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A felüljáró már járható,
vasárnap indulnak
a vonatok is

Fotó: Tatár Attila

A Köztársaság úti felüljáró már járható,
és a hét végén, december 8-án megindul
a vasúti forgalom is a felújított Budapest
(Rákos)–Hatvan vasútvonalon. Ez azonban még nem jelenti a projekt teljes befejezését, a teljes felújítás – így a kiszolgáló létesítmények és az állomás épületek
megépítése – 2020 év végén fejeződik be.
A Köztársaság úti felüljáró ünnepélyes
átadására november 21-én került sor, s a
gépjármű-forgalom délután meg is indult
a hídon. A kerékpársáv és a gyalogosok
számára készített járda csak jövőre lesz
járható, a felüljáró ezen része még munkaterület.
A rendezvényen Horn Gergely, a NIF
Zrt. Projektiroda vezetője az elmúlt három
éves munka első kézzelfogható eredményének nevezte a most átadott hidat. Megköszönte az önkormányzat partnerségét,
valamint a kivitelező munkáját.
Gémesi György polgármester elmondta,
a felüljáró megoldja a városrészek közötti
közlekedést, s bejelentette: A létesítmény
elnevezésére az önkormányzat pályázatot
fog kiírni.
(folytatás az 5. oldalon)

lokálpatrióta lap

szolgalat.com
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Talamba ütőegyüttes:
A
20 éves a Talamba ütőegyüttes.
azenekar a jubileumot egy nagysz
eünn
ban
PAbású koncerttel a MÜ
l
trő
cer
pelte. A november 8-ai kon
iről
és az elmúlt időszak eseménye
s
Zombor Leventével, az együtte
k.
tün
vezetőjével beszélget
– Szeptemberben másodjára jártak Nigériában, hány koncertjük
volt és mivel készültek számukra?
– Először is szeretném elmondani, hogy óriási megtiszteltetés
volt, hogy másodjára is meghívtak
minket. Még mindig kicsit felfoghatatlan számunkra, hogy mit is
kerestünk magyar ütőegyüttesként
az ütőszene bölcsőjében. A tavalyi
évben két koncertet adtunk Nigéria
fővárosában, Abujában és annyira
megtetszett a programunk a szervezőknek, illetve az ottani magyar
nagykövetség dolgozóinak, hogy
idén is meghívtak minket. Idén viszont egy
egészen más tematikájú koncertet adtunk.
Az egyik koncert egy amerikai iskolában volt,
ahol egy magyar, illetve egy nigériai népmesét kellett feldolgoznunk. Segítségül hívtuk
ehhez a Quartzboxot, a homok animátoros srácokat, akikkel még a Hungary’s Got
Talentben ismerkedtünk meg. Emellett pedig
volt egy nagy koncertünk is.
– Ezek az utazások a fellépéseken kívül
a tanulásról is szólnak.
– Igen, ebben az évben is kikötésem volt,
hogy a helyi African Theater dobosaival, táncosaival próbálhassunk együtt, hogy valamit
el tudjunk lesni tőlük. Tavaly az igbo, joruba
és hausa kultúrával ismerkedtünk, most pedig a Niger folyó déli torkolatából származó tradicionális zenéket sajátítottunk el. Mi
pedig a népmeséinket magyar népdalokkal
kísértük, ami természetesen újdonság volt
számukra. Így aztán mondhatom, hogy a
magyar kultúránk egy szeletét osztottuk meg
velük.
– Áprilisban járt nálunk utoljára, akkor
azt mondta, hogy élete fénypontja lesz a
november 8-ai, születésnapi MÜPA-koncert. Hogyan élték meg?
– Az egyik Facebook-bejegyzésemben írtam, hogy életem eddigi legfontosabb és talán legnehezebb koncertje lesz ez a november 8-i. Nyilván nem az anyag miatt, amit
meg kellett tanulnunk, hanem az egészet
lelkileg volt nehéz feldolgozni. Mégiscsak
Közép-Európa legnagyobb hangversenytermében tarthattuk a születésnapi koncertün-

Imádlak, Afrika!

ket. Óriási dolog, hogy ilyen messzire
jutottunk. Maga a fellépés egyébként
fantasztikus élmény volt, már csak azért
is, mert barátságot köthettünk Miklósa

– A gödöllőieknek sem kell szomorkodniuk, ha lemaradtak erről az eseményről,
hiszen december 15-én a MUZA-ban Talamba 20 címmel adnak koncertet...
– Annyi különbség lesz,
hogy Gödöllő nem lesz velünk Miklósa Erika, hanem
a Quartzboxos fiúkat hívtuk
el vendégségbe. A tematika
viszont ugyanaz lesz, mint
ami a MÜPA-ban is volt, tehát: múlt, jelen és jövő. Itt is
el fogjuk játszani a „vizesblokkunkat”.
– Múlt héten a Fővárosi
Nagycirkuszban léptek fel
a Kötéltánc című cirkuszi
dalversenyen. Mi volt ez a
verseny?
– Van egy énekes kislány
barátunk, Nejad Flóra, akivel
sok közös koncertünk volt
már. Láttuk ezt a dalversenyt és gondoltunk, hogy
Flórikát elindítjuk, hogy minél többen megismerjék.
Szitha Miklós írt neki egy
számot, Benne a világ címmel. A hatvan beérkezett pályamű közül bekerült a zsűri által
legjobbnak megítélt tizenkét dal közé. Ennek
a versenynek volt a gálakoncertje a Fővárosi
Nagycirkuszban, a dal pedig végül a negyedik helyen végzett.
– November 27-én, szerdán volt a
könyvtárban a 20 nagyon ütős év, a Talamba sztori című könyvük bemutatója...
– Tavaly szilveszter délelőtt épp Rácz Barnabás nagybőgőkészítő mester műhelyében
voltunk, amikor befutott Ráhel, Barna lánya,
hogy hozott nekem egy dedikált példányt az
új regényéből. Akkor ütött szöget a fejembe,
hogy mi lenne, ha a 20 éves jubileumra nem
lemezt adnánk ki, hanem az elmúlt 20 év
történeteit röviden, tömören leírnánk, hiszen
rengeteg sztorink van. Interaktív könyvet
szerettünk volna, úgyhogy a 20 történethez
20 QR-kód tartozik. Szóval a mobiltelefon
használatával zenék, videók, fotók nyílnak
meg. Nos ennek a könyvnek a bemutatója
volt a könyvtárban. Természetesen december 15-én is ott lesz velünk a könyv és ha
valaki szeretné, hogy a Talamba tagjai dedikálják, akkor ezt is megteheti. Ahogy Rácz
Ráhel a bevezetőben írta, „nyáron egy fröc�cs mellé, télen egy forraltbor mellé” ajánljuk
mindenkinek, hogy egy kicsit jobban megismerje a Talambát.
Jaeger Ákos

Zombor Levente
Erikával és már tervezgetünk egy jövőbeli
közös fellépést. A koncerten teltház volt, az
embereknek a sírástól a nevetésig igazi érzelmi hullámvasútban lehetett részük. Ezeket persze mi is megéltük a színpadon. Igazi
nagy közös élmény volt ez a koncert nézőnek és zenésznek egyaránt.
– Szeretnek kalandozni a különböző zenei műfajokban, és a jubileumi koncerten
is egy különleges vendéggel, Miklósa Erikával zenéltek együtt. Milyen repertoárral
készültek?
– Erikával volt egy nagy tervem. Szerettem volna, hogy ha az egyik kedvenc operámat, Puccini: Gianni Schicchiéből a Lauretta
áriáját kísérhetnénk, úgy, ahogy a szerző
megírta, nyilván annyi különbséggel, hogy
szimfonikus zenekar helyett ütős dallamhangszereken.
A koncert egyébként a múltról, jelenről és
jövőről szólt. Eljátszottuk a legsikeresebb
szerzeményeiket a múltból. Ami a jelent illeti,
október 15-én volt a MÜPA-ban a Budapesti Víz Világtalálkozó, melynek a gálaestjére
felkértek minket, hogy készüljünk egy 15
perces műsorral. Persze szerettünk volna valami újat, mait, úgyhogy összedugtuk
a fejünket és így született meg a Vízió. Azt
gondoltuk, hogy ezt mindenképp bemutatjuk
a szülinapi koncerten is. És a jövőből is mutattunk ezt-azt Miklósa Erika kapcsán.
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Képviselő-testületi hírek
személycserék a testületben és a bizottságokban
A képviselő-testület legutóbbi ülésén napirend előtt letette
képviselői esküjét Nagy Péter
(Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
aki a kompenzációs listáról
mandátumot szerzett dr. Jeney
László Botond (Gödöllői Lokál-

patrióta Klub) helyét foglalja el
a képviselő-testületben. Nagy
Péter megbízólevelét dr. Szőke

Pál, a Helyi Választási Bizottság elnöke adta át.
Dr. Jeney László Botond lemondott képviselői megbízatásáról, s ezzel együtt megszűnt
képviselői tagsága a Gazdasági
és Vállalkozásfejlesztési Bizottságban a
Szociális
és Családügyi Bizottságban, valamint az
Egészségügyi
Bizottságban.
Lemondása következtében a
kompenzációs listáról Nagy Péter
szerzett mandátumot, s a
képviselő-testület őt válasz-

totta meg dr. Jeney László Botond helyére a fenti bizottságokba is.
A bizottságokban több személycsere is történt, ezekről bővebben a szolgalat.com oldalon
olvashatnak.
A képviselő-testület november 21-ei ülésén többek között
elfogadta a Gödöllői Építési
Szabályzat (GÉSZ) módosítását, valamint a gödöllői nemze-

FELHÍVÁS
szakértők jelölésére
az önkormányzati képviselő-testület
munkáját támogató szakbizottsági munkára
Gödöllő Város Képviselő-testületének munkáját nyolc
szakbizottság segíti, melyekben az önkormányzati
képviselők mellett a döntések társadalmasítása érdekében szakértők,
illetve a helyi társadalom képviselői is részt vesznek külsős tagként.
A Fidesz-KDNP pártszövetség képviselői az egyenlőség elvén alapuló, részükre biztosított szakmai, bizottsági szakértő státuszokra
nem jelöltek személyeket, korlátozva ezáltal a szakbizottsági munka társadalmasításának lehetőségét. A pártszövetség általi jelölés
elmaradásának eredményeként továbbra is vannak ellátandó szakértői
feladatok, melyek nehezítik a bizottságok munkáját, hiszen a szakszerű döntés-előkészítés adja a képviselő-testületi döntéshozatal alapját.
Kérem Gödöllő város polgárait, civil szervezeteit és szakmai közösségeit, hogy jelöljenek szakértőket az önkormányzati bizottságokba. A
jelölések olyan személyeket tartalmazhatnak, akik gödöllői lakcímmel
és választói jogosultsággal rendelkeznek, illetve semmilyen köztartozással nem rendelkeznek!
A képviselő-testület által elfogadott szervezeti és működési szabályzat (20/2019. (XI. 07.) önkormányzati rendelet) értelmében a testület
mellett az alábbi szakbizottságok működnek:
• Jogi és Ügyrendi; • Pénzügyi és Költségvetési; • Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési; • Városfejlesztési és Fenntarthatósági; • Kulturális,
Ifjúsági és Nemzetközi Kapcsolatok; • Köznevelési és Közösségfejlesztési; • Szociális és Családügyi; • Egészségügyi
Jelöléseiket (maximum egy A/4 oldalas indoklással, a szakmai kompetenciák és a szakbizottság nevének megjelölésével, illetve a jelölt
elérhetőségeivel ellátva) – a személyiségi jogokra figyelemmel – zárt
borítékban adják le hivatali időben a városháza (Gödöllő, Szabadság
tér 6.) polgármesteri titkárságán, vagy küldjék el a szabone.fekete.
andrea@godollo.hu titkársági e-mail címre!
A jelölés határideje: december 6. 12:00 óra
Az önkormányzati törvény értelmében a tagok személyéről a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
Dr. Gémesi György, polgármester

tiségi önkormányzatokkal való
együttműködést.
A képviselő-testület ülésén
született döntés arról is, hogy
téliesített konténerházat biztosítanak annak a családnak, akiknek az ingatlanán lévő faház
október 31-én leégett. A konténerház beszerzésének költsége
1.900.000 Ft + ÁFA volt, amit a
fejlesztési tartalékból fedeznek.
A kontérnerházat a mút héten
már a család birtokba vehette.
A létesítményt,
Gémesi György
polgármester és
Bajkó Norbert
alpolgármester
adta át a család
részére.
KJ
Bővebben:
szolgalat.com,
Facebook-oldal

A képviselő-testületi ülés egyebek napirendi pontjában kért
szót Pelyhe József, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub frakcióvezetője. A képviselő arra utalva fogalmazta meg gondolatait,
hogy egy Kolozs Csabával készült interjúban az előrehozott
választásokkal kapcsolatban merült fel egy kérdés.
Pelyhe József ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: Gödöllő önkormányzata 1990 óta működik, és volt néhány olyan
esztendő, amikor a Lokálpatrióta Klub és ellenzéke 12-12
arányban voltak jelen a testületben, de sikerült megoldani a
nézetkülönbségeket és biztosítani a város stabilitását. Mint
mondta, a működés most is stabil, a költségvetés kiegyensúlyozott és fejlesztésre is van lehetőség. Nem előrehozott
választásról kellene gondolkodni, hanem a választói akaratot képviselve, az állampolgárok által megfogalmazottakat
beépíteni a város működésébe és programjába.
Úgy fogalmazott, a jogalkotó nem erre találta ki ezt a jogintézményt. „Biztos vagyok benne, hogy ti sem így gondoljátok és részetekről sem ez az alapvető cél. Szeretném, hogy
ha esetleg felsőbb politikai jelzés érkezik ilyen célzattal, akkor annak is határozottan álljatok ellent és mondjatok nemet
az ilyen jellegű bármilyen kezdeményezésnek, ami városunk
életét ily módon megbéníthatja!” – utalt az előrehozott választások lehetőségére.

Helyreigazítás

A képviselő-testület november 21-ei ülésén Epres György
képviselő (Fidesz-KDNP) helyreigazításra szólította fel lapunkat, mivel a november 7-ei testületi ülésről szóló írásunkban
úgy fogalmaztunk: „A Fidesz-KDNP képviselőcsoportja a zárt
ülésről kivonult, sem képviselőket, sem külsős tagokat nem delegáltak a bizottságokba. Azok munkájában csak tanácskozási
joggal vesznek részt.”
Bár lapunkhoz lapzártánkig semmilyen hivatalos, írásos
megkeresés sem Epres Györgytől, sem a Fidesz-KDNP képviselő-csoportjától nem érkezett, mivel számunkra fontos a pontos
tájékoztatás, eleget teszünk a képviselő úr kérésének.
Nos, valóban pontatlanul fogalmaztunk, amiért elnézést kérünk. A pontos megfogalmazás szerint a tájékoztatás így hangzik: A Fidesz-KDNP képviselő-csoportja sem képviselőket, sem
külsős tagokat nem delegált a bizottságokba.
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– Hogyan kezdődött a karácsonyházas karrierje?
– Gyakorlatileg megörököltem a
Karácsonyházat, ugyanis az idén
20 éves házat a szüleim álmodták
meg. Talán sokan már nem emlékeznek, de tizenöt éven keresztül
a kastély pálmaházában voltunk.
Tehát mondhatom, hogy gyakorlatilag belenőttem ebbe az egészbe. Rögtön az elején beleszerettem a karácsonyba és mindenbe,
ami ezzel jár. A szüleim egy idő
után rám hagyták az egésznek a
szervezését, a programok kialakítását, az áruk beszerzését, mindent. Így lett a Karácsonyház az
én kis gyermekem.
– Mi a feladata művészeti vezetőként a Karácsonyházban?
– A házat évről évre ki kell alakítani, meg kell tervezni és biztosítani kell, hogy minden, amit
kitaláltunk, az meg is tudjon valósulni. Ennek az egésznek vagyok
az általános vezetője. Év elején a
dekoratőrökkel együtt kialakítjuk a
terveket, hogy melyik szoba hogy nézzen
ki. Járom Európát és figyelem, hogy mik
lesznek az adott év új trendjei. Ki kell találni, hogy mi az, amit szeretnénk bemutatni,
hiszen azért Európában sok mindent kiállítanak, de a magyar közönség csak egy részére nyitott. A terek kialakítása nagyjából egy
éves előkészítést igényel. Tehát én mindig
előző év decemberében kezdem el a munkát a következő esztendő karácsonyára.
– Hogyan lehet évről-évre megújulni?
– Ahogy említettem, Európában vannak
trendbemutatók, ezeken mindig részt veszünk. Ezeken bemutatják, hogy milyenek
lesznek a legújabb divatirányzatok, dekorációs irányzatok, a színek. Ebből mindenképpen lehet újat meríteni. De nagyon fontos
figyelembe venni a magyar igényeket is. A
Karácsonyházban megvannak a tradicionális dolgok, illetve ehhez jönnek minden
éveben az újdonságok. Ezek együtt adják a
Karácsonyházat.
– Az ünnepek előtt mindig rengeteg
adománygyűjtés, jótékonysági akció van
országszerte, Önök is segítenek valamilyen szervezetnek?
– Évek óta nagyon fontos és kiemelt feladatunknak érezzük azt, hogy tartós élelmiszert gyűjtsünk, elsősorban a rászoruló
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A karácsony
főangyala
gyermekeknek. Nagy örömünk, hogy
sok tartós élelmiszer jön, aminek jelentős részét Gödöllőn osztjuk szét.

Kruták Zsófia
Szoktunk vinni az anyaotthonnak, a hajléktalan szállóra, illetve a gödöllői élelmiszerbank
telephelyére is.
Az élelmiszergyűjtés mellett pénzadományt is gyűjtünk, a kassza mellett van kialakítva erre egy doboz. A befolyt összeget
szintén a gyermekéhezés elleni küzdelemre
fordítjuk.
– Az elmúlt években különleges programok, kézműves foglalkozások is várták
az érdeklődőket. Idén mivel készülnek?
– Most is folyamatosan lesznek kézműves
foglalkozások a Karácsonyház előtt található
kézműveskuckóban. Ezek általában hétvégén vannak és előre meg vannak hirdetve az
oldalainkon. Már két éve hagyomány, hogy
jön egy kalligráfus, aki vállalja, hogy a gömbökre egyéni feliratokat ír, így teljesen egyedi
díszeket lehet nálunk készíteni.
– Mitől különleges ez a jubileumi év?
– Nagyon készültünk erre a 20. születésnapra. Ez egyébként érdekes, mert sok gödöllői nem is tudja, hogy már ilyen patinás a
Karácsonyház. Tizenöt évet töltöttünk a pálmaházban, két évet a Smarni épületében,
a Várkapitányi Lakban pedig harmadik éve
vagyunk. Régóta az volt az álmom, hogy
egyszer majd valamikor egy karácsonnyal
kapcsolatos kiállítást rendezhessek. Idén,

amikor kiderült, hogy a teljes Várkapitányi
Lak a rendelkezésünkre állhat a karácsonyi időszakban, gyakorlatilag zöld utat kapott az álmom. Ekkor megkerestem a
szentendrei skanzent, akiknek a segítsége azért volt fontos, mert nekik a
karácsonnyal kapcsolatos kész tablóik
voltak. Ezeket láthatja a közönség az
emeleti termekben: illetve ezek tablók
mentén tudtunk enteriőrt építeni.
Fontosnak tartom a kiállítást, mert így
láthatjuk, hogy mi volt régen, hogyan
ünnepelték a különböző korszakokban.
A skanzen mellett a Gödöllői Királyi
Kastéllyal is sikerült együttműködést
kialakítanunk. Az ottani muzeológusok
abban segítettek, hogy elkészüljön egy
tabló kimondottan Erzsébet királyné karácsonyait megidézve, hiszen Erzsébet
királyné Gödöllőn töltötte a legkedvesebb karácsonyait. Azt látom, hogy akik
eljönnek megnézni a kiállításunkat, tablóról-tablóra haladva varázsolódnak el,
élik meg a pillanatokat és kerülnek nagyon kellemes hangulatba.
– Akik már jártak itt, jól tudják,
hogy igyekeznek valamennyi ünnepi dekorációs stílust bemutatni a
hagyományostól a legújabb trendig.
Volt már rénszarvas, jegesmedve és
diótörőkorszak. Idén mi a sláger?
– Az idei év új figurája a jeti. Ennek az
áll a hátterében, hogy október végén jött
ki egy új animációs film, a jetikölyök. A jeti
minden formája megtalálható nálunk. Nyilvánvalóan leginkább ezek a letisztult fehér
dekorációkhoz illenek majd.
– Mit jelent Önnek a karácsony?
– Azt gondolom, hogy valószínűleg mást,
mint az emberek többségének. Nekem a karácsony 365 napból áll, folyamatosan azon
gondolkozom, hogy hogy nézzen ki a ház,
milyen újdonságok legyenek. Ebben élek.
Ettől függetlenül nagyon szeretem a Szenteste nyugalmát és meghittségét, ilyenkor
mindig családi körben ünnepelünk.
– Hogy néz ki Önnél otthon a lakás és
a karácsonyfa? Hagyományos díszeket
használ vagy nyitott az új trendekre is?
– Alapvetően nagyon hagyománytisztelő
ember vagyok, dekoráció tekintetében pedig
konzervatív. Szeretem megismerni, megmutatni, átadni az újat, de otthon, díszítés tekintetében, a tradíciók érvényesülnek.
A húgomnak kisgyerekei vannak, ezért
gyerekkompatibilis díszeket használunk, nagyon sok a textildísz. A fának a színe pedig
leginkább piros. Az is hagyomány, hogy közösen díszítjük a fát. Vannak olyan díszek,
amiket még anyukánk tett el, amit mi készítettünk bölcsődébe, óvodába. Ezek mindig
ott vannak a fán.
Jaeger Ákos
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Vasútfejlesztés: a felüljáró már járható,
vasárnap indul a vonatközlekedés is
Az átadáson Gémesi György polgármester méltatta a teljes vasúti fejlesztést, ami
– mint mondta – hatalmas fejlődést jelent
a város számára. A most átadott híd megoldja a városrészek közötti közlekedést
és jelentősen megkönnyíti a Valkó, Vácszentlászló és Zsámbok felől Gödöllőre
bejövő forgalom kezelését is. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, a közlekedési problémákra leginkább az elkerülőút
megépítése jelentené a megoldást.

Úgy fogalmazott: Nemcsak, mint polgármester, hanem mint gödöllői lakos is
köszönetet mond a beruházásért.
Horváth Róbert, a Swietelsky Vasúttechnika Kft. ügyvezető igazgatója
örömének adott hangot, hogy a vasúti
fejlesztésnek része az ilyen felüljáróépítés, amik jelentősen megkönnyíti a
közlekedést és a környéken lakók életét. A létesítményről elmondta: több mint
száznegyven méter hosszú és tizennégy
méter széles. Megépítéséhez kétszázhatvan tonna betonacélt és ezernégy-

száz köbméter betont használtak
fel. Horváth Róbert megköszönte
mindazok munkáját akik a kivitelezésben részt vettek, és külön
köszönetet mondott a lakosoknak,
akik türelemmel és megértéssel
kezelték az építkezéssel járó kellemetlenségeket.
A felüljárót „hidász” hagyományok szerint hordógurítással avatták fel.
A vasútfejlesztés jelenjelenti a projekt befejezését. A kiszolgáló
tős szakasza zárul le a hét vélétesítmények és több munka még hátra
gén. December 7-én megtörténik
van.
a vasúti pálya átadása, vasárÍgy például a vasútállomás épületének
nap, december 8-án éjféltől pemegépítése,
a HÉV csomópont kialakítádig megindulhat a vasúti forgasa
és
az
aluljáróba
levezető lift is jövőre
lom.
készül el. A teljes projekt 2020 végén feA menetrend már elérhető
jeződik be.
a mavcsoport.hu oldalon, ez
KA
azonban csak egy hétre szól,
december
14-ét követően ugyanis a
A felüljáró még csak a gépjárművek számáMÁV teljesra járható, a kerékpársáv és a járda jövőre
körű új menetrendje
készül el
lép majd életbe.
November 8-tól új
helyen lesz lehetőség a jegyvásárlásra
is: A konténervárót
és a jegypénztárat
ugyanis átköltöztetik
a vasútállomás mellé,
az Ady sétányon található két kisbolt között
kap helyet.
Ez azonban nem

Folytatódik a gödöllői
uszoda építése

A gödöllői uszoda második ütemének az építését – az első ütemhez hasonlóan – a Grabarics Építőipari Kft. nyerte el, nettó 1 milliárd 556 millió forinttal. A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
tender eredményét az ajánlatkérő Nemzeti Sportközpontok tette
közzé az uniós közbeszerzési közlönyben.
A hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzés indoka az, hogy
a második ütem szorosan kapcsolódik az elsőhöz és az ajánlatkérő az első (nyílt) közbeszerzés alkalmával közölte, hogy a második
ütemre tárgyalásos tendert alkalmaz.
A második ütem egy 10x25 méteres bemelegítő medencét és
két csapatöltözőt foglal magában. A nyertessel október 30-án kötött
szerződést az ajánlatkérő.
Az első ütem építését 2017 júniusában nyerte el a Grabarics
Kft. A becsült ellenérték nettó 3 milliárd 334 millió volt, míg a végleges ár nettó 4 milliárd 35 millió forint lett. Az első ütemben két
25x50 méteres verseny- és egy 6x10 méteres tanmedence épül.
További három társaság is tett ajánlatot, ezek a következők voltak:

a Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., a West Hungária Bau Kft. és a
ZÁÉV Építőipari Zrt.
A kormány tavaly novemberben 1 milliárd 719 millió forinttal
megemelte a gödöllői uszoda építésének költségvetési támogatását, így az 6 milliárd 684 millió forintba kerülhet.
(Forrás: napi.hu)
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Közmeghallgatás: terítéken a közbiztonság
Közmeghallgatást tartott Gödöllő
Város Képviselő-testülete. A Török Ignác Gimnázium aulájában
megtartott rendezvény elsődleges témája Gödöllő közbiztonsága volt, de a megjelentek más
jellegű kérdéseikre is választ
kaptak.
Elsőként dr. Gémesi György
polgármester foglalta össze az
elmúlt időszak eseményeit, az
új képviselő-testület megalakulását, majd Farkas Imre rendőr
ezredes, a Gödöllői Rendőrkapitányság megbízott vezetője számolt be arról, hogyan alakultak a
bűnözési mutatók, és mely feladatok adták a legtöbb munkát a
gödöllői rendőröknek.
Mint elmondta, városunkban
évek óta folyamatosan csökken
az elkövetett bűncselekmények

száma, s azon dolgoznak, hogy
sikerüljön megtartani a jelenlegi állapotot. Az adatok szerint a
legöbb problémát a vagyon elleni bűncselekmények – a lopások
és a betöréses lopások – jelentik, ezek mellett a kábítószerekhez köthető bűnelkövetések és
a közlekedési balesetek adják a
legtöbb munkát a rendőröknek.
Ez utóbbiak kapcsán elmondta,
sajnos az utóbbi időben megnőtt
a helyszínelhagyásos balesetek
száma.
Farkas Imre kitért arra is, nagy
hangsúlyt helyeznek a lakossággal való együttműködésre, fontosnak nevezte azonban, hogy
a különböző problémákkal a lakosság közvetlenül a rendőrséghez forduljon. Bár figyelemmel
kísérik a közösségi médiában

történő
bűncselekményekkel
kapcsolatos posztokat, ezeket
jogi okok miatt nem kommentálhatják.
A résztvevők mindezek mellett többek között a városi térfelügyeleti rendszer működéséTájékoztatás igazgatási szünetről vel, a járőrök elérhetőségével
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Képviselő-testület
és a városunkban közterüle22/2019.(I.31.) sz. önkormányzati határozata alapján 2019. deten élőkkel kapcsolatban tetcember 23-tól 2019. december 31. közötti időtartamban a Gödöllői
tek fel kérdéseket a rendőrPolgármesteri Hivatalban a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelt el.

Továbbra is részt vesz a város
civil életében dr. Jeney László
Lemondott képviselői mandátumáról
dr. Jeney László. A Gödöllői Lokálpatrióta Klub képviselőjének távozása sokakat meglepett. Lapunknak
így nyilatkozott lemondása okairól:
– 2013-ban civil kezdeményezésként fogtunk bele a LISZI közösségének építésébe, amire jótékonyan
hatott, hogy időközben magam is
önkormányzati képviselő lettem. Úgy
érzem, valódi közösséget sikerült
összekovácsolni, klubfoglalkozásokat, buszos kirándulásokat és egyéb
jó hangulatú és értékes programokat
szervezve. A képviselői ciklus „betetőzéseként” pedig közös anyagi
és fizikai összefogással felépített
szaletlivel közösségfejlesztő rendezvényinknek még otthont is tudtunk teremteni. Az elmúlt hónapok azonban
sok mindent megzavartak. Közösségek váltak megosztottá, ami nagyon
elkeserít. Szomorúságomat tetőzte
a választás napjának eredménye. Öt
év alatt igyekeztem a tőlem telhető
legtöbbet nyújtani a helyi közösségnek, ennek a munkának köszönhetően megszerzett mandátummal
szerettem volna egy újabb ciklusban
Gödöllő Város Önkormányzatának
tagjává válni. Sajnos egyéni képviselőként október 13-án nem sikerült
mandátumot szereznem. Időközben
ugyan a kompenzációs lista alapján
bekerültem a képviselő-testületbe,
ez azonban kizárólag a polgármester úr vezette lokálpatrióta csapat

megtisztelő bizalmán múlt. Sokan
biztattak, hogy maradjak testületi
tag, azonban úgy érzem, a választási eredmény nincs összhangban
a szolgálat során kifejtett munkával,
így egy komoly döntést kellett meg-

hoznom, amiben sem hatalomvágy,
sem külső kényszer nem befolyásolt. A továbbiakban természetesen
aktívan részt kívánok venni a városi
civil és közéletben, tevékenyégemmel aktívan támogatva többek között a Gödöllői Lokálpatrióta Klubot,
a LISZI-t és a Teleki Pál Egyesületet.
Búcsúzásként szívből kívánom
Gödöllőnek, hogy a következő ciklusban nagyon eredményes képviselő-testülete legyen! Képviselőnek
lenni nem csupán megtiszteltetés,
hanem felelősség is. Aki vállalja ezt
a szolgálatot, annak gyűlöletmentesen, külső érdekek kizárásával, kizárólag Gödöllő érdekeit kell közösen
szolgálnia.
(ny.f.)

ség vezetőjének, majd egyéb a
lakosságot foglalkoztató témák
kerültek szóba, amelyekre dr.
Gémesi György polgármester
és Bajkó Norbert alpolgármester adott válaszokat. A közmeghallgatást az érdeklődők élőben
követhették a www.facebook.
com/godollonettv oldalon, ahol a
felvételek továbbra is megtekinthetőek.			
(db)

Figyelem! Változik a szelektív
Hulladék gyűjtési rendje

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit
Kft tájékoztatja a tisztelt lakosságot,hogy Gödöllőn 2019.
december elsejétől megváltozott a szelektív hulladék gyűjtési rendje.

2019. december 18-án a
SZELEKTÍV 1 utcáiban,
2019. december 25-én a
SZELEKTÍV 2 utcáiban és
így tovább.
A kommunális és a szelek-

A következő gyűjtési alkalom 2019. december 4-én
KIZÁRÓLAG a SZELEKTÍV 1
utcáiban lesz!
A SZELEKTÍV 2 gyűjtési rendhez tartozó utcákban
2019. december 11-én lesz a
következő szelektív gyűjtés.
Ezt követően kéthetente történik mindkét településrészen
(SZELEKTÍV 1 ÉS 2) a szelektív hulladékok begyűjtése,
tehát:

tív hulladék gyűjtési napjait
az alább feltüntetett gyűjtési
naptárban tudják figyelemmel
követni. Kérjük, hulladékaikat
legkésőbb a gyűjtési napon
reggel 6:00-ig szíveskedjenek
kihelyezni!
A gyűjtési rendhez tartozó utcalistát megtalálható
www.https://www.
zoldhid.hu/kozszolgaltatas/
hulladekgyujtesi-naptarak
honlapján.
(KJ)
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Okoszebra a biztonságosabb
közlekedésért
Átadták a Bajcsy-Zsilinszky utca és Petőfi tér kereszteződésben lévő SafeCross
okoszebrát. A létesítmény már hetekkel
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Gödöllői Szolgálat
megjelenés
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat és Partnereinket, hogy
a Gödöllői Szolgálat idén
december 17-én jelenik meg.

kelőn éppen áthaladó gyalogosokra.
Az út két szélén – megfelelő távolságban az útpadkától – oszlopokat helyeztek el,
az ezekben lévő szenzorok
érzékelik a gyalogosok átha-

ezelőtt elkészült, de a bekötést
csak az ELMÜ végezhette el, emiatt került sor most az ünnepélyes
átadásra. A létesítmény megvalósítását a Generali a Biztonságért Alapítvány pályázati úton támogatta. A
teljes költség 2,5 millió ft-volt, aminek 50 százalékát az önkormányzat, 50 százalékát a GABA pályázati támogatása fedezte.
A létesítményt dr. Gémesi
György polgármester és Gaál Tibor a Generali a Biztonságért Alapítvány (GABA)
területi igazgatója adta át.
A SafeCross Okos Zebra egy olyan
közlekedésbiztonsági rendszer, mely az
útburkolatban elhelyezett aktív LED prizmák segítségével, villogó fénnyel hívja fel
az autósok figyelmét a kijelölt gyalogát-

Véget értek az
őszi munkák

Nagy ütemben dolgoztak az elmúlt hetekben a városban folyó fejlesztéseken.
Ennek eredményeként a tél már készen
találta az Isaszegi úti járdát, aminek az
utolsó szakasza a múlt hét második felében készült el.
Az ősz folyamán zajlott a munka Máriabesnyőn is, ahol nem csak az incsői
lakóparkhoz és a temetőhöz vezető járda készült el, hanem a bazilikához felvezető lépcső is, ami jelentősen megkönnyíti a parkoló felőli feljutást.

A téli szünetet követő 2020.
évi első megjelenés
időpontja: 2020. január 21.
Ezt követően visszatér
a 2 hetenkénti
megjelenési rend.
A hirdetések felvétele
december 23-tól január 6-ig
szünetel!
Nyitás: 2020. január 7.

Az ünnepek alatti
orvosi ügyeleti
ellátásról

ladását. Ez a jelzés kizárólag addig tart,
ameddig a gyalogos áthalad az úttesten.
Így a jelzés csak akkor lép működésbe,
amikor az valóban indokolt. A rendszer
célja, hogy az adott gyalogátkelőnél a járművezetők számítsanak rá, hogy ha villog
a LED, akkor gyalogos halad át és meg
kell állniuk.			
(bdz)
A múlt hét már a téli előkészületek jegyében telt, többek között az
utak takarítását végezték, valamint
a lombgyűjtést a lakótelepeken, s
mindezek mellett több helyen is végeztek hidegaszfaltos útburkolat javítást.
Hétfőn már a tél adott a feladatot
a VÜSZI gépeinek, amelyek reggeltől
szórták a városi kezelésben lévő utakat.				
(j.)

Közeledik az év vége, ami rendszerint jelentős
változást hoz az emberek életében, így a munkarend változásban is. Sajnos, nem mindenkinek telik felhőtlenül ez az időszak, vannak,
akik ilyenkor szorulnak orvosi ellátásra. Az
orvosi ügyelet ilyenkor is ellátja a rászorulókat, de nem árt tudni, az ügyeleti ellátásra más
szabályok vonatkoznak, mint a háziorvosira.
Az Országos Orvosi ügyelet Nonprofit Kft.
tájékoztatása szerint az előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a lakosok jelentős része az orvosi ügyeletet keresi fel az ünnepek
alatt a rendszeresen szedett gyógyszereik
felíratása céljából. Ezen terhelt időszak alatt
egyébként is megnő a betegforgalom ügyeleteinken, ezért különösen fontos, hogy az orvosi ügyeleten valóban csak a sürgős esetek
kerüljenek ellátásra, s a háziorvosi kompetenciába tartozó feladatok háziorvosi rendelési
időben kerüljenek elvégzésre a biztonságos
betegellátás fenntarthatósága és a sürgősségi
esetek zavartalan ellátása érdekében. Az idei
évben különösen hosszú időszakban lesznek
ünnepi munkaszüneti napok és csak kevés
munkanapon áll rendelkezésre háziorvosi rendelés (2019. december 21. és 2020. január 1.
között mindössze 3 alkalommal!)
Épp ezért fontos, hogy a rendszeresen
gyógyszert szedő, krónikus megbetegedésben szenvedő lakosok ezt figyelembe véve
időben keressék fel háziorvosukat gyógyszerfelírási szándékukkal, hogy a gyógyszerellátásuk folyamatos legyen az ünnepek alatt is.
Természetesen az orvosi ügyeletben szolgálatot teljesítő ügyeletes orvos szükség esetén ellátja a panasszal érkezőket.
(ny.f.)
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Mi újság V.An?
Bayer Ilona könyvbemutatója
Különleges vendége lesz december
18-án este a Mi újság V.An? irodalmi
kávézónak. Bayer Ilonával, a „királyi”
Magyar Televízió „sztrárriporterével”,
volt híradóssal, szerkesztő-riporterrel
találkozhatnak az érdeklődők, akik
nem csupán egy izgalmas beszélge-

tésnek lehetnek tanúi, hanem Bayer
Ilona: Anyós lettem Japánban című
könyve bemutatójának is.
Ez a könnyed hangulatú családias
beszélgetés egy távoli világ kultúrájába enged betekintést az újságró személyes tapasztalatai alapján.
BARTUNEK KATALIN: „Bayer Ilona
1996-ban egy televíziós filmforgatás
alkalmával járt először Japánban. Az

őt akkor tolmácsként elkísérő lánya,
Petra azóta már Japánban él, ahol
családot is alapított.
A családlátogatások ideje alatt Japán
hétköznapjaiba is betekintett és közben több alkalommal kapott előadásra felkérést az Oszaka Egyetem Magyar Tanszékétől.
Az évek alatt szerzett
tapasztalatok, élmények,
ismeretségek
– a sok öröm és izgalom a tájfunok zónájában élő szeretteiért
– írásra ösztönözték
és egy igazi könyv ritkaság született meg a
tollából, ami nem egy
hagyományos útibeszámoló, hanem bravúros újságírói remek
is egyben.
Megjelenésével a magyar-japán diplomáciai kapcsolatok felvételének 150. évfordulója előtt is tisztelgünk.
A könyv az évvégi ajándékozás egyik
meglepetése lehet számos Japán
iránt érdeklődő számára.”
Jegyek vásárolhatók a Gödöllői Városi Könyvtár Mi újság V.An? irodalmi
kávézójában.
Bővebb információ: Vajek Andrea:
06-70-778-3279 		
(b.j.)

Készül
a mézeskalács város

Már az ünnepi készülődés jegyében zajlik a III.
Mézeskalácsváros
telekfoglalása a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központ Mi Újság
V.An? irodalmi kávézójában.
A főszervező Vajek Andrea ebben az évben is
szeretettel vár mindenkit a gödöllői mézeskalácsváros alkotói közé.
Az „épületek” a könyvtár folyóiratolvasójának
könyvespolci kuckóiban
kapnak helyet éppúgy,
mint a múlt évben, s december elején Városépítő Fogadáson szeretnék

megnyitni a Társasági
Művészet Közösségépítő
kiállítását a könyvtárban.
Építeni egyedül is lehet,
de jelentkezhetnek baráti
közösségek, osztályok,
családok vagy munkahelyi közösségek is, akik
elkészítik saját műveiket.
Helyrajzi számos (ingyenes) telekfoglalásra még
van lehetőség a könyvtár
Mi újság V.An? irodalmi
kávézójában. A szervezők szándéka, hogy a
mézeskalács házak a
gödöllői szociális intézmények idős lakóinak
ünnepét tegyék szebbé.
(k.j.)

Fotós tehetségeket díjazott a DUFLEX
A Duflex Fotográfiai Stúdió idén
is meghirdette fotópályázatát a
fiatal, fotózást kedvelő fiatalok
számára. Idén két kategóriában lehetett nevezni: kötetlen
témájú, és természetfotókat
várt a zsűri. Ennek tagjai, Danis
János EFIAP/p, Pető István és

Tóth Péter két korosztályban
külön értékelte a beküldött képeket. A felhívásra több mint
30 pályázó több, mint 150 képet küldött be. Az ünnepélyes
díjátadásra november 24-én
rendezték meg a Civil Házban,
ahol Bárdy Péter alpolgármester mondott köszöntőt, majd Danis János
értékelte a beküldött
pályaműveket. A zsűri
több mint negyven fotót

tartott díjazásra érdemesnek.
Első díjat kapott: Seesink Dániel Kép a képben című munkája, Szabó Gréta Fényhullámok
című képe, Zámbó Barbara
Aranygömbök című alkotása
és Cirkos Sebestyén Darva a
hajnali ködben című munkája.
A díjazott alkotásokból kiállítás
nyílt a helyszínen.
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100 éves a waldorf-pedagógia
Pillanatkép a gödöllői iskoláról
A 2019-es év kiemelkedő volt a
Waldorf-mozgalomban, ugyanis pontosan 100 évvel ezelőtt,
1919 szeptemberében nyitották meg Rudolf Steiner vezetésével az első Waldorf iskola
kapuit Stuttgartban, a Waldorf
Astoria cigarettagyár munkásainak gyermekei számára. Azóta
már közel 1200 Waldorf iskola
működik szerte a világon – melyek megtalálhatóak az 5 kontinensen a szegényebb régióktól
egészen az elitnegyedekig –,
valamennyien ünnepeltek egész
éven át különböző projektekkel, rendezvényekkel. A jeles
évfordulóhoz többféle módon
kapcsolódott a Gödöllői Waldorf közösség is, ezek sorában
is a legfrissebb a közelmúltban
megjelentetett kiadványuk „100
kérdés-100 válasz – Gödöllői
Életképek Dióhéjban” címmel,
melyben 100 olyan pedagógus,
szülő és diák írása olvasható,
akik fontos szerepet játszottak a
Gödöllői Waldorf közel 30 éves
történetében.
Azt talán kevesen tudják, hogy
hazánkban a rendszerváltás óta
működő 45 Waldorf iskola között
a gödöllői a második legidősebb,
amit 1991-ben alapított egy el-

szánt lelkes szülői és tanári
kör. Az első évek bizalmatlansága óta egyre nő az
érdeklődés az iskola iránt,
valamennyi osztály közel 30
diákkal működik. Az induló
első osztályba is évek óta
nagy a túljelentkezés, ahová főképpen – az ugyancsak 30. évéhez közeledő
– Gödöllői Szabad Waldorf
Óvodából és a szadai Meseház Waldorf Óvodából
érkeznek a gyermekek, de
sokan jelentkeznek és nyernek
felvételt más intézményekből is.
Az iskola több mint 20 éve a
Tessedik Sámuel úton, a NAIK
MGI területén működik egy bérleményként használt épületben,
tágas udvarral és egy diákok
által biodinamikusan művelt hatalmas iskolakerttel. Bár hos�szú távú terveik között szerepel
egy saját épület megszerzése,
mégis nagy erőket fordítanak az
épület és környezetének korszerűsítésére, mint az idén nyáron
is megtörtént egy nagy mértékű
felújítással.
Az oktatás alapjául a Magyar
Waldorf Szövetség által engedélyezett Waldorf-kerettanterv
szolgál, mely biztosítja a neve-

Erzsébet-klub
meghívó
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központban

2019. december 9-én (hétfő) 17 órától
„Oh fényességes, ékességes karácsony”
Reményeink szerint az esztendő legszebb
napjaira készülünk. Advent van ismét.
Sokadszor, és még mindig gyermeki
kíváncsisággal készülünk a karácsonyra.
Évezredek hagyományaiból és szűkebb
családi legendáriumból áll össze a meghitt ünnep, aminek a természeti, a vallási,
gasztronómiai elemek sokasága adja
össze varázsát.
Erről beszél majd Nagyné Szauzer Ildikó,
és természetesen megemlékezünk arról
is, hogy karácsonykor született klubunk
névadója.
Megismerkedünk Erzsébet királyné karácsonyaival és az ünnepre készülve tombolával is kedveskedünk a résztvevőknek.
500 forintos adományjegy (kávé vagy üdítő)
a helyszínen váltható 16.30-tól.

lést a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva, ezáltal
segíti személyiségük teljes mértékű kibontakoztatását. A „kéz, a
szív és a fej” iskolájaként a gyermek egész lényével vesz részt
a tanulásban, melynek során
egyenrangú szerepet kap a művészeti, gyakorlati és az elméleti
oktatás. A nagy tapasztalatú tanári kar – sokan a második, harmadik osztálytanítói ciklusukat
viszik végig – válaszul korunk
egyre égetőbb kihívásaira már
évek óta elindult a Farmiskola
ideája felé azzal a céllal, hogy az
itt felnövő gyermekek egészséges fejlődése érdekében minél
élőbb legyen kapcsolatuk az őket
körülvevő természeti világgal,

konkrét tevékenységeken keresztül.
A Magyar Waldorf Szövetség érdekképviseleti szervként
óvja és védi a magyarországi
Waldorf intézményeket, így a
közelmúltban is sikeres tárgyalásaiknak
köszönhetően
megnyugtató megállapodások
születtek a további zavartalan
működés érdekében. Büszkén
mondhatjuk, hogy a hazai alternatív oktatási irányzatok között a
Waldorf-mozgalom a legszervezettebb és elterjedtebb, szívből
reméljük, hogy továbbra is az
eddigiekhez hasonlóan folytathatják értékhordozó és -teremtő
tevékenységüket.
Kecskés Judit

Mi másról is lenne szó az Erzsébet-klub decemberi össszejövetelén, mint a karácsonyról.
Nagyné Szauzer Ildikó előadásában a szakrális, vallási és gasztronómiai hagyományok
mellett egyéb hagyományokat is felidéz majd az év legmeghittebb ünnepéről. Természetesen szó lesz névadónkról is, aki 1837. december 24-én látta meg a napvilágot.
„…Vasárnap-gyermek vagyok, Nap szülötte;
Trónom arany sugarából kötötte,
Koronám tündökletből fonta össze,
S van fénye száz-szám, laknám mind közötte.”
A jeles eseményt később meg is verselte, családjukban ezért mindig különleges helyet
foglalt el az ünnep, 1885-ben, például telt ház volt a gödöllői kastélyban, mert Rudolf is
megérkezett feleségével, Stefániával és a kis Erzsivel. Két év múlva nem- szeretem karácsonya volt Erzsébetnek, ötven éves lett… fájt a lába, és délre vágyott, melegebb égtájra.
Egy esztendővel később különös hangulata volt a király család karácsonyának: a gödöllői királykisasszony, akkor jelentette be mindenkinek, hogy menyasszony lett. Mária Valéria gondosan fel is
jegyezte érzéseit, arról a napról: „A Mama átölelte a Papát, és testvéri gyöngédséggel a hangjában így szólt: - Úgy, de úgy szeretlek.
Papa egészen elérzékenyült hangon kérdezte: - Na nem, tényleg?
Ezt is régen hallottam már. Amilyen izgatott voltam, mindjárt elsírtam magam, és ugyanakkor kétszeresen is boldog voltam, hogy
Ferenc és az én tiszta, fiatalkori frigyem az, ami a szülők egymásra találásának ezt a szép óráját elhozta.”
A boldogságnak gyorsan vége szakadt, Rudolf halála után már
sem Bécsben, sem, Budán, sem Gödöllőn nem karácsonyozott
család. Ahogy a Mama kívánta, délebbre mentek a Trieszt melletti, Miramare kastélyba. Még nem telt le a gyászév, a trónörökös
halálára emlékezve karácsonyfát sem állítottak…
És még egy karácsony, amiről szintén Mária Valéria írt feljegyezést Wallsee kastély, 1898. december 25.:
„Szívfájdító ünnep. Emlékezés arra, hogy ilyen napokon a Mama elhalmozott bennünket szeretetével. Amikor a Papának odaadtam ama vázák egyikét, amiket még a Mama
választott Münchenben, könnyekre fakadt.”
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Ünnepi fények
a Tűzoltóságnál

Ünnepélyes
keretek
között gyulladtak fel
a fények a tűzoltóság
épülete előtti hatalmas
fenyőn. A fára a Mesék Háza Óvodába járó
gyermekek készítettek
díszeket, november 29én pedig Mikulás váró
és karácsonyi dalokkal
köszöntötték a vasárnap kezdődő adventet. A rendezvényen Gémesi György

polgármester és Ürmösi Károly tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető
mondott
köszöntőt, majd
a Gödöllői Városi Fúvószenekar karácsonyi
dallamokkal teremtett ünnepi
hangulatot.
(k.j.)

STOP az erőszaknak

Kedves Tagok,
Mozgáskorlátozottak!
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Gödöllői területi csoportja decemberben 2 alkalomra hívja tagjait. Szokásos havonkénti fogadóóráját december 4-én, szerdán, 15 és 16 óra között
tartja.
Valamint szeretettel vár minden mozgáskorlátozottat
december 11-én 15 órakor adventi műsoros összejövetelére, melyre finom házi kínálni valókat örömmel elfogadunk.
Helyszín: Civil Ház, Gödöllő, Szabadság út 23.
Nem kötelező, de segítség a szervezéshez, ha az alábbi
elérhetőségeken visszajelzitek részvételeteket adventi
összejövetelünkre.
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com Telefon: 06/30-2952456 Weblap: www.mozgasserultek.hu
Amiben fogadóórán tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni: – tagkönyv érvényesítése; – információszolgáltatás
ügyintézéséhez „Lakás Akadálymentesítési Állami Támogatások” (LÁT) parkoló kártya, gépjármű adókedvezmény, autószerzési támogatás.

November 25-én Gödöllőn is megemlékeztek a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapjáról.
A nők ellen világszerte követnek el nemi erőszakot, családon
belüli erőszakot és az erőszak egyéb formáit. A téma nagyságrendje és valódi természete gyakran rejtve marad. Az ENSZ
közgyűlése 1999-ben nyilvánította e napot a nők elleni erőszak
megszüntetésének nemzetközi napjává.
A Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Csoportja felhívására november 25-én délután, a Gödöllői Önkormányzat előtt
mécseseket gyújtottak, így vállalva szolidaritást az áldozattá
vált nőkkel. A kirakott mécsesekkel a STOP szót formálták meg.
(b.j.)
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Adventi készülődés
Megkezdődött a karácsonyi készülődés, s december 1-jén, advent első
vasárnapján meggyújtottuk az adventi koszorú első gyertyáját, s ezen a
napon megkezdődött a keresztény egyházi újév is. Az advent a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (pontosabban december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól számított időszak.
A szó a latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz:
„Úr eljövetele”. Advent a karácsony előtti negyedik vasárnappal – más
megfogalmazásban a Szent András napjához legközelebb eső vasárnappal – veszi kezdetét, és a karácsony előtti vasárnapig tart. Az ünnepkör egyik legismertebb jelképe a koszorú, aminek hagyománya a XIX.
századig nyúlik vissza.

CIVIL KARÁCSONY
ÚJRA A FŐTÉREN

Az elsőt 1840-ben Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el,
és minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig. Ma az adventi
koszorúk általában fenyőágból készülnek, amiket négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe katolikus körökben egy rózsaszín kivételével lila.
A gyertyákat vasárnaponként gyújtják meg, minden alkalommal eggyel
többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: a hitet, a reményt, a szeretetet és
az örömöt, de egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre
(vagy közösségre) is utalnak: 1. Ádám és Éva – mint akiknek elsőként
ígérte meg Isten a megváltást (hit); 2. zsidó nép – akinek megígérte,
hogy közülük származik a Messiás (remény); 3. Keresztelő Szent János
– aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek szívéhez (szeretet); 4. Szűz Mária – aki megszülte a Fiút (öröm – rózsaszín
gyertya).
Az adventi időszakhoz – főleg a kisgyermekes családokban – egyre
inkább hozzátartozik az adventi naptár. A népszerű „időmérő” azonban nem is olyan régi keletű, mint azt gondolnánk. Az ötlet a német
származású Gerhard Langot nevezi meg az első tömegesen gyártott
adventi naptár megalkotójának. Lang az édesanyja által készített naptárból merített ihletet, aki kisfiának kedveskedett vele 1851-ben, amikor
a kis Gerhard, már hetekkel az ünnep előtt türelmetlenül számolgatta,
mennyit kell még aludni karácsonyig. Az édesanya ezért egy kemény
papírlapot huszonnégy részre osztott, mindegyik részre rátűzött egyegy darab csokoládét, majd megengedte, hogy a gyermek minden este
megegyen egyet-egyet közülük. Más források szerint nem csokoládé,
hanem rajzolt gyertyák kerültek a papírlapra, s az édességek csak a
XX. században kerültek az adventi naptárba. Amikor Lang felnőttként
elkészítette a saját adventi naptárát, ő sem édességet, hanem apró kis
kinyitható ablakokat tett rá, amik minden nap más képet takartak. Az ötlet megtetszett a német Sankt–Johannis nyomdának, és elkezdett olyan
adventi napatárakat gyártani, amelyek ablakai minden nap egy-egy bibliai idézetet rejtettek. Az első, csokoládéval töltött adventi kalendáriumot
az 1950-es évek végén dobták piacra.

Hozzon magával egy szép történetet
vagy verset és egy bögrét
a finom teához!
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!
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
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tarolt a szie
az Agrovirtuson
Szent István Egyetem csapatának győzelmével, érdekes
projektötletekkel és izgalmas
látványvilággal zárult a szeptember óta tartó Agrovirtus
versenysorozat és akadémia,
melynek fókuszában a hallgatók agrár-vállalatirányítási
készségeinek fejlesztése és
projektszemléletének formálása állt.
Az Agrovirtus verseny selejtezőjének száz csapata közül
a tíz legjobb vehetett részt az

csapata hozta el az aranyérmet, akiknek fejlesztési terve
egymillió forint értékű utazást ért. Második helyen az
Agro Mater (Corvinus Egyetem), harmadik helyen pedig
a Szlúszács (Szent István
Egyetem) csapata végzett,
akik a szervezők jóvoltából
egy-egy németországi szakmai
kiállításon
vehetnek
részt. Különdíjban részesült a Nyíregyházi Egyetem
NYErtesek és a Szent István
Egyetem zentai konzultációs

Agrovirtus Akadémián a megmérettetés döntőjére, ahol a
hallgatók egy ezer hektáros
gazdaságra kidolgozott fejlesztési tervet prezentáltak
neves
vállalatvezetőkből,
valamint agrár- és pénzügyi
szakértőkből álló zsűri előtt.
Az egyetemistáknak nem volt
könnyű dolga, hiszen úgy kellett 200 millió forintot felhasználniuk a gazdaság átalakítására, hogy azt már bizonyos
2020 utáni Európai Uniós direktíváknak is megfeleltessék.
Az izgalmas látványvilággal
rendezett döntőn a Szent István Egyetem Pregazd-Ászok

központjának csapata, a Kertész Sydicate 4.0. A verseny
nemzetközi vonalán döntőbe
jutó orosz, mexikói, grúz fiatalokból álló nemzetközi csapat
számára a szervezők pedig
biztosítják, hogy a bemutatott
projektötletüket a valóságban
is tesztelhessék.
A jövőre nézve a szervezők
szándéka, hogy az Agrovirtus verseny és Akadémia Magyarország után a határon túli
régiók és a V4 országok meghatározó agrár-egyetemista
tudásmegosztási színtere legyen, amihez az idei kiírás kiváló alapokat teremtett.

1 százalék
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Gödöllői Fenyőliget Óvoda
alapítványa, mely a „Gödöllői VI. számú Óvoda Gyermekeiért” alapítvány néven ismert, a személyi jövedelemadó
1 százalékából felajánlott összege a 2018. évben 134.617
forint volt.
Az alapítvány ebből az összegből 1 db. udvari játékeszközt
vásárolt.
Köszönjük felajánlásaikat és további támogatásukat.
Lajos Mihályné, az Alapítvány képviselője

2019. december 3.

SZENT MIKLÓSTÓL
A LUCA BOSZORKÁIG
NÉPHAGYOMÁNYOK ADVENT IDEJÉN
A Mikulás napi ajándékozás
mindannyiunk számára jól
ismert szokás, a gyerekek
által igen kedvelt és nagyon
várt ünnep, de vajon ki volt
az, aki megárvult leányok
ablakán pénzes zacskót dobott be, hogy azok férjhez
tudjanak menni? A hosszú
évek során vajon hogyan
lett Szent Miklósból Télapó
és az északi vidékekről
rénszarvas szánnal repülő rajzfilmhős? És vajon ki
emlékszik arra, hogy a nagymamája fokhagymával kente be a
kilincset a boszorkányok ellen? Különösen persze Luca napon,
amikor hajdanán ezen a napon a
Luca székét is illet elkezdeni faragni, miközben a lányok arra vártak,
hogy felugorjon az első gombóc a
fazékban, benne leendő férjük nevével.
Nos, aki szeretne többet megtudni
a decemberi népszokásokról, vagy
éppen felidézni gyermekkori emlékeit, azoknak december 6-án 16.00
órakor a Művészetek Háza rendezvény és kiállítótermében van a helye, ahol szeretettel és énekszóval
is vár minden érdeklődőt Benedek
Krisztina népi énekes, néptáncpedagógus.
Az előadás a Gödöllő Akadémia
bérletsorozat része.
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

Magyarok, akiket csodált a világ
Mondj egy magyart, aki
Hollywoodban csinált karriert! Talán nem tévedünk
nagyot, hogy erre Lugosi
Béla (minden idők Drakula
grófja) neve ugrik be elsőnek, vagy a híres rendező,
George Cukor vagy Gabor
Zsazsa, de mondhatnánk
még rengeteg nevet, sőt
mondunk is! Például Vilma
Bankyét, aki a némafilmek nagyasszonyaként olyan partnerekkel
tündökölt a filmvásznon, mint Rudolph Valentino, majd később profi

golfjátékosként
ért el sikereket.
És
ha
már
megemlítettük
George
Cukor
nevét, ne feledkezzünk
meg
William
Foxról
sem, aki Fried
Vilmosként született a Borsod
megyei Tolcsván. Bizony, a 20th
Century Fox alapítója épp úgy magyar származású, mint Ilona Massey. Az ő nevét ma már kevesen

ismerik itthon, pedig csillaga van
a hollywoodi hírességek sétányán.
De nézzük csak, hová merre vetődtek még magyarok, akiket ma is
tisztelettel emlegetnek! Maradjunk
még egy kicsit a művészetek terén,
mondjuk a zenénél. Számtalan
kiváló magyar zeneszerzőre lehetünk büszkék, köztük van Francisco José Deali is. Nos, az ő neve keveseknek cseng ismerősen, sőt az
sem sokat segít, ha eláruljuk eredetileg Debály Ferenc Józsefnek hívták. Pedig a nevét Dél-Amerikában
nagy tisztelet övezi, ami nem cso-

2019. december 3.
da, hiszen ő komponálta Uruguay
és Paraguay nemzeti himnuszát
is. De evezzünk, pontosabban
vezessünk más területre. Nézzük
az autóipart! Kérdés: Ki tervezte
a VW Bogarat? Nos, lehet, hogy
sokan meglepődnek, de a helyes
válasz nem Ferdinand Porshe, hanem Barényi Béla. Hogy ki ő? Nos,
többek között ez is kiderül abból a
könyvből, amely ötvenegy különleges magyar történetével ismerteti meg az olvasót. Filmsztárok,
táncművészek, tudósok, építészek,
mérnökön szerepelnek ebben a különleges, elgondolkodtató összeállításban.
(Sal Endre: Mi, magyarok - 51
hihetetlen történet a nagyvilágból)

blobzang rinpócse a Bagoly könyvesvoltban
November 22-én délután a Bagoly Könyvesboltban Magyarország legsikeresebb, legnépszerűbb (könyveinek eladott példányszámát tekintve is) írója, Lőrincz L. László
dedikálta legújabb könyvét. Igen sokan jelentek meg az összejövetelen, ahol az immáron 80 éves író (senkit se tévesszen meg ez a szám, Leslie barátunk olyan friss és
fiatalos, mint a könyveiben) rapidos lendülettel válaszolt a rajongók által feltett kérdésekre és látta el kézjegyzékével az elétolt műveket. Aki ismeri a Kicsik című művét,
annak sajnos még pár évet kell várnia a folytatásra.

Erzsébet királyné vers- és prózamondó verseny
Huszonötödik alkalommal rendezték a meg az Erzsébet királyné
tiszteletére -”Ujjongva lelkem nagy
magasra hág” címmel kiírt vers- és
prózamondó versenyt. A Gödöllői
Királyi Kastély Barátainak Egyesülete, a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ és a Gödöllői
Királyi Kastély által szervezett megmérettetésre a Barokk Színházban
került sor. A döntőben harmincegy
produkciót hallgatott meg a zsűri.
A kastély részéről dr. Papházi János, a Gödöllői Királyi Kastély
múzeumi osztályának vezetője
köszöntötte a megjelenteket, majd
a rendezvényt dr. Gémesi György
polgármester nyitotta meg, aki egyaránt méltatta a negyed évszázados múltra visszatekintő megmérettetés szervezőit, és résztvevőit.
Ezt követően Szlávik Jánosné, a
Gödöllői Királyi Kastély Barátainak
Egyesülete elnöke elevenítette fel a
vers- és prózamondó verseny történetét.
Pécsi Ildikó Kossuth-díjas, Érdemes- és Kiváló Művész, a rendezvény életrehívója - mivel advent közeledik - Juhász Gyula Karácsony
felé cím versével köszöntötte a
résztvevőket.
Hagyományosan még a versenyt
megelőzően átadták a Gödöllői
Kastélybarát Alapítvány Aranymedál díját, amivel a rendezvény szer-

vezésében és lebonyolításában tevékenykedők munkáját ismerik el. A
Pécsi Ildikó által alapított elismerésben idén a támogatók közül Bada
Márta, festőművész, a szervezők
közül pedig Horváth Péter, a Gö-

Varga Lili Csilla (Damjanich János
Általános Iskola), a III. helyezést
pedig Gera Viktória (Török Ignác
Gimnázium) érte el.
A II. korcsoportban az I. helyezést
Gazsó Leventének (Premontrei

döllői Városi Könyvtár és Információs Központ munkatársa
részesült.
A jubileumi rendezvényt
egy meglepetésvendég is
köszöntötte: „Erzsébet királyné” méltatta a magyar
nyelvet és az irodalmat szerető fiatalokat.
A rangos megmérettetésen
idén nyolcvanöt szavaló és négy
zenei produkció indult. A döntőben négy kategóriában harminc
vers és prózai, valamint egy zenei
előadó mutatta be tudását.
Az I. korcsoportban I. helyezést
ért el Kristóf Mátyás (Erkel Ferenc
Általános Iskola), II helyezett lett

Iskolaközpont), a II. helyezést
Barta Balázs Dénesnek (Hajós
Alfréd Általános Iskola), a III. helyezést pedig Papp Ágostonnak
(Premontrei Iskolaközpont) ítélte a
zsűri.
A III. korcsoport I. helyezettje De-

meter Szabolcs (Premontrei Iskolaközpont) lett, a II. helyezett Györfi
Krisztián (Aszódi Evangélikus Gimnázium), a III. pedig Balog András
(Török Ignác Gimnázium).
A zenei kategóriában Kovács Dominik (Velliciamo Művészeti Stúdió)
vehette át az I. díjat.
Gödöllő város különdíját Kupi Gréta
Boróka (Török Ignác Gimnázium),
Csepi Eszter (Gödöllői Református
Líceum), Ercsi Csongor (Hajós Alfréd Általános Iskola) és Kelemen
András (Gödöllői Református Líceum) kapta.
A zsűriben Fülöp Attiláné, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ nyugalmazott igazgatója, Buka Enikő, a Frédéric Chopin
AMI igazgatója, dr. Papházi János,
a Gödöllői Királyi Kastély múzeumi
osztályának vezetője, Bartos Janka, a 2018.évi szavalóverseny III.
kategóriájának győztese foglalt
helyet. A zsűri elnöke Pécsi Ildikó Kossuth-díjas, Érdemes- és
Kiváló Művész, a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete
Díszelnöke, Gödöllő Város Díszpolgára volt.
A jubileumi rendezvény alkalmából
a Solier Cukrászat támogatásával
a szervezők egy hatalmas tortával
lepték meg a résztvevőket.
A rendezvény a GödöllŐsz Fesztivál záróeseménye volt.
(k.j.)
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Nagy Sándor 150 – teljes képet adó konferencia
Nagy Sándor születésének 150. évfordulója alkalmából emlékkonferenciát szervezett
a Gödöllői Városi Múzeum. Az Erzsébet
Királyné Szálloda dísztermében megtartott
rendezvényen, amelyen dr. Gémesi György
polgármester és Kerényiné Bakonyi Eszter, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója
mondott köszöntőt, a Gödöllői Művésztelep
alapítói közé tartozó képző- és iparművész
életéről és munkásságáról átfogó képet kaphattak az érdeklődők.
A konferencián Nagy Sándor ismertebb
alkotásai – mint például a pesterzsébeti Árpád-házi Szent Erzsébet főplébániatemplom és Magyarok Nagyasszonya plébániatemplom üvegablakai, vagy a szabadkai
városháza üvegablakai – mellett kevésbé
a köztudatban lévő alkotásairól is szó esett.
De a résztvevők bepillanthattak a művész
életszemléletébe, a cserkészettel való kapcsolatába, és megtudhatták, milyen néprajzi
gyűjtéseket végzett.

A tanácskozás más művészeti területekre való kalandozásra is lehetőséget
adott. Ennek során Mészáros Márton PhD, irodalomtörténész, a Károli Gáspár
Református Egyetem, Általános Irodalomtudományi
Kutatócsoportjának
tagja
Nagy Sándor Ady Endre
verseihez készített illusztrációit mutatta be, Mészáros
Judit, Gödöllő város főépítésze pedig Nagy Sándor
és Kriesch Laura műteremházának
érdekességeivel, annak építészeti
erényeivel, műszaki problémáival
ismertette meg a hallgatóságot.
Természetesen szó esett arról is,
mire van/lenne szükség ahhoz,
hogy a mind építészetileg, mind képző- és
iparművészetileg jelentős épületet meg
tudjuk őrizni az utókornak.
Izgalmas előadást
hallhattak az érdeklődők Ninkov K. Olgától, a Szabadkai
Városi Múzeum művészettörténész-fő-

Így lehet szavazni a Prima
Primissima közönségdíjasára
Prima Primissima díjra jelölték Ferdinandy
György írót. A rangos
elismerésre
esélyesek
idei névsorát a díj honlapján tették közzé. A
magát gödöllőinek valló
és városunkhoz ma is
sok szállal kötődő írót a
Magyar Irodalom kategóriában választották be
a három „Prima” közé. A
közönségszavazás október 31-én kezdődött
és december 4-ig tart.
A szavazatokat a +3670/707-7000-as számon
lehet leadni a jelöltek
SMS kódjának beütésével. Egy SMS-ben csak egy jelöltre lehet szavazni.
A Magyar Irodalom kategóriában jelölt Ferdinandy György SMS
kódja: 2 Egy telefonszámról bármennyi szavazat leadható, azonban a sorsoláson 1 (egyszer) jogosult részt venni az adott telefonszám! A szavazás és a nyereménysorsolás részleteiről bővebben
a www.primaprimissima.hu/szavazas oldalon olvashatnak.
(ny.f.)

muzeológusától, aki arra
kereste a választ, miért nem
szerepel Nagy Sándor, a szabadkai városháza üvegablak
tervezőjének neve sem az
építéskor készült kiadványban sem az annak falán lévő emléktáblán.
Mindezek mellett az érdeklődők megismerhették az egykori gödöllői művésztelep
szellemiségét és hagyományait továbbvivő
Gödöllői Iparművészeti Műhely történtetét
és az ott folyó munkát, valamint a Gödöllői
Városi Múzeum Nagy Sándorhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásait.

(A rendezvényről bővebben és több
fotóval a szolgalat.com-on és
Facebook-oldalunkon olvashatnak.)
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Zeneiskolásaink sikerei
Ahogy előre halad a tanév, megkezdődtek
a különböző diákok számára kiírt versenyek, így azok a zenei megmérettetések
is, amelyekben rendre kiemelkedően szerepelnek a Fréderic Chopin Zenei AMI növendékei is.
Benedek Krisztina növendékei máris
két versenyről tértek haza kiemelkedő teljesítménnyel.
A Jászfényszarun megrendezett
X. Fény Fesztiválon Mázás Jázmin
népi ének kategóriában „Aranyfény”
minősítést kapott és „Kiemelkedő
szólista” különdíjban részesült.

Angyal Virág és Sághy Eszter a Nisztor Bertalanné Bukovinai
Székely Népdaléneklési Versenyen
szerepeltek kiválóan: Kiemelt Arany
– Emlékplakett fokozatot kaptak.
Szép eredmény született a VI.
Országos Bihari János Hegedű-,
Gordonka- és Vonós Kamarazenei
Fesztiválon is. A szóló hegedű kategória I. korcsoportjában Kiss
Emília Arany minősítést, Kamarás Jázon pedig
Ezüst minősítést
kapott. Felkészítő tanáruk Gálné
Bagi Márta, zongorakísérőjük Ferenczy Beáta volt.
Különleges
megmérettetésen indult el és
diadalmaskodott
Váray
Domonkos. Telek Zsuzsa (zongora) és Lázárné Nagy
Andrea (szolfézs) tanítványa a
Szokolay Inspirart Zeneszerzőversenyen – a Szokolay Sándor
Alapítvány zeneszerzői pályázatán – I. korcsoportban I. díjat nyert
a „Rondó a Tenkes Kapitányának

Ady Endre tiszteletére

Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából emlékkoncertet
tartottak a Királyi Kastély dísztermében. A november 21-ei rendezvényen a részt vevők előadásukkal a 20. század egyik legjelentősebb
magyar költője előtt tisztelegtek. Az esten fellépett a Gödöllői Szimfonikusok kamaraegyüttese, a Gödöllői Református Egyházközség
énekkara, Herczenik Anna (zongorán kísért Cser Ádám), a Budaörsi Sapszon Ferenc kórus és a Fővárosi Énekkar. Az eseményt
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Pest megyei Tagozata, a Török Ignác Gimnázium és a
Királyi
Kastély
szervezte. Az esten Bárdy Péter
alpolgármester
és Fábián Bertalan, a Török Ignác Gimnázium
igazgatója mondott köszöntőt.
(kr)

és Hüvelyk Matyinak” című szerzeményével. A darabot az ünnepélyes eredményhirdetés keretében december 9-én este a
Zeneakadémia Nagytermében, a „Magyar
Karácsony hangverseny” keretében mutatják be.
(k.j.)
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Adventi Ünnepi napok: programok minden este
December 1-jén, vasárnap este
kigyúltak az adventi fények
Gödöllő főterén, amivel kezdetét vette az Adventi Művészeti
Napok programsorozata. Az

adventi koszorú első gyertyáját Gémesi György polgármester gyújtotta meg, amit Balogh
Tamás református lelkész, dr.
Sztankó Attila, a Máriabesnyői
Nagyboldogasszony
Bazilika
plébánosa, Albert Gábor evangélikus lelkész és Lőrik Levente
baptista lelkipásztor közös imája
előzött meg.
Az ünnepi műsorban Rausch
Blanka és Babják Gábor a több száz fős
tömeggel közösen elénekelte a Fehér karácsony című dalt. Ezután
lépett színpadra a fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Talamba
Ütőegyüttes, amely műsorának végén közösen szerepelt az Erkel

Regionális Prima díjas a Fricska
November 29-én pénteken a
Gödöllői Királyi Kastélyban
adták át a Budapesti és Pest
megyei Regionális Príma díja-

kat. Az elismerést a Fricska
Táncegyüttes
is
átvehette,
Magyar
népművészet
és
közművelődés
kategóriában.
A díjat Demján
Sándorné,
a
díj alapítójának

özvegye adta át. Az elismeréssel járó pénzjutalmat a Fricska
saját újonnan induló iskolájának elindításába fekteti Ritmus
Akadémia
néven. Gratulálunk
a
Papp Gergely Bálint
és
Papp
Máté Bence,
Popovics Márk és
Szabó Dániel alkotta
formációnak!

Ferenc
Általános
Iskola csengettyűegyüttesével és kamarakórusával.
Az adventi művészeti napok a mai
naptól egészen december 22-ig színes és változatos
programokkal várja
látogatóit. Gödöllő művészeti
csoportjai mellett olyan sztár-

fellépők szórakoztatják majd az
idelátogatókat, mint:

December 7-én, szombaton 18 órától Serbán Attila és Polyák Lilla,
December 8-án, 18 órától a Kolompos Együttes,
December 13-án, 18 órától Sárik Péter Trió és Falusi Mariann,
december 14-én, 18 órától az Apacuka zenekar 20 órától pedig Caramel,
December 20-án, 18 órától Gájer Bálint,
December 21-én, 17 órától Szekeres Adrien.
A koncertek mellett az adventi forgatagot, ahol a vásár mellett minden délután kézműves foglalkozás várja a gyerekeket filmvetítések
is színesítik.
December 6-án, 19 órától A Grincs,
December 7-én a Holiday,
December 13-án a Nanny Mc Phee (A varázsdada),
December 20-án a Megjött apuci,
December 21-én pedig az Igazából szerelem című filmet vetítik.
Mindezek mellett december 5-től 8-ig a gyerekek minden délután
várja a Mikulás!
A részletes programól tájékozódhatnak a szolgalat.com-oldalon,
Gödöllő város Facebook-oldalán és a www.muza.hu oldalon.

Karácsonyi ajándék a jazzrajongóknak
Leslie Fodor Swing Unit: Tonight
Megjelent és megvásárolható a Leslie
Fodor Swing Unit,
azaz Fodor László
zenekarának albuma. A különleges, a
swing és a jazz kedvelőinek nagy örömet szerző összeállítást januárban már
hallhatta a közönség
az Erzsébet Királyné Szállodában. Az
albumon többek között Charlie
Christian, Fats Waller és George
Gershwin slágereiből válogattak,
valamint Fodor László és Holló
Aurél közös szerzeménye is hallható a korongon. De megszólaltatnak olyan slágereket is, mint a
Sweet Georgia Brown, az Airmail
Special vagy például a Body and
Soul és a Memories of You. A lemez anyaga többségében a múlt
század 20-30-40-es éveinek zenéjéből ad ízelítőt.
Nem csak a zenék különlegesek,
hanem a közreműködők is, a
Leslie Fodor Swing Unit ugyan-

is Fodor László mellett olyan kiváló zenészeket fog össze, mint
Dennert Árpád és Mátrai Zoltán
klarinétosok, Holló Aurél, aki vibrafonozik és xilofonozik, Korb
Attila és Nagy Iván zongoristák,
valamint a Hot Jazz Band alapja
a kísérőzenekar: Galbács István
dobol, Szabó Lóránt gitározik, Juhász Zoltán pedig bőgőn játszik.
A CD megrendelhető e-mailben
a fodorkoncert@gmail.com címen, valamint december 5-től
megvásárolható a Művészetek
Házában, a Gödöllői Szolgálat
ügyfélszolgálatán.
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Ütős sztori – Talamba 20
Húsz esztendeje alakult meg
a Talamba Ütőegyüttes. A zenekar rendhagyó módon nem
egy erre az alkalomra készült
albummal, hanem egy a jubileumra megjelentetett kön�nyvel – no és persze több
koncerttel – ünnepli a jeles
évfordulót.
A 20 nagyon ütős év – a Talamba sztori című könyvet a
múlt héten mutatták be a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs
Központban.

A rendezvényen Gémesi György
polgármester mondott köszöntőt,
amelyben kiemelte, a Debrecenből érkezett kiváló zenészek az
elmúlt évek alatt nemcsak gödöllőivé váltak, hanem a Talamba városunk kulturális életének

egyik meghatározó művészeti
csoportja lett. A polgármester
örömének adott hangot, hogy a
Talamba történetét
feldolgozó könyv
szerzője, Rácz Ráchel is gödöllői.
Mint az a bemutatón kiderült, a
könyv számtalan
érdekes történetet
tartalmaz,
amelyeken
keresztül
bepillanthatunk a
kulisszák mögé, a
koncertek és utazások sorába, s
ezzel együtt kirajzolódik előttünk
a Talamba tagjainak portréja is.
Az együttes idén több jubileumi
koncertet is tart, a gödöllői eseményre december 15-én kerül
sor a Művészetek Házában.
játszunk, és a magyar népcsoportok kategória mellett ebben az évben II. Rákóczi
Ferenc emlékezetének megörökítése volt a feladat.
A kiállítást Sz. Jánosi Erzsébet
festőművész, a Levendula Galéria vezetője köszöntötte, majd Danis János EFIAP/p
fotóművész,
az
MFVSz etikai bizottságának elnöke nyitotta meg. A
képek 2020. január
16-ig tekinthetők
meg a Művészetek
Házában.
(j.b.)

Magyar szemmel
Megnyílt a XIX. Nemzetközti
Magyar Fotószalon 2019. című
kiállítás a Művészetek Házában. A tárlaton a szervezet által
kiírt pályázat díjazott alkotásai

és a közép-magyarországra
vonatkozó válogatást tekinthetik
meg az érdeklődők.
A pályamunkákat idén első
alkalommal
öt
kategóriában lehetett benyújtani:
a természetfotó,
az általános, a

Különleges gödöllői CD
Igazi kuriózum volt idén Gémesi
Gergely legújabb művének ősbemutatója, mely alkotásból CD
kiadvány készült, így akár szép
ajándék lehet a közelgő ünnepekre is.
A mennyek kapujában című mű
zenei fohászban megfogalmazott
lelki keresztút. Az élet és halál
közti lét határvonalán keresi a kapaszkodókat, és talál rá a boldogsághoz vezető igaz útra. A teljes
mű leginkább az oratórikus műfajhoz áll közel, de keverednek
benne klasszikus és könnyűzenei
stíluselemek is. A szerző nemcsak a zenét komponálta, hanem
a dalok szövegét is írta, melyet
néhány liturgikus, latin sorral
egészített ki. A műben elhangzó
népdalhoz hagyományos zenei
és szöveges motívumokat is felhasznált. Kiváló művészek álltak
a produkció mellé, a több mint
100 fős apparátus szinte minden
résztvevője gödöllői, vagy helyi
kötődésű. A felvételen közreműködik a Gödöllői Szimfonikus Zenekar, a Cavaletta Nőikar, a Gödöllői Városi Vegyeskar, Danku

Eszter Anna (zongora és orgona),
Kósáné Szabó Beáta (akusztikus gitár), valamint a Frédéric
Chopin Zenei AMI és a Talamba
Ütőegyüttes is hozzájárult a végeredményhez. Szólistaként Czelleng Réka, Reményi Anna, Bene
Zoltán és Gombos Viktor énekelnek, a zenemű karmestere pedig
Farkasházi Dávid. Nagy kihívás
egy ilyen nagyszabású apparátus
felvétele és utómunkája, melyet
a kiváló hangmérnök, Brindzik
József készített. A kulturális csemegének ígérkező CD lemez december 16-tól már kapható lesz a
Művészetek Házában, a Gödöllői
Szolgálat Ügyfélszolgálatán. (b.j.)

2019. december 3.

gödöllői Szolgálat 19

kultúra

ARTjárás: különleges találkozások
Lapzártánkkal egyidőben különleges könyvbemutató zajlott
a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központban.
Elkészült ugyanis az ARTjárás - egy kiállítás lenyomata című kiadvány, ami
egyszerre művészeti katalógus és egyszerre irodalmi összeállítás, ami
lehetőséget ad a különböző művészeti ágak
összekapcsolására,
valamint átjárhatóságára.
A Múzeumok Éjszakája idei rendez-

vényeinek egyik rangos programja volt
a GÖMB (Gödöllői Művészbarátok)
és az IRKA (Irodalmi Kerekasztal)
közös kiállítása, ahol egymás mellett/egymást kiegészítve találkozhattak az érdeklődők a GÖMB alkotóinak
munkáival és az IRKA tagjainak papírra
vetett, a kerámiák, grafikák, térplasztikák
és egyéb művek által inspirált írásaival.
Az irodalom és a képzőművészet találkozását akkor a zenei élmények tették teljessé.
A most kézbe vehető könyvecskében a zenét
a fotó váltotta fel, a júniusban kiállított alkotásokat a Gödöllői Fotós Kör tagjai örökítették
meg.

A tél színei
Lőrincz Ferenc csodálatos téli képei a múlt évben már megmutatták számunkra, hogy ez a hideg, sokszor az elmúláshoz hasonlított évszak is
számtalan szépséget, mély gondolatokat és titkokat rejt. A korábbi alkotások, gondolatok mentén

újabb művek születtek, és december 15-én vasárnap, 16 órakor az Erzsébet Királyné Szálloda
dísztermében a régi és az új sorozat darabjaiból
közös kiállítás nyílik.
A rendezvényen Gémesi György, Gödöllő város
polgármestere és Laurán Csaba, az Erzsébet Királyné Szálloda igazgatója mondanak köszöntőt,
a kiállítást Sz. Jánosi Erzsébet festőművész, a
Levendula Galéria tulajdonosa nyitja meg.

GÖDÖLLŐI
IPARMŰVÉSZETI

MŰHELY
ZÁRÓESEMÉNY a MŰVÉSZI
IPAR – Nagy Sándorra (1869–
1950) emlékezünk című kiállításhoz kapcsolódóan a Gödöllői
Iparművészeti Műhelyben.
2019. december 8., vasárnap, 16
óra
A záróeseményen ŐRINÉ NAGY
CECÍLIA művészettörténész kurátori tárlatvezetést tart.
A záróesemény vendégművésze A. JOÓB EMESE énekes, kobzos előadó és leánya, ALBERT ANNA népdalénekes. Műsorukban
megszólalnak a Nagy Sándort ihlette balladatémák énekelt szövegei
(Kádár Kata, Budai Ilona, Szép Salamon Sára, és Júlia szép leány
balladája).
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata
Gödöllői Iparművészeti Műhely, 2100 Gödöllő,
Körösfői-Kriesch Aladár utca 15–17. 06 28 419 660 www.gimhaz.hu
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saját magunknak kell
kitapasztalni,
hogy
meddig lehet levágni.
Fontos az óvatosság
és a nyugodt környezet. A
macskáknál is hasonló a
helyzet, a hosszú karom beakadhat bármibe, beszakadhat, vérezhet.
Az ő életét is
nagyban megkönnyíthetjük,
ha megszabadítjuk felesleges szaruképződéseitől. A
legjobb módszer, ha a cicánkat
evés
után
kapjuk
el egy kis manikűrözésre.
Ilyenkor kicsit lelassul, de
fontos, hogy már kiskorában
szoktassuk őt az ilyen higiéniai
ápolásokhoz. Első lépésként
vegyük az ölünkbe, simogassuk, majd nyomjuk meg a tappancsát, hogy előbújjon
a köröm a szőr alól. A
karmot azon a ponton
vágjuk le, ahol már kezd

görbülni. Ugyanúgy, ahogy a
kutyáknál, a karom fehér részét kell eltávolítani. Ha cicánk
nagyon türelmetlen és ficánkol,
akkor várjunk egy kicsit, nehogy
véletlenül sérülést okozzunk
neki. Az egész egy türelemjáték,
de sok gondot megelőzhetünk

Mert a skandináv országokban
és tőlünk északabbra ezt meg is
teszik.
Miért nem ülhetnénk mi is ki a
kertbe télen a szárazabb napokon, estéken?
Nem kell hozzá más, csak meleg takarók, természetesen meleg ruha és egy jó pohár forralt
bor vagy meleg ital. A tűzrakót is

használhatjuk, mert nincs is varázslatosabb, mint téli estéken a
tűz körül ülni.
Idén, ahogy tavaly is, Gödöllő
skandináv kertjében erre december 7-én 10 és 15 óra között lesz lehetőség. A tavaszi,
nyári tanácsadások után, most
a forralt bor és a kakaó veszi
át a szerepet. A kert karácsonyi
díszbe borul és az ide látogatógatókat meleg italokkal látják
vendégül. Egy jó beszélgetés,
nézelődés tere ez a kert ilyenkor és különleges karácsonyi
ajándékok helyszíne is. Nincs
tömeg, se zaj és itt az emberek
jókat beszélgetnek egymással,
akkor is, ha nem ismerik egymást.
Egy remek szombati séta alkalmával szeretettel várjuk Önt és
a gyerekeket is a Bujtás kert
kertjébe! Vörösmarty utca 14.
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.hu

Kutya-macska manikűr
Szinte minden kutyás és macskás gazdi szembesült azzal,
hogy bizony elég kellemetlen
baleseteket tud okozni kedvencünk a körmével. De a
hosszú karom nem csak ránk
lehet veszélyes, hanem a háziállatunkra is. Ha a kutya nem
koptatja megfelelően a körmeit,
akkor az akár ízületi problémákhoz is vezethet. Nem mindegy,
hogy milyen talajon jár, a természetes koptatáshoz nem puha,
füves talajra van szüksége, hanem kavicsos földes területre. A
lakásban tartott kutyáknak rendszeres ápolásra van szüksége.
Ha a karmocskák kopogásából
halljuk kutyánk közeledtét, itt
az ideje a manikűrnek. Minél
hosszabbra hagyjuk a karmokat, annál hosszabbra nő a körömágy is. Ekkor a legkisebb
vágással is elérhetjük az érzékeny szövetet, sérülése pedig
óriási fájdalommal jár. Az első
feladat, hogy szerezzünk be

egy karomvágót. A saját körömvágó ollónk vagy csipeszünk a
kutyák számára nem megfelelő,
hiszen az ő szaruképleteik sokkal keményebbek, és vastagabbak. Minden kutya körmének a
vérerei különböző mélységben
nyúlnak be a karomba, ezért

2019. december 3.

vele. Az állattartással kapcsolatos felszereléseket és kiegészítőket keresse üzletünkben
(2100 Gödöllő, Kenyérgyári u.
2.) és webáruházunkban (www.
vetashop.hu).

Téli örömök
Idén igen lassan köszöntött be
a tél a kertekbe, de a téli munkák mellett egy kicsit évezzük
az örömöket is, amit a kert adhat, mert falevelek nélkül is lehet
szép egy kert. Amit nem szedtünk még össze, azt egy sarokba, ha összehúzzuk, remek téli
menedékhelyet tudunk
a süniknek
nyújtani.
Ne felejtsük
el a madarakat etetni,
mert lassan
ők is rászorulnak a téli
eleségre és
amellett, hogy a kertbe csalogatjuk és jól tartjuk őket, ha lesben
állunk az ablakban bepillantást
is nyerhetünk az életükbe. Nem
győzzük hangsúlyozni, hogy a
madárbarát kert kiemelt fontosságú a növényvédelemhez, nem
szabad elbagatellizálni! A kert
téli elrakása után pedig jöhetnek
az örömteli feladatok, az ünnepekre való díszítés és a kert téli
használata. A balkonládákat fenyőágakkal beborítva, néhány
tobozzal tarkítva szép téli együttest hozhatunk létre, de az üres

dézsáinkban is alkalmazhatjuk.
Nagyon sok helyen, meglepően
olcsón lehet már műanyag gömböket kapni, ezekkel megtűzdelve a legszürkébb terasz is ünnepi ruhába tud öltözni és télen
más oldaláról élvezhetjük akár
a teraszunkat, akár a kertünket.
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A kutyák alapvetően húsevő
állatok, ezért táplálékuk fő alkotóelemei a hús, illetve a különböző állati eredetű tápanyagok (tojás, tejtermékek, zsír, kötőszövet
stb.). Mindezek mellett a kutyák
olyan sikeresen alkalmazkodtak
az emberrel való együttéléshez,
hogy manapság táplálékukat jelentős részben növényi eredetű
alapanyagok is alkotják (gabonafélék és zöldségek). Napjainkban
a kutyák inkább tápot, kevésbé
„házikosztot” fogyasztanak.
A kutyatápok előnyösek abból a szempontból, hogy hosszú az eltarthatóságuk, könnyű az elkészítésük (hiszen csak ki kell tálalni), és egységes a beltartalmuk, ami mindaddig azonos marad, ameddig ugyanazt a
tápot etetjük.
Néha azonban belefér egy kis jutalomfalat az étrendjükbe, süssünk nekik ünnepi kutyakekszet!
Mézes kutyakeksz
Hozzávalók (kb. 2 és fél tepsihez): 150 g búzaliszt, 200 g zabpehely, 2
evőkanál méz, 2 tojás, 150 ml tej, 1 teáskanál csirke vagy marhahúsleves. Elkészítés: a hozzávalókat jól össze kell keverni, kis tallérokat
formázni az összegyúrt masszából, majd a tepsibe helyezett sütőpapírra kell tenni őket. Az előmelegített sütőben 220 fokon 10-15 percig
kell sütni. Utána a sütő ajtaját ki kell nyitni és így hagyni a kekszeket
megkeményedni.
Fűszeres kutyakeksz
Hozzávalók (kb. 15 darabhoz): 1 evőkanál olívaolaj, 1 evőkanál liszt, 2
tojás, 2 evőkanál felvágott petrezselyem, vagy pitypanglevél.
Elkészítés: a hozzávalókat jól összekeverni, majd egy teáskanállal kis
adagokat kell formálni belőle, melyeket a tepsibe helyezett sütőpapírra
kell tenni és az előmelegített sütőben 180 fokon 15 percig kell sütni.
Majd a kekszeket a kinyitott sütőajtó mellett megkeményedni kell hagyni.

Adventi kutyakeksz

kutyát mentettek
a gödöllői tűzoltók

November 22-én délután
csatornafelújítás
miatt
kiásott árokba esett egy
kutya Gödöllőn, a Játszóvár utcában. A négylábú
a lefolyó és a kiásott fal
közé szorult, ahonnan
önerejéből kiszabadulni
nem tudott. A gödöllői hivatásos tűzoltók kézi erővel a megriadt ebet a cső
mellől kiszabadították és
a gödörből sérülések nélkül kiemelték.
Fotó: PMKI Gödöllő HTP

TURUL

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

ÁLLATPATIKA
Hétvégén is nyitva
tartó ügyelet
9.00–19.00
Tel: 06-30-943-9898

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.

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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Terepfutás a város dzsungelében
November 10-én különleges
futóverseny zajlott le Gödöllőn. Az országban egyedülálló verseny lényege az volt,
hogy a futók 12 km-es távon
Gödöllő nevezetességeinek
érintése mellett, használták
a város épített és természetes akadályait, plusz ügyességi feladatokat oldottak
meg: lépcsőztek, átkeltek
a patakon, korlátokat és fát
ugrottak át, csúszdáztak, rönkön jártak, kosárlabdáztak és

ezek után jött még a fekete
leves…...
Az egész napos esőzés per-

sze ezeket az akadályokat
még nagyban meg is nehezítette, de a résztvevőket nem

tántorította el a táv teljesítésétől. Jövőre ismét lesz „Terepfutás a város dzsungelében”!

Fair Play-díjat kapott Gémesi Csanád és a magyar férfi kardválogatott
Az emlékezetes budapesti világbajnoki döntő – a dél-koreaiaktól
elszenvedett egytusos vereség
– után tett sportszerű nyilatkozatáért fair play díjat vehetett át a
magyar férfi kardcsapat a Nemzetközi Vívó Szövetség (FIE) lausanne-i gáláján.
A júliusi vb-n a férfi kardcsapatok
fináléjában az ázsiaiak 45-44-re
győztek – ezzel sorozatban harmadszor lettek világbajnokok –,
de az összecsapáson több vitatott ítélet született, a döntő után a
bírói testület fel is mentette a vb-

re vonatkozóan a további munkavégzés alól a közreműködő zsűripárost.

A hazai szövetség honlapja felidézte, hogy a
döntőt követő
sajtótájékoztatón az
újságírók bíráskodással
kapcsolatos
kérdést is feltettek, amire
a kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi Áron így reagált: „Természetesen voltak kétes találatok, de

22 karatés érem a IV. Saino Kupán
A Saino Se karatésai sikeresen
szerepeltek a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskolában megrendezett IV. Saino Kupa Karate-Do
Országos Bajnokságon, melynek
célja az volt, hogy minél több
gyermek megismerkedhessen a
versenyzéssel, szélesítve ezzel
a tradicionális karate utánpótlás
bázisát. A Magyar JKA Karate
Szövetség 22 egyesületének közel 180 versenyzője mérte össze
tudását a rangos viadalon.
Egyesületünk versenyzői a következő eredményeket érték el:
Kelemen András Kata (formagyakorlat) 1. hely, Kumite /szabad
küzdelem/ 2. hely
Kelemen Csaba Kata (formagyakorlat) 3. hely, Kumite /kötött küzdelem/ 3. hely
Kelemen Botond Kata (formagyakorlat) 3. hely
Koncz Bence Kumite (kötött küzdelem) 1. hely Kata /formagyakorlat/
2. hely
Kuti Zsombor Kihon (alapiskola) 1.

hely Kata /formagyakorlat/ 2. hely
Frey-Könczey Csenge Kihon
(alapiskola) 2. hely, Kumite /kötött küzdelem/ 3. hely, Kata /formagyakorlat/ 3. hely
Orbán Bálint Kihon (alapiskola)
2. hely, Kata /formagyakorlat/ 4.

hely
Pánczél Botond Kata /formagyakorlat/ 2. hely, Kumite /kötött küzdelem/ 5-8. hely
Gerőfi Csanád Kata /formagyakorlat/ 3. hely, Kumite /szabad
küzdelem/ 3. hely

nem emiatt kaptunk ki, nem szeretnénk erre fogni a vereséget”.
Ezután csapattársaihoz fordult,
és kérdésére Szatmári András,
Decsi Tamás és Gémesi Csanád
is megerősítette ugyanezt.
A FIE illetékesei már akkor jelezték, hogy sportszerűnek tartják a
nyilatkozatot, és a csapat tagjai
utóbb meghívót kaptak a közgyűlést követő gálavacsorára, ahol
Aliser Uszmanovtól, a nemzetközi szövetség elnökétől vehették
át a fair play díjat.
(Forrás: hunfencing.hu)
Vezsenyi András Kumite /kötött
küzdelem/ 3. hely, Kata /formagyakorlat/ 5. hely
Szatlóczki Vidos Kumite /szabad
küzdelem/ 3. hely, Kata /formagyakorlat/ 5. hely
Hamar Kata Kihon /alapiskola/ 3.
hely
Jéga- Szabó Áron Kata /formagyakorlat/ 3. hely
Sárvári Ádám Kihon /alapiskola/
3. hely
Hintenberger Belián Kihon /
alapiskola/ 3. hely
Csjernyik Gréta Kata /formagyakorlat/ 4. hely
Barcza Panni Kata /formagyakorlat/ 5. hely
Képes-Harjay Sára Kata /formagyakorlat/ 6. hely
Szűcs Franciska Kata /formagyakorlat/ 7. hely
Szabó Erik Kata /formagyakorlat/
8. hely
A csapat tagjai voltak még: Füsti Zente Márk, Magnucz Mátyás,
Bohus Bálint, Fekete- Nagy Levente, Patyi Anton, Orbán Balázs, Győri Gergő, Barabás Péter, Horváth Krisztián
Edző: Ács Tibor
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röplabda: Nyolc meccs után is nyeretlen a Gödöllő az NB1-ben
Újabb két mérkőzésen van túl a Gödöllői RC
női felnőtt csapata, akik papíron két hazai
meccsen vethettek volna véget a nyeretlenségi
szériának. Azért csak papíron, mert a gödöllői
egyetem sportcsarnokának beázása továbbra sem teszi lehetővé, hogy a gödöllőiek hazai pályán játszhassanak. A semleges pályán
megrendezett meccseken előbb a Diósgyőri
VTK bizonyult túl nagy falatnak a gödöllői fiataloknak, majd a tabella második helyén álló Fehérvár ellen is papírforma eredmény született.
A GRC nyolc forduló után három ponttal a hetedik helyen áll a nyolccsapatos alapszakasz
tabelláján és már csak a mieink nem nyertek
meccset.
NB I. Liga, alapszakasz, 7. forduló: Penta-Gödöllői Röplabda Club – Diósgyőri VTK: 0-3 (-16,
-16, -18); 8. forduló: Penta-Gödöllői Röplabda
Club – MÁV Előre SC: 0-3 (-17, -9, -11)

Idén is befedték a Táncsics műfüvet

Újra sátor alatt sportolhatunk
Az idei télen sem kell ázniuk
azoknak, akik a Táncsics Mihály úti Sportcentrum fenti
műfüves pályáján szeretnének sportolni, ugyanis az

elmúlt hétvégén téliesítettek
a pályát, azaz ismét felállították a sátrat. A leterhelt városi tornatermek kiváltását
szolgáló önkormányzati be-

Bravúrgyőzelem az őszi bajnok otthonában
A Biatorbágy otthonában zárta a 2019/2020-as Pest megyei I. osztályú bajnokság első felét a Gödöllői SK. A bajnokságban eddig veretlen hazaiak voltak a
mérkőzés esélyesei, ám a forduló előtt 11. helyen álló gödöllőiek Méhes Pál
és a csereként pályára lépő Pancsuska Tamás góljaival 2-1-re nyerni tudtak. A
Gödöllői SK 15 forduló után, 5 győzelemmel, 3 döntetlennel és 7 vereséggel a
tabella 10. helyén zárta az őszt. Pest megyei I. osztály, 15. forduló: Viadukt
SE-Biatorbágy – Gödöllői SK: 1-2; Pest megyei III. osztály Keleti-csoport,
15. forduló: GEAC-FISE – Tápiószőlős KSE: 4-4

Zsinórban hatodik meccsét is megnyerte a GKC
Tovább tart a gödöllői kézisek remek formája. Bartos Gábor együttese
előbb a BSC Budakalász otthonában tudott nyerni, majd hazai pályán a Pilisvörösvárt is legyőzte. A Gödöllői KC 10 forduló után a negyedik helyen áll
az NB II. Északi-csoportjában. NB II. Északi-csoport, 9. forduló: BSC Budakalász - Gödöllői KC: 27-33, 10. forduló: GKC – Pilisvörösvári KSK: 32-26

Kettős vereség a sakk csapatbajnokságon
A három éljátékosukat nélkülöző tartalékos gödöllőiek 5 pontos vereséget
szenvedtek a listavezető MTK csapatától. Szépségtapasz, hogy az utolsó
két partiban Ruttkay Péter és Sillye Kálmán lenyerte az ellenfele vezérét és
győzött. A csapat továbbra is a 10. helyen áll a tabellán, de egy mérkőzéssel
kevesebbet játszott. A szintén tartalékos második formációnak
Rigó József révén csak fél pontot sikerült elcsípni a minden táblán erősebb
Biatorbágy ellen. A csapat a 8. helyen áll a bajnokságban.
NB II., Erkel csoport
MTK Budapest-GSBE 8,5-3,5
Győzött: Sillye K., Ruttkay P.; döntetlen: Nagyajtai G., Kozma G., Hönsch
P.; vesztett: Burghardt J., Kőszegi L., Fehér M., Nagy A., Molnár L., Nagy
D., Dezső E.
Pest megye I/A
Biatorbágy II-GSBE II 4,5-0,5
Döntetlen: Rigó J.; vesztett: Veréb B., Vinnai K., Sztrehalet M., Horváth J.

ruházás nagyban segítette
a téli időszakban sportolni,
focizni vágyó gyerekeket és
felnőtteket abban, hogy a téli
időszakban is űzhessék szeretett sportágukat A számos
labdarúgó esemény mellett
az elmúlt években többek
között nemzetközi frizbi ver-

seny, 7-es Rögby bajnokság
és kutyás show is helyet
kapott a téli időszakban a
fedett műfüves pályán. A pályabérléssel kapcsolatban
a sporttelep üzemeltetőjét,
a Vüszi Kft-t lehet keresni a
06/20-461-6010-es telefonszámon!
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FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés
Gödöllő Város Képviselő-testülete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről valamint a polgármesteri
tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló önkormányzati
rendeletekkel módosított 1996. évi 12. (VI.3.) sz. önkormányzati rendeletében szabályozta GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés
adományozásának rendjét.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozható azoknak a
személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő város
fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetésben évente legfeljebb két
személy és egy közösség részesíthető.
A kitüntetés átadására 2020. március 15-én rendezett városi
ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és a képviselő-testület
munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségekre vagy
szervezetekre akit (akiket) méltónak tart e kitüntető cím odaítélésére 2019-ben.
Kérem, hogy javaslatát szíveskedjen postai úton a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre (postai cím: 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 6.) és/vagy
e-mailben a simon.edina@godollo.hu e-mail címre eljuttatni.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2019. december 6. (péntek) 12 óra
Molnár Gergely sk., a Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottság elnöke

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ
Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete - a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről - értelmében 2020-ben is szeretnénk átadni a MAGYAR
KULTÚRA Napja alkalmából a kimagasló teljesítmény vagy a
huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére a

GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT
A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek adományozható, akik (amelyek) kiemelkedő eredményeket értek el:
a.) a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési
munkájukkal,
b.) a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért végzett munkában,
c.) a közművelődés irányításában, társadalmi megújításában,
korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és meghonosításában.
„A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díjban egy
személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy legfeljebb két
személy részesíthető”.
Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával segítse a bizottság döntést
előkészítő munkáját.
A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre (postai cím: 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 6.) és/vagy a simon.edina@godollo.hu e-mail
címre megküldeni.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2019. december 6. (péntek) 12 óra
Molnár Gergely sk., a Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottság elnöke

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

December 2-8.:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
December 9-15.:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

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

Kiadók a GÖDÖLLŐI VÁROSI PIAC
területén az alábbi helyiségek:
1. csarnokban lévő 1 db. üzlet
2. emeleti részen 1 db. irodahelyiség
Érdeklődni lehet a GÖDÖLLŐI VÁROSI PIAC KFT ügyvezető
igazgatójánál, Fekete Zoltánnál, az alábbi elérhetőségeken:
Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2100 Gödöllő,
Szabadság út 3.
Telefon: 06-28/422-019; 06-30/503-0777
e-mail: gpiac@invitel.hu
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Állatgondozó munkatársat keresünk+
Gödöllői székhelyű, városüzemeltetéssel foglalkozó társaság
gyepmesteri telepére keres kutyákat szerető, hozzájuk értő,
lelkiismeretes, fizikai munkát is végezni tudó
állatgondozó munkatársat.
feladatai:
a kutyák napi szintű gondozása, élelmezése, tisztántartása,
futtatása a telepen;
örökbefogadással kapcsolatban az érdeklődők fogadása, segítségség nyújtás a megfelelő kutya kiválasztásában, adminisztratív feladatok lebonyolítása;
kapcsolattartás a telep vezetőjével, állatorvossal, elhullott állatok begyűjtőjével;
lakossági bejelentések fogadása és a felmerült problémák kezelése;
elkóborolt állatok befogása, telephelyre szállítása,
a telep takarítási, karbantartási, üzemeltetési feladatainak ellátása;
óvodás és iskolás csoportok fogadása, bemutatók tartásában
való közreműködés.
elvárások:
megfelelő gyakorlat állatgondozási területen,
B kategóriájú gépjármű vezetői engedély
előny:
gyakorlat gyepmesteri telepen, vagy állatmenhelyen;
gyakorlat kutya képzéssel foglalkozó iskolában, állatorvosi
rendelőben
munkavégzés helye:
Gödöllő, Körösi Csoma Sándor utca
jelentkezés:
Önéletrajzát a titkarsag@vuszikft.hu címre várjuk,fizetési
igény megjelölésével 2019. december 6-ig.
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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
+ Szadán a Margita utcában páratlan szépségű természetvédelmi terület ölelésében 3837 nm-en fekvő
2 romantikus családi ház díszparkkal és gazdasági udvarral eladó.
Aszfaltút Gödöllő centrum 5 percre.
I.ár: 129 M Ft. Érd: 06-20-770-4900
+ Eladó 47 m2-es 2 szobás téglaépítésű lakás Gödöllőn a Szabadka
utcában. Fűtés egyedi gázkonvektoros. 2 m2-es tárolóval rendelkezik. Iár: 25,5 MFt. +36303880622
+ Tulajdonostól eladó kétszobás,
erkélyes, első emeleti lakás Gödöllőn a Szt. István téren. Ára: 30 mil-

lió Ft. Ingatlanosok kíméljenek! Tel:
06-30-851-4252
+ Eladó Kistarcsán a Vereckei lakóparkban egy 53 nm-es, magasföldszinti, cirkófűtéses, jó állapotú,
tehermentes lakás. Érdeklődni
8-19 óráig a 06-70-576-9351-es telefonszámon.
+ Gödöllőn, Blahán az Akácfa utcában 1581 nm-es, rendezett, szép
telken 4 szobás, összkomfortos,
téglából épült, hőszigetelt, tehermentes családi ház eladó. I.ár: 60
M Ft. Érd: 06-20-573-2256
+ Gödöllőn, csendes környéken
Szt. János utcában, földszinti, 43

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik az elmúlt napokban
szóban, írásban, e-mailben, telefonon vagy a temetésen való
részvétükkel fejezték ki együttérzésüket édesanyánk, Szántai
Józsefné, Sárréti Gizella elvesztése alkalmából.
Lányai és családjaik
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: 06-20-241-0500
+ Eladó Gödöllő boncsoki részén
egy 2szintes, 2nappali+ 3szobás,
2fürdőszobás, téglából épült lakóház 120nm összterülettel 1000nmes telken. Az ingatlan zártkert megjelölésű, kerítve, villannyal ellátva.
I.á.: 22 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.: 45 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Domonyvölgyben egy
5260nm-es, 6 telekre felosztott
zártkerti ingatlan. A telkek darabonként 2,5 mFt-ért megvásárolhatóak. Érd.: 06-20-919-4870
+ 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.:
42 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Kistarcsán a Malom utcában egy ikerház 440nm-es telekrésszel, mely áll nappaliból lent,
tetőtérben 2szoba, erkélyekkel,
terasszal. I.á.: 30 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Zrínyi utcában
egy 85nm-es, vegyes építésű, 2,5
szobás családi ház 300nm-es telekrésszel. E.á.: 27 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadság
úton egy 2. emeleti, 2 szobás, erkélyes, teljesen felújított öröklakás.
I.á.: 28,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szent János utcában egy 4. emeleti, nappali+ 2félszobássá alakított, felújított öröklakás. I.á.: 29,9 mFt 0620-919-4870
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+ Eladó 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 szép panorámával rendelkező építési telek.
Közművek az utcában. I.á.: 13,9
mFt 0620-919-4870

hirdetés

+ Eladó Gödöllő palotakerti részén
4 emeletes házban egy 1. emeleti,
2szobás, erkélyes öröklakás cserélt nyílászárókkal. I.á.: 17,3 mFt
0620-919-4870
+ 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
ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn, frekventált helyen családi ház felső szintje, 2 szoba ös�-

szkomfort, tágas elől, hátul nagy
terasszal 1-2 fő részére azonnal
kiadó. 06-30-569-8137
+ Gödöllő belvárosában, a Kossuth
utcában 62 nm-es, 2 szobás, erkélyes lakás 2020 január 1-től hos�szútávra kiadó bútorozottan vagy
anélkül. 1 havi kaució szükséges.
Tel: 06-30-6276-133
+ Gödöllőn 3 szoba összkomfortos
kertes ház garázshasználattal kiadó! Havi 120.000 Ft + rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 06-20544-1761
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ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Pataktéri garázssoron január 1-től
GARÁZS KIADÓ. Tel: 06-20-3127243
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 GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat is szívesen fogadunk. Érd: 0620-9423-112, www.plastexpress.hu
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+ A Tessedik Sámuel Evangélikus
Szeretetszolgálat Nevelőszülői Hálózata nevelőszülőket keres Gödöllő, illetve Gödöllő Járás területéről.
Olyan elhivatott emberek jelentkezését várjuk, akik szívesen vállalnák, hogy állami gondoskodásban
élő gyermekeket a családjukba fogadva, szeretetben neveljék őket.
Elérhetőségeink: e-mail: neveloszulo.tessedik@gmail.com telefon:
06-20/294-7545
+ A Tessedik Sámuel Evangélikus
Idősek Otthona tálaló konyhába elsősorban nyugdíjas konyhai
munkavállalót keres. Érdeklődni:
tessediksamuel1@gmail.com vagy
telefonon: 0620/8247620.
+ A Tessedik Sámuel Evangélikus
Alapszolgáltatási Központ kisegítő

hirdetés

– 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
+ A Panda söröző PULTOST keres, továbbá az Autómosó női, férfi
munkatársat. KÁRPITTISZTÍTÓ
gyakorlattal rendelkezők előnyben.
Tel: 06-20-941-7670
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda,
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 06-20-

556-2653, 06-20-5431775, 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,
levelek
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,
28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK,
KONVEKTOROK
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karbantartása felújítása, javítása.
Tel: 06-20-9527-289, 06-28-476229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája
van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
06-30-333-9201
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+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70502-5620
+ 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. További 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 06-70-6487660
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI
CSERE, SZÚNYOGHÁLÓ készítés, redőnyök motorizálása, árnyékolás technika automatizálás
egész Pest megyében garanciával,
megbízható szakembertől. Ingye-
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nes kiszállással. 0670-418-3032
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések
megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje. Csatorna
kamerázás. VÍZSZERELÉS. 0620-491-5089
+ LAKÁSSZERVIZ! -Nyílászárók,
ajtók, ablakok javítása. -Zárak, zsanérok, javítása, heveder zár felszerelése. -Vízszerelés: konyha, fürdő,
wc. -Bútorszerelés: új, meglévő javítása. -Laminált padló lerakás. 0670-201-1292
+ 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: 06-30-210-48-53
+ Párás, penészes az otthona?
Megoldás Aereco légbevezető bemarásával! Nyílt égésterű gázkészülékhez, kandallóhoz, kályhához
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is! Kor-Mon Nyílászáró
Kft. Gödöllő, Kossuth L.
u. 26. Tel.: 06-30-398-4815; 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.: 06-30-39848-15
+ TETŐFEDÉS Régi és
új tetők javítása, tetőszerkezeti munkák, tetőfedés, ácsmunka, bádogos
munka,
ereszcsatorna,
Lindab tetőfedés, lécezés,
fóliázás,
ereszdeszkák,
madárdeszkák
festése,
palajavítások, kúpcserép
lekenése,
leszögelése.
Bármilyen kisebb javításokat is vállalok. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!
Érdeklődni:
06-30-5268532
+ 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, ápo-

lása. Talpmasszázs. Óvakodjon a
feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi
József 06-20-532-7275
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OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén
jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
+ MATEMATIKA – korrepetá-
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lást (2.általánostól),
emelt- és középszintű érettségire való
felkészítést
vállal
gödöllői középiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták
segítése is! 06-20380-2268 (du., este
hívható)
+ ANGOL OKTATÁS.
Elsősorban
haladóknak beszédközpontú,
üzleti
angol és levelezés,
külföldi munkavállalásra felkészítés,
állásinterjú/ prezentáció, előadás előkészítése, társalgás.
06-70-200-2911
+ NÉMET ÓRÁKAT
adna gyakorlott nyelvtanár kezdőtől a középfokig minden szinten és mindenkinek. Tel: 06-70232-7133
ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia
szakbecsüs díjtalan kiszállással
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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 eredeti 6 személyes HERENDI étkészlet (23
db) szolid mintázattal. Csodás
karácsonyi ajándék lehet. Ár:
178.000 Ft. Tel: 06-50-1095264
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
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. 28/417913
+
ALMAVÁSÁR
Csányi alma eladó:
ÉDES (KR-11-es)
és ZÖLDALMA 150200 Ft/kg. Ugyanitt
LÉ ALMA 100 Ft/kg.
Tel: 06-20-4359-650
+ Gödöllőn SZERVESTRÁGYA
IN-

GYEN elvihető: 06-70-6307304
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! Most még a régi áron!
Érett marhatrágya 60 l-es kiszerelésben 1000 Ft/zsák. Szállítás megoldható. Rendelhető:
06-20-469-9295
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Beküldési határidő:
2019. december 17.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Mogyorósi Judit, Fekete Mihály
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Grunner Gabriella, Bakos Tímea
A Happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Soós-Závodszky
Johanna
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Végh Szilvia, Merényi István
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Seregélyes Mónika, Paszera András Dénes
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton,
akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!
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