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Több mint három évtizede, hogy
egy gyermek a betlehemi Születés Bazilikában égő örökmécsesről lángot vesz, hogy azt tovább
adva, szerte a világba eljuttassa
a karácsony üzenetét, hirdesse a
szeretetet és a békét. A láng tizenegyedik alkalommal érkezett meg
Gödöllőre, ez alkalommal Jeney
László önkormányzati képviselő
és Beck József Linzből hozta el, s
vasárnap délután, ünnepélyes keretek között adták tovább, hogy útnak induljon a magyar otthonokba.
A Magyar Önkormányzatok
Szövetsége meghívására idén is
számos település vezetője és képviselője érkezett a rendezvényre,
akik innen viszik tovább saját falujukba, városukba a Betlehemi
Békelángot. A karácsonyi díszbe
öltözött főtéren a Gödöllői Adventi
Napok keretében mindenki meg�gyújthatta a lángról saját mécsesét, gyertyáját.
(folytatás a 3. oldalon)
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A szeretetet és a békét

hirdeti a Betlehemi Békeláng

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat és Partnereinket, hogy a
GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT 2019. évi 1. száma január 22-én jelenik
meg. A hirdetésfelvétel január 8-ig szünetel.
Minden kedves Olvasónknak ezúton kívánunk
békés karácsonyt és boldog új évet!
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Portré

Szeretettel szolgálni...
Januárban lesz 3 éve, hogy Pataki Pál vezeti a gödöllői Városi Nyugdíjas Egyesületet. A nyugdíjas klubokat összefogó egyesület mindennapjairól és év végi feladatairól beszélgettünk vele.
– Hogyan alakult az egyesület élete az
elmúlt évek alatt?
– Egy jól működő rendszert és kiváló csapatot vettem át, ami jelentős múltra tekint
vissza, hiszen 1989 óta működik. Így lényegében a korábbi évek hagyományaira építettünk és építünk, folytatjuk a nagysikerű
rendezvényeket, mint például a Nyugdíjasok Akadémiája, de a korábbiakhoz képest
megnőtt a programok, például a kirándulások száma. Ez utóbbiak szervezésében és
lebonyolításában nagy segítségünkre van
Hajnal Irénke, aki nagy rutinnal, lelkesen,
a kirándulók nagy megelégedésére szervezi a hazai és a külföldi utakat, amelyek
iránt óriási az érdeklődés. Ezek mellett az
egyesületet alkotó klubok önállóan, saját
hatáskörben is szervezik az utazási programjaikat. Az önkormányzat által biztosított
helyen, Civil Házban, IPOSZ-ban havonta

ségeket. Épp ezért
nagyon fontos, hogy
megismerjenek bennünket, és lássák azt,
hogy valóban értékes
programokkal várjuk
őket! Erre például
kiválóak a Nyugdíjasok Akadémiája előadásai, amiket a Művészetek
Házában
tartunk és a kirándulások, amelyek szintén nyitottak, bárki
részt vehet rajtuk.
Azonban az „öregedésnek” más oka
is van. Sok olyan tagunk van, aki az elmúlt évek alatt már

rendszeresen összejönnek. De gyakran
egy-egy klubtag lakásán sütés-főzés közben tartják meg a megbeszéléseiket.
– Hány klubot fog össze az egyesület?
– Hat szervezet tartozik hozzánk, az
Általános Nyugdíjas Klub, a Szent István
egyetemi, az Erdészeti, az Őszikék, a Honvédségi, és a Pedagógus Nyugdíjas Klub.
– Régebben sok szó esett arról, hogy
„öregszik” a nyugdíjas egyesület. Nem
egyszer elhangzott, hogy inkább azok
járnak össze, akik már régebben otthon
vannak, és akik csak nemrég kerültek ki
a munka világából, távol maradnak. Mi a
helyzet most? Sikerül jobban megszólítani a „fiatal” nyugdíjasokat?
– Ma is leginkább ezt tapasztaljuk, de
úgy tűnik, sokan nem tudják, hová forduljanak. Akik nemrég mentek nyugdíjba, azok
is érdeklődéssel keresnek meg – könnyen
megtalálnak, mert az elérhetőségem fent
van a Civil Kerekasztal honlapján – személyesen, írásban vagy telefonon. Kérdezik:
melyik nyugdíjas klubot javaslom. Ilyenkor
kerülök nehéz helyzetbe, mert minden klub
közel áll hozzám, és legszívesebben mind
a hatot javasolnám. Végül közösen megbeszéljük, és az érdeklődési köre dönti el
a választást. Még nem ismerik a lehető-

szépkorúvá
vált. Minden
évben,
október végén
tartjuk a 90
évesek köszöntését. Ez az egyik kiemelt
rendezvényünk, amikor őket apró figyelmességgel ajándékozzuk meg. Évről-évre
folyamatosan nő a köszöntöttek száma, s
az idén a két 100. születésnapját megélt
nyugdíjasunkat köszöntöttük: Wolf Miklósnét lakásán, a szeretett családja körében,
Futás Lajosnét pedig, a közös rendezvényünkön, a Művészetek Házában.
– Említette, sokan vannak még, akik
nem tudják hová fordulhatnak, akik szeretnének csatlakozni önökhöz. Hol találják meg az egyesületet vagy a klubokat?
– A Civil Házban tartjuk összejöveteleinket, itt is megtalálnak bennünket, de nagy
örömünkre újra működik a Civil Kerekasztal
honlapja a www.godolloi-civilek.hu oldal,
ahol valamennyi nyugdíjas klub elérhetőségét megtalálják az érdeklődők.
– A már említettek mellett vannak kiemelt rendezvényeik is. Melyek ezek?
– Három nagy programunk van, amik
már szép hagyományokkal rendelkeznek.
A már említett 90 évesek köszöntése mellett minden évben nagyon várja a tagság a
Nyugdíjasok Juniálisát, amit mindig kellemes környezetben rendezünk meg, például
korábban az Isaszegi úti tavaknál, ma már
legtöbb esetben a Művészetek Házában,

Pataki Pál

ahová az idősebbek is könnyen megtudnak
közelíteni és a Szilveszteri Mulatságot, ami
szintén egy sokak által várt esemény.
– A karácsonyi készülődés sok feladatot ad az egyesület tagjainak. Idén hogyan készülnek?
– Sok éves hagyomány, hogy rendszeren
látogatjuk, és ilyenkor megajándékozzuk az
egyedül élő, rászoruló és beteg nyugdíjas
társainkat. Mindenhol nagy örömmel fogadnak bennünket, ami számunka is jó érzés.
Minden karácsonykor készítünk szeretetcsomagokat, idén hatvankét nyugdíjas társunkat fogjuk így megajándékozni. Nagyon
fontosak ezek a találkozások, az együtt
töltött idők. Ilyenkor gyógyul a lélek. Mert
a testi betegségre van orvosság, de a magányt, a reménytelenséget, a lelki betegséget csak a szeretet gyógyítja meg. Ahol ez
nincs meg, ott ezt igyekszünk pótolni.
Hornok László professzor, városunk
éves értékelésekor mondta: „Gödöllőn a
városlakók kulturális és morális minősége
messze az országos átlag fölött van” .Jó
érzés tölt el bennünket, ha ehhez Gödöllő
Város Nyugdíjas Egyesülete, a Művészetek Házával közösen, a saját eszközeivel
hozzájárulhat. Én a vállalt feladatot szolgálatnak tartom. Vallom, hogy szolgáljunk
addig, míg a szolgálatunk hasznos.

KJ
Az interjút teljes terjedelmében
a szolgalat.com-on és a
Facebook-oldalunkon olvashatják.
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A szeretetet és a békét hirdeti a Betlehemi Békeláng

(folytatás az 1. oldalról)
Az ünnepi műsorban Gyenes
András, a Club Színház tagja,
Kája Sándor, a Máriabesnyői
Nagyboldogasszony
Bazilika
vezető kántora és Volter Domonkos, a Frédéric Chopin
AMI volt diákja közreműködött. Ünnepi beszédet Gémesi
György polgármester mondott,
aki úgy fogalmazott, a láng a
karácsony valódi üzenetét hordozza, hiszen az
ünnep a szeretetről
és a békéről kell,
hogy szóljon.
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 repítik Bécsbe, s onnan
viszik tovább szerte a nagyvilágba.
(jk)

Gödöllői advent

Advent idején színes, karácsonyra hangoló programok várják a gödöllőieket városunk főterén.
December 14-től 23-ig minden délután érdemes
kilátogatni, a hagyományos programok minden
korosztálynak kikapcsolódást nyújtanak.
December 14-én, pénteken megnyitott a gödöllői adventi vásár is, ahol a kézművesek kínálják
portékáikat, no és persze finom falatokból, forraltborból és egyéb karácsonyi csemegékből sincs
hiány.
December 17-től 21-ig ismét mesével várják a
gyerekeket a Mesélő Karácsonyi Könyvesházban.
A meseolvasás minden nap 17 órakor és 17.30-kor
kezdődik.
December 18-án, kedden 18 órától az Erkel
Ferenc iskola diákjainak ünnepi műsora várja az
érdeklődőket. Az eredetileg december 15-re tervezett program az időjárás miatt került át kedd estére.

Hatalmas öröm!

Pénteken 16 órától a Gödöllő Táncegyüttes,
majd a Club Színház ünnepi műsorát láthatják. Az
összeállítást a 5Live Acapella együttes ünnepi koncertje zárja.
Szombat délelőtt óriás fajátékok várják a gyerekeket, lehetőség lesz családi fotózkodásra, délután
16 órától pedig a Petőfi Sándor
Általános Iskola, és a Waldorf
iskola ad ünnepi műsort. Ezt
követően tűzzsonglőr produkció látható, majd a főtéri épületben (bejárat a parkoló felől) az
UnderSchool ad koncertet.
A zárónapon, december 23án 16.15-től a Kisharang Csengettyűesgyüttes, majd a Music
Szellection koncertje várja a
közönséget. Szintén délután
kerül sor a Herbária Zrt. és a
Művészetek Háza rajzpályázatának eredményhirdetésére.
(f.)

Megérkeztek a „cipősdobozok” a Montágh Imre Általános Iskola kisdiákjaihoz
december 17-én. Idén is sokan tartották fontosnak, hogy
örömet szerezzenek a rászoruló gyerekeknek.
Az adománygyűjtés során
beérkezett szárazélelmiszerek és ruhaneműk szétosztásáról az Alvégi Civil Társaság
gondoskodik, egyeztetve az
önkormányzat Közigazgatási
és Szociális Irodájával.
(-u)

4 gödöllői Szolgálat

2018. december 18.

Közélet

A Képviselő-testületi ülésen történt...
Hulladékgazdálkodási
társulás: Nincs akadálya az átadás-átvételnek
Gödöllő város képviselő-testületének legutóbbi ülésén
az „Egyebek”-ben Gémesi
György polgármester elmondta, hogy december 1-jén megszűnt a feladata az Észak-Kelet
Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás élén. Elnöki tisztségéről annak a politikai nyomásnak a hatására mondott le,
amit jól megszervezve a Fidesz
pártközpontból indítottak el a
Gödöllő országgyűlési képviselőjének vezérletével. Hozzátette: ezeket az állításait igazolni
tudja.
A társulás december 1-jei
közgyűlése Fördős Attila váci
polgármestert választotta meg
elnöknek, őt kijelölték erre a
feladatra, folytatta a polgármester. A képviselő-testületi
ülés napjáig nem történt meg
az átadás-átvétel. Rajta nem
múlik, hogy ez mikor történhet
meg. Jelenleg Gyenes Szilárd
a társulás tulajdonában lévő
Zöld Híd B.I.G.G. Kft ügyvezető
igazgatója és a Katasztrófavédelem finanszírozza a szolgáltatást.
Az is elhangzott, hogy a
társulás Gödöllőnek 15 millió
forinttal tartozik, Vác pedig
140 millióval tartozik a Zöld
Hídnak.
A közgyűlés előtt a társulás
átadta a Zöld Híd B.I.G.G. Kftnek azt a 9 új hulladékszállító
járművet, amit uniós forrásból,
pályázattal szerzett be és átvette azt az autóbuszt, amihez
közbeszerzésen, 30 millió forintért jutott, s amely elsősorban a
Zöld Híd oktatási programjában
résztvevő gyerekeket szállítja
majd.
A polgármester elmondta,
bár egyes politikusok és sajtótermékek úgy állították be,
hogy az „ő társulata” vette bérbe a buszt egy dunaszerdahelyi
színházi előadáshoz, a szolgáltatást a Garabonciás Színtársulat rendelte meg – aminek a darabjában ő is játszott –, s amit
megfelelő formában ki is fizetett
a civil szervezet.
A Zöld Híd Kft. gazdálkodását egy független, nemzetközi
könyvvizsgáló cég átvilágította

és semmiféle kifogást nem talált
az elmúlt évek munkájával kapcsoltban. Ezt bárki megtekintheti, mint a jövő nemzedékek
szószólójának friss állásfoglalását is a hulladékgazdálkodás
működési problémáiról, amely
erős kritikával illette Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t.
Az is figyelemre méltó,
mondta a polgármester, hogy
a katasztrófavédelem finanszírozásának időszaka alatt a korábbinál szűkebb szolgáltatási
tevékenység is 80-100 millió
forinttal többe került a megelőző időszakhoz képest. Ez is azt
igazolja, hogy nem kapott elég

forrást a kukaholdingtól a Zöld
Híd.
Nagyon sajnálja, hogy a politikai játszma – miként lehet kipiszkálni őt a társulás éléről –,
többet ért, mint egy ötmilliárd
forintos, uniós támogatásból
létrehozott cég 350 ezer ember
számára végzett szolgáltatásának a biztonsága.
Lehet, hogy nagy bűn volt elmennie a falig és azon túl, de
igyekezett elérni, hogy a Zöld
Híd kivéreztetése miatt a jogszabálynak megfelelően a katasztrófavédelem vegye át a cég
irányítását és finanszírozását.
Voltak olyan javaslatok, hogy a
társulás vegyen fel hitelt, de ő

Közművelődési
rendeletmódosítás
A testület módosította a közművelődési feladatokról szóló önkormányzati rendeletét. Ezt
alapvetően törvényi és miniszteri rendeleti szintű szabályozásváltozások indokolták. Emellett
egyértelműsítették és pontosították a közművelődési támogatási alapstruktúrát és jogszabályi
szinten meghatározták az önkormányzat által
kiemelten támogatott művészeti csoportok körét.
Az önkormányzat az éves költségvetésben
történő forrás biztosításával, pályázat alapján
illetve támogatási szerződéssel nyújt közvetlen
anyagi támogatást kulturális célokra.
A módosított rendelet melléklete a következők szerint sorolja fel az önkormányzat által kiemelten támogatott művészeti csoportokat:
1. Gödöllő Táncegyüttes, 2. Gödöllői Városi
Fúvószenekar, 3. Talamba Ütőegyüttes Gödöllő, 4. Gödöllői Szimfonikus Zenekar, 5. Arpeggio Gitárzenekar, 6. Cavaletta Művészeti Egyesület, 7. Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete,
8. Gödöllői Városi Vegyeskar, 9. Garabonciás
Színtársulat, 10. Gödöllői Városi Népi Zenekar,
11. Gödöllő Táncszínház, 12. Cimbaliband, 13.
Club Színház
Folytassa Volánbusz!
A képviselő-testület a „Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés
keretében történő ellátására” című pályázati
eljárás lezárásaként, a döntés hozatalára jogosultként megállapította, hogy a pályázat eredményes, az egyedüli pályázó Volánbusz Közlekedési Zrt. ajánlata érvényes, a pályázó az
előírt alkalmassági követelményeknek megfelel.
A képviselő-testület elfogadta a Gödöllő Város
Önkormányzata és a Volánbusz Közlekedési
Zrt. között kötendő, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés szövegét.

ezt nem támogatta, mert nem
gondolta, hogy az önkormányzatokat kell eladósítani. A szolgáltatásért az állampolgárok az
államnak fizetnek, az állam által
létrehozott cégnek pedig kutya
kötelessége finanszírozni a hulladékgazdálkodást.
Az átadás-átvételt tisztességgel és becsülettel el tudja végezni; a szakma mindent előkészített annak érdekében, hogy
a szolgáltatás folyamatosságát
elősegítendő minden információ a társulás vezetésének rendelkezésére álljon, mondta befejezésül Gémesi György.
(LT)

Előkészületek a beruházási hitel
felvételére
Felhatalmazta a képviselő-testület a polgármestert arra, hogy a városi közvilágítás korszerűsítését segítő hitel felvételéhez szükséges
szerződést a kormányengedélyt megelőzően a
Raiffeisen Bankkal megkösse, azzal a kitétellel, hogy a kormányzati engedély a szerződés
hatályba lépési feltétele. Hozzájárult továbbá
a testület a hitel 2018-ban történő lehívásához és felhatalmazta a polgármestert, hogy a
szerződéshez szükséges mellékleteket, dokumentumokat is aláírja, illetve a hitelhez kapcsolódó lehívási kérelmet banki dokumentumon a
Raiffeisen Bank Zrt felé benyújtsa.
Mint arról hírt adtunk, a testület február 22-ei
ülésén hagyta jóvá, hogy Gödöllő belterületén
a közvilágítási hálózat korszerűsítése és bővítése 410 millió forint beruházási hitelből kerüljön
megvalósításra. Az önkormányzatok adósságot
keletkeztető ügyleteihez kormányzati hozzájárulásra van szükség. Az erre vonatkozó gödöllői
kérelemről még nem született döntés.
Esélyegyenlőségi program
Elfogadta a képviselő-testület Gödöllő Város
Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 2018 és
2023 közötti időszakra, amelynek megléte feltétele annak, hogy települési önkormányzat pályázati támogatásban részesülhet.
Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló törvény alapján
minden települési önkormányzatnak helyi esélyegyenlőségi programban kell rögzítenie az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Gödöllőn ez először 2013-ban történt meg,
az akkori programot 2016-ban felülvizsgálták.
Az új program tervezete Gödöllő város számos
intézményének és közreműködő partnerének
adatszolgáltatása alapján, valamint a helyi esélyegyenlőségi fórum szakmai véleményezésével készült el.
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Vasút: februártól vonat helyett busszal utazhatunk
2019 február 4-től a Budapest–Hatvan
vasútvonal
pályarekonstrukciójának
munkálatai miatt teljesen leáll a vasúti
közlekedés a Pécel és Aszód állomások
között. A 2019. december 7-ig tartó időszakban a vonatok egy vágányon sem
közlekednek ezen a szakaszon. A munkák miatt a teljes Budapest–Hatvan–
Miskolc vonalon csökken a közlekedő
járatok száma.
Az utasok eljutását az átépítési szakaszokon vonatpótló buszokkal biztosítja a MÁV-START. A teljes vágányzár
alatt Budapest-Keleti–Pécel, valamint
Aszód–Hatvan között az elővárosi vonatok közlekednek, Pécel és Aszód állomások között pedig pótlóbuszok szállítják az utasokat.
A vonatpótlók a vasút nyomvonalát
követve, valamennyi érintett köztes állomást és megállóhelyet érintik. A miskolci
InterCityk helyett Budapest-Keleti pályaudvar–Hatvan között pótlóbuszok állnak
forgalomba. Az egri, illetve a sátoraljaújhelyi gyors és sebesvonatok pótlóbuszai

Hatvan–Pécel között
szállítják az utasokat.
A
pótlóbuszokhoz
csatlakozó távolsági
vonatok Észak-Magyarország felől Hatvan állomásig közlekednek majd, illetve
onnan indulnak vis�sza.
A
vonatforgalom
szünetelése alatt a
pótlóbuszok nem a
vasútállomáson, hanem a Volánbuszpályaudvarnál állnak
majd meg, ehhez a
bútoráruház előtti területen konténerekből alakítanak ki ideiglenes jegypénztárat és várótermet. A létesítmények
telepítésére január végén kerül sor. A
vonatok és a pótlóbuszok menetrendjének és mennyiségének meghatározása,
összehangolása még folyamatban van.

Vigyázat, álkéményseprők!
Nemrég változott meg a kéményseprés szabályozása, így nem csoda, hogy sokan készségesen ajtót
nyitnak a becsengető kéményseprőknek. Ne tegyék! A kéményseprők
nem csengetnek be csak úgy! Mivel

az elmúlt időszakban megszaporodott az így elkövetett csalások száma, a katasztrófavédelem az alábbiakban figyelmezteti a lakosságot.
„Magukat kéményseprőnek kiadó
csalók tévesztik meg az embereket
Gödöllőn, illetve Gödöllő környéki
településeken.
Egész Pest megyében a katasztrófavédelem kéményseprői végzik a
lakossági kémények ellenőrzését és
tisztítását. Ez a magánszemélyek
számára ingyenes, a kéményseprők
ezért a tevékenységért nem fogadhatnak el pénzt. A katasztrófavédelem kéményseprői minden esetben
fényképes igazolványt mutatnak, és
kéményseprő feliratú egyenruhát viselnek.
Csak a gazdálkodó szervezeteknek kell fizetniük a kémény-

seprésért. 2018. január elsejétől a
kéményseprő nem megy ki automatikusan a családi házakhoz, hanem
előzetes időpont-egyeztetést követően keresik fel a családi házak kéményeit.
Az ellenőrzés változatlanul
ingyenes, de időpontot kell
hozzá egyeztetni. Ezt megtehetik telefonon keresztül a
1818-as, ingyenesen hívható
telefonszám tárcsázásával,
majd a készülék 9-es és 1-es
gombjának megnyomásával;
illetve interneten a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlapon is az ügyfélszolgálat ikonra kattintva.
A társasházakban élőknek nem
kell időpontot foglalniuk, hozzájuk
automatikusan érkezik a kéményseprő, hogy elvégezze az ingyenes
ellenőrzést.
Ne higgyenek a szolgáltatásukat
pénzért kínáló csalóknak, hiszen
ők nem valódi kéményseprők, tehát
nem rendelkeznek kellő szaktudással egy égéstermék-elvezető ellenőrzéséhez. Ezzel megtéveszthetik
az embereket, elvégzett tevékenységükkel pedig hamis biztonságérzetet kelthetnek.
Ha bárki megtud valamit az álkéményseprőkről, kérjük, hogy haladéktalanul értesítse a rendőrséget a
112-es segélyhívón!”
(kj)

A felújítások ideje alatt kísérjék figyelemmel az állomásokon elhelyezett
hirdetményeket, útbaigazító táblákat,
térképeket. A módosított menetrend a
MÁV-csoport (www.mavcsoport.hu) honlapján, a vágányzári hírek között érhető
el.				
(ny.f.)

A jogszabályokban előírtak szerint
végzik az utak takarítását
Az elmúlt napokban a téli időjárás próbára tette a közlekedésben részt vevőket. Bár a VÜSZI és a Magyar
Közút folyamatosan dolgozott az utak járhatóvá tételén, sokan megfeleldkeznek arról, hogy a folyamatos
havazásban nem a „fekete” úttest jelenti a járható utat.
A városi utakon a hóeltakarítást és a csúszásmentesítést az illetékesek a jogszabályban előírtaknak megfelelően végzik. Ennek rendjét az 5/2004 (I. 28.) GKM
rendelet szabályozza. Eszerint az I. ütemben mindig az
autóbuszjáratok útvonalát teszik használhatóvá, hogy
a tömegközlekedésben ne keletkezzen fennakadás. A
II. ütemben a városi gyűjtőutak, a lakótelepi és egyéb
burkolt utak takarítása történik meg, majd a III. ütemben
kerül sor a földutak járhatóvá tételére. A VÜSZI feladata
a kerékpárutak és az önkormányzati tulajdonú épületek
előtti járdák takarítása is, a gyalogos-közlekedési utakat azonban azoknak az ingatlantulajdonosoknak kell
rendben tartani, akiknek az ingatlana előtt található. Ez
egyaránt vonatkozik a különböző cégekre és a magánházakra is. A lakótelepeken és a társasházak esetében
a közös képviselők feladata a járdaszakaszok tisztántartásának, csúszásmentesítésének megoldása.
Gödöllőn több olyan út vezet át, ami nem a város, hanem a Magyar Közút Nzrt. kezelésében van, csúszásmentesítésükről, tehát, az ő kötelességük gondoskodni. Ilyen terület a Szabadság út, a Dózsa György
út, a Köztársaság út, az Isaszegi út, az Állomás utca,
valamint Rét utca–Blaháné út–Hársfa utca–Hegy utca
útszakasz, a Gerle utca és a palotakerti HÉV-megállóhoz bekötő út. A jogszabály szerint a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. először az autópályákon, autóutakon és
főutakon, majd a felüljárókon és hidakon kezdik meg
a beavatkozást, ezt követi a településeket összekötő
mellékutak, illetve alacsony forgalmú bekötőutak hóeltakarítása vagy síkosságmentesítése.
-u
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Január 22.: Horváth Gábor, a
Gödöllői Szimfonikus Zenekar
vezetője és a Gödöllői Királyi
Kastély Múzeumi Osztály szakmai közössége vehette át a Gödöllő Kultúrájáért Díjat.

Január 25.: Lezárult az a nagy
szabású program, aminek keretében megtörtént a Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai
felújítása, valamint a Művészetek
Háza felújításának utolsó, 3. üteme.
Február 2.: LISZI Primissima díjat kapott Beck József.
Február 24.: 20 éves fennállását
ünnepelte a GIM-ház.

Február 25.: Felszentelték a felújított Grassalkovich-sírboltot.
Március 1.: Megkezdődtek a Rákos-Hatvan vasútvonal korszerűsítési munkálatai.
Március 2.: Vancsó Imréné és dr.
Fábri Mihály vehette át az első alkalommal átadott Bárdy Péter-díjat.
Március 3.: Lerakták a Patrónus
Ház alapkövét.
Március 14.: Megtartotta alakuló
ülését Gödöllő Ifjúsági Képviselő-testülete.
Március 15.: Gödöllő Városáért
Díjat vehetett át dr. Nánási Éva,
Gödöllő város címzetes főjegyzője, Fülöp Attiláné, a Városi
Könyvtár igazgatója, valamint az
Opel Gaál - Gaál Autóház Kft.
kollektívája.

Március 27.: A Visegrádi Együttműködés aktuális elnökeként
Magyarország rendezhette meg
a négy tagország turisztikai vezetőinek csúcstalálkozóját, aminek
a Kastély adott otthont.
Április 14.: Stúdiók címmel meg-
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nyílt a GIM új, gödöllői fiatalok
munkáit bemutató kiállítása.
Április 15.: Életműdíjjal ismerte
el Danis János munkásságát a
Magyar Fotóművészek Világszövetsége.
Április 16.: Könczöl Alexandra
bronzérmet szerzett az ITF Taekwon-do Eb-n.

Április 20.: Megnyílt a kastély új,
különleges porcelánokat bemutató kiállítása.
Április 21.: Megnyílt a Városi
Múzeum megújult cserkész- és
vadászati kiállítása.

Május 6.: Majálissal köszöntötte
a tavaszt Gödöllő. A rendezvény
az Ifjúság Éve Gödöllőn programsorozat első nagyobb eseménye
volt.
Május 6.: Jubileumi szentmisével
emlékeztek meg Máriabesnyőn
arról, hogy 10 éve kapta meg a
kegytemplom a Basilica Minor
rangot.

Május 15.: A Gödöllő Táncegyüttes bemutatta új, „Kötéltánc” c.
produkcióját a Művészetek Házában.
Május 22.: A Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete fennállásának
20. évfordulója alkalmából ismételten bemutatta a „Hamlet” című
rockoperát.

Május 25-27.: Negyedik alkalommal tartottak Nemzetközi Természetfilm Fesztivált a városban.

Június 1.: Átadták a Szent János
utcai Mesék Háza Óvoda felújított épületét.
Június 1.: Dr.
Kiss
Árpád
lett Gödöllő új
jegyzője, mivel dr. Nánási
Éva címzetes
főjegyző (közel
három évtizedes szolgálatát
lezárva) nyugállományba vonult.
Június 2.: Nagy sikerrel rendezték meg az Arbofesztet a Gödöllői
Arborétumban.
Június 8-10.: Első alkalommal
rendezték meg a Magyar Mladifestet Máriabesnyőn.

Június 9-10.: Koronázási Hétvégét tartottak a Királyi Kastélyban.
Június 19.: Gödöllő Gyermekeiért és Ifjúságáért Díjat kapott:
dr. Faust Dezsőné nyugalmazott
óvodavezető, dr. Fancsovitsné
Bőjtös Zsuzsanna tanár, valamint
a Szent Imre Katolikus Általános
Iskola és Óvoda
szakmai
közössége, illetve a Gödöllői Palotakert
Óvoda szakmai
közössége. A
Gödöllő Talentum Díjat kapott: Hanzl Lilla
Zsófia.
Június 21.: Európa-bajnok lett
a magyar férfi kardvívó válogatott, amelynek a gödöllői Gémesi
Csanád is tagja.
Június 23.: Több ezren vettek
részt a Múzeumok Éjszakáján.
Június 29-30.: XII. alkalommal
rendezték meg a Magyar Polgármesterek Világtalálkozóját.
Június 30.: 28. alkalommal ünnepeltük a Magyar Szabadság
Napját az Alsóparkban. A Magyar
Szabadságért Díjat dr. Bálint
György vehette át.
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Július 1.: Hatodik alkalommal
rendezett Nemzetközi Ifjúsági
Tábort Balatonlellén Gödöllő város önkormányzata.
Július 5.: Gödöllő Egészségügyéért Díjat vehetett át: dr.
Ilonczai Larissza fül-orr-gégész
főorvos, Turai Lajos Ferencné, a
Gödöllői Palotakert Bölcsőde intézményvezető-helyettese és dr.
Bhuyan Shafiqul Islam háziorvos.

Augusztus 9.: Átadták a Szent
János utcában található – teljes
körűen megújított – Rönkvár játszó- és pihenőparkot.

Augusztus 12.: Ünnepélyes
útavató keretében több mint százan kerekeztek végig a város új
kerékpárútján a VÜSZI Dózsa
György úti székházától a Szabadság térig.
Augusztus 16.: Újabb felújított
elemmel gazdagodott Gödöllő
város főtere: átadták a Tulipános
Szökőkutat és annak környezetét.

Augusztus 20.: Szekeres Er-

zsébet textilművész kapta a
Gödöllő Város Díszpolgára címet.

Augusztus 30.: Országosan –
így városunkban is – ekkor volt a
premierje a gödöllői Csuja László
által rendezett Virágyvölgy című
filmnek.
Szeptember 6.: Átadták a Művészetek Háza megújult és kibővült
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parkolóját, ahol 104 új parkolóhelyet létesítettek; a beruházás
csaknem 100 millió forintba került.

Szeptember 7.: Átadták a csaknem 500 millió forintból megvalósult főtérbővítést. A rendezvényen
elhangzott: a közvélemény-kutatások alapján a gödöllőiek a főtér
bővítése mellett döntöttek.
Szeptember 8-9.: Óriási tömeget
vonzottak a Belvárosi Napok.

Szeptember 7.: A kastély lovardájában a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar és a Talamba Ütőegyüttes Spanyol tűz c. hangversenyével vette kezdetét a 2018-as GödöllŐsz Fesztivál.

Szeptember 17.: Születésnapi
gálaműsorral ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Gödöllői
Fiatal Művészek Egyesülete. A
Művészetek Házában az elmúlt
20 év emlékezetes előadásaiból
láthatott összeállítást a közönség.

Szeptember 20.: Kovács Istvánné és Falk László az MG Falker
GBBR Bt., valamint Mogyorósi
Zsolt, a gödöllői Barkács Center
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ügyvezetője, tulajdonostársa és
szakmai vezetője kapta idén a
Gödöllő Vállalkozója Díjat.
Szeptember 21.: Megnyitásának 65. évfordulóját ünnepelte a
Kossuth Lajos utcai Mesevilág
Bölcsőde.

Október 1.: A monzai királyi palotában megnyílt a Gödöllői Királyi Kastély reprezentatív időszaki
tárlata; az Erzsébet királyné halálának 120. évfordulója alkalmából összeállított „utazó” kiállítás a
királyné magyar vonatkozásaira
fókuszál.
Október 5.: A kastélyban megkezdődött a XX. Jubileumi Nemzetközi Gödöllői Hárfafesztivál.

Október 9.: Vidám estével és
jubileumi kiadvánnyal ünnepelte
fennállásának 10. évfordulóját az
Irodalmi Kerekasztal, közismertebb nevén az IRKA.
Október 13.: A Gödöllői Városi
Múzeumban megnyílt a „Bronzkori hétköznapok hősei” című
időszaki kiállítás.

Október 21.: Dr. Stella Leontin
és Péter Pál kapucinus atya ünnepi szentmisén megáldotta a 75
éves, az önkormányzat, hívek és
vállalkozások támogatásából felújított és restaurált máriabesnyői
székelykaput.
Október 29.: A Körösfői-Kriesch
Aladár Művészeti Alapítvány díját idén Miku-

lik Márton János, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem hallgatója és Fábián Dénes Zoltán képzőművész, művésztanár vehette
át.
November 5.: A Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ
az „Olvasók diadala” rendezvénysorozatával Nemzeti Díjnyertes
lett az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesületének pályázatán.

November 7.: Megnyílt a kastély
új időszaki kiállítása, amely azt a
korszakot mutatja be, amikor az
épületben egymás mellett kapott
helyet szovjet laktanya, az idősek
otthona és magyar honvédségi
lakássor.
November 13.: A Könyvtári Minőségi Díjat, a könyvtáraknak
adható legmagasabb elismerést
adományozta az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs
Központnak.

November 18.: Fennállásának
25. évfordulóját ünnepelte a Sisi
Baráti Kör, Erzsébet-nap alkalmából.

November 21.: A Fricska Táncegyüttes fellépett a Buckingham
palota tróntermében, Károly herceg születésnapján, Erzsébet királynő és az angol királyi család
jelenlétében.
November 24.: Az Erzsébet királyné tiszteletére Szívlapát címmel rendezett 24. vers- és prózamondó verseny volt a Barokk
Színházban.
November 25.: Id. Balog Gyula
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kezdeményezésére 25 éve alakult
meg a Gödöllői Népizenekar ami
teltházas koncerttel ünnepelte meg
az elmúlt negyed századot.
December 7.: A hagyományos,
decemberi megyenapi ünnepségen, a Pesti Megyeházán Tóth
Judit, a Gödöllő Táncegyüttes

művészeti vezetője átvehette a
Közép-Magyarországi
Folklórszövetség Pest Megye Népművészetéért díját.

December 11.: A Prima Primissima díjátadó gálaesten, a Müpában – képzőművészeti kategóriában – Katona Szabó Erzsébet
textilművész, a GIM vezetője Prima-díjat vehetett át.
December 14.: Juhász Ferenc
költő születésének 90. évfordulója kapcsán a „Mindenség szerelmese” címmel film- és könyv-

bemutatót tartottak a Városi
Könyvtárban; az est vendégei a
költő felesége, Katalin és lányai,
Anna és Eszter voltak.
December 16.: Megérkezett a
Betlehemi láng, amiről karácsonyig mindenki meggyújthatja a
saját mécsesét.
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Civil Karácsony

A főtéren rendezték meg a hagyományos Civil Karácsonyt,
ahol a városunkban működő
civil szervezetek képviselőit
várták egy jó hangulatú közös
ünnepi beszélgetésre.
A rendezvényen Six Edit,
a Gödöllői Civil Kerekasztal
Egyesület vezetője és Gémesi
György polgármester mondott
köszöntőt, majd a résztvevők

közös éneklése mellett versek
és történetek varázsolták karácsonyivá a hangulatot.
Igazi meglepetés volt, hogy a
civilek karácsonyi találkozóján
megjelent a Miklulás gödöllői
képviselője Tardy Tamás is,
aki a levegőből „rénszarvas
húzta szánjáról” üdvözölte a téren összegyűlteket.
Az érdeklődőket a szervezők idén is forró
teával, zsíroskenyérrel és süteményekkel várták.
(ny.f.)

A rendezvényről fotóösszeállítás a
szolgálat.com-on
és Facebook-oldalunkon.
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Tardy Tamás, Gödöllő repülő
Télapója/Mikulása

Sok országban, még az Egyesült Államokban is felfigyeltek
arra a jelenségre, ami az elmúlt
hetekben egyre többször tűnt fel
a gödöllői légtérben. Tardy Tamásnak köszönhetően megvalósult sok gyerek álma: a Télapó,
avagy a Mikulás rénszarvasával
repülve hozott ajándékot.
„Három éve, decemberben
jött az ötlet, hogy szaloncukrokat
szórok az óvodás gyerekeknek”
– mesélte Tardy Tamás motoros siklóernyős. „Az USA-ból,
Dallasból egy gödöllői születésű
barátomtól, Tamássy Erikától
postán kaptam egy felfújható
rénszarvast, ami nagyon kön�nyű volt és már nem zavarta a
repülést. A második probléma az
volt, hogy hol építsem össze, és
itt szeretném megköszönni Both
Lajos repülőtérvezetőnek, hogy
helyet adott. A harmadik nehézséget az jelentette, hogy egy
nagy ernyőre volt szükség; ezt
Lak Attila pilóta barátom adta.”
Döbbenet, csodálkozás és
öröm – mindez egyszerre ült ki

minden gyerek és felnőtt arcára, amikor megpillantotta Tardy
Tamást, aki Kiss Zoltán társával együtt repülve játszotta el a
repülő Mikulást Gödöllő egén;
egyikőjük irányította az ernyőt, a
másik pedig szórta a cukorkákat.
„Az öröm, ahogyan fogadtak,
bebizonyította számomra, nem
hiába készült el a kigondolt ötlet.
Valóra vált egy legenda. Repülés
közben sokszor azt láttuk, hogy
a városban olyankor szinte megállt a forgalom és az autókból kiszállva fotóztak minket kicsik és
nagyok” – mesélte Tamás. „Nem
a siker miatt repülünk, hanem
a gyerekek örömére! Bár nem
akartunk nagy felhajtást, nagyon sok ország tévéstábjának
felkeltettük az érdeklődését; karácsonykor például az USA-ban
fogják leadni a rólunk és Gödöllőről szóló kisfilmet.”
A gödöllői repülő Mikulást több
város is megkereste, hogy ott is
repüljön, Tardy Tamás azonban
elhárította a felkérést: „Ez Gödöllő különlegessége.”
TA

Támogatás a Lumniczer
Alapítványtól

A hagyományoknak megfelelően tavaly is több gyermek gyógyításához, rehabilitációjához adott támogatást a Lumniczer Sándor Alapítvány. A dr. Makra Csaba által létrehozott szervezet 16. éve nyújt
segítséget a gyermekorvosok javaslatai alapján a daganatos, többszörösen károsodott, súlyos állapotú, fejlesztésre szoruló gyermekek
kezeléséhez. A támogatásokat idén dr. Tatár Emese gyermekorvos
adta át a családoknak. Kérjük, támogassa adója 1 %-val a Lumniczer
Sándor Alapítványt. Adószám: 18670945-1-13
cr
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Mi kell a karácsonyhoz?
Érdekes kérdés!
Tényleg, mi kell
a karácsonyhoz?
Tél? Karácsonyfa?
Ajándékok? Egyáltalán: Mi az a karácsony? Ezekre a
kérdésekre keresi
a választ Puszedli, az erdőben élő
mackó, aki téli álmából felébredve,
két piros betűs napot fedez fel naptára decemberi oldalain. Kikhez is
fordulhatna a kérdéssel, mint barátaihoz, ám – mivel ők is átalusszák
a telet – ők sem tudják a választ
(Bár van köztük, aki már hallott a
karácsonyról.)
Miközben Puszedli igyekszik mindent megtudni erről a titokzatos
ünnepről, a bokrok alatt kidobott
műfenyőre, díszekre és játékokra
bukkannak. Így hát – sebaj, hogy
tavasz van – neki kezdenek a karácsonynak.
Puszedli, Béla a béka, Evetke a
mókus, Piszke a süni, Flóris a méhecske és Borzalino a borz mindent

igyekeznek úgy
csinálni, ahogy
az emberek, ám
a karácsonyozni nem olyan
könnyű,
mint
azt gondolták.
Nem
csoda,
hogy sok-sok
bosszúság lesz
a vége. Nagy
szerencse,
hogy időközben felbukkan Petya
és Boróka, majd pedig Habcsók, a
kedves jegesmedve lány, akiknek
segítségével Puszedli és barátai
megértik, hogy a karácsonyhoz
nem elég a tél, a hó, a karácsonyfa és a sok ajándék: Sokkal fontosabb, hogy odafigyeljünk, és szeretettel forduljunk egymás felé.
Bosnyák Viktória mesekönyve
nem csupán egy kedves mese, hanem a karácsonyi hagyományokkal, szokásokkal is megismerteti
a gyerekek, miközben megőrzi az
ünnep varázsát.
(Bosnyák Viktória: Puszedli és
Habcsók)
(ny.f.)

Emlékezés Juhász Ferenc költőre
Szépirodalom kedvelők karácsonyi ajándékának beillő
programra került sor december
14-én a Városi Könyvtárban:
Juhász Ferenc (1928-2015)
kétszeres Kossuth-díjas és József Attila-díjas költő felesége,
Katalin, és két lánya, Eszter
és Anna idézték fel a művész
emlékét L. Péterfi Csabával,
Gödöllő város kommunikációs igazgatójával beszélgetve,
majd levetítették a róla készített
filmet.
Juhász Ferenc, aki Lator László szerint többszólamú, polifonikus verseket írt, második
feleségével és a tőle született
gyermekekkel boldog családi
életet élt. Az este során elsősorban e „nagyon szeretem
család” titkára derült fény.
A titok fontos alkotóeleme volt a
törekvés arra, hogy örömöt szerezzenek egymásnak. Amikor a
családfő nem tudott elbúcsúzni
az otthoniaktól, üzenet-verseket hagyott az asztalon Tulipánnak (Eszternek), Rózsának
(Annának) és Liliomnak (Katalinnak) címezve.
Esztertől megtudtuk, hogy

édesapjuk szerény és szorgalmas ember volt. Arra nevelte
lányait, hogy mindenkit tiszteljenek, aki a saját szakmáját

levelezőlapot, amin megírta,
hogy két csillagszemű gyereket
ad majd neki. Az egyik lett Eszter – aki édesanyja nyomdokain

szereti. Anna felidézte, hogy
édesapjukat és édesanyjukat
megismerkedésük előtt már
kemény próbák elé állította az
élet. Egymásra találásuk, szerencsés találkozás volt, ami
meghozta a vágyott boldogságot.
Katalin szerint Juhász Ferenc
mágus volt. Mielőtt összeházasodtak, Párizsból küldött neki

az orvosi pályát választotta –, a
másik Anna, aki irodalmár, kulturális menedzser lett.
Arról is beszéltek, hogy Juhász
Ferenc édesanyja mosónő volt,
aki mindig igyekezett valamit
lecsípni a bevételből és abból
„leírt értéket”, könyveket vásárolt.
Amikor a költő már nagybeteg
volt, orvos felesége és orvos lá-

nya látták el. Gondoskodásuknak
is köszönhető, hogy olyan méltósággal ment el, ahogyan élt.
Ma hárman, együtt ápolják és
éltetik az emlékét.
Az idén, születésének 90 évfordulója alkalmából A mindenség
szerelmese - Juhász Ferenc
90 címmel 55 perces dokumentumfilm készült róla és
egy kötetet is kiadtak. A könyv
első részében barátai, szellemi társai idézik fel alakját, ezt
követően legfontosabb verseiből olvasható válogatás,
majd kortárs magyar szerzők
vallanak Juhász Ferenc örökségéről. A kötet megtalálható
a városi könyvtárban.
A könyvtári estén levetített
filmben Juhász Ferenc archív
felvételekről szólalt meg és
számos kortárs művész idézte fel benne a költőhöz kapcsolódó élményeit.
Juhász Ferenc gödöllői vonatkozásairól elhangzott, hogy
verset írt az egyetemi aulát A
mag apoteózisa című domborművel díszítő Amerigo Tothoz
és a kastélyban ünnepelte 80.
születésnapját.
Mint megtudtuk, a városi
könyvtárban februártól új sorozat indul Egy film – egy könyv
címmel.
(l.t.)
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Talambalace

December 14-én igazi különlegességgel rukkolt elő a Talamba Ütőegyüttes a Művészetek
Házában megtartott koncertjén.
A Talambalance című est folyamán a közönség többek között
ízelítőt kaphatott abból a zenei
élményből, amit a Talamba nigériai útján szerzett. A zeneileg és

látványvilágában egyaránt rendkívül gazdag előadáson Tabatabai Nejad Flóra (ének) és Ócs
József (didgeridoo) működött
közre. A koncerthez kapcsolódóan a Művészetek Házában fotókiállítás nyílt, amely az
együttes nigériai útját örökítette
meg. 			
(k.j.)

Több fotó: szolgalat.com és facebook.com/godolloiszolgalat

Jézus élete képekben
Karácsony előtt
igazán szívmelengető, ünnepre hangoló az
a kiállítás, ami

a Művészetek
Házában nyílt
meg a Hetedenapi Adventista
Egyház szervezésében. A Jézus élete című
tárlaton három
kortárs festőművész,
Aknay
János, ef Zám-

bó István és Tábori Csaba,
Jézus életéből huszonegy
újtestamentumi
történetet
dolgozott fel, sajátos stílusuk megőrzésével.
A konferenciaterem bejáratánál lévő
nagyméretű,
feszületet
formázó
kompozíció mellett
a galériában kapott
helyet a többi alkotás.

Karácsony a múzeumban
Az ünnepi időszakban különleges karácsonyfák díszítik a
Gödöllői Városi Múzeum helytörténeti, a szecessziós művésztelep anyagát bemutató és
a cserkész kiállítását.
Az egyes termekben elhelyezett fenyőkre a gödöllői óvodások készítettek díszeket.
A munkában a Játékkuckó magánóvoda, a Kastélykert óvoda, a Kikelet óvoda, Mosolygó
Óvoda, a Református óvoda,
Gödöllői Szent Imre Katolikus
Általános Iskola és óvoda, valamint a Fenyőliget óvodába járó
gyerekek és óvodapedagógusok vettek
részt. Az ös�szeállításban
természetesen
a múzeum retro karácsonyfája is helyet
kapott. A rendhagyó kiállítás
vízkeresztig,
azaz
január
6-ig látható.
Több fotó: szolgalat.com és facebook.com/godolloiszolgalat
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Évköszöntő koncert: 3. előadás!
Minden jegy elkelt, de ha
elég sokan kérik, akkor január 13-án délután ráadás
Évköszöntő koncertet ad a
Gödöllői Szimfonikus Zenekar.
Már megszokhattuk, hogy
az év elejei vidám, zeneileg
színes koncertek iránt hatalmas az érdeklődés. Nincs
ez másként idén sem, a két
meghirdetett előadásra napok
alatt elfogytak a jegyek, ezért
is döntött úgy a zenekar, ha
a közönség szeretné, akkor
még egy koncert belefér.
Ehhez azonban az kell, hogy
kellő számú nézővel tudják
megtölteni a lovardát a harmadik előadáson is.
A zenekar ez alkalommal is
különleges
összeállítással
várja a közönséget. A koncert
vendége Micheller Myrtill
lesz, akivel már többször is találkozott a gödöllői közönség.

Néhány éve Csányi István
vendégként lépett fel a zenekarral, s a népszerű gödöllői zenész invitálására adott
nagysikerű koncertet a Királyi
Váró Jazz Klubjában.
Nos, ebből már sejteni lehet,
hogy Micheller Myrtill mellett
ismét ott lesz Csányi István
is. Az ő jazzes dalaikhoz illő
darabok szólalnak mega koncerten. A közönség többek között válogatást hallhat a Porgy
és Bessből, valamint Berstein
West Side Story című művéből a Candid nyítány is felcsendül majd.
Aki a 3. évköszöntő koncerten
– 2019. január 13. (vasárnap)
15 óra – szeretne részt venni,
a szándékát az alábbi telefonszámokon jelezze: 06-70-452
7268, 06-70-977-2368 (Művészetek Háza), 06-28-410-124,
06-30-427-3535 (Királyi Kastély Jegyiroda).

A húrok közék csaptak

A Gödöllői Királyi Kastély lovardájában adott koncertet az Arpeggio Gitárzenekar december
16-án.
A már hagyományos adventi
koncerten népszerű dallamok
és a karácsonyhoz kapcsolódó

művek hangzottak el. A gitárzenekart Kósáné Szabó Beáta
vezényelte. Az est folyamán
énekkel és hangszeres játékkal
a Frédéric Chopin Zenei AMI
növendékei színesítették a műsort.

2018. december 18.
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Emléktáblák az evangélikus templom falán

Mátyás király emléke előtt tisztelgett a Történelmi Vitézi Rend,
a Gödöllői Evangélikus Egyházközség és a Teleki Pál Egyesület azzal az emléktáblával, amit
december 15-én helyeztek el a

gödöllői evangélikus templom
Gábor Áron utcai oldalánál. Az
emléktába avatásra a Mátyás
király év alkalmából került sor.
Szintén itt kapott helyet a Rákóczi és Bocskai emléktábla,

amik korábban a református
templom falát díszítették.
A táblákat azért helyezték át,
hogy azok jobban láthatók és
megközelíthetők legyenek.
(b.j.)

Stille nacht a Karácsonyházban
December 15-én a Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzat
(GNNÖ) karácsonyi ünnepséget
rendezett; a Karácsonyház előtt
fenyőfát díszítettek a kisdiákok.

Ezt követően
Meizner Sándor, a GNNÖ
elnöke és Gémesi György

polgármester mondott beszédet, majd a Petőfi Sándor Általános Iskola Diákjai és a
Cavaletta Női Kar adott ünnepi
műsort, melynek végén a Stille
nacht hangzott el.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

A GIM-HÁZ 2018.
december 17-től
2019. január 7-ig
zárva 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
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Pest megyei Sportkarácsony – Két gödöllői díjazott

Nádházy Evelin és a TIG kapott elismerést
díjat vehetett át a
középiskolák rangsorolásában
diákolimpiai eredményei
alapján.

December 14-én adták át a Pest
megyei Önkormányzat dísztermében a 2018-as esztendő
sportdíjait, amelyen városunk
is érdekelt volt! A GEAC-SZIE
atlétája, Nádházy Evelin az év
női sportolója lett, míg a Török Ignác Gimnázium második

Az év végi megyei díjátadó
ünnepségen
díjazták Pest megye
legjobb
eredményt
elérő felnőtt és utánpótlás korú sportolóit,
intézményeit, szabadidős
egyesületeit,
csapatait és testnevelőit. A gödöllőiek közül női felnőtt kategóriában a GEAC-SZIE futó atlétáját,
Nádházy Evelint (bal felső képen középen) választották az év
Pest megyei sportolójává. Evelin
a 2018-as évben veretlen maradt
400 méteren, háromszoros ma-

Kerékpársport – Vb remeklés után hazai arany

Világbajnoki hetedik Szekeres Viktória
November 30-a és december
1-je között a belgiumi Mol városban rendezték meg a Cyclo-cross Masters Világbajnokságot, amelyen részt vett a
gödöllői 1WD MSE-KTM Teszt
Team versenyzője, Szekeres
Viktória is és az előkelő 7. helyen végzett.
Már évek óta a belgiumi Mol városában rendezik a Cyclo-cross
világbajnokságot, melyről azt
kell tudni, hogy igen sok mély
homokos szakaszt tartalmaz a
nyomvonal, nagyjából a körpálya

30%-át borítja ez a fehér, süppedős, szemcsés talaj. A nyáron
strandként üzemelő területen a
kerékpározás mellett, igen jó futó
kondícióval kell rendelkezzenek
az itt induló versenyzők, mivel
ahol már nem lehetett a biciklit
tekerni, ott muszáj volt futásra
átváltani. A gödöllői 1WD MSEKTM Teszt Team versenyzője az
előkelő hetedik helyen ért célba
az igen erős mezőnyben, ahol
külön nehezítő tényező volt még,
hogy Viki a versenyre betegen
érkezett és így teljesítette a világbajnokságon a versenyt.

Sátor Kupa – 183 csapat az idén

Remek meccsek, közel ötezer látogató
November 24. és december
16. között, 13 korcsoportban
összesen 183 csapat részvételével rendezték meg idén
is a Sátor Kupa utánpótlás és felnőtt korcsoportos
labdarúgó kupasorozatot a
Táncsics Mihály úti Sportcentrumban.
A szervezők ezúttal is kitettek
magukért, ennek köszönhetően a 183 csapat résztvevőivel
és a velük érkező szülőkkel,
illetve hozzátartozókkal együtt
közel ötezer vendég látogatott
el Gödöllőre a három hétvégén tartó korosztályos tornák

alkalmával. A fiú korcsoportok közül a 2013-as születésű gyerekektől, egészen a
2005-ös korosztályig megmérettették magukat a csapatok,
a hölgyek három korcsoportban, az U16-os, az U19-es és
a felnőttben mérhették össze
tudásukat, valamint zárásként
a férfiaké volt a főszerep. A
focikupákra az ország minden
pontjáról, valamint a határon
túlról, Szlovákiából is érkeztek
csapatok, így az idei sorozat is
nemzetközi eseménnyé nőtte
ki magát.
A Gödöllői SK utánpótlás labdarúgó csapatai közül négy

gyar bajnok (200 m, 400 m és
4x400 m-es váltó), Szuper Liga
győztes, kijutott a berlini Európa-bajnokságra, a csapatbajnokságon négy számban remekelt,
ezzel elévülhetetlen érdemei voltak a GEAC-SZIE csapat ezüstérmében.
A tanévi Diákolimpiákon elért eredmények
alapján a középiskolák között második
díjat kapott a Török
Ignác Gimnázium. A
gödöllői intézmény a
2017/2018-as tanévi
Diákolimpia versenyek eredményességi mutatójában az országos ranglistán 19.
helyen végzett a közel 280, pontot szer-

2018. december 18.
ző középiskola között. A gödöllői
atléta hölgy és az iskola részéről
érkező Fábián Bertalan (alsó képen a kupával) intézményvezető
és Tokai Norbert (alsó képen az
oklevéllel) testnevelő a díszes
serleget és az oklevelet Dombi
Tibor (a képek jobb szélén) olimpiai bajnok kajakozótól és Szabó
Istvántól (a képek bal szélén), a
Pest megye közgyűlésének elnökétől vehették át.
-tt-

A vb utáni héten máris itthon
folytatódott tovább a Cyclocross
Magyar Kupa Sorozat, ezúttal
Kőbányán. Az itthoni cyclocross
versenyzők jól ismerik a helyszínt, ez már a tízenkettedik futam volt, amit itt rendeztek, de
minden évben
van valami változás, meglepetés
az indulók számára. A nyomvonal gyors és
technikás, egy
szánkó
domb
körül kanyarog,
körülbelül három
kilométer hos�szan. Szekeres
Viktória (a ké-

pen középen, fotó: Bek Ferenc)
kiheverve betegségét és a világverseny fáradalmait az Elit kategóriában a leggyorsabbnak bizonyult a mezőnyben,így a dobogó
legmagasabb fokára állhatott fel.

csapat is felállhatott a képzeletbeli dobogóra: A 2009-es
(18 csapatból) és a 2005-ös
(12 csapatból) együttes az
első, míg a 2008-as (18 fős
mezőnyben) és a 2006-os (15
csapat közül) alakulat a második helyen végzett az idei Sátor Kupán.
A szervezők, Tóth László és
Tokai Norbert értékelték a
már országosan is elismert
eseményt: – Nagyon örülünk,
hogy ismét ennyi csapatot tudtunk vendégül látni, köszönhető ez a hosszú évek munkájának, valamint annak, hogy nem
elégedtünk meg soha az adott
rendezvényünk színvonalával,
mindig arra törekszünk, hogy
merítve az adott eseményünk
tapasztalataiból, még jobbat

csináljunk. Az idei decemberi és a 2019-es januári Sátor
Kupa is elérte a csúcspontot,
már ami a csapatok befogadását illeti, aminek nagyon
örülünk, ez is azt jelzi, hogy
talán nem dolgozunk rosszul.
A sok munka viszont támogatók nélkül nem működhetne,
így ezúton szeretnénk megköszönni elsősorban Dr. Gémesi
György polgármester úrnak,
hogy támogatásával segít a díjazásban, az Aquaworld Budapest Élményfürdőnek, akiket
már a kezdetek óta magunk
mellett tudhatunk, a Football
Factor-nak, a Hatházy és Minor Bt-nek, az Erzsébet Sörkert Pizzéria és étteremnek,
valamint a Dekó festékboltnak
és a Gövill-nek a segítséget.-li-

-szv-
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Röplabda – Idényzáró siker

Fontos bravúr Balatonfüreden
Győztes meccsel a háta mögött mehet decemberi pihenőre a Penta-Gödöllői RC
női röplabda csapata, miután a hölgyek a negyedik
helyért zajló csatában riválisnak tekinthető Balatonfüred otthonában tudtak 3-1-re
nyerni az NB I. Ligában.

Id. Grózer György csapata
számára csak a győzelem volt
elfogadható, ugyanis egy esetleges hazai siker hatpontos
hátrányt eredményezett volna
a felsőházi rájátszást érő negyedik helyért zajló csatában.
Az első játszmában úgy tűnt,
hogy mindez be is következik,

Footgolf – Világbajnokság, Marrakes

Ujvári Izabella vb negyedik

Gödöllői sikerről számolhatunk be a marokkói Marrakesben megrendezett, harmadik
Footgolf
világbajnokságról,
minek után a hölgyek 43 fős
mezőnyében a gödöllői Ujvári
Izabella az előkelő negyedik
helyet szerezte meg.
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Se nem golf, se nem futball, hanem FOOTGOLF – magában
hordozza a labdarúgás minden
szépségét, eleganciáját, elegyítve a golf szabályaival, miközben
egyéni teljesítményre sarkallja
összes résztvevőjét, talán röviden így lehetne összefoglalni
az egyre népszerűbb sportágat,
amelyben december 10. és 16.
között Marrakesben rendeztek
világbajnokságot a férfiak és első
ízben a nők számára egyéniben
és csapatban egyaránt.
A rohamosan fejlődő és egyre
népszerűbbnek számító sportágban a férfiak mezőnyét töb-

de a folytatásban, igazi csapatként küzdve a gödöllőiek
a maguk javára fordították a
párharcot és végül a 3-1-es
sikerrel megvívott küzdelemben igen fontos három pontot
szereztek.
A Penta-GRC 11 fordulót követően 16 ponttal áll az NB I. Liga
ötödik helyén, a hátránya egy
meccsel kevesebbet játszva
három pont a Balaton-partiakkal szemben. Folytatás január

6-án 17 órakor a SZIE csarnokban hazai pályán, ellenfél
a Palota Volley csapata lesz
majd!
Női NB I. Liga alapszakasz,
12. forduló: Szent Benedek-Balatonfüred RA – Penta-Gödöllői RC 1-3 (19, -22,
-22, -27)
További gödöllői eredmény
Férfi NB II. Nyugati-csoport,
12. forduló: Zalaegerszegi TE
RK – Penta-GRC 3-1
-tt-

ben is képviselték, a hölgyeknél
egyedüli magyarként az egykori
élvonalbeli labdarúgó, a gödöllői
Ujvári Izabella próbált meg minél
jobb eredményt elérni.
A sportpályafutását atlétaként
kezdő hölgy ugyan a dobogóért
folytatott harcba végül nem tudott
beleszólni, de az igen előkelő,
negyedik helyre is okkal lehet
büszke.
A legjobb magyar a férfiaknál
Simonyi Gábor lett az elért 52.
helyezésével, akinek szintén van
gödöllői kötődése, ugyanis több
éven keresztül volt tagja a háromszoros magyar futsal bajnok
Gödöllői Bikák csapatának évekkel ezelőtt. (fotók: http://magyarfootgolf.hu)
-tl-

75 éves az olimpiai bajnok labdarúgó

Szűcs Lajost köszöntötték
December 10-én ünnepelte
75. születésnapját Szűcs Lajos, korábbi 37-szeres válogatott, olimpiai bajnok, világválogatott labdarúgó és vele
együtt ünnepelt az egész ország.
Dr. Gémesi György Gödöllő polgármester szűk baráti
körben is megköszöntötte városunk díszpolgárát a Királyi
váróban, a köszöntésre meghívást kapott Koós János is, aki
köztudottan évtizedes barátságot ápol Szűcs Lajossal.
A pályafutása sikereit napestig lehetne sorolni a 75. élet-

évét betöltő Szűcs Lajosnak,
aki dupla jubileumot ülhetett
2018-ban, ugyanis éppen 50
évvel ezelőtt, 1968-ban a mexikói olimpián lett aranyérmes
a magyar labdarúgó válogatott
tagjaként.
Isten éltesse Lajos bácsi!

FELHÍVÁS

Tisztelt volt kollégák, sportolók, diákok!
Kirchhofer József, Jóska bácsi 100-dik születésnapjára
tervezett kiállításhoz keresünk még anyagot 2019.01.07-ig,
elsősorban olyan tárgyat, de fotót is, amely valamiért különleges, egyedi, személyes. Átvétel névvel, címmel: SIKK DIVATÁRU bolt, a régi postával szemben. Keressük régi sportolóit
is, személyesen a fenti címen, vagy a:
kirchhofer.se@gmail.com e-mail címre bejelentkezve.
Köszönettel, GÖDÖLLŐI KIRCHHOFER SE.
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Ünnepek egy négylábúval – 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. Amen�nyiben 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 ter-

mészetesen az aznapi séták
alatt is.
Elővigyázatosságból
erősítsünk egy bilétát kutyánk nya-

körvére 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 bejegyzés 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!

Ne ajándékozzunk élő állatot karácsonyra!
Az ajándékba megvásárolt élő
állatok az ünnepek után sok esetben unott teherként az utcára
kerülnek. Az advent előtti vásárlási dömpingben sokan szeretteik
számára élő állatok megvásárlásában gondolkodnak. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője elmondta, hogy a
házi kedvencek felelős tartásához
megfelelő tartási hely, gondozásukhoz anyagi fedezet, megfelelő
mennyiségű szabadidő szükséges. Az állatvédők tapasztalata
az, hogy az ünnepekre kapott élő
ajándékok az ünnepek után gyakran unott teherré válnak. A kellemetlen helyzet megelőzésére a
tudatos vásárlói szokások érvényesítése a megoldás – olvasható
az egyesület közleményében.
Szinte minden házi kedvencként
tartott állat (kutya, macska, rágcsáló, hüllő, madár és díszhal)
megvásárolható állatkereskedésekben vagy az állatszaporítóknál. Sokan az ajándékba kapott

állat tartási körülményeit nem
ismerik, gyakran nem tudják az
újdonsült állattartók, hogy az állattartáshoz milyen alapvető dolgok
kellenek.
Az ünnepek előtt…
Az ünnepek előtt megvásárolt
kedvencek az ajándékozáskor
örömteli pillanatokat okozhatnak.
Az Orpheus Állatvédő Egyesü-

let tapasztalata az, hogy az ünnep
utáni szürke hétköznapokban a
növekvő, táplálást és időráfordítást
igénylő állat a munka – tanulás mellett sokak számára csak nyűg lesz.
Gyakori, hogy az ajándékba kapott
állatok a rossz körülmények miatt elpusztulnak. Sokan a gyorsan
megunt állatoktól ilyen – olyan módon próbálnak szabadulni.

Az ünnepek után…
Nem ritka, hogy az ajándékba
kapott, de megunt díszhalakat
(még élve) egyszerűen a wc-be
engedik. Az apró rágcsálókat,
teknősöket, vadászgörényt, pókot (és megannyi más ajándékba kapható állatot) legtöbbször
ingyenesen vissza lehet juttatni
valamelyik állatkereskedésbe. A
kutyák – macskák szaporítói ritkábban veszik vissza az állatot,
hiszen a kölyöknél nagyobb példányok szinte eladhatatlanok.
Sok állat az utcára kerül, vagy
menhelyeken kaphat ideiglenes
befogadást. Legtöbb kóborrá lett
állat azonban az utcán pusztul el.
Mit ajándékozzunk karácsonyra?
Élő állat helyett van alternatíva:
plüss figurákat – játékot vagy tartós emléktárgyakat érdemesebb
ajándékozni. Készítsen szeretteinek saját kezűleg ünnepi ajándékot, meglepetést.
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A karácsonyfa, mint kerti elem
Hosszú évek óta örök vita és az
is marad, hogy milyen fát válas�szunk karácsonyfának?
Ma már a műfenyők hasznosságát és környezetvédelmi értékeit is kétségbe vonják sokan, ám
még mindig kevésszer kerül szóba és lehetőségként a földlabdás
fenyő, ami, ha valakinek kertje,
terasza van, a legjobb megoldás
lehet, mert évekig használható kis
fát kap. A gödöllői kertészetekben
is gyönyörű fákat lehet kapni, így
ezekbe érdemes ellátogatni, mert
maradandó értéket tudunk vásárolni.
A hatalmas előnye a földlabdás
fenyőnek az, hogy az ünnepek
után sem kell kidobnunk. Pár év
elteltével akár a kertünk nagyszerű éke is lehet feldíszítve, szép
emlékekeit is idézve ezzel. Sokan
félnek azonban attól, hogy elszárad, nem éli túl a Karácsony utáni
időszakot, ám pár dolog, amire
ha odafigyelünk, akkor biztosan
túl fogja élni a növény a tél utáni

TURUL
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időszakot is.
A cserép nélkül vásárolt fenyőfának keressünk egy megfelelő cserepet és helyezzük bele a zsákkal
együtt, a zsák száját egy kicsit
kinyithatjuk, hogy ne fülledjen be
a növény. A hézagokat töltsük ki
víztartó közeggel, a legjobb és
legszebb megoldás a fenyőkéreg,
de akár földet is tehetünk köré.
Fontos, hogy a cserép alján legyenek lyukak és rakjunk alá alátétet, nehogy lecsepegjen a víz. A
legelején tartsuk a növényt 10-12
Celsius fokos hőmérsékleten, ne
vigyük be a lakásba azonnal, mert
azt nagyon megsínyli.
A lakásban, mielőtt feldíszítjük, javaslom, hogy egy pár órával előtte vízpermetezővel az ágait kicsit
fújjuk meg, s miután megszáradt
már díszíthető is. Mindenképpen
locsoljuk, amíg bent van a lakásban, mert az örökzöldek nagyon
szeretik a vizet, így könnyebben
viseli majd a fánk is a meleg lakást.
Általában utána a kiültetést
javasolják, ám a mi kertünkben is, nagyobb cserépbe

átültetve a fáink
már a második
karácsonyukat
fogják megélni,
nyáron
bőséges öntözéssel
és
tápanyag
utánpótlással
remekül viselték
a nyarat,aki kiülteti, azoknak pár
jó tanács.
A földlabdás fenyők esetében
ássunk a gyökér
méreténél körben minimum 20
cm-rel nagyobb
gödröt. Helyezzük be a növényt, a zsákot
óvatosan fejtsük
le, és nyomjuk
minél mélyebbre! Előfordulhat,
hogy a sok mozgatás eredményeképpen lazává
válik a földlabda. Ebben az esetben vágjunk nyílásokat a zsákra,
de ne fejtsük le. Töltsük fel zsákos
fenyőfölddel és iszapoljuk be.
A tövet takarjuk be vastagon
lombbal, szalmával, esetleg fe-

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ

nyőkéreggel. Boldog karácsonyt
kívánunk Mindenkinek!
(Bujtás Anikó)
www.bujtaskert.iwk.hu

Hétvégén is nyitva tartó

állatorvosi rendelő
November 24-én és 25-én
(szombaton, vasárnap)
9-11 óráig

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

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

ÁLLATPATIKA

Rendel:
dr. Varga Ferenc
állatorvos

Hétvégén is nyitva
tartó ügyelet
9.00–19.00

Telefonszám:
06/20-48-23-058

Tel: 06-30-943-9898

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

freddi: 5 éves, 3 lábú, ivaros kan.
Kis termetű, örökmozgó, bujós kutyus.

móric: 12 éves, ivartalan roti-németjuhász keverék. Imádja a gyerekeket, makkegészséges.

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

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
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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 útvonalon: 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 egyeztethető.

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a meghirdetés időpontjában
- Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakó, és
költségelvű lakbérrel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakásra
bérlői, bérlőtársi joggal nem rendelkező, vagy
- a városban tevékenységet folytató munkáltatónál határozatlan
idejű munkaviszonyban foglalkoztatott nagykorú magyar állampolgárok részére a Gödöllő,
– Deák Ferenc tér 1. II/8. (44 + 1 m2, egy szoba + 1 db félszoba,
konyha, előtér, fürdő + wc, erkély, földszinti tároló helyiségekből
álló, összkomfortos), bérleti díj: 44.000 Ft/hó,
– Deák Ferenc tér 2. Fszt. 1. (45 + 1 m2, egy szoba + 1 db félszoba, konyha, előtér, fürdő + wc, erkély, földszinti tároló helyiségekből álló, összkomfortos), bérleti díj: 45.000 Ft/hó,
– Deák Ferenc tér 3. Fszt. 1. (45 + 1 m2, egy szoba + 1 db félszoba, konyha, előtér, fürdő + wc, erkély, földszinti tároló helyiségekből álló, összkomfortos), bérleti díj: 45.000 Ft/hó,
– Deák Ferenc tér 3. II/10. (60 + 1 m2, egy szoba + 2 db félszoba, konyha, előtér, fürdő, wc, erkély, földszinti tároló helyiségekből
álló, összkomfortos), bérleti díj: 60.000 Ft/hó,
– Deák Ferenc tér 3. II/14. (45 + 1 m2, egy szoba + 1 db félszoba,
konyha, előtér, fürdő + wc, erkély, földszinti tároló helyiségekből
álló, összkomfortos), bérleti díj: 45.000 Ft/hó
lakás költségelvű lakbérrel, határozott, 5 éves időtartamra történő
bérbevételére.
A szerződéskötés feltétele óvadék megfizetése (2 hónapnyi bérleti
díj).
Egyéb pályázati feltételek: A résztvevők körére és fizetőképességre vonatkozó feltételek.
A pályázatok benyújtásának módja: Formanyomtatvány kitöltése, valamint a szükséges dokumentumok csatolása.
A pályázatok benyújtásának helye: Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán, Gödöllő, Petőfi tér 4-6.(ügyfélfogadási idő: hétfő 8.00-18.00, szerda 8.00-16.30).
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. február 11. 16 óra
Részletes tájékoztató és formanyomtatvány átvehető ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálaton, letölthető a honlapról, érdeklődni lehet a 06-28-529-171-as telefonszámon Nagy Noéminél.

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 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
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II. GÖDÖLLŐI
KOLBÁSZTÖLTŐ VERSENY
A verseny rendezője: Gödöllői Piac Üzemeltető és
Szolgáltató Kft.

Főszervező: Fekete Zoltán, a Gödöllői Piac Kft. igazgatója. Elérhetőségek: 06-30/503-0777, 06-30/525-2764, 06-28/422-019, gpiac@invitel.
hu, feketehon63@gmail.com
A verseny helye: Gödöllő Városi Piac, 2100. Gödöllő, Szabadság út 3.
A verseny ideje: 2019. 02. 02. (szombat) 12-óra Nevezési határidő:
2019. 01. 26. (péntek) 16-óra.
Érdeklődni lehet a fenti címen, nevezni az előre kitöltött, és határidőben
leadott nevezési lapon kell.
Információk, versenyszabályok:
1. A versenyre minimum 5 fős csapatok jelentkezhetnek
2. Versenyfeladat: minimum 5 kg, sertéshúsból csemege és/ vagy csípős kolbász készítése
3. Nevezési díj 15.000,-Ft/5 kg, vagy a kért mennyiségtől függően
4. A szervezők biztosítják: műa. ládában előkészített sertéshús, 1 db
asztal
5. Nevező csapat feladata: fűszerek, daráláshoz, töltéshez szükséges
anyagok, eszközök, valamint a csapat egységes megjelenésének biztosítása
6. Az elkészített kolbászból sütve kóstolót kell biztosítani (20 cm) a zsűri
részére, valamint kóstoló falatkákat, a közönség szavazatot leadók részére
(ZSŰRIZÉS NEM KÖTELEZŐ). A kolbász sütése lehet egyedi módon, vagy
a piac területén működő BÜFÉ, ÉTKEZDE szolgáltatásával.

A verseny menete:
12 óra: asztal elfoglalása, előkészületek
13 óra: sertéshús kiosztása, gyúrás, töltés kezdete
16-17-óra: zsűrizésre előkészített (frissen sütött) kolbász tálalása értékelésre
18 óra: eredményhirdetés
A program ideje alatt a jó hangulatért felelős Gödöllő Népi Zenekara,
valamint a GARAI DUÓ!
VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT, AKI KÓSTOLNI ÉS SZAVAZNI AKAR A KÖZÖNSÉGDÍJAS KOLBÁSZRA, AKI KÍVÁNCSI, HOGY HOGYAN KÉSZÜL
AZ IGAZI FINOM HÁZIKOLBÁSZ!
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INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn gyönyörű belterületi
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 összeérő, kétszintes,
bruttó 110m2-es, n+3 szobás!
Irányár: 38,5Mft. Tel:20/7722429
+ Szadán, központban, n+3
szobás, egyszintes, Csok-képes ikerházfél 400m2-es telekkel eladó! Irányár: 36,9Mft
Tel:20/772-2429
+ Gödöllő panorámás részén,
fedett kocsibeállóval összekötött, új építésű, Csok-ra alkalmas kétszintes ikerház n+4
szobával, saját lekerített telekrésszel eladó! Irányár: 44,9Mft.
Tel:20/772-2429
+ Gödöllő belvárosában, nagyon keresett részen, n+4szobás, jó állapotú családi ház
eladó. Iár:38,8MFT! Tel:20/8042102
+ Gödöllő központjában 70m2es, újszerű állapotú lakás két
kocsibeállóval
SÜRGŐSEN
eladó!
Irányár:
30.99Mft.
Tel:20/539-1988 www.godolloilakas.hu
+ Gödöllőn, Blahán 1000m2s építési telek eladó. ár:18MFt
Tel:20/218-8577
+ Szadán új építésű csok képes
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n+4 szobás ikerházak eladók!
Irányár: 44MFt, www.godolloihaz.hu Tel:20/804-2102
+ Eladó lakást keresek központban! Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn, Blahán N+3 szobás ikerház kiadó! Bérleti díj:
220.000.-Ft/hó.
Tel:20/2188577
+ Eladó Gödöllőn a Harmat utcában egy felújításra szoruló kis
családi 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 szintes, nappali, étkező-konyhás, 3szobás, 2fürdőszobás, téglából épült családi
ház 35nm-es pincével, garáz�zsal 560nm-es telken. I.á.: 57,5
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi
részén egy 2szintes, 2generációs, 4szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás családi ház felújítva,
új tetővel, melléképületekkel
773nmes
telken. I.á.:
44 mFt
0 6 2 0 919-4870
+ 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, ös�szkomfortos öröklakás kertkapcsolattal, garázzsal. Az ingatlan
eladási ára 32,5 mFt 0620-9194870
+ Eladó vagy
kiadó Gödöllőn a Szent
János utcában egy 46,8
nm-es, 3 helyiségből álló,
jelenleg
is
működő üzlethelyiség. Bérbeadási ára:
120.000 Ft/hó
+ rezsi, vétel-
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ár: 15 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy 3 lakásból álló családi
ház saroktelken 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 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn egy 800nmes, új családi ház építésére alkalmas építési telek. Jelenleg
lakható, könnyű szerkezetű
építmény található rajta. I.á.: 20
mFt 0620-919-4870
+ LAKÁSCSERE! Kistarcsai tetőteres, amerikai konyhás, nappali + 2 szobás (fürdő, WC) lakásunkat elcserélnénk gödöllői,
1,5-2 szobás, erkélyes 1 vagy
2. emeleti lakásra. Érd: 06-202010-681
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ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllő központjánál berendezett, 1 szobás, egyedi fűtésű
lakás nyugodt környezetben januártól 80.000 Ft + rezsiért (+
kaució) megbízható, leinformálható személynek kiadó hosszútávra. Tel: 06-20-580-6043
+ Gödöllőn, Blahán N+3 szobás ikerház kiadó! Bérleti díj:
220.000.-Ft/hó.
Tel:20/2188577
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Szuper áron Gödöllő központjában (Szt. János utca) 18nmes felújított IRODA ELADÓ!
Programozható padlófűtéssel,
mosdó- és konyharésszel,
parkolóval,
zöldterülettel.
Iár:9,9MFt. Érd: 06-20-3654094
+ Eladó vagy kiadó Gödöllőn a
Szent János utcában egy 46,8
nm-es, 3 helyiségből álló, jelenleg is működő üzlethelyiség.
Bérbeadási ára: 120.000 Ft/hó
+ rezsi, vételár: 15 mFt 0620919-4870
ÁLLÁS
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériába kiemelt fizetéssel PULTOS
LÁNYT, PIZZA SZAKÁCSOT,
ill. a Csíkos ABC-be BOLTI ELADÓT felveszünk. Tel: 06-70772-7850 vagy személyesen a
helyszínen!
+ Munkaidő pótlékkal több, ill.
egy műszakos munkarendbe
műanyagfeldolgozó gödöllői kft
felvesz NAPPALI BIZTONSÁGI
ŐRT, BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, RAKTÁROST, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT: tel: 06-209423-112, www.plastexpress.
hu
+ SZAKKÉPZETT BETEGÁPOLÓT keresünk Kerepesen nappali munkára (reggel 8 órától
este kb 19 óráig) heti több alkalomra, hosszabb távon. Érd:
06-30-577-9661
+ A FORM+ART belsőépítész
stúdió helyszíni és műhelymun-
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kára
gödöllői
telephelyen keres kollégákat,
asztalosipari tudással, jogosítvány 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
pozícióba, agilis, motivált, dolgozni szerető munkatársakat!
Jelentkezés: office@maniafitness.hu, tel: 0630-849-5657
+ A Haszonállat-génmegőrzési
Központ általános irodai ADMINISZTRÁTOR munkakörbe
munkatársat keres. További
információk a www.genmegorzes.hu/allasajanlatok oldalon
találhatók.
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 28-511-366, 06-20-5431775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ PERMETEZÉS. Kézi és gépi
permetezést vállalok: örökzöldek, gyümölcsfák, gyomirtás,
stb. Mikroszkópos növénybetegségek felderítése. 06-20922-4400
+ 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. Kerítésfestés. 06-30-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada.
Tel: 06-30-592-1856, 06-28784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-

TÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 06-20-9527-289,
06-28-476-229
+ Műanyag és alu redőnyök, fix,
rolós, nyíló szúnyoghálók, harmonika ajtók, reluxák 2-3 hetes
gyártási határidővel! Kor-Mon
Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-39848-15, 06-28-423-739. Web:
www.kormon.hu; Email: kormon@invitel.hu
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: 06-30-333-
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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 ThetaHealing technikával.
Élj kevesebb stresszel hos�szabb ideig - elégedettségi garanciával! Kérj időpontot most:
06-20-367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-, páncélszekrény szállítás. Hétvégén is. NEER TEHER
06-70-648-7660
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lő, Kossuth L.
u. 26. Tel.: 0630-398-48-15;
Web: www.kormon.hu; Email:
kormon@invitel.
hu

EGÉSZSÉG,
TESTÁPOLÁS

+ Velux árnyékolók 1 hetes szállítási határidővel: -külső hővédő rolók, -belső fényzáró rolók, -roletták,
-stb. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft.
Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 0630-280-9375; 06-30-398-4815
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések
megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje. Csatorna
kamerázás. VÍZSZERELÉS. 0620-491-5089
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST,
VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST!
Tel: 06-70-361-9679
+ Alumínium és műanyag párkányok kül- és beltérre! Az árak megtalálhatóak honlapunkon: www.
kormon.hu; Kor-Mon Nyílászáró

Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.:
06-30-398-48-15
+ BETEG TAXI 0-24 Fizetős, minőségi, egyedi igényeket és időpontokat figyelembe véve vállalunk
személyre szabott betegszállítást a
nap 24 órájában. Hétvégén is. Tel:
06-70-7702-338
+
VÍZSZIVÁRGÁS-CSŐREPEDÉS
MŰSZERES
KERESÉSE, JAVÍTÁSA. Csőfagyasztás,
víz-csatorna javítás ásással is. 0630-914-3588
+ PARKETTÁS. Minden, ami parketta! 06-70-505-1177
+ Párás, penészes az otthona?
Megoldás Aereco légbevezető bemarásával! Nyílt égésterű gázkészülékhez, kandallóhoz, kályhához
is! Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöl-

+
Gyógypedikűr: tyúkszem,
szemölcs, bőrkeményedés,
vastag benőtt
gombás köröm
kezelése, ápolása. Talpmas�százs. Óvakodjon a feketén
dolgozó házaló
kontároktól! 30
év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-5327275
+ FOGYASZTÓ
MASSZÁZS
fájdalommentesen. Depresszió
csökkentés, energiatöltés. Érd: 0630-294-1945, premiumkilo@gmail.
com

OKTATÁS

+ MATEMATIKA korrepetálást,
érettségire és középiskolai felvéte-

lire felkészítést vállalok. Nagy gyakorlattal rendelkező középiskolai
tanár. Tel: 06-30-620-1230

ADÁS-VÉTEL

+ JÓ ÁLLAPOTBAN lévő PIANINO
ETYDE eladó. I.á.: 130.000 Ft. Érdeklődni: 0620-919-4870
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+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket,
órákat, mindenféle szobrokat, vitrin
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos 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 vásárolok bútorokat, festményeket,
ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, antik órákat, stb. Teljes hagya-
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tékot első vevőként legmagasabb
áron. Kiszállás díjtalan. Üzlet: Bp.
IX. ker. Ráday u. 6. Érd: 06-20-2800151, herendi77@gmail.com
+ ALMAVÁSÁR! Ismét kapható
CSÁNYI ALMA: Idared, Zöld és
KR-11-es (Jonatán, Starking keveréke). 150-250 Ft/kg-ig. Ugyanitt lé
és cefre alma: 60-100 Ft/kg-ig. Tel:
06-28-411-298, 06-20-4359-650
+ FÁCÁN VÁSÁR! Vegyen Ön is
FÁCÁNT az ünnepi menü összeállításához! Tel: 06-20-9313-349
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ 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
+ Teljesen új hólánc személyautóra
eladó. Iá: 12000 Ft. Tetőcsomagtartó kis- és középkategoriás 5 ajtós Suzuki és Fiát autóra eladó. Iá:
8000 Ft. Tel: 20/9455-583
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EGYÉB
+ 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
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs, Akác-hárs-, Napraforgóméz.
720ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Házhoz
szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő,
Lovas u.3. 28/417-913
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Beküldési határidő: 2018. december 31.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Grunner Gabriella, Régi Ferencné
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Garai Szabolcs, Maksa Marica
A Happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Kiss Bence
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Hencz Edina, Pogoszján Ágnes
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Nagyné Major Erika, Andó József
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 adják meg!
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