
Egymást váltják a karácsonyra
hangoló kulturális programok,
az elmúlt hétvégén is bőséges
volt a kínálat, városunk művé-
szeti csoportjai több helyszínen
is színvonalas előadásokkal ör-
vendeztették meg a közönsé-
get. Az év hátralévő részében
is gazdag választék vár azok-
ra, akik az ünnepi készülődést
lelki és szellemi töltekezéssel
is szeretnék kiegészíteni. A
Gödöllői Városi Fúvószenekar
szombat este gondoskodott
róla, hogy már karácsony előtt
legyen mit ünnepelnünk.

Fúvósaink koncertjeit mindig nagy
érdeklődés kíséri, ami nem csoda,
hiszen az Ella Attila vezetésével
működő zenekar minden alkalommal
bizonyítja, méltó az elmúlt években
megkapott számtalan díjra. Szomba-

ton este azonban nem csak a közön-
ségnek kellett megfelelniük, hanem
a rangos szakmai zsűrinek is. A kas-
tély lovardájában megtartott koncert
ugyanis nem csak az adventi zenei
kínálatot színesítette, hanem egyben
minősítő hangversenyük volt.

A zenekar 2001 óta tagja a Magyar
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség-
nek, s ennek megfelelően ötévente
kell minősítő hangversenyen számot
adni tudásukról. Ahogy a korábbi
években, úgy most is két kategóri-
ában, koncertfúvós és szórakoztató

zene kategóriában
mérettetett meg a ze-
nekar.
Azsűri tagjai Szabó

Ferenc (zsűrielnök), a
Magyar Fúvószenei és
Mazsorett Szövetség
elnöke, Hidas-díjas
karmester, Bán Lász-
ló és Bekker Gyula,
a MAFUMASZ el-
nökségi tagja mindkét
kategóriában kiemelt
arany minősítést ítél-
tek meg fúvósaink-
nak.

Az est összeállítása egyfajta át-
tekintést nyújtott a zenekar reperto-
árjából. A klasszikus fúvószenekari
művek mellett filmzenék és egyéb
népszerű zeneművek feldolgozásai
szerepeltek az összeállításban.

(folytatás az 5. oldalon)

Nagyszabású faápolási munkák kezdődnek az
Erzsébet-parkban.

(2. oldal)

Kölnben nyílt kiállítás Katona Szabó Erzsébet
bőr alkotásaiból.

(5. oldal)

A Grassalkovich SE akrobatikus torna versenyzői
kiváló eredményeket értek el egy nemzetközi verse-
nyen, Lipcsében. (8. oldal)

xxvi. évf. 43. szám 2017. december 12. TerjeszTői ára: 75 fT www.szolgalat.com lokálpaTrióTa heTilap alapíTva: 1992• • •

KÜLÖNLEGES KONCERTEK AZ ÜNNEPI IDŐSZAKBAN

Fúvós siker: Két arany minősítés
Tájékoztatjuk

kedves Olvasóinkat
és Partnereinket,

hogy a

GÖDÖLLŐI
SZOLGÁLAT
idei utolsó megjelenése

2017. december 19.

Jövőre az első lapszám
2018. január 23-án

jelenik meg.

A hirdetések felvétele
december 18-tól

január 8-ig szünetel!

Köszönjük
megértésüket
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A VÜSZI Nonprofit Kft. folya-
matosan dolgozik a városi
faállomány állapotának ja-
vításán, karbantartásán. Az
elmúlt években már megszo-
kottá vált, hogy a tél beálltával
megkezdődnek a jelentősebb
munkák. A következő hetek-
ben az Erzsébet-park terüle-
tén végeznek fagyöngymente-
sítést, száraz ág eltávolítást és
ahol indokolt, fakivágást.

A tervek szerint december 12. és
január 31. között zajlanak majd az
Erzsébet park területén faápolási
munkák – tájékoztatta lapunkat Bar-
na Dániel, a VÜSZI kertészeti rész-
legének vezetője. Mint elmondta, a
beavatkozás során közel százhetven
fa kezelését végzik el a szükséges
mértékben.
A legtöbb esetben fagyöngy mentesí-
tésre kerül sor, mivel a terület nagy-
mértékben fertőzött, sok esetben a
fák elhalása is erre vezethető vissza.
A fagyöngy a park látogatóira nézve
is fokozott balesetveszélyt is jelent,
hiszen az élősködő jelentősen meg-
növeli a lombkoronát. Télen nagy

mennyiségű tapadó hó, il-
letve ónoseső alkalmával
a fertőzött fák ágai az így
keletkező súlytöbblet miatt
könnyebben törnek le.
Emellett száraz ágak eltá-
volítására is sor kerül, és
mintegy húsz kiszáradt fa
esetében történik kivágás
a főbejárat és az Erzsé-
bet-szikla közötti terület
két oldalán. Így jelentősen
csökkenthető annak a ve-
szélye is, hogy a fertőzés a
négy hársfasorra átterjedjen.
A beavatkozást követően a
nagyobb vágási felülete-
ket fagéllel kezelik majd az
esetleges későbbi gombafer-
tőzések megelőzése érdeké-
ben.
A faápolási munkálatokat
követően a cserjés-bokros
rész ritkítására kerül sor,
többek között annak érdekében,
hogy a magról kelt, valamint a gyö-
kér sarjakról felnőtt fiatal fák meg-
felelő körülmények között tudjanak
tovább fejlődni.
Bár a beavatkozások a laikusok szá-

mára sok esetben drasztikusnak tűn-
hetnek, az elmúlt évek tapasztalatai
igazolják, hogy a növényzet meghá-
lálja. A VÜSZI előre is köszöni a la-
kosság türelmét és megértését!

kj

Faápolási munkák az ErzsébEt-parkban

A növényzet érdeke a beavatkozás A Gödöllői Távhő Kft. az ősz fo-
lyamán távhőrendszerén korszerű-
sítéseket hajtott végre. A Kossuth
– Remsey krt. hőközponti korszerű-
sítést megelőzően az épület utólag
szigetelt bekötő távhővezetékét előre
szigetelt vezetékre cserélte. Ezt kö-
vetően került sor a régi hőközpont
felújítására. A régi hőközpont 109
felhasználási helyet látott el, s ezek
csak egyidejűleg voltak kapcsolha-
tók, szabályozhatók.
A 109 felhasználási hely eltérő igé-
nye nehezen volt kiszolgálható, mi-
vel az egyedileg nem szabályozható
lakások esetében az épület tájolásá-
ból adódóan a fűtési idényben egyes
lakásokat nagyobb óraszámban ér a
nap, ezzel ott túlfűtöttség érzet ala-
kul ki.

A lakóközösség hozzájárulásával a
közös tároló helyiségekbe lépcső-
házanként külön szabályozható hő-
központokat építettek ki, ezzel 10-14
lakásszámra csökkent az egy hőköz-
pont által szabályozható felhaszná-
lási helyek száma, így a szolgáltatás
jobban igazítható az adott lakókö-
zösség igényéhez. A beépített új hő-
központokat úgy kapcsolták össze,
hogy a további fejlesztést követően
távoli számítógépről, valamint okos-
telefonról is szabályozhatók, műkö-
désük ellenőrizhetővé válik.
A műszaki feltételek kialakítása
megtörtént, a tervek szerint akár már
jövő ősszel működésbe helyezhetik
az eddiginél korszerűbb és fogyasz-
tóbarátabb rendszert.

szEmélyrE szabottabb távFűtés

Lakóbarát fejlesztések

AZ ÚJ HŐKÖZPONT

Az elmúlt hetekben sok szó esett a
gyalogos átkelőhelyek biztonságá-
ról, a gyalogosok és a gépkocsive-
zetők közlekedési kultúrájáról vagy
épp annak hiányáról. Sok szó esett
arról is, hogy sok esetben „nem lát-
szanak” a gyalogosok. Míg a gya-
logosok a gépkocsivezetőkre pa-
naszkodnak, hogy figyelmetlenek, a
volán mögött ülők viszont azt teszik
szóvá, hogy sokszor (szürkületben,
ködben, esti órákban) szinte észre-
vehetetlenek a gyalogosok. A biz-
tonságos közlekedést egy külföldön
már ismert ötlet segítheti.
Civil kezdeményezésre, lakossági
összefogással és finanszírozással
kikerültek az első fényvisszaverő
zászlók az egyik legveszélyesebb
gyalogos-átkelőhelyhez.
A használat lényege egyszerű: A
gyalogos induláskor elveszi a zász-
lót, és a fényvisszaverőt a rossz lá-
tási viszonyok között könnyebben
észreveszi a közeledő autós. Ha a

gyalogos átért, az átkelő mellett
lévő tartóba helyezi a zászlót.
A zászlók és tartók gyártása folya-
matban van, s hamarosan további
kilenc, kiemelten veszélyes zebrák-
hoz is felszerelik. (A tervek szerint
ezekről a gödöllőiek a Gödöllő-cso-
portban szavazhatnak majd.)
Akezdeményezés és a megvalósítás

Füle Sándor, Gödöllő kerékpáros
„közéletének” egyik legkomolyabb
mozgatórugójának nevéhez kötő-
dik, mögé álltak be a gödöllőiek,
akik pár nap alatt „összedobták” a
pénzt erre a célra.
Az első zászlók kihelyezése jól
mutatja a közlekedési morált: né-
hány napon belül eltűntek. A civi-
lek azonban nem adják fel, helyük-
re újak kerülnek, és bíznak abban,
hogy a jövőben mindenki vissza is
teszi azokat a helyükre! jk

láthatósági zászlók a zEbránál
A gyalogosok biztonságáért

A városi kezelésben lévő utak karbantartása és a téli időszakban aktuális nö-
vényápolási teendők adnak elsősorban munkát a VÜSZI munkatársainak a
következő hetekben, ám ezek mellett megkezdik a Körösfői utcában a temető
kerítésének kialakításához szükséges előkészítő munkákat. Ennek első lépé-
seként az elburjánzott növényzet eltávolítását és metszését végzik el annak
érdekében, hogy januárban megkezdődhessen a kerítés építése.
A városi temetőként számon tartott Dózsa György úti temető kerítése több
szakaszban újul meg. A Dózsa György úti oldal már korábban elkészült –
szintén városi fejlesztésként –, most a Körösfői utcán a sor. A református és
a katolikus egyház tulajdonában lévő temetőt határoló kerítés itt különösen
méltatlan állapotban van. Az önkormányzat rendezettebb környezetet szeret-
ne kialakítani, ezért a jelenlegi dróthálós helyett, betonelemes kerítést építtet.
Ehhez kapcsolódóan rendezik a gépjárművek megállását és várakozását is,
a Körösfői utca temető felőli oldalán harminc parkolóhelyet alakítanak ki.

BEINDUL A LÁMPÁS IRÁNYÍTÁS
Keddtől üzemel a lámpás csomópont a Dózsa György úton az M3-as
autópálya lehajtójánál. A Magyar Közút Zrt. kezelésében lévő úton
járműérzékelő detektorokat és valamennyi sávhoz külön lámpát telepí-
tettek, amiknek a működését összehangolják a Dózsa György út többi
csomópontjában lévőkkel. A kisebb forgalmú időszakban, 22 óra 30-tól
hajnali 5 óra 30-ig a lámpák sárga villogón működnek.

MEGKEZDIK A MUNKÁT A TEMETŐNÉL

Naponta sokan bosszankodunk a vasútállomáson, sorban állva a jegypénztár előtt. Talán ezen is változtathat
a MÁV új jegyvásárlási lehetősége, amit december 10-étől vezettek be.

A MÁV-START a jegykiadó automatákból értékesített jegyekre, valamint az interneten vásárolt, de automatából
kinyomtatott jegyekre 5%-os, e-vonatjegy (kinyomtatás nélkül, okostelefon, tablet vagy laptop képernyőjén is bemu-
tatható) vásárlása esetén pedig 10%-os kedvezményt biztosít, amelyre csúcsidőn kívüli utazás esetén további 10%-os
engedmény jár, ha online felületen vagy mobilalkalmazással vásárolják a menetjegyet. Az ajánlat a bérletekre nem
vonatkozik.
A MÁV számításai szerint ezzel csökkenhet a pénztáraknál a sorban állás, valamint, az akár ötödével olcsóbb csú-
csidőn kívüli vonatokra átülőknek köszönhetően a vasúti járatok kihasználtsága is javul. Bíznak abban is, hogy a
kedvezmény újabb utasokat győzhet meg arról, hogy érdemes a vasutat választani.
A kedvezmények érvényességi és felhasználási feltételei eltérnek a normál menetjegyekétől, erről bővebb informáci-
ót a pénztáraknál vagy a www.mavcsoport.hu oldalon találhatnak az utasok.

OLCSÓBB A VONATJEGY, HA ONLINE VESSZÜK
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Fekete dió-díjat kapott kovács Balázs

energiahatékonysági Fejlesztések

Rangos szakmai elismerést kapott
Kovács Balázs, a Művészetek Háza
igazgatója.AFekete Dió-díjat min-
den évben a Megyenapon adják át.

Pest Megye Közgyűlése 1999-ben
határozott úgy, hogy december 4.
napját Megyenappá nyilvánítja, an-
nak emlékére, hogy Pest-Pilis-Solt
vármegyét 358 évvel ezelőtt, 1659.
december 4-én alapították.Az ünnep-
ség rangját emeli, hogy ekkor adják
át a megyei kitüntető díjakat – elis-
merve a közművelődés, a tudomány,
a kultúra, az építészet, a környezet-
védelem, valamint a közbiztonság és
a társadalmi összetartozás érdekében
tett erőfeszítéseket. Szintén ekkor
kerül átadásra a Pest Megye Dísz-
polgára cím, amit idén Cseh László
olimpiai ezüst- és bronzérmes, vi-
lág- és Európa-bajnok, százszoros
magyar bajnok úszó vehetett át, va-
lamint a Pest Megyei Népművelők
Egyesülete által adományozott Feke-
te Dió-díj, amivel Kovács Balázst, a
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit
Közhasznú Kft. ügyvezető igazgató-
ját és Dénes-Varga Zsuzsannát, az
NMI Művelődési Intézet Nonprofit
kft. Pest Megyei Iroda vezetőjét tün-
tették ki.

Az 1996-ban ala-
pított Fekete Dió
díjat, amely a Vár-
megyeháza Díszud-
varában egykor állt
fáról kapta a nevét,
azok a közművelő-
dési szakemberek
nyerhetik el minden
évben, akik kiemel-
kedő szakmai telje-
sítményt nyújtottak.
A díjat Tapodi Ka-
talin a Pest Megyei
Népművelők Egye-
sületének elnöke és
Szerenka Tibor,
Pest Megye Köz-
gyűlésének alelnöke
adták át.
Kovács Balázs

1999 óta a művészeti pálya, az ok-
tatás, a művelődésszervezői és a
vezetői feladatok mellett művésze-
ti menedzserként is tevékenykedik,
koprodukciókban színpadi műveket
hozott létre.
2011-ben különleges kihívásként

az Európai Uniós elnökségi ülések
időszaka alatt a sajtóközpont vezeté-
sében vehetett részt munkatársaival.
2013 óta befogadó színházként is

működik a Művészetek Háza. Ko-
vács Balázst idén megválasztották a
„Gödöllő 2023 – Európa Kulturális
Fővárosa” pályázat művészeti veze-
tőjének. Fesztiválok és kiemelkedő
események ötletgazdája, szervezője,
megvalósítója; aktív résztvevője Pest
megye kulturális közéletének, a me-
gyei szakmai szervezet több rendez-
vényének otthont adója – áll a mélta-
tásban. (B.L.)

Az elmúlt hetekben, sajnos, több
olyan balesetről szóltak tudósítá-
sok, amelyekben jelentős szerepet
játszottak a mobiltelefonok. Ma
már nemcsak a kamaszokra jellem-
ző, hogy az utcán nem a közleke-
désre figyelnek, hanem ott is a ké-
pernyőt nézik és gyakran a felnőttek
sem tudnak megválni az egyre több
funkcióval rendelkező készüléktől.
A szem a képernyőn függ, a fül-

ben a fülhallgató, a hidegben ka-
pucni a fejre – ami egyébként is
csökkenti a belátható
teret – és irány az utca.
Bízzunk benne, hogy
a gépkocsivezetők be-
tartják a szabályokat,
nem ugyanígy köz-
lekednek, s ha valaki
eléjük lép, még időben
tudnak fékezni!
A karácsony előtti

időszak különösen zsúfolt minden-
ki számára, még nagyobb a roha-
nás, mint az átlagos hétköznapo-
kon. Már villog a lámpa, de még
átérünk, gondoljuk. És ha nem?
A gépkocsivezetőket sokszor

figyelmeztetik a közlekedési sza-
bályok betartására, a rendőr is elle-
nőriz, sőt büntet, ha kell.
A gyalogosokat nem ellenőrzik.

A rendőr nem hallgatja meg, hogy
ha a „fülesből” szól a zene, hall-
ják-e, hogy jön HÉV vagy az autó.
Nem vizsgálják azt sem, mit látnak,
amikor a hidegben a kapucnit az ar-
cukba húzva lépnek le a járdáról.
Mennyi kell ahhoz, hogy bizton-

ságban hazaérjünk? Sokszor csak
néhány apróság:
– A téli időszakban, ha úttesten

vagy síneken haladunk át, a szo-
kásosnál is jobban figyeljünk! A
mélyen behúzott kapucni alól, nem-

csak kevésbé látunk ki, hanem a
környezeti zajokat is kevésbé hall-
juk meg.
– Soha ne használjuk a mobilte-

lefont és az úttesten, síneken való
áthaladás közben! Semmi sem tör-
ténik, ha kedvenc zenénket egy
perccel később indítjuk el, vagy ké-
sőbb lájkoljuk a barátnőnk legújabb
szelfijét.
– Sokkal kevesebbet fogunk fel

a környezeti zajokból, ha az utcán
fülhallgatóval közlekedünk. Ha

már nem bírja ki valaki zenehall-
gatás nélkül, amíg hazaér, a közle-
kedés során legalább csak az egyik
fülbe használja!
– Ha a csúszós úton igyekszünk

átjutni, ne feledkezzünk meg arról,
hogy ilyenkor az autónak is nehe-
zebb megállni, hosszabb a féktávol-
ság!
– Ködben még fokozottabban fi-

gyeljünk, és csak akkor lépjünk le
a járdáról, ha meggyőződtünk arról,
hogy biztonságban átjutunk a túlol-
dalra!
A biztonságos közlekedés sok-

szor egyetlen fillérbe sem kerül,
csak némi odafigyelésbe. Sokat te-
hetünk magunkért, és embertársain-
kért is, ha figyelmeztetjük őket, ho-
gyan közlekedjenek biztonságosan.
Érkezzünk haza, ünnepeljük együtt
szeretteinkkel a karácsonyt!

(bd)

Jelentős költségmegtakarítást ered-
ményez a Pest Megyei Kormány-
hivatalban 2016 és 2018 között
megvalósuló energiahatékonysági
fejlesztés, amiket a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Prog-
ram KEHOP-5.2.2 „Középületek ki-
emelt épületenergetikai fejlesztései „
program során végeznek el. Az 1,44
milliárd forintos beruházás során a
kormányhivatal 26 középületén hom-
lokzati és padlásfödém hőszigetelé-
seket, nyílászárócseréket, gépészeti
felújításokat, valamint napelemek
telepítését valósítják meg. A korsze-
rűsítés egy része már befejeződött,
ennek keretében négy gödöllői hely-
színen készültek el a munkák.
A korszerűsítés révén az épületek

hatékonyabb energiafelhasználásúvá
válnak, jelentős anyagi és energia
megtakarítást eredményezve így az
intézménynek, valamint komforto-

sabb, modernebb környezetet biz-
tosítva a hivatalok szolgáltatását
igénybe vevőknek. A fejlesztés ered-
ményeképpen jelentősen csökken a
légkörbe jutó CO2 mennyisége.
A középületek energiahatékonysá-

gi fejlesztéseinek I. ütemében, 2017.
novemberig többek között elkészül-
tek városunkban a Gödöllői Járá-

si Hivatal Kotlán Sándor utca 1-3.
szám alatti épületei, a Pest Megyei
Kormányhivatal Közlekedési Fel-
ügyelőség Gödöllői Járművizsgáz-
tatási Csoportjának épülete (Haraszti
út 2/A) és a Gödöllői Járási Hivatal
Földhivatali Osztály épülete (Ady
Endre sétány 60.).

(aj)

érkezzünk haza épségBen!

Néhány éven belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nemcsak az szja-be-
vallást tölti ki a magánszemélyek helyett, hanem a vállalkozások majd
minden bevallási-tervezetét elkészítheti – ezt Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter jelentette be a Versenyképességi Tanács hatodik ülését
követően. A miniszter szerint ezzel több mint 700 milliárd forint spórol-
ható meg az elektronikus kormányzati szolgáltatások teljes körű elter-
jesztésével.
Bár elsőre jól hangzik, hogy nem kell bajlódni az egyébként csöppet

sem könnyű bevallások kitöltésével, mégis óhatatlanul felvetődik a kér-
dés: Tényleg segítség ez a vállalkozásoknak, vagy inkább a totális kont-
roll bevezetéséről van szó?
Varga Mihály a kényelmi szempontokkal, valamint a jelentős időt és

pénzt megtakarítással indokolta a tervezetet. Mint mondta, Magyarorszá-
gon jelenleg 277 órát kell adóadminisztrációval töltenie egy vállalkozás-
nak egy évben, amely még mindig magasabb, mint az uniós átlag.
Az adóbevallásokról szólva a tárcavezető kijelentette: minden beval-

lást megvizsgálnak, leegyszerűsítenek, és ahol csak lehet, a bevalláské-
szítés terhét is átvállalja az adóhivatal. Továbbra is az a célkitűzés, hogy
az emberek, sőt a vállalkozások helyett is az adóhivatal dolgozzék, ezen
az úton haladva jövőre a NAV jövedéki adóbevallás-tervezetet is küld az
érintetteknek – mondta el Varga Mihály hozzátéve, hogy 2018 emellett a
könnyebbség éve lesz a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfás magán-
személyeknek is: már nem lesz szükségük külső segítség igénybevételére
a bevallásuk elkészítéséhez, mert azt helyettük is megcsinálja az adóhi-
vatal. A nemzetgazdasági miniszter szólt arról, hogy idén még 30 ezer
cég készítette el 660 ezer dolgozójának a személyi jövedelemadó-beval-
lását, de 2018-tól a munkáltatók válláról is leveszi a bevalláskészítés ter-
hét az adóhivatal.

(ny.f.)

Rövid időn belül másodszor került a reflektorfénybe a
Magyar Posta. Míg néhány hete a csomagfeladási li-
mit, a napokban az a sajtóban elterjedt hír „verte ki a
biztosítékot” a lakosság körében, ami szerint a posta a
karácsonyi rohamban felsőbb utasításra nem viszi ki a
leveleket. Állítólag mindkét hír esetén jelentősen fél-
revezető információk borzolták fel a kedélyeket.

A Magyar Posta Zrt. határozottan cáfolta, hogy fel-
sőbb utasításra nem kézbesítenek háznál leveleket,
vagy nemzetközi küldeményeket, ám arra is felhívják
a figyelmet, mi minősül valóban levélnek. A Magyar
Posta a nemzetközi közönséges leveleket csak akkor
köteles háznál kézbesíteni, ha annakmérete nemhalad-
ja meg a levélszekrények bedobónyílásának méretét.
Erről egy idén áprilisban hatályossá vált jogszabály,
a 81/2017. kormányrendelet rendelkezik. Eszerint a
posta a 324×229×24 mm-nél nagyobb, közönséges

küldemények kézbesítését mellőzheti, a postás ebben
az esetben egy értesítőt dob a levélszekrénybe, hogy a
küldemény mikor és hol vehető át.

A jogszabályi rendelkezést az indokolta, hogy a kül-
földről érkező küldemények nagy része nem csomag-
ként, hanem közönséges postai levélként érkezik, amit
szabály szerint a levélszekrénybe kell(ene) bedobni.
Ugyanakkor ezek az árutartalmú küldemények sok
esetben nemhogy a postaládába, hanem sok esetben a
postás táskájába sem férnek be. Amennyiben ezeket a
küldeményeket csomagként adják fel, úgy ezek ház-
hoz kézbesítése más csomagokkal együtt végzik.

Az viszont igaz, hogy a karácsonyi időszakban na-
gyobb a munkateher a postai dolgozókon, ráadásul a
csúcsszezon hamarabb kezdődött és hosszabb is.

(j.)

segítség vagy
teljes kontroll?

Magyar posta: álcázott csoMagok?
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Fájdalommal közöljük, hogy életének 85. évében elhunyt Izsó Lajos.
Búcsúztatójának időpontja: 2017. december 19., kedd, 14 óra.
Helyszín: Dózsa György úti temető, önkormányzati ravatalozó.

Izsó család

– Eredetileg közgazdász vagyok és
sosem gondoltam volna, hogy egy-
szer csokoládéval fogok foglalkoz-
ni – kezdi a beszélgetést. – Ez egy
karácsonyi ajándéknak indult 2014-
ben. A páromat akartam meglepni
saját készítésű bonbonokkal, mert
ő viszont nagy csoki rajongó. Izgal-
mas kalandnak indult, vagy húszféle
ízt készítettem. Olyan jól sikerültek,
hogy elhatároztam, nyitok egy cso-
koládé boltot. De azt is tudtam, hogy
e mellé más is kell, mert a csoki –
bármennyire finom – szezonális ter-
mék, leginkább októbertől májusig
keresik. Szerintem a csokit kiváló-
an kiegészíti a finom kávé, és mivel
imádom a jó kávét, lassan kezdett
összeállni a kínálati paletta.
– Mitől olyan különlegesek ezek a
kávék?
– Speciality kávék alatt, azokat a ki-
váló minőségű kávékat értjük, amit
egy szakértő zsűri 100 pontos ská-
lán, minimum 80-as ponttal illet. Az
ízeken túl, figyelembe veszik az ül-
tetvények gondos művelését, a kávé
aratását és feldolgozás folyamatát. A
mi kávénk a 42 pörkölőtől van, Nez-
vál Máténak köszönhetően. Ezek
magasabb minőségű kávék, ezért is

vannak világosabbra pörkölve, hogy
megőrizzék az ízjegyeket: citruso-
sak, a világos pörkölés során megma-
radnak bennük azok a savak, amitől
olyan egyedinek és másnak érezzük
őket. 2-3 hétnél öregebb kávénk
nincs, mindig frissen érkezik. Apró
farmok, szezonális termesztéseiből
összeválogatva állnak össze ezek az
újhullámos kávék. Pontosan tudjuk,
hogy melyik termőterületről szár-
mazik. Korábban volt Burundiból
származó kávénk, illetve Ruandából;
a jelenlegi El Salvadorból érkezett.
Ezen kívül a másik örlőnkben most
éppen 80% brazil, 20 % guatemala
kávé van a keverékben, azaz blend-

ben, amely kevésbé savas, közelebb
áll az olasz kávék ízvilágához. A vál-
tás elsősorban szüret függvénye. De
a kávé készítésére is különös gondot
fordítunk. Az íz függ az őrlő és a gép
beállításától, így az őrlemény finom-
ságától, mennyiségétől, a víz minő-
ségétől, hőmérsékletétől. A gondos
pörkölés adja meg mindezekhez az

alapot. Ahogyan egy
sztárséf, úgy egy
profi pörkölő is pon-
tosan érzi, hogy any-
nyira pörkölje meg
a szemeket, ameny-
nyire az adott típus
igényeli.
Nálunk a többi ter-
mékünk, még a cso-
koládék is, lényegé-
ben a kávét egészítik
ki, a bonbonok és a
torták is. De a kávé
lehet a lezárása egy
finom reggelinek

is – ezzel is várjuk a vendégeinket
– vagy egy beszélgetés lezárásaként
követhet egy pohár bort.
– Térjünk vissza egy kicsit a csoko-
ládékhoz és menjünk lépésről-lé-
pésre! Hányféle csokiból választ-
hatnak a vendégek?
– A kínálat változó, a bonbonokat
magam készítem, és mivel az igé-
nyek szerencsére nagyon megnőttek
a minőségi csokik iránt, így a saját-
jaim mellett más híres manufaktúrák
többnyire díjazott bonbonjait is áru-
sítjuk. Persze vannak népszerűek,
mint például a sós pisztáciás, vagy
az a rebarbarás-amarettós, amivel
ezüstérmet nyertem a Chocolate

Awards kelet-euró-
pai regionális cso-
koládéversenyén,
vagy a pezsgős-mál-
nás-ibolyás, amely-
lyel az Acedemy of
London világverse-
nyen kaptam bronz
minősítést. A bonbo-
nok mellett vannak
táblás csokoládék,
csokinyalókák, azaz
pálcikás csokitallér-
ok, no és persze forró csoki, amit mi
nem porból, hanem valódi csokolá-
déból készítünk.
– Mindezek mellett különleges sü-
teményekből is választhatnak a
vendégek…
– Mivel nem cukrászda vagyunk,
ezért a kínálatunk is eltér a hagyomá-
nyostól, igyekszünk úgy kialakítani,
hogy a vegánok, gluténérzékenyek is
tudjanak fogyasztani. Finom nyers-
vegán süteményeket kínálunk első-
sorban azoknak, akik a kávé élvezetét
szeretnék ezzel még teljesebbé tenni.
Ezektől elsőre sokan idegenkednek,
de csak addig, amíg meg nem kós-
tolják, hiszen mivel ezek a sütik gya-
korlatilag csak gyümölcsből és mag-

vakból állnak, nagyon nem is lehet
mellélőni velük, annyira finomak.
Amik a hagyományosnak mond-
ható kategóriába tartoznak, azok
a frissen sült pékáruink. Ezekre is
nagy az igény, egyre többen élnek
azzal a lehetőséggel, hogy itt reg-
gelizzenek, ilyenkor a friss pékáru
mellett melegszendvicset, salátákat
is választhat a vendég. Akik pedig
délután vagy este érkeznek, szíve-
sen egészítik ki a kávét egy pohár
finom borral. Válogatásunkban va-
lamennyi hazai borvidék kínálata
jelen van.

– És mindez rendkívül hangulatos
térben, ahol a kutyákat is szívesen
látják…
– Nagyon sokan jönnek kutyussal.
Nagy öröm, hogy megkaptuk az Év
Kutyabarát Kávézója 2017” címet a
zsűritől.
– Mi a titok, amivel fél év alatt
ilyen sikeres lett a Pure coffe and
more?
– Ennek sok összetevője van. Egy-
részt, ma már egyre többen vannak,
akik értékelik és keresik a minősé-
get, másrészt a kiváló csapatom. A
munkatársaim is magukénak érzik
a kávézót és lehet, hogy ezt érzik a
vendégeink is, és azt, hogy mindent
szívvel-lélekkel készítünk. (b.j.)

Nemzetközi viszoNylatbaN is magas miNőség

Pure – a különlegességek kávézója

A 2017-es év is aktív munkálko-
dással telt és sok újdonságot ho-
zott a Gödöllői Civil Kerekasztal
Egyesület (GdCKE) életében.

A vezetőség által koordinált Civil
Ház használata iránt továbbra is nö-
vekszik az érdeklődés, jelentősen
bővült a házat használó civil szerve-
zetek köre, akikkel közösen – köztük
tiszteletre méltóan olyanok is, akik
nem itt tartják rendszeres program-
jaikat – heti ügyeleti rendet kialakít-
va gondozzák, ápolják az ingatlan és
környezetének a tavalyi önkormány-
zati felújításnak köszönhető szép ál-
lagát. Közöttük élen járt a Gödöllői
Kertbarát Kör. A Civil Kerekasztal
a ház berendezését is igyekezett le-
hetőségeihez mérten fejleszteni, az
elmúlt időszakban a nagyterembe új
asztalok kerültek, ahol így nagyobb
létszámú programokat is tarthatnak,
és sor került a régóta tervezett kony-
habútor kialakítására is Szabó Csa-
ba vezetésével. ADuflex Fotográfiai
Stúdió pedig az idei évben is szám-
talan színvonalas kiállítás megren-
dezésével járult hozzá a művészi
környezetet megteremtéséhez.
A GdCKE vezetősége folytatva az
elmúlt évek jó gyakorlatát, idén
tavasszal is javaslatot tett az ön-
kormányzat civil szervezetek tá-
mogatására kiírt pályázatának elbí-
rálásában, melynek során továbbra
is fontos szempont volt, hogy az
egyes szervezetek mennyire vesz-
nek részt aktívan a városi civil élet-
ben, programjaik milyen mértékben
szolgálják széles körben a város

értékeinek gyarapítását. A Gödöllői
Civil Kerekasztal Egyesület idén 7
szervezet mentorálását vállalta, ami-
vel segítette, hogy a nem jogi sze-
mélyiségű, de egyesületszerűen mű-
ködő csoportok is pályázhassanak.
A szervezet egyre bővülő tevékeny-
ségének megismertetéséhez és meg-
valósításához nagy segítséget jelent
a Nemzeti Együttműködési Alapnál
elnyert pályázat Szabó Csabának
köszönhetően, amit többek között
honlapfejlesztésre, kiadványokra,
a Civil utcán és más nagyobb ren-
dezvényeken való kitelepülés fel-
tételeinek biztosítására fordítanak.
Ennek köszönhetően jelent meg töb-
bek között az idei Civil Utcára az a
szóróanyag, mely egyedüllálóan tar-
talmazza valamennyi városunkban
aktív civil szervezet elérhetőségeit.
AGdCKE támogatásával április ele-
jétől hosszas előkészítő munkának
köszönhetően városunkban is elin-
dult az „Élelmiszermentési” projekt
a TESCO áruház bevonásával, a Ma-
gyar Élelmiszerbank Egyesület köz-
reműködésével (elelmiszerbank.hu).
A gödöllői projekt irányítói a Megú-
jult Nemzedékért Alapítvány – mely
mögött a Szeretet Lángja gyülekezet
áll – és a Gödöllői Fészek Nagycsa-
ládosok Egyesülete. A széleskörű
összefogással és szinte kizárólag ön-
kéntes munkával működtetett pro-
jekt során közel 22 tonna élelmiszert
sikerült eddig szétosztani körülbelül
1500 rászoruló között.
A szervezet idén is több nagyszabá-
sú városi programot szervezett, mint
például az Édesanyák köszöntése a

Világbéke-gongnál, a Civil Pikniket
és a Civil Utcát, októberben pedig
vendégül látták Gödöllő testvérvá-
rosának, Wageningen delegációjá-
nak tagjait.
A GdCKE aktív munkájának, a vá-
rosi civil életben betöltött központi
szerepének elismerése, hogy tavasz-
szal Közművelődési Együttműkö-
dési Megállapodást kötött Gödöllő
város önkormányzatával. A megál-
lapodás lehetőséget biztosít többek
között a kulturális közfoglalkozta-
tottsági státusz további megigénylé-
séhez, így ennek segítségével 2017-
ben is két munkatárs segítette az
ernyőszervezet munkáját.
A vezetőség tagjai: Six Edit elnök,
Szabó Csaba alelnök, Szabó Sán-
dor és dr. Reindl László, munká-
jukat nagyban segíti Mandevillené
Keresztényi Gizella pénztáros. Az
ernyőszervezet vezetőinek munkája
elsősorban a Civil Ház használa-
tával kapcsolatos ügyek intézését,
nagyobb rendezvények megszerve-
zését, a szervezetekkel való kapcso-
lattartás elősegítését jelentik. Mun-
kájukat továbbra is segíti Kecskés
Judit civil referens és Varbai Ma-
riann munkatárs sok éves tapaszta-
latával.
A Gödöllői Civil Kerekasztal Egye-
sület ezúton szeretné kifejezni kö-
szönetét a gödöllői civil szerveze-
teknek sokrétű aktív, lelkes, önzetlen
munkájukért és szívből reméli, hogy
a 2018-as év is lelkesedésben, tevé-
kenységben, összefogásban gazdag
új év lesz!

Kecskés Judit civil referens

Önkéntes munka és összefogás erejével – beszámoló a Gödöllői Civil
Kerekasztal Egyesület 2017-ben végzett munkájáról

Mindössze fél éve nyitott meg városunkban, mégis sikerült
országos hírnévre szert tennie a Hunyadi János utcában lévő
PURE Coffee and more kávézónak, ami a kávé és csokoládé
fogyasztás új dimenzióját nyitotta meg a gödöllőieknek. Már
az elnevezés is sokat elárul, hiszen a „pure” ebben az esetben
arra utal, hogy az itt kapható finomságok, tiszta, jó minőségű
alapanyagokból, mindenféle idegen, káros anyagtól mentesen
készülnek. Végignézve a pultokon senki sem gondolná, hogy
a tulajdonos Szoboszlai Krisztina régebben nem is szerette a
csokit!
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Állítólag léteznek olyan embe-
rek, akik nem szeretik a cso-
koládét. Nekik semmiképpen
nem ajánljuk, hogy elolvassák
a Csokiimádók legújabb köte-
tét, mindenki másnak azon-
ban igen! Mert a csokoládé, az
valami csodálatos dolog. Ké-
nyeztet, megnyugtat, ellazít…
a többi hatását most hagyjuk.

Maradjunk annyiban, hogy kiváló
megoldás a problémákra. Na, már-
most, hogyan is hívhatnának más-
ként egy olyan kávézót, ahol rengeteg
különleges csoki, és csokis süti van,
mint Csokoládé Mennyországnak.
(Felhívjuk kedves olvasóink figyel-
mét, hogy bármilyen hasonlóság a
Csokoládé Mennyország és a 4. olda-
lon lévő cikkünkben szereplő kávézó
között csupán a véletlen műve!)

Itt dolgozik Lucy, a Csokiimádók
Klubjának oszlopos tagja, aki a ka-
rácsonyi díszbe öltöztetett kávézó-
ban találkozik barátnőivel, Nadiaval,
Chantallal ésAutumnnal, akikkel már

sok közös örömet és fájdalmat átéltek,
és akikkel mindig számíthatnak egy-
másra.
A négy nő viharos magánélete igen-
csak okot ad némi csokifogyasztásra.
Az első látásra vidám és rendezett tár-
saság tagjainak ugyanis munkakere-
sés, szerelmi válság és gyász nehezíti
mindennapjait.
Bár valamennyien szépek, fiatalok és
tehetségesek, a boldogságért kemé-
nyen meg kell küzdeniük. Még sze-
rencse, hogy ott vannak egymásnak,

s barátságuk átsegíti
őket a nehéz hely-
zeteken, amikből
bőven akad az éle-
tükben. Zaklató családtag, hűtlen férj,
érzéketlen család, no meg egy mindig
a legváratlanabb pillanatban felbuk-
kanó expasi nehezíti mindennapja-
ikat. Pedig nem vágynak ők semmi
másra, mint boldogságra. De sajnos
úgy tűnik, ezt csupán a csoki adja meg
nekik.

Ha a Csokoládé Mennyország falai
beszélni tudnának, bizony sok min-
denről mesélhetnének! Szerelemről,
árulásról, kitartásról, könnyekről és
egy olyan barátságról, ami akkor is
stabil alapot ad, amikor úgy tűnik, az
egész világ összedől. Lucy, Nadia,
Chantal és Autumn barátsága ilyen.
A Csokiimádók Klubja legújabb tör-
ténete mindezek ellenére igazi kikap-
csolódást nyújtó olvasmány, rengeteg
humorral. Mert a nevetés és a csoki a
legnehezebb helyzeteken is átsegít.
(Carole Matthews: A Csokiimádók
karácsonya) (ny.f.)

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA
Bonyodalmak a Csokoládé Mennyországban

Több szempont-
ból is egyedülálló
koncertet hallha-
tott a közönség
szombaton este
a Szent Kereszt
görög katolikus
templomban ahol
aGödöllőiVárosi
Vegyeskar adott
hangversenyt. Az
est igazi nemzet-
közi zenei kalandot nyújtott, több ismert magyar kórusmű mellett más népek ka-
rácsonyi dalait is hallhatta a közönség, de a koncert fénypontja, a görög katolikus
adventi énekek voltak. A szláv kötődésű műveket eredeti, liturgikus orosz nyelven
csendültek fel. Hangzásukat az autentikus környezet tette teljessé.A rendezvény kü-
lönlegességét azonban nem csak a ritkán hallható művek jelentették. Ez volt az első
alkalom, hogy a Szent Kereszt templom koncertnek adott helyet.

Natural címmel nyílt meg Köln-
ben Katona Szabó Erzsébet, a
Gödöllői Iparművészeti Műhely
vezetőjének társkiállítása, aki a
DD55 Galériában a belga Frank
De Lentdeckerrel közösen mu-
tatkozott be.

Mint az a megnyitón elhangzott, bár
a két művész egymástól távol él, más
technikával és más anyagok felhasz-
nálásával dolgoznak, műveik mégis
rendkívüli módon összeillenek, szinte
kiegészítik egymást.

Mindkét alkotónál fontos szerepet ját-
szik a természet közelsége, hiszenKa-
tona Szabó Erzsébet bőrt, Frank De
Lentdecker pedig féldrágaköveket
használ papírra készített műveihez.
Ha egy átlagembernek a bőrről be-
szélünk, elsőnek biztosan nem a mű-
vészet jut az eszébe. Katona Sza-
bó Erzsébet alkotásait azonban a
légiesség és lágyság jellemzi, az
áttetsző anyag sokkal inkább em-
lékeztet a finom csipkére, mint a

kemény bőrre. Szintén közös a két
művész alkotásaiban, ahogy mind-
ketten a fénnyel játszanak, valamint
ahogy a fény játszik az alkotásokkal.
Míg Frank de Lentdecker munkái az
esti sötétben, mesterséges világítás-

ban mutatják meg igazán magukat – a
féldrágakövek úgy világítanak mint a
csillagok a galaxisban –, addig Katona
Szabó Erzsébet műveit a napfény játé-
ka alakítja, szinte minden pillanatban
más részletet kiemelve a teljes műből.
És ekkor nemcsak maga az anyag kel
életre, hanem annak környezete is. A
művek árnyékai szinte önálló alkotá-
sokként jelennekmeg a szemlélő előtt.
Hogyan jöhetett létre a két művész ta-
lálkozása és ez a különleges kiállítás?
Ehhez egy olyan személyre volt szük-
ség, aki meglátta ezt a hasonlóságot és
helyet biztosított mindehhez. Ő nem
más, mint Dudás Dezső művészetme-
nedzser, a DD55 Galéria tulajdonosa.
A2018. február közepéig latható kiállí-
tástL. Péterfi Csaba nyitotta meg.

Mindig örömmel adunk hírt arról, ha az irodalmi alkotások
sorát gödöllői szerző műve gyarapítja. Idén Istók Anna, a Gö-
döllői Városi Könyvtár és Információs Központ munkatársa,
az IrKa vezetője ajándékozott meg bennünket az Éhes felhő a
napot című regénnyel, aminek hivatalos bemutatóját decem-
ber 17-én, 16 órakor a Könyvvmolyképző Karácsony záróese-
ményeként tartják az Alexandra Könyvesházban.

Istók Anna könyve egyszerre Gasztro-
regény, pszichodráma és családi eposz –
áll az ajánlóban. Főhőse Nóra, akinek az
életében hatalmas törés történt; otthagy-
ta az egyetemet, és két évig Londonban
dolgozott pincérnőként. Ámmost az apja
infarktusa miatt haza kell térnie, szem-
benézni a múlttal, és egy fájó szerelem
emlékével. De mi történt pontosan a test-
vére, Zsóka halála körül? Miért bukkan
fel újra és újra Csongor, a vonzó sógor?
Ha mélyek a sebek, akkor is van bűnbo-
csánat? Míg Nóra lépésről-lépésre halad a múlt megismerésében, lassan
kialakul benne az elképzelés a saját jövőjét illetően is: szenvedélyévé válik
a főzés. A zamatos, pikáns ételek megálmodása közepette Nóra érzelmei
egyre magasabb lángon forrnak.Vajon sikerül-e élete fő művét kifőznie: a
saját boldogságát? Istók Anna könyve már a könyvesboltok polcain várja,
hogy a karácsonyfa alá kerüljön. (jk)

(Folytatás az 1. oldalról)

Aközönség többek között Csajkovszkij, Suppé és Hidas Frigyes műveit hall-
hatta a koncert első részében, majd a szünet után olyan ismert szerzők művei
szólaltak meg, mint Nino Rota és Phil Collins. A Gödöllői Városi Fúvósze-
nekar minősítése öt évig érvényes. (bj)

gödöllői könyv A kArácsonyfA Alá

Éhes felhő a napot

Fúvós siker – két arany minősítés

kölnBen mutAttA Be AlkotásAit kAtonA szABó erzséBet

Az anyag és a fény játéka

Városi Vegyeskar – Megváltó várás
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Irodalom és dIvat

AAA NÁRAY

GödöllőI betlehemek

duflex: sIsI-monarchIa-kIeGyezés

AKTUÁLIS ADVENTI PROGRAMOK:
DECEMBER 15., PÉNTEK

15.00: Civil karácsony

DECEMBER 16., SZOMBAT
16.00: A Gödöllői Damjanich János Általános Iskola műsora
16.30: Gödöllői Waldorf Általános Iskola és AMI – fonóházi dalok,

dunántúli bölcsőcske, karácsonyi kántálás,
regölés az iskola 5-7. osztályos diákjainak előadásában

DECEMBER 17., VASÁRNAP
16.00: Betlehemi láng átadó ünnepség

A Meseházban minden délután várják a gyerekeket:
December 13., szerda, 17.00: Tiborczné Garai Katalin
December 14., csütörtök, 17.00: Buka Enikő
December 15., péntek, 18.00: L. Péterfi Csaba
December 16., szombat, 18.00: Fülöp Attiláné
December 17., vasárnap, 18.00: IRKA
December 18., hétfő, 17.00: Balogh Tamás
December 19., kedd, 17.00: dr. Ujváry Tamás
December 20., szerda, 17.00: dr. Györfi Beáta

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

A betlehemi Születés templomában meggyújtott, a szeretetet és a békét
szimbolizáló, a településeinkre, templomainkba, családjainkhoz eljuttatott,
karácsony napjáig égő láng összekötő kapocs közösségeink, családjaink
számára, továbbá jelképezi, hogy a lánghoz hasonlóan a békét is embertől
emberig kell továbbítani. December 17-én, 16 órai kezdettel ünnepélyes
keretek között a Magyar Önkormányzatok Szövetsége adja át a Betlehe-

mi Lángot a megjelent
önkormányzati vezetők-
nek és minden érdek-
lődőnek a Művészetek
Házánál. A szokásoknak
megfelelően a láng-
ról karácsonyig bárki
meggyújthatja a maga
lámpását, mécsesét a
Polgármesteri Hivatal
portáján. (ny.)

betlehemI lánG
átadó ünnepséG

Náray Tamás neve egyet jelent a
minőséggel és a különlegességgel.
Ezzel már sokat el is árultunk arról,
milyen élményben lehet részük azok-
nak, akik december 16-án, vasárnap
részt vesznek a kastély Barokk Szín-
házában megrendezésre kerülő „A
NÁRAY” című zenés, divatbemuta-
tóval egybekötött irodalmi esten.
A rendezvény tulajdonképpen ket-

tős bemutató lesz, amelyen Náray
Tamás divattervező történelmi uta-
zásra invitálja a közönséget nemrég
megjelent Zarah című regényével. A
történet főhőse ZarahWinter, aki sze-
rető családba, fényűző körülmények
és csodás műkincsek közé született,
s egy tökéletes világban ennek meg-
felelő élet is várt volna rá. Ám hamar
meg kell tanulnia, hogy az 1930-as
évek Németországában mindennek

épp az ellenkezője igaz. De hiába ve-
szik el tőle a családját, az otthonát,
a hazáját, sőt még a nevét is, Zarah
mindvégig kitart. A legreménytele-
nebb helyzetekben
is hű marad
önmagához
és szerettei
em l é k é h e z ,
akikkel élete
végén egy kü
lönös véletle
közelebb hoz
őket egymásh
mint azt valah
remélte volna.
A könyvről, iro-

dalomról és mindarról, ami számára
fontos, Náray Tamással Szily Nóra
beszélget. A Zarah című regényből
Farkasházi Réka olvas fel részlete-

ket, közreműködik Bornai Szil-
veszter zeneművész.
Az est másik részét szemet

gyönyörködtető ruhák uralják
majd, illetve a közönség a tervező
legszebb darabjait láthatja a Snow
Ballerinas 2017/18-as kollekciójá-
ból.

(kj)

etekben

,
e
ü-
en
zza
hoz,
ha is

iro

k

majd

A Magyar Mezőgazdasági Múze-
umban idén tizenötödik alkalommal
rendezték meg a Magyar Kézmű-
vességért Alapítvánnyal közös szer-
vezésben a Betlehemi jászol című
kiállítást.
A tárlaton az azonos címmel kiírt

pályázat válogatott anyagában hi-
vatásos és műkedvelő alkotók, kéz-
művesek, népművészek, képző- és
iparművészek munkáit láthatja a
nagyközönség. A bemutatásra kerülő

különleges alkotások alapgondolata
Jézus születéséhez és az adventi ün-
nepkör tárgyaihoz, díszítőelemeihez
kapcsolódik.
A kiállításra ez alkalommal két

gödöllői munkát is beválogattak, S.
Fehér Anna Erdei Kézműhelyének
„Égi áldások” c. alkotását és Der-
csényiné Horváth Gabriella nemez
művét is láthatják az érdeklődők. A
kiállítás január 7-ig látogatható.

(ny.f.)

Mivel közeledik az év vége, jövő héten jelenik meg lapunk utol-
só idei száma, és vele – ahogy ezt már megszokhatták a kedves
Olvasók – a Gödöllői Magazin téli száma is a postaládákba ke-
rül, ami ez alkalommal is sok érdekességet tartogat.

A karácsony közeledtével olyan személyekről olvashatnak
majd, akik életüket annak szentelték, hogy segítsenek mások-
nak. Bepillanthatnak néhány különleges karácsony kulisszái
mögé, és kiderül, hogyan változtak hagyományos ünnepi étele-
ink és szokásaink.

(db)

GödöllőI maGazIn,
hamarosan!

December 10-én nyitottameg aDuflex Fotográfiai Stúdió a
Sisi –Monarchia – Kiegyezés c. kiállítását a Civil Házban.
A tematikus évhez kapcsolódó tárlatot dr. Papházi János,
a Gödöllői Királyi Kastély osztályvezetője nyitotta meg,
az alkotókat és a vendégeket Danis János, a fotográfiai
stúdió művészeti vezetője és Six Edit, a Gödöllői Civil
Kerekasztal Egyesület elnöke köszöntötte, klarinéton köz-

reműködött Eszenyi Zsombor. A Duflex ezzel a színvo-
nalas összeállítással zárta az egész éves kiállítás-sorozatát
a Civil Házban, ahol folyamatosan művészi környezetet
teremt. A kiállításon Danis János, Liptay Réka, Mészá-
rosAnnarózsa, Pető Iván, PongráczAlex, Szokob Edit,
Tóth Péter ésWinkler Csaba fotói láthatók.

(J)

December 20-án, szerdán este 19 órakor a Szent Ferenc Közösségi Házban
„Találkozzunk Betlehemben!” címmel dr. Stella Leontin kanonok, plébá-
nos atya előadást és karácsonyi ünnepséget tart, melyre minden érdeklődőt
szeretettel várnak.
A Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikában december 24–január

6-ig várják ünnepi szentmisére a híveket.
Az idei karácsony különlegességet is tartogat: a 24-én, 25-én és 26-án

megtekinthető lesz a betlehem élő állatokkal.
24-én, délután 16 órakor pásztorjátékra várják az érdeklődőket, ami egy-

ben lelki előkészület és ráhangolódás a Szentestére.
(j.)

karácsonyI ünnepséG
márIabesnyőn
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A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig

Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

EBRENDÉSZETI TELEP: GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK

STAN: Nagyra növő, hat hó-
napos kölyök, aki testvérével
a gyepi legrosszabb kutyája,
de imádnivaló!

CUKI: Három év körüli
shar pei keverék kislány,
nagyon ember- és gyerek-
szerető. Kinti-benti tartás-
ra adjuk örökbe.

06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
December
16-17-én,

(szombaton és vasárnap)
10-12 óráig

DR. KOLESZÁR ISTVÁN
Gödöllő,

Mátyás király utca 11.

Telefonszám:
06/30-535-5523

TURUL
GÖDÖLLŐI

ÁLLATKÓRHÁZ
(Gödöllő, Szabadság út 21.

a HÉV-fordulónál)

ÁLLATPATIKA

Hétvégén is nyitva tartó
ügyelet

9.00–19.00

Tel: 06-30-943-9898

PAN: Stan testvére, imád-
ják egymást és minden
kutyát a telepen.

BOJTI: Ivartalanított, 2,5
éves, szuka bull kutya. Az
emberekkel rendkívül ba-
rátságos.

Samu és Carlo vigyáz a parlagi sasokra
Bemutatták Samut és Carlót, a Kis-
kunsági Nemzeti Park Igazgatóság
(KNPI) és aMagyarMadártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület (MME) két
új méreg- és tetemkereső kutyáját. A
két speciálisan kiképzett kutya a két
szervezet együttműködésének ered-
ményeként áll szolgálatba a Termé-
szetvédelmi Őrszolgálat kötelékében,
hogy visszaszorítsák és megelőzzék a
madármérgezéses eseteket a nemzeti
parkok közül elsőként a Kiskunsági
Nemzeti Parkban. A veszélyeztetett
parlagi sasok védelme érdekében tett
intézkedések ellenére a ragadozó-mér-
gezések még mindig komoly termé-
szetvédelmi károkat okoznak itthon és
külföldön egyaránt.
Ilyen speciálisan képzett kutya ed-
dig csak egy volt az országban, sőt
az egész régióban: Falco, aki veze-
tőjével, Deák Gáborral az MME al-
kalmazásában nagyban hozzájárult a
ragadozómadarakat pusztító illegális
mérgezéses esetek felderítéséhez és
visszaszorításához. A páros az elmúlt
4 évben 547 keresés alkalmával 201
bűncselekmény felderítésében segí-

tett. Az eredmények alátámasztották,
hogy indokolt az újabb kutyás egysé-
gek létrehozása, az egyik frissen ki-
képzett kutya, a Carlo névre hallgató
belga juhász az ő csapatukat erősíti.
Társa, Samu, a német juhászkutya az
állami természetvédelemben, Gálos
Anna természetvédelmi őr mellett tel-
jesít szolgálatot a Kiskunsági Nemzeti
Parkban 2017 decemberétől.
A kutyákat több hónapon keresztül
képezték méreg- és tetemkeresésre,
majd az ORFK Kiképző Központjá-
ban sikeres hatósági vizsgát tettek ősz-
szel és „szolgálati keresőkutya” minő-

sítést kaptak. Mostantól folyamatosan
járőrözhetnek a jelentős madár-élőhe-
lyeken, valamint a ragadozó-mérgezé-
sek helyszínein.
Természetvédelmi szempontból a par-
lagi sas és a rétisas esetében a legag-
gasztóbb a helyzet, hiszen egyedszá-
mukhoz viszonyítva ennél a két fajnál
a legnagyobb a mérgezések okozta
veszteség. 2012 és 2017 között ösz-
szesen 56 rétisas és 36 parlagi sas lett
mérgezés áldozata. Ha hosszú távon
folytatódik ez a tendencia, akár a sa-
sok közép-európai fennmaradását is
veszélyeztetheti.

• Mikulásvirág •
Novembertől már kapható az üzletek-
ben, ekkor gyönyörű vörös színű fel-
levelekkel rendelkezik. Ha vigyázunk
rá, nem tesszük ki tűző napsütésnek,
száraz melegnek és nagyon hidegnek,
sokáig díszítheti otthonunkat. Szereti a
fényt, ám a vízzel óvatosan kell bánni!
Heti egyszer áztassuk be a földjét, és
amikor jól megszívta magát, vegyük
ki belőle. Ezzel ellesz egy hétig, de
azért nézzünk rá kétnaponta, hogy
nem száraz-e a föld, mert akkor kicsit
önthetünk rá. A gyökereinek kell az
oxigén, tehát ne borítsuk be semmivel
a virágcserepet. Hálás növény, ha gon-
doskodóak vagyunk vele, újra és újra
virágozni fog.

• Karácsonyi kaktusz •
Viszonylag kevés törődést igényel,
mégis nagyon mutatós. Akár október-
től februárig is gyönyörködhetünk a
virágaiban, amennyiben 22 fok alatti
hőmérsékleten tartjuk. Vörös, fehér,
lilás és rózsaszínű fajtái is van-
nak, tehát kedvünkre válogatha-
tunk.A világos, de nem közvet-
len napfényes helyeket kedveli,
a vízigénye pedig nem túl nagy,
hagyni kell egy kicsit kiszá-
radni a földjét, mielőtt újra ön-
tözzük. Azonban amikor az új
hajtások megjelennek, locsol-
juk bőségesen. Mivel magas
páratartalomra van szüksége,
gyakran permetezzük, illetve
megoldás lehet, ha a virágcserepet
vizes kavicsokra helyezzük rá. Ágai
eleinte felfelé kapaszkodnak, amikor
kifejlődtek viszont vízesésszerűen, le-
felé konyulnak.

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

katlan. Eredeti élőhelyén az esős és a
száraz időszakok váltogatják egymást,
így felépítése ehhez alkalmazkodott.
Tölcsérszerű leveleiben elegendő vi-
zet képes eltárolni. Úgy öntözzük,
hogy folyjon a résekbe víz, de ne áll-
jon nagyon sokáig benne.Ahagyomá-
nyos piros színen kívül létezik még
sárga, narancssárga és rózsaszínű is.

• Begónia •
Ennél a virágnál a legfontosabb szem-
pont, hogy gyakran kell friss levegő-
höz juttatni, szellőztessünk sokat.
Télen elegendő számára a 15 fok is,

egyébként pedig maximum 21 fokot
bír ki. Ezeken felül elhullajtja virága-
it. Figyeljünk rá, hogy a földje mindig
legyen nedves, de ne tocsogjon. Mivel
nem szereti a meszet, lágy, szobahő-
mérsékletű vízzel öntözzük. A begó-
nia egész évben virágzik, így a kará-
csonyi időszak után is megtarthatjuk.
Nem szabad permetezni, mert gombás
fertőzés alakulhat ki rajta. A gyakori
helyváltoztatást sem szereti, így jó, ha
nem költöztetjük ide-oda.

A 4 legszebb kArácsonyi
hAngulAtú szobAnövény

Elkészült és már megrendelhető, meg-
vásárolható Frau Bürgermeisterin von
Gödöllő naptára. A város kedvencének
fotóival illusztrált kiadvány jótékony
célt szolgál: megvásárlásával a Gödöl-
lői Gyepmesteri Telep kutyusait segítik.
Bürgi naptárát az aláBBiak
szerint lehet megvásárolni:
• Az önkormányzat portáján, Kubatov Jánosnál lehet megvásárolni 700 fo-
rintért darabját.
•Banki átutalással:Ebben az esetbenGödöllőVárosÖnkormányzata számlá-
jára kell átutalni naptáronként 700 forintot, valamint a postaköltséget.
1 darab naptár esetén ez összesen 1100 forint; 2 darab naptár esetén 1800
Ft.; 3 darab naptárnál 2500 Ft.; 4 darab naptárnál 3200 Ft.; 5 darabnál 3900
forintot és 6 darab esetén 4600 forintot kell utalni.Az utalásnál a közlemény
rovatban a következőt kell feltüntetni: Bürgi naptár, az illető neve, postázasi
címe és hány darabot rendel.
Számlaszám:GödöllőVárosÖnkormányzata, 12001008-00155330-00100004
Fontos, hogy csak azután tudják postázni, miután az összeget előre elutalták!

Megrendelhető a Bürgi naptár!

Milyen bizarr egy hóval fedett
kaktusz, jukka vagy akár pálmafa
látványa egy hazai kertben! A sza-
badföldi teleltetés lehetősége még
kevesek számára ismert, de köny-
nyen megbizonyosodhatunk arról,
hogy valóban működik.

Téli kert egzotikus növényekkel
Sokak számára újdonság lehet az a
tény, hogy hazánkban viszonylag sok
olyan növény teleltethető át szabad-
földön, melyeket elsősorban csere-
pes, üvegházi növényekként isme-
rünk.
Először is nézzük, hogyan lehetséges
mindez. Ehhez két dolgot érdemes
megvizsgálni: a növény származási
helyének éghajlati adottságait, vala-
mint a hazai viszonyokat és az azok-
ban rejlő lehetőségeket.
Sok növény olyan klímában őshonos,
ahol az alapvetően meleg éghajlat
mellett néha előfordul erőteljes lehű-
lés, vagy akár havazás.
Erre két kitűnő példa Észak-Ameri-
ka illetve a Himalája déli lejtői. Az
előbbi esetében a hegységrendszerek
észak-déli elhelyezkedése lehetővé
teszi, hogy az észak felől jövő hideg-
hullámok akadálytalanul egészen dé-
lig hatoljanak, gyakran Floridáig is.

Télálló vagy fagytűrő, nem mind-
egy!
A Himalájában pedig 2-3000 m-es
magasság környékén a téli időszak-

ban rendszeresen van fagy és hava-
zás. Ennek következtében, hosszú
alkalmazkodási folyamat eredménye-
ként kialakultak olyan fajok, melyek
gond nélkül elviselik akár a -20 fo-
kot, de nem kevés az olyan növények
száma amelyek az ennél hidegebbel
is megbirkóznak. Itt szeretnénk egy
fontos momentumot kiemelni, még-
pedig a csapadék szerepét, hiszen en-
nek alapján máris két csoportba lehet
sorolni e növényeket: vannak télállók
és vannak fagytűrők. Az első csoport
esetében nem jelent problémát a téli
csapadék, míg a másodiknál igen, sőt
jelentősen ronthatja az amúgy bámu-
latra méltó fagytűrési tulajdonságo-

kat. Ez fontos szempont a teleltetés
megtervezésénél. A telepítésnél is
azonos igényűeket célszerű egymás
közelébe ültetni.
Magyarország éghajlata nedves kon-
tinentális, meleg, viszonylag hosz-
szú nyarakkal és hideg, de nem túl

hosszú telekkel. Ezzel azonban még
nem mondtunk el mindent, hiszen a
Kárpát-medence elhelyezkedésénél
és védettségénél fogva óceáni és me-
diterrán hatásoknak is ki van téve.
Fontos mikroklimatikus tényezők a
fekvés (dél, dél-nyugat), az épület-
hez való közelség, a domborzati vi-
szonyok, valamint a városi klíma. A

fekvés, ill. domborzati vi-
szonyok alapján Magyar-
országon a szőlőklímák
felelnek meg legjobban a
feltételeknek, de ezen be-
lül is az ún. szubmediter-
rán mikroklímájú helyek.
Ilyenek pl. a dél-budai
dombság (itt a városi klí-
ma is sokat számít), a Ba-
laton-felvidék (ezen belül
is főleg a Tihanyi-fsz. és
Badacsony déli lejtői), a

Mecsek- és Villányi- hegységek déli
lejtői. Az épületekhez való közelség,
illetve a városi klíma a téli fűtés mi-
atti hőveszteség miatt fontos, hiszen
a fal közelébe telepített növények
magasabb hőmérsékleten élhetnek
általa.

Egzotikus növények télen
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Sebestyén Ferenc lett az új
edzője a Gödöllői SK felnőtt
labdarúgó csapatának, miután
a klub vezetősége, valamint a
Fejér megyei kötődésű szakem-
ber mindenben megállapodott
egymással.

Szász Ferenc távozását követően lá-
zas kutatásba kezdett a Gödöllői Sport

Klub labdarúgó-szakosztályának veze-
tősége, hogy még az idén megtalálja a

felnőtt csapat élére az új vezetőedzőt.
A kutatás eredményre vezetett: a ko-
rábban a Videoton FC utánpótlásában,
valamint az NB III-as Mór együttesé-
nél is dolgozó Sebestyén Ferenc (a
képen, foto: feol.hu) ülhet le a gödöllői
kispadra. A megállapodás értelmében,
ha a tavaszi szezont követően mindkét
fél megelégedésére alakul a csapat já-
téka és a minimális célt, a biztos bent
maradást eléri az együttes, akkor to-
vábbi két évre szólhat majd a megbí-
zatása a szakembernek. -ll-

Labdarúgás –új edző a fedéLzeten

Sebestyén Ferenc a GSK új trénere

Remek őszt tudhat maga mö-
gött a Hajós iskola frizbi csapa-
ta, akik az U15-ös korosztályban
szerepelve két második helyet
értek el az Ultimate Liga őszi
fordulóiban.

Verbói Zoltán testnevelő tanítványai
az iskolák számára meghirdetett soro-
zatban a Közép-magyarországi Régió-
ban szerepelnek. A gödöllői intézmény

csapata mindét őszi fordulóban feláll-
hatott a képzeletbeli dobogóra, miután
a második helyet szerezte
meg mindkét alkalommal,
így nagy bizakodással
várhatják majd a tavaszi
folytatást, amikor is szin-
tén két fordulót rendez-
nek.
A csapat tagjai voltak:
Ambrus Lívia, Gara-

mi Alexa, Katona Bálint, Nagy Ta-
más, Páncél Petra, Pozsonyi Zsom-
bor, Szmrtyka András, Tromposch
Gyöngyvér, Vágó Gergely, Veréb
Miksa, edző: Verbói Zoltán. -li-

frizbi – ULtimate Liga

Dobogón a Hajós csapata

A belgiumi Mol városában
rendezték meg az idei Master
Cyclo-cross Világbajnokságot,
amelyen első alkalommal sze-
repelt a gödöllői Szekeres Vik-
tória és Szekeres Zsolt (a jobb
alsó képen a testvérpár). Vik-
tória kategóriájában a hatodik
lett, míg testvére Zsolt a 33. he-
lyen végzett.

A gödöllői KTM Teszt Team két

versenyzője
nagy várako-
zással nézett
a verseny elé,
egyrészt, mert
mindkettejük-
nek ez volt az
első világver-
senyük, más-
részt, mert a cyclocross sportág ere-
detileg Belgiumból származik.
A hölgyek mezőnyében, ahol az igen

technikás és egyben nehéz pályán
40 percet kellett teljesíteni Szeke-
res Viktória (felső képen) a hatodk
helyen végzett kategóriájában, míg
az 50 perces futammal bíró férfi me-
zőnyben Szekeres Zsolt a 33. helyet
érte el. -sv-

KeréKpársport – 2017-es masters CyCLo-Cross ViLágbajnoKság

Szekeres Viktória a hatodik helyen

Szép sikerekkel zárta a TIG
DSE Lövészszakosztálya
a sűrű novemberi verse-
nyidőszakot. Lakner Áron
bronzérmet lőtt Szlováki-
ában, míg az országos ser-
dülő bajnokságon Szász
Hanna Rebeka egyéni
aranyat, a fiú csapat pedig
bronzérmet gyűjtött be.

A serdülő országos bajnokságon
Szász Hanna Rebeka (a képen kö-
zépen) kiváló teljesítménnyel ruk-
kolt ki, ami a lányok légpuska 20 lö-
véses versenyszámában aranyérmet
jelentett a számára. A Lakner Áron,
Csernák Gergő, Gyuricza Gergő
összetételű A fiú puskás csapat is

örülhetett, ők a légpuska 40 lövéses
versenyén végeztek a harmadik he-
lyen. Lakner Áron a szlovákiai Nyit-
rán rendezett Olimpiai Reménységek
Versenyén is bizonyította tehetségét,
miután bronzérmes lett a legfiatalab-
bak között.
A serdülő ob további helyezettjei:
Légpisztoly 20 lövés: Tóth Anna
Jázmin 5., Légpuska 40 lövés egyé-

niben Lakner Áron 6. Csernák Gergő
7. Gyuricza Gergő 21.
A serdülők versenye mellett a fel-
nőtt Magyar Nagydíjon, a Hungarian
Openen is volt kiért izgulni gödöllői
szempontból. A rangos mezőnyben
közel 20 ország 300 versenyzője
indult, a Török Ignác Gimnázium
Diáksport Egyesülete (TIG DSE)
három fiatal versenyzővel képvi-
seltette magát. A TIG DSE 2002-es
születésű sportolója, Mészáros Esz-
ter, hatalmas sikert ért el, a felnőtt
női puskások között döntőbe jutott,
ahol magyar, szlovák, finn és a szerb
válogatottakkal szemben állta meg a
helyét és végül a hetedik helyet sze-
rezte meg. Ugyanebben a mezőny-
ben Lévai Krisztina és Bencsik Do-
rottya is jól lőttek, előbbi a 19., míg
utóbbi a 33. helyen zárta a nagydíjat.

-hh-

sportLöVészet – nemzetKözi és országos siKereK

Három gödöllői érem

Több, mint hullámvölgyben
van a Covritas Futsal Team
Gödöllő csapata, akik ezúttal
a Gyöngyös csapatától kap-
tak ki 10-5-re hazai pályán a
futsal NB II. Keleti-csoportjá-
nak 14. fordulójában.

Baranyai Pál együttese régen látott
negatív spirálba került, miután az
idei pontvadászatban hazai pályán
még nem sikerült nyernie a CFT
Gödöllőnek.AGyöngyös elleni pár-

harc sem úgy indult, hogy pont nél-
kül maradnak a gödöllőiek, ugyanis
a 12. percben már 2-0-ra vezetet-
tek városunk futsalosai. A folyta-
tás viszont maga volt a rémálom.
A vendégek a szünetre már 5-3-as
előnyre tettek szert, majd a második
20 percben további öt alkalommal
mattolták a CFT kapuját, így végül
magabiztosan nyerték a párharcot.
A Covritas 14 fordulót követően
továbbra is hét pontos, ezzel a 11.
helyen áll a 12 csapatos Keleti-cso-

portban. Idei utolsó meccsét hazai
pályán játssza majd a csapat, a mie-
ink ellenfele az Újpest FC lesz.
NB II., Keleti-csoport, 14. forduló
Covritas Futsal Team Gödöllő –
Energia SC Gyöngyös 5-10 (3-5)
Gödöllői gólszerzők: Varsányi Bo-
tond (3), Blaubacher Pál, Gruber
Bálint.

-tl-

fUtsaL – több, mint hULLámVöLgy

A hazai pálya nem előny

Programajánló
Futsal NB II. Keleti-csoport, 15. forduló

December 15., péntek 19.30 óra
CFT Gödöllő – Újpest FC-220 VOLT

(Egyetemi sportcsarnok)

Az elmúlt héten a németországi
Lipcsében jártak a Grassalkovich
SE akrobatikus tornászai, ahol egy
nemzetközi versenyen vettek részt
és szerepeltek kiválóan. A mérleg:
egy vegyes bronz, egy negyedik és
egy ötödik hely.

Kőhler Ákos tanítványai kiválóan sze-
repeltek a lipcsei versenyen, ahol két ka-
tegóriában mérettették meg magukat a
gödöllőiek. A Trézsi Richárd, Kőhler
Csaba alkotta fiú páros korcsoportjában
az előkelő negyedik helyen végzett, míg

a nagykanizsai ZTT DSE leány párosával
kiegészülve csapatban a harmadik helyet
érték el. Amásik GSE csapat, aMéder Bo-
róka, Szabó Csilla, Lőrincz Boglárka trió
is remekül szerepelt, ők az ötödik helyen
végeztek kategóriájukban. -ká-

aKrobatiKUs torna – nemzetKözi Verseny, LipCse

GSE bronz vegyes csapatban

Előzött a Penta-Gödöllői RC a
csoportban, miután az Extrali-
ga alapszakaszának kilencedik
játéknapján, hazai pályán verte
a Budaörs együttesét 3:0-ra. Id.
Grózer György együttese győzel-
mével a negyedik helyre lépett
fel a tabellán.

Az elmúlt évek eredményeit figyelembe
véve papírformának tekinthető a Bu-
daörs elleni győzelem, de az idei szezon
gödöllői szempontból nem úgy alakult
eddig, ahogyan azt a klubnál remélték,
így maximális koncentráció kellett a
párharc megnyeréséhez. Az első és a
harmadik szett igazolta is a félelme-
ket, mindezek ellenére, ha csak a vég-
eredményt nézzük, könnyed győzelmet
aratott a Penta-GRC és ezzel megelőzte
riválisát a tabellán.

A Gödöllő kilenc fordulót követően 10
ponttal a negyedik helyen áll az Extra-
liga alapszakaszában az A-csoportban.
NB I., alapszakasz, A-csoport, 9. for-
duló: Penta-Gödöllői RC – Budaörsi
DSE 3-0 (27, 13, 23)

Magyar Kupa – Sima jászberényi

siker

Nincs sok esély a továbbjutásra a Ma-
gyar Kupa-sorozatban a Penta-GRC
csapatának, miután a negyeddöntő első
felvonásán, hazai pályán 3:0-ra kapott
ki a Jászberény ellen. A visszavágót ja-
nuár 6-án rendezik majd meg a jászsági
városban
Magyar Kupa negyeddöntő, 1. mér-
kőzés: Penta-Gödöllői RC – Jászberény
Volleyball Team 0-3 (-6, -11, -24)

-lt-

röpLabda – braVúr KeLLene a KUpatoVábbjUtáshoz

Előzött a Penta-GRC

Vereséggel zárta az őszt a Gödöl-
lői KSE, miután első félidei gyen-
gébb játékának köszönhetően
20-19-es vereséget szenvedett
hazai pályán a férfi kézilabda
NB II. Északi-csoportjában a Rév
TSC ellen.

Bartos Gábor tanítványai 14 ponttal a
dobogón telelhetnek, miután a vereség
ellenére is a harmadik helyet foglalják
el a tabellán a csoportjukban
NB II. Északi-csoport, 11. forduló
Gödöllői KSE – Rév TSC 19-20 (9-13)

-li-

KéziLabda – Vereség a záró fordULóban

Dobogón telel a GKSE
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December 13., szerda, 17.00:
Zagyváné Molnár Ildikó (oboa, furulya)
növendékeinek hangversenye
December 14., csütörtök, 16.00: Rá-
sonyiné Brecz Annamária (hárfa) növen-
dékeinek hangversenye; 17.30: Barta
Katalin és Váray-Major Zsófia (zongora)
növendékeinek hangversenye
December 15., péntek, 16.00: Sivadóné
Benyus Hedvig (fuvola) növendékeinek
hangversenye
December 18., hétfő, 17.00: Szkordi-
liszné Dr. Czitrovszky Ilona (zongora)
növendékeinek hangversenye

FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GGödöllői Iparművészeti Műhely
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

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., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
December 11-17-ig:

Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
December 18-24-ig:

Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

Tisztelt Érdeklődők!

Meghívó a GÖDÖLLŐI ROMANEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT testületének
2017. DECEMBER 15-én (pénteken), 13 órakor tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA.

A közmeghallgatás helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Szabadság tér 6.

Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és más szervezetek képviselőit,
hogy önkormányzatunk munkáját érintő kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel

Balog Gyula sk., a GRoNÖ elnöke

Tisztelt Érdeklődők!

Meghívó a GÖDÖLLŐI LENGYELNEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT testületének
2017. DECEMBER 18-án (hétfőn), 15 órakor tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA.

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

A közmeghallgatáson feltehetik közérdekű, a Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat testületéhez
címzett kérdéseiket. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Szabó László sk., a GLNÖ elnöke

Felhívás – GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés
Gödöllő város képviselő-testülete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a pol-
gármesteri 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 módosított 1996. évi 12. (VI.3.) sz.
önkormányzati rendeletében szabályozta GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozásának rendjét.

GÖDÖLLŐVÁROSÉRT kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezetek-
nek, akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel
hozzájárultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetésben évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető.

A kitüntetés átadására 2018. március 15-én rendezett városi ünnepségen kerül sor.

Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és a képviselő-testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségek-
re vagy szervezetekre akit (akiket) méltónak tart e kitüntető cím odaítélésére 2018-ban.

Kérem, hogy javaslatát szíveskedjen postai úton a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre (postai cím:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) és/vagy e-mailben a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre eljuttatni.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2018. január 5. (péntek), 12 óra
Szűcs Józsefné sk., a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke

ASzolgálatban meghirdetett igencsak korai csomaggyűj-
tési akciónkra városunk lakói közül sokan készítettek a
lészpedi csángó gyerekeknek egy-egy cipős doboznyi
ajándékot!
Nagyon köszönjük a Református Líceum és a Szent Imre
Katolikus Iskola vezetőségének, tantestületének, tanuló-
inak a sok díszes, szeretettel készített csomag elkészí-
tését, továbbá a Curves fitnesz klub gödöllői tagjainak,
hogy ők is hozzájárultak a távoli Moldva magyarul tanu-
ló kisiskolásainak karácsonyi öröméhez!
Hálásak vagyunk a városi könyvtár dolgozóinak, hogy
helyet adtak a csomagok összegyűjtéséhez.

A gödöllői összefogás sok-sok lészpedi kisgyerek kará-
csonyát teszi még ünnepibbé. Áldott, békés karácsonyt
kíván 2017-ben is a Gödöllői Értékvédő Egyesület.

230 csomag a lészpedi csángó gyerekeknek



Gödöllői SzolGálat 11Mozaik2017. december 12.

KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS
A VÁROSI PIACON: DECEMBER 23-ÁN

Hangolódjunk együtt karácsony ünnepére!
Látogasson el hozzánk december 23-án, szombaton, ha egy jót akar
kedvező áron enni és venni! Ezen a napon az alábbi kiemelt kínálattal
várjuk kedves vásárlóinkat:
- halászlé, főtt halszeletekkel, töltött káposzta (2 töltelék/adag), kocsonya;
- sült gesztenye;
- pék áruk, kalácsok (diós, mákos bejgli) nagy választékban;
- mézek, mézes sütemények;

- aprócska rétes falatok
- szaloncukrok, egyéb édességek
- gyümölcssajtok
- a tél gyümölcsei
- fenyőfák
- ajándékok, illatszerek, játékok, fényfüzérek,
- bio élelmiszerek
- virágok
- savanyúságok
- friss húsok (sertés, marha,szárnyasok), füstölt és frissen készült töltelék áruk
- házi tej, és minden, ami abból készíthető (sajtok, túró, tejföl, vaj, stb.)

A főtt ételek a +36-20-228 0915-ös telefonon előre megrendelhetők.
Ha teheti vegye, ha megvette vigye, egye! Boldog karácsonyt!



INGATLAN
+ Kazinczy krt.on, 2 szobás, 52nm-es, tégla, konvektoros,
műanyag ablakos, redőnyözött, parkettás szobás, jó álla-
potú, 4.em.i lakás sürgősen eladó. Iár 16,2M. Tel:20/772-
2429
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
Tel:20/944-7025
+ Kiváló vétel - jó befektetés, jó állapotú I.em.i, tégla, kon-
vektoros, 51nm-es erkélyes, lakás János u.ban, Petőfi
tér közelében eladó. Új műanyag ablakok, redőnyök. I.ár:
18,6MFt. Tel:20/772-2429
+ Gödöllőn minőségi, új építésű, csok képes ikerház el-
adó, 2szoba+ nappalis, nettó 85nmes, 375nm-es saját
telekkel. Kulcsrakész ár: 31,9MFt. Tetőtér beépítési lehe-
tőséggel. Tel:20/772-2429
+ Szadán 4szoba+ nappalis, új építésű, 1 szintes, kulcs-
rakész önálló ház eladó 800nm-es telken, iár: 39,9M Ft.
Tel:20/772-2429

+ Gödöllőn Fenyvesben 1130nm-es, összközműves, két
utcára nyíló építési telek, 130nm körüli bontandó/ felújí-
tandó házzal eladó. Ár 18,2MFt. Tel:20/772-2429
+ Második emeleti, erkélyes, két szobás, felújítandó
állapotú lakás szigetelt tömbben eladó. Iár:16.6MFt.
Tel:20/804-2102
+ Gödöllőn, központban n+3szobás, jó állapotú családi
ház eladó. Iár:36.5MFT! Tel:20/804-2102
+ Eladó 3szoba+ nappalis, újszerű iker-
ház 400 nm-es telekkel 30,9MFt-ért.
Tel:20/804-2102
+ Gödöllő kertvárosában, Csok képes
ikerházi lakások eladók! Iár:43.5MFt.
Tel:20/539-1988
+ Gödöllő központjában, 2018 év végi
átadással új építésű lakások eladók!
20.5MFt-tól!!! MFt! Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, új építésű ikerházak eladók!
Tel:20/539-1988
+ Szadán, panorámás domboldalon új épí-
tésű, nappali+3 szobás ikerházak eladók!
34.9MFt! Tel:20/539-1988
+ Palotakerten 9.em-i, 44m2-es lakás ked-
vező áron 13.9MFt-ért eladó! Tel:20/539-
1988
+ Gödöllőn, 607m2-es, összközműves,
természetközeli belterületi építési telek
20nmes téglaházzal eladó! Iár:8,2MFt.
Tel:20/772-2429
+ Szadán Gödöllőhöz közeli részen szép
környezetben, jó fekvésű, 970m2, gondo-
zott, összközműves építési telek 10,9M-
ós irányáron sürgősen eladó! Tel:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban! Tel:20/804-2102
+ Figyelem! Árcsökkenés! Gödöllőn a Kertvárosban felújí-

tásra szoruló családi ház sürgősen eladó.
Tel: 06-20-432-9665
+ Eladó magánszemélytől palotakerti, 2.
emeleti, 57 nm-es, 2 szobás, erkélyes la-
kás. Érdeklődni délután: 06-70-886-1899
Papné.
+ GÖDÖLLŐN HÁZAT, LAKÁST 17 millióig
IRÁNYÁRON KERESEK. Érd: 06-70-618-
3294, andypeto@gmail.com
+ 79 nm-es, 4 szoba+ étkezős, 1. em. la-
kás a város központjában eladó. Tel: 06-
30-350-2672 (16 óra után)

+ Eladó Gödöllőn a Belvárosban egy nappali+ 3szobás
családi ház 750nm-es telken. Az ingatlan felújításra szo-
rul, a tető teljesen új. I.á.: 25,5M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy
100nm-es, 2nappali, 2fürdőszobás, 2szintes, téglaépíté-
sű lakás Bramac cseréppel, egyéb helyiségekkel Gödöllő
egyik legjobb helyén. A ház előtt ingyen parkolási lehető-
ség. I.á.: 25,9MFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Lomb utcában egy nappali, konyha,
fürdőszoba+1 tetőtéri szobás ingatlan fűtött szuterénnal.
I.á.: 19,8M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a belvárosban egy 2011-ben épült, nap-
pali+2,5 szobás, fürdőszobás (kád+ zuhanyzó) sorházi
lakás 97nm alapterületen 100nm-es telekrésszel. Az in-
gatlanhoz tartozik fűtött garázs, öntözőrendszer, riasztó,
kifogástalan állapotú. I.á.: 45MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Szadán egy nappali+ 4szobás, kulcsrakész csa-
ládi ház 900nm-es telken. E.á.: 40M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Szadán egy téglából épült, nappali+4szobás csa-
ládi ház 800nm-es telken fedett kocsibeállóval. E.á.: 40M
Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Szadán egy nappali+ 3szobás, új építésű, kulcs-
rakész, földszintes családi ház, mely CSOK igénylésre
alkalmas csodálatos panorámával! I.á.: 34,9M Ft. 0620-
919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Palotakerti lakóparkban egy 3. eme-
leti, 65nm-es, 1+2 félszobás, részben felújított öröklakás.
I.á.: 20M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Vácszentlászlón a tóparton egy 2szintes, 80nm-
es, nappali, konyha+ tetőtéri szoba, fúrt kút, fűtött garázsú
ingatlan. Az ingatlanhoz tartozik egy fatároló, telepített
gyümölcsfák, örökzöldek. I.á.: 15MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Boncsokban egy 700nm-es zártkerti
ingatlan gyümölcsfákkal, telepített termőszőlőkkel. I.á.:
1,5M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a belvárosban egy téglaépítésű lakás
amerikai konyhás nappalival, vizesblokkal, 2tetőtéri szo-
bával, fürdőszobával. I.á.: 25,5M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai részen egy téglából épült egy-
szintes, 4 szobás, összkomfortos családi ház 4300 nm-
es telekkel. Az ingatlanhoz tartoznak: melléképületek,
pince, fúrt kút. I.á.: 31,9M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy családi ház, mely áll
a földszinten 1 nappali, konyha, kamra, fürdőszoba külön
WC-vel, tetőtérben 2 kis szobával. Az ingatlanhoz tarto-
zik garázs, műhely, örökzöldek, cserjék, bokrok, fák. I.á.:
23,5M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a harasztban egy 4,5 szobás családi
ház 900nm-es telken 100nm-es szuterénnel, garázzsal.
I.á.: 42M Ft. 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn külön bejárattal 2 szoba hallos 1. emeleti lak-
rész kertes házban december 11-től kiadó. 1 havi kaució
szükséges. 06-30-569-8137
+ Albérlet kiadó hosszútávra új építésű, négylakásos tár-
sasházban, csöndes kertvárosi részen január 1-től. Kony-
ha és fürdőszoba bútorral, külön fogyasztásmérőkkel.
Tel: 06-20-532-7262
+ Kiadó Gödöllőn a Szent István téren egy 2szobás, 1.
emeleti öröklakás egyik szobája, fürdőszoba, konyha
használattal. Érd: 0620-919-4870

ÜZLET, IRODA
+ Gödöllő belvárosában a Petőfi téren, rendezett és kar-
bantartott környezetben 40 nm-es, igényesen kialakított
üzlet kiadó 2018. január 1-től. Érd: 06-20-359-0365
+ Gödöllő belvárosában, frekventált helyen, 80 m2-es ut-
cafronti összkomfortos üzlethelyiség (iroda, bemutató
terem, rendelő stb.) 2 bejárattal, hosszútávra kiadó. (Biz-
tonsági ajtórács, önálló mérőórák). Tel: 06-20-9443 356

2017. december 12.12 gödöllői Szolgálat Hirdetés



+ Gödöllő belvárosában 117 m2-es, minden igényt kielé-
gítő, exkluzív iroda hosszútávra kiadó. Tel: 06-20-9443-
356

GARÁZS
+ Kiadó garázst keresek rövidtávra az Erzsébet királyné
krt. és a Kossuth L. utca környékén. Érd: 06-20-450-7210
+ Raktár, garázs Gödöllőn kiadó. Tel: 20-9455-583

ÁLLÁS
+ Az angol használt ruhával foglalkozó MITU SHOP KFT
kisegítő munkatársat keres gödöllői üzletébe! Eladói gya-
korlattal rendelkező, csapatban és önállóan is dolgozni
tudó, megbízható, pozitív személyiségű jelentkezőket
várunk. A fényképes szakmai önéletrajzokat az alábbi
e-mail címre várjuk: info@mitu.hu !
+ TAKARÍTÓNŐI ÁLLÁSRA KÖZÉPKORÚ HÖLGYET KERE-
SÜNK HOSSZÚTÁVRA, GÖDÖLLŐI MUNKAHELYRE, NAPI
8 ÓRÁRA. BEJELENTETT ÁLLÁS. ELVÁRÁSOK: MUNKÁ-
JÁRA IGÉNYES, PRECÍZ ÉS GYORS, JOGOSÍTVÁNNYAL
és saját gépkocsival RENDELKEZŐ, MEGBÍZHATÓ, NEM-
DOHÁNYZÓ. NETTÓ FIZETÉS 160.000,- FT. GÖDÖLLŐ ÉS
KÖZVETLEN KÖRZETÉBŐL FÉNYKÉPES BEMUTATKO-
ZÓ LEVELET VÁRUNK: email: gaalautohaz@opelgaal.hu
OPEL GAÁL GÖDÖLLŐ Rét utca 18.
+ TERÜLETI KÉPVISELŐT keresek táblagéppel, okostele-
fonnal végezhető munkára. Nemzetközi üzlet, határtalan
lehetőség. 06-20-777-1122 Károlyi Péter

+ Gödöllői műanyagüzem felvesz há-
rom műszakos munkarendbe betaní-
tott munkásokat. Tel: 70/365-5010
+ A Fővárosi Önkormányzat Gödöllői
Idősek Otthona (2100 Gödöllő, Dózsa
György út 65.) felvételt hirdet ÁPOLÓI
munkakör betöltésére, 12 órás mun-
karendben (12 óra nappal/ vagy 12
óra éjszaka). Feltétel: Ápolói vagy ápo-
ló-gondozói végzettség. Jelentkezni
személyesen Kissné W Beáta, intéz-
mény vezetőápolónál vagy e-mailben le-
het: fonover@idosekotthonagodollo.hu

+ Jogosítvánnyal rendelkező, férfi munkatársat keresünk
temetői munkára. Jelentkezés személyesen, fényképes
önéletrajzzal: Gödöllő, Dózsa Gy. út. 16. szám alatt. Tel:
06-30-478-3673
+ Álláslehetőség. Munkatársat keresünk LÉGKEZELŐ és
HŐKÖZPONT ÜGYELETES munkakörre, határozott idejű
szerződéssel. Elvárások: középfokú végzettség; precizi-
tás, megbízhatóság, önálló munkavégzés. Előny: felhasz-
nálói szintű számítógépes ismeretek; csőszerelési- vagy
hajtástechnikai gyakorlat. Amit kínálunk: versenyképes
jövedelem, beutazási hozzájárulás, cafeteria. Munka-
végzés helye: Gödöllő. Munkavégzés jellege: Műszakos.
(12-24-12-48). Fényképes, magyar nyelvű önéletrajzát
az alábbi elérhetőségek valamelyikére várjuk: Levelezési
cím: H-4030 Debrecen, Berta u. 7. E-mail: job@kontent.
hu
+ SOFŐRÖKET keresünk nemzetközi áruszállításra. B jo-
gosítvány elég, kiemelt fizetés. Irodai munkára keresünk
munkatársat. Angol, német nyelvtudás előnyben. 06-70-
618-2979
+ Gödöllői M. PETROL Benzinkút felvételt hirdet TÖL-
TŐÁLLOMÁS KEZELŐ – PLACCOS állás betöltésére. Je-
lentkezni szakmai önéletrajzzal a benzamobil@gmail.
com címen vagy személyesen a töltőállomáson lehet.
+ GÉPKOCSIVEZETŐT keresünk hosszútávra, gödöllői
telephelyre! C kategóriás jogosítvány és GKI igazolvány
megléte szükséges. Korai kezdés, de biztos állás. A sofor.
godollo@gmail.com -ra várjuk a jelentkezők önéletrajzát.

+ Szépségszalonba – Gödöllő, Petőfi Udvarban – vállal-
kozó munkatársat keresünk: KOZMETIKUST, PEDIKŰ-
RÖST, MANIKŰRÖST, MŰKÖRMÖST, ill. MASSZŐRT. Érd:
06-20-9750-535
+ Azonnali belépéssel keresünk alapítványi iskolánkba
TESTNEVELÉS SZAKOS általános iskolai tanárt Veres-
egyházára. Jelentkezni a gyermekliget.veres@gmail.com
e-mail címen vagy a 06-30-500-2457 telefonszámon le-
het.
+ KÖNYVELŐT vagy ADATFELVIVŐT keresek napi 4 óra
munkára Gödöllőre. Nyugdíjasok előnyben. Tel: 06-30-
2019-678
+ BÉBISZITTERT keresek másfél éves kislányom mellé,
heti 3 alkalommal 16.00-19.30-ig. Tel: 06-30-827-0769
+ Vagyonőröket keresünk akár beugrónak is Gödöllői te-
lephely őrzésére! Érdeklődni lehet: ganz.control@gmail.
com vagy 06-30-4598-622

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, dip-
lomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
06-20-543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.
com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! Fakivágás, sö-
vényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés,
gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotációs kapálás.
Gyepszellőztetés. Metszés, faültetés. Ágak, levelek el-
szállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kert takarítás. Gépi
permetezés. 06-30-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, ta-
nácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel:
06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. Tel: 06-20-
9527-289, 06-28-476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 06-
30-333-9201

2017. december 12. gödöllői Szolgálat 13Hirdetés



2017. december 12.14 gödöllői Szolgálat Hirdetés

+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 06-20-4359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás
06-70-502-5620
+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása Gödöllőn. To-
vábbi információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont
egyeztetés: 06-20-367-4274
+ LOCSOLÓ, MÉRŐK tervezése, beépítése, átadása. Cir-
kók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítá-
sa, javítása. Tel: 06-20-9527-289, 06-28-476-229
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény
esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk.
Tel: 06-70-621-6291
+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bútoráthúzás olcsón,
gyorsan, garanciával. Minőségi szövetek. Ingyenes felmé-
rés. Egyedi franciaágy, ülőgarnitúra elkészítése a kívánt mé-
retben. Tel: 06-20-943-2828, Facebook: „Kárpitos Gödöllő”
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cse-
réje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Ké-
szíttesse fel redőnyeit a téli időszakra! Új redőny azonnal
megrendelhető! Péter úr, 06-20-3685-888
+ HÁZTARTÁSI KISGÉPSZERVIZ. Mosó-, mosogatógé-
pek, tűzhelyek, villanybojlerek, mikrosütők, takarítógé-
pek, egyéb háztartási gépek beüzemelése, javítása, kar-
bantartása Gödöllőn és környékén. 06-20-463-2765
+ LAMINÁLT PARKETTA LERAKÁSÁT VÁLLALJUK. Tel:
06-20-266-0104

+ KÖLTÖZTETÉST, SZÁLLÍTÁST
vállalunk 3,5 tonnás tehergép-
járművel Gödöllőn és környé-
kén. Igény esetén rakodókkal
és azonnali kiszállással is!! Tel:
06-20-263-8166
+ TAKARÍTÓCSAJOK vállalják
Gödöllőn és környékén lakások,
irodák, családi házak, üzletek,
boltok kis, illetve nagytakarítá-
sát! Rendszeres, alkalmi nagy-
takarítás! 0620-351-6738, 06-
20-218-8491, takaritocsajok@
gmail.com

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, sze-
mölcs, bőrkeményedés, vastag
benőtt gombás köröm keze-
lése, ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dolgozó
házaló kontároktól! 30 év szak-
mai háttér. Bárándi József 06-
20-532-7275

ADÁS-VÉTEL
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron, első
vevőként, bútorokat (romosat is), festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csil-
lárt, ékszereket, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csip-
két, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi
tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is.
06-30-308-9148
+ Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútorokat, fest-
ményeket, ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, antik órá-
kat, stb. Teljes hagyatékot első vevőként legmagasabb
áron. Kiszállás díjtalan. Érd: 06-20-280-0151, heren-
di77@gmail.com
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállás-
sal vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, min-
denféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és
hiányos darabokat is), régi pénzeket, bizsukat és éksze-
reket, borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT.
Legmagasabb áron vásárolunk első vevőként! Tel: 06/1-
293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961
+ Olcsón eladók háztartási gépek (mélyhűtőláda, villany-
tűzhely, kettős rezsó, fritőz, mosógép, olajradiátorok,
porszívó), vadiúj csészék, poharak, új lepedők, heverők,
vasalógép, lombszívó. Tel: 06-20-999-6453
+ Eladók: kabátok, bőrcsizma, kosztüm, blézer, sapka, sál,
asztal pohár, kávéskészlet, terítő, dísztárgyak. Tel: 06-30-
790-0172

+ Gyönyörű koloniál bútorok eladók: 50.000 Ft/ db. Érd:
06-20-341-4088

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküz-
letünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszere-
lés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minősé-
gi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben) 06-30-536-4300, 28/611-728 www.akkugodol-
lo.hu

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészet-
ből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lé-
pesméz, Propolisz, Virágpor, DIÓBÉL kapható. 3kg fölött
házhoz szállítjuk.06-30-9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Rep-
ceméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cseré-
be elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő,
Lovas u.3. 28/417-913
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Beküldési határidő:
2017. december 19.
A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Medveczki Lászlóné, Jókai
u. 4., Kollár Tímea, Szent Já-
nos u. 17.
A Dűlő Borkereskedés 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Selmeci Zsolt, Szabadság út
101/C, Vulcz Petra,Országalma
u. 35.
A Happy Box 2000 Ft-os vá-
sárlási utalványát nyerte:
Lakatos Györgyi, Kossuth L.
u. 49.
A Városi Múzeum ajándékát
nyerte:
Bagyinka Pálné, Jókai u. 6.,
Hibó Zsófia, Kossuth L. u. 49.
A Mezőgazdasági és Kerté-
szeti Áruház 1000 Ft‐os vá-
sárlási utalványát nyerte:
Horváth János, 2111 Szada,
Szabadság út 28. , Rétfalvi Je-
nőné, Turul u. 15.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsolá-
son való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár
e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai című-
ket is megadják! Köszönjük!

BELVÁROSI JEGYIRODA INFORMÁCIÓ
A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 6.) jegyet válthat az ország
az ország szinte bármelyik színházi előadására, koncertjére, fesztiváljára,
sporteseményére és kulturális rendezvényére.
Jegyvásárlási lehetőség az Interticket, Ticketportal, TicketExpress, TicketPro
és a Jegymester rendszerein keresztül. Online jegyrendelés több száz jegyiroda több ezer
rendezvényére Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban.
A jegyirodában fizethet bankkártyával, SZÉP-kártyával, Erzsébet-kártyával és Kultú-
rautalvánnyal is (Edenred, Erzsébet-utalvány).

BELVÁROSI JEGYIRODA ÉS SZERVEZÉS
Jegyiroda: info@muza.hu Tel.: +36-28-514130, +36-70-4527268

Nyitva tartás: hétfő ZÁRVA, kedd-péntek 11.00-18.00 NYITVA, szombat 9.00-13.00
(a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA),

vasárnap: ZÁRVA (a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA)


