le: a Polgármesteri Hivatal portáján, a Mesék Háza
Óvodában – munkaidőben, valamint
a december 9-én megnyíló adventi
vásáron a Társadalmi Felzárkóztatási Program faházában péntekenként
16-19 óra között, szombaton 10-16
óra között, vasárnap 10- 16 óra között.

Adományok testvérvárosunkból

Nagy mennyiségű adomány érkezett Gödöllőre ausztriai testvérvárosunkból,
Laxenburgból Feitinger Zsuzsannának köszönhetően, aki minden esztendőben karácsony előtt gyűjtést szervez testvérvárosunkban.
Idén felnőtt és gyermekruhák, paplanok, valamint játékok kerültek a csomagokba, amiből a nyugdíjas klubok, a nagycsaládosok, az egyházak baba-mama klubjai részesültek, egy részük pedig a Máltai Szeretetszolgálaton
keresztül jut el a rászorulókhoz, akiknek mindig nagy segítséget jelentenek
az ilyen adományok.

Szépül az Alvég karácsonyfája
Ahogy húsvétkor a tojásfa, most
karácsony közeledtével az alvégi
karácsonyfa körül gyűlhetnek ös�sze a városrész lakói.
Az Alvégi Civil Szervezet ugyanis
a Gébics utcai játszótérre november
27-én felállított egy fenyőfát amire
karácsonyig mindenki felteheti a saját díszeit.
A környéken élőket nem csak közös
díszítésre invitálják, hanem közös
ünneplésre is.

KEDVES TAGOK, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK!
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesület
Gödöllői területi csoportjának következő fogadóóráját
2016. DECEMBER 7-ÉN, SZERDÁN 16-17 ÓRA KÖZÖTT TARTJUK,
szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Helyszín: Civil Ház, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
Telefon: 06-30-2952456

2016. november 29.

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Ezt mesélték a dédszülők is
A nép ajkáról a papírra, onnan
pedig 1977-ben a filmszalagra
került száz magyar népmese.
Több generáció nevelkedett
fel a sorozaton, ami minden
alkalommal az ágról-ágra szálló madárral kezdődött, akinek
daloló csőréből újabb és újabb
ágak növekedtek, formáltak
szebbnél szebb motívumokat,
mint ahogyan a mesék terjedtek és változtak az idők folyamán.
A Magyar népmesék sorozat Mikulás
Ferenc ötletéből született. A Kecskeméti Filmstúdió vezetője és a sorozat rendezője, tervezője, Jankovics
Marcell elhatározták, hogy az egyes
epizódokban az adott tájegység népművészeti motívumait, viseletét és
tájnyelvét jelenítik meg. A sorozat
zenéjét az autentikus népdalelemeket saját dallamokkal elegyítő Kaláka együttes írta. Együttműködésük
eredményeként egy három évtized
múltán is töretlen népszerűségnek
örvendő sorozat örökítette meg különleges kulturális kincsünket.

A meséket most szép kivitelezésű
kötetben jelentette meg az Alexandra
kiadó.
Királylányok és királyfik, banyák és
sárkányok, no meg különleges állatok tesznek igazságot a nép által
kitalált történetekben, amelyekben
természetesen mindig, minden jóra
fordul: a rossz elnyeri méltó büntetését, a jó a jutalmát, a szerelmesek
egymásra találnak és boldogan élnek, amíg meg nem halnak. Hej, de
jó is lenne, ha ilyen lenne a világ!
A sorozat igazi csemege, hiszen a

Cyrano: Még egyszer, utoljára
Tizedik alkalommal mutatja be a Garabonciás Színtársulat december 2-án
a Művészetek Házában a Cyrano
című előadást, s ezzel el is búcsúznak
a szereplők a nagy sikerű színműtől.
A darabot a múlt év októberében mutatták be hatalmas sikerrel, s a társulat azóta nemcsak Gödöllőn, hanem
Vácon, Miskolcon, Tiszaújvárosban
és Szarvason is közönség elé lépett a
produkcióval. A színtársulat vezetőjével, a darab rendezőjével, Mészáros Beátával beszélgettünk.
– Szerettük ezt az előadást, ami nagy
kihívás volt a számunkra. Bár az elmúlt években már több olyan produkciót bemutattunk, ami érzékeny
érzelmi megjelenítéseket igényelt
– mint például a Liliom vagy a La
Mancha lovagja –, de itt a dramaturgia és a mű nyelvezete és az egész kivitelezése is sokkal nagyobb feladat
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elé állított minket, mint a korábban
bemutatott művek. Nagy kérdés volt
például, hogy a szövegből mit húzzunk ki, hiszen szinte minden meg-

szólalás előkészít valamilyen mozzanatot, s emellett az én számomra
nagyon fontos volt, hogy ez a veretes
szöveg jól érthető és megérthető legyen. A nyelv változása természetes
folyamat, és sajnos gyakori, hogy az
ilyen művek szövegét már nem értik.
Ezt sikerült a visszajelzések szerint
élővé varázsolni, sok visszajelzést
kaptam, és bevallom, nagy öröm volt

gyűjteménybe az olyan ismert
népmesék mint „A só”, „A kőleves”, vagy „ A kis gömböc” mellé,
kevésbé ismertek is bekerültek, s
valamennyit a rajzfilm sorozatból jól
ismert és közkedvelt ábrázolások díszítik.
Valódi családi meséket kap kézbe az
olvasó, amelyek tökéletesen alkalmasak arra, hogy közelebb vigyék
a gyerekekhez népmesei hagyományunkat. A 100 magyar népmese
kötet ráadásul olyan gyűjtemény,
aminek történetei cselekményükkel
és terjedelmükkel a XXI. század
gyermekeit is képesek oda láncolni
a könyvhöz, a szülőnek pedig lehetőséget teremtenek arra, hogy esténként egy-egy mesével kívánjanak
nekik jó éjszakát.
A gyermeknek és a szülők vidám
perceket élhetnek át együtt „A rátóti
csikótojás”, vagy „ A bugyuta ember” történetének köszönhetően, de a
betűk világával nemrég megismerkedett kisiskolások számára sem jelent
gondot, hogy egyedül vágjanak neki
az olvasás nagy kalandjának.
A könyvben a sorozat valamennyi
darabja helyet kapott.
(100 magyar népmese – A Magyar
népmesék sorozat teljes kiadása) jk
számomra, hogy van igény az ilyen
előadásokra.
– Melyik volt a legemlékezetesebb
előadás?
– A premier mindig emlékezetes, természetesen, de feledhetetlen élmény
volt a Szarvasi Viziszínpadon játszani. Több száz ember tapsolt állva. Általában alapélményünk volt,
hogy minden helyszínen, ahol jártunk az előadás hatott, megérintette a nézőket. És ez nagy dolog.
– December 2-án tényleg elbúcsúztatják a produkciót?
– Szándékaink szerint igen, a következő időszakban szeretnénk más
darabbal, többek között kamara előadással és gyermek produkciókkal
foglalkozni.
Cyrano, a nagy orrú lovag tehát még
egyszer visszatér. A Művészetek
Háza színpadán december 2-án ismét, utoljára életre kell Rostand édesbús drámája.
bj

HERNÁDI PONT
Nagy sikerrel mutatta be Hernádi Judit „Hernádi
pont” című zenés estjét a Művészetek Háza színháztermében.
„Díva, bohóc, ember és színésznő. Ez mind ami
vagyok. És már egy jó ideje ez vagyok. Ilyenkor
illik számot adni mi volt, mi lesz.” – vallja Hernádi Judit. November 24-én önálló estjében telt ház
előtt dalokkal, versekkel , történetekkel közel két
órán keresztül kápráztatta el közönséget, áttekintést nyújtva több évtizedes sikeres pályájáról.
Fotó: Biszkup Miklós

Latin muzsika hármasban
Latin dallamok csendültek fel a Városi Könyvtárban november
26-án a Cuento Gitár trió előadásában. Koncerten Enrique Granados, Manuel de Falla, és Isaac Albeniz műveit, valamint spanyol népdal feldolgozásokat hallhatott a közönség. A gitár zene
kedvelői az adventi időszakban sem maradnak program nélkül:
december 18-án vasárnap 17 órakor a Királyi Kastélyban kerül
sor az Arpeggio gitárzenekar hagyományos ünnepi koncertjére. kj

Boban Markovics Gödöllőn!
Világsztár vendéget köszönthetünk Gödöllőn december 5-én,
ezen az estén ugyanis a Művészetek Házában ad koncertet a
Boban Markovics, akit nem csupán Szerbia legjobb trombitásaként tartanak számon, hanem a Songlines zenei magazin
szerint a világ legjobbja is.
Boban Markovics és zenekara mindent elért, amit a világ ezen szegletében lehetett; díjak sokasága, több százezer eladott lemez, klub és fesztiválkoncertek százai, rajongók tízezrei követik örömzenélésüket, bárhol is
játszanak Európa országaiban.
Neve több ismert dallammal egybe fonódott, mint például a Djurdjevdan,
vagy a Bubamara.
A koncert résztvevői különleges zenei élményre számíthatnak, hiszen akinek már volt szerencséje őket élőben hallani, az jól tudja, a profi zenei
tudás mellett a szabad örömzenélés jellemzi játékukat, dalaikban a Balkán
jb
és az európai zenei hagyományok keverednek.
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Város-Kép

50 éve történt
Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gödöllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:
Furcsa lenne visszacseppenni az 50 évvel ezelőtti
Gödöllőre. Sokan bizonyosan zavarba jönnének, hiszen
egy minden tekintetben más világ fogadná őket. Ma
már, amikor természetesnek vesszük, hogy, ha valami
nincs meg a háztartásban, akkor valamelyik üzletből,
vagy egy internetes áruházból beszerezhető, furcsa
belegondolni, hogy alig fél évszázada még a hajszárítót is so-kan kölcsönözték.
Városunkban a Gödöllői Földműves
Szövetkezet indított kölcsönző-szolgáltató részleget, ami
újdonságnak számított, s hatalmas sikert aratott a lakosság
körében.
S, hogy mit lehetett kölcsönözni, arról a Pest Megyei Hírlap
így számolt be:
„A bolt 50 babakocsija például
állandóan „kézben” van, ha több
lenne az sem volna elég. Van
itt minden tranzisztoros rádió,
magnetofon, fényképezőgép és
kerékpár. Sőt legújabban nagy
közkedveltségnek örvend a hajszárító, amit főképpen hét végén vesznek igénybe a nők.”
Ez utóbbi ma már igencsak meglepő, bár van, ami azóta sem
változott: az esküvőkhöz, népes
társas összejövetelekhez szükséges étkészleteket, evőeszközöket és edényeket ma épp úgy
kölcsönzik, mint 1966-ban.
Más világ volt. Ha ma lakást
szeretnénk vásárolni Gödöllőn,

tízmilló forint fölötti összegben kell gondolkoznunk. Aki 50 évvel ezelőtt akart lakást vásárolni,
annak elsősorban a hiánnyal kellett megküzdenie, a
kínálatban ugyanis inkább házak szerepeltek, bár a
mai igények szerint sokan igencsak
gondban lennének, ha ezek közül
kellene választaniuk. A hirdetésben ugyanis a legtöbb estben két
szoba, konyha, pince, no meg a telek mérete szerepel. A fürdőszoba akkor még inkább csak az újonnan épített lakótelepi lakásokban
v
volt.
S,
S hogy mennyiért juthattunk mindeezekhez hozzá? „2 szoba, konyha,
ffürdőszoba, speiz, Ára: 125 000,FFt” volt, de egy átlagos házhoz „2
sszoba, konyha, pince, 160 n.- öl
ttelek, Ára: 90 000.- Ft ” áron juthhatott hozzá a vásárló. De ne felledjük, akkoriban ez nagy összegnek
sszámított.
A legtöbb embernek persze nem volt
annyi pénze, hogy készen vásároljon
lakást vagy házat, maradt az építkeezés, amihez „csak” a telket kelleett megvenni, azután meg, amikor
voolt rá pénz, sorra került a tégla,
a cement, a sóder… mikor, mire futootta. És sokszor tíz évbe is beleteelt, mire beköltözhető lett a ház.
Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét

gödöllői művészek kölnben és székelyudvarhelyen

Incze Mózes Világok között című
tárlata a DD55 Art Gallery és a Levendula Galéria közös munkájának
eredményeként valósult meg. A kiállításról így fogalmazott a művész:
„Az emberteremtette technológiai

Piknik (Fazakas-Koszta Tibor festménye)

perifériák visszahatásaként viszonylagossá vált a klasszikus emberi nézőpont helyzete. Az összefüggések
egyenleteiben helyet követelnek maguknak függőségeink tárgyai, amik
már mi vagyunk. Ha hatékonyabbra cseréljük őket,
mi változunk, s
miközben
általuk nyilvánulunk
meg, tudásvágygyal leplezett rettegéssel
várjuk
a napot, amikor
a gépek inkább
megértenek minket, mint mi őket.”
Incze Mózes képei
január 15-ig láthatók Kölnben.
Fazakas-Koszta
Tibor festőművész
székelyudvarhelyi kiállítását november 20-án vasárnap Ambrus Lajos
költő, író nyitotta meg nyílt meg. A
korondi születésű festő lényegében
haza látogatott, hiszen művészeti
tanulmányait a Székelyudvarhelyi

Kevesen gondolnák, hogy története csaknem 300 esztendővel ezelőttre nyúlik
vissza. Egykor csak a város külső, mocsaras területe volt, aminek a fásítását még
Mária Terézia rendelte el, később jelentős kiállítások helyszíne volt, többek között
a millennium rendezvényeknek is ez volt a központi helyszíne. 150 éve kezdődött
el a folyamatos változás, ami azóta is töretlen. Igaz, látott már szebb napokat is.
És hogy mi történt az elmúlt 150 évben? A már említett millenniumi világkiállítás
mellett megépült a Hősök tere, a műjégpálya, Budapest egyik legismertebb fürdője, a Széchenyi, vagy ismertebb nevén a Szecska. De sok-sok éven át itt vonultunk
fel május elsején.
És itt található Európa egyik legrégebbi állatkertje, ami 150 évvel ezelőtt itt nyitotta meg kapuját, s ami ma is főváros egyik legnevezetesebb látványossága. A
másfél évszázad alatt persze ez is rengeteg változáson ment keresztül, a II. világháború után összesen 15 állattal nyitott ki újra.
S, hogy mi közünk nekünk, gödöllőieknek a Városligethez és az Állatkerthez?
Mert, bizony, mind a kettőnek van gödöllői kötődése!
Mindez kiderül a következő Kávéházi Esten december 4-én, 16 órakor a Királyi
Váróban, ahol Saly Noémi Budapest-történész és Hanga Zoltán, az Állatkert szóvivője lesznek L. Péterfi Csaba vendégei. Továbbá persze Buka Enikőnek, valamint
Fodor Lászlónak köszönhetően felcsendülnek olyan dalok is, melyek a Városliget(k.j.)
hez vagy az állatkerthez kapcsolódnak.

év végi programkínálat

Megismerni a láthatatlant
Külhonban rendezett kiállításokat
a Levendula Galéria. Incze Mózes
kiállítása november 10-én nyílt meg
Kölnben, Fazakas-Koszta Tibor
pedig Székelyudvarhelyen mutatja
be alkotásait.

Ki ne ismerné az ismert dalt, mely a következő Kávéházi Esték címét is adja. Igen,
a liget valahogy mindenki életében szerepet játszik és valahogy mindig is központja volt Budapestnek. Arculata időközben sokat változott, átalakítása ma is
napirenden van.

Művészeti Iskolában, majd a Marosvásárhelyi Művészeti Líceumban végezte grafika szakon. A Posztmodern
címet viselő kiállításon több olyan
munka szerepel, amelyet a gödöllői
közönség már láthatott. A művész az
alkotások kapcsán úgy fogalmazott:„
A festészetnek nem az a célja, hogy
felismerjük a láthatót, hanem hogy
segítsen megismerni a láthatatlant.”
(db)

Ünnepi készülődés
(folytatás az 1. oldalról)

A következő hetekben a Művészetek Háza műsorai között több is az
ünnep jegyében zajlik majd. A Gödöllő Táncegyüttes december 16-án két
alkalommal is színpadra áll „A hónap
fénye című” műsorával, amivel a régi
idők karácsonyait idézi meg, a Gödöllő Táncszínház pedig a Diótörő című
klasszikust mutatja be december 20-án.

Természetesen a gödöllői kulturális élet szervező azokra is gondolnak,
akik karácsony és újév között keresnek tartalmas kikapcsolódást. Akár
ajándéknak is kiváló programok várják az érdeklődőket a két ünnep között.
A Művészetek Házában a Gödöllői
Fiatal Művészek Egyesülete előadásában Dickens Karácsonyi Ének című
története elevenedik meg december
27-én. Az előadás a regény felhasználásával újonnan színpadra írt változat,
melyben a cselekményhez kapcsolódó, új szöveggel hangzanak el a legismertebb karácsonyi dalok, élő zenei
kísérettel. Az igazi karácsonyi történet és hangulat remek kikapcsolódás
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. De az év utolsó napja is különleges zenei élményt kínál: a Varnus
Xaver ad óévbúcsúztató koncertet,
amelyen klasszikus repertoárjából válogat.
A Királyi kastély is gazdag programmal várja a látogatókat a két ünnep között. December 28-án Erzsébet
királyné karácsonyait elevenítik fel,
majd itt is elbúcsúztatják az óévet,
mégpedig december 30-án, a Molnár
Dixieland Band és Group’n Swing
Zenekar közös koncertjével.
Az újév köszöntésére sem kell majd
sokat várni, a jövő év első nagyszabású zenei rendezvényére is itt a kastélyban kerül majd sor: január 7-én és
8-án várja a közönséget a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar és a Talamba
Ütőegyüttes – már hagyományosnak
tekinthető évköszöntő koncertre.
(ny.f.)
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Örökbefogadási nap a gyepmesteri telepen

Hogyan aszaljunk gyümölcsöt?

Csaknem telt házzal működik a Kőrösi Csoma Sándor
utca végében, a volt vásártéren kialakított gyepmesteri telep. A 22 millió forintos
beruházással megvalósított
létesítményben huszonkét
kennelben tudják a városunkban befogott kóbor kutyákat elhelyezni. Most harminc négylábú várja, hogy
gazdája érte jöjjön, vagy, valaki úgy döntsön, megosztja vele otthonát. December
3-án erre lehetőség lesz,
8-12 óráig örökbefogadási
napot tartanak.

A gyümölcsaszalalás a legősibb
tartósítási eljárás, amelyhez nem
kell semmilyen segédanyag, tartósítószer, csomagolóanyag.

Mint azt Lantai Csaba, a telepet
üzemeltető VÜSZI Kft. vezetője lapunknak elmondta, a telepen
elvileg negyvenkét kutyát tudnak

fogadni, de a valóságban nem minden kutya alkalmas arra, hogy társat kapjon a kenneljébe.
A nyáron megnyitott telep az elmúlt
hónapokban jól kiállta a próbát, az
egyetlen problémát az jelenti, hogy
sokan összetévesztik a menhellyel,
márpedig ez nem az.

A városi gyepmesteri telepen nem
lehet „leadni” állatot, itt kizárólag
a városunkban befogott kóbor kutyáknak tudnak helyet biztosítani.
Akiknek van chipjük, azok viszszakerülnek a gazdájukhoz, de az
nagyon ritka, hogy a chip nélküli
állatokat keressék.
A cél az, hogy ezek a kutyák szerető gazdira találjanak. Az állatbarátoknak a gyepmesteri telep kiváló
lehetőséget ad arra, hogy négylábú
társat találjanak.
Aki innen fogad örökbe kutyát, ingyenesen, chippelve és a szükséges
oltásokkal ellátva viheti haza, s valamennyi ide került eb állatorvosi
ellátásban is részesül. Az újdonsült
gazdik a kutyussal pórázt, nyakörvet és egészségügyi könyvet kapjk
nak.

Három hiba, amit a szobanövényekkel télen
elkövetünk, ezért nem fogják megérni a tavaszt
A téli szezon a legtöbb szobanövényt
nagyon megviseli. Kevesebb természetes fényt kapnak, a fűtés ráadásul
kiszárítja a levegőt, így a nedvességtartalma is jelentősen lecsökken.
Ezeket a hiányosságokat gyakran
kompenzálni akarjuk, és ezzel többet
ártunk a növénynek, mint gondolnánk. Mutatjuk, mi az a három gyakori hiba, amit a zöldjeinkkel télen
elkövetünk.
1. Rosszul szellőztetünk
Azzal nincs is semmi probléma, ha
ki szeretnénk szellőztetni a lakást,
ez a növények számára is fontos.
Az azonban már kevésbé jó ötlet, ha
pontosan az ablak alatt helyezzük el
őket, amíg az ki van nyitva. A jelentős hőmérséklet-változást egyik növény sem szereti, a legjobban 18-20
fok körül érzik magukat. Tehát amikor kinyitjuk télen az ablakot, a szobanövényeket tegyük át egy védett
helyre, akár egy másik szobába is.
2. Túlöntözzük
A téli száraz levegő miatt úgy érezhetjük, hogy kompenzálnunk kell és
növelni a locsolóvíz mennyiségét,
pedig ez egyáltalán nem ajánlott. A
növényeink is „téli álmot alszanak”,
lelassítják az életfolyamataikat, várják a tavaszt és közben kevesebb
szén-dioxidot vesznek fel és kevesebb oxigént is bocsátanak ki. Éppen
ezért nem csak felesleges lenne túllocsolni őket, de káros is. A gyökerek
elrothadhatnak és tavaszra meg is
ölhetjük a növényünket.
3. A villanyfény nem helyettesíti a
természetes fényt

Hacsak nem speciális,
napfény
spektrumú
lámpát
használunk, akkor
elmondható, hogy a
villanyfénnyel nem
kompenzálhatjuk a
természetes fény hiányát. Teljesen felesleges beállítani őket
a lámpa alá. Ehelyett
amikor csak tehetjük,
helyezzük őket az alá
az ablak alá, ahol éppen süt a nap.

4 SZOBANÖVÉNY, AMI SEGÍT AZ ALVÁSBAN
Aranypálma
Tisztítja a levegőt, és eltávolítja belőle a méreganyagokat – köztük a
szén-dioxidot is. Emellett jelentős mennyiségű nedvességet szabadít fel,
ami különösen a fűtési szezonban jön majd jól.
Aloe vera
Gyógyhatása mellett az aloe vera jelentheti a legnagyobb segítséget, ha
a lakásban esetlegesen megjelenő veszélyes kémiai anyagokról van szó.
Megszabadít például a formaldehidtől. Éjjel is oxigént bocsát ki, ami nem
jellemző a szobanövényekre, ezáltal is segíti az alvást. Ráadásul az illóólaj, amit felszabadít, erősíti az immunrendszert is.
Kislevelű fikusz
A kislevelű fikusz (képünkön) az első
számú légtisztító növény. Eltávolítja a
levegőben lévő benzol, ammónia, toluol és egyéb ártalmas anyagok 70 %-át,
amit az alacsony minőségű szintetikus
anyagok bocsátanak ki, mint a linóleum
vagy a forgácslap. A fikusz feldolgozza
ezeket a vegyületeket és megsemmisíti
a mikróbákat.
Anyósnyelv
Jó hatással van a légúti- és az immunrendszerre is. Csökkenti a magas
vérnyomást és segít megszüntetni a fejfájást. Az aloe verához hasonlóan
éjjel is oxigént bocsát ki és eltávolítja a szén-dioxidot.

Kevesen aszalnak otthon gyümölcsöt, pedig aszalás a legősibb tartósítási eljárás, amelyhez 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
elkészítésükhöz 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 7080 %-os víztartalmát oly módon kell
15-20 %-osra csökkenteni, hogy fo-

kozatosan, 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
vízben fürdessük meg és használhatjuk az okat 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 alacsony hőmérsékleten,

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul
Állatkórház és Patika
Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:
9-19-ig
Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál)
Tel.: 06-30/943-9898

Nyitva: H–Szo 800–1700
tel.: 06-70/601-8608

55-60 fokon kezdődjék, később ezt
75-80 fokra lehet emelni. Egy kg
szilvából 30-35 deka aszalvány származik.
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!
Lehet aszalni a gáztűzhely sütőjében, alufóliával kibélelt tepsiben és
nagyon jól beváltak az asztali, elektromos aszalók is.

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Rendel:
dr. Michalik László állatorvos
Tel.: 06/20-981-31-00
December 3-án szombaton
de. 10-12 óráig.

AKCIÓ!

10 ezer Ft. feletti vásárlás
06-70/601-8618
esetén 10 % kedvezmény
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.
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VíVás – Egyéni és csapat Magyar bajnokság

Gödöllői érmek férfi kardban

Kiválóan szerepeltek a gödöllői vívók a 2016. évi hazai
egyéni és csapatbajnokságon
férfi kard fegyvernemben.
Gémesi Csanád egyéniben
harmadik lett, míg a Gémesi
Csanád, Gémesi Huba, Gémesi Bence, Morvai Ákos alkotta
GEAC csapat a második helyen végzett.
Egyéniben 88-an neveztek és álltak pástra
az idei magyar bajnoki küzdelmeken kard
fegyvernemben a férfiaknál. A csoportküzdelmeket követően hat gödöllői vívó jutott
a 64-es főtáblára. Itt Bancsics Máté magabiztosan ment tovább a 32-be, ami végül a
végállomást jelentette a számára. Gémesi
Huba a 32-ért Gémesi Bencével vívott,

így csak egy gödöllői mehetett tovább. A
párharc Huba sikerével ért véget, de a későbbi 5. helyezett Kossuth Bálinttal már
nem bírt, így neki is a 32 közé jutás volt a
végállomás. Varga Tamásnak és Mészáros Áronnak sajnos a 64 közé jutás volt a
maximum, ellenben Gémesi Csanád egészen a négyig menetelt. A 32-ért és a 16-ért
is 15:8-ra verte ellenfelét, a nyolcaddöntőben 15:7-re nyert Csanád, míg a négy közé
jutásért az UTE versenyzőjét, Kossuthot
múlta felül a gödöllői vívó 15:10-re. Az
elődöntő jelentette a végállomást, ugyanis a Vasas vívója, Decsi Tamás ellen nagy
küzdelemben 15:9-re kikapott Gémesi, így
bronzérmes lett az idei egyéni bajnokságban. Az egyéni döntőben Vasasos párharcot
láthattak a nézők, ahol Szatmári András
bizonyult jobbnak és nyert Decsi Tamással
szemben 15:12-re.
Következett a csapatverseny, természetesen a GEAC is pástra állt,
méghozzá két csapattal. A 17 csapatos mezőnyben az egyes számú gödöllői formáció szerepelt
jobban. A Mészáros Áron, Markolt Dániel, Varga Tamás alkotta

Labdarúgás – VégE az őszi szEzonnak

Listavezető maradt a GEAC
Listavezetőként várhatja a
tavaszi folytatást a megyei II.
osztályban a GEAC-SZIE csapata, miután gólzáporos, 172-es győzelemmel zárta az
őszi szezont Farkas Sándor
alakulata, míg a GSK II-Szada
is boldog lehet, hiszen 4-0-ás
sikerrel búcsúztatták az őszt.
Az „egyetemisták” már az előző
fordulóban bebiztosították őszi elsőségüket, így a sereghajtó Kisalag
elleni párharcnak a gólkülönbség
növelése mellett más tétje nem
igazán volt. A gödöllőiek örömfocit mutattak be és a nyolc találatig

jutó Beregszászi Béla vezérletével
17-2-re meg is verték a Kisalagot.
A GEAC 32 ponttal (10 győzelem,
2 döntetlen, 1 vereség), 86 rúgott
és 19 kapott góllal, három pontos
előnnyel telelhet a megyei III. osztály Közép A-csoportjának élén.
Ugyan itt a Kerecsényi-Fodor
Norbert irányítása alatt szereplő
GSK II-Szada formáció az ősz végére egyenesedett ki, hiszen a kezdeti botladozást követően a hatodik helyig jött fel a csapat. A záró
fordulóban a Tóalmást verte 4-0-ra
a Gödöllő kettő, akik az első sikerüket a hatodik játéknapon könyvelhették el, azóta viszont nem kaptak

röpLabda – toVább a kupában

A rangadók még nem mennek
Az elmúlt héten a Magyar Kupában és a bajnokságban is
pályára lépett a Gödöllői RC
női felnőtt csapata. A kupában simán nyert a TFSE ellen
3-0-ra a Gödöllő és ezzel negyeddöntős, ellenben a bajnokságban az MTK verte a
mieinket 3-0-ra.
Egyelőre csak a papíron is gyengébb
csapatok ellen tud érvényesülni a
Gödöllői RC, ezt az elmúlt hétvégi,
MTK Budapest ellen is bizonyította
Borkovits Zoltán együttese, ugyanis sima, 3-0-ás vereséget szenvedett
a szezonnak éremszerzési remények-

GEAC II. a nyolc közé jutásért a DVSZE
ellen mardat alul 45:25-re, majd az UTE
kettes számú csapatától kapott ki 45:43-ra,
ezzel végül a 13. helyen végzett.
A Gémesi Csanád, Gémesi Huba, Gémesi
Bence, Morvai Ákos alkotta egyes számú gödöllői csapat a nyolc közé jutásért
a DHSE-t verte 45:31-re, majd a negyeddöntőben, óriási csatában, 45:42-re nyert a
BVSC első csapata ellen. Az elődöntőben
az MTK sem bírt a mieinkkel, 45:40-es
végeredménnyel jutott döntőbe a Gödöllő,
ahol a címvédő Vasas várt rájuk. Az aranycsatát a fővárosiak bírták jobban idegekkel,
így ők örülhettek a 45:30-as győzelem után
a magyar bajnoki címnek, de a GEAC sem
lehet szomorú azzal, hogy az ország második legjobb csapataként végzett a 2016-os
évben. A bronzérmes az MTK lett, akik a
harmadik helyért az UTE I-es csapatát verték 45:37-re. (fotó: hunfencing.hu)
-lt-

ki. Ennek is köszönhető, hogy a 6
győzelemmel, 4 döntetlennel és 3
vereséggel, 45 rúgott és 14 kapott
góllal, összességében 22 ponttal
záró csapat felkapaszkodott az élmezőny mögé a tabellán.
Pest megyei III. osztály Közép
A-csoport, 13. forduló
GEAC-SZIE – Kisalag SC 17-2
(8-0) Góllövők: Beregszászi Béla
(8), Angyal Zoltán (3), Somogyi
András, Müller Péter, László Viktor,
Vida Balázs, Barkóczi Ádám, Bánki
Edömér.
GSK II.-Szada – SK Tóalmás 4-0
(2-0) Góllövők: Szabó László, Dolhai Máté, Tóth Bence, Molnár Dániel.
-ttMagyar Kupa – Negyeddöntőben a
GRC

Könnyedén, kettős sikert elérve lépett
kel nekivágó MTK otthonában.
túl a TFSE-n a Gödöllői RC csapata a
A találkozó mindvégig kiélezett
Magyar Kupa nyolcaddöntőjében. Az
küzdelmet hozott, ezt bizonyítják a
odavágón elért 3-0 után a visszavágót is
szoros szett vereségek is, de összesilyen arányban nyerték meg Széles Petségében ezúttal is elmondható, hogy
ráék és jutottak be a legjobb nyolc csapat
a rutinosabb és jobb csapat érvéközé. A negyeddöntőben az edzőváltáson
nyesítette a papírformát, mint eddig
átesett (a Gödöllőn is dolgozó Deme Gáminden egyes gödöllői vereségnél.
bort egy szerb edző váltotta) Jászberény
A Gödöllői RC csapata 10 ponttal a
következik majd.
7. helyen áll a bajnokság alapszakaMagyar Kupa nyolcaddöntő, 2. mérszában, akik a 9. játéknapon a seregkőzés: Gödöllői RC – TFSE 3-0 (11, 11,
hajtó Palota RSC csapatát fogadják
17)
-tlmajd.
Heti programajánló
NB I. alapszakasz, nők, 8.
Női NB I. alapszakasz, 9. forduló
forduló
December 3. szombat, 18 óra
MTK Budapest – Gödöllői
Gödöllői RC – Palota RSC (SZIE sportcsarnok)
RC 3-0 (19, 24, 20)

sziLVEsztEri Futás az idén is

„Fussunk át 2017-be”
December 31-én ismét megrendezésre kerül a szilveszteri futás,
amelyre sok szeretettel várják
az érdeklődőket a szervezők. A
„Fussunk át 2017-be” elnevezésű év végi kocogás rajtja a Dózsa
György úton található Erzsébet
Szálló elől lesz majd.
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Sport

A 2017 méteres távra 12 órakor dördül el majd a képzeletbeli startpisztoly! A rendezvény célja ezúttal is a
futás, kocogás népszerűsítése és az
egészségre nevelés, valamint természetesen az, hogy a sportolni vágyók
egy vidám kocogóssal búcsúztassák el
a 2016-os esztendőt.

Karácsonyi
Labdarúgó Kupa
Idén december 17-én rendezik meg
a hagyományos férfi felnőtt kispályás Karácsonyi Labdarúgó Kupát
a Táncsics Mihály úti Sportcentrum
fedett műfüves pályáján, amire
ezúton várják a nevezéseket!
További infó és részletek:
a 06-70/283-0588 számon!

kéziLabda – FiataLság boLdogság csöMörön

Pontrablás vagy pontvesztés…
A Gödöllő KC férfi felnőtt és
junior csapata Csömörön
vendégszerepelt az elmúlt
játéknapon. Bartos Gábor
felnőtt csapata 26-26-ra
végzett, míg Mácsár Gyula
junior gárdája 24-17-re verte bajnoki riválisát és ezzel
megőrizte hibátlan mérlegét.
A felnőttek vegyes érzésekkel
hagyhatták el a pályát a 26-26-os
döntetlent követően, ugyanis az
elmúlt bajnokságban bronzérmes
csömöriek ellen az egy pont jónak
mondható idegenben, de ha mellé tesszük, hogy a házigazdák az
idén a tabella alsóházi mezőnyének tagjai, már nem annyira jó a
pontosztozkodás. A dobogóra hajtó GKC számára majd a végelszámolásnál derül ki, hogy mennyit
ér ez az iksz, minden esetre városunk kézisei 13 ponttal a dobogó
harmadik fokán állnak jelenleg az
NB II. Északi-csoportjában.

A juniorok igazi rangadót vívtak,
ugyanis a forduló előtt mindkét együttes hibátlan mérleggel állt a csoportban.
Nos, a veretlenség a gödöllőieknél maradt meg, miután magabiztos játékkal
24-17-re verte Pest megyei vetélytársát
a GKC.
December első hétvégéjén a fiatalok a
szintén száz százalékos, de csak jobb
gólkülönbségének köszönhetően listavezető Rév TSC csapatát fogadják
majd. Érdemes lesz kilátogatni vasárnap a Hajós iskola tornacsarnokába,
míg ugyan ebben a párharcban a felnőtteknél a vendégek az 5. helyről érkeznek Gödöllőre.
NB II. Északi-csoport, 9. forduló Csömöri SSZN KFT. – Gödöllői KC 26-26
(14-13)
Juniorok: Csömör – Gödöllő 17-24
-ltHeti programajánló
NB II. Északi-csoport, 12. forduló
December 4. vasárnap, 15 óra
(juniorok: 17 óra)
Gödöllői KC – Rév TSC
(Hajós Alfréd iskola tornacsarnoka)

FutsaL – LEnuLLázott FisE

Több mint egy tucat a zsákban
Nem sikerült túl jól a futsal NB
II. Keleti-csoportjában szereplő
Főnix ISE-SZIE csapatának a legutóbbi játéknap, ugyanis Szabó
György együttese 16-0-s zakóba
szaladt bele a Berettyóújfalu vendégeként.
A csoportjában sereghajtó FISE nem
túl jó előjelekkel vágott neki az útnak,
ugyanis még a 62. évében járó edzőnek,
Szabó Györgynek is be kellett vetkőznie a meccsre. A vészjósló előjelek aztán
a találkozón eredményben is megmutatkozott, hiszen a vendéglátók 7-0-s első
20 percet követően végül 16 góllal terhelték meg a Főnix kapuját.
A FISE tíz mérkőzést követően pont

nélkül az utolsó, 10. helyen áll csoportjában. Lapzártánk után (november 28-án)
a FISE-SZIE csapata a Gyöngyöst fogadta, míg a MAG-LOG Team CFT Gödöllő Miskolcon játszott, míg december
elsején a két gödöllői csapat feszül majd
egymásnak.
NB II. Keleti-csoport, 10. forduló
MVFC-Berettyóújfalu II. – Főnix ISE-llSZIE 16-0 (7-0)
Heti programajánló
Futsal NB II. Keleti-csoport,
12. forduló
December 1. csütörtök, 20.45
FISE-SZIE – MAG-LOG Team
CFT Gödöllő
(SZIE sportcsarnok)

sakk – braVúrpont az nb ii-bEn

GSBE szlogen: Nem félünk a sárkánytól…
Bravúrnak mondható pontszerzéssel folytatta szereplését az NB II-ben a Gödöllői
Sakkbarátok
Egyesülete,
akik a fővárosi Sárkány DSE
ellen értek el 6-6-os döntetlent. A megyei bajnokságban 1,5-3,5-re kapott ki a
csapat a Dunaharaszti ellen.
Az NB II. Erkel-csoportjában szereplő GSBE a volt első osztályú
Sárkányokat fogadta és nem ijedt
meg a gödöllői formáció, ugyanis
6-6-ra hozta a párharcot. A pont-

szerzéssel a 9. helyen áll csoportjában a Gödöllő.
A Pest megyei 1/A csoportban
szereplő második csapat a papírformának megfelelően kikapott
a nagyobb tudással bíró Dunaharasztitól és továbbra is az utolsó
előtti helyen áll csoportjában ez a
formáció.
NB II. Erkel-csoport, 5. forduló
Gödöllői SBE – Sárkány DSE 6-6
Pest megyei 1/A, 3. forduló
Gödöllői SBE II. – Dunaharaszti
MTK 1,5-3,5
-tt-

FELHÍVÁS
“A téliesre forduló időjárás, valamint a korai sötétedés miatt a gödöllői skate
park nyitva tartása 2016. november 14-től megváltozott. A létesítmény a hétvégi
napokon várja a sportolni vágyókat, de kizárólag abban az esetben, amennyiben
a balesetmentes használathoz a körülmények adottak (száraz, fagymentes időjárás) Gödöllői Sport Közalapítvány
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
December 1., csütörtök, 17.00:
Buka Enikő (oboa, furulya) növendékeinek hangversenye
December 6., kedd, 17.30:
Ivántsó Tünde (zongora) és Lázár
Attila (kürt, furulya) növendékeinek
hangversenye
December 7., szerda, 17.00:
Gordos Éva (fuvola) növendékeinek
hangversenye
December 8., csütörtök, 17.30:
Szkordiliszné Dr. Czitrovszky Ilona
(zongora) növendékeinek hangversenye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
„A VILÁG FELETT, Valahonnan valahová…”

címmel látható Remsey Flóra és Remsey
Dávid kiállítása a GIM-Házban.
A kiállítás Gödöllő várossá alakulásának
50. évfordulója tiszteletére, és a GödöllŐsz
fesztivál programja keretében kerül megrendezésre.
Megtekinthető: 2016. december 18-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 17
óráig, illetve előzetes egyeztetést követően
más napokon is.
GIM-Ház
(Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza)
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
telefon/fax: 28-419-660
gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata
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Közérdek

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSI LEHETŐSÉGEI
GÖDÖLLŐ KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN 2016. DECEMBER 1-TŐL:
(Szolgáltató: EL-MŰ Szolg. Kft. 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.)
Tel.: 06-28-430-562 (07:00-15:00)
E-mail: kozvilagitas@elmuszolg.hu

06-80-625-726 (00:00-24:00) Telefax: 06-28-520-879
WEB: http://elmuszolg.hu/elmu/index.php/hibabejelentes

KÖLTÖZIK A GÖDÖLLŐI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Még az idei évben megkezdődnek a Gödöllői Járásbíróság épületének rekonstrukciós (felújítási és bővítési) munkálatai. Emiatt a bíróság új helyre, a Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 6. szám alatti épületbe költözik.
A költözés miatt 2016. december 9-én (péntek) a bíróság ZÁRVA tart.
Ezen a napon az ügyfélfogadás szünetel, a bíróság sem személyesen, sem telefonon, sem elektronikus úton nem
érhető el, az erre a napra kitűzött tárgyalásokat elhalasztják. 2016. december 12-től (hétfő) a bíróság zavartalanul működik tovább az új épületben.
A már kitűzött tárgyalásokat a közölt időpontban az új bírósági épületben tartják meg. A bíróság dolgozói az épület
földszintjén kialakított ügyfélcentrumban változatlan ügyfélfogadási időben várják az ügyfeleket.
Bírósági vezetők ügyfélfogadási rendje: Minden hónap első hétfője reggel 9.00-11.00 óráig előzetes bejelentkezés alapján.
A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje: hétfő 9:00-12:00 és 13-15:30, szerda-péntek: 9:00-11:00
Panasznapi ügyintézés: hétfő 9:00-11:00
A bíróság elektronikus elérhetőségei és telefonszámai nem változnak. Központi telefonszám: +36-28/515-240,
Telefax: +36-28/527-320, E-mail cím: birosag@godollo.birosag.hu

LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS – TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
SAJNÁLATTAL ÉRTESÍTJÜK TISZTELT BETEGEINKET, HOGY A
TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTBAN

2017. JANUÁR 1-TŐL SZAKORVOS HIÁNYA MIATT
AZ ULTRAHANG DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLAT ÁTMENETILEG SZÜNETEL!
JELZÉSÜNKRE AZ ÁNTSZ OTH ÁLTAL KIADOTT IF-16996-2/2016. SZÁMÚ LEVÉL SZERINT
AZ UH VIZSGÁLATOK TEKINTETÉBEN EDDIG INTÉZETÜNKHÖZ
TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK LAKÓI RÉSZÉRE
AZ UH SZAKMA NYÚJTÁSÁRA A PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ (KISTARCSA) és az
UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ (BUDAPEST) RENDELKEZIK ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL.
KÉRJÜK, BEUTALÓIKKAL HOZZÁJUK SZÍVESKEDJENEK FORDULNI!
2016 DECEMBER 31-IG AZ ELLÁTÁS INTÉZETÜNKBEN ZAVARTALAN.
Megértésüket köszöni az intézet vezetése!

KEDVES VÉRADÓ!
Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt véradó napunkon. Lehetőségei szerint
kérjük, segítsen az új véradók toborzásában, a térítésmentes véradó mozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló számára biztosítva legyen az életmentő, pótolhatatlan vér.
Véradás helye: Művészetek Háza Gödöllő,
véradás ideje: 2016. december 8., csütörtök, 9-18 óráig
MINDEN VÉRADÓT MEGAJÁNDÉKOZUNK! Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük!
Személyi igazolványát, lakcím ig. kártyáját, a TAJ kártyáját vagy a számát és véradó igazolványát feltétlenül hozza magával!
A gödöllői Mesék Háza Alapítvány 2015. évi SZJA 1%-os felajánlások összege 486.730 Ft.
Köszönjük a felajánlásokat!

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 28-tól december 4-ig:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
December 5-11-ig:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968
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Mozaik

Fotó:

Gödöllői kávéházba
MOSOGATÓ–TAKARÍTÓ

Tatár Attila

munkatársat keresünk!

Jelentkezés személyesen: Gödöllő, Dózsa Gy. út 13. címen

Mob.: +36/30-952-9987

A VÁROSI PIAC DECEMBERI,
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA,
PROGRAMJA:
Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig: 7.00 – 17.00 óráig
Szombaton: 7.00 – 13.00

Ünnepnapokon: Zárva (dec. 25., 26., jan. 1.)
Dec. 3-án, szombaton
vendégünk a Mikulás.

Halászlé: 2 szelet ponty és 0,7 l
hallé 700 Ft.

Dec. 1-24-ig karácsonyi vásár.

Töltött káposzta: 2 db töltelék és
apró káposzta 700 Ft.

Dec. 12-től fenyőfa-árusítás
a termelők kínálatából.
Dec. 23-án halászlé és töltött
káposzta-főzés üstben. (Helyszíni
fogyasztásra és elvitelre is.)

Készítői: Farkas Zoltán és felesége.
(Előrendelés: 06-30-5030777)
Minden kedves vásárlónak kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet kíván a Piac Kft.
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Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66, 70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
P: 8:30-12; Hétfőn zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni.
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

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

2016. november 29.
+AKCIÓ! UTOLSÓ LAKÁS! Gödöllőn, új építésű,
CSOK-képes, A+os energiatakarékos, 75m2-es,
2 és félszoba+ nappalis sorházi lakások, terasszal,
kis kerttel kulcsrakészen eladók! Iár: 25,9MFt,
Terv.átadás: 2016.nov. 20-772-2429
+Gödöllő keresett, egyetem mögötti részén, gyönyörű ősfás, építési telek eladó, 1310m2-es, 21,7m
utcafrontú, összközműves! Ár:17MFt A telken egy
64nm-es átlagos állapotú házzal. 20-772- 2429
+Gödöllőn, Királytelepen 1070nm-es építési
telek 14,5m utcafronttal, szép környezetben sürgősen eladó. I.ár: 10,9MFt 20-772-2429
+Szadán igényes környezetben, jó fekvésű,
1600m2, gondozott, közműves építési telek,
9,5M-ós i.áron sürgősen eladó. 20-772-2429
+AKCIÓ! Új építésű ikerház kulcsrakészen Gödöllőn eladó 3szoba+ nappalis, 83nm-es. Ár:
26,5MFt 20-772-2429
+Sürgősen eladó Gödöllőn, a belvárosban egy 30
nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyiség Iár: 9.9 M Ft+áfa
(20)804-2102
+Eladó 1.5 szobás, 47 nm-es, felújított, 2. emeleti konvektoros lakás a központban Iár: 14.9MFt.
(20)804-2102
+Gödöllő központjában 3.emeleti, 37m2-es
lakás, jó állapotb an eladó! Iár: 12.9MFt 20539-1988

+Eladó Zsámbokon egy nappali+3szobás, vegyes
építésű, kertes családi ház 3658nm-es telken.
I.á.: 8 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Lázár Vilmos utcában egy felújításra szoruló családi ház örökpanorámás, 30m széles, 1888nm-es telken. Még található a telken egy
szoba-konyhás épület. I.á.: 19 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a blahai dombon 554nm-es telken egy 2szintes, 2fürdőszobás családi ház, mely
áll 4 szobából, étkező-konyhából. A szobákhoz
terasz illetve erkélyek kapcsolódnak, melyek biztosítják a kertkapcsolatot. A ház alatt szuterén van
kialakítva, mely garázsbeállásra is alkalmas. I.á.:
24,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a blahai részen egy földszintes,
nappali+3szobás, most épülő ikerház mindkét
fele. I.á.: 30,5 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn az alvégben egy 180nm alapterületű, 4,5 szobás parasztház, teljesen új tetőszerkezettel, összközművel, 472nm-es telken. I.á.:
19,9 mFt 20-919-4870
+Eladó Aszódon egy 2szintes ikerház, melyben a
tetőtéri lakrész befejezetlen, beköltözhető részben
egy nagyméretű nappali, konyha, fürdőszoba, alatta
teljes szuterén található. I.á.: 15 mFt 20-919-4870
+Eladó Tóalmáson, fürdőtől 100m-re 400nm-es
telek. A telken kis faház, lakókocsi és örökzöldek találhatóak. Víz, villany bevezetve. I.á.: 1,9
mFt 20-919-4870

+Gödöllő Alvég városrészben, 540m2-es ÉPÍTÉSI TELEK 30m2-es kis házzal eladó! Iár:11.5MFt!
20-539-1988
+Gödöllőn felújított, negyedik emeleti 60m2-es
lakás erkéllyel, új ablakokkal, szép állapotban eladó! Iár:15.8 MFt! 20-539-1988

+Eladó Gödöllőn a Kazinczy körúton egy 2szobás, házközponti fűtésű társasházi öröklakás. I.á.:
13,5 mFt 20-919-4870

+Gödöllőn a Boncsok dűlő/ Völgy utcában eladó
egy építési telek, 896 nm-es, festőien panorámás
környezetben. 20/371-1332

+Eladó két szobás, újszerű állapotú lakás a központban, kocsibeállóval és terasszal. Iár: 18.9 MFt
20 804-2102

+Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 110nm
alapterületű, 2,5 szobás családi ház 550nm-es
telken. Az ingatlan összközműves, alatta 2x10nmes pince található. I.á.: 20mFt 20-919-4870

+CSERE. Isaszegi összkomfortos, kertes családi
ház főúthoz, tömegközlekedéshez közel elcserélhető gödöllői, lakótelepi, garázsos lakásra. Tel:
20/402-3124 (este 6-8-ig).

+Eladó Gödöllő királytelepi részén egy új építésű, kifogástalan állapotú, önálló 400nm-es telekrészű, nappali+3szobás társasházi lakás garázszsal. I.á.: 29 mFt 20-919-4870

+CSERE. 2 isaszegi összkomfortos kertes családi ház, főúthoz, tömegközlekedéshez közel elcserélhető gödöllői családi házra, vagy 2 lakásra értékegyeztetéssel. Érd: este 6-8-ig 20/402-3124

+Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen egy nappali+5szobás, 20 -ban épült családi ház 500nm-es
telken. Az ingatlanban padlófűtés van kialakítva,
garázs elektromos kapu b
eszerelve. A tetőtéri
szobából egy nagyméretű terasz van kialakítva.
I.á.: 39,5 mFt 20-919-4870

+Gödöllőn a Kör utcában első emeleti, konvektoros, erkélyes, 37 nm-es, egy szobás lakás tulajdonostól eladó. Iár: 13,7MFt. Tel: 30/346-5408

+Veresegyházán újszerű ikerház eladó a ligetekben, i.á: 32.5 MFt. Tel.: 20/218-8591

+DEC.31.-ig AKCIÓ!! 33MFt helyett 29,99MFt!
Gödöllő központjában 95m2-es, n+3 szobás,
szerkezetkész családi ház 837m2-es telekkel eladó!! Iár: 29,99MFt. 20/944-7025

+Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában egy
viszonylag új építésű, nappali+1szobás, cirkófűtéses, nettó 38nm, bruttó 58nm-es tetőtéri lakás
a belváros szívében. I.á.: 16,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Lomb utcában egy 599nm-es,
örökpanorámás építési telek, örökzöldekkel, gyümölcsfákkal telepítve, teljes közművel ellátva, melyen egy 20nm-es pince található, amire egy 3helységes faház van építve. I.á.: 10,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben
egy 100nm-es, duplakomfortos lakás, mely funkcióját tekintve akár üzlet, iroda, rendelő, egyéb vállalkozásra alkalmas. A ház előtt ingyen parkolási
lehetőség. I.á.: 28,9 mFt 20-919-4870

+Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn! 20-944-7025

+Kazinczy körúton napfényes, 60 nm-es lakás eladó. Amerikai konyha + 1,5 szoba, kondenzációs
kazánfűtéssel. Ir.ár: 15,5 mFt. Tel.: 70/770-74-81

+Eladó Kartalon egy 2szobás, összkomfortos, felújított, kifogástalan állapotú családi ház központi
fűtéssel, alternatív fűtéssel, garázzsal, kúttal, telepített gyümölcsfákkal, áron alul. I.á.: 14 mFt 20919-4870

+Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy
örökpanorámás nappali+3szobás, 2fürdőszobás,
kertkapcsolatos teraszos lakóház minőségi kivitelezésben. Az ingatlan telepített örökzöldekkel,
cserjékkel, épített medencével, játszótéri elemekkel rendelkezik. I.á.: 43 mFt 20-919-4870

+Eladó Domonyvölgyben egy amerikai konyhás
nappali, fürdőszobás, tetőtérben egy térben lévő
helység, erkéllyel terasszal, garázzsal. I.á.: 7,9
mFt 20-919-4870

+Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es, összközműves saroktelek ikerház építésére vonatkozó kész
háztervvel eladó! Iár: 9,8MFt 20/772-2429

INGATLAN

+Eladó Gödöllőn a blahai domboldalban egy panorámás, 666nm területű építési telek, mely kerítve van. A telekre víz be van vezetve. I.á.: 8,2 mFt
20-919-4870

+Kiadó telephelyek (50 m2-től 1000 m2-ig), irodák, Erdőkertes központi részén. 24 órás portaszolgálat, nyerges vontató beállási lehetőség. Tel.:
20/218-8591
+Eladó lakást keresek központban! (20)8042102

+Eladó Gödöllő máriabesnyői részén egy 4szobás, régebbi építésű lakóház 733nm-es telken.
I.á.: 16,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépítésű kis
családi ház két utcára nyíló telken. A ház alatt garázs található. I.á.: 13,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn egy Kazinczy lakótelepi 68nmes +loggia, jó állapotú, 3szobás öröklakás. I.á.:
15,3 mFt 20-919-4870

+Gödöllőn, Palotakert 10-ben, földszinten 1 szobás, szépen felújított, azonnal beköltözhető lakás
eladó. Érd: 30/9320-923
+Gödöllőn a Munkácsy utcában tégla építésű társasházban földszinti, 59 nm-es, 2 szobás, konvektoros, felújítandó lakás tárolóval magánszemélytől eladó. Iár:13,5MFt. 30/544-5596, 30/209-3361
+ISASZEGEN 80 nm-es családi ház eladó. Iár:
15,5 MFt. Érd: 30/412-0825 napközben.
+3 szobás, tégla, konvektoros lakás eladó
a belvárosb an, Magyar Kázmér közben. Tel:
30/2977-040
ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllőn Fenyvesben különleges adottságú családi ház (150 nm lakótér+ 85 nm pince) 4000 nmes ősfás kertes környezetben 2017. februártól kiadó. Tömegközlekedéshez közel. Prémium kínálat
igényes bérlőknek. Bérleti díj: 220.000,-Ft/hó+ 2
havi kaució. Érd: 20/967-7009, 20/925-2924
+Gödöllőn kiadó 60 nm-es tetőtéri lakás külön
mérőórákkal csendes helyen két személy részére.
Tel: 20/333-5405
+Gödöllőn, Egyetem téren első emeleti, 58 nmes téglalakás kiadó. Tel: 30/500-6496
+Középkorú, szorgalmas fiatal pár albérletet keres 50.000 Ft/hó +rezsi értékben hosszútávra.
Érd: 20/2001-594
+Gödöllő-Máriabesnyőn 2,5 szoba összkomfortos családi ház kiadó. Gépkocsinak zárt parkoló.
90.000 Ft+ rezsi, 2 havi kaució. 20/359-4223
+Gödöllőn, Királytelepen egy nagy szoba fürdőszoba, konyha használattal kiadó fiatal párnak
vagy két diáknak. Tel: 20/3380-422
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllő belvárosában egy 38 nm-es ÜZLETHELYISÉG kiadó! Irodának és fodrászatnak is alkalmas. Jó parkolási lehetőséggel. Tel: 30/231-7508
+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
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+Gödöllő belvárosában hosszú távra kiadó 80
m2-es, utcafronti, kirakatos, többcélú hasznosításra alkalmas (iroda, studió, rendelő, ügyfélszolgálat) üzlethelyiség. Tel.: 06-20-9443-356

+SXL FITNESS TEREM délutáni munkavégzésre 4 órás TAKARÍTÓT keres. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a gym.godollo@gmail.com
címen lehet, vagy a 20/611-1060 számon.

+Szent János utca mögött GARÁZS eladó. Oldalfala javítandó. Ár: 1,85 MFt. Érd: 20/9650-805

+Gödöllői Mini ABC-be nemdohányzó dolgozót
keresünk KASSZÁS – ÁRUFELTÖLTŐI munkakörbe. Jelentkezni önéletrajzzal a lenarimmakft@
gmail.com e-mail címen. Érd: 70/608-1801

+Gödöllő központjában 74 nm-es földszinti, utcai
helyiség hosszútávra kiadó. 30/580-3756
+Kiadó telephelyek (50 m2-től 1000 m2-ig), irodák, Erdőkertes központi részén. 24 órás portaszolgálat, nyerges vontató beállási lehetőség. Tel.:
20/218-8591
+Gödöllő központjában egyes GARÁZS januártól hosszabb távra kiadó. 20.000 Ft/hó. Tel:
30/9079-322

ÁLLÁS
+Melegkonyhás étterem gyakorlott kézilányt keres, hosszú távra! Lendületes, szorgalmas munkatársak jelentkezését várjuk az alábbi e-mail címen:
info@vidamjuhasz.hu. Munkavégzés helye: Kistarcsa, Auchan liget.
+Vendéglátós tapasztalattal rendelkező kollégát
keresünk, fiatalos, lendületes csapatunkba. Érdeklődni és jelentkezni a godolloallas4@gmail.
com-on lehet fényképes önéletrajz csatolásával.
+ÓVODAPEDAGÓGUST KERESÜNK! A
szadai Meseház Waldorf Óvoda keres délutános óvodapedagógust azonnali kezdéssel!
Részletekért keresse fel honlapunkat (www.
szadaimesehazovi-waldorf.hu) Facebook oldalunkat (https://www.facebook.com/MesehazWaldorfOvoda) vagy érdeklődjön az alábbi telefonszámon: 06 20 399 8110!
+Építőipari cég VILLANYSZERELŐT keres
azonnali kezdéssel. Tel: 20/512-7879.
+A Trans-Motors Kft szadai telephellyel keres,
kis flotta -teherautó és rakodógép- karbantartására, tapasztalattal rendelkező AUTÓSZERELŐ
kollégát. Előnyt jelent hegesztői tudás. Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, rendezett munkaviszony. Jelentkezés módja: fényképes önéletrajzzal az info@transmotors.hu e-mail címre. Tel:
+3620-9547-647
+FELSZOLGÁLÓ/ PULTOS munkakörbe, idegen nyelvet beszélő munkatársat keresünk gödöllői kávézóba. Jelentkezni: 30/400-4762
+Gödöllői munkahelyre ÁLLATGONDOZÓ – telepi dolgozót keresünk teljes munkaidős foglalkoztatással. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
a karrier@omtrt.hu e-mail címen.
+A PALOTAKERTI ÓVODA pályázatot hirdet DAJKA állás betöltésére. Munkavégzés helye: 2100.
Gödöllő, Palota-kert 17-18. Előny: érettségi és dajka
végzettség. Bérezés a KJT szerint. Benyújtandó iratok: -szakmai önéletrajz, -iskolai végzettséget igazoló
dokumentumok, motivációs levél. Pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7. Munkába állás
időpontja: 2017. január 2. A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton Varga Lilla
részére a pkertovoda@gmail.com e-mail címre.
+Gödöllői FITNESS CENTRUMBA TAKARÍTÓNŐ munkatársat keresünk hétfőtől – péntekig
napi 4 órában. Jelentkezés: 70/3135-410
+Büfébe keresünk fiatal kisegítőt és pultost,
SÜRGŐS! Tel: 70/279-8986
+Belvárosi ruhatisztító szalonba 1 fő munkatársat keresünk 8 órás munkaidőbe. Szakmai
és vegytisztítós tapasztalattal rendelkezők
előnyben. Munkavégzés Gödöllőn. Jelentkezni: 70/609-1102
+Gödöllőn Csíkos ABC-be kereskedelmi gyakorlattal BOLTI ELADÓT felveszünk! Vidékieknek
szállást is tudunk biztosítani! Tel: 70/772-7850
+Gödöllőn Csíkos Pizzériába pizza készítésben
jártas dolgozót felveszünk. Ugyanide PULTOS
munkakörbe gyakorlattal rendelkező munkatársat keresünk. Szállást tudunk biztosítani! Tel:
70/772-7850

SZOLGÁLTATÁS
+Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál
kivitelezésben, referencia háttérrel kínálunk új
építésű lakóházak kivitelezését 153.000 Ft/nm
áron. 20-919-4870

+Műanyag párkányok kül- és beltérre (UV álló):
15cm-es: 1.790Ft/fm; 21cm-es: 2.190Ft/fm;
25cm-es: 2.480Ft/fm; 30cm-es: 2.800Ft/fm. Takarólécek RAKTÁRRÓL azonnal 30, 50,70mm-es
szélességben. Gödöllőn belül INGYENES kiszállítással. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.:06-30-398-48-15.
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 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
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth
utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-5081380, 06-28-784-752

KÍNÁLATUNKBÓL: *Nagytarcsán, a Füzesligetben, nappali+4 szobás kétszintes, új
építésű ikerházfél kiadó: 250 e. Ft+rezsi.
*Gödöllőn, a központ közelében N+ 5 szobás, földszintes, felújított cs. ház nagy telken
eladó. Iá:37 mFt.
*Veresegyházon most épülő 92-94 nm-es,
N+3 szobás sorházi lakások kis kerttel, kocsi beállóval, választható színekkel, burkolatokkal decemberi átadással leköthetők!
CSOK igényelhető. Iá:29,8 mFt.

+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
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+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
20/4-359-650
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád
20/311-7470

+Építőipari cég vállal kisebb – nagyobb lakásfelújításokat (burkolás, festés, hőszigetelés). Tel:
70/543-9930

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

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS, metszés, permetezés, fűnyírás, bozótirtás, sövénynyírás, rotációs kapálás. Ereszcsatorna tisztítás,
fakivágás, ágak elszállítása. Levél összegyűjtése.
30/747-6090

+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

+Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati
problémák oldása Gödöllőn. További információ a
www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés:
20/367-4274
+KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel:
70/633-5772
+KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel: 70/621-6291
+DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje. Csatorna kamerázás.
VÍZSZERELÉS. 20/491-5089

+MASSZÁZS! Közeleg a Karácsony, ajándékozza meg szeretteit masszázs élménnyel! 45 perces ajándékutalvány csak 2.500 Ft! Antal Miklós
gyógymasszőr 20/294-2295. Részletek: www.
massageheaven.hu
+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

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!

1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!

+Taichi oktatás Gödöllőn! Csikung, Yang stílusú
formák gyakorlása, felső korhatár nélkül. Érdeklődni: 20/544-8021
+NŐGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS Dr.
Sztavridisz Diagórasz nőgyógy.főorvos. Teljeskörű nőgyógyászati vizsgálat. Rákszűrés (citológia).
Ultrahang vizsgálat. Klimax, nőgyógyászati fertőzések, meddőség kezelése. Fogamzásgátlás (spirál felhelyezés, leszedés, tabletták). Terhesgondozás 1-3hónapos korig. Rendelés helye: Átrium
Üzletház I.em. (Fogászat mellett). Bejelentkezés:
70/219-3838
OKTATÁS
+Gödöllőről, heti 3-4 alkalomra, napközbeni
időpontokra angoltanárnőt keresünk. Érd.:
06/30-693-1838
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+Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb
áron bútorokat (romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, ékszereket, hangszert, kitüntetést,
régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel hétvégén is. 30/308-9148
+ALMAVÁSÁR! Ismét kapható CSÁNYI ALMA.
(Idared, KR-11, Zöld alma.) Ár: 60-200 Ft/kg.
Tel: 20/4359-650
+Gyűjtő vásárolna jó minőségű régiséget, antik
tárgyakat. Tel: 20/9166-400

+ANGOL tanárt KERESEK 11 éves kisfiam mellé, aki házhoz jön heti 1-2 alkalommal (Egyetem
környéke.) Tel: 20/912-1979
+OLASZ nyelvoktatást, korrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést felsőfokú nyelvvizsgával, több
éves gyakorlattal vállalok. Érd: 0631/780-6719

+ANGOL nyelvtanár általános iskolásoknak tart
beszédcentrikus, nyelvtani rendszerező és középiskolai felvételire felkészítő órákat. 30/7872288
+MATEMATIKA – FIZIKA szakos tanár, gyógypedagógus fejlesztést, felkészítést vállal. Tel:
70/329-6405
ADÁS~VÉTEL
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség
eladó. 0,75liter 2200Ft. Érd.: 0630 8518 763
+Gödöllőn 200 literes fagyasztóláda méltányos
áron eladó. Tel.: 30/2242-653.
+Eladó KERÉKPÁR! Női trekking kerékpár
26colos, agydinamós, 3 sebességes marokváltós
agyváltó, elöl- hátul csomagtartókosár, kresz szabályoknak megfelelően felszerelve i.á.: 60.000Ft.
Érd.: +36-30-280-1313
+Eladó: 14-es kisgyerek kerékpár, KONDIPAD
több izomerősítővel, súlyzókkal, 80 cm-es összecsukható trambulin, nagyon jó állapotúak. Gödöllő, Erkel 4. 30/418-7206, 70/619-9079

EGYÉB
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce
krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Akác-Hárs-,
Hárs-, Repceméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás.
Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

+NYUGDÍJASOK számára NÉMET nyelvtanfolyam indul kis csoportban, kezdő/ haladó szinten
a városközpontban. Folyamatos jelentkezés. Érd:
30/328-5625
+FEJLESZTŐPEDAGÓGUS iskolára felkészítést, BTM-es tanulók fejlesztését vállalja egyénileg vagy kiscsoportban Gödöllő központjában.
06-30/328-5625

+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz
szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 0630/536-4300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+BÉRAUTÓK B kategóriás jogosítvánnyal. Vezethető autóink: 3-5-7-9 fős személygépkocsik, valamint 3,5 tonna alatti tehergépkocsik 3.000 Ft-tól
10.000 Ft-ig. 30/500-6941
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. DECEMBER 6.
Megfejtés: A kastély egyik hagyományos decemberi programja
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szívós Istvánné, Kelemen L. u. 19.,
Krajcsezik Ferencné, Széchenyi u. 12.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kaszó Pálné, Magyar Kázmér köz 2.,
Izsó Lászlóné, Csalogány u. 3.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Herczeg Adrienn, Szőlő u. 12.
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Menyhárt Viola, Jászóvár u. 70., Ternyik Lászlóné, Erzsébet királyné krt. 15.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Jenei József,
Nagyvárad u. 10., Tamás Balázs, 2170 Aszód, Nyugat u. 5.
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