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Megérkezett
a Betlehemi Békeláng

Fotó: Korondi Judit

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. December 15én este a láng tizenkettedik alkalommal
érkezett meg Gödöllőre. Ez alkalommal
dr. Jeney László, Beck József, Sebő
Györgyné és Marfics Erzsébet hozták
el Bécsből, hogy eljusson a gödöllői családokhoz, és városunkból hazánk más
településeire.
Az ünnepi díszbe öltözött főtéren
Pelyhe József önkormányzati képviselő
mondta el az eseményhez kapcsolódó
ünnepi gondolatait, melyben a karácsony
valódi értékeire hívta fel a figyelmet. Mint
mondta, az ünnepi készülődés során helyezzük a hangsúlyt arra. hogy széppé és
meghitté tegyük a karácsonyt nem csak
magunknak, hanem azoknak is, akik körülvesznek bennünket. Ennek a legjobb
módja az ajándék, de nem a materiális
ajándék, hanem az, ha mi magunk válunk ajándékká a velünk élők számára.
(folytatás a 18.oldalon)

lokálpatrióta lap

szolgalat.com
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Az Urban Verbunk Kiskamasz
csoportja a Fölszállott a páva idei
gyerekévadának középdöntőjéig
jutott. Ennek apropóján beszélgetünk az együttes vezetőivel, Tóth
Judittal és Moussa Ahmeddel.
– Rengeteg megmérettetésen vesznek
részt, a Fölszállott a páván is másodszor voltak jelen...
– Tóth Judit: Mindig nagy dolog a
tévé képernyői előtt bemutatkozni, ezért
volt fontos az idei jelentkezésünk a Kiskamasz
csoporttal a Fölszállott a pávába. Minden várakozásunkat felülmúlta, hogy a középdöntőig
jutottunk, azaz „Ezüst pávások” lettek a fiataljaink. Nagyon erős összefogást tapasztaltunk
meg, amelyet Gödöllő és környéke tanúsított
a szavazás során, ugyanis belső információból
tudjuk, hogy a második legmagasabb közönségszavazatot kapta a produkció.
– Mik a legfontosabb tanulságok?
– Moussa Ahmed: Az autentikus folklórt
próbáljuk az emberekhez közelebb vinni. Országszerte minden nagyvárosban, minden kis
faluban, mindenhol néptáncolnak. Azzal az elhatározással indultunk ezen a versenyen, illetve a verseny után is abba az irányba próbáljuk
terelni az Urban Verbunk művészeti munkáját,
hogy ne csak a szakmának mutassuk meg,
hogy mit csinálunk, hanem az embereknek hétköznapi nyelvre fordítsuk le a kultúránkat.
– Az Urban Verbunk egyik szlogenje:
„Mert a néptánc menő.” Tényleg menő a
gyerekek és a fiatalok körében?
– M.A.: Tapasztalatból mondhatjuk, hogy
igen. Tőlünk is azt látják, hogy nem szekérrel
járunk, kalapban vagy csikóbőrös kulacsból
iszunk, hanem teljesen hétköznapi módon öltözködünk. Megpróbáljuk érthetővé tenni saját
kultúránkat, a Kárpát-medence kultúráját és
buzdítjuk a gyerekeket, hogy vigyek be az iskolába a kultúrát, mutassák meg az osztálytársaiknak, hívják el őket az előadásainkra. Szerintem most reneszánszát éli a néptánc.
– T.J.: A menőség most már egy jó ideje számokban is mérhető. Most vagyunk túl egy karácsonyi bemutatón, amin 1800 néző volt jelen
és az ötödik előadást is megtarthattuk volna,
ha nem lettünk volna idő szűkében. A városban
megszólítanak, megköszönik az előadásokat.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiúk egyre
többen vannak, egyre bátrabbak. Korábban ők
voltak azok, akiktől távolabb állt ez a műfat.
– Hogyan lehet egy régi, hagyományos
műfajt korszerűvé tenni?
– MA: A hagyományainkat szerintem nem
őrizni kell, hanem a régmúlt értékeiből a jelenkor szellemiségéhez igazodva feldolgozni, továbbadni. Ha gátat szabunk annak, mit hogyan
lehet színpadra állítani vagy megtanulni, akkor
biztos, hogy az ellenkezőjét érjük el. Nem hagyományt szeretnénk őrizni, hanem közvetíteni
azt. Mindig olyan utakon szeretnénk járni, ahol
előttünk még nem jártak. Az alapvetés viszont
az, hogy anyanyelvi szinten tanulják meg a
néptáncot a fiatalok.

2019. december 17.

közélet

A Néptánc, mint
nemzeti sport

Tóth Judit,
Moussa Ahmed

– TJ: Azt hiszem, a legfontosabb a társművészetek
bevonása. Míg évtizedekig a
paraszti kultúra a színpadon
önmagában jelent meg, addig
az Urban Verbunk táncszínházi
vagy néptánc-színházi törekvéseiben igazából a fókuszpontok
változtak. Erőteljes és nagyon
jó zenei válogatásokkal, jó képi
hatásokkal, társművészetekkel.
Filmmel, zenével és drámával
vannak fűszerezve.
– Az Urban Verbunk produkciói sokszor táncszínházat idéznek és nem hagyományos néptánc-előadást.
– TJ: Többen még mindig
nekünk szegezik a kérdést,
hogy akkor ez most autentikus,
hagyományos vagy táncszínházi produkció. Mind sokat tanultunk művészettörténetet és
olyan egyértelműen tanuljuk
meg a korszakok határait, hogy
az egyik stílust követi a másik,
pedig hosszú évtizedeknek vagy évszázadoknak kell eltelniük, hogy a megelőző kor stílusát,
divatát egy következő igény, stílusirányzat felválthassa. A hozzászólások és kérdésfelvetések megerősítik bennünk, hogy ez manapság
mégis úttörő dolog.
– MA: Az Xbox, a PlayStation, az IMax mozi
világában nem lehetünk unalmasak. Arra törekszünk, hogy modernizáljuk a műsorainkat,
hogy még több emberhez eljuthassunk.
– TJ: Ez a belső lényünkből fakad. Azért is
tudunk együtt dolgozni, mert mindkettőnkben
megfogalmazódott ez az igény.
– Hogy születnek meg a műsorok, kinek
a fejéből pattannak ki az ötletek? Mennyi
munkával jár egy új produkció?
– TJ: Nincs pontos receptünk. Van olyan
műsor, ami hosszú, keserves hónapok alatt
készül el és még akkor is úgy érezzük, hogy
lehetett volna jobb. Van olyan, ami sokkal rövidebb idő alatt fogalmazódik meg és sokkal
jobban épülnek egymásra a gondolatok. Nem
tudnánk egy vonalat húzni és meghatározni,
hogy mikor, honnan fogalmazódik meg egy mű
alapgondolata. Van, hogy egy irodalmi mű hozza, van, hogy egy zene ihleti meg, van, hogy
egy tudatos törekvés.
– Mindketten itt „nőttek fel” Iglói Éva keze
alatt a Gödöllő Táncegyüttesben. Mit visznek tovább az ő szellemiségéből?

– MA: A rettenetes munkabírást és a munka
iránti szeretetet, amit tanított nekünk, illetve azt
a rendszert, amit kialakított, hogy minden napnak megvan a maga feladata.
– TJ: A hihetetlen tenni akarást, a teherbírást. Éva nagyon korán elment, még nagyon
sok mindent csinálhatott volna. Úttörő volt,
hihetetlen munkabírással. Erőteljesen, tudatosan, nagyon fontos utak mentén vitte a Gödöllő
Táncegyüttest. Nyilván építette maga köré az
utánpótlását is, nem véletlenül vagyunk mi itt.
Szerteágazó, sokoldalú tehetség volt.
– Az Urban Verbunkot együtt vezetik,
hogy fér meg két dudás egy csárdában?
– TJ: Vannak területek, amihez Ahmed ért
jobban és vannak, amihez én. A zenei összeállításokban Ahmed nagyon erős, a szinopszisok, forgatókönyvek tekintetében én vagyok
jobb. Nem lehet azt mondani, hogy mindig zökkenőmentes a kapcsolatunk, de azt gondoljuk,
hogy pont azért tud ez ilyen sokoldalú, esetleg
erőteljes lenni, mert kemény harcok is vannak.
– Mik a főbb terveik a jövő évre?
– MA: Babonából nem szoktam a terveinkről
beszélni. Annyit azért elmondhatok, hogy lesznek bemutatóink, lesznek szakmai megmérettetéseink. Célunk, hogy Gödöllő határain túlra
is eljuttassuk azt, amin minden nap dolgozunk.
Azon munkálkodunk, hogy a néptánc nemzeti
sport legyen Magyarországon.
Jaeger Ákos
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Jövőre érkezik a kockásfülű nyúl és süsü
30 perc című műsorunk vendége Kerényiné Bakonyi Eszter
volt. A Gödöllői Város Múzeum
igazgatójával a decemberben
megújult tárlatokról, a külföldi
vendégeskedésekről és persze
a jövő évi tervekről beszélgettünk.
– A GödöllŐsz fesztivál
eseményeként október
12-én nyílt meg a Nagy
Sándor kiállítás…
– A művész születésének 150. évfordulóját
ünnepeltük idén. Ennek
alkalmából
nyitottunk
egy emlékkiállítást, ami
az életét, a munkásságát
mutatja be. Leginkább
a művésztelepet követő
időszakra, az 1920 utáni
évekre
koncentráltunk,
ami kevéssé ismert a
nagyközönség előtt, mivel
a művésztelepes munkái
az állandó kiállításon láthatóak. A tárlathoz múzeumpedagógiai foglalkozások is kapcsolódnak. Már
májusban, a Múzeumok
világnapján
elkezdtünk
készülni a kiállításra az
aluljáró kifestésével, amin a művész munkái láthatóak. Emellett november 22-én volt
egy tudományos konferencia, ami a Nagy
Sándor évhez kapcsolódott. Itt művészettörténészek, történészek, néprajzkutatók
és irodalomtörténészek számoltak be a kutatásaikról. Gyakorlatilag az egész év Nagy
Sándor jegyében telt.
– December elején két tárlat is megújult: a Zsivajgó természet és a Kincses
szigetek a Csendes-óceánban.
– Mindkét kiállításunk a Kubinyi Ágoston
Program keretében újult meg. A Zsivajgó
természet az óvodások és a kisiskolások
körében kedvelt rész az állandó kiállításokban. Ideje volt frissíteni, mert kicsit statikus
és elavult volt már. Kialakítottunk egy olyan
alagútrendszert is, aminek segítségével a
gyerekek már a föld és víz alatti világot is
megismerhetik. Emellett a dioráma is teljesen modernizálódott és interaktív résszel
gazdagodott, így a gyerekek teljes, átfogó
képet kaphatnak a Gödöllői-dombság területén előforduló állatok mindennapi életéről.
Külön részt szenteltünk a ház körül előforduló állatok bemutatására is.
A Kincses szigetek a Csendes-óceánban
két magángyűjteményt foglal magába, ami
Pápua Új-Guinea és Óceánia távoleső területeit mutatja be. A Gödöllőről elszármazott
Ignácz Ferenc még 1988-ban adományozta szülővárosának azt a több ezer darabból
álló gyűjteményét, aminek egy részét már

korábban is láthatta állandó kiállítás keretében a múzeumba látogató közönség.
Most olyan tárgyak kerültek bemutatásra,
melyeket még sohasem állítottak nagyközönség elé. Mindez kiegészült Molnár Bagley-Emese 2015-ben ránk hagyott hagyatékával is, aki Pápua Új-Guineában dolgozott

részt sikerült megvásárolnunk, Máriabesnyőre vonatkozó zarándok emléktárgyakat
és kis imalapokat tartalmazó gyűjteményt
egy magángyűjtőtől. Egyébként aukciókon
tudunk képeslapokat, fényképeket vásárolni. Körülbelül négy-öt évente szoktunk egy
úgynevezett „gyűjtemény gyarapodás” kiállítást rendezni. Ezen
mutatjuk be az érdeklődőknek, hogy az adott
időszakban mit vásárolt, kapott ajándékba a
múzeum.
– Nagy hangsúlyt
fektetnek a múzeumpedagógiai foglalkozásokra…
– Fontos, hogy a
gyerekeket már kicsi
kortól beszoktassuk a
múzeumba és ne csak
a tiltások helye legyen.
Lényeges, hogy a gyerekben ne ellenállás
alakuljon ki, hogy: „te
jó ég, már megint múzeumba kell menni,
én oda nem akarok!”,
hanem hogy jól érezze
magát. Szerencsére
van egy kiváló múzeumpedagógusunk,
akit szeretnek a gyerekek és jól is érzik itt
magukat. Sok olyan
műtárgyunk van, amit kézbe vehetnek, ez
jó érzéssel tölti el őket, mert közelebbivé
hozza a múzeumot hozzájuk. Nagyon jó a
kapcsolatunk az óvodákkal, közösen szoktuk kialakítani a foglalkozások tematikáját.
Szerintem szerencsés helyzetben vagyunk
és igyekszünk tanulókat is bevonni a foglalkozásokba.
– Az elmúlt években folyamatos volt
a Gödöllői Városi Múzeum megújulása.
Véget ért most ez a folyamat vagy tervez
további fejlesztéseket?
– A Kubinyi Ágoston program keretében,
illetve az önkormányzat támogatásával
négy ütemben zajlottak le a fejlesztések.
Ezek a fejlesztések az állandó kiállításokra
vonatkoztak, de még hátra van néhány rész
a múzeumban, amit fel szeretnénk újítani.
Az időszaki kiállítást, a pénztárat, a ruhatári
részt például.
– Mik a jövő évi tervek?
– Márciusban bontjuk majd az időszaki
kiállításunkat, a helyére pedig Debrecenből
hozunk egy újat, Mesés birodalom címmel.
Ez a gyerekkorunk mesehőseit fogja megjeleníteni: megjelenik többek között a Kockásfülű nyúl, Süsü és társaik. Az eredeti bábokat
és a mesék alaprajzait hozzuk el. Szerintem
ez az idősebbeknek is és a gyerekeknek is
érdekes lesz. Különböző foglalkozásokat is
szeretnénk a kiállításhoz készíteni.
Ezen kívül pedig szeretnénk megemlékezni a második világháború 75 éves évfordulójáról is.
JÁ

Kerényiné Bakonyi Eszter
angol tanárként, akinek az volt a kívánsága,
hogy a gyűjteményét egy olyan múzeum
kapja meg, ahol már szerepelt hasonló tárlat.
– A kiállítási tárgyak többször is szerepeltek már külföldi tárlaton, legutóbb
Brüsszelben és Marosvásárhelyen. Hol
vendégeskednek legközelebb és milyen
művekkel?
– Nagyon boldogok voltunk, hogy a brüs�szeli Art nouveau és Art deco fesztivál keretében kiállíthattuk a gödöllői szecessziós
művésztelep alkotásait, Marosvásárhelyen
pedig az Ignác-gyűjteményből kerültek ki
tárgyak.
A jövő évben külföldre nem utazunk, de a
Magyar Nemzeti Galériában lesz egy nagy
szecessziós és preraffaelita kiállítás. Egy
londoni galériából érkezik 86 alkotás, illetve nagy örömömre szolgál, hogy jelenleg
megkerülhetetlen már a gödöllői művésztelep szecessziós témában, úgyhogy tőlünk
is kölcsön kért a Nemzeti Galéria rengeteg
alkotást. Néhány alkotást és több reprodukciót is kértek a Gödöllői Városi Múzeumból.
Nagy elismerés, hogy egy londoni múzeummal együtt szerepelünk a Magyar Nemzeti
Galériában.
– A múzeumok számára fontos a gyűjtemény gyarapítása. Milyen új tárgyakkal
gazdagodtak az elmúlt időszakban és
ezeket mikor láthatja a nagyközönség?
– Legutóbb egy nagyon szép gyűjtemény-
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Képviselő-testületi hírek
Új utcanevekről is döntöttek
A Királyi Váróban tartotta meg
idei utolsó ülését a képviselő-testület, ahol többek között
pályázatokról, díjak odaítéléséről és személyi kérdésekről
is döntés született.
A képviselő-testület elfogadta
Gödöllő város 2018. évre vonatkozó környezeti állapot értékelését.
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) bekezdésének e) pontja kötelező
jelleggel előírja a települési önkormányzatok számára, hogy a
környezet állapotát illetékességi
területükön elemezzék, értékeljék és arról szükség szerint, de
legalább évente tájékoztassák a
lakosságot.
2019. évben a 2018. év környezeti állapot értékelését kellett
elvégezni, a munkát a WENFIS
Mérnöki Iroda Kft. végezte el.
Az értékelés többek között
vizsgálta az Úrréti-tó vízminőségét, a csatornázottságot, a háztartási szennyvíz begyűjtését,
az illegálisan lerakott hulladék
felszámolását, a zöldterületek
kezelését, a csapadékvíz elvezetést, valamint a környezet állapotát befolyásoló eseményeket.
Az értékelés a www.godollo.
hu oldalon megtalálható.
Elfogadták a szociális rászorultságtól függő, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
szóló 3/2015.(11.06.) számú önkormányzati rendelet módosítását.
Ez a rendelet szabályozza a
gyermekétkeztetésre vonatkozó
eljárási rendelkezéseket, valamint a Kalória Gödöllői Nonprofit
Közhasznú Kft. által alkalmazott
térítési díjakat.
A jelenlegi térítési díjak 2017.
január 1-jétől vannak érvényben,
módosításukat a gyermekétkeztetésben legnagyobb mértékben
felhasznált nyersanyagok (mintegy 200 féle) a 2017. évihez
képest jelentős, átlagosan 24
százalékos drágulása tette szükségessé.
A módosítás következtében a
térítési díjak az alábbiak szerint
változnak:
A bölcsődei napi négyszeri étkeztetésért és az óvodai három-

szori étkezésért fizetendőtérítési
díj napi 50 forinttal emelkedik,
(az új térítési díj 500 Ft/nap);
a napköziotthonos iskolai háromszori étkezés térítési díja
napi 60 forinttal nő (690 Ft/nap);
a gimnáziumi ebéd térítési díja
napi 40 forinttal lesz több (460
Ft/nap);
a kollégiumi ás a szakgimnáziumi napi háromszori étkeztetés
térítési díja napi 90 forinttal nő
(1040 Ft/nap).

a rendeletet maradéktalanul be
tudják tartatni az érintettekkel.
A testület megválasztotta a
VÜSZI Nonprofit Kft. felügyelő
bizottságát, valamint a VÜSZI
NKft. könyvvizsgálóját.
A felügyelőbizottság tagjai:
Gódor Gábor, Kovásznai Szász
Gergely és Bánkuti Béla.
Könyvvizsgálónak a PRIMOR
AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. választották meg.
Szintén megválasztották a

A képviselő-testület elfogadta
a településkép védelméről szóló
24/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítását. Az ehhez szükséges egyeztetések az
elfogadás előtt megtörténtek továbbá lakossági fórum megtartására is sor került. Az elfogadott
TKR-módosítást az elfogadást
követő 15 napon belül rövid, közérthető összefoglaló kíséretében az önkormányzati honlapon
hirdetményben, valamint a Gödöllői Polgármesteri Hivatalban
nyomtatásban közzéteszik.
A képviselő-testület 2020. július 1-jére halasztotta a 2019.
február 21-én elfogadott, a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról
szóló önkormányzati rendelet
hatályba lépését.
A rendelet átfogó szabályozással biztosítja a gödöllői közutak védelmét.
A közutakat nagy tömegű gépjárművel használókkal – elsősorban építési vállalkozásokkal
– nyáron történt egyeztetések
során nyilvánvalóvá vált, hogy
az érintettek részére hosszabb
felkészülési idő biztosítása indokolt. A testület emiatt a hatálybalépést nyáron az eredeti 2019.
július 1-je helyett 2020. január
1-jére módosította, az elmúlt fél
évben azonban kiderült, további idő szükséges ahhoz, hogy

Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságának tagjait Kátai Henrietta, Rétfalvi Antalné és Buzásiné Kómár
Noémi személyében, és a szükséges adatváltozások miatt módosították a cég alapító okiratát.
Gödöllői Méhészegyesület és
a Gödöllői Városi Nyugdíjasok
Egyesülete kérelmezte, hogy
székhelyüket a Civil Házba helyezzék át. A képviselő-testület

mindkét civil szervezet számára
engedélyezte a Szabadság út
23. alatt található ingatlan székhelyként való használatát.
A képviselő-testület a gödöllői
1159/41 helyrajzi számú közterületet Francsek Imre építészről, a gödöllői 1159/66 helyrajzi
számú közterületet Medgyaszay
István építészről, valamint a gödöllői 4427/2, valamint a 4427/5
helyrajzi számú közterületeket
Meggyes köznek nevezte el.
Francsek Imre 1864. október 30. született Gödöllőn, s
1920. október 23-án Budapestem hunyt el. Mind Budapesten,
mind vidéken számos épületet
tervezett.
Medgyaszay István 1877.
augusztus 23-án született, és
1959. április 29-én hunyt el. Egyévet Francsek Imre tervező irodájában dolgozott. Munkásságának eredménye többek között 5
kórház, 13 iskola és gimnázium,
8 színház, 6 bérházcsoport, 3
múzeum megépülése, valamint
a gödöllői művésztelep számára
1906-ban épített két műteremháza, a Nagy Sándor- és a Belmonte Leo-ház.

(A képviselő-testület döntéseiről bővebben a szolgálat.com-on,
valamint Facebook-oldalunkon
olvashatnak.
Kapcsolódó írások az. 5. és
a 22. oldalon)

Ők lesznek Gödöllő díjazottjai
A képviselő-testület két rangos városi elismerés odaítéléséről
döntött december 12-ei ülésén.
Városunkban hagyományosan a Magyar Kultúra Napján, január
22-én adják át a Gödöllő Kultúrájáért Díjat.
A képviselő-testület döntése értelmében 2020-ban a díjat Sukta
Józsefné, a GIM-ház munkatársa veheti át – elismerve hazai és
nemzetközi szintű kiemelkedő munkáját, az iparművészek ös�szefogásában lévő szerepét, a képzőművészet ápolásában való
tevékenységét; valamint a Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány, a helytörténetben és a kulturális életben végzett színes és
magas színvonalú szakmai tevékenységéért;
A március 15-én átadásra kerülő „Gödöllő Városért” kitüntetést
idén a képviselő-testület az alábbi személyeknek és intézménynek
ítélte oda:
Kecskés Józsefnek – elismerve a gödöllői kultúráért és közművelődésért végzett széleskörű és lelkiismeretes munkáját melyet
páratlan szakértelemmel végez;
Czédly Mónikának – elismerve az Erzsébet királyné ruharekonstrukciók elkészítésével Gödöllő város hírnevének öregbítését;
valamint a GlaxoSmithKline Biologicals Kft-nek GlaxoSmithKline
Biologicals Kft-nek – elismerve a munkahelyteremtés mellett a gödöllői sport- és kulturális életben vállalt támogató tevékenységét.
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Vasútfejlesztés: újra járnak a vonatok,
de még sok munka van hátra
A december 7-ei átadás után vasárnap
hajnalban megindult a vasúti közlekedés
Pécel és Aszód között, s ezzel megszűnt
a buszozás a hatvani vonalon.
A jegyvásárlási lehetőséget a MÁV a konténerváróban lévő jegypénztárban biztosítja. Ez az
Állomás utca és az Ady
sétány kereszteződésénél
található a két bolt közötti
szakaszon.
A jelenlegi menetrend
2020. március 20-ig érvényes. Tavasztól, bizonyos
időszakokban, a gödöllői
munkanapos sűrítő vonatok kimaradhatnak a menetrendből, illetve busszal
kerülnek majd pótlásra.
Erre a belső szakaszon még épülő közúti
felüljárók építési ütemei miatt van szükség. Teljes kizárásos nappali vágányzár
már nem lesz.
A fejlesztésről a képviselő-testület is
tájékoztatást kapott a december 12-ei
ülésen, ahol Horn Gergely, a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. projektirodavezetője számolt be az eddig elvégzett
munkáról és a hátralévő fejlesztésekről.
Ami a legfontosabb, hogy – bár a vasúti közlekedés már megindult – a projekt
még nem fejeződött be, a teljes lezárásra majd csak 2022 nyarán kerül sor.
De nézzük az utasokat és a vasútállomás érintésével közlekedőket leginkább érdeklő határidőket:
A zajárnyékoló falak építése 2020.
május végére fejeződik be, ekkora készül el az Esze Tamás utcai új gyalogos átjáró is.
Sokan kérdezték, mikor készülnek
el a liftek: a gödöllői vasútállomáson
és a máriabesnyői megállóhelyen is
2020. november végén kerülhetnek
majd használatba.

Az elmúlt napok csapadékos időjárása során szintén sokan felvetették, mikor
készül el a gödöllői állomás perontetője:

a kerékpárút és a járda: elhangzott, ezt
2020. szeptember elejére tervezik.
A vasútállomás arculata jelentősen
átalakult, ami jelenleg
sokakat
megtéveszt. Az
állomás egyetem
felőli oldalán kialakított
épület
a vasúti munkát
fogja
szolgálni
az új váróterem
és pénztár a régi,
elbontott épület
helyén kap majd
helyet.
Ennek
építése is nagy
erőkkel zajlik.

Folyik
a
munka az aluljáróban is, de
ez továbbra is
munkaterület!

Erre, sajnos,
még 2020.
május végéig
várni kell.
Miután a
Köztársaság
úti felüljárót
átadták
a
gépjárműforgalomnak,
sokan érdeklődtek, mikor
nyílik meg ott

Folyamatosan
zajlanak a HÉVvégállomás átépítésével kapcsolatos munkák
is. Folynak a
bontási, peronés felsővezetékátalakítási munkák is. A kivitelezés 2020.
végéig tart, a HÉV az átépítés alatt végig
üzemelni fog.
A NIF kivitelezéssel kapcsolatos lakossági észrevételekkel, kérdésekkel az
alábbi elérhetőségeken várja a megkeresést:
E-mail: godollohatvan@vasuttechnika.hu
Telefonszám: +36-30/641-0601 (hétköznap 8:00-16:00)
(k.j.)
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Építéshatóság: újabb jogköröket vesznek el
az önkormányzatoktól
A múlt héten 134 „igen” szavazattal, 53 „nem”
ellenében döntött a parlament arról, hogy elveszi a járásközpont települések jegyzőitől az
építési engedélyek kiadásának jogát, és azt
a megyei kormányhivatalokhoz telepíti át. A
döntés ugyanolyan, mint néhány éve az okmányirodák államosítása volt, az állam most is
mindent visz: jogkört, munkatársakat, épületet
és a feladat-ellátáshoz szükséges berendezéseket.
Hogy mit jelent mindez a gyarkorlatban, erről kérdeztük dr. Kiss Árpádot, Gödöllő város
jegyzőjét.
– Az építésügyi hatáskör elég összetett.
Milyen jogkört von el most az állam?
– Az építésügyi hatósági eljárásokból eredő
feladatokat jelenleg három különböző hatóság
látja el: a bejelentésköteles eljárások (például
a 300 négyzetméter alatti lakóházak építése)
a kormányhivatalok járási hivatalainál vannak,
a településképet érintő eljárások a polgármesternél, az engedélyezési eljárások – mint az
építési engedélyezési eljárás, a fennmaradási
engedélyezési eljárás és a hatósági bizonyítványok kiadása – pedig a jegyzőnél...
– Mit jelentenek kicsit pontosabban a
jegyzői hatáskörbe tartozó eljárások?
– Az építési engedélyezési eljárások körébe a 300 négyzetméter feletti lakóépületek, a
gazdasági tevékenység folytatásához kapcsolódó iroda vagy üzlethelyiségek, gyárak tartoznak, valamint azok a döntések, amik azokat az épületeket érintik, amik engedély vagy
bejelentés nélkül, esetleg az eredeti tervtől
eltérően valósultak meg és fennmaradási engedély kötelessé váltak. Ezen engedélyezési
jogkörök fognak 2020. március 1-jétől átkerülni a megyei kormányhivatalokhoz.
Ami a jövőben előreláthatóan a lakóépületek kivitelezése tekintetében problémát fog
jelenteni, az a hatósági bizonyítványok ki-

adásának áttelepítése. A
hatósági bizonyítványok
során megvalósuló ellenőrzési tevékenység jelenti ugyanis az igazi kontrollt
a kivitelezett lakó épületek
tekintetében. Ezzel lehet
ellenőrizni, hogy egy építkezés esetén valóban az
készült el, amire az építési engedély szólt: például,
Képünk illusztráció
hogy egy társasházban a
lakások méretei, száma
megegyeznek-e az engedélyben, bejelentésben foglaltakkal.
De az építéshatóság hatáskör átalakítása
sok más területet is érinteni fog, így például,
ha valaki kereskedelmi vagy szállásengedélyt
igényel, már nem lesz elég a jegyzőhöz fordulni mint eddig, hanem külön meg kell keresni
más hatóságokat is.
– Hogyan kerül sor a feladatok átadására?
– Az átvételi folyamat lényegében úgy fog
zajlani, mint az okmányirodák esetében: a
munkavállalókkal, a feladat ellátását szolgáló
eszközökkel és a helyiségekkel együtt – ha
a kormányhivatal ez utóbbiakra is igényt tart
– kerül állami kézbe a feladatellátás. Ennek
a menetéről januárban kell megállapodni a
jegyzőnek, mint a polgármesteri hivatal vezetőjének és a járási hivatal vezetőjének. A
feladat-ellátás folyamatosságának biztosítása
érdekében a jogszabály rendelkezéseinek értelmében a kormányhivatalnak kötelezettsége
a feladatot jelenleg ellátó személyi állományt
automatikusan átvenni.
– Ezek szerint a feladatellátás zavartalan
lesz?
– Nem teljesen. Van ugyanis egy jogszabályi anomália, ami a 2020. január 1-je és már-

Elszállított járművek

A gödöllői közterület-felügyelet a
város közterületeiről rendszeresen elszállíttatja az üzemképtelen
járműveket. Az elmúlt hetekben a
Dózsa Gy út – Haraszti út kereszteződés mellöl egy frsz. nélküli,
VW Passat, sötétkék színű személygépkocsit, a Szabadság út
145. sz. elől egy balesetben sérült,
LAC-076 frsz-ú Seat Toledo típusú,
sötétzöld színű személygépkocsit
szállíttatak el.

A gépkocsi a tárolóhelyen a jogszabályban meghatározott ideig (6
hónap) tárolható. A határidőben ki
nem váltott járművet a közreműködő szervezet értékesítheti, vagy
más módon hasznosíthatja. A vételárnak, vagy a hasznosításból
származó bevételnek a jármű szállítása és tárolása miatt felszámított
költségek levonása után fennmaradó részére a tárolás első napjától
számított 1 éves időtartamon belül
a tulajdonos igényt tarthat.
Az elszállított jármű
tulajdonosával/üzembentartójával szemben
közigazgatási hatósági
eljárás indul, az elszállításra okot adó szabályszegés elkövetése miatt.
A gépjárművekről további
tájékoztatás a 0628/529169-es
telefonszámon
kapható.
(ny.f.)

cius 1-je közötti időszakot érinti. Eddig minden
5000 fő feletti településnek építésügyi szolgáltatópontot kellett fenntartani, ahol a helyi szabályokról tájékozódhattak az ügyfelek, illetve
támogatták az ügyfeleket az építéshatósági
kérelmek beadásában. A 2020. január 1-jétől
hatályos módosítás azonban ezeket a szolgáltatópontokat megszünteti azzal a kitétellel,
hogy a feladatokat az építéshatóságnak kell
ellátni. Március 1-jéig ezt Gödöllőnek kell megtennie. Ez egy hatalmas feladat tömeg, hiszen
ide tartozik többek között Pécel, Isaszeg, Veresegyház és Csömör is.
– A törvénymódosítás hogyan befolyásolja a Gödöllő Város Helyi Építési Szabályzatát és a Településképi Rendeletet?
– A GÉSZ-ben és a TRK-ban foglaltakat továbbra is be kell tartaniuk az építtetőknek. A
helyi jogszabályban meghatározott rendelkezéseket a jelenleg ismert módosítás nem érinti, abba nem nyúl bele. A kérdés az, hogyan
tudják az önkormányzatok a településükön
ezeknek a szabályoknak az építtetők általi betartását majd ellenőrizni a jövőben.
Nem tartom szerencsésnek, hogy a helyi
szabályozást és a végrehajtást szétválasztják
és az utóbbi messzire kerül, ráadásul az eltérő jogszabály-értelmezésből is adódhatnak
konfliktusok.
BD

Februártól várhatják
a kéményseprőket
a társasházakban
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági
Ellátó Központ Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezete elkészítette a jövő évi társasházi
sormunka elvégzésének tervezetét. A tájékoztatás szerint Gödöllőn 2020. február 1. és 2020. május 31. között a feladatok
elvégzésére
Pest megye teljes területén, minden településén a lakossági
tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetének szakemberei végzik el.
Aki társasházban él és oda nincs cég bejegyezve, ahhoz
kérés nélkül érkezik a kéményseprő és két időpontot ajánl,
amelyben ingyen elvégzi az ellenőrzést.
Aki pedig társasházban él, de a lakásába gazdálkodó szervezet van bejegyezve, ahhoz kijön a kéményseprő megrendelés nélkül, de pénzért dolgozik. Ha a lakásnak saját kéménye
van, akkor a teljes munkadíjat, ha a társasház gyűjtőkéményére csatlakoztatták, akkor a munka rá eső részét kell kifizetnie,
például egy tízlakásos házban a teljes munkadíj tizedét.
(A tájékoztató teljes terjedelmében a szolgalat.com-on és
Facebook-oldalunkon olvasható)
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Moldovai küldöttség
Gödöllőn

Gödöllőre látogatott a Magyarországon tartózkodó Zinaida Greceanii, a moldovai parlament elnöke és küldöttsége. A delegáció magyarországi látogatása utolsó állomása volt Gödöllő, ahol a Királyi
Kastélyban Gémesi György polgármesterrel találkoztak, valamint
ellátogattak a Karácsonyházba is.
Zinaida Greceanii nagy elismeréssel beszélt a városról, és úgy fogalmazott: örömmel venné, ha a két ország kapcsolatába meghatározó szerepet kapnának az önkormányzatok.
Gödöllő polgármestere a jövőben az elnök asszony személyes
meghívásának eleget téve látogat majd el Moldovába, ahol a települések közötti együttműködés részleteiről is lehetőség lesz tárgyalni.

Itt vannak a jövő évi
hosszú hétvégék
Bár az év vége igazán sok pihenőnapot tartogat, nem
árt már most tudni, hogyan alakulnak a jövő évi hosszú
hétvégék, hogy minél hamarabb el lehessen kezdeni a
kirándulások, utazások tervezgetését.
A 2020-as év, szokás szerint, a január elsejei (szerdai)
pihenőnappal indul, azonban mivel március 15. vasárnapra esik, ezért egészen április 10-ig, Nagypéntekig
kell majd várni az első hosszú hétvégére. Ekkor viszont
négy napot tölthetünk otthon, köszönhetően a húsvéti
ünnepeknek.
Május elsején ismét hosszú, háromnapos hétvége vár
ránk, egy hónappal később, június elsején pedig a pünkösdöt fogjuk ünnepelni, szintén három napos hétvégén.
Augusztusban Szent István király ünnepe majd négynapos pihenésre alkalmat, emiatt azonban augusztus 29-én
szombaton dolgozni kell.
Mivel október 23-a jövőre péntekre esik, így ekkor is
hosszú hétvégével lehet tervezni. Ezután már csak karácsonykor lesz lehetőség nagyobb szabadság nélküli
pihenésre, az ünnep azonban négy napos lesz.
Jó hír, hogy a 2021-es esztendő is három napos hétvégével köszönt majd be.

Elismerésben részesültek a SZIE
nemzetköziesítésén dolgozó munkatársai

A Tempus Közalapítvány által
szervezett Országos Nemzetközi
Koordinátori Találkozón a Szent
István Egyetem (SZIE) két nemzetköziesítési területen is komoly
elismerésben részesült.
A magyar felsőoktatási intézmények nemzetközi koordinátorai
számára szervezett éves szakmai találkozónak minden évben
más felsőoktatási intézmény ad
otthont, idén november 27-29.
között a győri Széchenyi István
Egyetem volt a házigazdája az
eseménynek. A program során a
résztvevők több előadást is meghallgattak a felsőoktatás nemzetköziesítését érintő kérdésekben,
majd a különböző nemzetközi
programokkal kapcsolatos aktualitásokat, pályázati tudnivalókat,
kihívásokat és jó gyakorlatokat
ismerhették és vitathatták meg
szakmai műhelymunka keretében. A találkozón a Tempus
Közalapítvány ünnepélyes keretek között öt kategóriában adott
át elismerő okleveleket két-két
kimagasló teljesítményt nyújtó
intézménynek: az Erasmus+, az
Erasmus+Nemzetközi
Kreditmobilitás, a Ceepus, a Campus
Mundi és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramokban elért
eredményekért. A Szent István
Egyetemet két kategóriában is
elismerték. A Stipendium Hungaricum intézményi megvalósítása kategóriában a nemzetközi
hallgatói visszajelzések alapján
országosan a SZIE hallgatói szolgáltatásaival és a nemzetközi
iroda munkatársainak ügyintézésével a legelégedettebbek a
hallgatók. A Szent István Egyetem részéről Kánai Csilla, a Stipendium Hungaricum Program
intézményi koordinátora vette át
az oklevelet és díjat. A Nemzetközi Kreditmobilitás kategóriában a
SZIE 2015 óta nyújtott teljesítményét díjazták, mint azt korábban
írtuk, 2019-re a SZIE pályázata
országos összehasonlításban a

megítélt támogatási összeg és az
elnyert mobilitások számának tekintetében a legeredményesebb
volt a hazai felsőoktatási intézmények között. Az oklevelet és díjat
dr. Tarr Zsuzsanna, nemzetközi
és külkapcsolati központvezető
vette át Bokodi Szabolcstól, a
Tempus Közalapítvány felsőoktatási vezetőjétől.
Ezek az eredmények egy hatékonyan együttműködő csapat
munkáját dicsérik. A SZIE nemzetköziesítéssel foglalkozó munkatársai közös erőfeszítésének,
lelkesedésének és munkájának
köszönhetően képes a Szent István Egyetemet kiemelni az igen
erős országos mezőnyből: Tassy
Zsuzsanna (NKK), Szabadszállási Edit (NKK), Papp Szilvia (NKK),
Heltai Zsuzsanna (NKK), Tüdős
Tiborné (NKK), Végváriné dr.
Kothencz Zsuzsanna (KERTK)
Hangay-Tímár Boglárka (TÁJK),
Csorbáné Dévai Zsuzsanna
(TÁJK), dr. Máthé László (GEK),
Dobos József (GEK), dr. Nagy
Henrietta (GTK), dr. Samir Zaien
(GTK), Shimizu Nana (GTK), Horváth-Csikós Gabriella (GTK), Fáczányi Zsuzsanna (Ybl), Kámán
Előd (Ybl), Püspökné Szabados
Kinga (GC Tanulmányi Osztály),
dr. Prokaj Enikő (GC Tanulmányi
Osztály), Vulczné Villányi Kinga
(GC Tanulmányi Osztály), Bódi
Tibor (Neptun és Oktatásszervezési Csoport), Besenyei Márk
(Neptun és Oktatásszervezési
Csoport), Törökné Hajdú Mónika
(DHTH), Kárpáti Beáta (DHTH),
Szondy Fanny (EDHT Budai
Campus Doktori Iskola), Boncsér
Erzsébet (EDHT Budai Campus
Doktori Iskola), Papp Katalin (Gödöllői Kollégium), Fedor Ildikó
(BCI Kollégiumai).
Simonné dr. Sarkadi Livia,
rektori megbízott
Dr. Tarr Zsuzsanna,
a Nemzetközi és Külkapcsolati
Központ vezetője
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Január 22.: Szlávik Jánosné művészettörténész és Gödöllő Város Népi Zenekara vehette át a
Gödöllő Kultúrájáért Díjat.
Január 28.: Kiállítás nyílt Kirchhofer József születésének századik évfordulója tiszteletére a
könyvtárban.
Február 15.: Sportdíj átadó ünnepségen Az év sportolói olimpiai sportág felnőtt kategóriája
győztese Nádházy Evelin atléta
és Gémesi Csanád kardvívó lett,
az Év edzőjének Szörényi Istvánt
választották.
Február 15.: Elhunyt dr. Stella
Leontin kanonok, c. prépost, érd.
főesperes, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika Plébánosa.
Március 4.: Dr. Sztankó Attila
zebegényi plébánost nevezte ki
Beer Miklós váci megyéspüspök
a Máriabesnyői Nagyboldogas�szony Bazilika plébánosává.
Március 8.: „1000 új fa Gödöllőre!” programot hirdetett a telepü-

lés, melynek keretében öt éven
át, évente kétszáz fa elültetésére
kerül sor, üzenetképpen a jövőnek. Az első fát a Magyar Szabadságért díjas, idén 100 éves
Bálint György, Bálint gazda ültette el.
Március 12.: dr. Krassay László
erdőmérnök, Gödöllő egykori alpolgármestere vehette át idén a
Bárdy Péter-díjat.

Március 15.: Gödöllő Városáért
Díjat vehetett át Kája Sándor kántor, Kiss Jánosné, a Kalória Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit
Közhasznú Kft. nyugalmazott vállalkozási igazgatója és a Gödöllői
Egyesített Szociális Intézmény
szakmai közössége.
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Március 17.: Elhunyt Igló Éva, a
Gödöllő Táncegyüttes alapítója.
Március 22.: A gödöllői művésztelepet bemutató kiállítás nyílt
Brüsszelben a Balassi Intézetben.
Március 23.: A Speciális Olimpia
Nyári Világjátékokon a labdarúgó válogatott tagjaként a gödöllői
Csenteri Csaba aranyérmes lett.
Március 31.: A Magyar Fotóművészek Világszövetsége Örökös
Fotóművész elismerő címet adományozott a gödöllői Danis Jánosnak.
Április 7.: Közel 900 futó vett részt
az I. Gödöllői Kastélyfutamon.
Április 22.: A Magyar Filmhéten a
Magyar Filmakadémia Egyesület
a legjobb fényképezésért járó díjat
a gödöllői B. Marton Frigyesnek
ítélte oda operatőri munkájáért.
Április 29.: Remsey András emlékkiállításnak adott otthont a Levendula Galéria.

Május 4.: A Grassalkovich-kastély parkjában nyílt meg Máté
Bence világhírű magyar természetfotós nagyszabású – 623 darab fotóból álló – vándorkiállítása.
Május 11.: Kék-Fekete-Piros
címmelt nyílt meg Katona Szabó
Erzsébet első önálló kiállítása a
Gödöllői Iparművészeti Műhelyben.

Május 15.: Gödöllő Város Önkormányzata a közművelődési feladatellátás terén végzett kiemelkedő munkája eredményeként
elnyerte az „Önkormányzatok a
közművelődésért” díjat.

Május 24-26.: Ötödik alkalommal tartottak Nemzetközi Természetfilm Fesztivált a városban.
Június 1.: Nagy sikerrel rendezték meg az Arbofesztet a Gödöllői
Arborétumban.

Június 11.: Megkezdődött a
vasútállomáson lévő (1933-ban,
a
fiúcserkész-világtalálkozóra
megépített)
gyalogos-felüljáró
bontása.
Június 14.: A Szabadság úttól a
palotakerti HÉV-megálló állomásépületéig terjedő, mintegy 160
méter hosszú szakaszon 88 parkolóhelyet alakítottak ki.

Június 18.: Gödöllő Gyermekeiért és Ifjúságáért Díjat kapott:
Szűcs Mária, a Mesék Háza Óvoda óvodapedagógusa, dr. Katonáné Kármán Katalin, a Damjanich János Általános Iskola
földrajz-testnevelés szakos tanára, valamint a Kastélykert Óvoda
(Martinovics utcai) és a Hajós Alfréd Általános Iskola szakmai közössége. Gödöllő Talentum Díjat
kapott: Eszenyi Zsombor, a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Rendkívüli Tehetségek Képzője
növendéke.
Június 21.: A magyar férfi kardcsapat tagjaként Gémesi Csanád
ezüstérmet szerzett a düsseldorfi
vívó Európa-bajnokságon.

Június 22.: Több ezren vettek
részt a Múzeumok Éjszakáján.
Június 29.: 29. alkalommal ünnepeltük a Magyar Szabadság
Napját az Alsóparkban. A Magyar Szabadságért Díjat Roszík
Gábor evangélikus lelkész és dr.
Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke vehette át.

Július 5.: Gödöllő Egészségügyéért Díjat vehetett át: Dr.
Bernáthné Dr. Fehér Ágnes, a
Tormay Károly Egészségügyi
Központ igazgatóhelyettese és
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bőrgyógyász főorvosa, Lakné dr.
Kriston Katalin, az Ezüstkehely
Gyógyszertár gyógyszerésze és
dr. Oravecz László háziorvos.
Július 7-13.: Hetedik alkalommal
rendezett Nemzetközi Ifjúsági Tábort Balatonlellén Gödöllő város
önkormányzata.
Július 13.: Edzői Életműdíjban részesült Szörényi István, a
GEAC atlétika szakosztályának
edzője.

Július 14.: Opatijában (Abbázia)
Angol parkban található felújított
múzeum épületében nyílt meg
Czédly Mónika Erzsébet királyné
emlékkiállítása.
Július 21.: A gödöllői Gémesi
Csanád ezüstérmet vehetett át
a budapesti vívó-világbajnokság
kardcsapatversenye után.

Augusztus 2.: Ünnepélyesen átadták a Patrónus Házat.

Augusztus 20.: dr. Ángyán József egyetemi tanár kapta a Gödöllő Város Díszpolgára címet.

Szeptember 7-8.: Óriási tömeget
vonzottak a Belvárosi Napok (és
az Ebugatta Kutya Piknik).
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Szeptember 7.: A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Európai Népek
táncai című koncertjével nyílt
meg a GödöllŐsz Fesztivál.
Szeptember 10.: Arany Virág-díjjal jutalmazták Gödöllőt a Virágos
Magyarország 2019 versenyen.

Szeptember 14.: A művészi ipar
– Nagy Sándorra (1869–1950)
emlékezünk címmel nyílt kiállítás
a GIM-házban.
Szeptember 15.: Fennállásának
30. évfordulóját ünnepelte a Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesülete.
Szeptember 17.: Elkészült a
Szőlő–Röges–Szent János utcai
csomópont felújítása, a körforgalomhoz tartozó forgalmi rendet
hamar megszokták a gépkocsival
közlekedők.

Szeptember 18.: Megyeri Péter
és Szabadi Sándor Csaba kapta
idén a Gödöllő Vállalkozója Díjat.
Szeptember 20.: Hosszútávú
együttműködési megállapodást
írt alá Veresegyház és Gödöllő.
A cél egy Gödöllő-Veres térségi
gazdaságfejlesztési tengely kialakítása, ami magába foglalja
a két település idegenforgalmi
fejlődésének elősegítését és rendelkezik a Veresegyházon épülő
fürdő megvalósításának jövőbeni
anyagi támogatásáról, illetve annak ellentételezéséről. Mindezek
mellett a megállapodás fontos
közös célnak tűzi ki a térség és a
két város közlekedését könnyítő
elkerülő út megépítését.
Szeptember 20.: A könyvtárban
mutatták be városunk méltán
közkedvelt könyvének, a „Gödöllő, képes történeti könyvnek”
második kiadását, amire azért

ez volt 2019 – gödöllőn

volt szükség, mert a 2013-as első
kiadása elfogyott, illetve az az óta
eltelt 6 év alatt nagyon sok minden történt a városban.

Szeptember 21.: Átadták a Várkapitányi Lak – korábban megszokott elnevezését használva
Testőrlaktanya – felújított épületét.

Szeptember 21.: A Színházak
Éjszakája kiemelt programjaként
nyílt meg a Hegedűs Gyula emlékkiállítás a Művészetek Házában. Az esemény egyben az intézmény új névadó ünnepsége is
volt, 2020-tól ugyanis a színész
nevét viseli majd a kulturális központ.
Szeptember 28.: Az arborétumban átadták a gödöllői erdei vasút
felújított állomásépületét.
Október 2.: Átadták a Tormay
Károly Egészségügyi Központ I.
sz. szakrendelőjében kialakított

Tüdőgondozót, ami az Ady sétányon lévő épületből költözött új
helyre.
Október 4.: Elhunyt Körösfői
László, Gödöllő egykori ország�gyűlési képviselője, aki több cikluson át önkormányzati képviselő
is volt.
Október 4.: Átadták az Alsóparkban azt a hatalmas, kb. 3000

négyzetméteres
kutyafuttatót,
amit Gödöllő Város Önkormányzata építtetett.
Október 12.: A gödöllői kerékpárút-hálózat új szakaszát adták át,
ennek eredményeként közvetlen
a kerékpáros összeköttetés a városközpont, a Dózsa György úti

kereskedelmi egységek, valamint
a kertvárosi és a blahai városrész
között.
Október 12.: Megnyílt a Városi
Múzeumban az az emlékkiállítás, ami a 150 éve született Nagy
Sándor életműve előtt tiszteleg.
Október 13.: Az önkormányzati
választáson ismét, sorozatban
nyolcadik alkalommal dr. Gémesi
Györgyöt (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub) választották meg polgármesternek.
Október 19.: Három kiállítással
ünnepelte Gödöllő a Magyar Festészet Napját.

Október 20.: Elhunyt dr. Fábri Mihály. A köztiszteletben álló pedagógus tevékenységét 2009-ben
Gödöllő Város Önkormányzata
díszpolgári címmel ismerte el.
Október 22.: A legjobb fiatal
énekművész kategóriában díjazták a gödöllői Baráth Emőkét. Az
Opus Klassik a korábbi ECHO
Klassik utóddíja, így az egyik legrangosabb elismerésnek számít.
Október 29.: A Körösfői-Kriesch
Aladár Művészeti Alapítvány díját
idén Benedek Krisztina népi éne-

kes, táncpedagógus vehette át.
Október 29.: Abigél levelei címmel mutatta be legújabb produkcióját a Gödöllő Táncszínház a
Művészetek Házában.
November 5.: 157,2 millió forint
állami támogatást nyert Gödöllő
város önkormányzata pályázati
forrásból kerékpárút-fejlesztésre.
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November 12.: Újabb mérföldkőnek számító, mintegy 18 milliárd
forintos fejlesztés fejeződött be a
GlaxoSmithKline (GSK) gödöllői
vakcinagyárában.
November: Lezárult az a program, aminek során valamennyi, a
város kezelésében lévő gyalogosátkelőhely kiemelt megvilágítást
kapott a városunkban zajló közvilágítás korszerűsítés részeként.
November 19.: A Los Angeles-i
magyar filmfesztiválon a legjobb
dokumentumfilm díját a gödöllői
Csuja László Kilenc hónap háború című filmje kapta.

November 21.: Ünnepélyes keretek között átadták a Köztársaság úti felüljárót a gépjármű-forgalom részére. A kerékpársáv és
a gyalogosok számára készített
járda csak jövőre készül el.

November 27.: Húsz esztendeje
alakult meg a Talamba Ütőegyüttes. Ennek kapcsán jelent meg a
Talamba sztori című könyv.
November 29.: Regionális Príma
díjat kapott a Fricska Táncegyüttes.
December 6.: A gödöllői Ferdinandy György író kapta a Príma
Primissima díjat magyar irodalom
kategóriában.
December 7.: Két megújult tárlat
nyílt meg a városi múzeumban

(Zsivajgó természet – A Gödöllői-dombság természeti értékei,
illetve Pápua Új-Guinea és Óceánia).
December 8.: Megindult a vasúti
forgalom is a felújított Budapest
(Rákos)–Hatvan vasútvonalon.
December 15.: Megérkezett a
Betlehemi láng, amiről karácsonyig mindenki meggyújthatja a
saját mécsesét.
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beszámoló a Gödöllői Civil
Kerekasztal Egyesület munkájáról
Városunkban továbbra is közel
70 aktív civil szervezet működik,
melyek az önkéntesség erejével
egytől-egyig értékteremtő munkát

végeznek különböző területeken,
összetartó közösségeket alkotnak, szabadidejüket, energiájukat
közös célokra fordítva teszik életünket jobbá, szebbé – munkájuk
maradéktalanul hiánypótló. Közöttük változatlanul fontos szerepet
tölt be a Gödöllői Civil Kerekasztal
Egyesület, amely tevékenységével
a helyi közélet értékeit kívánja szolgálni, gyarapítani.
2019-ben 18 civil szervezettel
és 8 magánszeméllyel tagjainak
sorában fő célkitűzésének tekinti továbbra is a gödöllői civilek
munkájának, az egymás közötti
kapcsolatépítés és a kölcsönös
együttműködés elősegítését, kezdeményezések felkarolását, a
megfelelő
információáramlást,
aminek érdekében – többek között – nagyszabású programokat
szervez, jó kapcsolatot ápol a helyi
intézményekkel és az önkormányzattal, aminek élvezi támogatását.
Az elnökség tagjai – Six Edit elnök,
Szabó Csaba alelnök, Mandevillené Keresztényi Gizella elnökségi
tag, pénztáros, valamint dr. Reindl
László és Szabó Sándor elnöksé-
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gi tagok – munkájukon, családjukon, más szerveztekben betöltött
tisztségeiken túl nagy mértékű
önkéntes munkával biztosítják az
egyesület működését, folyamatos kapcsolattartás
segítségével
és rendszeres üléseiken
koordinálják
a feladatokat.
Az elnökség
munkáját segíti még Kecskés
Judit,
az önkormányzat civil referense,
valamint Bódis Emese munkatárs
– ugyancsak az önkormányzat jóvoltából –, aki az ernyőszervezet
adminisztrációjának segítésén túl
napi szintű ügyeletet biztosít az
egyre nagyobb érdeklődés övezte
Civil Házban. Munkája kulcsfontosságú, hiszen november végéig
már 25 százalékkal növekedett
az éves látogatás a tavalyi évhez
képest, eddig közel 9000 járt itt.
Rendszeresen 30 szervezet, önkéntes csoport végez itt különböző
tevékenységet, akik házhasználati
szerződés megkötésével és a házirend tudomásul vételével napi, heti
vagy havi rendszerességű összejöveteleket, programokat szerveznek, néhányan ügyfélszolgálatot is
működtetnek.
A Civil Ház eseményeiről a Civil
Kerekasztal tavaly megújult honlapján (godolloi-civilek.hu) található
eseménynaptár ad pontos tájékoztatást, ezentúl a felület sok egyéb
fontos információt nyújt az egyesületről és a tagszervezetekről.
(Bővebben a szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon)

Elhunyt Varga Imre
szobrászművész

Életének 97. évében, hosszan
tartó, türelemmel viselt betegség után december 9-én elhunyt
Varga Imre szobrászművész. A
hírt a Magyar Művészeti Akadémia jelentette be.
Varga Imre a szobrászat minden
ágazatában aktív alkotó volt, de
munkásságának legjelentősebb
területe a köztéri, monumentális
kompozíciók tervezése és kivitelezése volt.
Varga Imrének mintegy 300
műve látható Magyarországon
és külföldön, már életében múzeumot kapott, művészettörténeti jelentősége régóta megkérdőjelezhetetlen, de számos
művét politikai okokból már éle-

tében eltávolították Erre a sorsra jutott az 1982-es olvasó Lenin elnevezesű szobra is, amit a

Művészetek Háza – akkor Petőfi
Sándor Művelődési Ház – mellett kapott helyet. A szobor a
maga nemében
formabontónak
számított, mivel
a bolsevik vezért
padon,
asztalra
könyökölve,
könyvbe temetkezve ábrázolta. Az alkotást
1990-ben elbontották, először a
VÜSZI telephelyére került, majd
2016-ban a képviselő-testület a
Memento Szoborparknak adományozta.
(k.j.)

Támogatás a Lumniczer
Alapítványtól

Kedves Tagok,
Mozgáskorlátozottak!
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális
Egyesületének gödöllői területi csoportja következő fogadóóráját 2020. február 5-én, szerdán 15-16 óra között
tartja. Januárban nem lesz fogadóóra. Januárban csak
telefonon és e-mailben lehet hozzánk fordulni.
Helyszín: Civil Ház, Gödöllő, Szabadság út 23.
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
Telefon: 06/30-295-2456, www.mozgasserultek.hu
Amiben tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni:
– tagkönyv érvényesítése;
– információszolgáltatás ügyintézéséhez
„Lakás Akadálymentesítési Állami Támogatások” (LÁT)
parkolókártya, gépjármű adókedvezmény, autószerzési
támogatás.

A hagyományoknak megfelelően tavaly is több gyermek gyógyításához, rehabilitációjához adott támogatást a Lumniczer Sándor Alapítvány. A dr. Makra Csaba által létrehozott szervezet 17. 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.
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Tündérfalvi
Mikulásnap

Mesés délutánt tölthettek együtt a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ Mi Újság V.An?
Irodalmi Kávézójában
a Nefelejcs Otthon
napközisei, valamint
nevelőik és családtagjaik.
A Magyar Rákellenes
Liga Gödöllői Alapszervezete második alkalommal rendezte meg a közös együttlétet
az Önkéntesek Világnapja alkalmából. A Tündérfalvi Mikulásnapon a
főszervező Vajek Andrea számtalan meglepetésről gondoskodott. A
vendégeket nemcsak finom kakaó várta, hanem jó hangulatú kvízjáték és zene, no és persze találkozhattak az
est fővendégével, a Mikulással, aki személyesen is tiszteletét tette
az eseményen. A Mikulás természetesen nem
érkezett üres zsákkal,
puttonya a Nefelejcs
Otthon napköziseinek
és nevelőinek is rejtett
ajándékot.

Idén is nagy siker volt
a Mikulás mozi

Városunkban már nagy
hagyományai vannak
a „Mikulás mozinak”,
ami idén is sok örömet
szerzett a gyerekeknek. A gödöllői óvodákból mintegy 1200
gyerek találkozhatott
a Mikulással december 3-án, 4-én és 5-én. A Mikulás mozi keretében idén A nagy
Ho-Ho-Ho-Horgász című rajzfilm sorozatból láthattak összeállítást az óvodások. A szervezők köszönik a Gödöllői Városi
Mozi, a Tesco és a Coop támogatását.
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Átadták
a LISZI Primisszima Díjat

2019. december 17.

CIVIL KARÁCSONY
ÚJRA A FŐTÉREN

Hozzon magával egy szép történetet vagy
verset és egy bögrét
a finom teához!

A Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület (ismertebb
nevén LISZI) immár harmadik
alkalommal adta át a LISZI
Primisszima Díjat. Beck József kettő esztendővel ezelőtti,
valamint Gecse József tavalyi
kitüntetése után idén az elismerében Bencsik Ernő részesült,
aki munkájával és tevékenységével aktívan hozzájárul a környezet szépítéséhez és rendezéséhez, valamint az egyesület
életében tanúsított önzetlen
hozzáállással segíti a közösségépítés folyamatát.
Az est során Samu István asz-

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület idén is szeretettel várja a civil szervezetek képviselőit, városunk polgárait a Civil Karácsonyra
december 20-án, pénteken 15 órától, a régi, jól bevált helyszínen, Gödöllő főterén!

talosmester a Haraszti közi szaletli
építése során tanúsított példaértékű és önzetlen
hozzáállásáért,
a
munkavégzés
szervezéséért és
lebonyolításáért Polgámesteri
Ezüstérem elismerésben részesült.

A MÁRIABESNYŐI NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKA
KARÁCSONYI MISERENDJE 2019.
Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves helyi és környékbeli híveket
a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika karácsonyi ünnepi
szentmiséire!
Nagy szeretettel hívunk mindenkit a 24-én délután 16 órakor kezdődő szabadtéri Pásztorjátékra, mely egy lelki előkészület és ráhangolódás a Szentestére.
December 24., kedd, Szenteste:
16.00: Karácsonyi misztériumjáték a szabadtéri oltárnál
24.00: Éjféli mise
December 25., szerda: Urunk születésének ünnepe
9.00: Pásztorok miséje
10.30: Ünnepi Nagymise
18.00: Szentmise
December 26., csütörtök: Szent István első vértanú ünnepe
10.30: Ünnepi Nagymise
18.00: Szentmise
December 29., vasárnap: Szent Család Ünnepe
Szentmisék délelőtt 9 óra és 10.30 órakor. Szentmisék végén a
családokat megáldjuk.
December 31., kedd: Év végi hálaadás
18.00: Év végi hálaadás, Te Deum
Január 1., szerda: Szűz Mária Isten Anyja, Újév
10.30: Szentmise
18.00: Ünnepi Szentmise
Január 6., hétfő: Vízkereszt Ünnepe, Urunk Megjelenése
17. 30: Vesperás
18. 00: Ünnepi Szentmise
Elérhetőség: 2100 Gödöllő, Kapucinusok tere 1.
www.mariabesnyo.hu

A szívet melengető rendezvényt közös énekléssel kezdjük
a Városi Vegyeskar tagjaival, majd ez alkalommal is nagy
örömmel fogadjuk, ha megosztják az egybegyűltekkel legszebb, szívhez szóló karácsonyi történetüket, emlékeiket
vagy akár legkedvesebb versüket!
Meleg tea, marinált-fokhagymás mangalicazsíros kenyér
és a szervezetek által kínált finomságok mellett kötetelen,
jó hangulatban szeretnénk együtt ünnepelni mindazokkal,
akik egész évben önkéntesen fáradoztak a város szebbé
tételén.
15.45 órától pedig a Megújult Nemzedékért Alapítvány vár
mindenkit bábműsorával és élő gospel muzsikával!
A környezettudatosság jegyében kérjük, hogy minden kedves vendégünk hozzon magával egy bögrét a meleg tea
elfogyasztásához, ezzel 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
Kedves Alvégi Lakók!

Szeretnénk felhívni a figyelmeteket a közelgő
I. Alvégi Szilveszteri Batyus összejövetelre.
Helyszín:
Gébics utcai játszótér ,nagysátor.
Sátorállítas előző nap, melyhez önkéntes jelentkezőket
várunk!
A buli 20 órától kifulladásig!
A batyuban hozott finomságokból
(terülj-terülj asztalkát varázsolunk)
A rendezvényre szeretettel várunk minden alvégi és
azon túli látogatót.
Jókedv garantált, belépés díjtalan!
Gyertek, várunk benneteket,barátaitokat és ismerőseíteket egyaránt !
Bővebb információ:
Judit Tusorné tusornejudit@gmail.com
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Karácsonyi édességek
A karácsonyi sütés minden családban nagy fontossággal bír.
Bár finom süteményeket bármikor tehetünk az asztalra, a
karácsonyi asztalra
különleges finomságokkal készülünk.
Még ha meg is
vannak kedvenc recepjeink, mindenki
számára jó lehetőség az ünnep, hogy
kipróbáljon új ízeket,
megismerje a trendeket.
Vágjunk hát bele bátran, jöjjenek az édes, a sós aprósütemények, torták, a sütés nélküli
desszertek és azok a finomságok, amiket akár ajándékba is
adhatunk. Mindezekből bőséges
kínálatot találunk a Desszert leckék sorozat legújabb, karácsonyi
kötetében.
Az összeállításban a hagyományos receptek mellett azok
újragondolásai, napjainkhoz igazított változatai is megtalálhatók.
A jól megszokott diós és mákos
mellett például gesztenyés-áfonyás és marcipános-aszaltgyümölcsös csábít, hogy készítsük

el, ám ha valaki igazán különlegeset szeretne, azt is megtudhatja, hogyan lehet
tortát csinálni a karácsony jellegzetes
süteményéből.
Szintén az ünnepi
menü részei a különböző mézes sütemények. Ezekből
is többfélét találhatunk a krémestől a
különböző mézekalácsokon át a tortáig.
Akik inkább a sütés nélküli finomságok mellett teszik le a
voksukat, azok sem csalódnak
a könyvben, hiszen bőséges választékot találnak benne keksz
és babapiskóta alapú, könnyen
elkészíthető és látványos nassolni valókból, de az ajándéknak
való bonbonok, szaloncukrok készítése sem igényel sütést.
A látványos fotókkal illusztrált
kiadványt a kezdő háziasszonyok, és a nagyobb rutinnal rendelkezők egyaránt hasznosan
forgathatják.
(Desszert leckék – Ellenállhatatlan karácsonyi finomságok)
Korondi Judit

Talamba 20 –
A kezdetektől napjainkig
Fergeteges koncertet adott a
Talamba Ütőegyüttes fennállásának 20. évfordulója alkalmából a Művészetek Házában
vasárnap este.
A
közönség
együtt énekelt
az együttessel,
amely a kezdetektől napjainkig adott átfogó
képet repertoárjából.

A koncerten afrikai, latin-amerikai dallamok, Liszt-,
Kodály- és Bartók-művek, magyar népdalok, balkáni meló-

diák szólaltak meg, de
természetesen nem hiányozhattak a saját szerzemények sem. A koncerten
közreműködött
a Quartzbox (homokanimáció), valamint Ócs
József és Szűcs Hajnal.

(A koncertről több fotó
a szolgalat.com-on.)

Egy este, két színmű –
Garantált nevetés
Szerencsés helyzetben lesznek
azok, akik január 16-án,17-én,18án és 19-én mennek színházi
előadásra a Művészetek Házába.
Az est ugyanis kettő az egyben,
vagyis egy este két kiváló Molnár Ferenc egyfelvonásost láthat
majd a közönség: az Ibolya és az
Egy, kettő, három című vígjáték
szerez majd nekik kellemes kikapcsolódást.
A téma mindkét darab esetében garancia a jókedvre. Lesz itt
bőven cselszövés és szerepcsere, mindez egy kis pikánssággal
fűszerezve.
De nézzük, mit is tartogat a nézőknek a két színmű:
Az Ibolya esetében nemcsak
a színészek fontos szereplői a
darabnak, hanem egy bizonyos
bútor is, ami nem más, mint egy
szereposztó dívány. A történet
egy pesti színházban játszódik,
ahol egymásnak adják a kilincset
a felvételiző színésznőjelöltek. A
zord igazgató mindenkit kipenderít, azonban az érzékeny lelkű

zeneszerzőnek megesik a szíve
a jelentkezőkön, és egy hirtelen
ötlettől vezérelve a két férfi szerepet cserél: a továbbiakban a szerző fog felvételiztetni, az igazgató
pedig majd a háttérből figyeli az
eseményeket.
Az Egy, kettő, három más környezetben játszódik, a gazdagok
világában, mégpedig Norrison
bankelnöknél, akinél egy amerikai
milliomos csemete, Lydia vendégeskedik. Ám még mielőtt a bankár visszaszolgáltatná a lányt féltő
szüleinek, kiderül, hogy Lydia egy
óvatlan pillanatban örök hűséget
fogadott egy taxisofőrnek. Ha ezt
a szülők megtudják, hatalmas botrány lesz, és valószínűleg a milliomos papa és Norrison cége közötti fúzió se fog létrejönni. Tagadni
nem lehet, hiszen a szülők egy
órán belül megérkeznek ártatlan
lányukhoz. Norrisonnak sürgősen
cselekednie kell.
Az előadás a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával valósul meg.
(ny.f.)
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Csodálatos koncerttel köszöntötte az
adventet a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar
december 7-én a Gödöllői Királyi Kastély
lovardájában. Az ünnepi hangversenyen
Massenet: Thais című
operájának részlete
a Meditation csendült
fel. A ma már önállóként ismert mű a
darab főszereplőjének belső vívódását
jeleníti meg, amelyet
ez alkalommal Juniki
Spartakus hegedűművész szólójátékával
hallhatott a közönség. Ezután Francis Poulenc Gloria című művét a Nemzeti Énekkar
közreműködésével szólaltatták meg, szólót
énekelt Schnöller Szabina (szoprán). Az
est második részében C. Franck: d-moll
szimfóniája csendült fel.
Az ünnepi hangversenyt januárban újabb
ünnepi, ám sokkal vidámabb tematikájú

Fotó: Váraljai János

Advent után az évköszöntő koncertre
készülnek a gödöllői szimfonikusok

koncert követi. A hagyományos Évköszöntő koncertre ismét különleges összeállítással készül a Gödöllői Szimfonikus Zenekar.
Január 11-én és 12-én az olyan népszerű
„újévi koncert” darabok mellett, mint ifj. Johann Strauss Denevér nyitánya, vagy jól
ismert polkái, ezen az estén népszerű filmzenék is felcsendülnek majd. Így például

Ferdinandy györgy
prima primissima-díjas
Ferdinandy György író
kapta a Pima Primissima-díjat magyar irodalom
kategóriában. A Gödöllőhöz szorosan kötődő író
nem tudott jelen lenni a
díjátadón, az elismerést
helyette Mészáros Márton
vette át.
Ferdinandy
György 1935. október 11-én született Budapesten.
1946-tól 1950-ig
lakott
Gödöllőn,
ez idő alatt a premontrei
gimnázium, majd az
államosítás után
annak utódja, az
Ady gimnázium diákja volt. Az
itt eltöltött évek meghatározóak
voltak számára. Itt, Gödöllőn
írta első, Durrdefekt az Isaszegi
úton című novelláját. Tanáraira
a mai napig nagy szeretettel
emlékszik, a legtöbb kötetében
találunk olyan novellát, ami Gödöllőn játszódik, vagy felidézi
egykori tanárait és barátait, a
diákévei alatt történteket.

1956. december 13-án
hagyta el Magyarországot. Puerto Ricoban telepedett
le, 2000 óta felváltva Puerto
Rico és Miami között ingázva
élt, majd a néhány éve Budapestre tette át a székhelyét.
Gyakran megfordul Gödöllőn,
legutób ezév ápilisában, amikor
legújabb könyvének bemutatóját tartotta a Gödöllői Városi
Könyvtárban.
(db)

a Batman, a Pókember és A szépség és a
szörnyeteg ismert dallamait hallhatja majd
a közönség. Mindez persze csak ízelítő a
színes zenei összeállításból.
Az Évköszöntő koncert szólistája Demeniv Mihály harmonikaművész lesz.
KJ
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zsivajgó természet és kincses szigetek a múzeumban

Az állandó kiállítások felújításának
(Kubinyi Ágoston program) negyedik, utolsó ütemének eredményeként december 7-én két megújult
tárlat nyílt meg a gödöllői és az idelátogató közönség előtt.
A Zsivajgó természet – A Gödöllői-dombság természeti értékei
című – elsősorban fiataloknak
szóló – kiállítás gyakorlatilag 100
százalékban újult meg. Többek
között egy olyan alagútrendszert is
kialakítottak, aminek segítségével
a gyerekek már a föld és víz alatti
világot is megismerhetik. A dioráma is teljesen modernizálódott
és interaktív résszel gazdagodott,
így a gyerekek teljes, átfogó ké-

pet kaphatnak a Gödöllői-dombság területén előforduló állatok
mindennapjai életéről. Külön részt
szenteltek a ház körül előforduló
állatok bemutatására is (itt most
nem a racka juhra vagy a tehénre
kell gondolni, hanem a denevérre
vagy a menyétre és társaira). Mindezek mellett néhány, a kiállításhoz
szervesen kapcsolódó gyerekjáték
is helyet kapott a tárlatban, amit –
ha minden sikerül – a tervek szerint
tovább fognak bővíteni.
Távolabbi vizekre evez a másik
kiállítás, ami a Csendes-óceán
vidékét mutatja be, pontosabban
Pápua Új-Guinea és Óceánia távoleső területeit hozza el Gödöllőre

Megjelent Istók Anna új könyve!
Hamisítatlan gödöllői karácsonyi
ajándék érkezett a napokban,
amit minden olvasni szeretőnek oda tehetünk a karácsonyfa
alá: Semmiért egészen
címmel megjelent Istók
Anna második regénye.
Az írónő ez alkalommal egy görög mitológia történetet ültetett
át napjainkba.
A fiktív történet
Gödöllőn játszódik, így a helyszínek ismerősek lesznek az
olvasóknak,
a
szereplők
azonban kitaláltak, valós
személlyel
bárminemű
hasonlóság csupán a
véletlen műve – árulta el lapunknak Istók Anna. A könyv budapesti bemutatójára a hét végén kerül
sor, Gödöllőn a jövő év elején
várható a beszélgetéssel egyebkötött bemutató. A regény Nándi
és Flóra kapcsolatát tárja elénk.
A két fiatal az egyetemen talál-

kozik, ahol a jóképű fiú eltekeri a
gépészkarra járó lány fejét. Senki
sem jósol nekik nagy jövőt, de ők
egymásba szeretnek és összeházasodnak. A felszínen minden
ideális. De vajon milyen
sérelmek, hazugságok
rejlenek a
látszólag tökéletes kapcsolat
mélyén? Mi lesz,
ha egy nap
az
egyensúly
felborul? Valaki
hibázik. Valaki titkot rejteget. Valakit
megcsalnak. Valaki
pedig nekiáll, hogy
igazságot
szolgáltasson. Vajon ki lehet
a titokzatos szerető,
aki eléri, hogy Nándi
szép lassan feladjon mindent:
családot, lakást, munkát, karriert?
Vajon meddig éri meg bosszút
állni, és mikortól kell megbocsátani? – teszi fel a kérdést a regény
fülszövege. A könyv már kapható
a könyvesboltokban.

két különleges magángyűjtemény
jóvoltából, érdekes színfoltot adva
a múzeum tárlatainak. A Gödöllőről
elszármazott Ignácz Ferenc még
1988-ban adományozta szülővárosának azt a több ezer darabból álló
gyűjteményét, aminek egy részét
már korábban is láthatta állandó

kiállítás keretében a múzeumba
látogató közönség. Most olyan tár-

gyak kerülnek
bemutatásra,
melyeket még
sohasem állítottak nagyközönség elé. Mindez
kiegészül
Molnár
Bagley-Emese (aki
Pápua Új-Guineában tanárként dolgozott)
hagyatékával
is, akinek az volt a kívánsága, hogy
a gyűjteményét egy olyan múzeum
kapja meg, ahol már szerepelt hasonló tárlat.
Az eseményen Gémesi György
polgármester mondott köszöntőt, a
kiállítást Kassai Hajnal főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) nyitotta meg. A zenei blokkot
a Premi Cantores gyermekkar adta.
A két kiállítás mellett – a tavalyi évhez hasonlóan – a látogatók az
idén is karácsonyfákkal találkozhatnak a különböző kiállítótermekben.
Méghozzá olyan karácsonyfákkal,
amiknek a díszeit tíz gödöllői óvoda
apróságai készítettek.
(Több fotó a szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon)
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Ősbemutató és különleges relikviák a kastélyban
Újabb bemutatóra készülnek a Gödöllői
Kastélyszínházban. December 22-én,
27-én és 28-án
ősbemutató
részese lehet a
közönség - erről számoltak
be a kastélyban megtartott
sajtótájékoztatón, ahol az előadásból is láthattak részleteket a
sajtó képviselői, valamint megtekinhették a kastély gyűjteményének legújabb különlegességeit is.
Erzsébet királyné életével és tragikus halálával már sokan sokféleképpen foglalkoztak, most a
Gödöllői Kastélyszínház új, Sisi
című előadása különleges megközelítéssel mutatja be a királyné halálát. A darab Erzsébet és
gyilkosa sorsát külön-külön és
együtt is igyekszik megérteni.
Teszi mindezt egy különlegesen
intim helyzettel, amikor a gyilkos
és áldozata – még ha csak vízióban is - szemtől szemben találkozik. Vajon mi történik akkor, ha az

áldozat kiveszi gyilkosa kezéből
az irányítást? Vajon miért jelenik
meg Sisi a gyilkosság előtti éjsza-

Ünnep az Arpeggióval

Hagyományosan az Adventi
Kastélynapok keretében adott
ünnepi hangversenyt a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában az Arpeggio Gitárzenekar.
Az est folyamán felcsendülő
összeállításban a gitárzenekari produkciókat más hangszeres és énekes előadókkal
közös produkciók színesítették. A koncerten Corelli, Bach,
Pergolesi, Telemann, Albinoni,
Gireg és Fauré műveit hallhatta a közönség. A koncertet

karácsonyi összeállítás zárta.
Az Arpeggio Gitárzenekarral
közreműködött: Kristóf Kata
és Kőműves Mária (hegedű),
Csuja Gellért (brácsa), Bekő
Balázs (cselló), Braun Áron
(harangjáték), Reményi Anna,
Kiss Mária és a Cibri énekegyüttes, Hiripi Abigél (oboa),
Bakos Ferenc (klarinét) és Farkas Benedek (furulya). Az est
folyamán Kósáné Szabó Beáta
és Nuszbaum Ferenc vezényelt.

ka Lucheninek?
Erre keresi a
választ B. Török
Fruzsina darabja. Sisi alakját
Gubás
Gabi
formálja
meg,
Lucheni
szerepében pedig
Dózsa Zoltánt
láthatja a közönség.
A színházi bemutató mellett az érdeklődők megismerhettek több
érdekességet
a Gödöllői Királyi Kastély
múzeumi
gyűjteményének legújabb darabjaiból.
Így például
azt a Jókai-kötet,
amelyet
az író 1876-ban személyesen
nyújtott át Erzsébet királynénak,
valamint dr. Lányi János, udvari
orvos, a Habsburg család sebészének naplója és hagyatéká-

nak több
darabja.
Mindezek mellett
porcelánok, fotók
és a Farkas
Archívum
iratgyűjteményének
– amely Erzsébet királyné
felolvasónője,
Ferenczy Ida és
a királyi család,
valamint az udvartartás magánlevelezését tartalmazza – restaurált darabjait tekinthették meg a sajtó képviselői.
(k.j.)
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Adventi Művészeti
Napok

A város főterén december 1-je
óta zajlanak az Adventi Művészeti Napok rendezvényei, s december 22-ig színes és változatos
programokkal várja látogatókat.
A nagyszínpadon hét közben
Gödöllő művészeti csoportjai teremtenek ünnepi hangulatot, a
hétvégén pedig sztárfellépők
szórakoztatják a közönséget. Decemberben koncertet adott itt többek között a Talamba, a Cimbaliband, de nagy sikerrel lépett fel a
Sárik Péter Trió és Falusi Mariann, Caramell, az
Apacuka és a Fool
Moon.
A rendezvénysorozat utolsó napjai
is tartalmas programokat kínálnak:
december 20-án
18 órától Gájer
Bálint ad élőzenekaros koncertet,

Megérkezett a Betlehemi
Békeláng
(Folytatás az 1. oldalról)

Pelyhe József szavait követően a
Bécsből
érkezett
mécsesről Gémesi
György polgármester gyújtotta meg
Gödöllő gyertyáját,
amiről azután továbbadta a lángot
azoknak, akik elhozták saját mécseseiket, köztük
az ország különböző településeiről érkezett polgármestereknek.
Az ünnepi műsorban az Urban Verbunk
kiskamasz
csoportja működött közre. A
Betlehemi Békeláng persze
nemcsak azokhoz juthat el,
akik vasárnap este együtt ünnepelték érkezését a főtéren.
A lángot a városháza földszintjén őrzik, ahonnan munkaidőben bárki meggyújthatja
saját mécsesét.
(k.j.)

A
rendezvénysorozatot december
22-én este 18 órától Opitz Barbi koncertje, 19.30-tól pedig a Honey Valley
Big Band koncertje
zártja, ez utóbbi
sztárvendége Takács Nikolas lesz.
19 órától pedig a Megjött apuci
2. című filmet vetítik.
December 21-én Szekeres
Adrienn szintén élőzenekaros
koncerttel várja a közönséget
17 órától, ezt követően ismét
filmvetítésre kerül sor, 18 órától
az Igazából szerelem kockái peregnek.
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Misztikus utazások tájban és lélekben
Lőrincz Ferenc csodálatos téli
képei különleges hangulatot varázsolnak elénk, a behavazott
mezők a megtisztulást, a majd
tavasszal eljövő újjászületést, a
még a földben lévő magot, az új
életet rejtik. Ez a még titokban
lévő, rejtőzködő élet látható a
falakon, az Erzsébet Királyné
Szállodában december 15-én a
Levendula Galéria szervezésében megnyílt kiállítás
lényegében két összeállítást vonultat fel: Lőrincz Fe-

renc korábbi alkotásait, és azok gondolatai mentén
született újabb műveket. A képek egyszerre mutatják
meg a tél szépségét és félelmetességét, valamint az
elmúlást és az ujjászületésbe vetett reményt. Teszik
mindezeket Gödöllő és környéke erdőin és mezőin. A
rendezvényen Gémesi György polgármester és Laurán Csaba, a szálloda igazgatója mondtak köszöntőt.
A kiállítást Sz. Jánosi Erzsébet festőművész, a Levendula Galéria tulajdonosa nyitotta meg, aki úgy fogalmazott: Lőrincz Ferenc képei misztikus utazások
tájban és lélekben. A megynyitón Dezső Piroska és
Tömpe Gábor működött közre. 		
(b.j.)

GÖDÖLLŐI
IPARMŰVÉSZETI

MŰHELY
A GIM-HÁZ
2019. december 16-ától
2020. január 6-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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Ünnepek egy négylábúval – A csokoládé méreg!
Ahogy közelednek az ünnepek
(például a karácsony), egyre nagyobb mennyiségben jelennek
meg étrendünkben a különböző
sütemények, édességek. A csupa-csupa finomsággal megrakott
asztal azonban nem csak minket
csábít. Négylábúink is gyakrabban sertepertélnek az illatokkal
teli konyhában, és gyakrabban
néznek ránk könyörgő tekintettel
egy-egy finom falat reményében.
Fontos azonban tudnunk, hogy
az édességek kifejezetten károsak kedvenceink egészségére.
Kivétel nélkül, minden csokoládéfajtában megtalálható a theobromid nevű anyag, mely serkentőleg hat az emberi idegrendszerre,
állatainkra azonban kis mennyiségben is mérgező. Túladagolása
hányást, hasmenést, abnormális
szívverést, izomrángást és gör-

csöket, rohamokat, szélsőséges
esetben kómát és halált okozhat.
A mérgezés tünetei a kisebb testű
kutyáknál hamarabb jelentkeznek. A theobromid mérgezésnek
nincs ellenszere.
Bármennyire is szeretne tehát
négylábú barátunk kapni a csokinkból, bármennyire is bánato-

san, könyörögve nézi, ahogy es�szük, ne adjunk neki belőle, mert
könnyedén rosszul lehet tőle.
Gondoskodjunk arról, hogy ne
férhessen hozzá készleteinkhez.
Amennyiben gyanítjuk, hogy az
óvintézkedések ellenére kutyánk
hozzájutott némi csokoládéhoz,
azonnal kérjük állatorvos segít-

Télen a tavaszra várva
Elmondhatjuk, hogy
furcsa egy telünk
van, igaz évek óta,
ha megfigyeltük az
időjárás furcsa játékot űz velünk. Hol
sarkvidéki hideg, hol
pedig tavaszi meleg
váltja egymást, ami
sem nekünk, sem a
kertjeinknek nem tesz
jót. Ám ez az időszak
mégis jó arra, hogy levonjuk a tanúságokat, mi az amit jól
vagy éppenséggel rosszul tettünk a
kertünkben, milyen növények voltak azok, amelyek elállták az utat,
a kilátást vagy éppen csak nem tetszettek ott, ahol voltak. Ez a téli időszak alkalmas arra, hogy leüljünk,
lerajzoljuk a kertet felülnézetből, így
jobban látni fogjuk az elrendezését,
sokszor rögtön szembetűnő az,
ami esetleg nyáron zavart minket.

Nem is hinnénk, milyen sokszor
segít egy rajz. Elgondolkozhatunk azon, hogy milyen újításokat
szeretnénk bevezetni a következő évben és ehhez a legjobb, ha
kutatómunkát végzünk. Legjobb
módszer erre, ha képeket keresgélünk és elmentjük, hogy később a
sok variációból össze tudjuk rakni a
lejobban tetsző kertet. A sok-sok fotóból előbb-utóbb össze fog állni a
kép, hogy mi az, ami igazán tetszik,

mit szeretnének szívesen nézni a
szép nyári napokon, ami hamarabb
eljön, mint gondolnánk. Nem kell
feltétlen az egész kertet szétszedni, sokszor elég az is, ha azonos
színű, árnyalatú növényeket gyűjtünk össze, különböző fajtákból és
azzal egészítjük ki már meglévő
kertünket. Így is teljesen más hangulatot tudunk kölcsönözni majd az

Ismét jótékony célt szolgál Bürgi naptárának bevétele
Sokak örömére elkészült és megvásárolható Frau Bürgermeisterin von Gödöllő 2020-as naptára.
Városunk cica polgármestere ez alkalommal barátai, többek között Momo, a labrador, és Bijou
cica társaságában látható a fotókon. A naptár ez alkalommal is jótékony célt szolgál: a bevételt
a fogyatékkal élő gyermekek támogatására fordítják. Aki még idén szeretne hozzájutni a különlegességhez, az a városháza portáján 800.- Ft/db áron. Ha valaki postán szeretné megkapni, akkor
ehhez hozzájön plusz 400 forint postaköltség, azaz összesen 1200 forintot kell fizetnie.
Az összeget a következő számlára kell utalni: Gödöllő Városért Alapítvány 10700196-0236580051100005. A közleményben ne felejtse el beírni: Bürgi naptár. Aki pénzt utal, az üzenetben külön
küldje el a nevét és a címét Bürgi Facebook-oldalára: facebook.com/frauleinburgermeisterin. Az
ÁFA-s számla igényt szintén itt, az üzenetben legyenek szívesek feltüntetni.

ségét! Ha kedveskedni akarunk
kedvencünknek, vásároljunk számára kifejezetten kutyáknak készült kekszet vagy jutalomfalatot.
Egy ízletesebb rágócsonttal akár
hosszabb időre is lefoglalhatjuk
őt, így nem csak finomságot, hanem kellemes elfoglaltságot is
biztosítunk számára.
Üzletünkben magas beltartalmi értékkel rendelkező, gazdaságos kiszerelésben kapható
jutalomfalatokkal és rágócsontok széles választékával várjuk
kedves vásárlóinkat Gödöllőn, a
Kenyérgyári utca 2. szám alatt.
Termékeinket megvásárolhatja
webáruházunkban is, a www.
vetashop.hu oldalon. Kellemes
Ünnepeket kívánunk!

újszerű kertünknek, de akár
már egy kerti út áthelyezésével
is változtathatunk és rengeteg
olyan kivitelezési mód van,
amit szinte fillérekből meg tud
oldani bárki.
Az idei évben ehhez olyan segítséget tudunk adni városunk
lakóinak, hogy január 31-ig, ha
kérdésük van, tanácstalanok,
új ötletekre vágynak vagy meglévő növényeikkel van probléma, emailen keresztül ingyenes tanácsadással segítjük a
gödöllői kertek megszépülését. Lehet kérni mintaképeket,
virágos ágyás ötleteket vagy
esetleg örökzölddekkel tarkított
kertrészleteket, bármit, amivel
elősegíthetjük, hogy 2020-ban még
szebb kertje legyen olvasóinknak.
Az emaileket a bujtaskert@gmail.
com email címre várjuk és itt kívánunk minden kedves kertészkedő városlakónknak Boldog karácsonyt!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.hu
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a szilveszter minden évben a kutyák rémálma
Míg a szilveszter a legtöbb ember számára a zajos vidámság időszaka, addig
házi kedvenceink többsége ilyenkor legszívesebben kimenekülne a világból. A
petárdarobbanások a legtöbb kutyából
és macskából a földrengés morajához,
valamint a villámlás és az égzengés hatásához hasonlóan rettenetes félelmet
váltanak ki, és még a legbátrabbakban
is azonnal aktiválják a menekülési ösztönt. A legtöbb kisállat ilyenkor nem is
tudja betájolni a zajforrást, átmenetileg
elveszti tájékozódási képességét, élete
védelmében hanyatt-homlok menekül,
és igyekszik minél messzebb kerülni a
veszedelmes dörejtől.
Mit tehetnek az állattartók?
• A kertben lakó kutyákat szilveszter délutánján vigyük be a lakásba, esetleg zárjuk be a garázsba, pincébe (olyan helyre,
ahova kevésbé hatol be a zaj). Kerüljük
az olyan helyeket, amelyek nem minden
oldalról zártak, azaz valaki szabadon bedobhat egy petárdát.

• Ha tudjuk, hogy kutyánk félni fog, kérjünk előre nyugtató-tablettát az állatorvostól és bódítsuk el az ebet néhány
órára. Ha szakszerűen járunk el, nem
történhet semmi baj a kutyával.
• Az esti etetést, utolsó séta időpontját

nessy: 4 éves, nagytestű, közé- turbó: 8 hónapos, staff keverék
pázsiai juhász, szuka. Emberbarát, kan. Örökmozgó, kutyákkal és emmás kutyákkal nem jön ki.
berekkel egyaránt barátságos.

úgy válasszuk meg, hogy megelőzzük a
durrogatatás kezdetét. Legjobb, hogy ha
a sötét beálltával már el sem hagyjuk a
lakást.
• Ha nem tudjuk elkerülni a szabadban
való sétáltatást vagy közlekedést, akkor
feltétlen pórázon vigyük a kutyát. Úgy
adjuk rá a nyakörvet,
hogy véletlenül se bújhasson ki belőle.
• Veszély esetén a kutyák a falkavezér
utasítását várják, annak viselkedéséről
vesznek mintát. Ha a gazdi nyugodtan
viselkedik, a kutya sem esik olyan kön�nyen pánikba.
• Szilveszterkor a kutyát ne hagyjuk
egyedül, különösen akkor, ha tudjuk,
hogy félős. Sajnos ezt az áldozatot meg
kell hoznia a gazdiknak, ha nem akarják
állatuk életét kockára tenni.
• A tűzijátékhoz hozzászoktathatjuk a
kutyát. Fontos, hogy az eseményhez jó
emlékek társuljanak, így ha meghalljuk
az első durranásokat, kezdjünk játszani
a kutyussal, jutalmazzuk meg, egészen
a tűzijáték végéig legyünk vele. Így a jó
emlék marad meg benne.

Foltos: Másfél éves, ivaros
kan. Nagyon játékos, barátkozó, a szukákkal jól kijön.

Ricsi és Bleki: Két 4 hónapos testvér fiúcska. Másznak
fel az emberre, sok szeretetet
igényelnek.

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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Kosárlabdacsarnokról és tornateremről
döntött a képviselő-testület
Két sporttal kapcsolatos döntés született a képviselő-testület december 12-ei ülésén,
mindkettő jelentős fejlesztést
jelent a gödöllői sportélet
szempontjából.
Kosárlabdacsarnok épülhet a
Dózsa György út 69. sz. alatti,
jelenleg a VÜSZI használatában lévő ingatlanon, a telek egy
be nem épített részén.
A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Gödöllői
Sport Klub az ingatlanon felépítendő kosárlabdacsarnokra építési engedélyt kérjen. A
tervezett létesítmény parkolási
igényeinek biztosítását az ingatlanon kell megoldani.
A kivitelezés feltétele, hogy
az ingatlanhasználat részletes
feltételeiről a kosárlabdacsar-

nok megvalósítására kiadott
jogerős építési engedély jogerőre emelkedésétől számított
legkésőbb 60 napon belül az
építtető Gödöllői Sport Klubbal
szerződést kell kötni.
A képviselő-testület korábban támogatta egy sportcsarnok építését a városközponti
volt teniszpálya területén, ám
az anyagi forrás hiányban nem
tudott megvalósulni. Most azonban a TAO bevonásával lehetőség van egy kosárlabdacsarnok
építésére, ahol más sporttevékenység gyakorlására is lehetőség nyílik.
A VÜSZI által használt telek
az egyetlen olyan önkormányzati tulajdonú terület, ami méretében, közműellátottságában,
elhelyezkedésében, valamint

belső közlekedési, parkolási
lehetőségeit tekintve megfelel
a célnak. A terület méretében
alkalmas arra, hogy a VÜSZI
Kft. székhelyfunkciói és az itt
megépülő asztalitenisz-csarnok
mellett a kosárlabdacsarnoknak
is helyet adjon.
A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) ismételten Országos Tornaterem Felújítási Programot hirdetett. A programban
az önkormányzatoknak lehetősége nyílik fejleszteni a kézilabdázásra is alkalmas sportcsarnokaikat és tornatermeiket.
A beruházás jelentős részben
(70%) a Magyar Kézilabda-szövetség forrásából valósulhat
meg. Az önkormányzatnak 30
százalékos önrészt kell biztosítani.

A pályázati kiírásnak a gödöllői általános iskolák tornatermei
közül csak a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnoka felel meg. Korábbi években már három alkalommal is
sikeresen pályázott az önkormányzat: 2017-ben megújult
a tetőhéjazat, a világítás és a
padlózat, 2018-ban a térelválasztó függönyöket cserélték ki,
2019-ben (jelenleg is folyamatban lévő beruházás keretében)
az öltözői blokk külső szigetelése, nyílászáró-cseréi és a belső
korlát felújítása történik meg.
A jelen pályázati kiírás részeként a csarnok fűtésrendszerének teljes megújítására, önálló
új fűtés kialakítására nyílik lehetőség. A testület támogatta a
pályázaton való indulást.
K.J.

Terítéken a gödöllői
asztaliteniszezők
Az idei év utolsó ifjúsági korcsoportos országos versenyét, az Ifjúsági top 24-ek bajnokságát Győrben rendezték meg november utolsó hétvégéjén.
A Gödöllői Sport Klub asztalitenisz-szakosztály színeiben versenyző Györfi Tibor,
aki első éves ifiként a ranglista 24. helyén
áll, meghívást kapott erre a nívós versenyre. A mezőnyben számos nemzetközi szintű, világranglista-pontokkal is rendelkező
játékos is elindult. A kétnapos megmérettetésen összesen négy győzelmet bezsebelve és két döntőszettben elveszített meccsel
az előkelő 19. helyett szerezte meg.
Összesítésben pozitív élményekkel és
sok tapasztalattal tértünk haza a versenyhétvégéről.
Hírek az NB II-es, illetve
a megyei bajnokságokról
A gödöllői pingpongosok a 2019-2020as szezonnak három csapattal vágtak neki.
Két csapatunk a Nemzeti Bajnokság másodosztályában (Észak-Kelet, Dél-Kelet),
illetve egy csapatunk a Pest Megyei I/A
osztályban szerepel.
Eredmények:
A Jóna András, Héjj Marcell, Takács
Márton, Kovács Máté alkotta Gödöllői SK
I-es csapat az utolsó fordulóban a Miskolci EAFC 1-es számú csapatával mérkőzött
meg és papírforma szerinti győzelmet arattott 13-5-re. A körmérkőzésekből álló for-

Györfi Tibor
dulón Jóna 4, Héjj 4, Takács 3, Kovács 1
győzelemmel járult hozzá a végeredményhez, illetve a Jóna-Héjj párosunk hozta
győzelemmel mérkőzését. A Gödöllői SK
I-es számú csapata az őszi szezon utolsó
találkozója előtt a harmadik helyen áll, 8 lejátszott mérkőzésből 6 győzelemmel.
A Dél-Keleti csoportban is remekül helytállnak a gödöllői játékosok. A Gergye Zoltán, Györfi Tibor, Várhelyi Balázs, Schleer
András alkotta csapat a legutóbbi találkozóján szintén 13-5-ös győzelmet aratott a
HED LAND SE Mezőberény II-es számú
csapatával szemben. Gergye 3, Györfi 4,
Várhelyi 2, Schleer 2 nyert egyéni mérkőzéssel zárt, valamint mindkét párosunk
hozta a győzelmet vasárnapi összecsa-

páson. Az imént említett Gödöllői SK II-es
számú csapata az utolsó idei forduló előtt,
a dobogó második fokán áll 8 meccsből 6
győzelemmel. Az téli pihenő előtti utolsó
mérkőzésüket a hétvégén Kisújszállás csapata ellen fogják megvívni.
A Pest Megye I/A ligájában játszó Gödöllői SK III-as számú csapata a legutóbbi
mérkőzése alkalmából Ceglédre látogatott,
ahol sajnos 14-4-es vereséget szenvedett.
A Kocsicska Erik, Babó Vilmos, dr. Hoffmann Orsolya Ivett, Babó Máté alkotta csapatból az alábbi képpen alakultak a győztes
meccsek: Kocsika 3, Babó Vilmos 1. A csapat a középmezőny 7. helyén állt az utolsó
mérkőzése előtt, amit Maglód csapatával
játszik majd idegenben.
(GB)
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Kézilabda:
remekeltek a serdülők
A Gödöllői Kézilabda
Club serdülő csapata
a tavalyi bajnoki címnek
köszönhetően
egy osztállyal feljebb
folytatta, ahol NBI/Bés és NBI-es csapatok utánpótlás gárdáival mérhették össze
tudásukat. A bajnoki
szezon kezdetén, feljutóként egy magasabb osztályba a biztos bennmaradás volt a
kitűzött cél. Jelen pillanatban a
csapat 11 mérkőzést lejátszva
(8 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség), 17 pontot gyűjtve a Ferencváros és a Bp. Honvéd mögött a harmadik helyről várhatja
a tavaszi folytatást.
A Gödöllői KC serdülői:
Cseh Péter, Farkas Balázs, Fe-

rencz Márton, Guba Szabolcs,
Horváth Balázs, Horváth Olivér,
Jambrik Márton, Jankó Baján,
Jávor Koppány, Jéga-Szabó Zalán, Kolozsvári Sámuel, Koltai
Csongor, Korzenszki Bence, Mácsár Hunor, Majoros Domonkos,
Nagy Ágoston, Pásztor Áron,
Tóth Zachary, Török Miksa, Werner Tamás, Werner Levente,
edző: Mácsár Gyula
Á.

Atlétika: Geac-dupla
A Szent István Egyetem sportcsarnoka adott otthont december 8-án a Közép-Magyarországi
Régió Sport XXI-es atlétikaversenyének. A délelőtti rendezvényen a két korcsoportban (U11
és U13) összesen 192 fiatal atléta vett részt. A GEAC és a gödöllői iskolák is szép számmal
képviseltették magukat, hiszen a
48 GEAC-os versenyző mellett a
Szent Imre, a Hajós Alfréd és az
Erkel Ferenc Általános Iskola is
ki tudott állítani egy-egy
8 fős csapatot. A siker
sem maradt el a hazai
rendezésű versenyen.
Az U11-es korosztályban a GEAC G-csapata Pálházy Nóra, Nagy
Juli, Pellegrini Lilianna,
Tóth Zsombor, Krakóczki Bence, Rácz Szabó
Hunor, Molnár Levente
és Bobos Ádám ös�szetételben a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A GEAC
E-csapata a második helyet
szerezte meg ugyanebben a
korosztályban. A csapat tagjai
voltak: Juhász Levente, Nemes

Ronald, Daróczi Petra, Ábrahám
Zita, Szabó Emil, Makádi Márk,
Németh Ábel és Szautner Kolos.
Az U11-es korosztály edzője:
Kovács Gábor Krisztián.
Az U13-as korosztályban szintén dupla dobogós eredmények
születtek. A bronzérem tulajdonosa a GEAC A-csapata lett, akik
a Fazakas Soma, Turáni Csaba,
Zenyik Attila, Bogdán Gergő,
Kovács Lili, Molnár Míra, Vertse
Anna, Bútor Blanka összeállí-

tásban szerepeltek. A kellemes
meglepetést a GEAC B-csapata
szolgáltatta, akik az U13-as korosztályban győzedelmeskedtek.
A siker tevékeny részesei voltak:
Győrffy Molnár Milán, Menyhárt
Olivér, Szabó
Levente, Tompa Benedek,
Lőkös
Laura, Mészáros
Flóra, Bartók
Panna
és
Pénzes Dóra.
Az U13-asok
edzője: Kovács Zoltán.
-kgk-

Sátor Kupa, háromszor

December 14-én és 15én rendezték meg a Táncsics Mihály úti sportcentrumban a Sátor Kupa
elnevezésű,
országos
fedettpályás labdarúgótorna harmadik hétvégi
mérkőzéseit.
A Gödöllői Sport Klub
szervezésében
három
hétvégén összesen 175
csapat lépett pályára 12
korcsoportban;
fiúk-lányok, nők és férfiak... (a.)

Helyreigazítás
Az előző számunkban hibás elérhetőséget adtunk meg a Táncsics
Mihály úti Sportcentrum pályáinak
bérlésével kapcsolatban, amiért elnézésüket kérjük! Már nem
a VÜSZI, hanem a GSK Gödöllői
Sportolók Klubja Kft. az üzemeltető és a +36-20/500-2650-es telefonszámot kell hívni!
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A gödöllői szolgálat
megjelenése
Tájékoztatjuk kedves
Olvasóinkat és Partnereinket, hogy
a Gödöllői Szolgálat idei utolsó lapszáma
december 17-én jelenik meg.
A téli szünetet követő 2020. évi
első megjelenés időpontja:
2020. január 21.
Ezt követően ismét visszatér a kétheti megjelenési rend.
A hirdetések felvétele
december 17-től január 6-ig szünetel!
Nyitás: 2020. január 7.
Tájékoztatás igazgatási szünetről
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a képviselő-testület 22/2019.(I.31.) sz. önkormányzati határozata alapján
2019. december 23-tól 2019. december 31.
közötti időtartamban a Gödöllői Polgármesteri Hivatalban a
rendes szabadság kiadására
igazgatási szünetet rendelt el.

Orvosi ügyelet

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

Gyógyszertári ügyelet

December 9-15.:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
December 16-22.:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
December 23-29.:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
December 30-január 5.:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Január 6-12.:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Január 13-19.:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Január 20-26.:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Január 27-február 2.:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Február 3-9.:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

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
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Beküldési határidő:
2019. december 31.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Borcsányi Józsefné, Sziráki Lászlóné
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Dubi Józsefné, Dobi Magdolna
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte:
Dolányi Péter Flórián
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Berta Béla, Kiss Gáborné
A Sisicret ajándékát nyerte:
Szőke Ágnes, Navratil Lászlóné

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy
a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár
emailben küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!
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Dolgozzon lakásához közel!
Újság, szórólap
terjesztésére
keresek munkájára igényes
személyt. Gödöllői lakost!
A munka végezhető iskola,
nyugdíj illetve munka mellett is.
Jelentkezés: 06/20 495-24-20
INGATLAN
+ Eladó hibátlan belterületi építési telek Királytelepen, családi
háznak, ikerháznak. Víz, villany
telken belül, 1028 m2, 30% beépíthetőség. 22,900 000 Ft. Tel:
0620 509 2022
+ Építési telek eladó 13,5 millió
Ft-ért Szadán (M3 felől), 1600
m2, villany és gáz a telken belül, felvonulási épülettel, 30%
beépíthetőség. Tel: 0620 433
0733
+ Tulajdonostól eladó kétszobás, erkélyes, első emeleti

lakás Gödöllőn a Szt. István
téren. Ára: 30 millió Ft. Ingatlanosok kíméljenek! Tel: 06-30851-4252
+ Gödöllőn, csendes környéken
Szt. János utcában, földszinti,
43 m2-es, 1+ 1/2 szobás, konvektoros, felújított, redőnyös lakás pincével eladó Központhoz,
óvodához, iskolához, buszhoz
és a HÉV-hez közel. Irányár:
25.500.000 MFt. Érd: 06-20241-0500
+ Gödöllőn a központban 57
nm-es, 2.em. 2 szobás, össz-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesanyánk, Laskai Menyhértné (született Sebők Anna) temetésén
részt vettek, fájdalmunkban velünk osztoztak.
A gyászoló család
komfortos lakás eladó. Tömegközlekedés, iskola, óvoda 2
percre. 06-70-397-2879
+Gödöllő-Máriabesnyő örök-panorámás domboldalán a Damjanich és Kökény utcák között
lévő (16,5mx110m) 1812nm-es
lakóövezeti, ősfás, déli fekvésű
telek tulajdonostól eladó. Megosztható (13,5mill.+ 23,5mill.)
egyben 36 millió. 06-30-9617621
+ Eladó MAGÁNSZEMÉLYTŐL
teljes körűen felújított, gyönyörű, 61nm-es, nagy erkélyes,
1+2 félszobás 4. emeleti lakás
Palotakerten, liftes épületben.
Irányár: 31,5 millió Forint. 0630-733-4821
+ Eladó Gödöllő boncsoki részén egy 2szintes, 2nappali+
3szobás, 2fürdőszobás, téglából épült lakóház 120nm összterülettel 1000nm-es telken. Az
ingatlan zártkert megjelölésű,
kerítve, villannyal ellátva. I.á.:
26 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi
részén egy 2szintes, 2generációs, 4szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás családi ház felújítva,
új tetővel, melléképületekkel
773nm-es telken. I.á.: 48 mFt
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi úton egy 2,5 szobás, összkomfortos, teljesen felújított lakóház nagy méretű garázzsal,
2300nm-es telken. I.á.: 48 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Domonyvölgyben egy
5260nm-es, 6 telekre felosztott
zártkerti ingatlan. A telkek darabonként 2,5 mFt-ért megvásárolhatóak. Érd.: 06-20-9194870
+ Eladó Gödöllő rögesi részén
most épülő ikerház 109nm-es
alapterülettel/db,
nappali+4
szoba, fürdőszoba kulcsra kész
állapotban 1046 nm-es telken.
CSOK és hitel igénybe vehető
az ingatlanra. E.á.: 48,9 mFt/db
0620-919-4870
+ Eladó most épülő, földszintes
ikerházak Gödöllőn a Lázár Vilmos és a Gerle utcában, hitelre
és CSOK-ra alkalmas. I.á.: 52,5
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon egy 2 helyrajzi számon
lévő, 2200nm-es telken lakóház udvar megjelölésű ingatlan,
mely áll nappali+ 2szoba összkomfortból. I.á.: 39 mFt 0620919-4870

2019. december 17.

+ Eladó Kistarcsán a Malom
utcában egy ikerház 440nm-es
telekrésszel mely áll nappaliból
lent, tetőtérben 2szoba, erkélyekkel, terasszal. I.á.: 30 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Zrínyi utcában egy 85nm-es, vegyes
építésű, 2,5 szobás családi ház

hirdetés

300nm-es telekrésszel. E.á.: 27
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadság
úton egy 2. emeleti, 2 szobás,
erkélyes, teljesen felújított öröklakás. I.á.: 28,9 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Szent János utcában egy 4. emeleti,

nappali+ 2félszobássá alakított,
felújított öröklakás. I.á.: 29,9
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy nappali
(40nm) +2szobás teraszkapcsolatos, földszintes, összkomfortos, 2002-ben épült családi
ház 1300nm saroktelken. Az ingatlanhoz tartozik egy 1 szoba
összkomfortos apartman, valamint egy 2 beállásos garázs.
I.á.: 64 mFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Kökény utcában egy 600nm-es lakóház
építésére alkalmas, nagyon
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szép panorámával rendelkező
építési telek. Közművek az utcában. I.á.: 13,9 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllő palotakerti részén 4 emeletes házban egy
1. emeleti, 2szobás, erkélyes
öröklakás cserélt nyílászárókkal. I.á.: 27,3 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Boncsoki
dűlőben egy művelési ág alól
kivont 2 szintes nyaraló 1500
nm-es telken. Víz a telken, villany, gáz bevezethető. I.á.: 11,9
mFt 0620-919-4870
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+ IRODA/ lakás kiadó: földszinti, teras�szal 40 nm Gödöllőn
a Tesco-nál (zuhanyzó, teakonyha, külön
WC). Tel: +36-20418-8878

+ Eladó Gödöllőn a Jókai utcában Gödöllő legszebb, panorámás kertvárosi részén egy
130nm alapterületű, téglából
épült, 3szobás családi ház teraszkapcsolattal,
garázzsal,
pincerésszel, 15db termő gyümölcsfával 970nm-es telken.
I.á.: 53 mFt 0620-919-4870

bás, erkélyes lakás 2020 január
1-től hosszútávra kiadó bútorozottan vagy anélkül. 1 havi
kaució szükséges. Tel: 06-306276-133
+ KERESEK albérletet: 1,5 – 2
szobás ház vagy házrész, földszint, kicsi udvar, nem a város
szélén. 06-30-415-0405

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn, frekventált helyen
családi ház felső szintje, 2 szoba összkomfort, tágas elől, hátul nagy terasszal 1-2 fő részére
azonnal kiadó. 06-30-569-8137
+ Gödöllő belvárosában, a Kossuth utcában 62 nm-es, 2 szo-

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllőn a Szent János utcában 24 nm-es üzlethelyiség
kiadó. Érd: 06-20-340-9641
+ RAKTÁRAK kiadók Gödöllőn
a Tesco-nál: 48 nm-es 2db, 30
nm + szabad terület (60-100
nm), 10 nm-es konténer. Tel:
+36-20-418-8878

ÁLLÁS
+ Nyugdíjas hölgy recepciós állást vállalna. Tel.: 30-435-8929
+ Munkaidő pótlékkal
egy és több műszakos
munkarendbe
műanyag feldolgozó
gödöllői kft. felvesz
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT,
RAKTÁROST,
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT,
KARBANTARTÓT
és FRÖCCSÖNTŐ
G É P B E Á L L Í T Ó T.
Nyugdíjasokat
is
szívesen fogadunk.
Érd: 06-20-9423-112, www.
plastexpress.hu
+ A Panda söröző PULTOST
keres, továbbá az Autómosó
női, férfi munkatársat. KÁRPITTISZTÍTÓ gyakorlattal rendelkezők előnyben. Tel: 06-20941-7670
+ A Tessedik Sámuel Evangé-

likus Alapszolgáltatási Központ
kisegítő – ételszállító munkatársat keres. Fő feladata a
Szociális étkeztetésben, az étel
házhoz szállításában való közreműködés. Bővebb felvilágosítást a tessediksamuel1@gmail.
com vagy telefonon: 06-20-7703528

2019. december 17.
+ Gödöllői gyerekcipő boltba
keresünk 6 órás munkakörbe
kommunikatív, precíz, minimum
érettségivel, számítógépes gyakorlattal rendelkező eladó kolléganőt. Munkaidő: H: 10-18, K:
12:00-18:00, Sz: Szabad, CS:
12:00-18, P: 12:00-18:00, Szo:
9-13:00. Önéletrajz küldhető:
levendulauzletvezeto@gmail.
com címre
+ A Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület a
Gödöllői Királyi Kastélyban működő Tourinform irodájába szerdától vasárnapig terjedő időszakra, informátori munkakörbe
munkatársat keres. A munkakör
ellátásához szükséges készségek: -angol nyelvtudás, -számítógép felhasználói szintű ismerete, -pénztárgép betanítást
követő használata. Előnyt jelent
a felsőfokú tanintézményben
szerzett oklevél és a kommunikációs szintű német nyelvtudás.
Jelentkezni lehet a GKRTE ügyvezető elnökénél munkaidőben
hétfőtől péntekig 8.30 és 16.00
óra között a 06-28-419-231-es
telefonszámon vagy a gkrte@
vnet.hu email címen.
+ Zöldség-gyümölcs nagyke-
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reskedésünkbe álló tevékenységű csomagolói munkakörbe
kollégát keresünk. Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk. Jelentkezni lehet: 06-30-230-1953
+ Bébiszitter képesítéssel gyermekfelügyeletet vállalok (4
éves kortól) Gödöllőn. Tel: 0620-986-8094
+ Vagyonőröket keresünk telephely őrzésére! Alkoholfogyasztás kizárva! Érdeklődni lehet
fényképes önéletrajzal: toncso77@gmail.com
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20543-1775, e-mail: info@ili.hu,
ili.godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza
most rám! Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás,
fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás.
Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés. Ágak, leve-

lek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kert
takarítás. Fahasogatás.
Gépi permetezés. Kerítésfestés. Kerti tavak
tisztítása. 06-30-7476090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás.
Irodák: Gödöllő, Szada. Tel: 30/592-1856,
30/508-1380, 28/784752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek,
vízvezetékek felújítása.
CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 06-20-9527-289,
06-28-476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: 06-30-3339201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620
+ KUTYÁUL ÉRZED MAGAD
ÉS ELEGED VAN BELŐLE?
Betegségednek lelki okai vannak, melyeket oldani lehet.
Szeretnéd visszanyerni az
uralmat életed felett? Gyere el
Te is egy kezelésemre! Betegségek lelki okait oldom 4 év tapasztalatával Gödöllőn. Továb-

bi infót, véleményeket a www.
ThetaGodollo.hu
oldalamon
találsz. A kezelés ára 9900 Ft.
Garantálom Neked, hogy a végén elégedetten távozol. Ellenkező esetben ingyen adom. Élj
kevesebb stresszel hosszabb
ideig! Adsz esélyt magadnak?
Ha igen, KÉRJ IDŐPONTOT
MOST: 06-20-367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-, páncélszekrény szállítás. Hétvégén is. NEER TEHER
06-70-648-7660
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI
CSERE, SZÚNYOGHÁLÓ készítés, redőnyök motorizálása,
árnyékolás technika automatizálás egész Pest megyében
garanciával, megbízható szakembertől. Ingyenes kiszállással. 0670-418-3032
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+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseréje.
Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
+ VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES
KERESÉSE – javítása, kamerás csatornavizsgálat. Vízvezeték cseréje lakásban és udvaron, ásással is. 06-70-544-4050
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Új
redőny azonnal megrendelhető!
Péter úr, 06-20-3685-888
+ Asztalos mester vállal nyílászárók
állapotfelmérését,
beállítását, lehetőség szerinti
javítását. Kiss József: 06-30210-48-53
+ Párás, penészes az otthona?
Megoldás Aereco légbeveze-
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tő bemarásával! Nyílt égésterű
gázkészülékhez, kandallóhoz,
kályhához is! Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth L. u.
26. Tel.: 06-30-398-48-15; Web:
www.kormon.hu; Email: kormon@invitel.hu
+ 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
+ Lapra szerelt BÚTOROK
összeszerelése, csillárok, karnisok, fali polcok, konzolok felszerelése, egyedi méretű kis
bútorok készítése, kisebb javítási, felújítási munkák elvégzése. Hívjon bizalommal: 06-209463-409

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem,
szemölcs,
bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm
kezelése, ápolása. Talpmas�százs. Óvakodjon a feketén
dolgozó házaló kontároktól! 30
év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-532-7275
OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén
jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
+ NÉMET ÓRÁT ad gyakorlott
nyelvtanár kezdőtől a középfokig minden szinten és mindenkinek. Tel: 06-70-232-7133
ADÁS-VÉTEL
+ 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
+ Eladó egy vöröses barna, régi
típusú, vitrines, 3 ajtós, fiókos
szekrény 2db kisajtóval. Magassága: 2 m, szélessége 160
cm. 12.000 Ft. Kitűnő állapotú.
Érd: 06-30-9545-917
+ Eladó egy bézs színű mas�szírozó fotel dönthető háttámlával, állítható lábmasszírozóval.
Mindkettő távirányítóval progra-
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mozható extra funkcióval. Ir.ár:
120.000 Ft. (Új ára: 380.000
Ft.) Újszerű állapotban. Érd: 0630-9545-917
Kultúra – jegy
+ A „Csárdáskirálynő” január
19-i előadására az operettszínházba jegyek eladók. Busszal
oda-vissza 4500 Ft. 06-30-2664789, Rebeka
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
EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz,
Propolisz, Virágpor és Dióbél
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.06-30-9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Repce,
Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgóméz. 720ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Házhoz szállítás.
Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
+ ALMAVÁSÁR Csányi alma
eladó: ÉDES (KR-11-es) és
ZÖLDALMA 150-200 Ft/kg.
Ugyanitt LÉ ALMA 100 Ft/kg.
Tel: 06-20-4359-650
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