
A képviselő-testület kiválasztotta a „Bölcsőtől a
koronáig, Gödöllő a királyné városa” elnevezésű
tematikus év logóját. (2. oldal)

A régi falusi karácsonyok hangulatát idézte meg a
GödöllőTáncegyüttes „A hónap fénye” címűmű-
sorában. (5. oldal)

Gémesi Csanád, a GEAC-SZIE kardvívója óriási
sikert ért el a mexikói Cancúnban: a FIE Grand
Prix-versenyen bronzérmet szerzett. (8. oldal)

Tájékoztatjuk tisztelt

Olvasóinkat,

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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ÜNNEPI KONCERTTEL ÉRT VÉGET A KULTURÁLIS TEMATIKUS ÉV

Cavaletta: 25 év az 50 éves városban
Kettős jubileumi hangverseny
helyszíne volt szombat este
a Gödöllői Királyi Kastély lo-
vardája, a Cavaletta Női Kar
fennállásának 25. évfordulóját
ünnepelte, ami egyben a „Gö-
döllő 50 – A megújuló értékek
városa” kulturális tematikus év
záró rendezvénye volt.

ArendezvényenGémesiGyörgy
polgármester mondott köszön-
tőt, aki a kórust méltatva úgy
fogalmazott, a Márton-Danku
István kezdeményezésére létre-
jött női kar az elmúlt negyedszá-
zadban a város egyik legjelentősebb
művészeti csoportjává nőtte ki magát.
A városi jubileumról szólva kö-

szönetet mondott mindazoknak, akik
munkájukkal az elmúlt évtizedekben
hozzájárultak Gödöllő fejlődéséhez,

s azoknak, akik rengeteget tettek és
tesznek a város közösségi életéért. Az
adventi időszakhoz kapcsolódva ki-
emelte: „A karácsonyi hangulat meg-
teremtője a lélek építkezése a közös-
ségben. Ilyen ez a koncert is.”

Gémesi György nem csak a koncert
elején köszöntötte a kórust, a rendez-
vén végén születésnapi tortával lepte
meg a 25 esztendős női kart.
A hangversenyen többségében az

ádventhez és a közelgő karácsonyhoz

kapcsolódó szakrális
művek hangzottak el.
A különleges alkalom-
ra visszatértek a kórus-
ba azok a nagyszerű
zenészek is, akik rövi-
debb-hosszabb ideig
a kórus meghatározó
tagjai voltak, most szó-
listaként is hallhatta
őket a közönség.
Az est második ré-

szében a kórus régi
álma valósult meg,
vendégként színpad-
ra lépett a női karral a

Gödöllői Városi Vegyeskar (karnagy:
Pechan Kornél), és a Hans Peter
Pairott által vezetett Müncheni Vá-
rosi Ének- és Zeneiskola Szimfonikus
Zenekara.

(folytatás az 5. oldalon)
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A képviselő-testület december 15-i 
ülésének kezdetén néma felállással 
emlékeztek a két nappal korábban 
elhunyt Bárdy Péter tanárra, a Pre-
montrei Szent Norbert Gimnázium 
egykori igazgatójára. Ezután első-
ként a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény alapján a köznevelési intéz-
mények átadás-átvételével kapcsola-
tos megállapodásokról tárgyaltak.

Tudomásul vették, hogy a közneve-
lési intézmények fenntartásával és 
működtetésével kapcsolatos önkor-
mányzati feladatok megszűnnek és 
az ezek ellátását szolgáló ingatlan és 
ingó vagyon a tankerületi központ 
ingyenes vagyonkezelésébe kerül.
Önként azonban nem kívánták átad-
ni a vagyont, ezért a vagyonkezelé-
si szerződést és az átadás-átvételről 
szóló megállapodást – a polgármes-
ter erre vonatkozó előterjesztését 11 
igen, 2 nem szavazattal és 1 tartóz-
kodással támogatva – nem hagyták 
jóvá.
A tankerületi központ részére in-
gyenes vagyonkezelésbe átadandó 
önkormányzati ingatlanok és iskolai 
ingóságok könyv szerinti értéke 2-2 
milliárd forint.

Mint előterjesztésében dr. Gémesi 
György leszögezte, az önkormány-
zat az elmúlt évtizedekben mindig 
kiemelt figyelmet fordított az okta-
tásra. A Hajós Iskola kivételével va-
lamennyi iskolát felújította, bővítette 
és finanszírozta az iskolák sokszínű 
szakmai pedagógiai feladatainak el-
látását. A 2013-ban bekövetkezett 
részleges államosítást követően is 
felelősséggel látta el működtetési 
feladatait.
Az államosítással egyidejűleg a ma-
gas jövedelem termelőképességgel 
rendelkező önkormányzatokat szoli-
daritási hozzájárulás fizetésére köte-
lezik. Ez Gödöllő esetében várhatóan 
278 millió forint forrás csökkenést 
jelent. Idén az iskolák működtetésé-
re 190 millió forintot fordítottak, így 
mintegy 88 millió forint vesztesége 
keletkezik az önkormányzatnak a 
szolidaritási hozzájárulás miatt.
Az önkormányzati vagyonról való 
lemondást, a helyi közösséget kép-
viselő önkormányzat köznevelési 
jogosítványait megszüntető állami 
döntést egy felelősen gondolkodó 
képviselő-testület önként nem fo-
gadhatja el, fogalmazott a polgár-
mester, ezért javasolta azt, amit el 
is fogadtak, hogy vegyék tudomásul 
az alap- és középfokú oktatás teljes 
körű államosítását, de az erről szóló 
megállapodásokat ne hagyják jóvá.
Törvény szerint az oktatásért felelős 
miniszternek joga van arra, hogy de-
cember 20-ig határozattal döntsön a 
megállapodások létrehozataláról.
A tankerületi központtal folytatott 
tárgyalások során egyetértés született 
abban, hogy az iskolai sportlétesít-
mények, illetve a tanuszoda önkor-
mányzati fenntartásban és működte-

tésben maradjon. Ennek megfelelően 
a sportcsarnokok és tornatermek, 
illetve a tanuszoda az önkormányzat 
fenntartásában és működtetésében 
maradna, az önkormányzat viselné 
az üzemeltetési, karbantartási, felújí-
tási költségeket.

Eich László, a 2017-től 55 intéz-
ményt vezető dunakeszi tankerületi 
központ igazgatója az ülésen el-
mondta, magyar-történelem szakos 
tanárként 17 évig budapesti közép-
iskolában tanított, majd általános is-
kola igazgatója volt 4 évig Gödöllőn. 
Ezután többcélú intézményt vezetett, 
aminek pedagógiai szakszolgálat is 
része volt. 2013 január 1-jétől a du-
nakeszi tankerület vezetője, amihez 
jövőre az aszódi és a gödöllői tanke-
rület is csatlakozik. 

Radó Gellért vagyongazdálkodási 
osztályvezetővel mindegyik gödöl-
lői iskolát többször végigjárták. Eich 
László hangsúlyozta, a gödöllői köz-
oktatási infrastruktúra állapota azt 
mutatja, hogy az önkormányzat ma-
ximálisan, elismerésre méltón segí-
tette az iskolák működését. Néhány 
területen szeretnének változtatni, 
javítani. Az épületek állaga nagyon 
jó,  kivéve a Hajós Iskolát, ahol ko-
moly beavatkozásra van szükségük, 
amit reményei szerint el tudnak majd 
végezni.  
A tankerület az önkormányzat szak-
embereivel együtt előkészítette az 
átadás-átvételhez szükséges doku-
mentumokat. 
Miután a képviselő-testület Gazda-
sági Bizottsága, Jogi és Ügyrendi 
Bizottsága valamint Ifjúsági és Köz-
nevelési Bizottsága is egyhangúlag 
támogatta a polgármesteri előter-
jesztést, meglepetést keltett Simon 
Gellért fideszes képviselő hozzászó-
lása, ami így kezdődött: „Csalódott-
ságunknak kell hangot adjunk, mert 
véleményünk szerint az előterjesztett 
javaslat legnagyobb kárvallottjai a 
gödöllői diákok és Gödöllő közneve-
lési intézményei lesznek és Gödöllő 
városa, ugyanis az előterjesztés nem 
mást mint pártpolitikai célokat szol-
gál. Ezt jól mutatja hogy 500 önkor-
mányzatnak sikerült az átadás és csak 
alig néhány önkormányzat nem ho-
zott még csak döntést. Amennyiben 
a testület elfogadja az előterjesztést 
ebben a formában, csak órák kérdése 
és a polgármester a baloldali pártok-
hoz felsorakozva az oktatás ügyét 
újra politikai célokra fogja használni, 
nagy valószínűséggel még az is kije-
lenthetem, hogy politikai roadshow 
kezdődik a médiában.”
Annyira megdöbbentem, hogy kény-
telen vagyok szót kérni, reagált Ha-
lász Levente képviselő (Gödöllői 
Lokálpatrióta Klub). Egy előre le-
gyártott szöveget valaki felolvas, és 
politikai acsarkodást kelt ebben a 
városban és a közoktatásban, ahol a 
béke és konszenzus lenne a legfonto-
sabb. Simon Gellért felolvasását ha-

tározottan károsnak, politikai indítta-
tásúnak és megkockáztatom, nem az 
ő fejéből kipattantnak tartom. Tehát 
visszautasítom, nem ide való.
A továbbiakban elmondta, az az 
irány, amit a közoktatás Hoffman 
Rózsa vezetése alatt vett, zsákutcába 
vezeti az oktatást, mert minden isko-
lának, minden gyereknek megvan-
nak a maga sajátosságai, nem lehet 
azokat egy kalap alá venni. A helyi 
hagyományokat figyelembe véve és 
nem fűnyíró elvet alkalmazva kell 
az intézmények működését segíteni. 
Európai uniós alapelv, hogy a felme-
rülő problémákról azokhoz mindig a 
legközelebb döntsenek. Az iskolák-
ban a napi gondok általában reggel 
keletkeznek és azokat délutánra meg 
kell oldani.
Eich László szerint az igazgatók 
megfelelő jogosítványokkal rendel-
keznek majd a hirtelen felmerülő 
problémák megoldására, mint pél-
dául ablaktörés vagy zár elromlás. A 
karbantartók 50 ezer forint költségig 
maguk is elvégezhetik a javítást, a 
súlyosabb meghibásodásokat az ed-
digi vállalkozók felkérésével, a tan-
kerület finanszírozásával oldják meg. 
Gémesi György elmondta, jó sze-
mélyes kapcsolatot sikerült kialakí-
tana az új tankerületi igazgatóval. A 
biztonságos működéshez szükséges 
javaslataikat átadták, a tapasztalatok 
szerint a dunakeszi tankerület felké-
szült szakemberekkel rendelkezik a 
dunakeszi tankerület, ami nem mond-
ható el valamennyi tankerületről. 
Hatalmas önkormányzati vagyon át-
adásáról van szó, hangsúlyozta, ami-
ben 26 év önkormányzati munkája, 
döntései, beruházásai testesülnek 
meg. Komoly vagyonvesztés éri a te-
lepüléseket, amelyek véleménye sze-
rint továbbra is a legjobb  fenntartók 
és üzemeltetők lehetnének. 
Simon Gellért hozzászólására rea-
gálva a polgármestert elmondta, nem 
megy be abba a zsákutcába, amit a 
Fidesz valamelyik kommunikációs 
műhelyében legyártottak. Nagy bu-
taság a személyét támadni az iskolák 
államosítása kapcsán, mert az hely-
ben nem politikai ügyként mutatko-
zik meg. Az a politikai kérdés, hogy 
eldőlt, az állam elveszi az iskolákat 
az önkormányzatoktól. 
A Magyar Önkormányzatok Szövet-
sége elnökeként a véleményét min-
dig elmondja, de nem pártpolitikai, 
hanem önkormányzati érdekeket 
képvisel. Hozzátette: a vagyonvesz-
tés mellett jelentős teher, hogy a szo-
lidaritás adót a gödöllőieknek kell 
megtermelniük. A saját bevételeknek 
a helyi feladatok elvégzését kellene 
szolgálni!

Elfogadták a vagyongazdálko-
dási tervet

A testület a következők szerint fo-
gadta el az önkormányzat középtávú 
(5 éves) vagyongazdálkodási tervét.
1. A forgalomképtelen közterületek, 

közutak parkok minőségét folyama-
tosan javítani, funkcióikat bővíteni 
kell. Ezen belül:
– növelni kell a közutak és a járdák 
burkolt felületeinek területét,
– az utak, járdák burkolatait kellő 
időben fel kell újítani,
– az akadálymentes közlekedés felté-
teleit folyamatosan bővíteni kell,
– javítani és bővíteni kell a gyalogos 
és a kerékpáros közlekedés feltételeit 
és lehetőségeit,
– fokozatosan fel kell újítani a városi 
zöldfelületeket, a parkok területén a 
játszótéri és a rekreációs funkciókat 
fenntartható módon bővíteni kell.
A képviselő-testület a kommunális 
adó bevételekből származó forráso-
kat a helyi közlekedési infrastruktúra 
feltételeinek javítására kívánja fel-
használni.

2. A korlátozottan forgalomképes 
ingatlanvagyon (intézmények) ese-
tében legalább a közfeladatok zavar-
talan ellátásához szükséges mértékű 
ráfordításokat biztosítani kell.
Az intézmények rendszeres karban-
tartását valamint fokozatos felújítá-
sát a következők szerint kell bizto-
sítani:
– a rendszeres karbantartási munká-
kat intézményenként, a valós szük-
ségleteknek megfelelően kell szám-
ba venni és tervezni,
– a karbantartásra szánt költségek 
más célokra nem használhatóak fel, 
– a rendkívüli karbantartási munkák 
éves tervezése során preferálni kell 
az energiaköltség megtakarítást ered-
ményező munkákat,
– a források felhasználása során az 
intézményi épületek prioritást élvez-
nek az intézményi zöldterületekkel 
szemben, azonban a gyermekek által 
használt intézményi udvarok, zöldte-
rületek megújítását lépésről-lépésre 
meg kell valósítani.

3. Az önkormányzati tulajdonú köz-
művagyon rendeltetés szerinti, biz-
tonságos üzemelését biztosítani, a 
hozzáférés feltételeit bővíteni kell. 
Ezen belül:
– a csapadékvíz ellátó rendszer kar-
bantartását folyamatosan, fejleszté-
sét a forrásoktól függően, fokozato-
san meg kell valósítani; középtávon 
a Rákos patak Szilháti mellékágának 
megfelelő kapacitását biztosítani 
kell,
– a belterület szennyvíz közmű ellá-
tását - ahol ehhez a víziközmű rész-
társulat megalakul - biztosítani kell, 
– a távhőszolgáltató közművagyon 
üzembiztonságát, az igényelhető 
állami támogatásoktól függően fo-
lyamatos korszerűsítését biztosítani 
kell.

4. Az önkormányzat gazdasági társa-
ságaiban lévő önkormányzati tulaj-
don aránya, vagyonrendelet szerinti 
besorolása nem változik, kivéve ha 
erről magasabb szintű jogszabály 
másképp rendelkezik.

5. Az üzleti vagyon arra alkalmas 
vagyonelemei az önkormányzati te-
lepülésfejlesztés céljait hivatottak 
közvetett vagy közvetlen módon 
szolgálni. Az erre nem alkalmas va-
gyonelemek bérbeadással vagy érté-
kesítéssel hasznosíthatóak a követ-
kezők szerint:
– a bérlakás állomány szinten tar-
tásáról, a megüresedő bérlemények 
felújításáról folyamatosan gondos-
kodni kell, a lakásokat csak lakhatás 
céljára lehet bérbe adni, elsősorban 
pályázat útján,
– a nem lakás célú helyiségek szinten 
tartását biztosítani kell, a megürese-
dő bérlemények értékesítését, vagy 
funkcióváltást követő értékesítését/
bérbeadását vizsgálni kell,
– építési telkek értékesítésére abban 
az esetben van lehetőség, ha önkor-
mányzati célok megvalósításához 
nincs szükség a tulajdonjog megtar-
tására,
– a felesleges ingatlan vagyoneleme-
ket fokozatosan lehet értékesítésre 
kijelölni, a tárgyévi értékesítéseket a 
költségvetés tervezése során, előze-
tesen vizsgálni kell.

A testület a következők szerint fo-
gadta el az önkormányzat hosszú 
távú (10 éves) vagyongazdálkodási 
tervét:

1. Az önkormányzati vagyon szerke-
zetének alakítása során a közfelada-
tok minél hatékonyabb ellátását kell 
célul kitűzni.

2. Az önkormányzati vagyon eleme-
iben és egészében is fenntartható le-
gyen.

3. A vagyonhasznosítási bevételeket 
minél nagyobb arányban a vagyon 
fenntartására, fejlesztésére illetve 
gyarapítására kell fordítani.

4. A vagyon fenntartása és fejleszté-
se során igénybe kell venni az önkor-
mányzat számára kedvező pályázati 
lehetőségeket.

5. A forgalomképtelen vagyon fenn-
tartása, fejlesztése érdekében part-
nerséget kell kialakítani a város 
polgáraival és civil szervezeteivel, 
annak érdekében, hogy a közösségi 
önkéntes munka és a közutak, köz-
művek fejlesztése körében az anya-
gi hozzájárulás vállalása minél na-
gyobb arányú lehessen.

A tematikus év logója

Kiválasztották a Bölcsőtől a koro-
náig, Gödöllő a királyné városa el-
nevezésű tematikus év logóját. Mint 
ismert, 2017 kulturális programjai 
Erzsébet királyné születésének 180. 
és a koronázás 150. évfordulója köré 
szerveződnek. A jubileumi év logóját 
meghívásos felkérés alapján Kecs-
kés Zoltán grafikusművész tervezte 
meg.     

(Folytatás a 3. oldalon)

Képviselő-testületi ülés

ÖnKént nem adja át isKolavagyonát a város
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Isten csodája

EMLÉKEZÉS BÁRDY PÉTERRE cIvIl karácsony

Ünnepi találkozás

December 13-án délután nagyon
gyorsan terjedt városunkban a fájdal-
mas hír, hogy Bárdy Péter, a Premont-
rei Szent Norbert Gimnázium címze-
tes igazgatója, a Teleki Pál Egyesület
köztiszteletben álló titkára, Muhi köz-
ség díszpolgára életének 58. évében
hosszantartó, súlyos betegségben el-
hunyt.
Gyorsan terjedt a hír, mert Bárdy

Pétert városunkban sokan szerették,
tisztelték és hősies küzdelmét beteg-
ségével sokan kísérték aggódó együtt-
érzéssel.
Bárdy Péter 1959. március 6-án

született Gödöllőn. Gödöllői szülők
gyermekeként szerető családi körben
nőtt fel. Általános iskolai tanulmá-
nyait az Imre utcai (ma Erkel Ferenc)
Általános Iskolában, középiskolai ta-
nulmányait a Török Ignác Gimnázi-
umban végezte kiváló eredménnyel.
Iskolai évei alatt az atlétikában elért

eredményeivel gazdagította városunk
hírnevét. Érettségi után felvételt nyert
az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Karának bio-
lógia–kémia szakára. Egyetemi évei
alatt sem szakadt el Gödöllőtől, addig
is – majd azóta is aktívan részt vett a
város kulturális életében szavalatai-
val, színjátszó csoportban való sze-
replésével. Állandó szereplője volt a
„nőnapi ajándékkosárnak”.
Az egyetem elvégzése

után a Török Ignác Gimná-
ziumban helyezkedett el,
ahol kiváló tanári munkát
végzett. Munkáját tanítvá-
nyainak tanulmányi verse-
nyeken és az egyetemi fel-
vételeken elért eredményei
dicsérik.
1982-ben kötött házassá-

got Kőrösi Julianna tanárnő-
vel, akivel 34 éven keresztül
élt egymást tisztelő, szerető,
boldog házasságban. Két
fiúk született. Mindketten ez
év nyarán kötöttek házassá-
got. Ezeken az eseménye-
ken egyre romló egészségi
állapota ellenére még boldo-
gan részt tudott venni.

A Premontrei Gimnáziumot
1991-ben újjászervező Fényi
Ottó perjel úrtól tanári állásra
kapott meghívást, majd 1997-
től az igazgatói tisztet töltötte
be. Igazgatói évei alatt (1997-
2014 között) országos hírű
eredményeket ért el a gimnázi-
um. A 8 évfolyamos osztályok
mellett 4, valamint speciális
5 évfolyamos osztályok indultak. Az
országban egyedül itt – kollégiumi
háttérrel – egyházzenei szakközépis-
kolai képzés indult. Az idegen nyelvi
kiemelt képzés mellett természettudo-
mányi tagozat keretében megindult
a biológia, kémia tantárgyak emelt
óraszámú oktatása. Az iskola bővü-
lésével járó szervezési feladatokat
mintaszerűen végezte. Vezetője volt
az egyházi középiskolák igazgatói
munkaközösségének.
16 éven keresztül, haláláig töltöt-

te be a Teleki Pál Egyesület titkári
posztját. Sikeres városi megemlé-
kezések szervezése, lebonyolítása,
tudományos előadások tartása, isme-
retterjesztő kiadványok, az egyesületi
évkönyvek kiadása fűződik tevékeny-
ségéhez.
Hagyományt teremtett azzal, hogy

a premontreiek nagy jótevőjének,
Kálmán hercegnek a szobránál min-
den év áprilisában, a muhi csata év-

fordulóján koszorúzó megemlékezést
szervezett, s a Muhiban rendezett
emlékünnepségeknek is szervezője
volt. Biztosította a gödöllői részvételt,
a műsort; az emlékparkban gödöllői
kopjafát emeltek. Tevékenységéért
megkapta Muhi község díszpolgára
kitüntető címet.
Eredményes munkássága elismeré-

séül a Magyar Érdemrend Lovagke-
resztje, Gödöllő Városért és a Teleki
Pál Emlékérem kitüntetésekben ré-
szesült.
Sajnos, súlyos betegsége munkás-

ságát félbeszakította, de amikor te-
hette, továbbra is mindig részt vett az
iskolai, egyesületi és közösségi mun-
kákban.
Élete végéig hűséges maradt csa-

ládjához, barátaihoz, a városához,
munkatársaihoz és mindahhoz, ami-
ket az élet rábízott.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.

F. M.

„Megtettem mindent, amit megtehettem
kinek tartoztam, mindent megfizettem”

(Dsida Jenő: Sírfelirat – részlet)

Az elmúlt évek hagyományaihoz
híven a Gödöllői Civil Kerekasztal
Egyesület idén is a főtérre, a város
karácsonyfájához invitálta a civil
szervezetek képviselőit. A decem-
ber 16-ai Civil Karácsony a Gödöl-
lői Kertbarát Kör kezdeményezésére
közös énekléssel kezdődött, amibe
kicsik és nagyok egyarán bekapcso-
lódtak.

A rendezvény nemcsak a találko-
zásra adott kiváló alkalmat, hanem
arra is, hogy régi karácsonyi dalok,
történetek hangozza-
nak el, mivel a koráb-
bi évek hagyományait
folytatva idén is sokan
vállalták, hogy köz-
kinccsé teszik kedves
karácsonyi emlékeiket.
A civil szervezetek

képviselői ez alkalom-
mal is meleg teával és
finom falatokkal látták

vendégül a rendezvényre érkezőket.
Az eseményen részt vett Gémesi

György polgármester is, aki a Ci-
vil Karácsony keretében adta át azt
a gépkocsit, ami a jövőben a köz-
terület-felügyelet munkáját segíti.
A felügyelet munkatársai – mint el-
hangzott – az új, megkülönböztető
jelzésekkel ellátott járművel köny-
nyebben és gyorsabban juthatnak

el a város távolabbi
pontjaira. Gémesi
György méltatta a
civil szervezetek, így
többek között a pol-
gárőrség és a közte-
rület-felügyeletnek
a város érdekében
végzett hatékony
együttműködését. A
jármű kulcsát Zimá-

nyi Norbert, a közterület-felügyelet
vezetője vette át.

(kj)

(folytatás a 2. oldalról)

Új repülőtéri rend készül
A testület egyetértett azzal, hogy a

repülőtér repülésszakmai üzemeltető-
jének a szakértelemmel és szükséges
felszerelésekkel rendelkező Sky Escort
Hungary Aero Clubot kell felkérni és
megbízni az új repülőtéri rend elkészí-
tésével és a hatóságnak történő benyúj-
tásával. Az új repülőtéri rend szerint a
Sky Escort Hungary Aero Club repü-
lésszakmai üzemeltető státuszba kerül.
A döntés előzménye, hogy a Nem-

zeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hi-
vatala az elmúlt időszakban bekövet-
kezett sajnálatos légi balesetek ügyétől
függetlenül, eljárást folytat a gödöllői
repülőtéri rend felülvizsgálata tárgyá-
ban.Avizsgálat során a hivatal észlelte,
hogy egyes repülésszakmai kérdéseket

is érintő fenntartási, üzemeltetési fel-
adatok ellátása ügyében kettősség áll
fenn a VÜSZI Nonprofit Kft. és a Sky
Escort HungaryAero Club tevékenysé-
ge között.
A repülőtér üzemeltetője a VÜSZI

Nonprofit Kft., miközben a repülésüze-
meltetés szakmai hátterével, az ehhez
szükséges felszerelésekkel a Sky Es-
cort Hungary Aero Club rendelkezik.
Bár a kialakult gyakorlat működési,
biztonsági problémát nem okozott, a
Légügyi Hivatal álláspontja szerint az
engedély nem megosztható, nem de-
legálható, a légügyi igazgatás körében
értelmezhető üzemeltetést csak egy
szervezet láthatja el.

Uszodai homály
AzEgyebek napirendi pontbanTóth

Tibor képviselő (Gödöllői Lokálpatri-
óta Klub) emlékeztetett rá, hogy az
októberi ülésen elmondta, nincs infor-
máció a 2014 tavaszán kiemelt állami
beruházásként meghirdetett uszoda
előrehaladásáról. Akkor a polgármes-
ter javasolta, hogy a Városfejlesztési
Bizottság kezdeményezze a projekt
illetékeseinek és az országgyűlési kép-
viselőnek a meghívását. A bizottság el-
nökeként arra kérte a főépítészt, szerez-
zen előzetes tájékoztatást a beruházás
jelenlegi státuszáról. Mint kiderült, a
Nemzeti Sportközpontok projektme-
nedzseléssel megbízott vezetője távo-
zott az NSK-ból. Tóth Tibor elmondta,
januárban összehívja az ülést, amire
várják az NSK képviselőit és Vécsey
László országgyűlési képviselőt is.

(l.t.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK

Különleges nap lesz az idei decem-
ber 24. Egy napra esik ugyanis a
karácsony vigíliája, és a hanuka ün-
nepe, ebben az évben egyszerre ün-
nepel a kereszténység és a zsidóság.
Az ünnep közös pontja a fény, a sö-
tétség eloszlása.

Az adventi várakozás után decem-
ber 24-én az éjféli misével kezdődik
meg karácsony ünnepe, amit böjti
időszak előz meg, ami a római ka-
tolikus családokban egészen az esti
harangszóig tart. Az éjféli mise zár-
ja le adventet, föloldja a karácsonyi
böjtöt, s bevezeti az egész ünnepkört.
A leghosszabb éjszaka közepén jelzi,
hogy megszületett a Megváltó, aki
elűzi a sötétség hatalmait, születése
megújítja a világot.
Jézus születését szerte a világon

megünneplik, bet-
lehemet állítanak a
szent családra em-
lékezve. Betlehem
városában is örven-
deznek, a Krisztus
születésének helyén
felállított templom-
ba a világ minden
tájáról sereglenek a
keresztények, akik

térden állva csókolják meg az ezüst-
csillagot, amely azt a helyet jelöli,
ahol Jézus megszületett.
Az éjféli misét sok helyen a Meg-

váltó születését hirdető angyalokra
utalva angyalmisének is nevezik.
A hanuka a fények ünnepe, ami

a makkabeu-
soknak a szíriai
görögök fölött
i.e. 165-ben
aratott győzel-
mére emlékez-
tet. Miután a
makkabeusok
meg t i s z t í t o t -
ták az ellenség
keze nyomától a

szentélyt, csupán egy napra elegendő
kóser olajat találtak, amellyel megy-
gyújthatták a szent gyertyatartót, a
menórát. Új olaj előállítására nyolc
napra volt szükség, de ekkor a ha-
gyomány szerint csoda történt: az
egy napra elegendő olaj nyolc napon
át égett. Ennek emlékére a hanuka
első napjától kezdve minden este
eggyel több gyertyát gyújtanak meg
a zsidó családok, és olyan helyre te-
szik őket, ahol hirdethetik az isteni
csodát. (ny.f.)
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Január 9-10.: Nagy sikert arattak a 
Gödöllői Szimfonikus Zenekar évkö-
szöntő koncertjei a Lovardában.
Január 21.: „A Holnap Városáért 
2015” díjat kapott Gödöllő a City 
Hungary program pályázatán „A Mű-
vészet, a kultúra, az örökség megőrzé-
séért” kategóriában.
Január 22.: Gödöllő Kultúrájáért díjat 
kapott: Tóth Judit és Moussa Ahmed, 
a Gödöllő Táncegyüttes művészeti ve-
zetői, az Erkel Ferenc Általános Iskola 
Ének-zenei Szakmai Közössége.

Február 6.: Megnyílt a GÖMB kiállí-
tása a GIM-Házban. 
Február 17.: Elhunyt Vándor Béla nő-
gyógyász főorvos, volt önkormányzati 
képviselő.
Február 20-21.: az atlétikai fedett 
felnőtt országos bajnokságon három 
arany- és öt ezüstérmet nyertek a 
GEAC atlétái.
Február 25.: Átadták az év sportolója 
díjakat. Egyéniben Kovács Zoltán at-
léta, csapatjátékos kategóriában Széles 
Petra röplabdázó lett a legjobb. Az év 
edzője: Zsivoczky Attila.

Március 15.: A kastély lovardája adott 
otthont a „Gödöllő 50 – A megújuló 
értékek városa” tematikus év hivatalos 
megnyitójának, ahol megemlékeztek 
a település 50 évvel ezelőtti várossá 
nyilvánításáról.

Fodor László zenetanár, Mészáros 
Beáta énektanár, drámapedagógus, a 
Garabonciás Színtársulat művészeti 
vezetője és a HUMANBioPlazma Kft. 
dolgozói közössége kapta a Gödöllő 
Városért kitüntetést.
Március 19.: „Hommage á Gödöllő” 
– Gödöllő a gödöllői művészek sze-
mével az elmúlt 100 évben címmel 
megnyílt a Gödöllői Városi Múzeum 
időszaki kiállítása.

Április 5.: Szlavkovszki Zsolt egyéni-
ben aranyérmet nyert az I. Légtornász 
világbajnokságon.
Április 11.: A magyar költészet napja 
alkalmából kulturális programok zaj-
lottak a főtéren.
Április 14.: A képviselő-testület a költ-
ségtakarékosabb megoldást választva 
úgy döntött, nem újítják fel a régi vá-
rosháza épületét, hanem elbontják és a 
Szabadság tér 6. szám alatti irodaházat 
alakítják át erre a célra. 

Április 15.: Magyar Önkormányzatok 
Szövetsége közoktatási konzultációs 
fórumot rendezett Gödöllőn, melyen a 
kormány képviselői mellett a szakszer-
vezetek, szülői szervezetek, az önkor-
mányzati érdekszövetségek és neves 
oktatási szakemberek is részt vettek. 
Április 16.: Tizenhét helyszínen ren-
deztek városszépítési hétvégét.
Április 22-23-24.: VI. Nemzetközi 
Gitárzenekari Fesztivált tartottak Gö-
döllőn.
Április 29.: „A Nagy idő kereke” cím-
mel mutatta be új műsorát a Gödöllő 
Táncegyüttes.

Május 7.: Több mint ötvenen vettek 
részt az Úrréti-tó és környéke takarí-
tásában.
Május 8.: Japán napot tartottak a kas-
télyban. 

Május 18-22.: Második alkalommal 
tartottak Nemzetközi Természetfilm 
Fesztivált a városban; az eseményhez 
kapcsolódtak a Madarak és Fák Napja 
programjai is.
Május 19.: 20 éve nyitotta meg kapu-
ját a Gödöllői Királyi Kastély, az év-
forduló alkalmából nyílt meg a 20 év 
kincsei című időszaki kiállítás.

Május 20.: Újraszentelték a kastély-
kápolna előtt álló, felújított Nepomuki 
Szent János szobrot. 
Május 21.: GIM-történetek címmel 
megnyílt a GIM-ház új kiállítása.
Május 22.: Ötven év után végleg be-
zárt Máriabesnyőn Barna Illés cuk-
rászmester üzlete.
Május 31.: Gödöllő Város Önkor-
mányzata Városmarketing Gyémánt 
Díjat nyert a 2016. évi Országos Vá-
rosmarketing Díj pályázatra benyújtott 
Gödöllő 50 nevezésével Arculatterve-
zés kategóriában.
Június 1.: Megkezdődött a Művésze-
tek Háza színháztermének felújítása.
Június 4.: Negyedik alkalommal ren-
dezték meg az ArboFeszt fesztivált a 
Gödöllői Arborétumban.

Június 9.:  Gödöllő Gyermekeiért és 
Ifjúságáért díjat kapott: Sipos András-
né óvodapedagógus, Deme Istvánné 
tanár és a Gödöllői Török Ignác Gim-
názium szakmai közössége. Gödöllő 
Talentum díjat kapott: Csigi Balázs. 
Június 11.: Halász Judit Kossuth-díjas 
és Jászai Mari-díjas színművész, éne-

kesnő, érdemes művész vehette át idén 
a Magyar Szabadságért Díjat.
Június 11-12.: Látványos programok 
várták az érdeklődőket a Koronázási 
hétvégén a kastélyban. 
Június 16.: Tíz fő vehetett  át „Jó tanu-
ló, jó sportoló” díjat. 
Június 19.: Színes programok várták 
az érdeklődőket az ötödik alkalommal 
megrendezett Úrréti-tó ünnepén.

Június 25.: Huszonhatodik alkalom-
mal ünnepeltük a Magyar Szabadság 
Napját a Világfánál.
Június 25.: Több mint félszáz prog-
ram várta az érdeklődőket a Múzeu-
mok éjszakáján. 

Június 30.: Gödöllő Egészségügyéért 
díjat kapott Jeneyné dr. Szkalák Ilona 
háziorvos és Kovácsné Sorger Katalin 
iskolavédőnő.

Július 1-3.: Nagy sikert arattak a VI. 
Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál 
koncertjei. 
Július 2-9.: 5. alkalommal rendezte 
meg Gödöllő város önkormányzata a 
Nemzetközi Ifjúsági Tábort Balaton-
lellén.
Július 1-8.: A Gödöllői Chopin hét 
keretében V-4 jubileumi est, több 
koncert, valamint a VII. Nemzetközi 
Chopin Zongoraverseny zajlott.
Július 26.: 71 éves korában elhunyt dr. 
Bükkfalvy Beatrix volt önkormányzati 
képviselő.
Július 28.: Az egész országot meg-
rázta a blahai városrészben elkövetett 
gyilkosság, amelynek áldozata a 24 
éves Berze Zsófia volt.
Július 28.: Városunkban rendezték 
meg az idei Lacrosse Európa-bajnok-
ságot. 
Július 30.: A Magyar Atlétikai Baj-
nokságon a GEAC az éremtáblázat 
első helyén végzett öt arany- és két 
ezüstéremmel.
Augusztus 6.: 64. éves korában el-
hunyt Guba Lajos, a Török Ignác Gim-
názium tanára, majd igazgató-helyet-
tese, a város képviselő-testületének 
egykori tagja.
Augusztus 6-7.: Látványos progra-

mokkal emlékeztek meg Mária Terézia 
265 évvel ezelőtti látogatásáról a kas-
télyban a Barokk Napok keretében. 

Szeptember 9.: Megnyílt a Váro-
si Múzeum „A mi városunk” és a 
„Gödöllői Művésztelep” című meg- 
újult állandó kiállítása,  ami egyben a  
GödöllŐsz Fesztivál egyik nyitóren-
dezvénye volt. 

Szeptember 10-11.: A Belvárosi Na-
pok rendezvényeire több ezren voltak 
kíváncsiak. 
Szeptember 15.: Gödöllő Vállalko-
zója Díjat kapott: Bárdi Anna mester-
kozmetikus és Akác Balázs, a Holstein 
Genetika Kft. gödöllői központjának 
vezetője.

Szeptember 15.: Átadták a Szőlő-Szil-
hát utcai hidat, aminek a felújítására 
közműkiváltásokkal együtt 75 millió 
forintot fordított az önkormányzat.
Szeptember 18.: A Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság Légügyi Hivatala 
felfüggesztette a gödöllői repülőtér 
üzembentartási engedélyét, miután két 
kisgép a levegőben összeütközött. A 
balesetben négyen vesztették életüket. 
Szeptember 18.: Számtalan program 
várta a látogatókat a IX. Vadásznapon 
a kastélyban. 
Október 1.: Ötödik alkalommal ren-
dezte meg a Mihály napi családünne-
pet a Gödöllői Waldorf Közösség.

Október 1.: Kosztümös díszhangver-
sennyel ünnepelték a Zene Világnapját 
a Chopin zeneiskola növendékei és ta-
nárai a Kastély Lovardájában.
Október 7-9.: A hangszer legkiemel-
kedőbb művészei adtak koncertet a 
XVIII. Nemzetközi Hárfafesztiválon. 

Október 14.:  Öt helyszínen egyszerre 
nyílt meg az a kiállítássorozat, amivel 
a Remsey család előtt tisztelgett a vá-
ros.  

Október 20.: Több, mint ötvenen ve-
hettek át elismerést a  „Tiszta Udvar–
Rendes Ház” idei pályázatának díjá-
tadóját. 

Október 21-23.: A kastély adott ott-
hont a Liszt Fesztiválnak
Október 26.: Elkészült a Széche-
nyi utca, valamint a Dózsa György út 
Széchenyi utca Körösfői utca közötti 
közös járda és kerékpárút rekonstruk-
ciója. A fejlesztésre közel 90 millió fo-
rintot fordított az önkormányzat. 
Október 29.: Vajda Gyöngyvér kapta 
idén a Körösfői – Kriesch Aladár em-
lékplakettet.

November 4.: Ötven év, ötven kép 
címmel rendezett fotókiállítást a 
Duflex Fotográfiai Stúdió a Művésze-
tek Házában.
November 6.: Átadták a Művészetek 
Háza felújításának második ütemében 
korszerűsített színháztermet, amire az 
önkormányzat 274 millió forintot biz-
tosított. 
November 12.-13.: Nagyszabású 
hangversenyekkel ünnepelte fennállá-
sának 25. évfordulóját a Gödöllői Vá-
rosi Fúvószenekar.
November 17.: Tudományos konfe-
renciával emlékeztek meg Ferenc Jó-
zsef halálának 100. évfordulójáról a 
Gödöllői Királyi Kastélyban.
November 19.: 22. alkalommal ren-
dezték meg az Erzsébet királyné vers- 
és prózamondó verseny döntőjét.
December 4.: Fennállásának 35. év-
fordulóját ünnepelte a Gödöllői Szim-
fonikus Zenekar. 
December 11.: Megérkezett a Betlehe-
mi láng, amiről karácsonyig mindenki 
meggyújthatja a saját mécsesét. 
December 13.: Elhunyt Bárdy Péter,  a 
Premontrei Szent Norbert Gimnázium 
volt igazgatója, a Török Ignác Gimná-
zium egykori tanára.

December 17.: Nagyszabású koncerttel 
ünnepelte fennállásának 25. évforduló-
ját a Cavaletta Nőikar. Ez a fellépés zár-
ta a „Gödöllő 50 – A megújuló értékek 
városa”  kulturális tematikus évet. 

Ez volt 2016 – Gödöllőn
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Vannak irigylésre méltó életek. Olya-
nok, amikor úgy tűnik, mindenki bol-
dog, minden tökéletes, minden a he-
lyén van. De azután történik valami, és 
egyetlen pillanat alatt rémálommá vál-
tozhat minden. Az a bizonyos valami 
Penny Vincenzi legújabb regényében 
egy baleset. 
Egy átlagos, forró nyári napon Lon-
dontól nem messze egy kamion le-
sodródik az útról, és borzalmas tö-
megbalesetet okoz. Rengeteg a sérült, 
a környéken eluralkodik a káosz, és a 
tragikus események sokak életét örök-
re megváltoztatják.
Különböző emberek, akik az adott pil-
lanatban rossz – vagy éppen jó helyen 
voltak. A példásnak tűnő családi életet 
élő orvos, a sikertelen színésznő, az 
egykori szerelmével találkozni készülő 
idős hölgy  - és sokan mások – számára 
sosem lesz már minden olyan, mint a 
baleset előtt. Vajon mi lesz fontosabb 

a sikeres orvosnak; hogy segítsen a sé-
rülteken, vagy hogy elrejtse szeretőjét 
a kíváncsi tekintetek elől? Sikerül-e 
az idős asszonynak időben odaérnie a 
régen várt találkozóra hajdani kedve-
sével? Megakadályozhatják-e a történ-
tek a fiatal férfit abban, hogy elvegye 
menyasszonyát? És ami a legfonto-
sabb: előkerül-e a rejtélyes stoppos, 
az egyetlen szemtanú, aki tudja, mi 

történt az autópályán abban a végzetes 
pillanatban? 
A fáradtság vagy valami más terelte el 
a sofőr figyelmét? 
Mintha részeseivé válnánk az esemé-
nyeknek, ahogy Penny Vincenzi  fejest 
ugrat velünk az események sűrűjébe. 
A tragédia pillanatait, a helyszínelést, 
a kórházi zűrzavart és a szereplők lel-
ki küzdelmeit szinte nem is kívülről 
látjuk, hanem eggyé válunk velük, és 
reménykedünk, hogy kiderült, minek a 
következménye a szörnyűség, aminek 
a szemrevételezése még az edzettebb 
rendőröket is próbára tette. 
S miközben zajlik a tárgyalás, a ta-
núk kihallgatása, kiderül az is, tény-
leg irigylésre méltók-e azok az életek, 
amiket annak gondolunk, hogy  meg-
menekül-e az álom(nak hitt) házasság, 
vagy, hogy kiben találja meg társát a 
fiatal és tehetséges orvosnő. 
Egy történet, amely egyszerre krimi, 
tragédia és  romantikus, s mindeköz-
ben minden sorában érzelemdús és 
izgalmas. 
(Penny Vincenzi: Boldog idők)        jk

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Egy pillanat műve 

(Folytatás az 1. oldalról)  

A koncert végén Márton-Danku 
István, a kórus vezetője mondott 
köszönetet azoknak, akik az elmúlt 
negyed évszázad során rengeteg ál-
dozatot vállalva segítették munkáju-
kat, kiemelve Mácsainé Verók Irén 
tevékenységét, aki az alapítás óta 
tagja a kórusnak.
A koncerten  közreműködött: Be-
nedek Krisztina (népdal), Bréda 
Zsófia (hegedű), Dráfi Zsuzsan-
na (szoprán), Herczenik Anna 
(szoprán), Kneusel-Herdliczka 

Klára (alt), Lázár Bíborka (hege-
dű), Sándor-Kis Anita (szoprán), 
Tápai Dóra (alt), Reményi Anna 

(szoprán), Ferenczy Beáta és Soós 
Gabriella (zongora), valamint a Líd 
leánykar és a Líd kamarazenekar.  bj

Ünnepi koncerttel ért véget A kulturális temAtikus év

25 év Az 50 éves városBAn

December 18-án, vasárnap este ünnepi hangversennyel búcsúzott az évtől az 
Arpeggio Gitárzenekar a kastély lovardájában. A formáció népszerű dalla-
mokkal és feldolgozásokkal örvendeztette meg a közönséget. 
Az est folyamán a zenekar mellett közreműködött a Cibri népi együttes, va-
lamint Halmóczki Sarolta (hegedű), Farkas Benedek (furulya), Szutor Ka-
rina (furulya), Sallai Milla (hegedű), Székely Judit (mélyhegedű) és Csuja 
Dániel (cselló).

A régi idők téli hangulatát idézte meg „A hónap fénye” 
című műsorával a Gödöllő Táncegyüttes. 
A december 16-án bemutatott produkcióban az együt-
tes gyermek és felnőtt csoportjai  egyaránt színpadra 
léptek, s egy matiné, valamint egy délutáni és egy esti 
előadás során varázsolták a közönség elé a régi falusi 
teleket és a karácsonyvárást.                                        jb

MEGHÍVÓ

2017. január 17-én kedden, 14 órakor az 
Őszikék Nyugdíjas klub vendégei: Fekete Ve-
ronika operaénekes és Várkonyi Judit újság-
író, a Veronika fél élete címmel az operaéne-
kesnőről megjelent könyv szerzője. 
Helyszín: Gödöllői Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központ. 

Ünnepre hangoló program várta az érdeklődőket a Levendula Galéri-
ában december 16-án délután. 

Szekeres Erzsébet 
textilművész az ad-
vent néprajzi hagyo-
mányaiba avatta be a 
hallgatóságot. 
Az egykori falusi 
szokások mellett szó 
esett azokról a szen-
tekről is, akiknek 
ünnepe ehhez az idő-
szakhoz kapcsolódik, 
s akik a magyar törté-
nelemhez is kötődnek. Az est folyamán számtalan érdekesség hangzott el 
az adventi és a karácsonyi szimbólumokról, a beszélgetés különlegességét 
mégis a személyes megtapasztalások jelentették.           jb

A hónap fénye Advent az Arpeggio-val

Karácsonyra készülve
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Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gö-
döllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:

Az év utolsó napjaiban mindenki a karácsonyra készül.
Egymást váltják az ünnepi programok. Ötven évvel ez-
előtt is lázasan készült mindenki az ünnepre, igaz,
az ideológiai adta keretek között.
Vannak az életben állandó, helyükből kimozdíthatat-
lan pillérek. Ilyen a ka- r á -
csony, amire ötven eszten-
dővel ezelőtt is készültek
az itt élők. Akkor is
voltak akciók, igaz ezek
központjában a ma már min-
dennaposnak számító hasz-
nálati tárgyak álltak. Mint
lap tudósításából kiderül,
a Pest megyei Iparcikk
Kiskereskedelmi Vállalat
volt az egykori karácsonyi
vásár egyik főszervezője.
S, hogy mi volt favorit? A
tévékészülékek - „Hét vé-
gén, egy délelőtt, tizen-
kettőt adtak el. A háztar-
tási bolt még téli időben
is rengeteg festékárut ér-
tékesít. A vas- és edény-
bolt legutóbb száz cse-
répkályhát adott el. Ez
aztán a hasznos ajándék.
A gödöllői vasbolt sok
mosógépet, rádiót, cent-
rifugát adott a vásárlók-
nak, a porcelánbolt értékes
Herendi-árukat csomagolt. A játéküzlet 1300 vevőt
fogadott egy nap.”
A karácsonyi készülődés az akkori sajtóban persze nem
kapott akkora teret, mint manapság, az ünnepi prog-
ramok pedig inkább az iskolai fenyőfa ünnepélyekre
korlátozódtak.

A várossá vált Gödöllő is a karácsonyra készült, no
meg a következő esztendőre, amely újabb fejlesztése-
ket, bővülő szolgáltatásokat hozott az itt élőknek.
Így például decemberben jó hírt kaptak az itt dol-

gozók: január 1-jétől
a Ganz Árammérőgyárba
és a Gödöllői Gépgyár-
ba is önálló üzemorvost
neveztek ki. A gépjármű
tulajdonosoknak is ér-
kezett örömteli hír, a
rohamosan növekvő gép-
járműforgalomra való
tekintettel új töltőál-
lomás létesítését jelen-
tette be az ÁFOR.
Az új város tehát fej-
lődött tovább, lépésről
lépésre.
50 év jelentős idő egy
település életében. Sok-
szor meglepőek, míg más-
or – mai szemmel nézve
megmosolyogtatóak a fél
vszázaddal ezelőtt fon-
osnak számító hírek. A
isszatekintés azonban
zámos érdekességgel gaz-
agította helytörténeti

ismereteinket, megidézte
a frissen várossá vált Gödöllő életében jelentős sze-
repet betöltő személyeket, s bepillantást engedett
szüleink, nagyszüleink mindennapjaiba is.

Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét

50 éve történt

Koronázási emléK

100 éve KoronáztáK meg iv. Károlyt

Az utolsó magyar király
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1916. november 21-én, 86 éves korá-
ban meghalt Ferenc József császár és
király, a trón pedig Karl Franz Josef
Ludwig Hubert Georg Maria von Ös-
terreich, osztrák főhercegre szállt, aki
a a Habsburg–Lotaringiai-ház utolsó
uralkodójaként lett 1916 és 1918 kö-
zött I. Károly néven az Osztrák Csá-
szárság utolsó császára és IV. Károly
néven az utolsó magyar király.
A magyar királlyá koronázásra

1916. december
30-án, a Má-
tyás-templom-
ban került sor.
Reggel báró
Jósika Samu, a
főrendiház elnö-
ke megnyitotta
a képviselőház
és a főrendiház
együttes koro-
názó országy-
gyűlését, majd a képviselők és a főre-
ndek hosszú sorban a Várba hajtattak.
Károly és felesége, Bourbon-pármai
Zita, valamint Ottó trónörökös reg-
gel 9 körül huszárok sorfala között
érkezett a Mátyás-templomba. A
koronázási ceremóniával kapcsolat-
ban az egykorú források egyike sem
mulasztja el megemlíteni a négyéves

Habsburg Ottót, aki lelkesedésével és
szőke fürtjeivel mindenkit levett a lá-
báról. Az új királyt felkenték a szent
olajjal, majd felöltötte a koronázási
palástot, Csernoch hercegprímás és
Tisza István mint nádorhelyettes a
fejére helyezték a koronát. Feleségét,
Zitát is ezen a napon koronázták ma-
gyar királynévá.
A már önmagában is jelentős ese-

mény különlegességét fokozta, hogy

a koronázáson első alkalommal nem
az osztrák, hanem a magyar himnuszt
énekelték el.
Az uralkodó, mint a trón váromá-

nyosa, 1915-ben járt először Gödöl-
lőn, koronázása után pedig 1917.
augusztus 20-án, Szent István napján
látogatott el először a kastélyba.

(ny.f.)

Újabb érdekességgel gazdagodott
a Gödöllői Királyi Kastély gyűjte-
ménye. Gróf Teleki Ádámné király-
koronázáson viselt díszruhája már
önmagában is különlegesség, jelentő-
ségét azonban fokozza, hogy viselője
éveket töltött a kastélyban – ám nem,
mint palotahölgy, hanemmint az egy-
kori szociális otthon lakója.
IV. Károly koronázásán az arisz-

tokrácia tagjai magyar díszruhában
jelentek meg, sok család a régi, akár
még a XVIII-XIX. századi öltözetet
is átalakítva készíttetett magának új
díszruhát. Ez volt a magyar arisztok-
rácia utolsó nagyszabású felvonulá-
sa. Az ott viselt díszöltözetek közül
kevés maradt meg, ezért rendkívül
jelentős, hogy a gödöllői kastély mú-
zeumi gyűjteményébe került Gróf
Teleki Ádámné királykoronázáson
viselt díszruhája.

A díszruhát széki gróf Teleki
Ádámné, szül. zeykfalvi báró Zeyk
Ágnes (1878. június 10–1977. június
6.) – aki palotahölgyként részt vett
a koronázási ünnepségen - rendelte
meg az egyik legelőkelőbb budapesti
divatszalonban, Girardi Józsefnél, ezt
a ruhaderék belsejében lévő övszalag
is igazolja, amin aGirardi Szalon neve
és címe olvasható: „Girardi Budapest
Koronaherczeg-utcza 1.”, valamint a
Girardi cég cédulája, a tulajdonos ne-
vével és a készítés dátumával: „Gróf
Teleky Ádámné 1916 XII 16”. Ebben
a szalonban készítették Zita királyné
koronázási ruháját is, és mintegy 200
női és férfi díszöltözetet.

A ruhához tartozó selyemcipő
megmaradt, azonban a kötény, a fá-
tyol és a mente holléte ismeretlen.
A restaurálás Kralovánszky Mária
textilrestaurátor munkája, akihez az
öltözék darabjai erősen károsodott ál-
lapotban kerültek.
A grófnő 1896-ban ment feleségül

gróf Teleki Ádámhoz, akitől három
fia született. 1918-ban megözvegyült,
majd 1924-ben feleségül ment turo-
nyi báró Biedermann Elekhez.
A magas kort megért arisztokrata

hölgy a gödöllői kastélyban 1958-tól
1988-ig működő Fővárosi Szociális
Otthonban hunyt el, nyughelye a gö-
döllői városi temetőben van.
Mint megtudtuk a Gödöllői Érték-

védő Közhasznú Egyesület kezdemé-
nyezi a sír védetté nyilvánítását.

(bj)

Ahéten lapunkkal együtt a Gödöllői Ma-
gazin téli száma is a postaládákba kerül.
A kiadványban olvashatnak – természe-
tesen gödöllői kalauzolással – az Opera-
ház zenei árkáról, megtudhatják, mi fán
terem a szaloncukor, és hogy mi kerül az
asztalra a Kalória egykori és mai vezető-
jénél karácsonykor. Szó esik egykori és
mai gödöllői családokról, illetve hogyan
ünneplik a karácsonyt a nagyvilágban.
Aki valamilyen oknál fogva nem ta-

lálja a magazint a postaládában, az a
Polgármesteri Hivatal portáján beszerez-
heti, vagy jelezze a 20/550-4981, 20/495-
2420-as telefonszámon, vagy e-mailen a
terjesztes@hiretvisszuk.hu címen. (J)

A képviselő-testület novemberi ülésén döntött arról, hogy a buda-
pesti Memento Parknak adományozza az önkormányzat a bronzból
készült „olvasó Lenin” szobrot, Varga Imre alkotását. A nyolcvanas
években a Művészetek Háza és az akkori Pálma Cukrászda közötti
területen elhelyezett szobrot a rendszerváltozáskor eltávolították és
azóta a VÜSZI Kft. Dózsa György úti telephelyén tárolták.
A műalkotás elszállítására december 15-én került sor, s Réthly

Ákos, aMemento Park igazgatója tájékoztatása szerint szerencsésen
megérkezett, s néhány hét múlva végleges helyére kerül egy szá-
mára kialakított olvasósarokba. A szobor szállításának költségeit a
MonumentumKözhasznúAlapítvány vállalta. (ny.f.)

MEGJELENT!

BÚCSÚ LENINTŐL
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HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 
ÁLLATORVOSI RENDELŐ

December 24-én szombaton,
10-12 óráig.

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel: 
dr. Michalik László állatorvos

Tel.: 06/20-981-31-00.

December 31-én 
szombaton 9-11 óráig és

Január 1-én 
vasárnap 9-11 óráig:

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: 
dr. Varga Ferenc állatorvos

Tel.: 06/20-48-23-058.

Turul 
Állatkórház és Patika
ünnepi nyitva tartás

Dec. 24., szombat: 9-12.
Dec. 25., vasárnap: 9-12.

Dec. 26., hétfő: 9-12.
Dec., 27-30.: 

szokásos nyitva tartás.
Dec. 31., szombat: 9-12.
Jan. 1., vasárnap: 16-19.

Gödöllő, Szabadság út 21.
(HÉV-fordulónál)

Tel: 06-30/943-9898

Nyitva: H–Szo  800–1700

tel.: 06-70/601-8608
06-70/601-8618
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.

AKCIÓ!
10 ezer Ft. feletti vásárlás 
esetén 10 % kedvezmény

Karácsonykor ünneplőbe öl-
tözik minden. Feldíszítjük a 
lakást, aminek központjában 
a karácsonyfa áll. A kertben a 
fákra is égők kerülnek, hogy a 
korai sötétben az is szépen vi-
lágítson. De az ünnep ne csak 
nekünk legyen ünnep, hanem 
kerti barátainknak is. 

Nem csak égők és díszek kerülhetnek 
a kerti fenyőre, hanem olyan hasznos 
dolgok is, mint például alma vagy 
sokmagvas mézeskalács. És ezek 
elkészítése nem is olyan bonyolult, 
hiszen alma szinte valamennyi ház-
tartásban található. Arra figyeljünk, 
hogy a gyümölcsöt picit irdaljuk be, 
hiszen a viaszos héjon a legtöbb ma-

dár nem jut hozzá a gyümölcs húsá-
hoz. Ezáltal azonban az almánk még 
szebb is, megfelel az ünnepi díszítés-
nek. Vághatunk csillag formát, vagy 
csak egyszerűen hosszanti csíkokat. 
Szintén elmaradhatatlan gyümölcs 
ilyenkor a narancs. Válasszunk hálós 
narancsot, majd a gyümölcsöt meg-
szabadítva „fogvatartójától”, a hálót 
újra hasznosíthatjuk.
Tegyünk bele például pucolt diót, 
mogyorót, mandulát. Kötözzük ösz-
sze és tegyük fel a fára. Persze ilyen 
madárcsemege készen is kapható, de 
mennyivel jobb szórakozás, ha gyer-
mekeinket is bevonjuk a munkába. És 
amikor sütjük a bejglit, szintén gon-
doljunk tollas barátainkra. Egy-egy 
leesett nyers tésztadarabot gyúrjunk 

össze mazso-
lával, aszalt-
gyümölccsel, 
dióval, formáz-
zunk kis golyó-
kat, csillagot 

vagy egyéb formákat és süssük ki. 
Ezeket szintén akasszuk fel a kin-
ti fenyőnkre. Karácsonykor életre 
kel majd a kertünk, és nemcsak mi 
örülhetünk a fánk alatti gazdag aján-
dékoknak, hanem kertünk barátai is 
a nekik készített gazdag karácsony-
fának.

Madarak karácsonya

Míg a szilveszter a legtöbb em-
ber számára a zajos vidámság 
időszaka, addig házi kedvenceink 
többsége ilyenkor legszívesebben 
kimenekülne a világból. A petár-
darobbanások a legtöbb kutyából 
és macskából a földrengés mora-
jához, valamint a villámlás és az 
égzengés hatásához hasonlóan 
rettenetes félelmet váltanak ki, és 
még a legbátrabbakban is azonnal 
aktiválják a menekülési ösztönt. 
A legtöbb kisállat ilyenkor nem 
is tudja betájolni a zajforrást, át-
menetileg elveszti tájékozódási 
képességét, élete védelmében ha-
nyatt-homlok menekül, és igyek-
szik minél messzebb kerülni a ve-
szedelmes dörejtől.

Mit tehetnek az állattartók?

• A kertben lakó kutyákat szilvesz-
ter délutánján vigyük be a lakásba, 
esetleg zárjuk be a garázsba, pin-
cébe (olyan helyre, ahova kevésbé 
hatol be a zaj). Kerüljük az olyan 
helyeket, amelyek nem minden 
oldalról zártak, azaz valaki szaba-
don bedobhat egy petárdát.
• Ha tudjuk, hogy kutyánk félni 

fog, kérjünk előre 
nyugtató-tablettát az 
állatorvostól és bó-
dítsuk el az ebet né-
hány órára. Ha szak-
szerűen járunk el, 
nem történhet semmi 
baj a kutyával.
• Az esti etetést, utol-
só séta időpontját 
úgy válasszuk meg, 
hogy megelőzzük a 
durrogatatás kezde-
tét. Legjobb, hogy ha 
a sötét beálltával már 
el sem hagyjuk a la-
kást.
• Ha nem tudjuk el-
kerülni a szabadban 
való sétáltatást vagy közlekedést, 
akkor feltétlen pórázon vigyük a 
kutyát. Úgy adjuk rá a nyakörvet,
hogy véletlenül se bújhasson ki 
belőle.
• Veszély esetén a kutyák a fal-
kavezér utasítását várják, annak 
viselkedéséről vesznek mintát. 
Ha a gazdi nyugodtan viselkedik, 
a kutya sem esik olyan könnyen 
pánikba.
• Szilveszterkor a kutyát ne hagy-

juk egyedül, különösen akkor, ha 
tudjuk, hogy félős. Sajnos ezt az 
áldozatot meg kell hoznia a gaz-
diknak, ha nem akarják állatuk 
életét kockára tenni.
• A tűzijátékhoz hozzászoktathat-
juk a kutyát. Fontos, hogy az ese-
ményhez jó emlékek társuljanak, 
így ha meghalljuk az első durraná-
sokat, kezdjünk játszani a kutyus-
sal, jutalmazzuk meg, egészen a 
tűzijáték végéig legyünk vele. Így 
a jó emlék marad meg benne.

a szilveszter Minden évben a kutyák réMálMa
A karácsonyi ünnepekhez többféle 
növény is kapcsolódik, azt azonban 
nem szabad elfelejteni, hogy ezek kö-
zül több is van, ami komoly veszélyt 
jelent a gyerekek, vagy a háziállatok 
számára.

FAGYÖNGY

Ez a fás szárú, félparazita életmó-
dú örökzöld növény  a magas vér-
nyomás, érelmeszesedés, krónikus 
anyagcsere-rendellenesség, hasnyál-
mirigy, ideg, és keringési rendszer 
gyógyszere. A szárát és leveleit lehet 
felhasználni, mint ahogy a gyógy-
szeripar előszeretettel alkalmazza 
is. Otthoni alkalmazása azonban or-
vosi ellenőrzés nélkül nem ajánlott. 
A növény bogyói rendkívül mérge-
zőek. Méhösszehúzó hatása vetélést 
okozhat, különösen veszélyes a szív-
betegek, gyermekek és háziállatok 
számára. Bőrkiütést, gyomorbántal-
makat, akár halált is okozhat.

MIKULÁSVIRÁG
A Mexikóból származó növényből 
legtöbben a piros színűt ismerik, de 
már több helyen megjelent a rózsa-
színű, fehér, vagy krémszínű válto-
zata is. A kutyatejfélék családjába 
tartozik, kb. 30-40 cm magasságúra 
nő. Szereti a sok napfényt, ahhoz, 
hogy szép, színes felső leveleket nö-
vesszen, napi 10-12 órányi fényre 
van szüksége. Később, mikor már 
kifejlődtek a színes fellevelek, a nap-
fényigény nem ilyen jelentős. A nö-
vény nem szereti a nagy hideget, és 
a nagy meleget sem, 17-22 C-on érzi 
jól magát. A gyerekek és a háziálla-
tok is könnyen felfigyelnek a színes 
levelekre, azonban a növény tejnedve 
bőrirritációt, a szervezetbe, gyomor-

ba kerülve hányást okoz. Tejnedvvel 
érintkezve bő vízzel le kell mosni az 
érintett bőrfelületet, ha a szervezet-
be került, bő folyadékfogyasztással 
győzhető le a mérgezés.

AMARILLIS
A hatalmas, tölcsér alakú virágú hölgy- 

liliom egyenletes szobahőmér-
sékleten hosszú ideig pompázik. 
Dél- és Közép-Amerikából szár-
mazik, innen ered fagyérzékeny-
sége, ezért ha nyáron kertben 
tartjuk, ősszel be kell vinni fagy-
mentes helyre. Virágzáskor a vi-
lágos, nem túl meleg helyet ked-
veli. A hagymája, a szára, a levele 
és a virága is mérgező. A növény 

bármely részéből származó nedvek a 

szervezetbe kerülve gyomor-, és bél-
gyulladásra hasonlító tüneteket okoz-
nak, amit általában hányás és hasme-
nés kísér. Súlyos esetben izom-, és 
légzésbénulást okoz. Tünetek esetén 
azonnal orvoshoz kell fordulni!

FENYŐ
A karácsonykor feldíszített fenyő-
fa nemcsak akkor rejt magában ve-
szélyt, ha felborulva sebesülést okoz, 
a rajta lévő üvegdíszek eltörnek, vagy 
valamilyen oknál fogva lángra kap, 
hanem akkor is, ha a tűleveleket a 
gyerekek, háziállatok megrágcsálják. 
Különösen a háziállatokra veszélyes, 
a tűlevelek olajtartalma irritálja a száj 
és a torok nyálkahártyáját, illetve a 
gyomrot és a beleket.

veszélyes karácsonyi növények
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Kettős vereséggel zárta az el-
múlt hetet a Penta-Gödöllői 
RC csapata, akik a bajnokság-
ban és a Magyar Kupában is 
a Jászberénnyel játszottak és 
maradtak alul 3:0 arányban 
mindkétszer. Örömre is volt 
ok, ugyanis gödöllői díjazottjai 
is voltak a Magyar Röplabda 
Szövetség (MRSZ) gálájának, 
valamint kiderült, hogy jövő-
re a sportág is csatlakozik a 
TAO-s látványsportágakhoz.

Szombaton rendezték meg a Magyar Röp-
labda Szövetség évzáró gáláját, amely egy-
ben jubileumi is volt, ugyanis az MRSZ 
idén decemberben ünnepli alapításának 
70 éves évfordulóját. Az állami sportve-
zetés részéről Szabó Tünde, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának sportért fe-
lelős államtitkára köszöntötte a röplabdás 
társadalmat, aki a sportág nagy örömére 
azt jelentette be, hogy a kormány döntése 
értelmében jövőre a röplabda hatodikként 
csatlakozik az eddig öt sportágat felölelő 
TAO-s látványsportághoz.
A beszédeket a díjátadások követték: előbb 
a születésnaposokat köszöntötték, majd az 
év legjobbjai kapták meg díjaikat. A gö-
döllői érdekeltségű díjak közül elsőként 
a legjobb felnőtt női strandröplabda játé-
kosok, a Gödöllői RC strandröplabdázói 
Lutter Eszter, Lakatos Enikő vehették 
át díjaikat, akik sporttörténelmet írva, idén 
sorozatban harmadszor is megszerezték a 
szakág bajnoki címét.
Őket követte az legjobb utánpótlás női 
edzőnek választott gödöllői Szabados 
István (felső képen balra), aki csapatával 
aranyérmet szerzett az Országos Ifjúsági 
Bajnokságon, és emellett vezetésével a 
junior és a gyermekcsapattal is bejutott az 
országos bajnokság döntőjébe.
A Magyar Röplabda Szövetség emlékér-
mét vehette át Körösfői László (felső ké-

pen jobbra), aki majdnem egy évtizedig, 
1997-től 2006-ig volt az MRSZ elnöke, s 
komoly szerepe volt abban, hogy a sportág 
bekerült a Héraklész Programba, s hogy a 
röplabdázás át tudta vészelni a legnehe-
zebb időszakát. Mi több, elnöksége alatt 
férfi válogatott kiharcolta a 2001-es, akkor 
még tizenkét csapatos Európa-bajnokságon 
való részvétel jogát.

Az ünnepi hétvége közepette sajnos a fel-
nőtt női csapatnak már nem volt ilyen bol-
dog az elmúlt hét, ugyanis kettős vereséget 
szenvedett a Jászberény ellen, akik előbb 
a bajnokság alapszakaszában megvívott 
párharcon verték a mieinket 3:0-ra, majd 
a Magyar Kupa negyeddöntőjének első 
mérkőzésén is lenullázták Borkovits Zol-
tán együttesét. A kupavisszavágót, amely a 
legjobb négybe kerülésről dönt lapzártánk 
után, december 21-én rendezik majd Jász-
berényben. 
A Penta-Gödöllői RC 11 fordulót követően 
13 ponttal továbbra is a hetedik helyen áll 
az alapszakaszban.
NB I. alapszakasz, nők, 11. forduló
Penta-Gödöllői RC – Jászberényi RK 0:3 
(-19, -25, -16)
Magyar Kupa negyeddöntő, 1. mérkőzés
Penta-Gödöllői RC – Jászberényi RK 0:3 
(-12, -26, -20)                  -tt-

Röplabda – TaO-s Tag lesz a Röplabda

Körösfői László és Szabados István díjai

Nagyarányú, 10 gól különb-
ségű vereséggel búcsúztat-
ta az idei futsal szezonját a 
Főnix ISE-SZIE csapata, akik 
Debrecenben kaptak ki 14-
4-re a Debreceni Sportcent-
rum SI csapatától.

Szabó György együttese már az 
első félidőben nagy hátrányba 
került, ugyanis az első 20 percet 

követően 8-2-es állást mutatott az 
eredményjelző tábla. A fordulást 
követően sem változott a kép, a 
házigazdák berámoltak még hat 
gólt, míg a vendég gödöllői ala-
kulatnál csak a szépítésre futotta, 
így végül 14-4-re kapott ki a FI-
SE-SZIE. A sereghajtó mentségé-
re szóljon, hogy mindössze egy 
cserével utaztak el a debreceni 
derbire, ami a futsalban nagyon 

kevésnek számít. A csapatból 
Annus Árpád négy gólja emelhe-
tő ki, aki 15 találattal igen előkelő, 
ötödik helyen áll a gólvadászok 
versenyében. A Főnix ISE-SZIE 
nulla ponttal, 30 rúgott és 83 ka-
pott góllal, az utolsó, 10. helyről 
várja majd a januári folytatást az 
NB II. Keleti-csoportjában. 
NB II., Keleti-csoport, 13. for-
duló
Debreceni Sportcentrum SI – Fő-
nix ISE-SZIE 14-4 (8-2) Gólszer-
ző: Annus Árpád (4).                    -li-

Kiválóan szerepelt Gémesi 
Csanád a férfi kard-világkupa 
mexikói állomásán, ahol leg-
jobb magyarként a harmadik 
helyen végzett egyéniben. 
Navarrete József tanítványa a 
Cancun-i Grand Prix-soroza-
ton idei legjobb nemzetközi 
eredményét érte el.

A mexikói viadalon 114-en álltak 
pástra, köztük öt magyar indulóval. 
Gémesi Csanád remekül összerakta 
vívását, és összeszedett, magabiztos 
versenyzése egészen az elődöntő-

ig repítette. A csoportküzdelmeket 
követően a legjobb 32-be jutásért a 
francia Patrciet verte 15:14-re, majd 
a 16 közé olasz ellenfelét, Foschinit 
múlta felül 15:10 arányban. A nyol-
caddöntőben az orosz Resetnyikov 
ellen is kitartott a lendület, 15:10-
re nyert a gödöllői kardvívó. A ne-
gyeddöntőben a mindig mumusnak 
számító koreai Gu következett, akit 
15:12-re vert meg a GEAC-SZIE 
sportolója, ezzel biztossá vált, hogy 
legrosszabb esetben is bronzérmes 
helyen végez az év utolsó világku-
pa versenyén. Sajnos végül a mini-
mum lett a maximum, azaz a későbbi 
győztes olasz Samele ellen (15:9-re 
kapott ki Gémesi) már nem sikerült a 
döntőbe jutás, így a minden tekintet-
ben bravúrnak nevezhető harmadik 
helyen végzett Gémesi Csanád Me-
xikóban. 
A többi magyar vívó közül Iliász Ni-
kolasz jutott a legtovább, aki végül 
a hetedik helyen végzett. A regnáló 
magyar bajnok Szatmári András 
a 16., az olimpiai bajnok Szilágyi 
Áron a 33., míg a riói ötkarikás já-

tékokon szintén részt vevő Decsi Ta-
más a 48. helyen végzett a Cancun-i 
GP-viadalon.

Utánpótlás – Gödöllői érmek

Az elmúlt héten a hazai pástokon 
junior kard válogatót, valamint Re-
ménység kard versenyeket rendez-
tek. A juniorok között Morvai Ákos 
bronzéremnek örülhetett egyéniben, 
míg az újonc lány kategóriában Mis-
surai Pálma hozta a kötelezőt és jó 
szokását megtartva aranyérmes lett a 
Reménység kard viadalon. Ugyan itt 
Bata Édua a hetedik helyen végzett, 
míg Missurai Pálma a serdülők kö-
zött elért még egy 5. helyezést is.
(Fotó: hunfencing.hu)                    -lt-

VíVás – gp Világkupa CanCun (Mexikó)

Gémesi Csanád bronzérmes Cancun-ban

FuTsal – ÉVbúCsúzTaTó Tízes

FISE-SZIE búcsú vereséggel

Az idei, december 3-18. között 
megrendezett The Ground Sátor 
Kupa-sorozat ismét nagy sikert 
aratott az utánpótlás labdarúgás-
sal foglalkozó egyesületek köré-
ben. A Táncsics Mihály úti Sport-
centrum sátorral fedett műfüves 
pályáján lebonyolított labdarúgó 
tornákra összesen 177 csapat ne-
vezett.

Az immár hagyománnyá váló téli foci-
kupát 13 kategóriában rendezték meg az 
idén is. A legkisebb korosztály a fiúknál 
a 2010-es születésűek korcsoportja volt, 
míg a legidősebb a 2002-es. A hölgyek-
nél az U15-ös és U18-as leány, valamint 
a női felnőtt csapatok is megmérettették 
magukat, míg amolyan betét tornaként 
Karácsony Kupa néven a férfi felnőttek 
is képviseltették magukat a decemberi 
sorozatban. Az összesen 177 csapattal 
lebonyolított, három hétvégén át zajló 

esemény-sorozat olyannyira kinőtte ma-
gát, hogy immáron elmondható, hogy az 
utánpótlás labdarúgásban az ország első 
három tornasorozatában van a gödöllői a 
létszámot tekintve.
Természetesen, mint minden sorozatban, 
itt is díjazták a legjobbakat. Ez az idén 
sem volt másképpen. A legjobb csapa-
tok kupát és érmet kaptak, míg a külön-
díjasok fürdőbelépőket, Adidas vásárlási 
utalványt és focilabdát vehettek át egy-
egy torna eredményhirdetésekor. A ren-
dezvény megálmodója, Tóth László így 
értékelte az eseményt: – Körülbelül 10 
éve indult útjának ez a sorozat, vagyis in-
kább azt mondom, hogy az elődje, ugyan-
is eleinte még csak egy két korcsoportnak 
rendeztem focikupákat. Aztán néhány 
éve, amikor az új sporttelepen megnyíltak 
a lehetőségek, kollégámmal, Tokai Nor-
berttel karöltve elkezdtük felépíteni egy 
egész évre kiterjedő rendezvény-soroza-
tot. Egy évben négy nagy kupánk van: 

januárban, június elején, szeptember ele-
jén és zárásként decemberben, így állnak 
össze az egész országban már jól ismert 
gödöllői tornaink. Büszkén mondhatom, 
hogy immáron országos szinten a top há-
romban vagyunk ebben a tekintetben, ami 
azért is nagy dolog, mert mögöttünk még 
egyelőre nem áll semmilyen szövetségi 
támogatás vagy multi cég, mint mondjuk 
a méltán népszerű debreceni focitornák 
mögött. Természetesen a meglévő támo-
gatóink nélkül nem tudnánk megrendezni 
ezeket a tornákat, tehát ezúton szeretnénk 
megköszönni az idei decemberi tornától 
névadó támogatóvá előlépő The Ground 
fociboltot, akik teljes mellszélességgel 
mellettünk állnak, valamint a hosszú évek 
óta minket és ezáltal a gyerekeket támo-
gató Aquaworld Budapest Élményfürdőt 
és Gödöllő városát, akik szintén sokat 
segítenek a mindenkori támogatásukkal.
A kupasorozat januárban folytatódik, 
ugyanis újabb sátor kupát rendeznek 12 
korcsoportban, amelyre hasonló nevezés-
sel számolnak a szervezők a három hétvé-
gén tartó eseménysorozat alatt.              -ll-

labdaRúgás – az idÉn is nagy sikeRe VOlT gyeRekTORnáknak

Kiváló szervezés, kiváló hangulat

Boldog, békés, szeretet-
ben gazdag Karácsonyt 

és sportsikerekben bővel-
kedő 2017-es esztendőt 

kívánunk minden sporto-
lónak, sportegyesületnek, 
a sportban dolgozóknak, 

valamint minden sportsze-
retőnek!

Hajrá Gödöllői Sport!
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Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza 
2016. december 19-től  2017. január 2-ig ZÁRVA tart. 

Boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!
GIM-Ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) 

2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. telefon/fax: 28-419-660, gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

December 20., kedd, 18.00:
Ella Attila (mélyrézfúvó) növendé-
keinek hangversenye

Az utolsó tanítási nap: 
2016. december 21., szerda

TÉLI SZÜNET: 
2016. december 22-től 2017. január 
4-ig

Első tanítási nap: 
2017. január 5., csütörtök

Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

December 19-25-ig: 
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

December 26-január 1-ig: 
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

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

ÜGYELETEK

BELGYÓGYÁSZ SZAKORVOSI 
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A jogviszony időtartama: határo-
zatlan idejű jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes, 
vagy rész munkaidő 
A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok:
Az ellátási területhez tartozó lakos-
ság belgyógyászati ellátása, szak-
mai konzultációk. 
Pályázati feltételek: szakirányú 
egyetemi végzettség, belgyógyá-
szati szakvizsga, legalább 3 év 
szakorvosi munkavégzés, érvényes 
működési kártya, orvosi alkalmas-
ság, büntetlen előélet. Elbírálásnál 
előnyt jelent a járóbeteg szakellá-
tásban megszerzett szakmai gya-
korlat.
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások: iskolai 
végzettséget, szakképesítést igazo-
lóbizonyítványok, működési kártya 
másolata, szakmai önéletrajz, orvo-
si alkalmassági igazolás, erkölcsi 
bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. február 1-től 

***
RADIOLÓGUS SZAKORVOSI 
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A jogviszony időtartama és for-
mája: határozatlan idejű közalkal-
mazotti, vagy bármely egyéb for-

májú jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes-, 
vagy rész munkaidő.
A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok:
Szakorvosi feladatok ellátása rönt-
gendiagnosztika és ultrahang diag-
nosztika szakrendelésen. 
Pályázati feltételek: szakirányú 
egyetemi végzettség, radiológiai 
szakvizsga, legalább 1 év szakorvo-
si munkavégzés,érvényes működési 
kártya, orvosi alkalmasság, büntet-
len előélet. 
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások: iskolai vég-
zettséget, szakképesítést igazoló 
bizonyítványok, működési kártya 
másolata, szakmai önéletrajz, or-
vosi alkalmassági igazolás, erkölcsi 
bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör legkoráb-
ban a pályázatok elbírálását köve-
tően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. december 1-től folya-
matosan 

***
REUMATOLÓGUS SZAKORVO-
SI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A jogviszony időtartama és for-
mája: A munkakör határozatlan 
idejű, teljes, vagy részidős közal-
kalmazotti-, vagy szabadfoglal-
kozású megbízásos-, illetve sze-

mélyes közreműködői jogviszony 
formájában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladatok: 
a szakfeladat kötelezően ellátandó 
területéhez tartozó lakosság általá-
nos reumatológiai ellátása.
Pályázati feltételek: szakirányú 
egyetemi végzettség, reumatológiai 
szakvizsga,legalább 3 éves szakor-
vosi szakmai gyakorlat, érvényes 
működési kártya, büntetlen előélet, 
orvosi alkalmasság igazolása.
A fentieket igazoló dokumentu-
mok a pályázati anyag részeként 
– a szakmai önéletrajzzal együtt – 
nyújtandók be! 

A munkavégzés helye: 2100 Gö-
döllő, Petőfi Sándor utca 1-3. 
Illetmény és juttatások: Az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezéseinek figyelem-
be vételével megegyezés szerint.               
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Nagy Árpád 
igazgató nyújt, a 28/420-655 -os te-
lefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Tor-
may Károly Egészségügyi Központ 
címére történő megküldésével. 
Személyesen: Igazgatósági titkár-
ságon (2100 Gödöllő, Petőfi utca 
1-3. 1. emelet).

Gödöllő Város Képviselő-testülete 
a városi kitüntetések alapításáról 
és adományozásának rendjéről, 
valamint a polgármesteri tisztség 
hivatalos jelvényének viseléséről 
szóló 21/2003.(VI.19.), az 5/2012. 
(II.8.), a 17/2013.(V.21.), a 9/2014. 
(V.19.), valamint a 9/2014. (V.21.) 
önkormányzati rendeletekkel mó-
dosított 1996. évi 12. (VI.3.) sz. 
önkormányzati rendeletében szabá-
lyozta GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT ki-
tüntetés adományozásának rendjét.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitün-
tetés adományozható azoknak a 
személyeknek, közösségeknek és 

szervezeteknek, akik (amelyek) 
munkájukkal közmegbecsülést ér-
demeltek ki, példás, magas színvo-
nalú tevékenységükkel hozzájárul-
tak Gödöllő város fejlődéséhez, jó 
híre növeléséhez.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitünte-
tésben évente legfeljebb két sze-
mély és egy közösség részesíthető.
A kitüntetés átadására 2017. márci-
us 15-én rendezett városi ünnepsé-
gen kerül sor. 
 
Tisztelettel kérem, segítse a bizott-
ság és a képviselő-testület munká-
ját, tegyen javaslatot személyekre, 

közösségekre vagy szervezetekre 
akit (akiket) méltónak tart e kitün-
tető cím odaítélésére 2017-ben.
 
Kérem, hogy javaslatát szíves-
kedjen postai úton a Polgármesteri 
Hivatal Polgármesteri Kabinet-
re (cím: 2100 Gödöllő, Szabad-
ság tér 7.) és/vagy e-mailben a  
kovacs.reka@godollo.hu e-mail 
címre eljuttatni.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 
2017. január 2. (hétfő) 

Szűcs Józsefné sk., 
a Kulturális, Sport és Nemzetközi 

Kapcsolatok Bizottság elnöke 

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT KITÜNTETÉS

A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATI  HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata 
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) 
kétfordulós pályázatot hirdet a 
Gödöllő, a Szabadság út 4. szám 
alatt található, 5869 helyrajzi szá-
mú, kivett üzem megnevezésű, mű-
emlék ingatlan bérleti jogának 
megszerzésére.

A bérbevételre kínált ingatlan terü-
lete 2708 m2, melyből a bérlethez a 
telken található 421 m2 alapterületű 
épület és a hasznosítás célját szol-
gáló, kb. 400-500 m2 alapterületű 
területrész jár.
Az ingatlan műemléki védettség 
alatt áll, továbbá az ELMŰ Hálózati 
Elosztó Kft. 90 m2 nagyságú terület-
re vonatkozó vezetékjoga terheli.
Az ingatlanon egy két épületrészből 
álló, felújítandó felépítmény talál-
ható, mely közművekkel ellátott. Az 
ivóvíz, a szennyvíz, az elektromos 
energia és a gáz is bekötésre került 
az ingatlanra.
Az ingatlan bérleti díj irányára: 
2.162.908 Ft/év + ÁFA, vagyis 
~180.242 Ft/hó + ÁFA.
A pályázati dokumentáció internet-
ről letölthető az alábbi útvonalon: 
www.godollo.hu – Hírek – Önkor-
mányzati hirdetmények – Ingatla-
nok.
Az ajánlatok a Pályázati Dokumen-
tációban megjelölt tartalommal, 

a Gödöllői Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán (Gödöllő, Petőfi 
tér 4-6.) ügyfélfogadási időben (hét-
fő: 8.00-18.00, szerda: 8.00-16.30) 
nyújthatók be, 2017. január 30-án 
16.00 óráig.
A pályázat második fordulójában az 
ingatlan egyhavi bérleti díj irányá-
rának megfelelő összegű bánatpénzt 
kell megfizetnie a pályázónak a ki-
író részére. 
A pályázat kiírója a nyertes pályá-
zóval ingatlan bérbevételi szerző-
dést köt. A pályázat nyertesének a 
szerződéskötést megelőzően termé-
szetes személy esetén igazolni kell a 
személyazonosságát, meg kell adni 
adóazonosító jelét. Nem természe-
tes személy esetén igazolnia kell, 
hogy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján át-
látható szervezet. A pályázat nyerte-
sével nem köthető meg a szerződés, 
amennyiben személyazonosságát 
nem igazolja, adóazonosító jelét 
nem adja meg, illetve nem igazolja, 
hogy átlátható szervezet vagy iga-
zolása alapján megállapítható, hogy 
nem átlátható szervezet.
Részletesebb tájékoztatást, illet-
ve konzultációs lehetőséget Nagy 
Noémi, a Gödöllői Polgármesteri 
Hivatal Városüzemeltető és Va-
gyonkezelő Irodájának munkatársa 
biztosít, akivel a 28/529-153-as te-
lefonszámon időpont egyeztethető 
az ingatlan megtekintésére.

LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS

TORMAY KÁROLY 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

A Tormay Károly Egészségügyi Központ az 
év végi munkaszüneti napok körüli időben 

az alábbi nyitvatartással áll a tisztelt 
betegek rendelkezésére:

DECEMBER 21-22-ÉN: 
7.00 – 16.00 óráig,

DECEMBER 23-ÁN,27-28-29-30-ÁN:  
7.00 – 14.00 óráig,

Az egyes szakrendelések pontos rendelési 
idejéről a www.tormay.hu honlapon találnak 

információt.

A fenti intézeti szakrendelési időn túli időben 
a háziorvosok, illetve a 18.00 órától 

– sürgősségi ellátási igénnyel – jelentkező 
betegeket a Központi Ügyelet 

(2100 Gödöllő, Szabadság tér 3.) látja el.
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Mob.: +36/30-952-9987

Fotó:
Tatár Attila

Gödöllői kávéházba
MOSOGATÓ–TAKARÍTÓ munkatársat keresünk!

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

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 7.00 – 17.00 óráig

Szombaton: 7.00 – 13.00
Ünnepnapokon: Zárva (dec. 25., 26., jan. 1.)

Dec. 1-24-ig karácsonyi vásár.
Dec. 12-től fenyőfa-árusítás
a termelők kínálatából.

Dec. 23-án halászlé és töltött
káposzta-főzés üstben. (Helyszíni

fogyasztásra és elvitelre is.)
Halászlé: 2 szelet ponty és 0,7 l

hallé 700 Ft.

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

Készítői: Farkas Zoltán és felesége.
(Előrendelés: 06-30-5030777)

Minden kedves vásárlónak kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog új

évet kíván a Piac Kft.

A VÁROSI PIAC DECEMBERI,
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA,

PROGRAMJA:

A MŰVÉSZETEK
HÁZA, A BELVÁ-
ROSI JEGYIRO-
DA ÉS A KIRÁLYI
VÁRÓ ÜNNEPI
NYITVATARTÁ-
SA:

Művészetek Háza
2016. december 24–26.: ZÁRVA
2016. december 27.: 9–21 óra NYITVA
2016. december 28–29.: ZÁRVA
2016. december 30.: 12–20 NYITVA
2016. december 31.: 12–18.30 NYITVA
2017. január 1–8.: ZÁRVA

Belvárosi Jegyiroda
2016. december 24–26.: ZÁRVA
2016. december 27.: 13–19 NYITVA
2016. december 28–30.: 10–14 NYITVA
2016. december 31.: 13–16 NYITVA
2017. január 1–8.: ZÁRVA

Királyi Váró
2016. december 23–2017. január 8.:ZÁRVA

VÁLTOZÁS!

A Művészetek Háza jegyirodájának nyit-
vatartása 2017. január 9-től az alábbiak
szerint alakul:

hétfő: ZÁRVA
kedd–péntek: 11.00-18.00 között NYITVA
szombat: 9.00-13.00 NYITVA
vasárnap : a rendezvényekhez igazod-
va előadás előtt 1 órával NYITVA

I



KÖZLEMÉNY

+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen heti-
lapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk,
mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN

+GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 40 m2-es FEL-
ÚJÍTANDÓ LAKÁST KERESEK. Ajánlatot várok
28/400-522 számon, munkanapokon 8-16-ig.

+Gödöllő, Szabadka utcában teljes körűen fel-
újított 53m2-es 3. emeleti, 2szobás, erkélyes
téglalakás eladó! I.ár: 15,49MFt 20/772-2429

+Gödöllőn, Királytelepen 1070nm-es építési
telek 14,5m utcafronttal, szép környezetben sür-
gősen 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

+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. emele-
ti konvektoros lakás a központban Iár: 14.9MFt.
(20)804-2102

+Gödöllő központjában 4.emeleti, 50m2-es
lakás, jó állapotban SÜRGŐSEN eladó! Iár:
14.9MFt 20-539-1988

+Gödöllőn, központban első emeleti, 48m2-es, kon-
vektoros lakás eladó! Iár:14.9MFt! 20-539-1988

+Gödöllőn felújított, negyedik emeleti 60m2-es
lakás erkéllyel, új ablakokkal, szép állapotban el-

adó! Iár: 5.8MFt! 20-539-
1988

+Gödöllő központjában
harmadik emeleti, 55m2-es
két szobás lakás eladó! Iár:
14.7MFt! 20-539-1988

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

+Eladó két szobás, újsze-
rű állapotú lakás a köz-
pontban, kocsibeállóval
és terasszal. Iár: 18.9 MFt
20/804-2102

+Gödöllőn, Királytelepen
452m2-es, összközműves
saroktelek ikerház építé-
sére vonatkozó kész ház-
tervvel eladó! Iár: 9,8MFt.
20/772-2429

+Bontandó házat vagy épí-
tési telket vennék Gödöl-
lőn! 20-944-7025

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

+Kiadó telephelyek (50 m2-től 1000 m2-ig),
irodák, Erdőkertes központi részén. 24 órás por-
taszolgálat, nyerges vontató beállási lehetőség.
20/218-8591

+Eladó lakást keresek központban! (20) 804-2102

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

+Eladó Kartalon egy 2szobás, összkomfortos,
felújított, kifogástalan állapotú családi ház köz-
ponti fűtéssel, alternatív fűtéssel, garázzsal, kút-
tal, telepített gyümölcsfákkal, áron alul. I.á.: 14
mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában egy
viszonylag új építésű, nappali+1szobás, cirkófű-
téses, nettó 38nm, bruttó 58nm-es tetőtéri lakás
a belváros szívében. I.á.: 15,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Szadán 2db építési telek, melynek méretei
2586nm és 1795nm. Az építési telkekre ikerházak
építhetők közművek az utcában. I.á.: kisebbik telek:
12mFt, nagyobbik telek: 14mFt 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

+Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 110nm
alapterületű, 2,5 szobás családi ház 550nm-es
telken. Az ingatlan összközműves, alatta 2x10nm-
es pince található. I.á.: 20mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő királytelepi részén egy új építé-
sű, kifogástalan állapotú, önálló 400nm-es telek-
részű, nappali+3szobás társasházi lakás garázs-
zsal. I.á.: 29 mFt 20-919-4870

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

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

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

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

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

+Eladó Gödöllőn a blahai részen egy földszintes,
nappali+3szobás, most épülő ikerház mindkét
fele, saját használatú telekrésszel. I.á.: 30,5 mFt
20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az alvégben egy 180nm alap-
területű, 4,5 szobás parasztház, teljesen új te-
tőszerkezettel, összközművel, 472nm-es telken.
I.á.: 19,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Aszódon egy 2szintes ikerház, melyben
a tetőtéri lakrész befejezetlen, beköltözhető rész-
ben egy nagyméretű nappali, konyha, fürdőszo-
ba, alatta teljes szuterén található. I.á.: 15 mFt
20-919-4870

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

+Eladó Dányban egy 3szobás, téglából épült,
100nm-alapterületű családi ház pincével, külön
borospincével, kúttal, melléképületekkel, kon-
vektoros fűtéssel. I.á.: 10 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy panorá-
más, 929nm-es, 26m széles, összközműves épí-
tési telek. I.á.: 15,3 mFt 20-919-4870

+Gödöllőn a Boncsok dűlő/ Völgy utcában el-
adó egy építési telek, 896 nm-es, festőien pano-
rámás környezetben. 20/371-1332
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Tájékoztatjuk tisztelt Olvasóinkat, hogy a Gödöllői
Szolgálat január 17-én jelenik meg először.
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!
AGödöllői Szolgálat szerkesztősége



+EladóMogyoródon egy2szintes, nappali+5szo-
bás, 3fürdőszobás, igényes belső kivitelezésű,
téglából épült lakóház, melynek alsó részén ga-
rázs és egyéb helységek találhatóak 500nm-es
telken. I.á.: 31,9 mFt 20-919-4870

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

+Gödöllőn a Boncsokban eladó a legnagyobb és
legszebb zártkerti ingatlan. Érd: 20/977-3182

+Gödöllőn a központban 47 nm-es, téglaépíté-
sű lakás liftes házban eladó. Iár: 19,5 M Ft. Érd:
20/359-4201 (esti órákban).

+Turán a nyaraló övezetben összkomfortos, 3
szintes (3 x 32 nm) ház eladó 1101 nm-es tel-
ken. Iár: 7,9 MFt. Tel: 30/659-7086

+CSERE. 2 isaszegi összkomfortos kertes csalá-
di ház, főúthoz, tömegközlekedéshez közel elcse-
rélhető gödöllői családi házra, vagy 2 lakásra ér-
tékegyeztetéssel. Érd: este 6-8-ig 20/402-3124

+Eladó Gödöllő egyik kedvelt részén, a Kossuth
Lajos utcában egy 4 emeletes panel 4. emeleti,
54 nm-es, 2 szobás, felújítandó, távfűtéses laká-
sa. Iár: 14,9MFt. 30/930-5625

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

ALBÉRLET KIADÓ

+Gödöllő-Máriabesnyőn 2,5 szoba összkomfor-
tos családi ház kiadó. Gépkocsinak zárt parkoló.
90.000 Ft+ rezsi, 2 havi kaució. 20/359-4223

+Palotakerten napfényes, 1. emeleti, 2szobás,
erkélyes lakás hosszútávra kiadó bútorozottan
vagy bútor nélkül. 65.000 Ft+ rezsi+ 2 havi kau-
ció. 30/2399-678

+Két szoba összkomfortos családi ház, garázs-
zsal, a városközpontban azonnal költözhetően
kiadó. Érdeklődni: 28/416-060 (17 óra után).

+Gödöllő belvárosi, 2 szoba nappalis, 66 nm-es,
egyedi fűtésű, földszinti lakás részben bútorozva,
hosszútávra kiadó: 95.000 Ft/hó+ 2 havi kau-
ció. 30/9617-621

+Kertes, felújított ház (két szoba, konyha, fürdő,
ebédlő) Gödöllő belvárosban kiadó januártól. Ér-
deklődni január 5-től lehet: 20/9390-797

+Belvárosi, 70 m2-es, 3 szobás társasházi lakás
zárt, saját parkolóval igényes bérlőnek, hosszú
távra kiadó. Tel.:06-20-9443-356

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllő belvárosában egy 38 nm-es ÜZLETHE-
LYISÉG kiadó! Irodának és fodrászatnak is alkal-
mas. Jó parkolási lehetőséggel. Tel: 30/231-7508

+KIADÓ 2017. 01.01-vel a Gödöllő, Szt. János
utcai Szolgáltatóház földszintjén egyéni mé-
rőórákkal ellátott 57,5 nm-es bérlemény, ami
jelenleg BÜFÉ-ként üzemel. Akár megosztva is
(28,5 és 29 nm). 30/513-6490

+Sürgősen eladó Gödöllőn, a belvárosban egy
30 nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyiség. Iár: 9.9 M
Ft+áfa (20)804-2102

+Kiadó telephelyek (50 m2-től 1000 m2-ig),
irodák, Erdőkertes központi részén. 24 órás por-
taszolgálat, nyerges vontató beállási lehetőség.
20/218-8591

+Gödöllő belvárosában hosszú távra kiadó 80
m2-es, utcafronti, kirakatos, többcélú hasznosí-
tásra alkalmas (iroda, studió, rendelő, ügyfélszol-
gálat) üzlethelyiség. Tel.: 06-20-9443-356

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

ÁLLÁS

+Gödöllői házunkba nyugdíjas férfit keresek ker-
ti munkára, heti 1-2 alkalomra. 30/9397-091

+Gödöllői műanyagüzem felvesz három műsza-
kos munkarendbe betanított munkásokat. Tel:
70/365-5010

+A fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
(2100 Gödöllő, Dózsa György út 65.) felvételt
hirdet ÁPOLÓI munkakör betöltésére két mű-
szakban (8 ill. 12óra). Feltétel: Ápolói vagy ápo-
ló-gondozói végzettséget igazoló bizonyítvány.
Jelentkezni személyesen vagy telefonon az
intézmény vezetőápolónál lehet: Kissné Beáta:
28/410-364 (125 mellék), e-mail: fonover@
idosekotthonagodollo.hu

+Táblagéppel, okostelefonnal végezhető munka!
Internetes weboldalunk ügyfélkezeléséhez ke-
resünk munkatársakat! Részletek: Károlyi Péter
20/3685-888, vagy furkeszotoborzo@gmail.com

+Logisztikai munkatársat keresünk gödöllői
munkahelyre, középfokú angol nyelvismerettel,
2017. 02. 01. munkakezdéssel. Jelentkezéshez
kérjük a fényképes önéletrajzot az aquarex@
aquarex.hu e-mail címre elküldeni.

+Gödöllő környékén található területre keresünk
személy- és vagyonőr kollégákat. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal lehet a vagyonor.munka.itt@
gmail.com e-mail címen.

+Spanyol, német, angol óraadó nyelvtanárokat
keresünk hosszútávú szakmai projektekhez. I.L.I.
Nyelviskola, info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com

+Gazdasági és pénzügyi ügyintéző kollégát ke-
resünk. Piacképes fizetés, ingyenes nyelvtanu-
lási lehetőség, cafeteria. Elvárások: felhasználó
szintű excel és word tudás. Jelentkezés e-mail-
ben motivációs levél és önéletrajz beküldésével:
ili.godollo@gmail.com és info@ili.hu.

+VIRÁGKÖTŐT KERESÜNK!! Kedves, kreatív,
talpraesett, feladatait önállóan ellátó virágkötőt kere-
sünk gödöllői virágüzletünk-
be! Jelentkezz a 30/617
4727 telefonszámon!

+Gödöllő területére szóró-
lap-újság terjesztőt keresek.
A munka végezhető iskola,
nyugdíj mellett is. Gödöllői
lakosok jelentkezését vá-
rom! Tel: 20/495-2420

+Töltőállomásra keresünk
kereskedelmi végzettség-
gel nemdohányzó kollé-
gákat PÉNZTÁROS és
GYORSÉTTERMI munka-
körbe. Pályakezdőket is vá-
runk! Tel: 06/28-513-115

+AWI HEGESZTŐ -LA-
KATOS munkatársat keres
30 éves gödöllői gépgyár-
tó cég. 06-1/769-0513,
allas@uniflux.hu
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+NÉMET NYELVTUDÁSSAL rendelkező GÉ-
PÉSZMÉRNÖKÖT és IRODAVEZETŐT keres
30 éves gödöllői gépgyártó cég. 06-1/769-
0513, allas@uniflux.hu

+Otthonának takarítását vállalom. Hívjon biza-
lommal: 30/500-2158

+„VERA MAMA” gyermekfelügyeletet vállal Gö-
döllő város Központjában. Tel: 30/974-6356

+Melegkonyhás étterem gyakorlott kézilányt ke-
res, hosszú távra! Lendületes, szorgalmas mun-
katársak jelentkezését várjuk az alábbi e-mail cí-
men: info@vidamjuhasz.hu. Munkavégzés helye:
Kistarcsa, Auchan liget.

+ÓVODAPEDAGÓGUST KERESÜNK! A sza-
dai Meseház Waldorf Óvoda keres óvodapedagó-
gust 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!

SZOLGÁLTATÁS

+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, munkabérszámfej-
tés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth
utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-508-
1380, 06-28-784-752

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fűtési
rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szerelése,
kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése,
átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok
karbantartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527-
289, 28/476-229

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

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

+KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS, met-
szés, permetezés, fűnyírás, bozótirtás, sövény-
nyírás, rotációs kapálás. Ereszcsatorna tisztítás,
fakivágás, ágak elszállítása. Levél összegyűjtése.
30/747-6090

+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAK-
TÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Min-
den, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád
20/311-7470

+Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati
problémák oldása Gödöllőn. További információ
a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont egyezte-
tés: 20/367-4274

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

+KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMI-
KOR! Igény esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALA-
NÍTÁST is vállalunk. Tel: 70/621-6291

+DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázá-
sok csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje. Csatorna kamerázás.
VÍZSZERELÉS. 20/491-5089

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

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

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkemé-
nyedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dol-
gozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér.
Bárándi József 20/532-7275

OKTATÁS

+Dexam angol (B2) nyelvvizsga Gödöllőn 2017.
január 21-én. Jelentkezési határidő: 2016. de-
cember 20. Felkészítő tréning folyamatosan indul.
Érd: 20/359-4201, dexamgodollo@gmail.com
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+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ, OROSZ, MAGYAR intenzív/ félintenzív
nyelvvizsga-felkészítő, általános nyelvtanfolya-
mokMINDENSZINTEN, diplomás és anyanyelvi
tanárokkal kedvezményes óradíjakkal. I.L.I. Trai-
ning Kft, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366,
20/556-2653

KÖNYVAJÁNLÓ

+Goldner Józsefné Gyöngyi: LÁNGOLÓ
KONTY. /Mint középiskolai és idegennyelvet
tanító nyelvtanár, nyugdíjazásom utolsó évében
elvégeztem egy Idegenvezetői tanfolyamot. Utaz-
gatva a turistáimmal, szabadidőmben lapokra
írogattam. Miután abbahagytam az idegenveze-
tést, kezembe kerültek a lapok és hozzákezd-
tem könyvem megírásához. Mottója: Tanmese a
szüleikkel még együtt élő drága gyermekeknek
csellengéseik megelőzésére. Avagy: Riadó azok-
nak a nagyon elfoglalt szülőknek, akik napi fela-
dataik mellett már nem szánnak elég időt saját
drága gyermekeik, néha igenis fontos problémá-
ik meghallgatására. Mivel a magát feleslegesnek
érző gyermek utolsó megoldásként a CSEL-
LENGÉST választhatja, a vele hasonló sorsú,
mellőzött gyerekekkel együtt, legyen e könyv
megelőzésként a lelkiismeretlen felnőttek kínál-
ta bűnözés bűvköre, a csábítás csalárdsága ellen.
Kapható: Bagoly könyvesbolt, Goldner Józsefné
Gyöngyi 28/410-877, 30/233-3609

ADÁS~VÉTEL

+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

+AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772

+Olcsón eladók: korcsolya, sínadrág, roller, női
bőr csizma, férfi fél irhakabát, kávéfőző, új gyer-
mek ruhák, harisnyanadrágok, páramentesítő.
Érd: 28/410-066, 31/331-0355

+Eladó 2 db, nem tápon nevelt, 140- 150 kg-os
hús sertés. Érd: 30/2323-140

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség
eladó. 0,75liter 2200Ft. Érd.: 0630 8518 763

+Eladó KERÉKPÁR! Női trekking kerékpár
26colos, agydinamós, 3 sebességes marok-
váltós agyváltó, elöl- hátul csomagtartókosár,
kresz szabályoknak megfelelően felszerelve i.á.:
60.000Ft. Érd.: +36-30-280-1313

+Gödöllőn 70 literes fagyasztószekrény haszná-
lat előtti állapotban eladó. Tel.: 30/2242-653.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+Hyundai Matrix szgk. 42.000 km-rel első tu-
lajdonostól eladó sok extrával, téli gumival, au-
tórádió 5 hangfallal, csomagtartóval. 30/592-
1856, 28/784-752

+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz
szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatá-
saink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szak-
tanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő,
Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 30/536-
4300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu

EGYÉB

+VásároljonHAMISÍTATLAN,OMMEzárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Akác-Hárs-,
Hárs-, Repceméz. 720ml-es csavaros tetejű befőt-
tes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás.
SzabóMéhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Mé-
hészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce
krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721

+Eladó 2 db, nem tápon nevelt, 140- 150 kg-os
HÚS SERTÉS. Érd: 30/2323-140
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Beküldési határidő:
2017. január 5.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Szilasi Józsefné, Kandó K. u. 30.,
Moldvánné Tóth Adrienn, Podma-
niczky u. 1/A.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Szomszéd József, Remsey krt. 4.,
Demeter Jusztina, Kossuth L. u. 43.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Fodor Nagyezs-
da, Kossuth L. u. 14/7.
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Vincze Istvánné, Kazinczy krt. 11., Re-
itmajer Terézia, 2181 Iklad Szabadság
út 18.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalvá-
nyát nyerte: Dombrádi János, Hársfa
u. 21., Mészáros Flóra, Rét u. 55/2.


