
Gödöllőn is katasztrófahely-
zetet teremtett az időjá-
rás a múlt héten. A hétfőn
kezdődött ónos eső miatt
több napon át áramkima-
radással, közlekedési ne-
hézségekkel kellett szem-
benézniük a városunkban
élőknek.

A VÜSZI, a közterület-felügye-
let munkatársai, a katasztrófa-
védelem és a polgárőrség tagjai
éjjel-nappal dolgoztak a baleset-
veszélyes helyzetek elhárításán.
Az összehangolt munkának kö-
szönhetően személyi sérülés nem
történt, a gödöllői faállományban
keletkezett károk azonban több tíz-
milliós nagyságrendűre tehetők.
December 1-jén, a késő délutáni

órákban vált szükségessé az első be-
avatkozás, ekkor már „megindultak”

a fák az Alsóparkban, ami a VÜSZI
vezetője, Lantai Csaba szerint a vá-
ros területén a legsúlyosabb károkat
szenvedte el. A parkon átvezető uta-
kat a balesetveszély miatt lezárták,

bár ezt a gyalogosok egy része, saj-
nos, figyelmen kívül hagyta. Csupán
a szerencsének köszönhető, hogy
senki sem sérült meg az arra járók
közül. Az ágleszakadások, fakidőlé-

sek miatt járhatatlanná váltak az
utak, s megrongálódott a Művé-
szetek Háza mögötti fahíd is.
A jegesedés nem kímélte az Er-

zsébet-parkot sem, ennek területén
alpintechnológiával dolgozó favá-
gók segítségét is igénybe kellett
venni, ők gondoskodtak többek
között a Táncsics Mihály úti Óvo-
dához tartozó területen is a bal-
esetveszély elhárításáról.
Városunk két nagy parkjában

százszámra dőltek ki a fák, amik-
nek az elszállítása még mindig fo-
lyamatban van, s várhatóan még
jónéhány napot igénybe vesz. A
letört, kidőlt, kivágott fákat az ön-
kormányzat közigazgatási és szo-

ciális irodájával és a Forrás Szociális
Segítő és Gyermekjóléti Szolgálattal
egyeztetve a városunkban élő rászo-
rulók között osztják szét.

(folytatás a 2. oldalon)
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Megkezdődtek a váróterem kialakításának
munkálatai a vasútállomáson. A tervek szerint
februárra készülnek el vele. (2. oldal)

Telt ház előtt szólaltatta meg Haydn A terem-
tés című oratóriumát december 6-án aGödöl-
lői Szimfonikus Zenekar. (5. oldal)

A Gödöllői Taekwon-do SE 15 versenyzője 24
éremmel tért haza a szerbiai Topolyán megren-
dezett versenyről. (8. oldal)

Évek óta nem volt ilyen az időjárás

Ónos eső: több tízmilliós károk
December 6-án megnyílt az adventi
vásár Gödöllő főterén, ahol finom
ízek, igényes kézműipari termékek
és a hatalmas, feldíszített fenyőfa
várja az ünnepre készülőket. A fa alá
valókból december 23-ig válogathat-

nak az érdeklődők, akiket szombaton
és vasárnap délutánonként ünnepi
műsorral várnak a városi művészeti
csoportok és az iskolások.
A vásár nyitónapján – a gyerekek

nagy örömére – a Mikulással is talál-
kozhattak az erre járók.

(folytatás a 3. oldalon)

Adventi vásár

Megnyitott
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Az összesen 1,37 milliárd forint  
összköltségű gödöllői szennyvíztisztí-
tó telep fejlesztése során a telepet kor-
szerűsítik és új műtárgyakkal bővítik, 
hogy a létesítmény maximálisan meg-
feleljen a jelenlegi jogszabályoknak és 
környezetvédelmi előírásoknak.
A 1,253 milliárd forintos pályázati 
támogatással megvalósuló fejlesztés 
munkálatainak második ütemében 
idén ősszel az üzemeltető átirányítot-
ta a szennyvizet az új biológiai tisztító 
műtárgyakra és ezzel párhuzamosan 
megkezdődött a régi medencék felújí-
tása. Az átirányítást követő laboratóri-
umi vizsgálatok szerint a kibocsátott 
tisztított szennyvíz korábban kifogá-
solt paraméterei már nem haladják 
meg a megengedett határértékeket, így 
a szennyvíztelep bírságolása megszű-
nik. Az új műtárgyak már működnek 
és biztonságosan üzemelnek, a régi-
eket kitisztították, a felújításukat kö-
vetően pedig visszakapcsolják őket a 
rendszerbe.
Gödöllő Város Önkormányzata tisz-
telettel meghívja Önt egy terepbe-
járással egybekötött lakossági nyílt 
napra, ahol megtekintheti az új bioló-
giai tisztító műtárgyakat működés köz-
ben, illetve informáljuk a beruházás 
eddigi és további lépéseiről.
A rendezvény időpontja: 2014. de-
cember 16., kedd, 14:00-től
A rendezvény helyszíne: Gödöllői 

Szennyvíztisztító Telep (2100 Gödöl-
lő, Horgásztó utca)
A helyszínre 13:50-kor különjáratú 
busz indul a Polgármesteri Hivatal par-
kolójából. A rendezvény külső helyszí-
nen lesz, ezért arra kérjük, ennek meg-
felelően öltözzön! A terepbejáráson 
15-20 fős csoportokat indítunk.
Részvételi szándékát az info@ten-
derpress.hu e-mail címen, vagy a 06-
80-31-5010 zöld számon (kedden és 
csütörtökön 14:00 és 16:00 óra kö-
zött) szíveskedjen jelezni! A terepbe-
járásra a regisztráció a működő ve-
szélyes üzemű telep miatt szükséges!
Megtisztelő jelenlétére feltétlenül szá-
mítunk!
Üdvözlettel,
Dr. Gémesi György, Gödöllő város 
polgármestere

PROGRAM:
13:45-14:00: vendégek érkezése
14:00-14:05: Gyenes Szilárd alpolgár-
mester köszöntő beszéde
14:05-14:10: Gál István, a kivitelező 
cég munkatársának beszéde
14:10-15:00: Terepbejárás vezetett túra 
keretében

MEGHÍVÓ
GÖDÖLLŐ VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE 
NYÍLT NAP

(Folytatás az 1. oldalról) 

Sosem volt még olyan kihalt a 3-as 
főút, mint december 2-án és 3-án. 
Az utat lezárták, mivel az úttestre 
szakadó fák és a leszakadó felsőve-
zetékek miatt járhatatlanná vált. Nem 
közlekedett a HÉV sem, mivel ennek 
a vezetéke is több helyen megrongá-
lódott. 

A gödöllőiek még szerencsésnek 
mondhatják magukat, városunkban 

ugyanis nem bénult meg a közleke-
dés, az M3-as autópálya – aminek 
használatát ideiglenesen ingyenessé 
tették – járható volt, s ha jelentős ké-
sésekkel is, folyamatos volt a vasúti 
közlekedés is. 

A városi utak járhatóvá tételén fo-
lyamatosan dolgoztak a VÜSZI mun-
katársai, akik első lépésként ezek 
mentén gondoskodtak a leszakadt 
ágak, kidőlt fák eltávolításáról, majd 
a közintézmények környékén és a 
lakótelepeken végezték el a szüksé-
ges munkákat, s ezt követően kezd-
ték meg a parkokban a kárelhárítást. 
Mindezek mellett folyamatosan igye-
keztek eleget tenni a lakossági igé-
nyeknek is. Lantai Csaba elmondta, 

több mint 100 lakossági be-
jelentést kaptak a jég okozta 
károk miatt. Munkájukat ne-
hezítette, hogy nem egy eset-
ben az ágakra rakódott jeget is 
el kellett távolítaniuk.  VÜSZI 
igazgatója egyúttal köszöne-
tét fejezte ki a lakosságnak, 
amiért rendkívüli türelemmel, 
maximális partnerséggel kezelte a ki-
alakult helyzetet. 
A közlekedési nehézségek mellett a 

legnagyobb gondot az áram kimara-
dások okozták. Hétfőn este városunk 
egy része is sötétbe borult, ezen a 
szakaszon azonban hamar sikerült 
megoldani az áramellátást. A végle-
ges helyreállítás azonban csak a hét 

végén történt meg, amikor egy időre 
ismét szünetelt a szolgáltatás. 

A rendkívüli időjárási viszonyok, 
és a Gödöllő közelében leszakadt 
nagyfeszültségű távvezeték miatt a 
térség hulladékfeldolgozási központ-
jában, Kerepes Ökörtelek-völgyben 
sem volt áram. Szünetelt a fűtés, 
és a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 
ügyfélszolgálatát sem telefonon sem 
interneten nem érték el az ügyfelek. 
Farkas Balázs, a Zöld Híd Kft. ve-
zetője lapunknak elmondta, a kézi 
válogatás a katasztrófavédelem mun-
katársainak köszönhetően indulha-
tott el, akik szombatig ideiglenesen, 
agregátorral biztosították az ehhez 
szükséges áramellátást. A szolgálta-
tási területhez tartozó 109 településen 
a rendkívüli helyzet ellenére fennaka-
dás nélkül, folyamatos volt a hulla-
dék elszállítása.                                    jk

Mindenki számára hozzáférhetők a csúszásmentesítők

A VÜSZI az elmúlt évben nagy sikerrel hirdette meg azt az akcióját, aminek keretében a lakosság számára megköny-
nyítette a csúszásmentesítő anyagok beszerzését. 
A kezdeményezést azért tartották szükségesnek, mert sok lakossági jelzést kaptak, miszerint csak nehezen, és rend-
kívül drágán tudják beszerezni a különböző szóróanyagokat azok, akik ezt nem közületként kívánják megtenni. A 
tavalyi akció sikere alapján tehát idén is kedvezményesen juthat hozzá a lakosság a különböző szóróanyagokhoz. 

Megkezdődtek a váróterem kialakí-
tásának munkálatai a vasútállomá-
son. Az önkormányzat és a MÁV 
közötti többszöri egyeztetés után si-
került megoldást találni arra, hogy a 
konténeres jegypénztár-váró helyett 
komfortosabb körülményeket alakít-
sanak ki.
Ennek során a helyiségben két jegy-
pénztárt, valamint a vágányok felőli 
oldalon akadálymentesített bejáratot 

alakítanak ki. Az építési munkákat 
követően költöztetik át az új helyre a 
jegypénztárakat.
A váróterem kialakítás mellett sor 
kerül az állomás területén lévő szo-
ciális helyiségek rendbetételére is. 
Az utasok a tervek szerint februárban 
már az új helyen, a jelenleginél sok-
kal kulturáltabb körülmények között 
vásárolhatják meg jegyüket. 

jb

A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. december elsejétől már nem 
gyűjti be kétheti rendszerességgel a zöldhulladékot a lakos-
ságtól. A közszolgáltató téli gyűjtési rendet vezet be, amely 
december 1-jétől március 31-ig tart és ebben az időszakban 
csak háztartásonkénti szelektív gyűjtést végez.

Gödöllő egyik felén az eddig megszokott páros hét helyett páratlan héten, 
szerdai napon kerül elszállításra a szelektív hulladék. A tavalyi tapasztala-
tokból kiindulva a szolgáltató novemberben célzottan, levélben értesítette 
azokat a háztartásokat, ahol a szelektív gyűjtés hete megváltozik. 
Épp ezért a szolgáltatót is meglepte, hogy több háztartás december 1-je 
után, közel kéthetes késéssel kapta kézhez az értesítést. 
A háztartásonkénti szeletív hulladékgyűjtéssel érintett utcák páros, illet-
ve páratlan hétre vonatkozó listája a szolgáltató honlapján természetesen 
megtalálható (www.zoldhid.hu/kft/Godollo_). 
A gyűjtési napok könnyebb megjegyezhetősége érdekében a már megszo-
kott formájú gyűjtési naptárt is mellékelte honlapján a közszolgáltató az 
érintett háztartások részére. A Zöld Híd ezúton is tájékoztatja az érintett 
háztartásokat, hogy 2015. április elsejétől automatikusan visszaáll a nyári 
gyűjtési rend, amiről külön értesítést nem küldenek

Évek óta nem volt ilyen időjárás

Ónos eső: több tízmilliós kár
Dolgoznak a vasútállomáson

Készül az új váróterem!

Fontos változás Gödöllőn a szelektív gyűjtésben

Téli menetrendre váltott a Zöld Híd

 MTI Fotó: Mihádák Zoltán

Fotó: Szitás Vanda Erika/Facebook
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Nem csak vásárolni, segíteni is lehet

Megnyílt az adventi vásár

Pályázati pénzekre számítanak a fejlesztéshez

Gödöllői HÉV, 2-es metró – tervek

TIG: Four for Europe

Harmadik helyezés

Terítéken a változások a tervek

Többlakásos társasházak

(folytatás az 1. oldalról)

A főtéren a kézművesek portékái
és a finom karácsonyi ízek mellett
színes programok várják az érdek-
lődőket. Ide érkezik meg december
14-én a Betlehemi láng is. A már
hagyományos láng átadó ünnepség
vasárnap 16 órakor kezdődik.
Gödöllő főtere, az adventi vásár a

helyszíne a Társadalmi Felzárkózta-
tási Program keretében megszerve-
zett városi gyűjtésnek is. A program
keretében a szervezők igyekeznek
minden közösséghez befolyó ado-
mányt összegyűjteni, amit majd az
év során aktualizált Szociális Térkép
és az egyes szervezetek listája alap-
ján osztanak ki. Annak érdekében,
hogy bárki könnyen tudjon adakozni,
illetve ha rászorult bármikor tudjon
segítséget kérni, az adventi vásáron
(Gödöllő főterén) egy faház került
felállításra
A faház az alábbiak szerint tart

nyitva: pénteken 16-tól 19 óráig,
szombaton 9-től 18 óráig, vasárnap
9-től 15-ig.
A pénzadományokat a Segítség

Közalapítvány alábbi számlájá-
ra: BBRT 10103836-13223239-

00000003 várják, az egyéb tárgyi
felajánlásokat a Forrás Szociális
Segítő és Gyermekjóléti Szolgálaton
keresztül lehet továbbítani a rászoru-
lóknak.
Ebben az időszakban sok adomány

érkezik városunkba, a civil szerveze-
tek több gyűjtésbe is bekapcsolód-
tak. Így például a a Magyar Élel-
miszerbank Egyesület gyűjtésébe,
ami országszerte közel 140 város-
ban, 257 helyszínen zajlott. A két-
napos akció során összesen mintegy
195 tonna tartós élelmiszert gyűjtött
3500 önkéntes, ez a szám pedig 55

tonnával meghaladja a 2013-as érté-
ket. Az alapítvány önkéntesei 50 fő-
vel vettek részt a gyűjtésben, s 3780
kg élelmiszert gyűjtöttek össze, ami
a Gödöllőn és környékén rászoruló
családokhoz kerül.
Oroszországi exportból visszatar-

tott, Európai Uniós forrásokból fi-
nanszírozott alma is kerül a gödöllői
rászoruló családokhoz. Ezt a Máltai
Szeretetszolgálat jutatta el kampá-
nya során városunkba, s a Megújuló
Nemzedékért Alapítvány juttatja el a
rászorulókhoz.

(l.t.)

A Four for Europe versenysorozat
regionális fordulójából az országos
döntőbe jutott a Török Ignác Gimná-
zium csapata, az Európium. A csapat
tagjai: Bucsai Dóra, Dévai Lilla,
Poroszkai Fanni, Südi Beáta. A
verseny témájáról a neve is sokat el-
árul. Négy fős csapatok mérték össze
tudásukat az Európai Unió működé-
sével, mindennapjaival és jövőjével
kapcsolatos feladatokban. A döntőbe
jutás egyik feltétele volt egy kisor-
solt országot (Portugáliát) bemutató
iskolai nap megszervezése.
Anap első felében különböző tanó-

rákon ismerkedhettek meg a diákok
Portugália földrajzával, gazdaságá-
val, történelmével és művészetével.

Emellett számos izgalmas program
várta őket az óraközi szünetekben,
például egy Cristiano Ronaldo imi-
tátor verseny, és egy dekázó-verseny.
A kevésbé sportosakat műveltségi
vetélkedő és kiállítás várta.
A délután folyamán egy elő-

adás-sorozaton vehettek részt az ér-
deklődő diákok. Szó esett az Eras-
mus+ programról, hallhattak egy
portugáliai élménybeszámolót, meg-
ismerkedhettek a portugál borászattal
is. Az előadásokat süteménykóstoló
zárta.
Lapzártakor érkezett a hír, hogy a

kecskeméti országos döntőben a 332
induló közül a 3. helyen végeztek a
törökös fiatalok. (S.B.)

„Startvonalra” került a 2-es
metró és a gödöllői HÉV ösz-
szekötése az Örs vezér tere
alatt – közölte a Budapesti
Közlekedési Központ (BKK).

A HVG-ben megjelent tájékoztatás
szerint a megfelelően előkészített
tervek elengedhetetlen feltételei an-
nak, hogy Budapest sikeresen pá-
lyázzon a kivitelezéshez szükséges
pénzekre, amint megnyílnak az EU-s
közlekedésfejlesztési források.
A tervek szerint a két vonal az Örs

vezér terén találkozik, a vasúti pálya
jelenleg a Pillangó utca állomásnál
süllyed a föld alá, majd Körvasút
megállóhelynél bukkan a felszínre.
A tervezett új Örs vezér tere állomást
a Kerepesi út közepén, a jelenlegi
gyalogos-aluljáró alatt alakítanák ki
a mínusz 2. szinten. Az új állomásról
lehetőség lenne közvetlen gyalogos
kapcsolat kialakítására a két nagy
bevásárlóközpont, illetve a Kerepesi
úti lakótelepek felé.

A metró üzemhatára a közeljövő-
ben is az Örs vezér terén marad, a
szerelvények ezen a ponton túl nem
közlekednek, a jelenlegi HÉV-sza-
kaszon a felsővezetékes rendszerű
üzemet tartanák fenn. A két rendszer
fizikai összekötésével megszűnne az
átszállási kényszer Budapest számos
városrésze felé, a mai gödöllői HÉV
vonalán pedig gyakrabban közleked-
nének a szerelvények. Az Örsön az
átszállást is számítva 15 perc menet-

idő-megtakarítás várható, Gödöllő és
a Déli pályaudvar között a menetidő
jellemzően 30 százalékkal csökkenne.
A HÉV vonalára korszerű, nagy

befogadóképességű járművek is ér-
keznének, amelyek a metró és a mai
HÉV vonalán is képesek közlekedni.
A szerelvények a tervek szerint 20
méterrel hosszabbak lennének, mint
a jelenlegi Alstom-szerelvények, és
20 százalékkal több férőhellyel ren-
delkeznének. (ny.f.)

Többlakásos társasházak közös
tisztségviselőinek részvételével
szervezett fórumot dr. Pappné Pin-
tér Csilla, a 7. sz. választókerület
önkormányzati képviselője és a La-
kásszövetkezetek és Társasházak
Gödöllői Egyesülete részéről Dolá-
nyi Sándor. A találkozón számta-
lan aktuális kérdést áttekintettek. A
tervezett fejlesztésektől a szociális
helyzeten át szó esett mindarról,
ami aktuális, érdekli a választóke-
rületben élőket, és feladatot jelent
az októberben megválasztott képvi-
selőnek.
Az együtt gondolkodás és cse-

lekvés folytatásaként egy formai-
lag kötetlen eszmecsere keretében
megvitatták a résztvevők az utóbbi
időben felmerülő lakossági igénye-
ket, észrevételeket, megtervezték az
együttműködés menetét. Az önkor-

mányzati választási ciklusprogram
területi megvalósítása képezte a be-
szélgetés lényegét.
A társasházak megbízottjai be-

számoltak a lakókat érintő és fog-
lalkoztató közlekedési, parkolási
közbiztonsági helyzetről, a házak és
azoknak környezetét meghatározó
tereprendezési elképzelésekről. A
januári találkozón ezekkel a témák-
kel foglalkoznak majd.
A rendezvényen megjelenő Roma

Nemzetiségi Önkormányzat képvi-
selője bejelentette, hogy önként vál-
lalt munkával ők is bekapcsolódnak
az önkormányzati képviselői prog-
ram megvalósításába.
Az évvégéhez közeledve megbe-

szélték a karácsonyi adománygyűj-
tés tennivalóit, lehetőségeit.

(bdz)

A múlt héten már a parlament
elé került az üzletek vasár-
napi nyitva tartásáról szóló
törvény tervezete. A KDNP ál-
tal benyújtott javaslatban azt
kezdeményezték, hogy a 400
négyzetméteresnél nagyobb
üzletek vasárnap és a mun-
kaszüneti napokon ne nyithas-
sanak ki.

Rogán Antal, a Fidesz frakcióveze-
tője bejelentette: a Fidesz azt szeret-
né, hogy vasárnap senkit ne lehessen

dolgoztatni, ennek első lépéseként
pedig olyan tartalmú módosító ja-
vaslatot nyújtanak be, amely alapján
a hét utolsó napján semmilyen üzlet
nem lenne nyitva, ahol nem a tulajdo-
nos vagy annak családtagjai dolgoz-
nak. A téma, mint utolsó napirendi
pont, késő éjjel került napirendre.
Amennyiben a javaslatot elfogadja

a parlament, úgy az márciustól lép-
het életbe.
Bár kezdetben a kormány tagjai

folyamatosan azt hangoztatták, hogy
tárgyalni kell az ügyben érintettek-

kel, a csütörtöki kormányszóvívői
tájékoztatón Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter már kijelentette:
A kormány támogatja az üzletek va-
sárnapi nyitva tartásának korlátozá-
sára vonatkozó kezdeményezést.

Vámos György, az Országos
Kereskedelmi Szövetség (OKSZ)
főtitkára a törvénytervezettel kap-
csolatban arról tájékoztatta a sajtót,
hogy immáron harmadik alkalom-
mal egyeztetett a minisztérium az
érintettekkel, és kiemelte, hogy már
két szakszervezet, a Liga és a Keres-
kedelmi Dolgozók Szakszervezete
is inkább az intézkedés ellen foglalt
állást.

Gaskó István, a LIGA Szakszer-
vezetek elnöke szerint a munkaválla-
lóknak nem érdeke, hogy ne dolgoz-
hassanak vasárnaponként, ráadásul
rengeteg munkahely szűnhetne meg.
Kezdeményezték, hogy a vasárnap is
dolgozó emberek magasabb pótlékot
kaphassanak és jobb körülmények
legyenek, a LIGA ebben látja a hely-
zet megoldását. Az ellenzők úgy vé-
lik 20-30 ezres elbocsátást is okozhat
a tervezett intézkedés.
A törvénytervezenek azonban van-

nak támogatói is – köztük a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara, illetve
a CBAés a Coop – akik nem tartanak
elbocsátástól emiatt.

(bdz)

FIGYELEM,
LEZÁRÁS!

December 13-án,
szombaton

rendezvény miatt
10-től 16 óráig lezárják

a Tormay Károly
Egészségügyi Központ
II. számú rendelője
előtti parkolót.

Kérik a gépkocsival érke-
zőket, hogy ezen a napon
az épület mögötti parkolót

vegyék igénybe!

Úgy tűnik, csak elméleti a vita

Vasárnap zárva
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A Mikulás Mozit évek óta nagy si-
kerrel szervezi meg a Gödöllői Lo-
kálpatrióta Klub, hogy december 
6. közeledtével kellemes élményt 
szerezzenek a városi óvodákba járó 
gyerekeknek, s egyben lehetőséget 
teremtsenek a Mikulással való talál-
kozásra is. Így volt 
ez az idén is, de-
cember első napja-
iban, három napon 
át összesen 1200 
óvodás vett részt 
a Gödöllői Városi 
Moziban az ajándék 
vetítésen. A kicsik 
a népszerű Bogyó 
és Babóca sorozat 
részeit tekinthették 
meg, majd a vetítés végén szemé-
lyesen a Mikulás kedveskedett nekik 
csokoládéval és mandarinnal.  

Idén azonban nem csak gödöllői 
gyerekeknek jutott az ajándékokból. 
Az időjárás meghíúsította egy szirá-
ki gyerekcsoport budapesti utazását, 

akik az útviszonyok miatt városunk-
ban töltötték el az időt. A hátrányos 
helyzetű gyerekekből álló kis csa-
pat eredetileg tájékozódni szere-
tett volna, hogy melyik előadásra 
vehetnének jegyet, ám legnagyobb 
meglepetésükre ott a Mikulás várta 

a belépőket. A váratlan találkozás, és  
– mivel természetesen nekik is jutott  
– az ajándék, nagy örömöt okozott a 
gyerekeknek. 

A Mikulás Mozit a Tesco és a Gö-
döllői Városi Mozi támogatásával 
valósították meg.                           jb 

Ha azt mondják, autizmus, 
legtöbbünknek az Esőember 
ugrik be. Az Oscar-díjas ameri-
kai film kicsit közelebb hozta 
ezt a szindrómát hozzánk, ám 
a hétköznapokban fogalmunk 
sincs, hová tegyük, ha a bolt-
ban azt látjuk, hogy egy gye-
rek kényszeresen előre-hát-
ra ringatja magát, ismétlődő 
mozdulatokat tesz, nem érti 
az utasítást, a viccet, vagy fé-
lelmében dühkitörése van.

Hogy értsük, miről van szó, és így 
könnyebben el tudjuk fogadni, no-
vember 29-én, az autizmus napján a 
Diverzitás Alapítvány a Socius Kör 
Egyesület támogatásával szervezett 
programot az érdeklődőknek a Civil 
Házban. 
Az első ilyen gödöllői rendezvényen 
a közel hatvan résztvevő negyede 
volt érintett szülő, a többiek közt 

óvodavezetők, óvodai, bölcsődei 
dolgozók, gyógypedagógusok és há-
rom gyerekorvos is volt. Ez jó alapot 
teremtett ahhoz, hogy párbeszéd kez-
dődhessen, és városi szinten közös 
megoldást keressenek olyan prob-
lémákra, mint az érintett gyerekek 
bölcsődei, óvodai elhelyezése.

Itt nem rámpa kell, mint a moz-
gássérülteknél, hanem a társadalom 
akadálymentesítésére van szükség, 
vagyis a fejekben kell megváltoznia 
a hozzáállásnak – fogalmazta meg 
köszöntőjében Pelyhe József alpol-
gármester. Hering Mónika, a BHRG 
Alapítvány gyógypedagógusa szem-
léletes és közérthető előadásban mu-
tatta be az enyhétől a súlyos változa-
tig sokféle tünetben megmutatkozó 
szindrómát, és kiemelte: ez nem be-
tegség, hanem állapot. Érzékeltette a 
családok mindennapi nehézségeit, és 
felvillantotta, milyen kincsek rejtőz-

nek ezekben a gyerekekben, akinek 
nagy része nem értelmi fogyatékos.

Dr. Somoskövi Orsolya a gyer-
mekgyógyász szemszögéből mutat-
ta be az autizmust, amiről kiderült, 
mivel nem egyszerű diagnosztizálni, 
sok szülő évekig nem tudja, mi baja 
a kicsinek, és így a megfelelő fejlesz-
tésre sincs lehetőség. Pataki Klára 
a számítógépes programokban rejlő 
lehetőségekre hívta fel a figyelmet, 
Zsombori Balázs egyetemistaként 
fejlesztette ki a kommunikációt segí-
tő PictoVerb programot. Az „érzéke-
nyítő” részben saját bőrükön tapasz-
talhatták meg a résztvevők, hogyan 
érzékelnek az autisták, akik szörnyű 
zajosnak és zsúfoltnak élik meg kör-
nyezetüket.

A nap főszervezője, Neuber-
ger-Vass Rita havonta szülőcsopor-
tot tart az érintett szülőknek a Civil 
Házban. 
Információ: www.diverzitas.hu,  
neuberita@gmail.com, 30/373-6818

Benedek Ágnes

Meglepetés a városi moziban

Megjött a Mikulás!

Különleges programmal örvendeztetik meg a Főtéren, az ad-
venti vásár szépséges „díszletei” között sétálókat december 
19-én, pénteken. A Civil Karácsonyon várják azokat, akik szíve-
sen megosztják másokkal kedves, emlékezetes vagy szívhez 
szóló karácsonyi történetüket. Minderre 2 percük van, lehet 
fejből mondani vagy akár felolvasni, cserébe pedig ajándék jár.

A hatalmas fenyőfa oldalában gőzölög majd az üst, forró teával, lilahagymás, 
marinált fokhagymás mangalicazsíros kenyérrel és más finomságokkal kí-
nálja a hallgatóságot a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület és számos civil 
szervezet. A tavalyihoz hasonlóan jóízű beszélgetés várható azokkal, akik a 
város szebbé, élhetőbbé, barátságosabbá tételén önkéntesen munkálkodnak, 
legyen szó kultúráról, gyermekeinkről, testi-lelki jóllétünkről, vagy akár kör-
nyezetünkről.
Program: 14.30.: megnyitó a városvezetéssel; 15.00.: Meséljen egy kará-
csonyi történetet!; 16.00-17.00.: bábjáték gyerekeknek és élő gospel muzsika 
(Megújult Nemzedékért Alapítvány). 
Rossz idő esetén a polgármesteri hivatalban keressék a rendezvényt.
További információ: 
Kecskés Judit: 20/508-3802, kecskesj.civil@gmail.com

A Körösfői-Kriesch Aladár Mű-
vészeti Alapítvány több, mint 
másfél évtizede támogatja és 
díjazza a fiatal gödöllői tehet-
ségeket és azokat a gödöllői 
tanárokat, akik eredményes 
munkájának köszönhetően a 
fiatalok kiemelkedő teljesít-
ményeket nyújtanak. Decem-
ber 21-én 18 órától a Királyi 
Váróban most az alapítvány 
támogatására rendeznek mű-
vészeti estet. 

Az elmúlt tizenhét esztendőben sok 
mindent sikerült támogatnia az ala-
pítványnak. Az évente átadott Kö-
rösfői díjakra, a fiatal tehetségek 
ösztöndíjára, tanulmányutak támo-
gatására több millió forintot fordí-
tottak – mondta lapunknak Körösfői 
László, az alapítvány elnöke. Ezek 
mellett támogatták a Nagy Sándor 
ház felújítását,  egy a hajdani mű-
vésztelepről szóló filmet, valamint 
a Körösfői naplók, és a Tűzőrzők 
című helytörténeti és művészettör-
téneti szempontból egyaránt jelentős 
kiadványok megjelenését. Hangsú-
lyozta, az elmúlt évek igazolták, ez 
egy lokálpatrióta alapítvány, hiszen a 

támogatást olyanok kapják, akik te-
vékenységükkel helyi értéket terem-
tenek, és a város jó hírnevét öregbí-
tik. Időközben bebizonyosodott, a 
döntés minden esetben helyes volt, 
hiszen a díjazottak szép művészpá-
lyát futottak be. 

Sajnos azonban – mint mondta 
– az alapítvány bevételi forrása je-
lenleg az adók 1 százalékos befize-
téseire korlátozódik, ami jelentősen 
korlátozza a lehetőségeiket. A művé-
szeti est célja, hogy segítse az alapít-
vány munkáját. 

Az estre támogatói jegyeket a Mű-
vészetek Háza pénztárában lehet vá-
sárolni 3000 és 4000 forintos áron. 
A 4000 forintos jegy vásárlói a jegy 

mellé megkapják a Tűzőrzők címmel  
a múlt évben megjelentetett könyvet 
is, ami többek között azokat a mű-
vészettörténeti előadásokat is tar-
talmazza, amik a Körösfői díjátadó 
esteken elhangzottak.                     jk

Ismét Civil Karácsony a főtéren

Meséljen egy történetet!
Az „esőemberek” köztünk járnak

Hogy továbbra is patronálhassák a gödöllői tehetségeket

Művészeti est a Körösfői Alapítvány támogatására

A december 21-ei 
gálaesten fellépnek:  

Juniki Spartakus (hegedű), Pé-
csi Ildikó színművész,  Baráth 
Emőke (ének), Annus Réka 
(népdal), Pintér László Zsolt 
(oboa), Illésy Orsolya (fuvo-
la), Soós Gabriella (zongora), 
Zomborné Virágh Eszter (gor-
donka), Buka Enikő (angol-
kürt), Fodor László (klarinét), 
Klacsmann Nóra (hegedű), 
Chelemen Paula  (klarinét),  
a Gödöllői Fiatal Művészek 
Egyesülete, Glacz Mária (pró-
za), Juhász Lilla Bella (vers) 
Szelba Szabolcs (vers).

Az est fővédnöke: 
Pécsi Ildikó, Kossuth- és Jászai 

Mari-díjas színművész, 
Gödöllő Díszpolgára.
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Gyermekkorom meghitt pil-
lanatai voltak, amikor előke-
rültek a régi fényképek. Ilyedt 
szemű leányok fejükön mir-
tusz koszorúval, kackiás ba-
júszú katonák néztek vissza 
a sárga-barna papírosról, ami-
nek a hátulján, vagy alján ott 
díszelgett az egykori fényké-
pész neve, műtermének címe. 

Nem a mindennapokat ábrázoló pil-
lanatképek voltak. Többségük az ifjú 
párt, vagy az egész násznépet ábrázol-
ta, esetleg ünneplőbe öltözött, konty-
ba tűzött hajú nőket, vagy katonákat, 
akiknek a fotóját sokszor könnyezve 
vették kezükbe az öregek. 
Hogy valakit csak úgy lefotózzanak, 
a pillanat kedvéért, az idő megállí-
tásáért, ahhoz a fotós elhivatottsága 
kellett, és, hogy ne sajnálja az időt, az 
anyagot. Szerencsére voltak ilyen fotó-
sok. Ők örökítették meg a piacot, ahol 
halmokban állt a krumpli, a mosást a 
patakban, a villamos ütközőjén utazó-
kat, és a vízbe vezető korhadt fahidat. 
Minden kép egy történet. Múltat idéző, 

kacajokat, könnyeket előcsaló emlék. 
Schäffer Erzsébet írásai mindig ilye-
nek. Nem lehet csak úgy olvasni őket. 
Belehatolnak a szívbe, megfacsarják, 
és addíg dolgoznak ott, amíg vissza 
nem megyünk az időben, amíg meg 
nem érezzük a rétek illatát, míg meg 
nem halljuk a csillagos esték tücsök 
cirpelését, és meg nem érezzük kezünk 
alatt az öreg kutyák szőrét. Nehéz idők 
voltak azok. Kemény munkával teli 
napok, ahová mégis visszavágyunk, 
mert akkor béke volt a lelkekben. Béke 

volt még akkor is, amikor összevesz-
tek a legjobb barátnők, akkor is, ami-
kor áldozatot hoztak a családért, s ak-
kor is, amikor a harctéren a bajtársra 
bízták az otthon cseperedő gyermeket. 
Emlékeket idéznek a régi fényképek: a 
vetést, a mosást, a régen levágott juho-
két, a boldog gyermekkor és a szeretet 
emlékeit. 
Úgy gondolom, Schäffer Erzsébet-
nek csodálatos gyermekkora lehetett. 
Ahogy olvasom a fotók által mege-
levenedő történeteit, saját emlékeim 
jönnek elő. Milyen más világ volt! Én 
még játszottam az utca porában, és 
piócát fogtam a patakban, amibe csak 
úgy mentünk be, hogy lerúgtuk a szan-
dált. Én még láttam a tojásból kikelni 
a kiskacsát, és csupasz kézzel szedtem 
össze a cserebogarakat, amikor ellep-
ték a kertet. Nekem játék volt, hogy 
behordtam a télire vett fát a szuterén-
ba, mint ahogy a kukorica morzsolás, 
és borsófejtés is. Milyen kár, hogy eze-
ket nem örökítette meg egyetlen fotó 
sem! Pedig akkor elővehetném, és úgy 
mesélhetnék a gyerekeimnek, ahogyan 
Schäffer Erzsébet mesél egy letűnt, 
boldog világról. 
(Schäffer Erzsébet: A kifutófiú szerel-
me – elfeledett képek)
nyf   

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Fotóalbum

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar advent má-
sodik hétvégéjén Haydn: A teremtés című ora-
tóriumát szólaltatta  meg a kastély lovardájá-

ban egy csodálatos 
ünnepi hangver-
seny keretében. A 
zenekar partnere 

ez alkalommal a több nemzetközi díjat elnyert 
Vass Lajos Kamarakórus volt – amely idén 
elnyerte a „Venezia in Musica Nemzetközi 

Kórusverseny I. díját, a legjobb kötele-
ző mű különdíját és a verseny Nagydíját 
–, valamint a Bartók Béla Kamarakórus 
Szolnok, akiknek többek között a Szent-
péterváron megrendezett Éneklő Világ 
Nemzetközi Kórusversenyen a  legjobb 
szakmai díjat érdemelték ki.  A szólókat 
Baráth Emőke (szoprán), Szigetvári 
Dávid (tenor) és Jekl László (basszus) 
énekelték. jk

Gyermekkorom egyik kedven-
ce volt Fésűs Éva, A palacsin-
tás király című meséje. Éliás 
királyfi, Kökényszemű Katica, 
Derelye főszakács és a biroda-
lom érdekében mindenre el-
szánt Csöröge története örökre 
a szívemhez nőtt. A mese most 
a Kairosz kiadó gondozásában 

jelent meg, Szekeres Erzsé-
bet rajzaival illusztrálva. 
A könyvet december 2-án 
mutatták be a Gödöllői Vá-

rosi Könyvtár és Információs 
Központban, ahol Tóth Kata-
lin, a Kairosz kiadó vezetője 
beszélgetett Szekeres Erzsé-
bettel, aki már hatodik Fésűs 
Éva mesekönyvhöz készített 
illusztrációt. Ennek ellené-
re – mint mondta – a feladat 
mégis új volt számára, mivel 

az előző mese-
könyvek figurái 
állatok voltak, 
s ez volt az első 
Fésűs Éva mese, 
amihez embe-
reket kellett raj-
zolnia, ráadásul 
olyanokat, akik 

határozott karakterek, s akik-
nek jellemét tükröznie kellett 
az ábrázolásoknak. A figurá-
kat ennek megfelelően vetette 

papírra Szekeres Erzsébet, aki 
gyermekkori emlékeihez visz-
szanyúlva alkotta meg a nép-
szerű mesehősöket. 
A beszélgetés során persze 
nem csak a meséről esett szó, 
hanem a népszerű írónőről is, 
akinek a meséit ma már három 
gyermekének 12 unokája és 12 
dédunokája is olvassa.         bj

– Izgalmas téma az Orient Express 
története. A Párizstól Isztambulig, 
egy két kultúrát átívelő utazás al-
kotják az előadást. Megáll a darab 
1914-ben, amikor az első világhábo-
rú kitörésekor felrobbantották a hidat 
Zimonynál. Azt keressük, kutatjuk, 
miért robbannak fel időről időre a ke-
leti és nyugati kultúrák között épülő 
hidak – nyilatkozta a sajtónak Feke-
te Péter, a Békéscsabai Jókai Szín-

ház igazgatója, a darab rendezője.
– Miben látja az okokat?
– A megismerés, az elfogadás, egy-
más kultúrája megértésének hiányá-
ban látom az okokat. Ha nem állunk 
meg egymás előtt, ha nem próbálunk 
azonosulni mások kultúrájával, ak-
kor mindig lesznek közöttünk olyan 
hidak, melyek lángra lobbannak és 
ledőlnek, mint a gyufaszál.
– Milyen lesz ez az utazás?

– Két oldalról közelítünk – elindítunk 
egy szereplőt Párizsból és elindítunk 
egy szereplőt Isztambulból. A darab 
nagy kérdése, hogy hol találkoznak, 
illetve találkoznak-e egyáltalán. Az 
előadásban nem lesz próza, egyetlen 
mondat sem hangzik el benne. Sze-
retnénk, hogyha az isztambuli, pári-
zsi, bécsi néző is értené az üzenete-
ket, tehát ez egy non-verbális show 
lesz. 
Mi 1914 környékére tettük a történe-
tet, de az egész nagyon szimbolikus. 
Az Orient Expresszes utazás jó alka-
lom arra, hogy feltegyük a kérdést: 
miért is nem értjük egymást?  
Az Orient Express a különleges zenei 
élmény mellett különleges látványe-
lemekkel kápráztatja el a közönsé-
get, amely már nagy érdeklődéssel 
várja a bemutatót, ami egyben az idei 
gödöllői kulturális tematikus évet is 
lezárja.                          (B.P.)

Kultúrák közötti híd az Orient Express

Indul a luxusvonat!
Hogy senki se maradjon le a különleges zenei utazásról, de-
cember 15-én megismétlik a Művészetek Háza Gödöllő, és a 
Békéscsabai Jókai Színház koprodukciójában bemutatásra ke-
rülő Orient Express előadását. A zenés színház műfajába sorolt 
szuperprodukció bemutatójának „megduplázásáról” azután 
született döntés, miután a 13-ai ősbemutatóra már hetekkel a 
premier előtt elkapkodták a jegyet. Így aki arról lemaradt, de-
cember 15-én még felszállhat a legendás vonatra. 

Ünnepi koncert a Lovardában 

Teremtés
Szekeres Erzsébet ismét Meseországban járt

A palacsintás király

Fotó: Váraljai János
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Múlt héten a Gödöllői Királyi
Kastély dísztermében könyv-
és divatbemutatót rendeztek,
melyen Náray Tamás divatter-
vező „Az utolsó reggel Párizs-
ban” című – önéletrajzi ihleté-
sű – regényét mutatták be a
nagyközönségnek.

Az érdeklődők most vehették először
kezükbe a regény frissen megjelent
2. kötetét. A program alatt a megje-
lentek ízelítőt kaphattak Náray Ta-
más 2014-15-ös őszi-téli alkalmiru-
ha-kollekciójából is.

A rossz idő, az
ónos eső sem vette
el a kedvét azok-
nak, akik Náray
Tamással szerettek
volna találkozni
ezen az estén. A
mintegy száz fős
nézősereg nem is
csalódott, hiszen
Juhász Anna mo-
derálása és Far-
kasházi Réka felolvasása mel-
lett kellemes hangulatot teremtett a
Libri kiadónál megjelent könyv és

a Náray-ru-
hák bemuta-
tója. A most
megjelent 2.
kötet iránt
óriási volt az
érdeklődés ,
ami nem volt
meglepő, hi-
szen az 1. kö-
tet csaknem
10 ezer pél-
dányban kelt
el eddig. Az

esti program végén a könyveket meg
lehetett vásárolni, majd dedikáltatni a
szerzővel.
Náray Tamás kétkötetes regénye

azt boncolgatja, hogy milyen hosz-
szú az út a szocialista Magyarország
szürkeségéből Párizsba, a fény és a
divat városába. A könyv arra is vá-
laszt keres, hogy hogyan lesz egy
furcsa, akaratos kisfiúból egy nem-
zetközileg jegyzett divatmárka terve-
zője, és hogyan tudja megtartani és
megvalósítani sajátos személyiségét
egy olyan rendszerben, ahol a kon-
formizmus és az igazodás fontosabb
és jövedelmezőbb, mint az egyéniség
és a kreativitás. (TA)

Könyv- és divatbemutató

Náray Tamás estje

Világ körüli zenei utazás Vincze Lillával

Crossover karácsony a kastélyban
Különleges crossover kon-
certtel ajándékozza meg a
gödöllőieket Vincze Lilla, aki
december 12-én, a Barokk
Színházban, Angyalok a tit-
kok kertjében címmel, világ
körüli zenei utazásra invitálja
a közönséget.

– Elsősorban a karácsonyi dalok
kerülnek előtérbe ezen az estén. A
régi énekek mellett több Ave Maria
is elhangzik, így példáulWolf Péter
csodálatos szerzeménye, amit Ró-
mában is énekeltem, valamint Bee-
thoven és Caccini művei – árulta el
lapunknak Vincze Lilla.
– Ezek szerint különböző ko-

rok és szerzők találkozásának le-
het tanúja a közönség?
– Nem csak a különböző zenei

stílusokkal, hanem a kultúrákkal
is játszunk. Többek között angol,
spanyol, és dél- amerikai dallamok
is felcsendülnek. Az „Angyalnak
madárnak” című dal például két
nyelven, spanyolul és magyarul

hangzik majd el, de az egyik Ave
Maria-t is így, két nyelven hallhat-
ja majd a közönség. Ezt duettként
szólaltatjuk meg Rivadeneira Xa-
vierrel.
– Tavaly ősszel a Napoleon

Boulevard-ral járt nálunk, nem-
rég megzenésített verseket adott
elő a Kávéházi estéken, most pe-
dig megint egy másik műfajban
áll színpadra...
– Pályám során rendszeresen

lehetőségem nyílt a megújulásra.
Ez a koncert is egy ilyen lehetőség
lesz, amihez csodálatos partnerre
találtam Rivadeneira Xavierben.
Ő egy fantasztikus tenor, akitől
rengeteget tanulok, s folytathatom
azt az utat, amit egykor elkezdtem,
hiszen eredetileg operaénekesnek
készültem. Ez a közös munka na-
gyon sokat segít a kiteljesedésben.
– Vele már egyszer fellépett kö-

zösen Gödöllőn...
– Csodálatos lesz vele Gödöllőn

fellépni, hiszen itt, az I. Erzsébet-
bálon ismerkedtünk meg, és itt szü-

letett meg az első közös produkció
ötlete is. Ebből egy csodálatos
videoklip lett, amit Budapesten
és a Gödöllői Királyi Kastélyban
forgattunk. Most az ő operai tudá-
sának, és az én popzenei utam ta-
lálkozásának is részese lehet a kö-
zönség. Merész döntés tőle, hogy
részt vesz egy ilyen vállalkozás-
ban. Ráadásul ezek a különböző
stílusú dalok kamarazenei hang-
szereléssel szólalnak meg, olyan
kiváló zenészekkel, mint Gulyás
Csilla, akit a Hárfafesztiválról jól
ismerhet a közönség, Tasy Ádám,
aki a Napoleon Boulevard-nak
is a fuvolása, és Viczián Gábor
zongoraművész. Ez eléggé meg-
határozza, hogy milyen hang-
zásvilágot tudunk megteremteni.
Ez a koncert egyébként nekem is
ajándék lesz. Gödöllőn csodálatos,
a művészetet nem csak kedvelő,
hanem értő közönség van, akinek
öröm énekelni.

(k.j.)

Nagy tetszéssel fogadott ad-
venti koncertet adott péntek
este a kastély dísztermében
Sebestyén Márta Kossuth-dí-
jas és Liszt Ferenc-díjas nép-
dalénekes, előadóművész,
akinek a műsorában közremű-
ködött Razvaljajeva Anasztá-
zia hárfaművész, tekerőlanton
Szerényi Béla, ifj. Szerényi
Béla és Szerényi Domokos.

A karácsonyváró műsorban magyar
műsorszámok mellett görög, olasz,

svéd, horvát dalok, egyházi és nép-
énekek hangoztak el, több alka-
lommal is komolyzenei darabokkal
együtt. Egy csángó ének után pél-
dául Esterházy Pál Harmonia cael-
estis címmel gyűjteményes formá-
ban megjelent művéből csendült fel
részlet.
A több nemzet dallamaiból építke-

ző műsor összeállítást az is indokol-
ta, hogy Sebestyén Márta néhány
évvel ezelőtt UNESCO Artist for
Peace díjat kapott. Az elismeréssel
egyben felkérték arra, hogy a kul-

túrák közötti párbeszéd, a kulturá-
lis sokszínűség eszméjét előadásain
keresztül hangsúlyosan képviselje a
világban.

Anépszerű énekes SütőAndrás Ha
én tudtam volna, hogy te vagyMária!
című, a Gyermekkorom tükörcsere-
pei kötetben megjelent novellájának
felolvasásával is közelebb hozta a
közönséghez a régi karácsonyok vi-
lágát. A tekerőlantosok regölése is
nagy tapsot kapott.
Sebestyén Márta felidézte, hogy

2007-ben ugyancsak a kastély dísz-
termében vette át a Magyar Szabad-
ságért Díjat. Akkor ő nem énekelt,
most sikerült ezt a „tartozását” leró-
nia.
A koncert a Mennyből az angyal

című dallal ért véget.
(l.t.)

Lerótt tartozás a kastély dísztermében

Sebestyén Márta adventi hangversenye
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GAZDIT KERESŐ KUTYÁK
A kutyusokról érdeklődni lehet a +36-20/554-8450-es telefonszámon, vagy az 
ebtelep.godollo@gmail.com e-mail címen.

Virág: 3 éves, keverék, oltott, 
chippelt szuka kutyus. Jelenleg 
nagyon szomorú. Haláleset miatt 
veszítette el gazdiját és az otthonát 
is. Gyerekeket nagyon szereti, más 
kutyákkal problémamentes. Igazi fő-
nyeremény! Gazdit keres.

Kölykök: Staff keverék, be-
levaló kölykök keresnek szerető 
családot! Oltott, chippelt kutyák. 
Ivartalanítási kötelezettséggel 
fogadhatók örökbe. Szeretnénk 
ha családban tölthetnék a kará-
csonyt!

Herceg: 
4 éves, beagle kan. Domináns, így 
egyedüli kutyának ajánljuk. Emberek-
kel kedves, türelmes kutya, így gyere-
kek mellé is jó társ lehetne.

Mici mama és babái: 
Mici mama Gödöllőn közterületen hozta 
világra 9 csemetéjét. A picik 6 hetesek 
elmúltak, gazdikereső korba léptek. Ol-
tottak, chippeltek. Olyan gazdikat kere-
sünk, akik tisztában van egy kölyökkutya 
igényeivel!

December 13-án és 14-én
9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: 
dr. Vaskó Márta állatorvos

 
Tel.: 06-20-9913-057.

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő

Szombat: 10-12,  

vasárnap: 16-19-ig

Gödöllő, Faiskola u. 2.  

Dr. Székely Dániel

 Tel.: 30/588-8590.   

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

A madarak, különösen a 
csonttollúak télen előszere-
tettel fogyasztják a fagy által 
megcsípett, erjedő bogyókat. 
Ettől azonban berúghatnak, 
és a részeg madarak leesnek 
a fákról vagy nekirepülnek va-
laminek, és ezért pottyannak 
le. Kanadai természetvédők 
ezért olyan kijózanítódobozo-
kat használnak, amelyekben 
a részeg madarak biztonság-
ban lehetnek, amíg magukhoz 
nem térnek.

A tél beálltakor, illetve a tél vége felé 
több helyen figyeltek már meg ré-
szeg madarakat. Különösen gyakran 
rúgnak be a főként bogyókkal táplál-
kozó, nálunk is gyakori téli vendég 
csonttollúak (Bombycilla garrulus). 
A részeg madarak sokszor leesnek a 
fákról vagy nem is tudnak felrepülni, 
illetve repülés közben nem tudják ki-
kerülni az akadályokat és azért esnek 
le. A kanadai Yukon tartományban a 
természetvédők összeszedik, és kió-
zanítódobozokba teszik a részeg ma-
darakat. Amikor az állatok kiheverik 
az alkohol hatását, szabadon engedik 
őket.

Miért rúgnak be a madarak?

Amikor megcsípi őket az első fagy, 
sok bogyó elkezd erjedni. A mada-
rak, például a csonttollúak, pedig a 
télre való felkészülés részeként te-
letömik magukat az alkoholtartalmú 

bogyókkal, és alaposan berúgnak. A 
problémát súlyosbítja, hogy amikor 
a madarak megtöltik a táguló nyelő-
csövüket bogyókkal, azok a nyelő-
csőben még tovább erjednek.

Az alkohol hasonlóan hat a madarak-
ra, mint az emberekre. A spicces ma-
darak összevissza repülnek, nehezen 
kerülik ki az akadályokat, különösen 
a fényes tárgyakat, mint amilyen az 

ablak. Leesnek a fákról, és kiszol-
gáltatottá válnak a ragadozókkal 
szemben (néhány rafinált macska 
már megtanulta, hogy letáborozzon 
bizonyos fák alatt, ahol várja, hogy 
szó szerint a szájába hulljanak a ma-
darak).

Segítség a részeg madaraknak

A yukoni természetvédők most arra 

kérik a helyi lakosokat, hogy a ré-
szegen vagy eszméletlenül talált 
madarakat vigyék be a Whitehorse 
repülőtér közelében működő álla-
tegészségügyi központjukba, ahol 
biztonságban kijózanodhatnak. A 
madarakat bélelt hörcsögketrecbe 
helyezik, amíg magukhoz nem tér-
nek annyira, hogy visszaereszthessék 
őket a természetbe.
„Biztos és nyugodt helyről gondos-

kodunk számukra, amíg nem lehet 
kiereszteni őket” – mondta Meghan 
Larivee, az Environment Yukon 
egyik munkatársa. A szabadon bo-
csátás előtt azonban józansági tesz-
ten kell átmenniük a madaraknak. 
„Mielőtt visszaengednénk őket a ter-
mészetbe, védenceinknek kis teszten 
kell bizonyítaniuk, hogy újra képe-
sek teljes mértékben koordinálni a 
mozgásukat.”                        origo.hu

Kijózanító részeg madaraknak
Ünnepi hangulatot szeretne varázsol-
ni a lakásban? Ne hagyja ki a szo-
banövényeket sem. Mikulásvirág, 
karácsonyi kaktusz, 
begóniák mint asztal-
díszek.

Pompás mikulásvirág
Az ünnepi hangulat 
sztárnövénye a miku-
lásvirág. Ahhoz, hogy 
minél tovább díszítsen, 
helyezzük a lakás leg-
világosabb részére, 18-
22 °C-os szobába. Ha a 
talaj felszíne száradni 
kezd, akkor alaposan 
öntözzük meg, a feles-
leges vízet a cserépalá-
tétből mindig öntsük ki. Tápoldatos 
öntözéssel még tovább fokozhatjuk 
a „virágzást”. Ha nem sajnáljuk, haj-
táscsúcsait adventi koszorú díszíté-
sére is felhasználhatjuk.

Tucatnyi árnyalatú karácsonyi 
kaktuszok
Néhány éve még csak a hagyomá-
nyos ciklámen-piros párosban jutot-
tunk bimbós karácsonyi kaktuszhoz, 
de manapság a fehértől a pirosig 

ezernyi árnyalatban válogathatunk a 
virágos példányok között. Ne tartsuk 
túl meleg helyen, mert gyorsan elvi-
rágzik. Ha az ünnepi asztal díszeként 
szánjuk, csak rövid időre vigyük a 
meleg szobába.

Buja begóniák
Hosszan tartó és sokszínű virágaival 

a begóniák is méltó díszei az évvé-
gi ünnepeknek. Az alábbi képen is 
látható Lorraine begónia a meleget 

szereti, de a száraz, központi fűtéses 
szobalevegőn könnyen elhullajtja 
leveleit, sõt a virágaikat is, ezért in-
kább ablakhoz közel tartsuk.

Illatos szobadíszek: vanília, mir-
tusz és kávé
Vanília, fahéj, kávé, cseresznyemir-
tusz. Mi más jutna az eszünkbe 
ezekről a csodálatos illatokról, mint 
a karácsony? Nem mindenki tud-
ja azonban, hogy a vanília növény 

egy liánszerű, kúszó orchideaféle. A 
vanília virágainak színe változatos: 
rózsaszín, narancs, pink, krémszínű, 
vagy zöldes-sárga is lehet. Szirma-
ikat csoportosan, hajnalban nyitják 
ki, és késő délután csukják őket visz-
sza. Ha jól tartjuk, 6-8 héten keresz-
tül virágzik.

edenkert.hu

Milyen növények illenek a karácsonyi hangulathoz?

Idén ősszel is több bejelentés érke-
zett itthon maradt fehér gólyákról. 
Legutóbb Páty és Tárnok térségéből, 
ahol október elején észlelték először 
a madarat. A gólya rendszeresen bo-

garászik a sportpálya gyepén, de a 
kertekbe is beszáll, illetve egy áro-
kásó gépet is követett és a kitermelt 
földből szedegette össze a férgeket.
Az elmúlt években mind gyakoribbá 
váló fehérgólya-áttelelések hátteré-
ben alapvetően nem egészségügyi 

okok állnak. Az információk is szinte 
mindig tökéletesen röpképes mada-
rakról szólnak, ezek a madarak nem 
szorulnak mentésre.
A viselkedés magyarázata az lehet, 

hogy az áttelelő madár ke-
vésbé érzi kockázatosnak 
az itthon maradást, mint 
az oda-vissza akár 20.000 
km-es, hosszú távú vo-
nulást. Ez a próbálkozás 
alapvető alkalmazkodá-
si, evolúciós stratégia. 
Mindig vannak az átla-
gostól eltérő viselkedé-
sű egyedek.

A fehér gólyák rendkívül válto-
zatos táplálkozású madarak, első-
sorban rovarokat esznek, de fér-
geket, pajorokat, halakat, kétéltűeket, 
kígyókat, békákat, kisrágcsálókat, a 
talajon talált énekesmadár-tojásokat 
és -fiókákat is fogyasztanak. Ezért 

amikor a vizek befagynak és a rova-
rok sem mozognak, az áttelelő példá-
nyok hónapokig a téli álmot nem alvó 
egereken, pockokon élnek, melyekre 
a szántókon, gyepeken vadásznak.
Az itthon maradó fehér gólyák között 
egyre több a „veterán”, azaz az olyan 
madár, amely sikeresen túlélt lega-
lább egy áttelelést. Ez azért fontos, 

mert az ilyen madarak sikeres és egy-
re finomodó túlélési stratégia birtoká-
ban vágnak bele a következő telelési 
kalandba.                               mme.hu

Idén télen is telelnek át fehér gólyák Magyarországon
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Kiválóan szerepeltek a gödöllői ta-
ekwon-dosok a 18. Szerbia Open 
Nemzetközi Taekwon-do versenyen. 
Czeba Mihály 6.dan mesteredző 
tanítványai nyakukba 7 arany-, 8 
ezüst- és 9 bronzérmet akasztottak.

A szerbiai Topolyán újabb rangos 

nemzetközi Taekwon-do versenyt 
rendeztek, melyen Bontovics Babett 
4. dan mester vezetésével 15 gödöl-
lői sportoló indult. A több mint 200 
versenyzőt felvonultató kupán, Vaj-
kovics Ferenc 2. dan mester, veze-
tő bíróként tevékenykedett. Több 
versenyzőnk is kiválóan szerepelt, 

a felnőtt nők között Szűcs Judit 1. 
dan formagyakorlat, valamint -63kg 
küzdelem kategóriában aranyérmet 
szerzett. Serdülő lányoknál Ker-
tész Viola és Bali Zsófia is reme-
kelt, Viola minden éremből gyűjtött 
magának egyet-egyet. Az ifi fiúknál 
Som Róbertre és Faragó Leventére 
is büszkék lehetnek mestereik, előb-
bi 1 arany és 1 bronzéremmel, utóbbi 
2 ezüstéremmel gazdagította érem-
gyűjteményét.              -czm-

Küzdősport – Szerbia, Nemzetközi Kupa 

24 gödöllői érem 

Remekül zárta a szezont a Gö-
döllői KC felnőtt férfi és junior 
csapata. Mindkét csapat győ-
zelemmel végzett és a 3. hely-
ről várhatja a tavaszi folytatást 
az NB II. északi-csoportjában.

A gödöllőiek előbb Csömörön vi-
zitáltak. A találkozó tétje városunk 
csapata szempontjából a 2. hely visz-
szaszerzése volt, ugyanis a csömöri-
ek birtokolták ezt a pozíciót, míg a 
GKC egy hellyel hátrébbról vágott 
neki a párharcnak.
A győzelem nem jött össze, de ösz-
szességében értékes pontot szerzett 
a csapat, miuán 24-24-es eredményt 
ért el.
Az ősz utolsó fellépésén hazai pá-
lyán fogadta ellenfelét Bartos Gá-
bor együttese. A Budakalász ellen 
gólkülönbséget javíthatott a csapat, 
magabiztos 19 gólos különbségű 
győzelmet aratott, ezzel 18 pontot 
gyűjtve a 3. helyen végzett az őszi 11 
fordulót követően.
A juniorok kikaptak Csömörön, de 
hazai pályán javítani tudtak és maga-
biztos győzelmükkel, és az őszi sze-

zon alatt gyűjtött 12 pontjukkal a 3. 
helyről várhatja a tavaszi folytatást 
Mácsár Gyula együttese. 
NB II. Északi-csoport, 10. forduló
Csömör KSK – Gödöllői KC 24-24 
(14-12) 
Juniorok: Csömör – GKC 25-19 
NB II. Északi-csoport, 11. forduló
Gödöllői KC – Budakalászi SC 46-
27 (20-9) 
Juniorok: GKC – Budakalász 42-23

Diákolimpia – Megyebajnok 
a TIG! 
December 3-án Dabason rendezték 
meg a VI. korcsoportos fiúk Pest me-
gyei Kézilab-
da Diákolim-
pia döntőjét. 
A selejtező 
csoportokból 
t o v á b b j u t -
va a négyes 
döntőbe a 
váci Boron-
kay Gimná-
zium, a da-
basi Táncsics 
Gimnázium, 

valamint a szintén dabasi Kossuth 
szakközépiskola csapatain kívül vá-
rosunkat a Török Ignác Gimnázium 
kézilabdázói képviselték. Parádés 
teljesítményt bemutatva, ellenfele-
it legyőzve Pest megye bajnoka az 
idei tanévben a gödöllői Török Ignác 
Gimnázium csapata lett, és így biztos 
résztvevője a januárban megrende-
zésre kerülő országos elődöntőnek.
A csapat tagjai (guggoló sor bal-
ról-jobbra): Kalmár Marcell, Kiss 
Tamás, Nagy Szabolcs, Borhy Bo-
tond, Papp Kristóf, Gombás Máté, 
Kaposi Máté. (álló sor balról-jobb-
ra): Mácsár Gyula edző, Szilágyi 
Dániel, Gombás Bence, Réti Tamás, 
Takács Attila, Kovács Csaba, Hará-
nyi Tamás, Gőz Tibor testnevelő.   
                 -ll-

Kézilabda – Megyebajnok a Török Ignác Gimnázium

Dobogón telel a GKC

Tovább robog az alapszakasz 
megnyerése felé a TEVA-Gödöl-
lői RC csapata. Horváth Adrás 
tanítványai a Jászberényt, vala-
mint a bajnoki címvédő Békés-
csabát is 3-1-re verték, ezzel 
még mindig 100 %-os az alap-
szekaszban a Gödöllő.

A Jászberény elleni párharc amolyan 
felveztés volt, ugyanis a két csapat a 
Magyar Kupa elődöntőjében is össze-
mérheti tudását. Nos, nem kérdés, hogy 
a gödöllői lányok bízhatnak jobban 
abban, hogy MK-döntőt játszhatnak 
majd. A találkozó gyögvenyelősen in-
dult, az első szettet a berényiek nyer-
ték, de a folytatásra kiegyenesedett a 
TEVA-hatos végül magabiztos, 3-1-es 
győzelmet ért el hazai pályán.
NB I. alapszakasz, 13. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Jászbe-
rényi RK 3-1 (-15, 20, 15, 14) 

Az alapszakasz 14. fordulójában Bé-
késcsabán lépett pályára a Gödöllő. 
Volt miért revansot venni, ugyanis né-
hány nappal ezelőtt éppen a bajnoki 
címvédő viharsarkiak ütötték el a Chal-
lenge kupa továbbjutástól a mieinket. 
Az első szettet a TEVA 
nyerte, megalapozva 
ezzel a győzelembe ve-
tett hitet. A csabai höl-
gyek magukra találtak 
a második felvonásban 
és egyenlítettek, a foly-
tatás a mieinkről szólt. 
A 3. és 4. játékot is be-
húzta a csapat, ezzel 
az idei alapszakaszban 
oda-vissza megverte a 
bajnokot.
A siker minden bizonnyal alapszakasz 
első helyet is érhet. A 39 ponttal az élen 
álló TEVA-GRC-t a tabellán éppen a 
Békéscsaba követi 5 pont hátránnyal, 

egy meccsel többet játszva. 
NB I. alapszakasz, 14. forduló
Linamar-Békéscsabai RSE – TE-
VA-Gödöllői RC 1-3 (-26, 16, -21, -21) 

Jótékony összefogás a Vasas elleni 
meccsen

December 14-én a szebb napokat is 
látott, jelenleg 4. helyen álló Vasas 
együttesét fogadja a Gödöllő. A több 
évre visszanyúló presztizscsatán kívűl 
még egy okból megéri kilátogatni majd 
az egyetemi sportcsarnokba vasárnap, 
ugyanis egy jótékonysági kampány-
ban vesz rész a TEVA-GRC, amelyhez 
csatlakozott a vendég gárda is.
A program célja: hozz magaddal egy 
plüss állatot! Ilyen program már volt 
több röplabda és hokimeccs előtt, 
amelyhez most minden egyes kilátoga-
tó néző is hozzájárulhat. A felajánlás a  
Pest megyei gyermekotthonok részére 
lesz és a lényege, hogy a Gödöllő – 
Vasas meccs előtt a nézők bedobják 
a plüssállatokat a pályára, ahol a játé-
kosok, és a labdaszedők összeszedik 
azokat zsákokba, majd átadják Perei 
Lillának, a Pest megyei TEGYESZI 
Igazgató Asszonyának.               -lt-

Röplabda – Magabiztos TEVA-GRC

Bajnokverés oda-vissza

NB I, 15. forduló

December 14., vasárnap 18 óra

TEVA-GRC – Vasas Óbuda

(SZIE Sportcsanok)

Egy bravúros döntetlen és egy 
papírformának mondható vere-
ség az elmúlt forduló mérlege a 
Gödöllői Sakkbarátok csapatai-
nál.

Bravúros döntetlent ért el a Gödöllői 
Sakkbarátok csapata a 8 táblán maga-
sabb élő ponttal rendelkező, élmezőny-

ben található Gyöngyös csapata ellen. 
A döntetlen értékét emeli, hogy a gö-
döllőiek tartalékosan ültek le a táblák 
elé, négy stabil játékosukat nélkülöz-
ték. Az ötfős második csapat mérkő-
zésén az erősebb ellenfél magabiztos 
győzelmet aratott. Érdekesség, hogy 
mindkét csapat egy felnőtt és négy ifjú-
sági játékossal állt ki. A zsámbéki fia-

talok mind nyertek, a felnőtt éltáblások 
mérkőzése döntetlennel zárult.
NB II Erkel csoport, 3. forduló
GSBE – Mátra SE 6-6
Győzött: Veréb G., Szabó Z., Nagy A.; 
Döntetlen: Nagyajtai G., Ruttkay P., 
Sillye K., Hönsch P., Veréb B. Veres; 
Vesztett: Reznák A., Fehér M.Törőcsik.
Pest megye I/A, 3. forduló
GSBE II – Zsámbék 0,5-4,5
Döntetlen: Szűcs L,; Vesztett: Knon 
M., Sztrehalet M., Friedháber K., Per-
vai L.                             -vb-

Sakk – Döntetlen és vereség

Bravúr patt a Gyöngyös ellen

Az 5. helyen álló Nyírgyulaj csapa-
tát látja vendégül december 12-én 
a MAG-LOG Team CFT csapata a 
Futsal NB II. 12. játéknapján a kele-
ti-csoportba.
A gödöllői együttes 11 forduló után 
a 9. helyen áll csoportjában 13 pont-

tal, míg a szabolcsi ellenfél 22 pontot 
gyűjtött eddig, így Baranyai Pál fia-
tal csapata újabb erőpróba előtt áll. 
A megszokottól eltérően viszont 20 
órakor kezdődik a párharc az egyete-
mi sportcsarnokban.
A hazai találkozót követően az idén 

még egy fellépése lesz a csapatnak, 
Törökszentmiklóson vendégszere-
pelnek a gödöllői futsalosok decem-
ber 15-én.    
               -li-

Futsal – Őszi zárás az NB II-ben

A tét: előre vagy hátra

NB II. keleti-csoport, 12. forduló
December 12., 20 óra

 MAG-LOG Team CFT – 
Nyírgyulaj KSE

(SZIE Sportcsarnok)

December 21-én a Táncsics Mihály 
úti Sportcentrum fedett műfüves 
pályáján a már hagyományosnak 
mondható Karácsony kupára kerül 
sor. Az 5+1-es kispályás labdarúgó 
tornára december 17-ig lehet jelent-
kezni a 06/70-283-05-88-as telefon-
számon, valamint a tornával kap-
csolatban bővebb információt kérni 

a tokain@freemail.hu e-mail címen. 
A részleteket és a sorsolást www.
sevo.hu honlapunkon folyamatosan 
nyomon követhetitek!
Bővebb információ, nevezés: toka-
in@freemail.hu, 06-70-283-05-88!

OXIJOB.HU Karácsonyi Kupa 
Tollaslabázni vágyók bérelhet-
nek időpontot a Táncsics Mi-
hály úti Sportcentrum sátorral 
fedett műfüves pályáján hét-
főtől-péntekig, reggel 7 és dél-
után 15 óra között!
Bérleti díj: 2000.-/óra
Érdeklődni a 06/20-461-60-10-
es telefonszámon lehet!

TOLLASOZZ A SÁTORBAN!
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GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A „MESTEREK, MŰHELYEK” 

című sorozat keretében
FEKETE GYÖRGY 

Kossuth-díjas belsőépítész és 
SCHRAMMEL IMRE 

Kossuth-díjas keramikusművész 
kamara kiállítása

A kiállítás megtekinthető 2015. február 28-ig, minden szombaton és 
vasárnap 14 órától 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján, más 
napokon is
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Kö-
rösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu; e-mail: gimhaz@invitel.hu

A Gödöllői Városi Múzeum 
és a Királyi Váró

2014. december 21-ig 
látogatható.

A Királyi Váró január 7-én,
a Gödöllői Városi Múzeum 

kiállításai február 4-én nyílnak.

Megértésüket köszönjük!

Karácsonyi ajándékként szíves 
figyelmükbe ajánjuk 

kiadványainkat!

GÖDÖLLŐI VÁROSI 
MÚZEUM

Frédéric Chopin Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola  

December 10., szerda, 17.00:
Juniki Spartakus (hegedű) növendé-
keinek hangversenye
December 11., csütörtök, 18.00:
Sápi Viktor tubás hangulatkoncertje 
(közreműködik: Szelcsányi  Ágnes 
– zongora)
December 12., péntek, 16.00:
Sivadóné Benyus Hedvig (fuvola) 
növendékeinek hangversenye
December 13., szombat, 16.00:
Béres Ágota (hegedű) növendékei-
nek hangversenye
December 15., hétfő, 17.00:
Tóthné Pataki Anikó (gordonka) nö-
vendékeinek hangversenye

Ünnepi nyitva tartási rend: 2014. december 14-ig
Szombaton: 14.00–17.00 óra között, vasárnap: 14.00–17.00 óra között
Munkanapokon: 9.00–15.00 óra között (előzetes bejelentkezést követően!)
2014. december 15-től  2015. január 5-ig: ZÁRVA

Áldott karácsonyi ünnepeket, 
és békés, boldog új esztendőt 
kívánunk!
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

ELMÜ központi hibabejelentő: 

06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS: 

tel.: 06-40-980-030  (munkaidőben) 

fax.: 06-29-530-101

e-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu 

web: www.eurovill.hu

VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295

DMRV hibabejelentő: 520-790

TIGÁZ ügyfélszolgálat:  +36-80/300-300

TÁVHŐ Kft.: 514-096

Zöld Híd Kft.:418-603

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

December 8-14-ig: 
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

December 15-21-ig: 
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
+36/30/621-2522

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. 

Tel: 28/430-856, +36-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 28/525-212, +36-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 28/410-653, +36/30-331-8822.

A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT DECEMBERI ÉS JANUÁRI MEGJELENÉSEI

Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a Gödöllői Szolgálat 
decemberben és januárban az alábbiak szerint jelenik meg: 

2014. ÉVI UTOLSÓ MEGJELENÉS: DECEMBER 16.

2015. ÉVI ELSŐ MEGJELENÉS: JANUÁR 20.

A hirdetésfelvétel 2014. december 16-tól 2015. január 12-ig szünetel!

16/2013 (09.03.) sz. taggyűlési ha-
tározat
A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a 
Társaság ügyvezető igazgatójának, 
Gönczi Tibor úrnak az alábbi pré-
mium feladatot tűzi ki 2013. évre:
A 2013-ban maximálisan elérhető 
prémium összege az éves személyi 
alapbér 50 %-ában kerüljön meg-
állapításra a várható veszteséges 
gazdálkodásra való tekintettel, az 
alábbi bontásban (az elérhető maxi-
mális prémium összegét 100%-nak 
tekintve).
1., Eredményhez kötődő prémium 
feladat teljesítése esetén az éves 

prémium 40 %-a:
1.a) amennyiben a vállalkozási te-
vékenységből származó bevétel 
növelése legalább 5 %-kal  meg-
haladja a 2013. évi Üzleti Tervben 
meghatározott összeget (128 383 e 
Ft). Alacsonyabb mértékű túlteljesí-
tés esetén a prémiumhányad száza-
lékát lineárisan kell meghatározni, 
az 5 % túlteljesítéshez kapcsolódó 
értéket 100 %-nak tekintve.
Prémium hányad: 10 %
Határidő: 2013. december 31. 
 
1.b) amennyiben az adózás előtti 
eredmény legalább 10%-kal javul a 
2013. évi Üzleti Tervben meghatá-

rozott összeghez (-168 140 eFt) ké-
pest. Alacsonyabb mértékű javulás 
esetén a prémiumhányad százalékát 
lineárisan kell meghatározni a 10 % 
túlteljesítéshez kapcsolódó értéket 
100 %-nak tekintve.
Prémium hányad: 10 %
Határidő: 2013. december 31.
1.c) amennyiben a rendezvényhez 
köthető bérleti díj legalább 5%-
kal növekszik a 2013. évi Üzleti 
Tervben meghatározott összeghez 
képest (28 597 eFt). Alacsonyabb 
mértékű túlteljesítés esetén a prémi-
umhányad százalékát lineárisan kell 
meghatározni az 5 % túlteljesítés-
hez kapcsolódó értéket 100 %-nak 
tekintve.
Prémium hányad: 20 %
Határidő: 2013. december 31. 

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

2013. évi taggyűlési határozatok IV.

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT KITÜNTETÉS

Gödöllő Város Képviselő-testülete a többször módosított 1996. évi 12. (VI.3.) számú önkormányzati rende-
lete, az ezt módosító 9/2014. (V.19.) számú, a 17/2013. (V.21.) számú, a 21/2003. (VI.19.) számú, az 5/2012. 
(II.8.) számú önkormányzati rendelet szabályozza a GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozásának 
rendjét.

GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezetek-
nek, 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 a 2015. március 15-én rendezendő városi ünnepségen kerül sor. 
 
Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és a képviselő-testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségek-
re vagy szervezetekre akit (akiket) méltónak tart e kitüntető cím odaítélésére 2015-ben.
 
Kérem, hogy javaslatát szíveskedjen postai úton a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre  
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) és/vagy e-mailben a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre eljuttatni.

HATÁRIDŐ: 2015. JANUÁR 15. 

Szűcs Józsefné, a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke 
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A VÁROSI PIAC
ÜNNEPI PROGRAMJA ÉS

NYITVA TARTÁSA:

15-től (hétfő): Termelői,
kereskedői fenyőfa-árusítás
(luc, fekete, ezüst, duglasz,
normann)

23. (kedd): halászléfőzés: (2
szelet hal, 0,7l hallé) 590 Ft/
adag, töltött káposzta:(2 töltelék
+ apró 60dkg) 690 Ft/ad.

30-án (kedd): szilveszteri
kocsonyafőzés (0,7l ) 400 Ft/ad.
Az ételek rendelhetők a helyszí-
nen v. a 06-30-5030777 telefon-
számon

29-30-31-én: szilveszteri
kellékek árusítása

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:
21-én (aranyvasárnap):
7-12-ig.

24. (szerda), 27. (szombat)
31. (szerda): 7-12- ig.
25. (csüt.), 26. (péntek),
január 1. (csüt.): ZÁRVA

Kellemes ünnepeKet és boldog

új esztendőt KívánunK!



12 Gödöllői Szolgálat 2014. december 9.



KÖZLEMÉNY
+ Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen heti-
lapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását ná-
lunk, mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN
+ Új építésű 1 szintes ikerházi lakások el-
adók a kertvárosban 2szoba+ nappalis
kulcsrakészen már 18,9MFt-tól, ill.3+ nap-
palis 21,9M-ért! 20-772-2429

+ Új építésű lakások a belvárosban eladók
300EFt-os nm/áron 70-80nm-esek nappa-
li+2 ill. nappali+3 szobásak, udvari kocsibe-
állóval, tárolóval! 20-772-2429

+ Eladó a központban két szobás, délnyugati
fekvésű lakás! Iár: 8 MFt!! 20-804-2102

+ Egyetemhez közel újszerű, 2011-ben
épült, 1szintes 3szoba+ nappalis családi ház
garázzsal 418nm-es telken eladó 25,9M-ós
i.áron! 20-772-2429

+ Szépen felújított, 44m2-es lakás a köz-
pontban eladó, beépített konyha, szoba bú-
torzattal! Iár: 10.6MFt! 20-539-1988

+ SÜRGŐSEN ELADÓ! Ádám utcában,
teljesen felújított 92m2-es ház, 1606m2-es
telekkel sürgősen eladó! Iár:20.5MFt! 20-
539-1988

+ Eladó 1 szobás felújított lakás a János ut-
cában Iár:7 MFt. 20-804-2102

+ SÜRGŐS! Gödöllő központjában, 54m2-
es elsőemeleti, két szobás lakás sürgősen
eladó! Iár: 8.7MFt!!! 20-539-1988

+ SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban
100-180m2 családi házat vagy eladó telket.
20-944-7025

+ Gödöllő belvárosában, teljesen felújított
77m2-es, 3 szobás lakás eladó! Azonnal köl-
tözhető! Iár.: 14.9MFt. 20/944-7025

+ Gödöllőn a Szőlő utcában 69 nm-es, 1+2
félszobás, erkélyes, 2.em. konvektoros lakás
eladó. Tel: 30/552-7579

+ Épülő nappali+3 szobás ikerház Gödöllő új
építésű részén eladó! Saját telek, kocsibeálló,
terasz, igényes kivitelezés, referenciákkal ren-
delkező építő. Iár.:29,9MFt 20-944-7025

+ Sürgősen Eladó lakást keresek központ-
ban (20)804-2102

+ Befektetésnek kiváló, felújított, 36 nm-es
garzon (+tároló) Aszódon a központban el-
adó. Téglaépítésű, tehermentes, jó a lakókö-
zösség. Érd: 70/384-4813

+ Magánszemélyként (nem ingatlanos)
keresek megvételre Gödöllő belvárosi fel-
újított, (vagy felújítandó) erkélyes lakást
négyemeletes házban az I.-II.-III. emeleten.
Érd: 30/899-6775

+ Gödöllőn, a Paál László közben, a város-
központban, csendes helyen, 2 szoba+étke-
zős, 60m2-es, konvektoros, tégla lakás, hoz-
zá tartozó pincerésszel eladó. Iá.:12,4 mFt.
Tel: 06-30-336-7266.

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs csa-
ládi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő ked-
velt kertvárosi részén eladó. Tehermentes.
Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló
szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappa-
li + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy telje-
sen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,
fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is
van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.

+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház, ame-
rikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 ga-
rázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, par-
kosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés,
redőnyös, új nyílászárók. Tel.: 30-228-8403,
20-420-6243 (egész nap).

+ Eladó Gödöllőn a Mátyás Király utcában
735nm-es telken egy lakóház, melyből két
különálló 2-2 szobás lakrész alakítható ki.
Az ingatlan, mivel a központhoz, belvároshoz
közel található, ezért vállalkozásra is alkal-
mas. Az ingatlan teljes közművel, garázzsal
ellátott. Ezek ismeretében egy alkalmi áron
11,5 mFt irányárért kínáljuk ezt az ingatlant.
20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn a harasztban egy 950
nm-es telken egy 2,5 szobás téglaépítésű
családi ház. I.á.: 22 mFt 20-919-4870 www.
fonixingatlanbt.hu

+ (3859) Eladó Gödöllőn a belvárosban
téglaépítésű liftes házban egy 65nm-es igé-
nyesen kialakított 2szobás új építésű társas-
házi öröklakás, melyhez tartozik egy 16nm-s
terasz. I.á.: 23,2 mFt 20-919-4870 www.
fonixingatlanbt.hu

+ (3740) Eladó Gödöllőn a blahai dombol-
dalban egy téglaépítésű nappali+5szobás
amerikai konyhás 2fürdőszobás családi ház
garázzsal, pincerésszel. I.á.:24,5 mFt 20-
919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+ (3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy
81nm-es 2szobás téglaépítésű lakóház kon-
vektoros fűtéssel 1182nm-es telken. A tetőtér
beépíthető. A ház keskeny, ezért a keresztben
lévő gerendák miatt az összes belső fal kiüt-
hető és tetszés szerint átrendezhető, ha nem
megfelelő a mostani elrendezés. I.á.: 20 mFt
20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Veresegyházán egy 1000nm-es
építési telek egy téglaépítésű melléképü-
lettel alkalmi áron: 7,5 mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

+ (3861) Eladó Gödöllőn a János utcában
egy 56nm alapterületű teljesen felújított ház-
ban egy teljesen felújított 2szobás lakás. I.á.:
13,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy kb 700-
800nm közötti telken egy 2 és fél szobás, déli
fekvésű,összkomfortos, téglaépítésűcsaládiház
melléképülettel. I.á.: 17,5mFt 20-919-4870

+ (3852) Eladó Veresegyházán a városköz-
pontban egy nappali+4szobás kiváló minő-
ségű, szépmegjelenésű családi ház nagymé-
retű kertkapcsolatos terasszal több szobából
erkélykapcsolat, 20nm-es garázzsal. Kedve-
ző ár-érték arány: 27,9 mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

+ (3815) EladóGödöllőn aMátyás K. utcában
egy 120nm alapterületű téglaépítésű családi
ház beépíthető tetőtérrel. A ház alatt 120nm-
es alagsor található. Az épület saroktelken
helyezkedik el 1000nm-es területen. I.á.: 24,9
mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+ (3209) Eladó Gödöllő nagyfenyvesi részén
egy 150 nm-es alapterületű nappali+4szobás
telesen felújított családi ház 815nm-es telken.
Az ingatlanhoz tartozik egy 3állásos garázs. I.á.:
30mFt 20-919-4870www.fonixingatlanbt.hu

+ (3766) Eladó Gödöllőn a Brassó utcában
egy nappali+4szobás tetőteres teljesen alá-
pincézett garázsos és egyéb helységes csa-
ládi ház 515nm-es telken. I.á.: 27,9mFt 20-
919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+EladóGödöllőnazErzsébetParkkal szemben
egy 4lakásos társasházban egy nappali+3szo-
bás 100nm összalapterületű felújított téglaépí-
tésű egyedi fűtéses sorházi lakás. I.á.: 25,9mFt
20-919-4870www.fonixingatlanbt.hu

+ (3719) Eladó Gödöllőn a Vasvári Pál utcá-
ban egy 3szobás összkomfortos téglaépíté-
sű családi ház 640nm-es telken. I.á.: 22 mFt
20-919-4870

+ (3860) Eladó Gödöllőn az Erzsébet Park
közelében egy többfunkciós lakóépület, mely-
ben lakás és üzlet, csak üzlet vagy csak lakás-
ként használható 120nmösszalapterületen. A
ház téglaépítésű, egyedi fűtéses, 2 fürdőszo-
bás, felújított. I.á.: 25,9 mFt 20-919-4870

+ (3862) Eladó Gödöllőn az újfenyvesi ré-
szen nappali (60nm) +4szoba összkomfortos
2 fürdőszobás téglaépítésű szigetelt 1200nm-
es telken színvonalas családi ház. 140nm-es
szuterén melyben több állásos garázs és több
funkcióra alkalmas helységek vannak kialakít-
va. Eladási ár: 49mFt 20-919-4870

+ (3643) Eladó Gödöllő rózsadombján a
Perczel Mór utcában egy 1000nm-es ősfás
telkű örökpanorámás egyedi építésű körház,
melyben nappali+hálószoba, étkező, konyha,
fürdőszoba, étkező található. Zsalugáteres
ablakos és körteraszú. I.á.: 22mFt 20-919-
4870 www.fonixingatlanbt.hu

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn egyetemtől, vasútállomástól
5percre 3szobás földszinti konvektoros lakás,
ill. a Bajcsy-Zsilinszky utcában 1.em. 50nm-es
igényes lakás kiadó. 30/250-4696

+ Kiadó téliesített faház 2 személy részére.
Tel: 30/488-7674

+Kiadó aVárosközpontban egy szoba összkom-
fortos lakás hosszútávra. Érd: 30/488-7674

+Szoba fürdőszobávalkiadó.Tel:20/9455-583.

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Mélygarázsban kiadó 1 parkolóhely, Gö-
döllő központjában. Érd.: 30/693-1838

+ Gödöllő városközpontjában, az Átrium
üzletházban,utcafronton lévő 27 m2-es üz-
lethelyiség, mely akár irodának is alkalmas,
hosszú távra kiadó. Tel: 06-20-9443-356

+ Gödöllő kertvárosában 20 éve működő
élelmiszerbolt mellett, trafik tevékenység ré-
szére kedvező feltétellel helyiség kiadó. Tel.:
20-3464-718.

+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs
kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.

+ Szőlő u. 32-ben, 45 nm-es üzlethelység
konvektorral, légkondival hosszú távra kiadó.
1 havi kaució 65 ezer Ft. Tel.: 30/2242-653.

+ Gödöllő központjában 55 nm-es ÜZLET-
HELYISÉG nem fizető parkolási lehetőség-
gel, kedvező áron KIADÓ. Tel: 70/631-7554

+ Gödöllő központjában 40 nm-es ÜZLET
hosszútávra kiadó. Érd: 70/535-4474

+ÜZLET a Patak téri üzletsoron 2015. janu-
ár 1-től kiadó. Érd: 20/622-8987

+ A Petőfi téren KOCSIBEÁLLÓK eladók. A
Dózsa György úton a Shell Benzinkút mellett
VÁLLALKOZÁSI TERÜLET kiadó, eladó.
Érd: 30/9467-702

+ GARÁZS kiadó a Kazinczy lakótelepen.
Érd: 30/667-5357

ÁLLÁS

Az Opel Gaál Márkakereskedés- és szeviz
karosszéria lakatost és autófényezőt

keres Gödöllőről és annak közvetlen
vonzáskörzetéből.

Jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk:
opelgaal@vnet.hu

Gödöllői Szolgálat 132014. december 9.

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:
20/525-53-66, 70/381-76-94

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
P: 8:30-12; Hétfőn zárva!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhir-
detést nem áll módunkban elfogadni.

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetősége-

ken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

KÍNÁLATUNKBÓL: • Nappali+ 6 szobás, jó állapotú
családi ház a központtól néhány percre. Iá:47 mFt.

• Két generációs, 2 szintes, felújított családi ház az
egyetem közelében. Iá:36,5 mFt.

• Nappali+4 szobás családi ház az Öreg-hegyen fedett
úszómedencével. Iá:49,9 mFt.

Bővebb információért keresse irodánkat!



+ Gödöllői cég asszisztens kollégát keres
angol nyelvtudással. Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal: evocool@evocool.eu

+ Gödöllői vállalkozó kisegítő alkalmazottat
keres. Munkavégzés: 4 órás részmunkaidő-
ben. Helye: Gödöllői Városi Piac. Bérezés
megegyezés szerint. Érd: 30/384-1187,
20/972-5209

+ Családi házak, lakások takarítását, vala-
mint gyermekfelügyeletet vállalok. Tel: 06-
30-684-5516

+ A Fővárosi Önkormányzat Idősek Ottho-
na gödöllői intézménye legalább két éves
költségvetési szervnél eltöltött szakmai gya-
korlattal rendelkező Word, Excel programok
használatában jártas KÖNYVELŐT keres.
Munkakör betöltése 2015. január 1. Előnyt
jelent a CT-EcoSTAT könyvelési program
ismerete. Jelentkezni POSTAI ÚTON a Fő-
városi Önkormányzat Idősek Otthona 2100
Gödöllő, Dózsa György út 65. címre vagy
az idosekotthona@idosekotthonagodollo.hu
e-mail címre elküldött szakmai önéletrajzzal
lehet. Kérjük, csak azok jelentkezzenek, akik
a fent leírt feltételeknek megfelelnek.

+ Az OktaTárs Nyelvstúdió angoltanárokat
keres! Nyelvvizsga-előkészítésre, általános,
üzleti és szaknyelvi angol oktatására. Munka-
végzés helye: Gödöllő és környéke. Angol és
magyar nyelvű fényképes önéletrajzokat az
info@oktatars.hu e-mail címre várjuk.

+ Gödöllői sörözőbe keresünk vendéglátós ta-
pasztalattal rendelkezőpultost, azonnali kezdés-
sel. Fényképes önéletrajzokat a deltanova01@
gmail.com e-mail címre várjuk.

+ Szadán üzemelő Baromfi vágóhídra erős
fizikumú, aktív munkatársakat keresek azon-

nali belépéssel. Tel:
20/209-5871

SZOLGÁLTATÁS
+FORDÍTÁS,TOLMÁ-
CSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordí-
tókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda,
Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, E-mail:
info@ili.hu

+ SZOBAFESTÉS,
MÁZOLÁS, TAPÉTÁ-
ZÁS. Ingyenes áraján-
lat! Tiszta, rendes mun-
ka! Tel: 20/4-359-650

+ Építőipari vállalko-
zás külső, és beltéri fel-
újítási munkát (festés,
tapétázást, gipszkar-
tonozást, hideg-meleg
burkolást, homlokzati
dryvitozást, térbur-
kolást) vállal. Anyag-
beszerzést a legjobb
áron biztosítjuk. Tel:
70/631-7554

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERE-
LÉS, új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi
fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új
szerelése, kialakítása, locsoló, mérő terve-
zése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészü-
lékek, konvektorok karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér-
számfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztorony-
ház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856,
06-30-508-1380, 06-28-784-752

+ Utak, járdák téli akadálymentesítése (hó
eltakarítás, sózás), műszaki mentés (el-
akadt gépjármű mentése, műszaki mentés
csörlővel, starter hidegindítóval). Tel.: +
3630/622-7421.

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hív-
jon bizalommal, házhoz megyek. Számító-
gép szerelés, rendszer és programtelepí-
tés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Gene-
rál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg
burkolás). Vállalunk mindennemű építőipa-
ri kivitelezést. Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650

+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL-
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620

+ KERTGONDOZÁS télen, nyáron, mérsé-
kelt áron. Virágok, bokrok, fák ültetése. Veszé-
lyes fák kivágása. Fűnyírás. Zöld hulladék el-
szállítás. Sziklakert, télikert építés, gondozás.
Árok, eresz, csatorna, kerítés tisztítás, festés.
Tüzifa vágás, hasogatás. 30/747-6090

+ LAKÁSSZERVIZ, LAKÁSÁT KÉRÉSÉ-
RE FELÚJÍTOM, kisebb munkák esetében
is. Hideg-meleg burkolás, festés, víz, csator-
na, zárszerelés, riasztó, biztonsági zárak fel-
szerelése. 06-70-201-1292

+ „Dr” ASZTALOS JAVÍTÁST VÁLLAL!
Minden, ami elromlott, hipp-hopp majd én
megoldom. Elvetemedett ajtók, ablakok ja-
vítása, szigetelése, zsanérok, zárak cseréje,
mázolás előtti munkák. KIKA, IKEA, JYSK
bútorok összeszerelése. 20/20-38-718
dr.asztalos.javitas@gmail.com

+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bú-
torszereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órá-
tól! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács
Péter 30/9546-504

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolás-
ra szorul a körme? Vagy a kezét szeretné
rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~MANIKŰR ÖNNÉL, kényelme-
sen! Érd.: +36-30-851-8763

+ HAHÓÓÓ! Jönnek az ünnepek! Frissülj fel,
szépülj meg! Óriási kedvezményekkel várlak
titeket decemberben. Hozd magaddal egy ba-
rátodat, családtagodat, és a Te hajad így féláron
lesz.:-) HívdMónikát most: 20/328-0222

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrke-
ményedés, vastag benőtt gombás körömkeze-
lése, ápolása. Talpmasszázs.Óvakodjon a feke-
tén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai
háttér. Bárándi József 20/532-7275

OKTATÁS

+ Matematika, fizika, kémia korrepetálás.
Magántanulók felkészítése több tantárgyból,
folyamatosan: Juhász Károly: 30-908-4130

+ ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ, OROSZ, MAGYAR intenzív/fé-
lintenzív nyelvvizsga-felkészítő, általános
nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN,
diplomás és anyanyelvi tanárokkal, kedvez-
ményes óradíjakkal. Kedvezményes felké-
szítés City&Guilds és EURO akkreditált
angol nyelvvizsgákra az I.L.I. vizsgáztatóival.
I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel:
28/511-366, 20/556-2653

+ Játékos, beszédközpontú GYEREKAN-
GOL, GYEREKNÉMET nyelvtanfolyamok
indulnak ANYANYELVI és DIPLOMÁS ma-
gyar nyelvtanárokkal, legmodernebb oktatá-
si anyagokkal, digitális táblával kiegészítve.
Felkészítő tanfolyamok a nemzetközi City&-
Guilds gyerekangol nyelvvizsgákra az I.L.I.
vizsgáztatóival. I.L.I. Kft. Gödöllő, Kőrösfői u.
2. Tel.: 28/511-366, 20/556-2653

+ ANGOL! Gyerekeknek játékosan; kama-
szoknak - nyelvvizsgára készülőknek szigorúb-
ban; felnőtteknek társalgás, Business English.
Kérésre Gödöllőn házhoz megyek. Délelőtti
időpontokra kedvezmény! 20/441-3136
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Karácsonyra ajándékba válassza a
jogosítvány lehetőségét!



TÁRSKERESŐ

+ 165/78/57 éves egyedülálló nő keres
egy őszinte, becsületes, nemdohányzó férfit
társnak. 30/9725-335

+ Hölgy keresi párját: legyen ápolt, komoly,
őszinte, hűséges, független, nemdohányzó
65 éves korig. 20/571-2776

ADÁS~VÉTEL

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minő-
ség eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 30 8518 763

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, papírrégiségeket, magyar és kül-
földi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK.
Tel: 28/412-230

+ ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét várjuk
régi és új vásárlóinkat CSÁNYI télálló almá-
val. (Idared, Zöld és KR-11 (Jonatán-Star-
king)). Ár: 60-120 Ft-ig. Tel: 28/411-298,
20/4359-650

+Eladó: HŐTÁROLÓSKÁLYHA4,5 Kw-os,
keveset használt (iár: 39.900,-Ft). MÉRLEG
200kg-os, tolósúlyos (iár: 25.000,-Ft). FA-
ABLAKOK-AJTÓK tok nélkül, több méret-
ben 500-3.000-Ft-ig. HAJTÓMŰVES VIL-
LANYMOTOR (220/380V) derékszögű
meghajtás, 3Kw, 2 tonnáig emel, (emelő,
teherlift), új, (iár: 100.000,-Ft). Ruhásszek-
rény, használt 3.000,-Ft, TV állvány, üveges
5.000.-Ft. 30/987-1670

+ Almásy Katalin vásárol magas áron búto-
rokat, festményeket, órákat, dísztárgyakat,
porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt,
hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét,
bizsukat, borostyánt, hagyatékot díjtalan ki-
szállással. 30/308-9148

+ Tömör műanyag gerenda oszlopok eladók.
9x9x250 cm. Kerítés oszlopnak, szőlőosz-
lopnak, homokozó keret céljára, kertépí-
tésre. Szelektíven gyűjtött, újrahasznosított
műanyagból készült. Fúrható, fűrészelhető,
szegezhető, rendkívül tartós, nem korhad,
időjárás álló. Vásárlási mennyiség min. 10db.
Ára: 2200 Ft/db. 70/776-7712

+TANGÓHARMONIKÁKELADÓK:Felszámol-
tam gyűjteményem: különböző márkájú, nagysá-
gúharmonikákgaranciával. 30/457-6050

+ Eladó teatűzhely csővel (8.000.-Ft), kom-
binált szekrény (5.000.-Ft), 2db újszerű
heverő (10.000.-Ft), 48literes tölgyhordó
(4.000.-Ft), 120 literes fagyasztószek-
rény (5.000.-Ft), 255 literes hűtőszekrény
(13.000.-Ft). 28/414-093, 30/613-1280

+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díj-
talan kiszállással vásárol antik bútorokat, fest-
ményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos dara-
bokat is), régi pénzeket, bizsukat és ékszere-
ket, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT.
Legmagasabb áron vásárolunk! Tel: 06/1-
293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

+ MICHELIN 205/55x16 téli, jó állapotú
autógumi eladó: 40.000,-Ft/ garnitúra. 4
db. Tel: 70/381-2807

EGYÉB

+ ÜDÜLÉSI JOG Gyulán a Hőforrás üdülő-
ben 2014.12.28. – 2015.01.10-ig kedvez-
ményesen átadó. 4 hét 66.600.-Ft, 2 hét
33.300.-Ft. Érd: 20/534-5740

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludá-
nyi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesz-
tenye-, Repce krém-, Selyemfű-, Lépesméz,
Virágpor, Propolisz kapható. 3kg fölött ház-
hoz szállítjuk. 30/9891-721

+VásároljonHAMISÍTATLAN,OMMEzárszala-
gosmézet közvetlenül a termelőtől! Akác-,Hárs-
, Vegyesméz,Méz-2014. 720ml-es csavaros te-
tejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

+ Táp-Termény Bolt ajánlata: Kukorica: 58Ft/
kg. Macskaalom bevezető áron: 355Ft/5kg.
Kiszállításmegoldható. BÁBOLNAI Termékek
rendelhetők akciós áron. Gázcsere: 4450.-Ft/
db.Gödöllő, Blaháné út 27.Ny:H-P-ig 7:30-17-
ig, szo: 7:30-12-ig. 30/7765-212

+Társ-éspartnerközvetítés.Tel.:20/9455-583.

+ Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583.
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Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!

Jelentős változást hozhat Nógrád
megye életében az az új turisz-
tikai fejlesztés, melyet a P92 IT
Solutions Kft. tulajdonában lévő
alsópetényi Prónay-kastélyban
valósítanak meg. A megye turisz-
tikai kínálata, valamint a kastély
szolgáltatási palettája nemcsak
egy négy csillagos szállodahellyel
bővül, de emellett egy, a legmoder-
nebb technológiával felszerelt lé-
zerszemészeti klinika is hamarosan
átadásra kerül.

A különleges fejlesztéseknek a Nógrád me-
gyei Alsópetény település nyújt helyszínt.
A Budapesttől mindössze 40 km-re fekvő,
sokszor a Cserhát kis Svájcaként emlegetett
meseszép falu a dél-cserháti dombok lankái
közt meghúzódva terül el, fő utcáján találha-
tó az 1750 körül épült, barokk Prónay-kas-
tély. A teljes körűen felújított műemlék
együttes esküvők, családi, baráti események,
illetve konferenciák, szakmai és kulturális
rendezvények helyszíneként a régmúltat idé-
ző, békebeli hangulattal nyitotta meg kapuit
a vendégek előtt 2012-ben.
Az épületegyüttes fénykorának hangula-
tát idéző Nagykastély reprezentatív termei
és terei, a Kiskastély korhűen berendezett
lakosztályai és a parkban található további
épületek, a Vendégház és a Fürdőház kiváló
kikapcsolódást, igazi felüdülést nyújtanak az
ide érkező vendégeknek.
Az idei évben megvalósult fejlesztéseknek
köszönhetően újabb elemekkel bővült a kas-
tély szolgáltatásainak listája.
A parkhoz csatlakozó új, modern épületegyüt-
tes egy 300 nm-es konferencia- és rendez-
vénytermet foglal magában, így a több, mint
száz fős rendezvények számára is megfelelő
helyszín. Ebben az új épületben kapott helyet
az uniós támogatással megvalósult Alsópeté-

nyi Lézer Szemklinika is, melyet a legmoder-
nebb technológiai megoldást kínáló berende-
zésekkel (ún. IntraLasik) szereltek fel.
A készülékek, az alkalmazott lézerberende-
zések világszinten is csúcstechnikát jelente-
nek. A szaknyelven femtoszekundumosnak
hívott szemészeti technológia a ma ismert
leghatásosabb és legkíméletesebb módszer,
amely magas szintű, prémium kategóriás re-
fraktív műtéti eljárást kínál a páciensek szá-
mára. Az egy napos sebészeti beavatkozáson
résztvevő magyar és külföldi páciensek és
kísérőik számára több napos ott tartózkodást
tartalmazó csomagajánlatokat kínál a klini-
ka. A kastély kiemelkedő szolgáltatásai mel-
lett - szabadidős és kulturális programok kí-
séretében - az orvosi kezelés élménnyé válik.
Afejlesztés azÉMOP-2.1.1./E-12-2012-0002
egészségügyi turizmus szolgáltatásfejlesztés
pályázat támogatásával valósult meg.
http://szemklinika.pronaykastely.hu/

Újabb szolgáltatással bővül az alsópetényi Prónay-kastély turisztikai kínálata

Szemészeti klinika, exkluzív környezetben
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Beküldési határidő: 
2014. december 17.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- 
os vásárlási utalványát nyerte: 
Tamási Mátyás, Táncsics M. u. 
30., Sápi Erzsébet, Tátra u. 5.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:   
dr. Túry Judit, Remsey krt. 4., Za-
chárné Lehoczki Anita Körösi Cs. 
S. u. 17.
A Happy Box 2000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Benyus 
László, Alkotmány u. 17.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: 
Palotai Katalin, 2145 Kerepes, 
Martinovics u. 19., Ternyik Lász-
lóné, Erzsébet királyné krt. 15. 
A Mezőgazdasági és Kertésze-
ti Áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Székely Gá-
bor, Eperjes u. 6., Pálmainé Sze-
keres Anikó, Fűzfa u. 25.


