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Már csak néhány hét és 2019. február 
4-től a Budapest–Hatvan vasútvonal 
pályarekonstrukciójának munkái miatt 
teljesen leáll a vasúti közlekedés Pécel 
és Aszód között. A 2019. december 7-ig 
tartó időszakban a vonatok egy vágá-
nyon sem közlekednek ezen a szaka-
szon, mert mindkét sínpárt elbontják és 
teljesen átépítik.

A munkák miatt azonban a teljes Bu-
dapest–Hatvan–Miskolc vonalon csök-
ken a közlekedő vonatok száma. La-
punk megkeresésére a MÁV részletes 
tájékoztatást adott a tervezett közleke-
dési rendről.

Az utasok eljutását az átépítési sza-
kaszokon vonatpótló buszokkal bizto-
sítja a MÁV-START. A teljes vágányzár 
alatt Budapest-Keleti–Pécel, valamint 
Aszód–Hatvan között az elővárosi vo-
natok közlekednek, Pécel és Aszód ál-
lomások között pedig pótlóbuszok szál-
lítják az utasokat. A vonatpótlók a vasút 
nyomvonalát követve, valamennyi érin-
tett köztes állomást és megállóhelyet 
érintik.                    (folytatás az 5. oldalon) Fo
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Visszaszámlálás
a vonatközlekedés szüneteltetéséig
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– Az évköszöntő koncerten minden év-
ben más műfaj jelenik meg. Idén mire 
helyezik a hangsúlyt?

– Gyönyörű hagyomány, hogy újévi kon-
certeket adhat a szimfonikus zenekar. A 
zenei színességre törekszünk a műsorok 
összeállításánál. Most Micheller Myrtill 
lesz a vendégünk, akivel korábban már ta-
lálkozhatott a gödöllői közönség. Egy pár 
éve Csányi Istvánt hívtuk meg, s akkor ők 
ketten énekeltek egy nagysikerű duettet. 
Most fordítva lesz, Myrtill mellett Csányi Ist-
ván lesz a „kísérő”. Az ő jazzes dalaikhoz 
illő darabokat választottunk, lesz például 

válogatás a Porgy és Bessből, valamint 
Bernstein West Side Story című műve és a 
Candide-nyitány is felcsendül majd.

– Hány előadást terveznek? Mert volt 
rá már példa, hogy a hagyományos kettő 
mellett szükség volt egy harmadikra…

– Két előadás biztosan lesz január 12-én 
és 13-án, és már most mind a kettőre elfogy- 
tak a jegyek. Épp ezért úgy döntöttünk, 
hogy amennyiben elég érdeklődő lesz, va-
sárnap délután még egy koncertet adunk. 
Ezért azt kérem, hogy aki szeretne eljönni, 
de már nem jutott neki jegy, iratkozzon fel 
a Királyi Kastély vagy a Művészetek Háza 
jegypénztárában, mert erre akkor lesz lehe-
tőség, ha legalább kétszáz főnyi érdeklődő 
összejön. 

– Milyen programok követik az újévi 
koncerteket 2019-ben? A bérletes előa-
dásokból hátra van még egy romantikus 
és egy Brahms-est, de a szimfonikus ze-
nekarnak ezek mellett sok más rendez-
vénye is van. Ezekről mit tudhatunk?

– Az évad júniusig tart, így most erre 
térnék ki. Január 26-án Gémesi Ger-
gely A Mennyek kapujában című mű-
vének lesz az ősbemutatója, ami-
re már most lehet jegyeket kapni.  
Februárban és áprilisban a két bérletes 

koncertre készülünk, 
márciusban és májusban 
pedig sok ifjúsági előa-
dásunk lesz. A zenekar 
nagy hangsúlyt helyez az 
ifjúság nevelésére.  A gö-
döllőiek talán nem is tud-
ják, hogy egy-egy  ifjúsá-
gi hangversenyt Gödöllő 
mellett öt-hat másik hely-
színen is bemutatunk a 
térségben.

– Mennyire igénylik a 
gyerekek ezeket az előa-
dásokat?

– Teltházas előadásaink 
vannak. Ehhez azonban 
az kell, hogy jó legyen a 
választott mű, és színvo-
nalas legyen az előadás. 
A közönségszervezés-
ben és az iskolákkal való 
kapcsolattartásban nagy 
szerepe van Gordos Éva 
kolléganőmnek.

– A zenekar rendszeresen fellép test-
vérvárosainkban is. 2019-re terveznek-e 
ilyen koncertet?

– Brandys nad Lábem-Stará Boleslav-
ban, Gödöllő cseh testvérvárosában adunk 
majd májusban koncertet, ahol Jaroslav 
Bayer karmester fogja vezényelni a zene-
kart, 2020-ban pedig reméljük, hogy ismét 
eljutunk Laxenburgba. 

– Mitől függ az, hogy ki áll a karmeste-
ri dobogón?

– Nem lenne szerencsés, ha mindig én 
dirigálnék! Zenei kérdésekben a Művésze-
ti Tanács dönt, ami a szólamvezetőkből, 
koncertmesterből áll össze, és ez így van 
jól. A több szem többet lát alapon döntünk 
ezekben a kérdésekben. Amikor 2010-ben 
idekerültem, azonnal megbeszéltük, hogy a 
négy bérletes koncertből kettőt én csinálok, 
a másik kettőt pedig vendégkarmester.

– Hogyan készülnek fel egy-egy kon-
certre?

– A koncertek előtti két hétben vannak a 
próbák, amikre otthon mindenki felkészül, 
megtanulja a saját szólamát. Egy-egy kon-
certre hét szolgálattal, azaz próbával ké-
szülünk fel, amiből a hatodik és a hetedik a 
főpróba, majd a koncert. Egy próba három 
órás. Tehát lényegében 5x3 óra áll rendel-

kezésünkre, ennyi idő alatt kell 
megtanítanom azt, amit azu-
tán a közönség hall. De ehhez 
persze hozzájön, amire nagyon 
sokan nem gondolnak: minden 

zenész mögött sok éves – sokszor több 
évtizedes tanulás, mindennapos gyakorlás 
áll!

– Nyolc éve vezeti a Gödöllői Szimfo-
nikusokat. A zenekar tagjai már tudják, 
amikor ránéznek a kottára, hogy mit fog 
kérni tőlük?

– Azt hiszem, nagyrészt már igen. Sze-
rencsére a legtöbb komponista nagyon 
pontosan beírta a partitúrába, hogy milyen 
tempóban, milyen dinamikával mit szeret-
ne, így nekem a legfontosabb feladatom, 
hogy ezt összehangoljam, összecsiszol-
jam. Az a jó, hogy ha meg tudom győzni a 
zenekart, hogy amit én kérek, az a legjobb 
a darabnak. 

– Mi az, amit szívesen játszanak? 
– Szerintem kedvenc darabunk nincs, de 

úgy veszem észre, hogy a gödöllői zene-
karnak a klasszikus stílus nagyon fekszik. 
Egy Mozart- vagy egy Beethoven-mű! Ez 
persze nem azt jelenti, hogy egy romanti-
kus művet, XX. századit, vagy barokkot ne 
játszanának szívesen. A zenészeknél az a 
legjobb, ha mindenevő az ember. 

– A Gödöllői Szimfonikus Zenekarra 
nem mondhatjuk, hogy egyoldalú, hi-
szen operettet, könnyűzenét és filmze-
nét is játszanak. Mennyire nehéz feladat 

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar az 
adventi koncerttel zárta az évet, ez 
azonban nem jelenti számukra, hogy 
eljött a pihenés ideje. Már készülnek 
a hagyományos Évköszöntő koncert-
re, amely iránt évről-évre nagyobb az 
érdeklődés. Többek között erről is be-
szélgettünk Horváth Gáborral, a zene-
kar vezető karmesterével.

TeheTség és kemény munka kell a sikerhez

Horváth Gábor
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egy ilyen zenekarnak könnyűzenét ját-
szania? 

– Más műfaj, más stílus, de ha az ember 
tudja a stílusjegyeket, akkor ugyanolyan 
könnyű – vagy épp nehéz – ez az adott 
műtől függ. A nehézséget a komolyzené-
szeknek inkább az szokta jelenteni, ha imp-
rovizálniuk kell. Bennünket ugyanis szigorú 
kottahűségre tanítottak és szoktattak. Az 
improvizáció, a szabad rögtönzés, az külön 
műfaj, amit mi mindig örömmel figyelünk és 
tanulunk a jazz muzsikusoktól és a cigány-
zenészektől. Ők ugyanis fantasztikusan 
tudnak improvizálni. Ők viszont sokszor azt 
tanulják meg tőlünk, hogyan kell nagyon 
precízen és kottahűen, karmesteri intésre 
játszani. Amikor olyan produkció van, ami-
kor ez a kettő találkozik, az én feladatom 
az összehangolás.  Ha ez a folyamat ered-

ményes, akkor ebből semmit sem érez a 
közönség. 

– A legtöbb karmester hangszeres ze-
nészként kezdi, ön is hegedülni tanult…

– Tizenhat évig játszottam a Szent István 
Király Szimfonikus Zenekarban, mai nevén 
a Zuglói Filharmóniában. Imádok ma is he-
gedülni, de soha életemben nem akartam 
hegedűművész lenni. Meggyőződésem, 
hogy minden karmesternek fontos, hogy jól 
ki tudja magát fejezni egy hangszeren. Én 
most sem jönnék zavarba – bár nem ezzel 
foglalkozom első sorban –, ha be kellene 
ülni egy szimfonikus zenekar hegedű szó-
lamába, mert tizenhat évig ezt csináltam. 
Épp ezért pontosan tudom, hogy a zené-
szek mit várnak el egy karmestertől, mi az, 
ami fontos nekik és mi az, amit utálnak. 
Kétfajta módon lehet valaki karmester: Az 

egyik, hogy zenekari zenészként valame-
lyik hangszer mögül felállva dirigál (Tosca-
nini például csellista volt, Zubin Metha meg 
bőgős); a másik pedig, hogy zongorista-
ként, vagy korrepetitorként kísérve az éne-
keseket, megismerve a partitúrákat lesz va-
laki karmester – itt Daniel Barenboimot és  
Vladimir Ashkenazyt a nagy zongoristákat 
említhetném, akik dirigálnak. 

– Van utánpótlás?
– Azt látom, hogy van, mindig vannak te-

hetségek. De az, hogy az illető beleteszi-e 
azt a kemény munkát, azt a sok-sok évet, 
amit az eredményességért tenni kell, és 
van-e olyan szerencséje, hogy valahol le-
hetőséget kap, az más kérdés. Azt hiszem, 
ha valaki becsülettel csinálja a dolgát, akkor 
azért egy idő után jönnek a lehetőségek. 

Nekem két óriási szerencse volt az éle-
temben. Az egyik, hogy amikor a Szent 
István Zenekarban játszottam még iskolás-
ként, megkaptam a Tücsökzenekar veze-
tésének lehetőségét – ami egy pici ifjúsági 
zenekar. Ezt az együttest nyolc évig vezet-
tem. Ott tanultam meg próbálni, dirigálni, 
felépíteni valamit. A második pedig az volt, 
amikor felkértek, hogy 2010-től vezessem a 
Gödöllői Szimfonikus Zenekart.

Korondi Judit
Az interjút teljes terjedelmében

a szolgalat.com-on és a
Facebook-oldalunkon olvashatják.

Advent idején színes, karácsony-
ra hangoló programok várják a 
gödöllőieket városunk főterén. 
December 14-től 23-ig minden 
délután érdemes lesz kilátogat-
ni, a hagyományos programok 
minden korosztálynak kikapcso-
lódást nyújtanak. 

December 14-én, pénteken 
délután rendezik a Civil Kará-
csonyt, s ekkor nyitja meg ka-
puját az adventi vásár is, ahol a 
kézművesek munkái közül vá-
laszthatnak ajándéknak valót.

Szombat délután 16 órától az 
Erkel, majd a Damjanich iskola 
diákjai adnak műsort. 16 és 18 
óra között pedig családi fotózásra 
is lehetőség lesz a Meseházban. 

December 16-án, vasárnap  
16 órakor érkezik meg a főtérre 
a Betlehemi Békeláng, amit a 
települések vezetői és képvise-
lői innen visznek tovább hazánk 

templomaiba, közösségeibe és  
az otthonokba.

A lángot Jézus születésének 
helyéről, a Születés-bazilika 
örökmécseséről cserkészek vi-
szik el a világ minden pontjára, 
hogy békét hirdessen. A rendez-
vényen mindenkinek lehetősége 
lesz, hogy a lángról meggyújtsa 
saját mécsesét. 

Ezt követően, a korábbi évek 
hagyományait követve, a Város-
házán kap helyet a Betlehemi 
Békeláng, ahol 8-16 óra között 
szintén lehetőség lesz a mécses 
gyújtásra annak, aki nem tud 
részt venni az ünnepségen. 

Végül a jövő hét egyik fontos 
programja: December 17-től 21-
ig ismét mesével várják a gyere-
keket a karácsonyi Meseházban. 
A meseolvasás minden nap 17 
órakor és 17.30-kor kezdődik.

(ny.f.)

Folyamatosan zajlik a városi 
adománygyűjtő akció, amiben 
az önkormányzat munkatársai, 
a civil szervezetek, a szociális 
intézmények mellett idén a Gö-
döllői Ifjúsági Testület tagjai is 
részt vesznek. 

A „cipősdoboz” ajándékokat 
december 15-ig adhatják le a 
Városháza portáján 8-18 óra kö-
zött, valamint a városi óvodák-
ban. A szervezők kérik, hogy a 
csomagokra írják rá, hány éves 
gyermeknek, valamint, hogy fiú-
nak vagy lánynak szánt ajándé-
kot tartalmaz-e.

A nagyobb méretű, vagy 
mennyiségű adományokról a 

szükséges adatok felvétele 
után a Forrás Szociális és Gyer-
mekjóléti Központ munkatársai 
egyeztetnek, azért, hogy elke-
rüljék a hirtelen, egyszerre beke-
rülő nagy mennyiségű adomány 
tárolásából adódó problémákat.

A szervezők bíznak benne, 
hogy a magánszemélyek mellett 
a városi cégek is kapcsolódnak 
a kezdeményezéshez, és idén 
is sokak karácsonyát szépíthetik 
meg az összefogással. Ehhez 
azonban arra is szükség van, 
hogy tudjanak arról, ha valaki 
segítségre szorul.

A program résztvevői össze-
hangolják a gyűjtést és az ado-

mányok szétosztását, 
de csak azokhoz jutnak 
el, akikről információ-
val rendelkeznek. Ezért 
kérik, hogy ha valaki 
úgy véli, környezetében 
olyan személy, család 
él, akinek szüksége len-
ne a segítségre, jelezze 
az önkormányzat Köz-
igazgatási és Szociális 
Irodájának!                  (db)

Gödöllői advent

Még Mindig várják 
az ajándékokat
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December 21-én este három ze-
nekar, köztük két gödöllői, a Space 
Rockets és a Fonogram-díjas Asp-
halt Horsemen, illetve az Ozone 
Mama (kétszeres Fonogram-díjas) 
ad jótékonysági koncertet a Trafo 
Clubban a Bethesda Gyermekkór-
ház javára. 

A Space Rockets együttes vetet-
te fel, hogy karácsony közeledtével 
egy koncerttel segítsék a Bethesda 
Gyermekkórházat, ahol idegrend-
szeri gyengeséggel született cse-
csemők fejlesztésére alakítanak 
ki helyiségeket. Ezek berendezé-

séhez (pontosabban egy speciális 
ágy megvásárlásához, ami 629.000 
forintba kerül) szeretnének segítsé-
get nyújtani. Az est teljes bevétele – 
ami a belépő- és támogatói jegyek-
ből, illetve a tombolából tevődik 
össze – ezt a nemes célt szolgálja. 
A koncertek közötti szünetben lesz 
a tombolasorsolás, a fellépők után 
pedig DJ Oldschool hajnalig játszik 
retro slágereket.

A három zenekar egy látványos 
átadó ünnepséget is szeretne, ahol 
közösen pár akusztikus dalt is elját-
szanának a gyerekeknek.          hc

Hatalmas a munkaerőhiány a har-
madik negyedévben a KSH adatai 
szerint. Nem véletlen, hogy egyre 
több az álláshirdetések száma. A 
vendéglátásban és az építőiparban 
szinte folyamatosan hirdetnek a 
cégek, az egészségügyben kiala-
kult hiány pedig már hónapok óta 
komoly gondokat okoz.

Hivatalosan már 87.700 betöltet-
len álláshely volt Magyarországon 
az idei harmadik negyedévben, ami 
20 százalékos emelkedés az előző 
év azonos időszakához képest a 
portfolio.hu szerint. 

A versenyszférában és a költ-
ségvetési szektorban egyaránt di-
namikusan növekszik a betöltetlen 
munkahelyek száma, miután sem a 
vállalatok, sem az állam nem talál-
ja már meg a megfelelően képzett 

munkaerőt. A vállalati szektorban 
63 ezer, míg a költségvetési szfé-
rában 21 ezer az üres álláshelyek 
száma.

Az iparban 25 ezer dolgozó kel-
lene, ami több mint 10 százalékos 
növekedés éves alapon, az épí-
tőiparban 5 ezerre lenne szükség, 
ami közel 50 százalékos emelke-
dés. Ez is mutatja, hogy az épí-
tőipari termelés gyors növekedése 
egyre súlyosabb gondokat okoz a 
munkaerőpiacon. Erőteljesen nőtt 
az üres álláshelyek aránya a ke-
reskedelemben (8100 fő), a szállí-
tás-raktározásban (4300 fő), vala-
mint az információ-kommunikáció 
nemzetgazdasági ágban (3400 fő) 
is.

Forrás: portfolio.hu

Itt A 2019-ES GöDöllő-NAptár
Elkészült, és sokak örömére hamarosan a postaládákba ke-
rül Gödöllő 2019-es naptára. A lakosság által minden évben 
várt kiadvány fotói ez alkalommal egyfajta gödöllői sétára 
invitálnak, városunk olyan részleteit mutatják be, amelyek 
arculata jelentősen megváltozott az elmúlt időszakban. Ter-
mészetesen most is helyet kaptak benne a városi intézmé-
nyek elérhetőségei.

(ny.f.)

Az OTP Pénztárszolgál-
tató december elejéig va-
lamennyi kártyabirtokos 
számára elküldte szerző-
dését, azok a kártyabirto-
kosok, akik ezt legkésőbb 
január 5-éig nem veszik át, 
nem kaphatnak új munkál-
tatói feltöltést kártyájukra.

Az OTP Pénztárszolgál-
tató december 5-én elindí-
totta a www.otpmindennap.
hu/szepkartya oldalt, ahol 
a kártyabirtokosok azonnal 
megtekinthetik és letölthe-
tik szerződésüket, aki pe-
dig nem mozog otthonosan 
az online világban az OTP 
Bank közel 400 fiókjából vá-
laszthat, hogy hol veszi át a 
szerződését.

Idén május 20-án új kor-
mányrendelet lépett ha-
tályba a Széchenyi Pihenő 
Kártya (SZÉP-kártya) ki-
bocsátásáról és felhasz-
nálásáról. A legfontosabb 
változás, hogy a SZÉP-kár-
tya-kibocsátóknak közvet-
lenül a kártyabirtokosokkal 
kell szerződniük. Ez csak-
nem 1,2 millió szerződést 
jelent.

Azoknak, akik postán 
megkapták és átvették a 
szerződést, nincs egyéb 
teendőjük. Az e-mailben ka-
pott linkre azonban rá kell 
kattintani, és csak az adó-
azonosító jel négy karakte-
rének megadását követően 
válik elérhetővé az egyedi 
szerződés. A leveleket nem 
kell aláírva visszaküldeni, a 
szerződést ugyanis a Pénz-
társzolgáltató 15 napon 
belül automatikusan elfoga-
dottnak tekinti.

Ha valaki még nem vette 
át a postán küldött szerző-
dést, vagy nem nyitotta meg 
az elektronikus úton érke-
zett dokumentumot, annak 
nem árt odafigyelni, nehogy 
a karácsonyi rohanásban 
elfelejtse, 2019. január 5. 
után a munkáltatója ugyanis 
nem tudja a juttatásokat a 
kártyára tölteni!                 (j.)

törtÉNElMI CSúCSoN
A MuNKAErőHIáNy

„Ugorhat” a Szép-kártya!
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(folytatás az 1. oldalról)
A miskolci InterCityk helyett Buda-

pest-Keleti pályaudvar–Hatvan között 
pótlóbuszok állnak forgalomba. Az egri, 
illetve a sátoraljaújhelyi gyors és se-
besvonatok pótlóbuszai Hatvan–Pécel 
között szállítják az utasokat. A pótlóbu-
szokhoz csatlakozó távolsági vonatok 
Észak-Magyarország felől Hatvan állo-
másig közlekednek majd, illetve onnan 
indulnak vissza.

A vonatok és a pótlóbuszok menet-
rendjének és mennyiségének meghatá-
rozása, összehangolása még folyamat-
ban van. A vasúttársaság ez idő alatt 
is törekszik arra, hogy egyrészt kellő 
mennyiségű buszt állítson forgalomba, 
másrészt igyekszik az átszállási és csat-
lakozási lehetőségeket is úgy biztosíta-
ni, hogy az utasok a megfelelő időben 
és járatokkal elérjék úti céljaikat. Az át-
szállási pontokon a megfelelő informá-
ciót, tájékoztatást biztosítani fogják – áll 

a MÁV tájékoztatá-
sában. 

A vonatforga-
lom szünetelése 
alatt a pótlóbuszok 
nem a vasútállo-
máson, hanem a 
Volánbusz-pálya-
udvarnál állnak 
majd meg, ehhez 
a bútoráruház előtti 
területen konténe-
rekből alakítanak 
majd ki ideiglenes 
jegypénztárat és  
várótermet. Ennek 
a munkálataira ja-
nuárban kerül sor.

A vasúttársaság 
javasolja utasainak, hogy a felújítások 
ideje alatt kísérjék figyelemmel az ál-
lomásokon elhelyezett hirdetménye-
ket, útbaigazító táblákat, térképeket. A 

módosított menetrend a MÁV-csoport 
(www.mavcsoport.hu) honlapján, a vá-
gányzári hírek között érhető el.

        (ny.f.)

Eredményesen pályázott Gödöllő Város Önkor-
mányzata EU-s forrásra, aminek köszönhetően 
jövőre ingyenes WiFi-hálózatot építenek ki az Al-
sóparkban.

Kilencvenegy település, köztük Gödöllő nyert 
WiFi4EU-utalványokat az Európai Bizottság pályá-
zatán. A nyertes települések wifipontokat hozhatnak 
létre a városházákon, közkönyvtárakban, múze-
umokban, parkokban, tereken és a közösségi élet 
egyéb olyan színterein, ahol még nem áll rendelke-
zésre ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolat. 

A pályázat eredeményeként Gödöllő is 15 ezer 
euró (kb. 4,85 millió forint) értékű utalványt nyert 
WiFi-t sugárzó berendezések telepítésére. A kivá-
lasztott települések szerződést köthetnek azokkal 
a cégekkel, melyek közterületeiken telepíteni fogják 
a wifipontot, majd beválthatják a kapott utalványt.

Mint megtudtuk, az elnyert támogatás Gödöllőn 
az Alsópark területén, pontosabban a Várkapitányi 
lak és környéke területén kiépítendő ingyenes szol-
gáltatás biztosítását fogja szolgálni. A fejlesztésre 
2019-ben kerül sor.

lu

Október 15-ével megkezdődött a hiva-
talos fűtési szezon. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy sokan a hűvösebb idő 
beköszöntével nem várják meg a sze-
zon kezdetét, esténként felfűtik a laká-
saikat. A háztartások zömében vegyes 
tüzelésű kazánt használnak. Önmagá-
ban ez nem okozhatna gondot, ha min-
denki a megfelelő karbantartást köve-
tően és rendeltetésszerűen alkalmazná 
ezen eszközöket.

A legtöbb robbanás a kazánok hely-
telen használatából ered, hiszen a tu-
lajdonosok nem mindig megfelelően 
üzemeltetik az eszközöket. Sok 
esetben a műszaki állapotuk sem 
a legmegfelelőbb, és gyakran 
túlfűtik a szerkezeteket, ami már 
nem képes megbirkózni a meg-
emelkedett nyomással. Egyéb 
okok is közrejátszhatnak a ka-
zánok robbanásában, mint pél-
dául egy esetleges áramszünet, 
aminek hatására leáll a keringető 
szivattyú. A modern kazánoknál 
ez ma már nem jelenthet gondot, 
hiszen egy túlnyomást szabályzó 
szelep biztosítani tudja az állandó 
és megfelelő üzemi nyomást.

Fontos, hogy minden begyújtás 
előtt győződjön meg arról:

•    a tüzeléstechnikai berende-
zés és a fűtési rendszer az előírt 
mértékig fel legyen töltve vízzel,

•    a csapok, szelepek és egyéb 
nyitó-záró szerelvények, nyitott, 
illetve az üzemeltetésnek megfe-
lelő állásban legyenek,

•    szivattyús fűtés esetén győződjön 
meg a szivattyú zavartalan működésé-
ről és megfelelő áramellátásáról,

•    ellenőrizze a termosztát helyes 
beállítását, a kondenzáció és ezzel 
együtt járó kátrányosodás, illetve az 
ebből eredő fokozott mértékű korrózió 
elkerülése érdekében.

A robbanásokat többnyire embe-
ri mulasztás okozza, így a balesetek 
megelőzése érdekében kiemelt figyel-
met kell fordítani az alapvető szabályok 
betartására.

Katasztrófavédelem

Vasút: Visszaszámlálás a Vonatközlekedés szüneteltetéséig

a fűtéSi időSzak veSzélyeiingyeneS wifi
az alSóparkban

„Ugorhat” a Szép-kártya!
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December 8-án ünnepváró csa-
ládi napot tartottak a Gödöllői Vá-
rosi Könyvtárban, ahol kézmű-
ves foglalkozásokkal, interaktív 
táncprodukcióval és – immáron 
másodszor – mézeskalácsváros 

avatóval várták az érdeklődőket. 
Utóbbit hagyományőrző szán-
dékkal Vajek Andrea, a könyv-
tárban működő Mi újság V.an? 
irodalmi kávézó tulajdonosa 
álmodta és valósította meg. A 
„versenyen“ induló gyerekeknek 
annyi volt a dolguk, hogy fan-
táziájukra és kézügyességükre 
támaszkodva mézeskalácsból 
otthon házikókat készítsenek, 
amiket a folyóirat-olvasó köny-
vespolcos kuckójában állítottak 

ki. Az alkotásokra természetesen 
szavazni is lehet, így aki betéved 
a könyvtárba, az bátran voksol-
jon az általa legszebbnek ítélt 
„ingatlanra“, a legjobbak díjazás-
ban részesülnek; mindezt de-

cember 19-éig 
tehetik meg. 
Ezt követően 
a „lakópark“ 
– ugyanúgy 
mint a tavaly 
– átköltözik a 

Fővárosi Önkormányzat Idősek 
Otthona Dózsa György úti épüle-
tébe, az ott élők legnagyobb örö-
mére. Hogy miért is? Megehetik, 
mert megtehetik. (Még több fotó 
a szolgalat.com oldalon és la-
punk facebook oldalán)

Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves helyi és környékbeli Hí-
veket a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika karácsonyi 
ünnepi szentmiséire! Nagy szeretettel hívunk mindenkit a 24-
én délután 16 órakor kezdődő Pásztorjátékra, mely egy lelki 
előkészület és ráhangolódás a Szentestére. 
December 24., hétfő, Szenteste
16.00: Karácsonyi misztériumjáték a bazilikában
24.00: Éjféli mise 
December 25., kedd, urunk születésének ünnepe
9.00: Pásztorok miséje
10.30: Ünnepi Nagymise 
18.00: Szentmise
December 26., szerda, Szent István első vértanú ünnepe
10.30: Ünnepi Nagymise 
18.00: Szentmise 
December 30., vasárnap, Szent Család Ünnepe
Szentmisék délelőtt 9 óra és 10.30 órakor. Szentmisék végén 
a családokat megáldjuk. 
December 31., hétfő, Év végi hálaadás
18.00: Év végi hálaadás, Te Deum
24.00: Szentségi áldás a bazilikában
Január 1., kedd, Szűz Mária Isten Anyja, újév 
10.30: Ünnepi Nagymise
18.00: Esti Szentmise
Január 6., vasárnap, Vízkereszt Ünnepe, urunk Megjelené-
se 
Szentmisék délelőtt 9 óra és 10.30 órakor.

Elérhetőség: 
2100 Gödöllő, Kapucinusok tere 1. 

www.mariabesnyo.hu

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven a Gödöllői Civil Kerekasztal 
Egyesület idén is szeretettel várja a civil szervezetek képviselőit, vá-
rosunk polgárait a Civil Karácsonyra december 14-én, pénteken 15 
órától, újra a régi, jól bevált helyszínen, Gödöllő Főterén!
A szívet melengető rendezvényt közös énekléssel kezdjük, majd ez 
alkalommal is nagy örömmel fogadjuk, ha megosztják az egybegyűl-
tekkel legszebb szívhez szóló karácsonyi történetüket, emlékeiket, 
vagy akár legkedvesebb versüket!
Meleg tea, marinált-fokhagymás mangalicazsíros kenyér és a szer-
vezetek által kínált finomságok mellett kötetlen, jó hangulatban sze-
retnénk együtt ünnepelni mindazokkal, akik egész évben önkéntesen 
fáradoztak a város szebbé tételén. 
16 órától pedig a Megújult Nemzedékért Alapítvány vár mindenkit 
bábműsorával és élő gospel muzsikával!
A környezettudatosság jegyében kérjük, hogy minden kedves vendé-
günk hozzon magával egy bögrét a meleg tea elfogyasztásához, ez-
zel is szeretnénk kímélni környezetünket az eldobható hulladékoktól!
Szeretettel várunk mindenkit!
A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület elnöksége

további információ: gdck.info@gmail.com 
www.godolloi-civilek.hu

Felépült a mézeskalácsváros a 
könyvtárban – szavazzon ön is!

CiviL karáCSonY 
ÚJRA A FŐTÉREN!

HozzoN mAgávAl Egy szÉp TöRTÉNETET vAgy 
vERsET És Egy bögRÉT A FiNom TEáHoz!

A Szolgálatban meghirdetett 
igencsak korai csomaggyűj-
tési akciónkra városunk la-
kói közül sokan készítettek 
a lészpedi csángó gyere-
keknek egy-egy cipős do-
boznyi ajándékot! Nagyon 

köszönjük a Református Líceum 
és a Szent Imre Katolikus Iskola 
vezetőségének, tantestületének, 
tanulóinak a sok díszes, szeretet-
tel készített  csomagot, továbbá a 

Curves fitnesz klub gö-
döllői tagjainak, hogy ők 
is hozzájárultak a távoli 
Moldva magyarul tanuló 
kisiskolásainak karácso-
nyi öröméhez! Hálásak 
vagyunk a V árosi Könyv-
tár dolgozóinak, hogy 
helyet adtak a csoma-
gok összegyűjtéséhez. 
A gödöllői összefogás 

sok-sok moldvai csángó kisgyerek  
karácsonyát teszi még ünnepibbé.
Áldott, békés karácsonyt kíván 
2018-ban is a  Gödöllői Értékvédő 
Egyesület.

A máRiAbEsNyŐi 
NAgybolDogAsszoNy bAziliKA 
 KARáCsoNyi misERENDJE 2018.

415 CsomAg A CsáNgó gyEREKEKNEK
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az ifjúság szeméVel

Meghívó – TörTénelMi viTézi rend
A MáTyás Király év KApcsán nAgy KirályunKrA Közösen 

eMléKeziK Az evAngéliKus egyházKözség, A TeleKi pál 
egyesüleT és A TörTénelMi viTézi rend 

Az evAngéliKus TeMploM fAlán lévő eMléKTáblánál 

2018. deceMber 15-én, szoMbATon 11 órAKor 

A KoszorúzássAl egybeKöTöTT rendezvényre Minden 
érdeKlődőT szereTeTTel vár A TörTénelMi viTézi rend

Január végéig lát-
hatók a Civil Ház-
ban a DUFLEX 
Fotográfiai Súdió 
fotópályázatának 
díjazott alkotásai. 
Az Ifjúság éve Gö-
döllőn kulturális 
tematikus évhez 
kapcsolódó felhí-
vásra több mint 
150 pályaművet 
küldtek be a gödöllői fiatalok. A 
zsűrinek nem volt könnyű dolga, 
végül két kategóriában  - általános 
iskolások, valamint középiskolá-
sok és 14 éves felüliek kategóri-
ában I. II. és III. díjakat, valamint 
különdíjakat és okleveleket adtak 
át a díjazott páíyázóknak. 

A kiállítás megnyitóján Six Edit, a 
Gödöllői Civil Kerekasztal elnöke 
mondott köszöntőt, majd Danis 
János, EFIAP/p fotóművész nyi-
totta meg a tárlatot, értékelte a 
beküldött munkákat és adta át az 
elismeréseket

A gödöllői Premontrei Iskola-
központ a 2014/2015-ös tan-
évben indította be új képzési 
formáját, az emelt biológia és 
kémia óraszámú természettu-
dományi tagozatot.

November végétől a termé-
szettudományok, illetve a ta-
gozatos képzés iránt érdek-
lődő 8. évfolyamos diákok 
részére ingyenes kedvcsináló, 
előkészítő szakkört hirdetünk.
A foglalkozásokon érdekes ké-
miai és biológiai gyakorlatokat, 
kísérleteket végzünk el tanulói 
kísérletek formájában és szó 
esik a felvételi követelmények-
ről is.

A foglalkozásokat péntek dél-
utánonként tartjuk, az első al-
kalom november 30-án lesz, 
16 – 17 óra között a Premont-
rei Iskolaközpont természettu-
dományos laborjában.
További alkalmak: 2018. de-
cember 7., 15., 2019. január 
11., 18., 25., február 1 és 8.

Érdeklődni és a szakkörre 
írásban jelentkezni Kerényi 
Zoltán biológia tanárnál a van-
ittsutnivalo@gmail.com e-mail 
címen lehet.

További részletek a gimnázi-
um honlapján:
(iskola.premontrei.hu).

Beszámoló a Gödöllői Civil 
Kerekasztal Egyesület mun-
kájáról:

Városunkban közel 70 aktív 
civil szervezet működik, akik 
az önkéntesség erejével egy-
től egyig értékes munkát vé-
geznek különböző területeken. 

Közöttük is fontos szerepet tölt 
be a Gödöllői Civil Kerekasztal 
Egyesület, amely tevékenysé-
gével a helyi civilség értékeit 
kívánja szolgálni.
Az elnökség tagjai – Six Edit 
elnök, Szabó Csaba alelnök, 
Szabó Sándor és dr. reindl 
lászló elnökségi tagok. Tevé-
kenységüket nagy mértékben 
segíti Mandevillené Kereszté-
nyi Gizella pénztáros precíz, 
körültekintő munkájával, a pá-
lyázatok elkészítését, működ-
tetését és a munkáltatói felada-
tokat pedig Szabó Csaba végzi. 
Az elnökség munkáját segíti 
Kecskés Judit, az önkormány-
zat civil referense. A feladatok 
közül talán a legnagyobb jelen-
tőséggel bír – az önkormányzat 
által biztosított és a MUZA által 
üzemeltetett – Civil Ház hasz-
nálatának koordinálása. 
2018-ban 29 szervezet végzett 
itt tevékenységet, akik közül 
18-an rendszeres használói a 
háznak. Decemberig összesen 
5200 ember látogatott el ide. A 
házat használók nagy gondos-
sággal őrzik a 2016-ban felújí-
tott ház szép állagát és – mint 
ahogy arról már többször is hírt 
adtunk –, a kertet és környeze-
tét a közös felelősségvállalás 

jegyében heti ügyeleti rendet 
kialakítva gondozzák, ápolják.
A ház nagytermében idén nyolc 
színvonalas kiállításban gyö-
nyörködhetettünk a Duflex Fo-
tográfiai Stúdió jóvoltából.
 Nagy erőkkel folytatódott a Gd-
CKE támogatásával 2017 áp-
rilisában elején elindított „Élel-

miszermentési” projekt a 
TESCO áruház bevonásá-
val, a Magyar
Élelmiszerbank Egyesü-
let közreműködésével 
(www.elelmiszerbank.hu). 
A gödöllői projekt irányí-
tói továbbra is a Megújult 
Nemzedékért Alapítvány 
– mely mögött a Szeretet 
Lángja gyülekezet áll – és 
a Gödöllői Fészek Nagy-
családosok Egyesülete, a 
közelmúltban pedig csat-
lakozott a Gödöllői Görög-
katolikus Egyházközös-
ség is. 2018-ban közel 54 
tonna élelmiszert sikerült 
szétosztani kb. 1500 rá-
szoruló között!
Hosszas munkának kö-
szönhetően elkészült a 

Civil Kerekasztal megújult hon-
lapja is (www.godolloi-civilek.
hu) pályázati támogatásból, ami  
jelentős segítséget nyújt a Civil 
Házban zajló programok össze-
hangolásában.
Az ernyőszervezet hagyomá-
nyaihoz híven 2018-ban is több 
nagyszabású városi programot 
szervezett. Ezeknek sorát má-
jus 6-án kezdték az Édesanyák
köszöntésével a Világbéke 
Gongnál, majd, augusztus 24-
én került sor a már hagyomá-
nyos, Civil Piknikre, szeptem-
berben pedig a Civil Utcára a 
Belvárosi Napok keretében. 
Az évet a december 14-én, 
pénteken 15.00 órától megren-
dezendő Civil Karácsony zárja. 
Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani minden kedves civil 
vezetőnek és tagnak rengeteg 
önzetlen munkájáért, városunk 
értékeinek gyarapításáért és 
szívből kívánunk ugyanilyen 
tevékeny, dolgos, összetartás-
ban, együttműködésben gaz-
dag 2019-es évet! 

(Kecskés Judit civil referens 
éves beszámolója bővebben 
online felületünkön a szol-
galat.com-on, valamint face-
book oldalunkon olvasható.)

2018 is DolgosAN, TEvÉKENyEN 

Előkészítő, kEdvcsináló szakkör a PrEmontrEi 
iskolaközPontban a tErmészEttudományi 

tagozat iránt érdEklődők számára
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A kutatói pályaív kimagasló ál-
lomásaként 98 kutató, köztük a 
Szent István Egyetem gödöllői 
kampuszának két professzora 
kapta meg ma az MTA doktora 
címet a Magyar Tudományos 
Akadémián, december 5-én.

Heltai Miklós, a Mezőgazda-
ság- és Környezettudományi 
Kar Vadvilág Megőrzési Inté-
zetének egyetemi tanára vizs-
gálatai során a ragadozó em-
lősfajok monitorozására, egyes 
vizsgálatok elősegítésére szá-
mos közvetlen és közvetett 
mintagyűjtésen alapuló fajki-
mutatási módszert alkalmazott. 
Vezetésével sikeresen fejlesz-
tettek, teszteltek és alkalmaz-

tak emlős ragadozó fajok kimu-
tatására az állománysűrűségük 
változásának nyomon követé-
sére alkalmas közvetett moni-
torozási módszereket. 

Molnár Sándor, a Gépészmér-
nöki Kar Informatika Tanszéké-
nek egyetemi tanára a hierar-
chikus rendszerek viselkedési 
leírása területén végzett rend-
szerelméleti kutatásaiból kiin-
dulva új módszertant dolgozott 
ki a komplex rendszerek szer-
kezetének egyszerűsítésére. 
Az ilyen matematikai rendsze-
relméleti módszereknek nagy 
jelentőségük van az irányí-
táselmélet különböző gyakorla-
ti alkalmazásaiban.             (l.t.)

Újabb gödöllői 
akadémiai doktorok



ajánló2018. december 11. gödöllői Szolgálat 9



10 gödöllői Szolgálat Kultúra 2018. december 11.

Hogy az olvasók vagy 
az írók szeretik-e jobban 
az összeesküvés elmé-
leteket, arra nem igazán 
lehet választ adni. A tör-
ténelem mindenesetre 
jónéhány olyan esettel 
szolgál, ami megmoz-
gatja a fantáziát, és 
ember legyen a talpán, 
aki kideríti az igazsá-
got. (Aki megpróbálja, 
általában nem éli túl a 
vállalkozást.)  Cotton Malone szá-
mára sem éppen életbiztosítás, 
hogy elfogadja a fiatal tengerészeti 
ügyvéd Stephanie Nelle, magas 
beosztású igazságügyi minisztéri-
umi jogász ajánlatát: visszaszerez 
egy ritka érmét. Nem is sejti, hogy 
ezzel a döntéssel a lényegében 
nyakig belekeveredik egy 50 évvel 

korábbi gyilkosságba, 
amelynek az áldoza-
ta Martin Luther King 
volt. 
Hogy valójában mi 
történt azon a végze-
tes napon Memphis-
ben, az szigorú titok, 
s ha kiderül, ártatlan 
életeket tehet tönkre, 
és fenyegeti a polgár-
jogi mozgalom leg-
nagyobb mártírjának 

hagyatékát. Malone döntése, hogy 
a végére jár az ügynek – lepusztult 
mexikói bárokban, a tiszta vizű Dry 
Tortugasban és végül a hatalom 
fellegvárában, Washington D. C.-
ben, nemcsak az ő életét változtat-
ja meg, hanem a történelmet is. 
(Steve Berry: A püspök embere) 

(ny.f.)

Csodálatos adventi koncerttel 
örvendeztette meg a gödöllői kö-
zönséget a Gödöllői Szimfonikus 
Zenekar. December 9-én este a 
Gödöllői Királyi Kastély lovardá-
jában telt ház előtt csendült fel 
Orbán György: Magnificat című 
műve, Sipos Marianna (szoprán), 

Nagy Bernadett (alt) és a Prelude 
Vegyeskar közreműködésével. 
Beethoven D-dúr hegedűverse-
nyét langer ágnes betegsége 
miatt Veronique de readema-
eker szólójátékával hallhatta a kö-
zönség.  A zenekar élén Horváth 
Gábor vezetőkarmester állt. 

Szilák Andrea alkotásaiból nyílt 
kiállítás a Levendula galériában 
december 8-án. A fiatal, nemrég 
végzett művész az Ifjúság éve Gö-
döllőn programsorozat keretében 
mutatkozott be. 
A kiállítást megnyitó rehák Julian-
na porcelánművész, művésztanár  
a kiállított  munkákról a következő 
gondolatokat fogalmazta meg: 
„Együttérzés. A művészetben 
megnyilvánuló együttérzés. Titok 
és együttérzés. Távolságtartás. 
Fentről történő szemlélődés? Meg-
személyesítés. Mint Asopus me-
séiben az állatok, olyan szereplők 
a fák, a hegyek. Jelenlét, de egy 
eltávolított jelenlét. A szépség e vi-

lági, nem misztikus, mert e világi. 
De mégis misztérium, mert a nem 
e világinak megjelenése. Lehet a 
rosszról is szó persze. Az nehéz 
dolog.
Nem képzelet, de nem is a való-
ságot ábrázolja, hanem egy lát-

ványt, melyet a valóság élménye 
kelt benne. Nem indulatokra, nem 
szenvedélyekre jellemző szabály-
talan improvizációk.”
A kiállítás január 3-ig tekinthető 
meg. 

(Fotó: Danis János) 

Január 27-én 
mutatják be 
a Művésze-
tek Háza szín-
háztermében 
Csukás István 
utazás a szem-
pillám mögött 
című mesejáté-
kát, aminek ze-
néjét és dalait 
Szitha Miklós 
szerezte.  Az elsősorban gyermekeknek szóló mesedara-
bot tavasszal mutatta be a Zichy Színműhely, városunkban 
január 27-én láthatja először a közönség.
A Gombóc Artúr sikere kapcsán kért fel Dolmány Attila, a 
darab rendezője – árulta el lapunknak Szitha Miklós. 
Nagyon kevés idő, mindössze két és fél hónap volt a mun-
kára, s nem csak az előadás készült el, hanem egy CD-is az 
előadás dalaival, ami a tervek szerint a bemutatón kapható 
lesz.
– Miről szól a történet és a gyermekek közül melyik korosz-
tályt szólítja meg elsősorban?
– A mese egy kisfiúról, lackóról szól, aki egyedül érzi 
magát, elgurult üveggolyóját hiába keresgéli, s eközben 
elalszik. álmában különös lények szólítják meg, szobája 
tárgyai szokatlan alakot öltenek, kinyílnak, feldőlnek, ele-
melkednek a padlótól, váratlanul áttetszőnek látszanak. A 
meseszoba minden részlete, szereplője lackó hétköznap-
jaiból, olvasmányaiból a tévéből és a nappali események-
ből költözik az álmába, ám a gyermeki fantázia a hétköz-
napoknál sokkal pompásabb, színesebb és izgalmasabb 
világot varázsol belőlük. lackót utazási során egy hűsé-
ges, igaz barát, Hangya kíséri, akinek szeretete, tisztasá-
ga, önfeláldozása segíti őt közös kalandjaikban. A mesés 
utazás végére a megtalált üveggolyó örök barátokat szerez 
a kisfiúnak, akik ugyan csak az álomban elérhetők, de na-
gyon fontos dolgokat tanítanak neki. 
Elsősorban az óvodásoknak és a kisiskolásoknak ajánlom, 
de ez a negyven éve íródott mese a felnőttek számára is 
értékes gondolatokat tartalmaz. 
– úgy tűnik a színház és ön jól egymásra találtak…
– Ez a világ nagyon rabul ejtett. Nagyon örülök neki, hogy a 
gödöllői közönség is láthatja majd ezt az előadást. 

A bAgoly KönyvesbolT AjánlATA
Titkosított történelem

Misztikus világ a levendulában

Januárban a MUZA-ban: Utazás 
a szempillám mögött 

ünnepi koncert a szimfonikusokkal
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December 7-én, a hagyományos, 
megyenapi ünnepségen, elismeré-
seket adtak át azok számára, akik 
kiemelkedő munkájukkal sokat tet-
tek Pest megye fejlődéséért. A Me-
gyeházán tóth Judit, a Gödöllő 
Táncegyüttes művészeti vezetője 
a Közép-Magyarországi Folklór-
szövetség Pest Megye Népművé-
szetéért díját vehette át. Tóth Ju-
dit néptáncpedagógus, a Gödöllő 
Táncegyüttes művészeti vezetője, 
az Aszódi Podmaniczky Frigyes 
alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény oktatója, a Veresegyházi 
Népi Együttes vezető koreográfu-
sa, ma is aktív táncos, megszállott 
gyűjtő, viselet felhalmozó. A Bagi 
Muharay Elemér Népi Együttes-
ben, később a Gödöllő Táncegyüt-
tesben járta végig a táncos pálya 
iránt egyre jobban elköteleződő fia-
tal táncos és asszisztens útját, me-
lyet alázat, fegyelem, hit, kitartás, 
rengeteg táncos élmény és emberi 
példa kövezett számára szilárddá 
és megmásíthatatlanná – áll a fol-
klórszövetség méltatásában. 

Mi az az Urban Verbunk? Egy rej-
télyes logó és név kering december 
7. óta az interneten és a közösségi 
média felületein. Urban Verbunk. 
Mi vagy kik állnak a beszédes for-
máció mögött? 
Új néven és megújult arculattal dol-
gozik tovább a Gödöllő Táncegyüt-
tes (GTE), amelynek mindennap-
jait már eddig is a hagyomány és 
korszerűség kettőssége határozta 
meg. Az elmúlt években a tiszta 
autentikus mozgás- és folklórkincs 
olyan színpadi megformálása ke-
rült előtérbe az együttesnél, amely 
az utca emberének is újra felkelt-
heti az érdeklődését. Az 1992 óta 
működő és többszörösen kiválóan 
minősült GTE jelenlegi vezetői, 
tóth Judit és Moussa Ahmed a 
jövében még hangsúlyosabban 
szeretnének teret biztosítani a vá-
rosi fiatalság számára is vonzó, 
modern, folklór-színpadi művé-
szetnek. A névváltással is ezt a 
törekvést szeretnék még hang-
súlyosabban kifejezni. Az óvodás 
kortól a középiskola 12. osztályá-
ig bezárólag 5 csoportban közel 
200 fiatal tartozik közösségükhöz. 
Céljuk olyan tánc-kultúra és ér-
tékközvetítés, amelyben a felnö-
vekvő nemzedékek újra és újra 
megtalálhatják saját gyökereiket 
és önkifejezési formáikat egyaránt, 
ahol „a néptánc újra menő” lehet. 
„A magyar széles útjait járjuk, mi-
közben az egyetemes tánckultúra 

sokszínűsége és változatos kife-
jezésformái folyamatosan elcsábí-
tanak. Valljuk, hogy a múlt értékeit 
hitelt érdemlően csak akkor tudjuk 
közvetíteni, ha a jövő köntösébe 
bújtatva alkotjuk meg a saját ko-
runk néptáncát. Kilépve a konven-
cionalitásból, merünk újat alkotni, 
ötvözve régit és korszerűt. Célunk, 
olyan „modern hagyományőrzés”, 
amelyben a régmúlt értékei és a 
jelen kihívásai békében megférnek 
egymással, ahol a néptánc kortárs 
műfaj lehet” - vallják az Urban Ver-
bunk vezetői. A társulat szakmailag 
elismert táncosai lüktető egyénisé-
gek, akik magas szintű tánctech-
nikai virtuozitással teszik élővé e 
városi folklórszínház egyedülálló 
műfaját. E magas színvonalú és 
komoly létszámot megmozgató 
utánpótlás bázisra építve alapítot-
ták meg profi társulatunkat, mely új 
brand a magyar táncszínházi palet-
tán. Ez az URBAN VERBUNK.

PeST MeGye NÉPMűvÉSZeTÉÉrT díjAT 
kAPoTT TóTH judiT

Több mint 2500 eladott jeggyel debütált az 
urban verbunk-néptáncvalóság
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Különleges zenei produkció ké-
szül városunkban, melyet január 
26-án mutatnak be a Művészetek 
Háza színháztermében. Géme-
si Gergely legújabb műve igazi 
kuriózum, a több mint 100 fős ap-
parátus szinte minden résztvevője 
gödöllői, vagy helyi kötődésű.
A mennyek kapujában című mű 
egy zenei fohászban megfogal-
mazott lelki keresztút. Élet és halál 
közti lét határvonalán keresi a ka-
paszkodókat és talál rá a boldog-
sághoz vezető igaz útra. Mindezt 
egy hatalmas zenekar adja elő, 
szólistákkal és kórussal, ugyanis 
a szerző nem csak a zenét írta, 
hanem a dalok szövegét is, melyet 
néhány liturgikus és tradicionális 
sorral egészített ki. Ez az alkotás 
párja és „folytatása” a Rekviem a 
szerelemért című oratóriumának, 
itt is keveredik a modern és klasz-
szikus formavilág, sajátos, egyedi 
hangvételben. Kiváló művészek 
álltak a produkció mellé, közre-
működik a Gödöllői Szimfonikus 

Zenekar, a talamba Ütőegyüt-
tes, a Cavaletta Nőikar, a Váro-
si Vegyeskar, szólistaként pedig 
Czelleng réka, reményi Anna, 
Nagy Bertalan és Gombos Vik-
tor énekelnek majd. Az est kar-
mestere egy meghívott fiatal tehet-
ség, Farkasházi Dávid lesz. Ezen 
az ünnepi estén elhangzik még 
két zenemű, melyek felvezetik az 
ősbemutatót. Gémesi Gergely: 
Pillangó című szerzeményét ad-
ják elő, ami első, azonos címmel 
megjelent albumán is szerepel, a 
lemez egy izgalmas kalandozás 
volt az instrumentális stílusban. 
Ebben az évben született a másik 
alkotás, Széltánc címmel, mely-
ben egy brácsa és zongora zenei 
párbeszéde lesz hallható. Ami biz-
tos, igazi kulturális csemegének 
ígérkezik az este, a jegyváltás így 
ideális ajándék lehet a közelgő ün-
nepekre, márcsak azért is, mert a 
kedvezményes belépőket decem-
ber 31-ig lehet megváltani. További 
részletek: www.muza.hu         (V.G)

Hogy jön össze a bor és a swing? 
Úgy, hogy összehozzák őket. Aki 
pedig ezt megteszi, nem más, mint 
Fodor László, pontosabban a Les-
lie Fodor Swing Unit. A zenekar 
nemrég a Királyi Váróban tartotta 
nagy sikerű lemezbemutató kon-
certjét. Bár az óriási érdeklődés 
miatt dupla előadást kellett tarta-

ni, még így is sokan lemaradtak 
az eseményről. Jó hír, januárban 
újabb bemutató lesz, amit még 
különlegesebbé tesz, hogy ez al-
kalommal borkóstoló mellett csen-
dülnek fel a swing dallamai. 
Január 28-án, hétfőn este 19 órai 
kezdettel az Erzsébet királyné szál-
loda éttermébe várja a műfaj ked-
velőit a Leslie Fodor Swing Unit. 
– Ez tulajdonképpen nem csak egy 
lemezbemutató, hanem „lemez-
gyűjtő” koncert is, a bevétel ugyan-
is a lemez kiadását segíti - mond-
ta lapunknak Fodor lászló. Ez 

alkalommal azonban kötetlenebb 
hangulatban, finom borokat kóstol-
gatva, sajttál mellett hallgathatja a 
zenét a közönség. 
– A zenét, a stílust már ismerjük, 
és tudjuk, hogy jelentős von-
zerővel bírnak. De milyen boro-
kat ajánlanak a swing mellé?
– A magyar tájegységek különböző 

borait egy kiváló sommelier 
mutatja be, aki korábban a 
tanítványom volt. Tulajdon-
képpen ennek az estnek 
az ötlete is tőle származik.  
Tehát jó zene és jó bor vár 
a közönségre. 
– Mikorra várható a le-
mez megjelenése?
– A tervek szerint január 

végén, február elején elkészülhet a 
felvétel, és ha minden a tervek sze-
rint alakul, márciusban már kapha-
tó lesz a lemez. 
– A korábbi koncert tapasztala-
tai alapján nagy érdeklődésre 
számíthatnak. Mikor és hol lehet 
jegyet vásárolni?
–  Már a héten kaphatóak a je-
gyek az Erzsébet királyné étterm-
ben (Dózsa Gy. út 2.) hétköznap 
10-17 óra között, valamint ren-
delhető a fodorkoncert@gmail.
com e-mail címen. 

(k.j.)

a magyar bor és a swing 
esszenciája

Nagyszabású gödöllői ősbemutató
gémesi gergely: a mennyek kapujában
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GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

koNTrASZTok / PiXeLek
c. kiállítás 
kiállítók: PáPai lívia dla Ferenczy noé-
mi-díjas, és táPai nóra textilművészek, 
akik évek óta foglalkoznak a számítógép 
lehetőségeinek alkalmazásával a textilmű-
vészet műfajában, műveikkel országos- és 
nemzetközi elismerést hoztak a szakmának. 
a kiállítás a hagyomány és a kortársművészet 
összefüggéseit vizsgálja, egymásra hatását 
keresi a vizuális művészet eszközeivel. 
a kiállítás kurátorai: katona szabó Erzsébet és 
Hidasi zsófi. a kiállítás december 16-ig tekin-
thető meg minden szombaton és vasárnap, 14 órától 17 óráig. 
A GiM-HÁZ 2018. december 17-től 2019. január 7-ig zár-
va tart! Áldott karácsonyi Ünnepeket, és Mindenkinek  
eredményes, Boldog Újesztendőt kívánunk!

Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660, email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu

a kiállítás a 2018 
gödöllősz fesz-
tivál programja

Hiripi Abigél, a Gödöllői 
Református Líceum végzős 
diákja, a Frederic Chopin Ze-
nei AMI oboista növendéke 
kimagasló eredménnyel tért 
haza Sopronból, a december 
6-9 között Keszler György 
emlékére megrendezett XIV. 
Országos Oboa- és Fagott-
verseny döntőjéről. A IV., 
legmagasabb korcsoportban 
I. díjat kapott, műsora mesz-
sze meghaladta az alapfokú 
zenei tanulmányok szakmai és 
művészi szintjét. Zongorakísérő-
je Ferenczy Beáta volt, tanára 

Buka Enikő. Ezen kívül a bírálók 
Különdíjjal is jutalmazták Abigélt, 
a verseny egyik kötelező darabjá-

nak – Marcello: 
d-moll Oboaver-
senye I. tételé-
nek – legjobb 
előadásáért. A 
Gálaműsorban 
Nielsen Humo-
reszk című da-
rabját kérte Tőle 
a zsűri.

2018. decem-
ber 16-án, 
vasárnap 17 
órai kezdettel 

hallhatjuk Hiripi Abigél játékát a 
Gödöllői Királyi Kastély Lovardá-
jában, ahol Marcello d-moll Obo-

aversenyét az Arpeggio Gitár-
zenekar kíséretével játssza, 
Nuszbaum Ferenc hangsze-
relésében. Az adventi hangver-
senyt Kósáné Szabó Beáta 
vezényli. 

Tíz kategóriában 16. alkalommal vehették át a Prima 
és a Prima Primissima Díjakat a magyar szellemi élet, 
a művészet, a tudomány és a sport jeles képviselői 
Budapesten a Müpában megrendezett gálaesten.

Csányi Sándor, a Prima Primissima Alapítvány kura-
tóriumának elnöke a díjátadó gálán elmondta: az idén 
16 éves alapítvány erkölcsi és anyagi támogatás te-
rén is egyedülálló. A díj jelentős hozzájárulást jelent a 
kulturális sokszínűség megőrzéséhez, a nem termelői 
szférában dolgozó tudósok, művészek, köznevelők és 
sportolók elismeréséhez, munkásságuk megismer-
tetéséhez. „Mindannyiukban közös, hogy kimagasló 
tehetségük sok éven át, akár egész életen át tartó 
kemény munkával és áldozatvállalással párosul” – 
hangsúlyozta az elnök. Az elmúlt évek alatt 480 Prima 
és Primissima díjat adtak át – idézte fel, hozzátéve: a 
jelöltek, a díjazottak kiválasztásánál mindig a teljesít-
mény volt a meghatározó. 
Képzőművészet kategóriában gödöllői kitüntetettje 
volt a rendezvénynek: Katona Szabó Erzsébet textil-
művész Prima díjat vehetett át.

Prima díjas lEtt katona szabó ErzsébEt

Zeneiskolai sikerek
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Az elmúlt héten mutattuk be a 
gödöllői labdarúgó csapatok 
szereplését, amit a hölgyek és 
az öreg halak őszi produkció-
inak számszerű elemzésével 
zárunk. A különböző pontvadá-
szatokban szereplő négy csa-
pat közül ketten is a dobogón 
telelhetnek.

Kezdjük a női csapattal, akik a 
felsőházba kerülés reményében 
kezdték meg csoportjukban az 
őszi szereplést, végül is nem si-
került a második helyet jelentő 
pozíciót megszerezni, ugyanis 
Nagy Imre együttese az utolsó, 
Vác-Deákvár elleni döntetlen-
jével végül harmadik lett a cso-
portjában. Ez alsóházi szerep-
lést jelentett volna a tavasszal 

a GSK számára, de időközben 
módosítottak a szövetségben a 
versenykiíráson, így előfordulhat, 
hogy a tavasszal mégis a felső 
házas csapatok között szerepel-
het a csapat. A hölgyek a Pest 
megyei női ¾ pályás bajnokság 
Északkeleti-csoportjában szere-
pelve nyolc ponttal (2 győzelem, 
2 döntetlen, 2 vereség, 13-11 
gólkülönbség) végeztek a har-
madik helyen, a házi gólkirálynő 
Darányi renáta lett hét góllal. Az 
U15-ös lány bajnokságban, szin-
tén ¾ pályán a GSK csapata hét 
pontot gyűjtve a hatodik helyről 
várja majd a tavaszt. 
A Gödöllői SK öregfiúk csapata 
a Pest megyei bajnokságban in-
dult, ahol a Keleti-csoportba ka-
pott besorolást. Morvai lászló 

tanítványai öt győzelemmel, két-
két döntetlennel és vereséggel, 
27 rúgott, illetve 15 kapott góllal 
abszolválták őszi szezont, az így 
megszerzett 17 ponttal a harma-
dik helyen telel a csapat. A GSK 
házi gólkirálya Szabó lászló lett 
13 találattal.
A Budapest bajnokság Veterán I. 
osztályban induló gödöllői csapat 
is remek őszt tudhat maga mö-
gött. A 12 csapatos mezőnyben, 
a 16 gólig jutó Fazekas Gyula 

vezérletével 24 pontot gyűjtött 
a GSK (8 győzelem, 3 vereség, 
47-22-es gólarány), ezzel a har-
madik helyről várják a tavaszi 
mérkőzéseket a mieink. A kettes 
számú alakulat (a képen, fotó: fa-
cebook) a Veterán kettőben indult 
és végzett a hatodik helyen 17 
ponttal (5 gy., 2 d., 3 v., 31-22-es 
gólarány), a legeredményesebb 
gödöllői játékos az őszi meccse-
ket követően Bánhegyi Béla lett 
hat találattal.                      -tl-

lAbdArúgás – szAbályMódosíTás segíTheT A hölgyeKneK

dobogón A veTeránoK és Az öregfiúK

December első hétvégéjén, Móra-
halmon megrendezték meg a Diák 
C korcsoport országos Bajnok-
ságát, amelyen a Gödöllői Judo 
Club színeiben versenyző püspök 
Zsombor történelmi tettet végre-
hajtva megszerezte a gödöllőiek 
első bajnoki aranyérmét.

Futó Gábor edző tanítványa három 
ippon győzelemmel abszolválta az 55 
kg-ok súlycsoportjában az aranyér-
met és állhatott így a dobogó legfelső 
fokára (fotó: Szabados Kinga). 

Egy héttel korábban, a Serdülő 
Országos bajnokságon Siklóson, két 
ötödik helyezést értek el az egyesület 
versenyzői: Makádi liliána 44 kg-

ban, Antal renátó 81 kg-ban vég-
zett a pontszerző helyeken.

                                               -szk-

judo – országos bAjnoKság

eLSő GÖdÖLLői ArANy AZ oB-N

Az elmúlt hétvégén rendezték 
meg az akrobatikus tornászok 
magyar bajnokságának döntő-

jét, amelyen a Grassalkovich 
SE szőnyegre lépő hét egysé-
géből három magyar bajnoki 

címet nyert, két formáció ezüst- 
érmes lett, míg ketten az ötödik 
helyen végeztek.

Köhler ákos tanítványai közül a 
12-18 éves lány hármas (Szabó 
Csilla, Méder Boróka, lőrincz 
Boglárka), a Kőhler Csaba, 
trézsi richárd alkotta 13-19 
éves fiú páros, valamint a Brandt 
Boglárka, Balogh-Czoller Sára 
Serdülő lány páros érdemelte ki 
kiváló produkciója után az arany-
érmet. A magyar bajnoki címek 
mellé jutott még két ezüst, amiket 
a Serdülő lány trió (Márta Blan-
ka, árki Blanka, lutz Helka) és 
a Nemes Márton, Brandt Kinga 
alkotta Gyermek vegyes páros 
szállítottak, míg az ötödik helyen 
végzett a rezsabek Janka, Ja-

csó Gréta, Kupi Boróka alkotta 
Youth lány hármas és a Budai 
Anna, Varga lili Csilla, ábra-
hám Zita fémjelezte Gyermek 
lány hármas.
Kőhler ákos így értékelte a ki-
emelkedő sikert: – Nagyon kö-
szönjük a szülők egész éves 
támogatását! Nélkületek semmi 
nem működne ilyen profin, és ter-
mészetesen nagyon köszönöm 
a gyerekek egész éves hozzá-
állását, valamint a kollégáim-
nak, Alton Andreának, Kőhler 
Viktóriának és Kőhler Dezső-
nek, versenyzőink egész éves 
felkészítésbe fektetett munkáját. 
Minden fáradtságot megért, látni 
ma, hogy milyen ügyesek a mie-
ink. (Képen a GSE csapata, fotó: 
Kőhler Ákos)          -ká-

AKrobATiKus TornA – MAgyAr bAjnoKság

Három GSe-s bajnoki arany
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Az utánpótlás kardozóknak 
rendeztek versenyt a Vasas 
SC csarnokában, ahonnan 
természetesen a GEAC vívói 
sem hiányozhattak. A gödöl-
lőiek legjobbja a Gyermek 
korcsoportban pástra álló 

és ott negyedik helyen vég-
ző Missurai Jonatán lett.

A Gyermek korcsoportban 62 
versenyző mérte össze tudá-
sát, ahol a gödöllői vívók kö-
zül ketten végeztek a legjobb 

nyolcban: Missurai Jonatán 
negyedik, Csaba Zsigmond a 
hatodik lett, míg ugyan itt Ba-
logh György az 56. lett. 
Újonc lány kard versenyen 
egyetlen GEAC-os vívó állt 
pástra: Mihály tikva remekül 
versenyezve a 13. helyen fe-
jezte be a 41 fős versenyt. A 
Serdülő fiúknál Kiss Benedek 
31., Karácsony Márton a 49. 

helyen végzett (50-en indul-
tak), a gyermek lány mezőny-
ben egyedüli gödöllőieként 
Kiss Gerda lotti 15. lett a 33-
as mezőnyben, míg az Újonc 
fiúknál Kiss Benedek a 12., 
Csaba Zsigmond a 13., Mis-
surai Jonatán a 16., valamint 
Mánya Balázs a 35. lett az 52 
fős mezőnyben.       

-tl-

vívás – gKK KArd Körverseny

két gödöllői a nyolcban

Elmaradt az elmúlt hétvégi, 
tFSE elleni hazai mérkőzése a 
penta-GrC csapatának az NB 

I. ligában, miután a csapat 
otthonául szolgáló egyete-
mi sportcsarnok beázott, 
ezzel játékra alkalmatlanná 
téve a küzdőteret.
Az új időpont még nincs 
meg, ami biztos, hogy még 

az idén szeretnék lejátszani  a 
csapatok a párharcot.

-tl-

röplAbdA – öT ponT A háTrány

Beázott, elmaradt...
Egy győzelemmel és egy 
vereséggel zárták az elmúlt 
fordulókat a GSBE csapatai 
a sakk csapatbajnokságban. 

Az első csapat 8-4-re verte 
a Fótot az NB II. Erkel-cso-
portjában feljött az 5. helyre a 
tabellán, míg a Pest megyei 
bajnokság I/A csoportjában 

szereplő GSBE II. 4-1-re kapott 
ki a Szigetszentmiklós ellen és 
továbbra is sereghajtó a máso-
dik formáció.
NB II Erkel csoport, 3. fordu-
ló: GSBE – Fóti SE 8-4
pest megye I/A osztály, 5. 
forduló: GSBE II. – Sziget-
szentmárton 1-4

-tt-

sAKK – A Megyei Táblán neM Megy

A Fót ellen hengerelt a GSBe

December 8-án, első alkalom-
mal rendeztèk meg a Főtérről 
rajtoló városi Mikulás futást, 
amely egyben jótékonysági 
futás is volt. 

Az eseményt pecze Dániel lo-
kálpatrióta képviselô, valamint 
Kiss Gergely olimpiai bajnok 
vizilabdázó, hazánkban a futás 
nagykövetének számító egy-
kori olimpikon nyitotta meg. A 
zord, esős idő ellenére szép 
számmal vettek részt gyerekek 
és felnőttek egyaránt a Kaiser 
péter által megálmodott ren-
dezvènyen. Az ötletgazdát kér-
deztük a futás után, hogy mikor 
jött a futás ötlete és milyen célt 
szolgált a rendezvény?
– Az ötlet civil kezdemé-
nyezésre valósult meg és 
nagyon örülök, hogy na-
gyon sokak segítségével 
sikerült összehozni az 
első jótékonysági Miku-
lás futást. Szerettünk vol-
na a cipősdoboz akció-
hoz csatlakozva segíteni 
a rászoruló családoknak 

és az idősek otthonának, szó-
val összehoztuk a kellemeset a 
hasznossal és nagyon örülünk, 
hogy ennyien eljöttek az esős 
idő ellenére. A szép számmal 
megjelent gyerekek és szüleik 
együtt hozták a cipősdobozo-
kat, amit nagyon köszönünk 
és természetesen ezúton sze-
retnénk köszönetet mondani 
az önkormányzatnak, valamint 
az összes vállalkozónak, aki a 
rendezvény mögé állt.
– Jövőre ugyanitt? 
– Mindenképpen és amíg nem 
lesz újra Mikulás, folytatjuk egy 
Nyuszi futással, tojás keres-
séssel egybekötve...
                                  -tt-

jóTéKonysági MiKulás-fuTás

első ízben futottak Gödöllőn

Hazai pályán fogadta és ver-
te a Gödöllői KC csapata a 
sereghajtó Móri KSK együt-
tesét a férfi NB II. Északi-cso-

portjának 11. játéknapján, 
így győzelemmel búcsúzott 
a 2018-as esztendőtől hazai 
pályán a GKC.

A Mór elleni párharc már az 
első félidőben eldőlt, 10 gó-
los előnnyel mentek pihenőre 
Bartos Gábor tanítványai. Ezt 
a folytatásban még két góllal 
megfejelték, könnyed győzel-
met aratva. A gödöllőiek 12 
ponttal a hatodik helyen állnak 

csoportjukban a tabellán.
Férfi NB II. Északi-csoport, 
11. forduló: Gödöllői KC – 
Móri KSK 32-20 (17-7)
utánpótlás, ifjúságiak: Gö-
döllői KC – Móri KSK 51-22, 
Serdülők: VS Dunakeszi II. – 
Gödöllői KC 25-29                -tt-

KézilAbdA – siKeres évzáró

Papírforma GkC-siker
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Karácsonykor ünneplőbe öl-
tözik minden. Feldíszítjük a 
lakást, aminek központjában 
a karácsonyfa áll. A kertben 
a fákra is égők kerülnek, 
hogy a korai sötétben az is 
szépen világítson. De az ün-
nep ne csak nekünk legyen 
ünnep, hanem kerti baráta-
inknak is. 

Nem csak égők és díszek ke-
rülhetnek a kerti fenyőre, ha-
nem olyan hasznos dolgok 
is, mint például alma vagy 
sokmagvas mézeskalács. És 
ezek elkészítése nem is olyan 
bonyolult, hiszen alma szinte 
valamennyi háztartásban talál-
ható. 
Arra figyeljünk, hogy a gyümöl-
csöt picit irdaljuk be, hiszen a 

viaszos héjon a legtöbb madár 
nem jut hozzá a gyümölcs hú-
sához. Ezáltal azonban az al-
mánk még szebb is, megfelel 
az ünnepi díszítésnek. Vágha-
tunk csillag formát, vagy csak 
egyszerűen hosszanti csíko-
kat. 
Szintén elmaradhatatlan gyü-
mölcs ilyenkor a narancs. 
Válasszunk hálós narancsot, 
majd a gyümölcsöt megsza-

badítva „fogvatar-
tójától”, a hálót újra 
hasznosíthatjuk.
Tegyünk bele például 
pucolt diót, mogyorót, 
mandulát. Kötözzük 
össze és tegyük fel 
a fára. Persze ilyen 
madárcsemege ké-
szen is kapható, de 
mennyivel jobb szó-
rakozás, ha gyerme-
keinket is bevonjuk a 
munkába. És amikor 
sütjük a bejglit, szin-
tén gondoljunk tollas 
barátainkra. Egy-egy 
leesett nyers tész-
tadarabot gyúrjunk 
össze mazsolával, 
aszaltgyümölccsel, dióval, 
formázzunk kis golyókat, 

csillagot vagy egyéb 
formákat és süssük ki. 
Ezeket szintén akasz-
szuk fel a kinti fenyőnk-
re. Karácsonykor életre 
kel majd a kertünk, és 
nemcsak mi örülhetünk 
a fánk alatti gazdag 
ajándékoknak, hanem 
kertünk barátai is a ne-
kik készített gazdag ka-
rácsonyfának.

MADARAK KARÁCSONYA
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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

alfonz (alfi): 5 éves vizsla keve-
rék fiú. Gyerekbarát, a pórázt még 
nem szereti, nagy kert kell neki és 
kinti-benti életmód.

móric: 12 éves, ivartalan roti-né-
metjuhász keverék. Imádja a gye-
rekeket, makkegészséges.

freddi: 5 éves, 3 lábú, ivaros kan. 
Kis termetű, örökmozgó, bujós ku-
tyus.

HÉtVÉGÉN IS NyItVA tArtó 

állAtorVoSI rENDElő
November 24-én és 25-én 
(szombaton, vasárnap) 

9-11 óráig 
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: 
dr. Varga Ferenc 

állatorvos

Telefonszám: 
06/20-48-23-058

Jó pár éve működik már Gödöl-
lő kertvárosában egy csendes kis 
kert, amely a Silent Garden nevet 
kapta. Szombatonként a kert és nö-
vényszerető embereknek ingyenes 
tanácsadással szolgál, ebben az 
évben növénycsereberét is indított, 
melynek nagy sikere lett és tömény-
telen kukába került növény kapott új 
gazdát, sok látogató gyerek is ked-
vet kapott a kertészkedéshez. So-
kan betérnek ötleteket venni, vagy 
csak beszélgetni, így közösségfor-
máló ereje is lett idővel. 
Az ide érkező vendégeket a kertek 
és emberek szeretete felé terelése 
a cél, példát mutatni, hogy a sokszor 
szemétbe dobott dolgokat, onnan 
kivéve, új értelmet, funkciót kapjon, 
akár a kertben, akár a lakásban. 
Ebben a kertbe sokan csak beszél-
getni járnak be, mert itt mindig jár a 
jó szó, a gyerekeknek és a felnőt-
teknek cukorka és limonádé, télen 
pedig meleg tea. 
Sok vásárló itt kötött barátságot, ami 

külön büszke-
séggel tölti el 
a tulajdono-
sokat. 
 Amikor valaki 
nagyobb nö-
vényt cserélt 
el, akkor az 
éppen itt vá-
sárlók segí-
tettek sokszor 
a kicsi autóba 
betenni a nö-
vényt, hogy 
haza jusson és sokszor nagy neve-
tésekbe torkollott egy-egy ilyen ak-
ció, így egy vidám élettérrel is szol-
gál ez a kert a sokszor nyomasztó 
hétköznapok után. 
Most, hogy jönnek az ünnepek, a 
kert különleges fényekbe, díszek-
be öltözött és így várja vendégeit 
szombatonként beszélgetni, vásá-
rolni vagy éppen tanácsot ad, mert a 
növényekkel mindig foglalkozni kell. 
A cél az, hogy az újrahasznosított 

tárgyakat valóban megfizethető 
áron adja és emellett az embe-
reket ebbe az irányba terelje. 

Itt nincs soha tülekedés és kosarak-
kal való tolongás, hiszen ez a kert 
a jóízű beszélgetésekről és a kap-
csolatok építéséről szól, a gödöllői 
közösség erősítéséről.
Ahogy minden évben, idén is várja 
karácsony előtt látogatóit a kert csu-
pa csoda meglepetéssel, karácso-
nyi ötletekkel és egyedi ajándékok-
kal, feltöltődéssel, olyan online hobbi 
kertészeti, kertépítő tanfolyamokkal, 
melyek évekre szóló ajándéknak is 

tökéletesek, ahol időben mindig a 
tanítványokhoz alkalmazkodnak és 
a gödöllői kerti életet támogatva, 
városunk lakosai kedvezményesen 
is juthatnak ehhez a lehetőséghez, 
ajándékutalványokhoz.
Ide várják mindazokat, akik nem a 
megszokott üzleteket választják, 
hanem a különleges kertet, csendet 
madárfüttyöt és mindenki barátját 
Rozikát, a tacskólányt. A kert szom-
batonként 10 és 16 óra között tart 
nyitva a Vörösmarty utca 14 szám 
alatt.                             (Bujtás Anikó)

www.bujtaskert.iwk.hu

A CSeNd, A TudÁS ÉS A CSodA kerTje 

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

peti: 4 éves, ivaros kan. Jó házőr- 
ző, két hét intenzív foglalkozás 
után elfogadja új gazdáját. Olyan 
gazdajelöltek jöhetnek szóba, 
akik kitartóan tudnak foglalkozni 
vele, amíg örökbe adható lesz.

GAZDIt KErESő KutyuS
Játékos, BOLOGNESE kiskutyák, 8 hetesek, eladóak 

törzskönyvvel vagy a nélkül, díjnyertes szülőtől, család-
ban neveltek, chippezve, oltva, féreghajtózva, szoba 

tisztaságra előnevelve. Szerető, gondoskodó gazdikat 
várunk. Érdeklődni: 06/20-9390-797

GAZDIt KErESő 
KutyuS

Gazdát keresek kis termetű 
tacskó-pincsi keverék kutyu-
somnak. Most 1 éves, tacs-

kótól picit magasabb termetű, 
trikolor színű, oltva, féreg-

telenítve, chipelve. Játékos, 
okos, nagyon könnyen tanul. 

Kutyaház szintén ajándék 
lenne, a szállításában nem 

tudok segíteni.
Tel.: 20/491-6604
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OrvOsi ügyelet
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

gyógyszertári ügyelet
December 10-16.: 

egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
December 17-23.: 

Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

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

ÓZon pajZS polGárőr eGyeSÜleT: 06-30/621-2968

KöZTerÜleT-felÜGyeleT: 06 28/529-169

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. ön-

kormányzati rendeletében szabályozta 

GöDöllő VároSÉrt KItÜNtEtÉS 
adományozásának rendjét.

GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozható azoknak a sze-
mélyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) mun-
kájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú 
tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre 
növeléséhez. GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetésben évente legfel-

jebb két személy és egy közösség részesíthető.
A kitüntetés átadására 2018. március 15-én rendezett városi ünnep-

ségen kerül sor. 
Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és a képviselő-testület munká-
ját, 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 kiss.zsuzsanna@godollo.hu e-mail címre eljuttatni.
BENyúJtáSI HAtárIDő: 

2019. január 3. (csütörtök) 12 óra
Szűcs Józsefné, a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke

BÉrBEVÉtElI  FElHíVáS
Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a Gödöllő, Palota-kert 
4. szám (5891/5/A/36 hrsz.) alatt található, tulajdonát képező nem 
lakás célú helyiséget.

A bérbe vehető helyiség:
Címe: 2100 Gödöllő, Palota-kert 4. szám (5891/5/A/36 hrsz.)
Alapterület: 27 m2
Közmű ellátottság: elektromos áram, távhő
Műszaki állapot: megfelelő
Bérleti díj irányár: bruttó 25.000 Ft/hó 

A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 5 év. 
A Pályázati Dokumentáció internetről letölthető az alábbi útvona-
lon: http://www.godollo.hu/palyazati-hirdetmeny

Az ajánlattétel módja, helye:
• Az ajánlat benyújtásának módja: zárt borítékban, személyesen 
vagy képviselő útján átadni Nagy Noémi bérleménygazdálkodási 
ügyintézőnek a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, 
ügyfélfogadási időben (hétfő: 8.00-18.00, szerda: 8.00-16.30),
• helye: 2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
• határideje: 2018. december 27.
• A helyiség megtekintésére a (28) 529-171-as telefonszámon 
Nagy Noémi bérleménygazdálkodási ügyintézővel időpont egyez-
tethető.

JEGYZŐI FOGADóNAP
Tájékoztatjuk a tisztelt gödöllői 

lakosságot, hogy 2018.december 12-én, 
és a 2019-es évben a jegyzői fogadónap 
a következő időpontban lesz megtartva: 

Minden hónap 
második szerdája 9-12 óráig.

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT MEGJELENÉS

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat és Partnereinket, hogy a 
Gödöllői Szolgálat idei utolsó megjelenése 2018. december 18. 

Jövőre az első lapszám 2019. január 22-én jelenik meg. 

A hirdetések felvétele december 17-től január 8-ig szünetel!
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kArÁCSoNyi kÉSZÜLődÉS A vÁroSi PiACoN 

deCeMBer 22-ÉN (SZoMBAT) ÜNNePi ÉTeLek AZ ASZTALoN:

1. Halászlé, ponttyal 950,- Ft/adag 
2. szabolcsi töltött káposzta 950,- Ft/2db.
3. kocsonya 690,- Ft/adag
4. 55 féle szaloncukor, birsalmasajtok, rétesek
5. zöldségek, gyümölcsök, őstermelői, és házi készítésű termékek
6. Hús- és töltelékárúk nagy választékban
7. karácsonyi ajándékok, virágok, bizsuk, terítők, illatszerek, kristály áruk 
8. bio-termékek nagy választékban 

előrendeléseket december 17-ig lehet leadni a halmosék étkez-
déjébEn (piac csarnok emeletén), vagy telefonon, a 06-20/228-0915, 
06-20/380-9090 számokon.
E nap délelőttjén a kilátogatók, vásárlók részére meglepetés műsorral 
készülünk!

jöjjön, Hogy vEgyEn, Hogy Finomat EgyEn, és Egy jó naPja 
lEgyEn!

Fekete zoltán ügyvezető igazgató
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INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési tel-
ket vennék Gödöllőn! Tel:20/944-
7025
+ Gödöllőn gyönyörű belterüle-
ti építési telek, Egyetem mögött 
450nmes, összközműves, 17m 
széles, 14,9mós i.áron eladó. 
Tel.:20/772-2429 
+ Gödöllőn új építésű csok képes 
ikerház eladó Blahán tárolóval ösz-
szeérő, kétszintes, bruttó 110m2-
es, n+3 szobás! Irányár: 38,5Mft. 
Tel:20/772-2429
+ Szadán, központban, n+3 szo-
bás, egyszintes, Csok-képes iker-
házfél 400m2-es telekkel eladó! 
Irányár: 36,9Mft. Tel:20/772-2429
+ Gödöllő panorámás részén, fe-
dett kocsibeállóval összekötött, új 
építésű, Csok-ra alkalmas kétszin-
tes ikerház n+4 szobával, saját le-
kerített telekrésszel eladó! Irányár: 
44,9Mft. Tel:20/772-2429
+ Gödöllő belvárosában, na-
gyon keresett részen, n+4szo-
bás, jó állapotú családi ház eladó. 

Iár:39,2MFT! Tel:20/804-2102
+ Gödöllő központjában 70m2-es, 
újszerű állapotú lakás két kocsibe-
állóval SÜRGŐSEN eladó! Irányár: 
30.99Mft. Tel: 20/539-1988 www.
godolloilakas.hu
+ Gödöllőn, Blahán 1000m2-
s építési telek eladó. ár:18MFt. 
Tel:20/218-8577
+ Gödöllőn 3szobás, 76nm-es, 
dupla erkélyes, gyönyörűen felújí-
tott lakás eladó jó lépcsőházban, 
Iár: 30.5 M Ft www.godolloihaz.hu 
Tel:20/804-2102 
+ Eladó lakást keresek központ-
ban! Tel:20/944-7025 
+ Gödöllőn, Blahán N+3 szobás 
ikerház kiadó! Bérleti díj: 220.000.-
Ft/hó Tel:20/218-8577
+ Központban, csendes helyen, 3. 
emeleti tégla lakás eladó. 53 m2, 
erkélyes, 2 különnyíló szobával. 
Nyílászárók cserélve, ingyenes 
parkolás. 20 500 000 Ft tel: 0620 
509-2022
+ KIADó LAKÁS Erzsébet királyné 
körúton 2 + félszobás, 3. emeleti. 

Konyhabútor beépített gépekkel, 
egyébként bútorozatlan. Kis erkély-
lyel, tárolóval. 120.000 Ft/hó tel: 
0620 509-2022
+ Gödöllőn, Akácfa utcában tégla és 
cseréptetős családi ház eladó, 750 
m2-es telken. 2 szintes, alatta szute-
rén. Tágas étkező-konyha nappali, 6 
hálószoba. tel: 0620 509-2022
+ Gödöllőn eladó, vegyes falazatú 
83 m2-es, részben felújított csa-
ládi ház. Csendes utcában, 1250 
m2 telken, új cserép tetővel. Irány-
ár:24,5 mFt. tel: 0620 432-9665
+ Dány központjában gödöllői la-

kás áráért eladó egy kétgeneráci-
ós, kétszintes, öt szobás családi 
ház. Téglaépítésű, gáz- és vegyes 
tüzelésű kazán. Irányár:24,5 mFt. 
Tel: 0620-432-9665
+ Gödöllőn Nagyfenyvesben 600 
nm-es építési telek eladó. Irányár 
14,5 M Ft. Tel.: 0620-3799-654 
+ Eladó Gödöllőn a Harmat utcá-
ban egy felújításra szoruló kis csa-
ládi ház 900nm-es telken. I.á.: 16,5 
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Egyetem téren 
egy 69nm-es, 2,5szobás, étkezős, 
téglából épült, erkélyes öröklakás. 
I.á.: 27,8 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő legfrekventáltabb 
helyén a kastély mellett egy 2 szin-
tes, nappali, étkező-konyhás, 3szo-
bás, 2fürdőszobás, téglából épült 
családi ház 35nm-es pincével, ga-
rázzsal 560nm-es telken. I.á.: 57,5 
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi ré-
szén egy 2szintes, 2generációs, 
4szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás 
családi ház felújítva, új tetővel, mel-

léképületek -
kel 773nm-es 
telken. I.á.: 44 
mFt 0620-919-
4870

+ Eladó Gödöllőn a Hős utcában 
egy most épülő, 2lakásos, nappali+ 
5szobás, 2fürdőszobás, földszint+ 
tetőteres családi ház. I.á.: 47,9 és 
48,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Köztársaság 
úton egy 87nm-es, 3szobás, össz-
komfortos öröklakás kertkapcsolat-
tal, garázzsal. Az ingatlan eladási 
ára 32,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó vagy kiadó Gödöllőn a 
Szent János utcában egy 46,8 nm-
es, 3 helységből álló, jelenleg is 
működő üzlethelyiség. Bérbeadási 
ára: 120.000 Ft/hó + rezsi, vételár: 
15 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban 
egy 3 lakásból álló családi ház sa-
roktelken 3 garázzsal. I.á.: 49 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Isaszegen egy felújított, 
2,5 szobás, 80nm-es családi ház. 
I.á.: 22,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 800nm-es, új 
családi ház építésére alkalmas épí-
tési telek. Jelenleg lakható, könnyű 
szerkezetű építmény található raj-
ta. I.á.: 20 mFt 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADó
+ Kertes családi házban külön ház-
rész kiadó: szoba-konyha, kamra, 
fürdőszoba, autóbeálló 1-2 fő ré-
szére. 06-20-469-9295 
+ Szoba kiadó Gödöllőn háztartási 
munka fejében (mosás, takarítás, 
főzés) becsületes, megbízható 
bérlőnek. (Lábadozó beteget kell 
ápolni.) Fürdőszoba használat. Tel: 
06-70-306-9584, e-mail cím: liviag-
rossen@gmail.com 
+ Gödöllő kertvárosi részén búto-
rozott kertes családi ház decem-
beri költözéssel kiadó. Bérleti díj: 
100.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució. 
Érd: 06-20-770-3528 
+ Gödöllőn a központban kétszo-
bás, gázkonvektoros, lakás kiadó. 
T: 06-30-277-8113 
+ KIADó LAKÁS Erzsébet királyné 
körúton 2 + félszobás, 3. emeleti. 
Konyhabútor beépített gépekkel, 
egyébként bútorozatlan. Kis erkély-
lyel, tárolóval. 120.000 Ft/hó tel: 
0620 509-2022
+ Gödöllő központjánál berende-
zett, 1 szobás, egyedi fűtésű lakás 
nyugodt környezetben januártól 
80.000 Ft + rezsiért (+ kaució) meg-
bízható, leinformálható személy-
nek kiadó hosszútávra. Tel: 06-20-
580-6043 



hirdetéS2018. december 11. gödöllői Szolgálat 21

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Szuper áron Gödöllő központ-
jában (Szt. János utca) 18nm-es 
felújított IRODA ELADó! Progra-
mozható padlófűtéssel, mosdó- és 
konyharésszel, parkolóval, zöldte-
rülettel. Iár:9,9MFt. Érd: 06-20-365-
4094 

ÁLLÁS
+ Webshopos hobbimunka, nem-
zetközi karrier lehetőség! 18-30 
közötti fiatalokat keresünk! 06-20-
777-1122
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériába ki-
emelt fizetéssel PULTOS LÁNYT, 
PIZZA SZAKÁCSOT, ill. a Csíkos 
ABC-be BOLTI ELADóT felve-
szünk. Tel: 06-70-772-7850 vagy 
személyesen a helyszínen! 
+ Munkaidő pótlékkal több, ill. 
egy műszakos munkarendbe 
műanyagfeldolgozó gödöllői kft fel-
vesz NAPPALI BIZTONSÁGI ŐRT, 
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, 
RAKTÁROST, SZERSZÁMKÉSZÍ-
TŐT: tel: 06-20-9423-112, www.
plastexpress.hu 
+ SZAKKÉPZETT BETEGÁPO-
LóT keresünk Kerepesen nappali 
munkára (reggel 8 órától este kb 
19 óráig) heti több alkalomra, hosz-
szabb távon. Érd: 06-30-577-9661 
+ A FORM+ART belsőépítész stú-
dió helyszíni és műhelymunkára 
gödöllői telephelyen keres kollé-
gákat, asztalosipari tudással, jogo-
sítvány előny lehet, minden másra 
szívesen megtanítunk, ez nem 
csak egy munka ez egy életstílus...
www.formart.hu. Érdeklődni 06-70-
9849000 
+ Mogyoródi telephelyű cég keres, 
Szerelő/ raktári munkatárs pozíci-
óba, agilis, motivált, dolgozni sze-
rető munkatársakat! Jelentkezés: 
office@maniafitness.hu, tel: 0630-
849-5657 
+ Munkatársakat keresünk angol 
nyelvű összetett irodai munká-
ra. (Nemdohányzó munkahely.) A 
fényképes önéletrajzokat az info@
adjuvo-online.com e-mail címre 
várjuk. Felsőfokú végzettség előny. 
+ Villanyszerelő szakmunkásokat 

és villanyszerelő 
mellé segédmun-
kásokat keresünk 
hosszú távú mun-
kavégzésre, építőiparba. Változó 
munkaterületeken dolgozunk Gö-
döllőn és környéken. Kiemelt bére-
zés. Érdeklődni: +36 (30) 949-3326
+ A Haszonállat-génmegőrzési 
Központ általános irodai ADMI-
NISZTRÁTOR munkakörbe mun-
katársat keres. További információk 
a www.genmegorzes.hu/allasajan-
latok oldalon találhatók. 
+ Ház takarítására Gödöllőn sze-
mélyt keresek heti egy alkalomra. 
Becsületes, megbízható legyen. 
(órabér.) Tel: 06-70-306-9584
+ A Kalória Gödöllői KFT. raktáros 
és kézilány álláshelyekre várja a 
jelentkezéseket. Önéletrajzokat 
a munkaugy@kaloriagodollo.hu 
email címre várjuk.

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, 
gyakorlott szakfordítókkal! Ked-
vezményes 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, sövényvágás, 
bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. 
Füvesítés, gyepfelújítás, vegysze-
res gyomirtás. Rotációs kapálás. 
Gyepszellőztetés. Metszés, faül-
tetés. Ágak, levelek elszállítása. 
Ereszcsatorna tisztítás. Kert taka-
rítás. Gépi permetezés. Kerítésfes-
tés. 06-30-747-6090 
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, 
munkabérszámfejtés, tanácsadás. 
Irodák: Gödöllő, Szada. Tel: 06-30-
592-1856, 06-28-784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, 
régi fűtési rendszerek, vízvezeté-
kek felújítása. CIRKóK, GÁZKÉ-
SZÜLÉKEK, 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, víru-
sirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 
06-30-333-9201 
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, 
TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! 
Tiszta, rendes munka! Tel: 06-20-
4359-650 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BON-
TÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-
502-5620 
+ BETEGSÉGEKET KIVÁLTó 
LELKI OKOK OLDÁSA Gödöllőn 
ThetaHealing technikával. Élj ke-
vesebb stresszel hosszabb ideig 
- elégedettségi garanciával! Kérj 
időpontot most: 06-20-367-4274 
+ PERMETEZÉS. Kézi és gépi 
permetezést vállalok: örökzöldek, 
gyümölcsfák, gyomirtás, stb. Mik-
roszkópos növénybetegségek fel-

derítése. 06-20-922-4400
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS fal-
bontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Vécék tartályok 
csapok szifonok cseréje. Csatorna 
kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-
20-491-5089
+ Velux árnyékolók 1 hetes szállí-
tási határidővel: -külső hővédő ro-
lók, -belső fényzáró rolók, -roletták, 
-stb. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. 
Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-
30-280-9375; 06-30-398-4815
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐ-
MŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, 
VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST! 
Tel: 06-70-361-9679 
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI-
CSERE akár 2 órán belül! Új re-
dőny azonnal megrendelhető! Pé-
ter úr, 06-20-3685-888 
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+ Alumínium és műanyag párká-
nyok kül- és beltérre! Az árak meg-
találhatóak honlapunkon: www.
kormon.hu; Kor-Mon Nyílászáró 
Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 
06-30-398-48-15
+ BETEG TAXI 0-24 Fizetős, mi-
nőségi, egyedi igényeket és idő-
pontokat figyelembe véve vállalunk 
személyre szabott betegszállítást a 
nap 24 órájában. Hétvégén is. Tel: 
06-70-7702-338
+ Lakások, házak, irodák, műhe-
lyek takarítását vállalom. 06-20-
2300-903
+ Faházak, pincék, szobák dohos, 
kellemetlen levegőjű helyiségek 
szagtalanítását vállalom ózonos 
technológiával: 06-20-2300-903
+ Műanyag és alu redőnyök, fix, ro-
lós, nyíló szúnyoghálók, harmonika 
ajtók, reluxák 2-3 hetes gyártási 
határidővel! Kor-Mon Nyílászáró 
Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 
06-30-398-48-15, 06-28-423-739. 
Web: www.kormon.hu; Email: kor-
mon@invitel.hu 
+ VÍZSZIVÁRGÁS-CSŐREPE-
DÉS MŰSZERES KERESÉ-
SE, JAVÍTÁSA. Csőfagyasztás, 
víz-csatorna javítás ásással is. 06-
30-914-3588 
+ PARKETTÁS. Minden, ami par-
ketta! 06-70-505-1177
+ Párás, penészes az otthona? 
Megoldás Aereco légbevezető be-
marásával! Nyílt égésterű gázké-
szülékhez, kandallóhoz, kályhához 
is! Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöl-
lő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-
398-48-15; Web: www.kormon.hu; 
Email: kormon@invitel.hu 

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, sze-
mölcs, bőrkeményedés, vastag be-
nőtt gombás köröm kezelése, ápo-
lása. Talpmasszázs. óvakodjon a 
feketén dolgozó házaló kontároktól! 
30 év szakmai háttér. Bárándi Jó-
zsef 06-20-532-7275 
+ FOGYASZTó MASSZÁZS fájda-
lommentesen. Depresszió csökken-
tés, energiatöltés. Érd: 06-30-294-
1945, premiumkilo@gmail.com 

OKTATÁS
+ MATEMATIKA korrepetálást, 
érettségire és középiskolai felvéte-
lire felkészítést vállalok. Nagy gya-
korlattal rendelkező középiskolai 
tanár. Tel: 06-30-620-1230 
+ Nagy tapasztalattal rendelkező 
ANGOL tanárként magánórákat 
vállalok. Kifejezetten nehéz esetek 
is jöhetnek bármilyen korosztály-
ból! 06-20-358-6057 

ÜDÜLÉS
+ Eladó Gyulán a Hőforrás Üdülő-
szövetkezetben 2 heti üdülési idő-
szakom 2019. január 26-tól február 
7-ig. Érd: 06-30-572-3894 

ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szak-
becsüs díjtalan kiszállással vásá-
rol antik bútorokat, festményeket, 
órákat, mindenféle szobrokat, vitrin 
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hi-
ányos darabokat is), régi pénzeket, 
könyveket, bizsukat és ékszereket, 
borostyánt, mindenféle régiséget 
és HAGYATÉKOT. Legmagasabb 
áron vásárolunk első vevőként! Tel: 
70/942-0806, 20/465-1961 
+ Kastélyok berendezéséhez vá-
sárolok bútorokat, festményeket, 
ezüstöket, porcelánokat, bronzo-
kat, antik órákat, stb. Teljes hagya-
tékot első vevőként legmagasabb 
áron. Kiszállás díjtalan. Üzlet: Bp. 
IX. ker. Ráday u. 6. Érd: 06-20-280-
0151, herendi77@gmail.com 

+ ALMAVÁSÁR! Is-
mét kapható CSÁNYI 
ALMA: Idared, Zöld 
és KR-11-es (Jona-
tán, Starking keveré-
ke). 150-250 Ft/kg-ig. 
Ugyanitt lé és cefre 
alma: 60-100 Ft/kg-ig. 
Tel: 06-28-411-298, 
06-20-4359-650 
+ ÚJ hőszigetelt, él-
védett KUTYAHÁZ 
közepes testméretű 
kutya számára eladó. 
06-30-622-8987
+ Karácsonyi vásár, 
AKCIóK a NATURA 
DÍSZÁLLATKERES-
KEDÉSBEN! Adventi 
vasárnapokon is nyit-
va: 10-12. 06-20-510-
6606 Gödöllő, Patak 
tér 3. (Rendőrség mö-
gött.)
+ ELADó PIANINO 
Etyde. I.á.: 130.000 
Ft. Érdeklődni: 0620-
919-4870
+ + Teljesen új hólánc 
személyautóra eladó. 
Iá: 12000 Ft. Tetőcso-
magtartó kis- és középkategoriás 5 
ajtós Suzuki és Fiát autóra eladó. 
Iá: 8000 Ft. Tel: 20/9455-583.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típu-
sú gépjárműhöz szaküzletünkben 
vagy kiszállítással. Szolgáltatása-
ink: beszerelés, bevizsgálás, töl-
tés-mérés, szaktanács-
adás. Minőségi akkuk, új 
akciók. Gödöllő, Dózsa 
Gy. út 50. (Temetővel 
szemben) 06-30-536-
4300, 28/611-728 www.
akkugodollo.hu 

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül 
a termelőtől, a Ludányi 
Méhészetből! Akác-, Vi-
rág-, Hárs-, Gesztenye-, 
Repce krém-, Lépesméz, 
Propolisz, Virágpor, DIó-
BÉL kapható. 3kg fölött 

házhoz szállítjuk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs, 
Akác-hárs-, Napraforgóméz. 720 
ml-es csavaros tetejű befőttes üve-
get cserébe elfogadok. Házhoz 
szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, 
Lovas u.3. 28/417-913
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BEKÜlDÉSI HAtárIDő: 2018. DECEMBEr 18.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Füleczki-Kapin Anett, Német Noémi
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Szász Péter, Fejes Tamás
A Happy Box (petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: 
Pintér Marcell Miklós
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Varjú Mátyás, Selmeci Zsolt 
A Sisicret ajándékát nyerte: dr. Emőkey András, Kiss Gáborné
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való 
részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen kül-
dik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!


