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Kodály Zoltán emléke előtt tisztelgett a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar december 16-i koncertjével.
(5. oldal)
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Hatalmas érdeklődés kísérte Náray Tamás Zarah
c. könyvének és Snow Ballerinas 2017/18-as kollekciója legszebb darabjainak bemutatóját.
(6. oldal)

Gémesi Csanádot választották meg a 2017-es év
Pest megyei sportolójának, míg három gödöllői
intézmény kapott díjat a tanévi Diákolimpia versenyeken elért eredmények alapján a Pest megyei
Sportkarácsony díjátadó ünnepségén (8. oldal)

GÖDÖLLŐRŐL VISZIK A SZERETET ÜZENETÉT
Több mint három évtizede,
hogy egy gyermek a betlehemi Születés Bazilikában égő
örökmécsesről lángot vesz,
hogy azt tovább adva, szerte
a világba elvigye a karácsony
üzenetét, hirdesse a szeretetet
és a békét. A láng tizedik alkalommal érkezett meg Gödöllőre
vasárnap délután, hogy innen
induljon útnak a magyar otthonokba.

Fotó: Balázs Gusztáv

Megérkezett a Betlehemi láng

Az ENSZ 1986-ot a béke évének
nyilvánította, s abban az esztendőben egy Habsburg Rudolf
nevét viselő osztrák cserkészcsapat
ötlete alapján lett a béke szimbóluma a betlehemi Születés Bazilikában
égő láng. Azóta évről évre Bécsből
– cserkészek kíséretében – egy-egy
különleges gyermek indul Jézus születésének helyszínére, hogy a jászol

helyén épült templomban található
örökmécsesből lángot vegyen. Ezt
utána lámpásba zárva viszik repülővel Bécsbe, ahol egy nagyszabású ünnepség keretében veszik át az
egyes országok cserkészküldöttségei, aki azután tovább adják hogy

minél több otthonba eljusson és karácsonyig folyamatosan égjen.
Gödöllőre először 2008-ban jutott
el a Betlehemi láng, s azóta minden
esztendőben ünnepélyes keretek között érkezik meg, s a Magyar Önkormányzatok Szövetségének szerve-

zésében innen viszik
tovább az önkormányzati vezetők az ország
számos településére,
s adják tovább templomaikba és otthonaikba.
A rendezvényen Pelyhe József alpolgármester mondta el ünnepi
gondolatait. Beszédében az egymásra való
odafigyelés, a szeretet,
a másik ember iránti alázat fontosságára
hívta fel a figyelmet.
Mint mondta, az a feladatunk, hogy
megőrizzük emberségünket, s a karácsony kiváló lehetőség arra, hogy
megnézzük, mivel tudnánk szebbé és
jobbá tenni a körülöttünk élők mindennapjait.
(folytatás a 6. oldalon)

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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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK
Településképi kézikönyv és
rendelet
A képviselő-testület idei utolsó rendes ülését a Királyi Váróban tartotta
december 14-én. Elsőként elfogadták
Gödöllő településképi arculati kézikönyvét és rendeletet alkottak a településkép védelméről.
A településkép védelméről 2016-ban
alkotott törvény jelentős változáso-

kat vezetett be az építésügyben. A
törvény célja az építési beruházások
támogatása, egyúttal a városok és
községek sajátos településképének
védelme és alakítása. A gyakorlatban
ez azt jelenti, hogy a korábban önálló
önkormányzati rendeletekben meghatározott, és a településkép védelmet szolgáló szabályokat egy önálló
rendeletben, a településképi rendeletben kell szerepeltetni.
A településképi arculati kézikönyv
hivatott arra, hogy az építtetők számára közérthető módon ismertesse
az egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével javaslatot tegyen a
településképhez illeszkedő építészeti
elemek alkalmazására.

Új sportkoncepciót fogadtak el
Elfogadták a 2018-2020-ig terjedő
időszak önkormányzati sportkoncepcióját, aminek kidolgozását egyaránt
indokolta a gödöllői sportélet fejlődése, a változó jogszabályi környezet
és a helyi prioritások átgondolása.
Módosulnak az önkormányzati költségvetés sportkeretének eddigi elosztási elvei. Megmarad a kiemelten támogatott egyesületek köre. A
sportiroda az I. keretben meghatározott támogatási összegre jogosult
egyesületekre a 2018. évi előterjesztésben tesz javaslatot.
A II./a keret összegére azok az egyesületek, illetve szakosztályok pályázhatnak majd, akik versenysport
tevékenységet folytatnak, míg a II./b
keret forrására kimondottan szabadidős sporttevékenységgel foglalkozó
egyesületek, szervezetek adhatnak
majd be pályázatot.
Az elosztási elv megváltoztatásával
hatékonyabban lehet eljuttatni az
önkormányzati pénzeket a pályázó
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Közélet

egyesületeknek. A kiemelten támogatott városi sportszervezetek körét
évente felül kell vizsgálni a sporteredmények és – elsősorban az utánpótlással – végzett munka tükrében.
Az önkormányzat tulajdonában lévő
sportcélú ingatlanokon az elmúlt évtizedben részben TAO-s források révén jelentős fejlesztések valósultak
meg. Örömteli, hogy a koncepció
megalkotásának folyamatával egy

időben is további jelentős fejlesztések kezdődnek meg. A város sport
iránti elkötelezettségét jól szemlélteti és bizonyítja, hogy a köznevelési
intézményeket „államosító” jogszabályi döntés, valamint az ezzel
együtt járó, szolidaritási adó formájában történő nagy összegű állami
támogatáscsökkentés ellenére az önkormányzat ragaszkodott a sportcélú
létesítmények további működtetéséhez, mely többek között a Hajós Alfréd uszoda, valamint a tornatermek,
tornacsarnokok körét is magában
foglalja. Kizárólag ebben az esetben
biztosítható, hogy a létesítmények
használata és üzemeltetése a lehető
legoptimálisabb módon történjen.
Az utánpótlás-nevelés támogatása
különösen fontos a kiváló oktató- és
nevelő munkát végző és a versenyeken kiemelkedő eredményeket elérő
szakmai műhelyek esetében.
Bár az óvodák kivételével a köznevelési intézményekben folyó szakmai
munka feletti önkormányzati kontroll szerep szinte teljes egészében
megszűnt, a város irányított motivációs támogatási rendszeren keresztül továbbra is támogatja az iskolai
tanórán kívüli sportrendezvényeket,
sportversenyeket, s hozzájárul a diákolimpiai felkészüléshez is.
Az önkormányzat a Gödöllői Sport
Közalapítvánnyal karöltve a jövőben
is meghirdeti, megszervezi és lebonyolítja a „Gödöllő Sportjáért”, az
„Év Edzője”, és az „Év Sportolója”,
valamint a „Jó tanuló, Jó sportoló”
díjátadó rendezvényeket.

Kerékpárforgalmi hálózati
terv
Elfogadta a testület Gödöllő kerékpárforgalmi hálózati tervét. A

városi kerékpárút hálózat fejlesztésére 248,3 millió forint pályázati
támogatást nyert az önkormányzat a
Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Programból. A hálózati terv
elkészítése a pályázati feltételek között szerepelt. A feladattal 3 ajánlattevő közül a Tandem Mérnökiroda
Kft-t bízták meg.
A készülő tervet a képviselő-testület
által létrehozott kerékpáros munkacsoport és a Magyar Kerékpáros
Klub gödöllői szervezete is véleményezte. Az elfogadott terv jó alapja
lehet a közeljövőben elkészítendő új
közlekedési koncepciónak.
Az egyik legfontosabb fejlesztési
javaslat a Gödöllő-Vác összekötő út
mentén elkezdett infrastruktúra fejlesztés folytatása és a ráhordó környező nyomvonalak kialakítása.
A helyszíni vizsgálat alapján a terv
készítői megállapították, hogy a gépjárművek relatív gyorshajtással közlekednek. Egy baleset várható kimenetelének súlyossága nagymértékben
függ a gépjármű sebességétől. Ezért
általános javaslatuk az, hogy Gödöllőn csökkenteni szükséges a gépjárművek sebességét.
A kerékpáros infrastruktúra fontos
részének tekintik a kerékpártámaszokat. A városban már korábban is
nagy számban létesültek kerékpáros
támaszok, de ezeket egyéb helyeken
is telepíteni javasolják.

Új beruházások közbeszerzése
Módosították az önkormányzat
2017. évi összesített közbeszerzési
tervét. A dokumentumba új eljárásként bekerült a „Dózsa György út kerékpárút építése és térrendezés” valamint a „Közösségi tér kialakítása,
tereprendezés, térburkolások” tárgyú
beruházás, amely a főtér bővítésének
második üteme lesz.
Bár ezek a beruházások jövőre valósulnak meg, az időben történő eredményes befejezésük és a vállalkozói
kapacitások lekötése érdekében már
idén célszerű a közbeszerzésüket kiírni.

Vezetői pályázatok
Az önkormányzat pályázatot hirdet a
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit
Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatói munkakörére. Kovács Balázs
megbízatása december 31-én lejár.
A pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az önkormányzat dr.
Pappné Pintér Csilla és Pecze Dániel önkormányzati képviselőket kérte
fel. Az ügyvezetői feladatok ellátására
2018. január 1-jétől 2018. június 30ig Kovács Balázst bízza meg.
***
Nyugállományba vonulása miatt a
képviselő-testület a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ
igazgatója, Fülöp Attiláné veze-

tői kinevezését 2018. augusztus 31.
napjával visszavonja és határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszonyát
megszünteti. Az új intézményvezetői pályázat kiírására 2018-ban kerül
majd sor.

Négy minisztérium sem bír
Gödöllővel?
Gémesi György az Egyebekben Vécsey László közösségi oldalon szereplő közléseire reagált.
Az országgyűlési képviselő novemberben a Petőfi iskolába látogatott és
a KLIK képviselőjével együtt informatikai eszközöket adott át. Az eseményről szóló híradás az iskolában
idén megvalósult energetikai korszerűsítést úgy tüntette fel, mintha
ő abban aktív szerepet vállalt volna.
Lehet más tollával ékeskedni, mondta a polgármester, de ehhez az európai uniós támogatásból megvalósult
beruházáshoz a képviselő úrnak semmi köze nem volt. Az önkormányzat
pályázott és nyert, csakúgy mint a
Művészetek Háza hasonló fejlesztésének esetében. Ehhez képest elég
szépen beszélt arról, micsoda nagy
dolog történt a Petőfi iskolában, aminek örülünk, mert ez feltehetően a
képviselő-testület és a polgármesteri hivatali szakemberek munkájának
elismerését jelenti.
Az uszodaépítés kapcsán kisebb vita
alakult ki a facebookon, mondta a továbbiakban a polgármester, jól lehet,
a képviselő-testület álláspontja és
döntései egyértelműek.
Vécsey László kommentjében a következőt írta: A minisztériumok negyedik hónapja küzdenek azért, hogy
elkezdődhessen az uszoda építése. A
kivitelező cég az építési engedélyre
vár. Az építési engedélyhez szükséges néhány nyilatkozat és hozzájárulás Gödöllő város részéről, melyek
kiadását késleltetik és megtagadták.
Amint az önkormányzat állította
akadályokon túljutnak és meglesz az
építési engedély, azonnal megkezdődik az építkezés.
A képviselő-testület támogatja az
uszodaépítést, örül a beruházásnak
és minden szakmai segítséget megad
a megvalósításához, reagált Gémesi György. Ősszel a beruházás két
területén hozott egyhangú döntést
a testület. Az egyik az uszodából a
Rákos-patakba kerülő víz minőségére vonatkozott, a másik úgy szólt,
hogy az uszodával egy időben el kell
készülnie az Ady sétány, az Isaszegi
út és a sportlétesítmény körforgalmú
csomópontjának, amit a beruházó által felkért tervezők is javasoltak.
Az építkezéshez szükséges forrásokat nyilván a beruházó Nemzeti
Sportközpontnak kell biztosítania.
A november 23-i ülésen világosan
kiderült, hogy az önkormányzat
nem illetékes az uszoda közlekedési
kapcsolatának kiépítéséhez megítélt
50 millió forint kormánytámogatás
felhasználásában, hiszen nem ő a
beruházó és erre nem is pályázott.
Gémesi György elmondta, javasolták
Pogácsás Tibor belügyminisztériumi államtitkárnak, hogy beszéljenek
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beruházóval az 50 millió forint projektbe történő bevonásáról.
Az uszoda építés kiemelt állami beruházás és a képviselő úr korábbi
nyilatkozatában értésre adta, hogy
semmi közünk hozzá és nem is tudjuk megakadályozni a projektet.
Akkor miért írja azt, hogy négy minisztérium által végzett munkát mi
akadályozzuk?
A közösségi portálon szereplő állítást
úgy értékelte Gémesi György, hogy
az menekülés a tehetetlenségtől, hiszen lassan négy éve nem épül az
uszoda.
Végül azzal fordult a fideszes képviselőkhöz, hogy tájékoztassák az
elmondottakról Vécsey Lászlót, s
kérjék, tartózkodjon a testületet és az
egyhangú döntéseket méltánytalanul
minősítő nyilatkozatokról, továbbá
jelezze végre, mivel akadályozza az
önkormányzat négy minisztérium
szakmai munkáját.

Egy mondatban
A képviselő-testület határozatlan
időre a Gödöllői Városi Múzeum
használatába adja raktározási célra a
Munkácsy Mihály u. 3/b., 219. szám
alatt található 50 négyzetméteres lakást.
***
Nyilatkozatokkal segíti elő a képviselő-testület, hogy a Penta GRC
Sport Kft. pályázati támogatással
röplabda csarnokot tudjon létesíteni
egy Táncsics Mihály útról megközelíthető ingatlanon.
***
Módosították a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló önkormányzati
rendeletet.
***
Mogyoród csatlakozási szándéka
miatt február 28-ig, legfeljebb további egy hónapos meghosszabbítási lehetőséggel meghosszabbították a gyermek és felnőtt központi
orvosi ügyelet szolgáltatására vonatkozó, január 31-én lejáró közbeszerzési szerződést.
***
A képviselő-testület úgy döntött,
hogy a 2013-ban elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program és
Intézkedési Terv felülvizsgálata
nem szükséges, ezért azt az intézkedések határidejének 2018. szeptember 30-ra történő módosítása
mellett változatlan formában hatályban tartja.
***
A képviselő-testület támogatta a
Gödöllői Cserkészetért Egyesület
„Gödöllő” településnév használatára vonatkozó kérelmét.
***
2018-ban nem emeli az önkormányzat a helyiségbérleti és a
földterületi-bérleti díjakat.
***
A képviselő-testület elfogadta az
önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét.
(lt)
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Gödöllő kulturális élete a statisztikai adatok tükrében

Városunk a legélhetőbb járási székhely
Lapzártánk után, december 20-án zárul le az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat beadási határideje. Az aspiránsok
csapata Gödöllő mellett Eger, Debrecen, Győr, Székesfehérvár,
Szombathely és Veszprém, valamennyien gazdag kulturális
élettel bíró történelmi városok. Gödöllő azonban a Központi
Statisztikai Hivatal adatai alapján, a kultúra több területén is
megelőzi versenytársait. Városunk nemcsak a pályázó települések között kiemelkedő kulturális központ, hanem az adatok
alapján a hazai járásszékhelyek között is a legjobbak között
van. Az alábbi elemzések 1000 lakosra vetítve készültek.
A kulturális rendezvényeken való
részvétel arányában Gödöllő nem
csak versenytársait előzi meg, hanem
a 174 járási székhely között is kiemelkedő eredményt könyvelhet el, a 10.
helyen áll, a sorban őt követő Eger
is, csupán a 23. helyet foglalja el. Az
adatok alapján 54 százalékos a városi
kulturális eseményeken való részvétel
aránya. Ez szintén messze meghaladja a másik hét pályázó település adatait, itt szintén Eger követ bennünket,
ahol ez az arány 35 százalék.
Szintén előkelő helyen áll városunk
a múzeum látogatás tekintetében, s
nem csak versenytársait előzi meg,
hanem a járásszékhelyek között is az
élen van, a százhetvenhatos listán a
6. helyen áll, annak köszönhetően,

jelölnek meg a könyvtárba beiratkozott olvasók esetében, ami a járási
székhelyek között a 31. helyre sorolja városunkat.
Az elemzés azonban nem csak a
kulturális életre vonatkozó adatokat
vizsgálta, hanem több más szempont
alapján (pl. vállalkozások adatai,
természetvédelmi területek aránya,
gépjárművek száma stb.) felállította

Januártól megújul Gödöllő Város Önkormányzatának hivatalos honlapja. A jelenlegi arculat, ami az európai uniós elnökség, azaz 2011 óta
jellemzi a városi portált, megváltozik, s ezzel együtt új menürendszer,
könnyebben áttekinthető felület fogadja majd az információt kereső
lakosságot. A megújítás során a szerkesztők a korábbi lakossági észrevételeket is felhasználták, s bíznak benne, hogy az új honlap egyaránt elnyeri majd az itt élők és a városunkba látogatók tetszését.

A következő hetekben a korábbi évek szokásait követve lapunk téli
szünetet tart, januárban azonban megújulva köszönti majd a kedves
olvasókat.

hogy a látogatási arány 57 százalék.
Gödöllő kulturális életének egyik
motorja a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ, s ezt igazolják az adatok is, amik 43 százalékot

az élhető járásszékhelyek sorrendjét
is. Ennek az eredménye mindenképp
figyelemre méltó: a százhetvennégy
település közül Gödöllő az első helyen áll.

Pályázatok diákoknak és amatőröknek

A Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál és a Gödöllői Református Líceum közös szervezésében nagy sikerrel lezajlott 2015-17.
évi pályázatok után ismét meghirdetik „Ember és Természet” témájú
versenyüket az ország valamennyi
felső tagozatos és középiskolás diákja
számára, lehetővé téve, hogy fotó formájában bemutassa a természettel és
annak védelmével kapcsolatos gon-

Megújul gödöllő honlapja

januártól új köntösben
a gödöllői szolgálat

eGyre több téma a nemzetközi természetfilm fesztiválon

Mint arról lapunk egyik korábbi
számában már beszámoltunk,
február 28-ig lehet nevezni a
2018-as gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválra,
aminek keretében 2018. május
25-27. között két filmszemlét
hirdetnek meg, a Nemzetközi
Filmszemlét és a Kárpát-medencei Filmszemlét. A szervezők azonban most sem csak
a profi alkotókra gondolnak,
két pályázatot is meghirdettek
diákok, valamint amatőrök részére.
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dolatait, észrevételeit. A versenyre
külhoni magyar ajkú fiatalok jelentkezését is várják, a Kárpát-medence
bármely területéről.
Nevezni természetfotó, harmónia-összhang, valamint „Ezek is mi
vagyunk” – természet és környezetvédelem kategóriában lehet.
A versenybe olyan fotókat várnak,
amelyek az ember és a természet
kapcsolatát, szépségét, értékét és hibáit mutatják be, sajátos, művészi
aspektusból láttatják, értetik meg a
természettel való kapcsolatunkat.
Ebbe beletartozhat a természetfotó,
de az olyan alkotás is, ami sokkoló,
figyelemfelkeltő, elgondolkodtató. A
pályázatra 2018. április 25-ig lehet
nevezni.
A Gödöllő térségéből pályázók számára Gödöllő Város Önkormányzata különdíjakat ajánl fel a térségi
kezdeményezés, a térségi fiatal alkotok munkájának támogatására és elismerésére.
Várhatóan nagy érdeklődés kíséri
majd a Kárpát-medencei amatőr film-

és riporter pályázatot is, amelynek
célja, hogy bemutassa, a nem szakmabeliek szerint ki, vagy kik azok az
emberek, csoportok, civil szervezetek
ma a Kárpát-medencében, akik a természet- és környezetvédelem területén kiemelkedő munkát végeznek.
A Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál szervezői az őket
bemutató rövidfilmeket és a riporterüket keresik.
Nem a film művészeti értéke, hanem a
riport témája, az ember vagy a csoport
tettének és tevékenységének bemutatása a díjaik fő mérvadója.
A zsűrizett filmek a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál idején a nagyközönség számára vetítésre kerülnek az
Alsóparkban a hagyományosan felállításra kerülő LED-falon, valamint
megjelennek az online médiában. A
nevezéseket április 10-ig várják.
A pályázatok részleteiről a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál Gödöllő
godollofilmfest.com internetes oldalán, a pályázatok menüpont alatt tájékozódhatnak az érdeklődők.

emlékezés bárdy Péterre
December 13-án volt egy esztendeje, hogy elhunyt Bárdy Péter, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium címzetes igazgatója, a Török Ignác
Gimnázium egykori tanára. Az évfordulón tanár társai közösen emlékeztek rá a Dózsa György úti temetőben.
„Hiányzol Péter!
Egy éve már, hogy eltávozott közülünk Bárdy Péter. Hitem szerint itthagyta fájdalmait. Nekem Péter kémiaszakos társam volt. Majdnem
egyszerre kezdtük a pályát, egymást támogatva tanultunk meg nevelőkké lenni. Szívemben őrzöm mosolyodat, fülembe csengenek kedves,
időnként „heccelődő” mondataid. Eszembe jut, amikor a Tátrában versenyezve kapaszkodtunk vissza Ótátrafüredről a „Nalepku” menedékházhoz egy otthagyott hátizsákért… Nagyon
sajnáltam, amikor a szolgálni-, a tenniakarás elvitt a Premontrei Gimnáziumba, de a barátság, az együttműködés,
az egymásnak való segítés az életed végéig megmaradt. Hiányzol Péter, hiányzol, nemcsak nekem, hanem sok
törökös, premis kollégádnak és egykori diákodnak. Karasz Gyöngyi”

Az elmúlt negyedszázad során az olvasói igények is megváltoztak, s
a jövő esztendőtől ennek megfelelően alakul át a Gödöllői Szolgálat
szerkezete és online felülete is. Olvasóink egy-egy hírről, eseményről a lap internetes oldalán bővebb beszámolót és gazdagabb fotó
illusztrációt találnak majd, a legfrissebb hírek így hamarabb jutnak el
az érdeklődőkhöz.
A papír alapon megjelenő újság is megváltozik, a korábbinál kisebb
– postaláda barátabb – méretben vehetik majd kézbe a gödöllőiek,
akikhez továbbra is ingyenesen jut el a Gödöllői Szolgálat.
A hirdetők számára is a korábbinál több lehetőség áll majd rendelkezésre: igény szerint választható lesz a kizárólag online vagy papír
alapú hirdetés, de természetesen a mindkét felületen történő megjelenésre is lesz mód.
Mindezek mellett lapunk önálló facebook oldalon is megtalálható
lesz.
Bízunk benne, hogy a Gödöllői Szolgálat új megjelenési formái elnyerik
majd az olvasók tetszését.
Minden munkatársunk nevében áldott karácsonyt, és eredményekben
gazdag, boldog új esztendőt kívánunk valamennyi kedves olvasónknak
és partnerünknek!

nem lesz munkaszüneti naP december 24.
Bár szinte folyamatosan lebegtetik a különböző politikai
erők, idén már biztos nem,
de úgy tűnik, jövőre sem lesz
munkaszüneti nap december
24-e, miután nem gyűlt össze
a népszavazás kiírásához elegendő aláírás. A hírt a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a
múlt héten jelentette be.
Ennek ellenére jövőre épp elég pihenőnap, hosszú hétvége teszi majd
könnyebbé életünket. Mivel január
1. hétfőre esik, rögtön egy hosszú
hétvégével indul az új év, majd, mivel nemzeti ünnepünk, március 15.
csütörtökre esik, és pihenőnap lesz
a péntek is (igaz, ezt március 10-én,
szombaton le kell majd dolgozni),
így négynapos pihenő vár ránk.
Március 30. péntek (nagypéntek)
munkaszüneti nap, s mivel az ünnepet záró húsvét hétfő is az, itt is négy
napot tölthetünk otthon.
A következő munkanap átcsoportosítás április 21-én lesz, ekkor dolgozni
fogunk, viszont április 30-a, hétfő
pihenőnap lesz, így május 1-jével
együtt ismét négynapos hétvégére

készülhetünk. Mivel a pünkösdöt
is májusban ünnepeljük, május 21.
hétfő háromnapossá teszi a hétvégét.
Hétfői napra esik augusztus 20. is, s
mivel államalapítás ünnepe is munkaszüneti nap, itt nem lesz szükség
munkanap átcsoportosításra.
Októberben viszont igen, 13., szombat munkanap lesz, cserébe viszont
október 22. pihenőnap. Így október
23-val, az 1956-os forradalom ünnepével négynapos hétvége vár ránk.
Épp így négynapos lesz november
első hétvégéje is. A november 1-jei
mindenszentek napja mellé 2., halottak napja is pihenőnap lesz, ezt azonban november 10-én, szombaton le
kell majd dolgozni.
Amennyiben a szabályozás addig
nem változik, december 1-jén, szombaton ledolgozzuk december 24-ét,
ami hétfőre esik, s így karácsonykor öt teljes napot tölthetünk otthon.
December 15. szombat azonban
mindenképp munkanap lesz, ekkor
szilveszter napját dolgozzuk le, ami
2018-ban egy hétfői nap lesz. Tehát,
az évet hosszú hétvégével búcsúztathatjuk majd.
jk
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Ez volt 2017 – Gödöllőn
Január 22.: Csányi István és a Cimbaliband kapta a Gödöllő Kultúrájáért
Díjat.

Január 26.: Gyenes Szilárd alpolgármester lemondását követően a képviselő-testület dr. Lantai Csabát, a VÜSZI korábbi vezetőjét választotta meg.
Január 27.: A gödöllői Bárdos Istvánt
választották meg a Nemzetközi Postagalamb Sportszövetség (FCI) elnökévé.
Február 11.: Műhelymunkák címmel
nyílt kiállítás a Gödöllői Iparművészeti
Műhelyben, az ott működő művészeti
tanfolyamokon készült alkotásokból.

Február 27.: Oscar-díjat kapott a
Mindenki című
film, aminek a gödöllői Gáspárfalvi
Dorka játszotta az
egyik főszerepét.
Február 27.: Átadták az Év Sportolója díjakat. Egyéniben Gémesi Csanád
kardvívó, csapatjátékos kategóriában
Takács Doroti röplabdázó lett a legjobb. Az év edzője: Szörényi István,
Gödöllő Sportjáért díjas: Czakkel István.
Március 1.: Fonogram-díjas lett a
gödöllői Asphalt Horsemen zenekar
„Brotherhood” című albuma.
Március 15.: Gödöllő Városért Díjat
vehetett át Susanne Feichtinger, Reményi Richárd, a Gödöllői Városi Filmszínház vezetője és a Gödöllő COOP
Zrt. Szabadság tér 4. szám alatti üzlet
kollektívája.

Március 23.: Szalka Krisztina gödöllői grafikus tervét választották a 2023ban az Európa Kulturális Fővárosa
címre pályázó Gödöllő logójának.

Április 3.: Szekeres Erzsébet képzőés textilművész Krisztus síri leple c.
alkotásának részlete került a Magyar
Posta húsvéti bélyegére és a borítékra.
Április 7.: Kodály Zoltán előtt tisztelgett a Gödöllő Táncegyüttes új Székely phono című műsorával.
Április 8.: Jubileumi koncerttel ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját az
Arpeggio gitárzenekar.
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Április 22.: Megnyílt a GIM-Ház Erzsébet királyné tiszteletére rendezett
zászlókiállítása, amely a „Bölcsőtől a
koronáig – Gödöllő, a királyné városa”
elnevezésű kulturális tematikus évhez
kapcsolódott.
Április 24.: Megkezdődött a régi városháza bontása, s ezzel megkezdődött
a főtér bővítési program.
Május.: 248.340.934 forint támogatást nyert Gödöllő Város Önkormányzata kerékpáros fejlesztésekre.
Május 9.: Elhunyt Ipacs Piroska, az
Egyesített Szociális Intézmény nyugalmazott igazgatója.
Május 11.: Közlekedésbiztonsági díjat nyert az önkormányzat az „Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért” című NFM
pályázaton.

Május 13.: Gödöllő adott otthont a
Közép-magyarországi Gyermek és
Ifjúsági Néptáncosok, Népzenészek és
Népdalénekesek Találkozójának.
Május 19.: A református templomban
mutatták be Lábadi Károly: Reformátusok Gödöllőn című könyvét.
Május 19.: Elhunyt dr. Lencsés
György, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára.

Május 26-28.: Harmadik alkalommal
tartottak Nemzetközi Természetfilm
Fesztivált a városban.
Május 29.: Fennállásának 65. évfordulóját ünnepelte a Gödöllői Kikelet
Óvoda.

Május 30.: Városmarketing gyémánt
díjat kapott Gödöllő Város Önkormányzata a gödöllői főtér bővítési
programja városfejlesztési projekt
kategóriában, valamint a tavaly megrendezett „A világ felett – A Remsey
család négy generációja” című kiállítássorozat rendezvény kategóriában.
Június 3.: Nagy sikerrel rendezték
meg az Arbofesztet a Gödöllői Arborétumban.

sányi Botond, Nagy Zsófia és Eszenyi
Zsombor.
Június 7.: Gödöllő Gyermekeiért és
Ifjúságáért Díjat kapott: Gyulai Tiborné óvodapedagógus, Tápai Dóra
zenetanár és a Gödöllői Kikelet Óvoda
szakmai közössége. Gödöllő Talentum
Díjat kapott: Lukács Lilla Réka.

filmrendező, képzőművész grafikáiból
nyílt kiállítás a Művészetek Házában.
Szeptember 26.: Gödöllő és Laxenburg 20 éve létesített testvérvárosi
kapcsolatot.
Szeptember 27.: Átadták a kívül felújított Várkapitányi lakot. Az eddigi
munkák három fázisban zajlottak, a
következő lépés a belső felújítás lesz.
A projekt eddigi összköltsége 210 millió forint, amihez 16 millió pályázati
támogatást kapott az önkormányzat.

Június 8-10.: Koronázási Hétvége:
megnyílt a Bölcsőtől a koronáig – Gödöllő a királyné városa elnevezésű kulturális tematikus év.
Szeptember 9-10.: A Belvárosi Napok
rendezvényeit több ezren látták.
Szeptember 27.: Junior Prima-díjat kapott Moussa Ahmed, a Gödöllő
Táncegyüttes művészeti vezetője, a
Fricska Táncegyüttes alapítója.

Június 24.: 27. alkalommal ünnepeltük a Magyar Szabadság Napját a
Világfánál. A rendezvényen a Kaláka
Együttes vehette át a Magyar Szabadságért Díjat.

Június 24.: Magyar Örökség díjat kapott Szekeres Erzsébet textilművész.
Június 24.: Több ezren vettek részt a
Múzeumok Éjszakája eseményein.
Június 30.: Gödöllő Egészségügyéért Díjat vehetett át: dr. Váradi Mária
szakfőorvos, Novákné Finta Erzsébet,
a Tormay Károly Egészségügyi Központ gazdasági vezetője és a Tüdőbeteg szakellátó- és gondozó intézet
szakmai kollektívája.

Július 1.: Megkezdődött a Művészetek Háza és Petőfi iskola energetikai
felújítása, amire bruttó 250 millió forintos pályázati támogatást nyert az
önkormányzat.
Július 8.: Hatodik alkalommal rendezett Nemzetközi Ifjúsági Tábort Balatonlellén Gödöllő város önkormányzata.

Augusztus 20.: Felavatták Remsey
Jenő György festőművész, író szobrát
a Városi Múzeum előtt.

Június 6.: Átadták a 10 millió forintból megújított palotakerti játszóteret.
Június 6.: „Jó tanuló, jó sportoló” díjat
kapott: Ratkai Panna, Tóth Benedek,
Várkonyi Gábor, Pásztor Hanna, Patakfalvy Luca, Seregi Dominika, Var-

Augusztus 20.: Vancsó Imréné pedagógus kapta a Gödöllő Díszpolgára
címet.
Augusztus 27.: Ünnepi szentmisével emlékeztek meg a Szentháromság
templom felavatásának 10. évfordulójáról.
Szeptember 8.: Verdi Requiem című
művének előadásával nyílt meg a csaknem hetven programot magába foglaló
GödöllŐsz fesztivál.

Szeptember 17.: III. helyezett lett és
több különdíjat kapott a Bartók Világversenyen a gödöllői Langer Ágnes
hegedűművész.

Szeptember 19.: Fennállásának 40.
évfordulóját ünnepelte a Palotakert
Bölcsőde, amelynek korszerűsítésére
közel 50 millió forintot fordított idén
az önkormányzat.
Szeptember 30.: Átadták a felújított
Széchenyi utcát. A fejlesztésre közel
210 millió forintot fordított az önkormányzat.
Szeptember 30.: Hagyományőrző
családi napot rendezett a Waldorf iskola az Alsóparkban.
Október 1.: Kosztümös koncerttel
emlékeztek meg a Chopin zeneiskola
növendékei a Zene Világnapjáról.
Szeptember 5.: A felújítást követően
ismét megnyitott a városi mozi.

Szeptember 6.: Konferenciával, kiállítással és a koncertekkel emlékeztek
meg a Művészetek Házában Gödöllő
és Wageningen testvérvárosi kapcsolatának 25. évfordulójáról.
Szeptember 6.: Holnap Városáért Díjat kapott Gödöllő város önkormányzata a főtérbővítés programjáért.
Szeptember 13.: Megnyílt a Városi
Múzeum új, Téren és időn át című át
című időszaki kiállítása.
Szeptember 13.: Fennállásának 65.
évfordulóját ünnepelte a Mézeskalács
Bölcsőde.
Szeptember 14.: Megalakulásának
40. évfordulóját ünnepelte a Gödöllői
Kertbarát Kör.
Szeptember 20-22.: Egésznapos
programokkal várta az érdeklődőket a
XVI. Liszt Fesztivál.
Szeptember 22.: Huszárik Zoltán

Szeptember 28.: A Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertjével elkezdődtek a Reformáció 500 emlékév gödöllői rendezvényei.
Szeptember 31.: Az evangélikus
templom előtt felavatták a teret díszítő
Luther rózsa mozaikot.
November 11.: Ezüstérmet szerzett
Szekeres Viktória a Cyclocross EB-én.
November 17.: Erzsébet királyé Czédly
Mónika által újraálmodott ruháiból nyílt
időszaki kiállítás a kastélyban.
November 18.: A Habsburg Eilika
Alapítványt támogatta a harmadik alkalommal megrendezett Erzsébet-bált.

November 25.: Kiemelkedő színvonalú volt az Erzsébet királyné
vers- és prózamondó verseny.
December 8.: Fekete Dió-díjjal
ismerte el Kovács Balázs, a Művészetek Háza igazgatójának tevékenységét a Pest Megyei Népművelők Egyesülete.
December 9.: Koncertfúvós és
szórakoztató zene kategóriában is
arany minősítést kapott a Gödöllői
Városi Fúvószenekar.

December 15.: Gémesi Csanádot
választották meg a 2017-es év Pest
megyei sportolójának, aki az év folyamán csapatban bronzérmet szerzett
a vívó Európa Bajnokságon, illetve
ugyancsak harmadik lett az országos
bajnokságon.
December 17.: Megérkezett a Betlehemi láng, amiről karácsonyig
mindenki meggyújthatja a saját
mécsesét.
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Kodály emlékkoncert a Lovardában
Csodálatos
koncerttel tisztelgett Kodály
Zoltán emléke előtt a
Gödöllői Szimfonikus
Zenekar a zeneszerző
és zenetudós születésének 135. évfordulóján. December 16-án
este a Gödöllői Királyi
Kastély lovardájában a
Nyíregyházi Cantemus
Vegyeskar közreműködésével csendültek fel a „Szép könyörgés”, a „Miserere”, a „Jézus és a kufárok”, valamint „Budavári Te Deum” és a „Fölszállott a páva” című művek.
Szólót énekelt Rácz Rita (szoprán), Schöck Atala (alt), Balczó Péter (tenor) és Cser
Krisztián (basszus). Vezényelt: Szabó Soma és Horváth Gábor.

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Megélték és megírták
Sok mindent megtudhatunk egy korról
a történelemkönyvekből az irodalmi
alkotásokból, a képzőművészeti ábrázolásokból. Megismerhetjük az eseményeket, azok legfontosabb szereplőit,
és megtudhatjuk, mit gondolnak róluk
a kutatók, hogyan értékelik szerepüket
sok-sok évtized, esetleg évszázad távolából.
Ám aki igazán kíváncsi a történelemre,
arra, hogy a dicsőséges vagy épp tragikus eseményeket, hogyan élték meg,
hogyan értékelték ott, és akkor, annak
érdemes beleolvasni az adott korban
született levelekbe. Pontosan ezt tette Nyáry Krisztián is, aki legújabb
könyvével az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc kulisszái mögé enged bepillantást az olvasóknak, annak
résztvevőinek levelezése alapján.
A szerző több mint négyezer levélből
válogatta ki azt a százhatvankettőt, ami
végül is, a hozzájuk tartozó történetekkel együtt megmutatja, hogyan élték

meg az eseményeket és azok következményeit nagyjaink, és ellenségeink.
Igen, ebben a kötetben Petőfi Sándor,
Arany János, Kossuth Lajos, Jókai
Mór és az aradi tizenhárom – hogy csak
néhányat emeljünk ki – mellett helyet
kapott többek között Joseph Haynau
levele is.
De megtudhatjuk azt is, hogyan vélekedtek mindezekről a nők, akik férjeik,
testvéreik mellett nem csupán a hátteret

biztosították a történelem alakító családtagoknak, hanem aktív részesei is
voltak az eseményeknek. Többek között Lővey Klára, Kossuth Zsuzsanna írásait ismerhetik meg az olvasók.
No és persze ott vannak a közemberek
levelei, amikből kiderül, miért lelkesedtek, kiben csalódtak és miről pletykáltak a forradalom és a szabadságharc
idején. Ha irigyeljük Nyáry Krisztiánt
azért, hogy elolvashatta azt a több mint
négyezer levelet, azt bizonyára senki
sem sajnálja, hogy nem neki kellett kiválasztani, hogy melyek kerüljenek be
a végső válogatásba.
S, ha valaki azt gondolná, ez a dokumentum halmaz nem valami izgalmas
olvasmány, az óriásit téved. A levelek
ugyanis nagyjainkat nem költőként,
politikusként, vagy katonaként mutatja
be, hanem emberekként, akik – bár a
történelem könyvekből úgy tűnik egy
tábort alkottak - épp úgy vitatkoztak,
gyűlölték egymást, ölre mentek, mint
korunk közéletének szereplői.
(Nyáry Krisztián: Fölébredett a föld
– levelek, hősök, történetek 1848/49(ny.f.)
ből)

Ünnepi hangverseny
Az Adventi kastélynapok keretében tartotta meg hagyományos ünnepi koncertjét az Arpeggio Gitárzenekar. A Gödöllői Királyi Kastély lovardájában vasárnap
telt ház előtt léptek színpadra gitárosaink, akik ez alkalommal is a zene paletta széles skálájáról válogattak.
A fennállásának idén 25. évfordulóját ünneplő zenekar
előadását Benedek Krisztina (népi ének), Halmóczki
Sarolta (hegedű), Szutor Karina, Baji Boglárka és
Farkas Benedek (alt furulya), Juhász Kristóf (marimba) valamint a Cibri Énekegyüttes közreműködése színesítette.

Döntősek a gödöllői néptáncosok
A Gödöllő Táncegyüttes hat párosa
képviselheti Gödöllőt január 19-20án a X. Országos Ifjúsági Szólótáncverseny döntőjében.
Az Egri Kulturális és Művészeti
Központ az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület és a Martin

György Néptáncszövetség szakmai
védnökségével meghirdetett rangos
verseny célja, hogy az ifjúsági (1518 éves) korosztály kapjon önálló
bemutatkozási, találkozási, megmérettetési lehetőséget. A versenyre az
1999-2000-2001-2002-es években

Elhunyt Fábián Juli
Hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után szombaton Budapesten elhunyt Fábián Juli. Az énekesnő, dalszerző, dalszövegíró 37 éves volt. Fábián Juli a szakma
és a közönség által az egyik legtöbbre tartott magyar díva
volt, aki a dzsessz és a pop műfajában számos sikeres
produkció részese volt.
Gödöllőn is több alkalommal fellépett a Talamba Ütőegyüttessel és Csányi Istvánnal, akikkel több közös produkcióban szerepelt.

született fiatalok jelentkezhettek. A
verseny selejtezőit december 2-án
Gödöllőn, december 9-én pedig
Nyíregyházán tartották, és összesen
százkét produkcióból választotta ki
a zsűri a hatvanhét döntőst.
A nyolc gödöllői párosból a zsűri
hatot engedett tovább a döntőbe.
jk

lovAsok A Művészetek HázA színpAdán

Akusztikus koncert, vendégekkel
A gödöllői Asphalt Horsemen zenekart rockzenei körökben nem nagyon
kell külön bemutatni; a rutinos zenészekből álló csapat az idén jelentette meg második lemezét, a Brotherhood-ot, ami annyira jól sikerült,
hogy a fiúk Fonogram-díjat kaptak
az év rockalbuma kategóriában. A
lovasok idén már nem pattannak nyeregbe, de januárban egy különleges
és nagyszabású akusztikus koncerttel
lépnek színpadra Gödöllőn, mégpedig a Művészetek Házában.
A zenekar frontembere, Lőrincz Károly énekes ezzel kapcsolatban elmondta: A Művészetek Háza négyszáz
férőhelyes színházterme ideális helyszínnek tekinthető, ráadásul nemrégiben új hangtechikával szerelték
fel a helyet, így a profi körülmények adottak egy jó bulihoz.
– Mikor lesz a koncert?
– Január 27-én, szombaton,
19 órakor, a műsor címe pedig
Unplugged in my old town.
– Honnan jött az ötlet, hogy
az elektromos gitárokat most
félretéve akusztikus bulit
nyomjatok?
– Az ötlet onnan jött, hogy
maga a műfaj amit játszunk,
a southern rock, igazából a
blues/country/bluegrass muzsika egyvelege, ami akusztikus alapokon nyugszik. Igaz,
hogy mi azért az elektromos,
hangos koncertjeinket helyezzük előtérbe de már régóta játszunk
akusztikus koncerteket, ami teljesen
más jellegű, és mindig nagyon jó
hangulat kerekedik; viszont szerettük
volna egy magasabb szintre emelni és
kézenfekvő volt, hogy itt, Gödöllőn
valósítsuk meg ezt a nagy koncertet!
Nem mellesleg olyanokra is számítunk, akik amúgy nem jönnének el

egy hangos eseményre.
– Egy showcase jellegű estére készültök?
– Igen. Az előzenekar például a Művészetek Háza földszinti nagytermében fog muzsikálni, kvázi ők fogadják
majd az érkezőket. Mindent persze
nem árulok el, legyen titok.
– Ami viszont nem titok, hogy lesznek vendégzenészek is….
– Lesznek bizony. Itt is próbáltunk figyelni arra hogy vendégeink valamilyen szinten kötődjenek városunkhoz
így ha minden a tervek szerint alakul
akkor ott lesz : Szabó Attila a Csík zenekarból, Ferenczi György a Rackajamből, Vidák Róbert a Kowalsky
meg a Vegából, Hegyi Kolos a Magma Riseból, Szita Miklós a Talambá-

ból, Jesse James a Hollywood Roseból , illetve Tömpe Gábort és Végh
Miklóst is meghívtuk. Természetesen
a vokalista lányok, Pocsai Kriszta és
a feleségem, Varga Lilla is velünk
lesz a színpadon.
– Jegyeket hol lehet venni?
– Gödöllőn a Művészetek Házában
és az intézmény internetes oldalán.
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Gödöllőről viszik a szeretet üzenetét

Megérkezett a Betlehemi láng
(Folytatás az 1. oldalról)

A Betlehemi Lángról dr. Pappné
Pintér Csilla alpolgármester gyújtotta meg Gödöllő gyertyáját, majd
dr. Gémesi György polgármester-

2017. december 19.

Város-Kép

rel, a MÖSZ elnökével adta tovább
a megjelent önkormányzati vezetőknek. Ezt követően valamennyi érdeklődőnek lehetősége volt saját mécsesének meggyújtására.
Az ünnepi műsorban
Janurik Tímea, a Club
Színház tagja, Kája
Sándor, a Máriabesnyői Nagyboldogaszszony Bazilika vezető
kántora és Volter Domonkos, a Frédéric
Chopin Alapfokú Művészeti Iskola volt diákja közreműködött.
Gödöllő gyertyája az
ünnepséget követően a
polgármesteri hivatalba
került, ahol a korábbi

AKTUÁLIS ADVENTI PROGRAMOK:
DECEMBER 22., PÉNTEK
18.00: A Gödöllő Táncegyüttes műsora
18.30: Unger Balázs tanítványainak, a Piros Hetes Zenekarnak a műsora
DECEMBER 23., SZOMBAT
18.00. A Cimbaliband műsora
A Meseházban minden délután várják a gyerekeket:
December 19., kedd, 17.00:
dr. Ujváry Tamás
December 20., szerda, 17.00:
dr. Győrfi Beáta
December 21., csütörtök, 17.00:
Karlovics Andrea
December 22., péntek, 18.00:
Szabó Sándor
December 23., szombat, 18.30:
dr. Gémesi György
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

A MÁRIABESNYŐI NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKA
KARÁCSONYI MISERENDJE 2017.
évekhez hasonlóan, karácsonyig,
munkaidőben bárki meggyújthatja
(bj)
róla saját gyertyáját.

a náray – irodalom és divat
Fotók: Bolya Árpád

Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Híveket a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika karácsonyi ünnepi
szentmiséire! Az idei Karácsony egyik különlegessége a
24-én, 25-én és 26-án megtekinthető Betlehem élő állatokkal. Nagy
szeretettel hívunk mindenkit a 24-én délután 16 órakor kezdődő Pásztorjátékra, mely egy lelki előkészület és ráhangolódás a Szentestére.
December 24., vasárnap: Advent IV. vasárnapja, Szenteste
Szentmisék csak délelőtt 9 óra és 10.30 órakor!
16.00: Karácsonyi misztériumjáték, élő Betlehemmel
24. 00: Éjféli mise
December 25., hétfő: Urunk születésének ünnepe
9.00: Pásztorok miséje
10.30: Ünnepi Nagymise
18.00: Szentmise

Náray Tamás Zarah című regénye bemutatójának idei utolsó állomása volt a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében
december 16-án megtartott rendezvény, amit hatalmas érdeklődés kísért. Az est folyamán, Szily Nórával folytatott
beszélgetés során azonban nemcsak erről esett szó, hanem a szerző kitért első, „Az utolsó reggel Párizsban” című
könyvére is. Az érdeklődők nemcsak a divattervezőt, hanem az írót is megismerhették, bár Náray Tamás többször
elmondta: nem tartja magát klasszikus értelemben vett írónak.
A program első részében a közönség csodálatos ruhakölteményeket láthatott, a Snow Ballerinas 2017/18-as kollekciójának legszebb darabjait vonultatták fel a helyszínen, majd a második részben került sor a Zarah című regény bemutatójára
(melyből Farkasházi Réka olvasott fel részleteket), ezt követően pedig az est zárásaként a szerzői dedikálásra.

„raGyoGni és raGyoGtatni”
Vörös Eszter Anna különleges képeiből nyílik kiállítás a Művészetek Házában január 24-én 18 órakor. Az egyéni
stílusáról ismert alkotó munkáíról így
vall: „Mindig vonzott a különleges, az
elérhetetlen, a misztikus, a földöntúli,

fantasy filmeken és regényeken nőttem
fel, ezt a hangulatot és vonalat igyekszem a munkáimmal és “tálalásukkal”,
kereteikkel tovább vinni. Erre az utazásra invitálom a közönséget is magammal
- a világban (és a képek között) bandu-

kolva sokszor kéz a kézben jár egymással képzelet és valóság, szenvedély és
fájdalom, öröm és nyomorúság, fény
és árnyék, ragyogás és sötétség... Hatunk egymásra, azzal, hogy önmagunkat formáljuk, másokat is formálunk. S
hiszem, hogy ezért jöttünk mind erre a
világra: ragyogni és ragyogtatni.”

December 26., kedd: Szent István első vértanú ünnepe
10.30: Ünnepi Nagymise
17.30: Karácsonyi Vesperás
18.00: Szentmise
December 31., vasárnap: Szent Család Ünnepe és Év végi hálaadás
Szentmisék délelőtt 9 óra és 10.30 órakor. A Szentmisék végén a családokat megáldjuk.
18.00: Ünnepi Szentmise és Te Deum
24.00: Szentségi áldás, Újévköszöntő
Január 1., hétfő: Szűz Mária Isten Anyja, Újév
10.30: Ünnepi Nagymise
18.00: Esti Szentmise
Január 6., szombat: Vízkereszt Ünnepe, Urunk Megjelenése
17.30: Vízkereszti Vesperás
18.00: Ünnepi Szentmise
ÉLŐ BETLEHEM A KOLOSTOR UDVARÁBAN MEGTEKINTHETŐ:
24-én a pásztorjáték után, 25-én és 26-án 10-12 és 16-18 óra között.
Elérhetőség: 2100 Gödöllő, Kapucinusok tere 1., www.mariabesnyo.hu

díjat kapott a nemez betlehem

meGjelent a Gödöllői maGazin!

Lapunk idei utolsó számával – ahogy ezt már megszokhatták az olvasók – a Gödöllői Magazin téli száma is a postaládákba kerül, ami ez alaklommal is sok érdekességet tartogat. A karácsony közeledtével olyan személyekről olvashatnak
majd, akik életüket annak szentelték, hogy segítsenek másoknak. Megtudhatják
többek között, mi vitte a pálya a városunkban lévő szociális intézmények vezetőit és megismerhetik azokat a jótékonysági programokat, amelyek a rászorultak
mindennapjait teszik könnyebbé. Bepillanthatnak néhány különleges karácsony
kulisszái mögé, és kiderül, hogyan változtak hagyományos ünnepi ételeink és szokásaink.
Aki valamilyen oknál fogva nem találja a magazint a postaládában, az a Polgármesteri Hivatal portáján beszerezheti, vagy jelezze a 20/550-4981, 20/495- 2420as telefonszámon, vagy e-mailen a terjesztes@hiretvisszuk.hu címen.

Mint arról lapunk múlt
heti számában beszámoltunk, a Magyar
Mezőgazdasági Múzeumban idén is helyet
kapott a Magyar KézművességértAlapítványnyal közös szervezésben
a Betlehemi jászol című
kiállítás, amely gödöllői
sikert is hozott: Dercsényiné Horváth Gabriella nemezelő, tűnemezelő alkotása megkapta az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyik díját.
A január 7-ig megtekinthető tárlaton hivatásos és műkedvelő alkotók, kézművesek, népművészek, képző- és iparművészek munkáit láthatja a nagyközönség. A bemutatásra kerülő különleges alkotások alapgondolata Jézus születéséhez és az adventi ünnepkör tárgyaihoz, díszítőelemeihez kapcsolódik.
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Ünnepek egy négylábúval (II.rész) – A tűzijáték
Köztudott, hogy a kutyák rendkívül jó hallásuk révén rosszul
reagálnak az erős, hangos zajokra. A legtöbb négylábú retteg a vihartól, mennydörgéstől
és nincs ez másképp a petárdák, tűzijátékok robbanásával
sem.
Az év végének közeledtével fel kell
készülnünk, hogy kedvencünk biztonságos környezetben fogadhassa
az új esztendőt. Ha tudjuk, hogy kutyánk félős, Szilveszter éjszakájára
engedjük be egy fedett, zárt helyre
(előtérbe, kazánosba, garázsba), hiszen annyira megrémülhet a nagy
durrogástól, hogy a legmagasabb kerítést is képes átugrani, tetézve a bajt,
hiszen a nyílt utcán, ahol további petárdázás várja, veszélybe is kerülhet,
valamint messzire el is kóborolhat.
A gazdi is könnyebb szívvel ünnepelheti az új évet, ha tudja, hogy
kedvence otthon biztos, zárt helyen
vészeli át ezt a néhány zajos órát.

Amennyiben otthon töltjük a Szilvesztert, és négylábú barátunkon
látjuk, hogy retteg a kinti durrogás
miatt, semmiképp se babusgassuk,
vigasztaljuk, mert ezzel csak megerősítjük benne, hogy a félelme jogos és megalapozott. Maradjunk
nyugodtak és viselkedjünk természetesen az aznapi séták alatt is.
Elővigyázatosságból erősítsünk egy
bilétát kutyánk nyakörvére az elérhetőségeinkkel arra az esetre, ha mégis megtörténik a baj, és kedvencünk
elszökik otthonról félelmében. A ma
már kötelező chip is segíti a kutyus
azonosítását ilyen esetben. Időzítsük
úgy az esti sétát, hogy a petárdázás
idejére visszatérjünk otthonunkba.
Amennyiben négylábúnk minden
óvintézkedés ellenére elszökött otthonról, mindenképp érdeklődjünk a
helyi állatvédőknél vagy a gyepmesteri telepnél, hiszen könnyen előfordulhat, hogy hozzájuk került kutyusunk. Használjuk a közösség erejét.
Egy fényképpel ellátott facebook be-

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 háztartásban található. Arra figyeljünk,
hogy a gyümölcsöt picit irdaljuk be,
hiszen a viaszos héjon a legtöbb ma-

TURUL

dár nem jut hozzá a gyümölcs húsához. Ezáltal azonban az almánk még
szebb is, megfelel az ünnepi díszítésnek. Vághatunk csillag formát, vagy
csak egyszerűen hosszanti csíkokat.
Szintén elmaradhatatlan gyümölcs
ilyenkor a narancs. Válasszunk hálós
narancsot, majd a gyümölcsöt megszabadítva „fogvatartójától”, a hálót
újra hasznosíthatjuk.
Tegyünk bele például pucolt diót,
mogyorót, mandulát. Kötözzük öszsze és tegyük fel a fára. Persze ilyen
madárcsemege készen is kapható, de
mennyivel jobb szórakozás, ha gyermekeinket is bevonjuk a munkába. És
amikor sütjük a bejglit, szintén gondoljunk tollas barátainkra. Egy-egy
leesett nyers tésztadarabot gyúrjunk
össze mazsolával, aszaltgyümölccsel,
dióval, formázzunk kis golyókat, csillagot

Veszélyes karácsonyi nöVények
A karácsonyi ünnepekhez többféle
növény is kapcsolódik, azt azonban
nem szabad elfelejteni, hogy ezek
közül több is van, ami komoly veszélyt jelent a gyerekek, vagy a háziállatok számára.
FAGYÖNGY
Ez a fás szárú, félparazita életmódú örökzöld növény a magas

jegyzés is segítségünkre lehet abban,
hogy kedvencünk visszakerüljön
hozzánk. Vigyázzunk egymásra!
Az új évben is várjuk Önöket üzletünkben (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 2.), illetve webáruházunkban
(www.vetashop.hu).
Sikeres, petárdamentes boldog új
évet kívánunk mindenkinek!
vérnyomás, érelmeszesedés, krónikus anyagcsere-rendellenesség,
hasnyálmirigy, ideg, és keringési
rendszer gyógyszere. A szárát és
leveleit lehet felhasználni, mint
ahogy a gyógyszeripar előszeretettel alkalmazza is. Otthoni alkalmazása azonban orvosi ellenőrzés
nélkül nem ajánlott. A növény bogyói rendkívül mérgezőek. Méhösszehúzó hatása vetélést okozhat,
különösen veszélyes a szívbetegek,
gyermekek és háziállatok számára.
Bőrkiütést,
gyomorbántalmakat,
akár halált is okozhat.

Madarak karácsonya
Karácsonykor ünneplőbe öltözik minden. Feldíszítjük a
lakást, aminek központjában
a karácsonyfa áll. A kertben a
fákra is égők kerülnek, hogy a
korai sötétben az is szépen világítson. De az ünnep ne csak
nekünk legyen ünnep, hanem
kerti barátainknak is.
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Élő-Világ

vagy egyéb formákat és süssük ki.
Ezeket szintén akasszuk fel a kinti fenyőnkre. Karácsonykor életre
kel majd a kertünk, és nemcsak mi
örülhetünk a fánk alatti gazdag ajándékoknak, hanem kertünk barátai is
a nekik készített gazdag karácsonyfának.

MIKULÁSVIRÁG
A Mexikóból származó növényből
legtöbben a piros színűt ismerik, de
már több helyen megjelent a rózsaszínű, fehér, vagy krémszínű változata is. A kutyatejfélék
családjába tartozik, kb.
30-40 cm magasságúra
nő. Szereti a sok napfényt, ahhoz, hogy szép,
színes felső leveleket
növesszen, napi 10-12
órányi fényre van szüksége. Később, mikor már
kifejlődtek a színes felle-

EBRENDÉSZETI TELEP: GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig

9.00–19.00
Tel: 06-30-943-9898

FENYŐ
A karácsonykor feldíszített fenyőfa nemcsak akkor rejt magában
veszélyt, ha felborulva sebesülést
okoz, a rajta lévő üvegdíszek eltör-

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
December 23-24-én,
10-12 óráig

(Gödöllő, Szabadság út 21.
a HÉV-fordulónál)

Hétvégén is nyitva tartó
ügyelet

AMARILLIS
A hatalmas, tölcsér
alakú virágú hölgyliliom egyenletes szobahőmérsékleten hoszszú ideig pompázik.
Dél- és Közép-Amerikából származik, innen ered fagyérzékenysége, ezért ha nyáron kertben tartjuk,
ősszel be kell vinni fagymentes
helyre. Virágzáskor a világos, nem
túl meleg helyet kedveli. A hagymája, a szára, a levele és a virága is
mérgező. A növény bármely részéből származó nedvek a szervezetbe
kerülve gyomor-, és bélgyulladásra
hasonlító tüneteket okoznak, amit
általában hányás és hasmenés kísér.
Súlyos esetben izom-, és légzésbénulást okoz. Tünetek esetén azonnal orvoshoz kell fordulni!

nek, 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.

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ
ÁLLATPATIKA

velek, a napfényigény nem ilyen jelentős. A növény nem szereti a nagy
hideget, és a nagy meleget sem, 1722 C-on érzi jól magát. A gyerekek
és a háziállatok is könnyen felfigyelnek a színes levelekre, azonban a növény tejnedve bőrirritációt,
a szervezetbe, gyomorba kerülve
hányást okoz. Tejnedvvel érintkezve bő vízzel le kell mosni az érintett bőrfelületet, ha a
szervezetbe került, bő
folyadékfogyasztással
győzhető le a mérgezés.

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

PAN: Stan testvére, imádják egymást és minden
kutyát a telepen.

BOJTI: Ivartalanított, 2,5
éves, szuka bull kutya. Az
emberekkel rendkívül barátságos.

CUKI: Három év körüli
shar pei keverék kislány,
nagyon ember- és gyerekszerető. Kinti-benti tartásra adjuk örökbe.

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

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel: dr. Varga Ferenc
Tel.: 06/20-48-23-058
December 30-án, 10-12 óráig
Isaszegi Kisállatrendelő

Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel: dr. Michalik László
Tel.: 06/20-981-31-00
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pest megyei sportkaráCsony – Három gödöllői iskola a dobogón

Gémesi Csanád lett a megye sportolója
December 15-én adták át a
Pest megyei Önkormányzat
dísztermében a 2017-es esztendő sportdíjait, ahol városunk is érdekelt volt! Gémesi
Csanád lett a megyei sportolója, míg három intézmény is
felfért a dobogóra diákolimpiai eredményei okán.
Az év végi megyei díjátadó ünnepségen díjazták Pest megye legjobb
eredményt elérő felnőtt és utánpótlás korú sportolóit, intézményeit,
szabadidős egyesületeit, csapatait és

testnevelőit. A felnőtt kategóriában
a GEAC kardvívóját, Gémesi Csanádot választották meg az év Pest
megyei sportolójává, aki a mexikói
világkupa versenye miatt nem tudta
személyesen átvenni a díszes kupát,
helyette édesapja, egyben
a klub vezetője, Gémesi
Levente vette át a legjobbnak járó serleget és
az oklevelet.
A tanévi Diákolimpiákon
elért eredmények alapján az általános iskolák
között a második helyen

végzett a gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola, a középiskolák között
ugyan ebben a kategóriában harmadik díjat kapott a Török Ignác Gimnázium, míg második lett a Premontrei Szent Norbert Gimnázium!
Az iskolák részéről az intézményvezetők és a testnevelők vették át a
-ttdíjakat.

Utánpótlás – Két érem a Mikulás Kupán

Győztes búcsú az Extraligától

Két csapat is dobogón végzett a gödöllői Decathlon Mikulás Kupán. Az U13-as
korosztályos csapat aranyéremnek, míg a
serdülő korosztály bronzéremnek örülhetett. Az U13-as csapat tagjai voltak: Cziráki Luca,Diós Lara,Filó Dóra,Horváth
Virág,Vas Vanda,Ligárt Anna, Kristóf
Dóra, Nagy Zorka, Szabó Anna, Krizsán
Kitti, Pásztor Kata, Máthé-Barabássy
Kata, edző: Pelle Ildikó (a képen). Részletes beszámoló: www.grcvolley.hu
-ll-

Az idei Extraliga-sorozat alapszakaszában
az utolsó meccsét játszotta a Gödöllő, akik
a Jászberény otthonában szerettek volna
szépen búcsúzni a ligától és ezzel együtt
önbizalommal telve nekivágni az NB I-es
pontvadászatnak. Nos, mindkettő tervet
sikerült teljesíteni, miután 3-2-re nyertek
Széles Petráék a jászsági város otthonában. Id. Grózer György együttese négy

győzelemmel és hat vereséggel, 12 ponttal
végzett az Extraliga A-csoportjának negyedik helyén, ami azt jelenti, hogy a tavaszt
már az NB I-ben kezdi a Penta-GRC.
Az NB I. Ligában az MTK, a Budaörs, a
TFSE, a Haladás és a Palota RSC csapatai
lesznek majd az ellenfelek. Ahhoz, hogy
az Extraligába való visszajutásért játszhasson majd a pontvadászat végén a Gödöllő,
ahhoz az első kettő hely valamelyikén kell
majd végezni, ami a realitásokat nézve nem
a lehetetlen küldetés kategóriába tartozik.
Extraliga A-csoport, 10. forduló
Jászberény VT – Penta-Gödöllői RC 2:3
(–23, –14, 20, 17, –13)

küzdősport – iX. leHel kupa taekwon-do Verseny

19 gödöllő érem Jászberényből
Az idén is részt vett a Czeba
Mihály vezette Gödöllői Taekwon-do SE a Jászberényben megrendezett IX. Lehel
Vezér Kupa és egyben III.
Eperjesi Nándor Emlékversenyen, ahonnan összesen
19 éremmel tértek haza a
gödöllőiek.
A megnyitó keretében a résztvevők megemlékeztek a jászberényi egyesület elhunyt
edzőjéről, Eperjesi Nándorról és a gödöllői egyesület edzőjéről és versenyzőjéről
Bontovics Babettről is. A Gödöllői TDK
Egyesület 17 versenyzővel vett részt a versenyen és négy versenybíróval támogatta
a rendezvényt. Formagyakorlatban két

arany-, két ezüst- és öt bronzérmet, míg
küzdelemben négy ezüst- és hat bronzérmet hoztak haza a versenyzők. Mindkét
versenyszámban eredményes volt Nagy
Dorottya (formagyakorlatban 1., küzdelemben 3. helyezés), Bőti Bettina (formagyakorlatban és küzdelemben is ezüstérm),
valamint Kristóf Mátyás, Görgei Levente
és Drobni Dániel, akik formagyakorlatban

kerékpársport – díjátadó gála 2017

Év csapata lett a Bike Zone
December 9-én Csömörön rendeztek ünnepélyes díjátadót, amely
keretében átadták a 2017-es év
hegyikerékpáros szezonjának, az
XCO szakág és a Top Maraton sorozatban az összetett eredmények
alapján a dobogósoknak a jól megérdemelt díjaikat. A gödöllői Bike
Zone lett az év csapata.
A rendezvényen díjazták a 2017-es XCO
(Olimpiai Cross) Magyar Kupa, XCM
(Mountainbike Maraton) Magyar Kupa
sorozat dobogósait, illetve a TOP Maraton
sorozat első három helyezettjét. A gödöllői
Bike Zone Kerékpár Egyesület, valamint
a szintén gödöllői KTM Teszt Team versenyzői is érdekeltek voltak mind a felnőtt,
mind az utánpótlás kategóriákban.
Az év felnőtt és utánpótlás csapata egya-

ránt a Bike Zone Gödöllő lett, míg egyéniben is számos dobogós helyezést zsebeltek
be a gödöllői kerékpárosok.
Az XCO Magyar kupasorozat gödöllői helyezettjei: női Master I kategória:
Szekeres Viktória (KTM Teszt Team) 1.
hely; férfi Master I kat.: Rausch Péter (KTM TT) 3. hely; Master III kat.:
Lőrincz János (Bike Zone) 3. hely; Leány
U15: Lőrincz Vera (Bike Zone) 1. hely; Fiú
U13: Rónay Bálint 2. hely, Kiss Vince Dá-

VíVás – Világkupa, CanCun

16-ig jutott a gödöllői vívó
végzett, de ezúttal sem maradt érem nélkül
a magyar férfi kard különítmény, ugyanis
Szilágyi Áron ezüst-, míg Szatmári András bronzérmes lett a cancuni GP-viadalon.

Utánpótlás – Gödöllői érmek
Nem sikerült megismételnie a tavalyi bronzérmes szereplését Gémesi
Csanádnak az elmúlt hétvégén, a
mexikói Cancunban megrendezett
kard világkupán, miután ezúttal a
legjobb 16 közé jutás jelentette a
végállomást a gödöllői vívónak.

röplabda – reális Cél a Visszajutás

Győzelemmel búcsúzott az alapszakasztól és ezzel egyetemben
az Extraligától a Penta-Gödöllői RC
csapata, miután 3-2-es győzelmet
arattak Id. Grózer György tanítványai a Jászberény otthonában.

2017. december 19.

Sport

123-an álltak pástra a mexikói Grand Prix
versenyen, ahol Gémesi Csanád (fotó:
haon.hu) kiemeltként a 64-es főtáblán csatlakozott a mezőnyhöz. A GEAC vívója a
32-ért a brit Honeybonet verte magabiztosan 15:11-re, majd a 16 közé jutásért ennél
is könnyebb diadalt aratott: 15:5-re verte
az olasz Cavalieret. Mint utóbb kiderült, ez
jelentette a végállomást, ugyanis a koreai
Kim ellen a nyolcaddöntőben 15:10-re kapott ki Csanád. Összességében a 11. helyen

Futsal – döntetlen a lilák ellen

Legnagyobb mumus a hazai pálya
4-4-es döntetlent játszott a Covritas Futsal Team Gödöllő az Újpest FC-220 Volt csapta ellen
hazai pályán az NB II-es futsal
bajnokság Keleti-csoportjának
idei záró mérkőzésén.

és küzdelemben is a harmadik helyen végeztek.
Egy Világszövetség vezetője Gödöllőn
A Union ITF Taekwon-Do Világszövetség
elnöke és az afrikai kontinens vezetője
Don Dalton VIII. Dan nagymester Gödöllőn tartott szemináriumot, eleget téve Czeba Mihály VI. Dan mester meghívásának.
A szeminárium ellőtt a két vendég megismerkedett a Gödöllői Király Kastély látnivalóival, valamint ízelítőt kapott a magyar
gasztronómiából, amely nagyon megnyerte
tetszésüket. A szemináriumon a versenysport technikai csiszolása mellett a résztvevők különböző modern önvédelmi taktikákat sajátíthattak el. Aki betekintést szeretne
nyerni ebbe a modern harcművészetbe, azt
szeretettel várják a Gödöllői Művészetek
Házában, Czeba Mihály az alábbi telefonszámon érhető el: 06-20/530-4957.
-li-

Kiválóan szerepelnek a GEAC utánpótlás
vívói is, akik közül Zászkaliczky Piroska
bronzéremnek örülhetett a kadét női tőr
Magyar Kupa harmadik fordulójában, míg
Bevíz Édua az országos serdülő női kard
mezőnyben végzett a harmadik helyen. A
GKK Reménység országos gyerek leány
kard versenyen Halász Laura aranyéremnek örülhetett.
A junior Magyar bajnokság kard versenyén
is jól szerepeltek a gödöllői vívók: a serdülő korú Missurai Pálma egyéniben a nyolcadik lett, a Beviz Dorottya, Bata Édua,
Missurai Pálma, Szakály Borbála alkotta
csapat a hatodik helyen végezett, míg a junior férfi kard csapat csapat (Morvai Ákos,
Markolt Dániel, Tresó Mátyás, Grosso
Márkó Andor) szintén a hatodik helyen
végzett.
-li-

Baranyai Pál együttese továbbra sem
tudott még meccset nyerni hazai pályán
az idén és 15 fordulót követően a 12.,
utolsó helyen áll csoportjában a tabellán
nyolc ponttal.

A bajnokság téli pihenőre vonult, viszont a Magyar Kupában még jelenése
van a gödöllőieknek, akik december 20án a legjobb 16 között a törökbálinti Bodon Péter FC ellen bizonyíthatják azt,
hogy sokkal jobbak annál, mint amit a
bajnoki meccseken láthatunk tőlük.
Futsal NB II. Keleti-csoport, 15. forduló: Covritas CFT Gödöllő – Újpest
FC-220 Volt 4-4 (2-2) Gödöllői gólszerzők: Berta Balázs, Szilágyi Károly, Magyar Zsolt, Gruber Bálint.
-tl-

sakk – kettős Vereség

Mattoltak a Sárkányok
Kettős vereséggel búcsúztak az
idei évtől a Gödöllői Sakkbarátok csapatai, miután az NB II-ben
a Sárkány DSE 9,5-2,5 arányban,
míg a megyei pontvadászatban a
Dunaharaszti MTK 3,5-1,5 arány-

ban verte a GSBE csapatait.
NB II. Erkel csoport, 6. forduló
Gödöllői SBE – Sárkány DSE 2,5-9,5
Pest megye I/A osztály, 6. forduló
Gödöllői SBE II. – DMTK 1,5-3,5 -vb-

loVassport, díjugratás – iFj. lázár zoltáné a díj
Ifjabb Lázár Zoltán nyerte meg a Magyar Lovas Szövetség díját, 140 centiméteres Gold Tour versenyt.
A díjakat Lázár Vilmos, a Magyar Lo-

niel (mindkettő Bike Zone) 3. hely; Leány
U11: Kiss Nikoletta Bettina (Bike Zone) 3.
hely; Fiú U9: Rónay Kristóf (Bike Zone)
1. hely; Leány U9: Benedek Zsófia (Bike
Zone) 3. hely.
Top Maraton sorozat gödöllői helyezettjei: Férfi felnőtt kategória: Szalay
Péter (Bike Zone) 3. hely; Férfi felnőtt
Master I.: Árvay Dániel (Bike Zone) 3.
hely; Férfi felnőtt Master III.: Lőrincz
János (Bike Zone) 3. hely; Mini táv leány
U15: Bittmann Panna (KTM TT) 1. hely,
Sike Lili Alexandra (Bike Zone) 2. hely;
Rövid táv női felnőtt: Samu Krisztina
(KTM TT) 1. hely; Rövid táv női Master
I kat.: Szekeres Viktória 1. hely; Közép
táv felnőtt férfi: Máhr Péter (Bike Zone)
3. hely; Közép táv férfi Master II: Vastag
Szabolcs (Bike Zone) 2. hely; Hosszú táv
férfi felnőtt: Szalay Péter (Bike Zone) 3.
hely.
(fotón a KTM Teszt Team versenyzői: Szekeres Viktória, Rausch Péter
és Samu Krisztina)
-ll-

vas Szövetség elnöke, Szotyori Nagy
Kristóf, a Díjugrató Szakág elnöke és
Juhász Tibor, a versenybíróság tagja
adták át. (fotó: lovasfoto.hu)

2017. december 19.

Ajánló

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza
(GIM-Ház)
2017. december 18-tól
2018. január 8-ig ZÁRVA tart!

Áldott Karácsonyi Ünnepeket, és
Mindenkinek Eredményes,
Boldog Újesztendőt kívánunk!
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Közérdek

Felhívás – GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés
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 módosított 1996. évi 12. (VI.3.) sz.
önkormányzati rendeletében szabályozta GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozásának rendjét.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel
hozzájárultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetésben évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető.
A kitüntetés átadására 2018. március 15-én rendezett városi ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és a képviselő-testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségekre vagy szervezetekre akit (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

A MŰVÉSZETEK HÁZA, A BELVÁROSI JEGYIRODA ÉS A KIRÁLYI VÁRÓ ÜNNEPI NYITVATARTÁSA
Művészetek Háza:
2017. december 23-26. ZÁRVA
2017. december 27. 16.00-22.00
NYITVA
2017. december 28. ZÁRVA
2017. december 29. 18.00-22.00
NYITVA
2017. december 30. 14.00-21.00
NYITVA
2018. január 1-7. ZÁRVA

Belvárosi Jegyiroda:
2017. december 23. 9.00-13.00
NYITVA
2017. december 24-26. ZÁRVA
2017. december 27. 14.00-19.00
NYITVA
2017. december 28. 14.00-18.00
NYITVA
2017. december 29. 14.00-19.30
NYITVA

2017. december 30. ZÁRVA
2018. január 1-7. ZÁRVA
Királyi Váró:
2017. december 23-tól 2018. január
7-ig ZÁRVA.
2018. január 8-tól a szokásos nyitvatartás szerint várjuk a kedves látogatóinkat.

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Gémesi György polgármester
januári fogadónapját az alábbi időpontban tartja:
2018. JANUÁR 10. SZERDA, 10-12 ÓRÁIG ÉS 14-16 ÓRÁIG.

LISZI PRIMISSIMA DÍJ
A LISZI elnöksége megalapította a LISZI Primissima díjat, melynek célja a környezete és közössége érdekében áldozatosan tevékenykedő személyek elismerése, ezzel is elősegítve a lokálpatrióta értékek népszerűsítését. A LISZI
Primissima díj a helyi lakóközösség véleményének bevonásával évente egy lakótársunknak adományozható.
Azon személyekre várjuk javaslataikat, akik a LISZI területén tevékenyen hozzájárulnak környezetünk fejlődéséhez, szépítéséhez, aktívan segítik a közösségi élet erősítését s önzetlen hozzáállásukkal példaként állíthatók közösségünk számára. A jelöléseket, melyek beérkezési határideje 2017. december 31., a pelyhe.jozsef@gmail.com
címre, vagy a 20/823-1408-as telefonszámon várjuk.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. KOLESZÁR JÓZSEFNÉ, a Gödöllői Cukorbetegek Egyesület elnöke rövid, súlyos szenvedés után 2017. december 4-én elhalálozott. Búcsúztatójára december 28-án, 10 órakor
a gödöllői református templomban kerül sor.

ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

December 18-24-ig:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
December 25-31-ig:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340
ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET: 06-30/621-2968

2017. december 19.

Mozaik

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!
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INGATLAN
+ Kazinczy körúton, 2 szobás, 52nm-es, tégla, konvektoros,
műanyag ablakos, redőnyözött, parkettás szobás, jó állapotú, 4.em.i lakás sürgősen eladó. Iár 16,2M. Tel:20/7722429
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
Tel:20/944-7025
+ Kiváló vétel - jó befektetés: jó állapotú I.em.i, tégla, konvektoros, 51nm-es, erkélyes lakás a János utcában, a Petőfi tér közelében eladó. Új műanyag ablakok, redőnyök.
I.ár: 18,6MFt. Tel:20/772-2429
+ Gödöllőn minőségi, új építésű, csok képes ikerház eladó,
2szoba+ nappalis, nettó 85nmes, 375nm-es saját telekkel.
Kulcsrakész ár: 31,9MFt. Tetőtér beépítési lehetőséggel.
Tel:20/772-2429
+ Szadán 4szoba+ nappalis, új építésű, 1 szintes, kulcsrakész 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/ felújítandó 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

Hirdetés

2017. december 19.

+ Eladó 3szoba+ nappalis, újszerű ikerház 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 építésű, nappali+3
szobás ikerházak eladók! 34.9MFt! Tel:20/539-1988
+ Palotakerten 9.em-i, 44m2-es lakás kedvező 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, gondozott, 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 felújításra szoruló családi ház sürgősen eladó. Tel: 06-20-4329665
+ Eladó magánszemélytől palotakerti, 2. emeleti, 57 nmes, 2 szobás, erkélyes lakás. Érdeklődni délután: 06-70886-1899 Papné.
+ GÖDÖLLŐN HÁZAT, LAKÁST 17 millióig IRÁNYÁRON
KERESEK. Érd: 06-70-618-3294, andypeto@gmail.com
+ 79 nm-es, 4 szoba+ étkezős, 1. em. lakás a város központjában eladó. Tel: 06-30-350-2672 (16 óra után)
+ Gödöllőn, a központi részen 34 nm-es, egyszobás,
téglaépítésű, magasföldszinti, előteres, külön konyhás,
külön WC-s, konvektoros lakás teljes bútorral 13,7 M
Ft-ért eladó. Tel: 06-20-9420-748

ALBÉRLET KIADÓ
+ Albérlet kiadó hosszútávra új építésű, négylakásos
társasházban, csöndes kertvárosi részen január 1-től.
Konyha és fürdőszoba bútorral, külön fogyasztásmérőkkel. Tel: 06-20-532-7262
+ Gödöllő központjában földszinti, nappali+ 2 szoba,
konyha, fürdős, illetve ugyanott nappali+ 1 szoba, konyha, fürdős - irodának is kiváló – lakás utcai bejárattal
kiadó január-februári költözéssel. Tel: 06-30-961-7621

ÜZLET, IRODA
+ Gödöllő belvárosában a Petőfi téren, rendezett és karbantartott környezetben 40 nm-es, igényesen kialakított üzlet kiadó 2018. január 1-től. Érd: 06-20-359-0365

+ Gödöllő belvárosában, frekventált helyen, 80 m2-es utcafronti összkomfortos üzlethelyiség (iroda, bemutató
terem, rendelő stb.) 2 bejárattal, hosszútávra kiadó. (Biztonsági ajtórács, önálló mérőórák). Tel: 06-20-9443-356
+ Gödöllő belvárosában 117 m2-es, minden igényt kielégítő, exkluzív iroda hosszútávra kiadó. Tel: 06-20-9443356
+ Gödöllő központjában (Dózsa György út) 29m2-es,bútorozott,légkondiciónálóval felszerelt iroda,hozzá tartozó
2db parkolóhellyel sorompóval,kapuval felszerelt udvarban kiadó. 06-20-3464-718

2017. december 19.

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
+ TERÜLETI KÉPVISELŐT keresek táblagéppel, okostelefonnal végezhető munkára. Nemzetközi üzlet, határtalan
lehetőség. 06-20-777-1122 Károlyi Péter
+ Gödöllői műanyagüzem felvesz három műszakos munkarendbe BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, valamint Targoncavezetői engedéllyel rendelkező RAKTÁROST. Tel: 06-20942-3112
+ MITU használt ruházati üzletbe keressük kisegítő (4
órás) PÉNZTÁROS-ELADÓ Kollégánkat! Eladói gyakorlattal
rendelkező, pénztárban rutinos, önállóan is dolgozni tudó,
megbízható, pozitív személyiségű jelentkezőket várunk
gödöllői üzletünkbe. Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk: info@mitu.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; precizitás, megbízhatóság, önálló munkavégzés. Előny: felhasználói szintű számítógépes ismeretek; csőszerelési- vagy
hajtástechnikai gyakorlat. Amit kínálunk: versenyképes
jövedelem, beutazási hozzájárulás, cafeteria. Munkavégzés helye: Gödöllő. Munkavégzés jellege: Műszakos.
(12-24-12-48). Fényképes, magyar nyelvű önéletrajzát az
alábbi elérhetőségek valamelyikére várjuk: Levelezési cím:

Hirdetés
H-4030 Debrecen, Berta u. 7. E-mail: job@kontent.hu
+ AUTÓMOSÓ POZÍCIÓRA KERESÜNK KOLLÉGÁT a következő feltételekkel: - B kategóriás
vezetői engedély, - szakmai precizitás, megbízhatóság, önállóság, igényes munkavégzés.
Amit biztosítunk: - kiemelt jövedelem, - teljes
munkaidő, - stabil, megbízható munkahely,
hosszú távú munkalehetőség. Feladatkör: személygépjárművek külső,- és belső tisztításának elvégzése. Munkavégzés helye: Gödöllő.
Jelentkezzen fényképes önéletrajzzal: gaalautohaz@opelgaal.hu
+ SOFŐRÖKET keresünk nemzetközi áruszállításra. B jogosítvány elég, kiemelt fizetés. Irodai
munkára keresünk munkatársat. Angol, német
nyelvtudás előnyben. 06-70-618-2979
+ Gödöllői M. PETROL Benzinkút felvételt hirdet TÖLTŐÁLLOMÁS KEZELŐ – PLACCOS állás
betöltésére. Jelentkezni 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
– vállalkozó munkatársat keresünk: KOZMETIKUST, PEDIKŰRÖST,
MANIKŰRÖST, MŰKÖRMÖST, ill. MASSZŐRT.
Érd: 06-20-9750-535
+ Azonnali belépéssel keresünk alapítványi iskolánkba TESTNEVELÉS
SZAKOS általános iskolai tanárt Veresegyházára. Jelentkezni a gyermekliget.veres@gmail.com e-mail
címen vagy a 06-30-500-2457 telefonszámon lehet.
+ KÖNYVELŐT vagy ADATFELVIVŐT
keresek napi 4 óra munkára Gödöllőre. Nyugdíjasok előnyben. Tel: 0630-2019-678
+ Gödöllői cég munkatársakat
keres VILLANYSZERELŐ, ELEKTROMŰSZERÉSZ és KARBANTARTÓ
munkakörökben. KIEMELT BÉREZÉSSEL! Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal: evocool@evocool.eu,
06-20-775-1917
+ Vagyonőröket keresünk akár beugrónak is Gödöllői telephely őrzésére! Érdeklődni lehet: ganz.control@
gmail.com vagy 06-30-4598-622

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50
nyelven, anyanyelvi, diplomás, 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
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+ KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés, faültetés. Ágak, levelek elszállítása.
Ereszcsatorna tisztítás. Kert takarítás. Gépi permetezés.
06-30-747-6090
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+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok
cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
+ Velux árnyékolók 1 hetes szállítási
határidővel: -külső hővédő rolók, -belső
fényzáró rolók, -roletták, -energiarolók,
-redőnyök. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró
Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 0630-280-9375; 06-30-398-4815
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár
2 órán belül! Készíttesse fel redőnyeit a
téli időszakra! Új redőny azonnal megrendelhető! Péter úr, 06-20-3685-888
+ LAMINÁLT PARKETTA LERAKÁSÁT
VÁLLALJUK. Tel: 06-20-266-0104
+ KÖLTÖZTETÉST, SZÁLLÍTÁST vállalunk
3,5 tonnás tehergépjárművel Gödöllőn
és környékén. Igény esetén rakodókkal
és azonnali kiszállással is!! Tel: 06-20263-8166

ADÁS-VÉTEL

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK,
GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK karbantartása felújítása, javítása. Tel: 06-20-9527-289, 06-28-476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 0630-333-9201
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 06-20-4359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620
+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása Gödöllőn. További
információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés: 06-20-367-4274
+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bútoráthúzás olcsón, gyorsan, garanciával. Minőségi szövetek. Ingyenes felmérés.
Egyedi franciaágy, ülőgarnitúra elkészítése a kívánt méretben. Tel: 06-20-943-2828, Facebook: „Kárpitos Gödöllő”
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény
esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel:
06-70-621-6291

+ TAKARÍTÓCSAJOK vállalják Gödöllőn és környékén lakások, irodák, családi házak, üzletek, boltok kis, illetve nagytakarítását! Rendszeres, alkalmi nagytakarítás! 0620-3516738, 06-20-218-8491, takaritocsajok@gmail.com

+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket, bizsukat és ékszereket,
borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk első vevőként! Tel: 06/1-2931759, 70/942-0806, 20/465-1961
+ Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútorokat, festményeket, ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, antik órákat,
stb. Teljes hagyatékot első vevőként legmagasabb áron.
Kiszállás díjtalan. Érd: 06-20-280-0151, herendi77@gmail.
com
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron, első
vevőként, bútorokat (romosat is), festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, ékszereket, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét,
bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tárgyat
díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is. 06-30308-9148
+ GYÖNYÖRŰ KOLONIÁL BÚTOROK ELADÓK: 50.000 Ft/
db. Érd: 06-20-341-4088

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-532-7275

OKTATÁS
+ Általános iskolások korrepetálását, felzárkóztatását vállalom NÉMETBŐL. Érd: 06-20-331-9917
+ MATEMATIKA, FIZIKA korrepetálás, felvételire felkészítés minden szinten. Tel: 06-20-5565-806

TÁRSKERESŐ
+ 67 éves, enyhén molett, dohányzó hölgy társat keres. Tel:
06-30-258-0163
+ Társaság hiányában, ezúton keresem szintén független
társnőmet levelezés útján. 56 éves, 168 cm magas, 82 kg
súlyú pasi vagyok. Címem: 2117 Isaszeg Árpád út 21.

+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30-536-4300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu

EGYÉB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Repceméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz,
Propolisz, Virágpor, DIÓBÉL kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk.06-30-9891-721
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2017. DECEMBER 31.
Megfejtés: Megfejtés: Fésűs Éva egyik időszerű versének sorai.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Varga Iza, Ottlik G. u. 3., Szalma
Szilveszterné, Szabadság út 19/C.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Gugó András, Ripka F. u. 11., György
Bálint, Alkotmány u. 18/A.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Hornyák Edina Erzsébet, Palotakert 9.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: dr. Gerendai Dóra, Ambrus Z. köz. 13., Reményi Nelli, Kotlán S. u. 2.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szabolcs Józsefné,
Bethlen G. u. 51., Szilágyi Lelle Mária, Ibolya u. 70.

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

2017. december 19.

