
Vasárnap délután, a gö-
döllői hagyományoknak
megfelelően, a város fő-
terén rendezték meg a
Betlehemi láng átadó ün-
nepségét, amire 2007 óta
minden esztendőben az
ország számos pontjáról
érkeznek a települések
vezetői, hogy tovább vi-
gyék azt saját falujukba,
városukba.

Az ENSZ 1986-ot a Béke Évének
nyilvánította. Azóta minden esz-
tendőben cserkészek kíséretében
egy felső-ausztriai gyermek indul Jézus
születésének helyszínére, hogy a jászol
helyén épült templomban, a Születés Ba-
zilikában található örökmécsesről lángot
vegyen. Lámpásba zárva viszik azután
repülővel Bécsbe, ahol az Osztrák Cser-
készszövetség ökumenikus istentisztele-

ten adja át a környező országok cserké-
szeinek. A Jézus Krisztus születésének
helyéről származó láng, Isten szereteté-
nek és békéjének üzenetét hordozza, a
karácsony igazi eszméjét jelképezi.
A főtéren több százan gyűltek ösz-

sze, köztük a Magyar Önkormányzatok

Szövetségének meghívására érkezett
polgármesterek. A műsort a Cibri éne-
kegyüttes műsora nyitotta meg, majd
Pelyhe József, Gödöllő alpolgármeste-
re mondott beszédet. Kiemelte, az idén
minden eddiginél többen jöttek el, hogy
a lánggal együtt a béke üzenetét is elvi-

gyék a távoli településekre,
templomaikba, otthonaik-
ba.
Pelyhe József beszé-

dében a közösség szol-
gálatának fontosságáról,
valamint arról beszélt,
milyen fontos lenne, hogy
mindennapjainkat és az
ünnepre való felkészülést a
személyesség, a személyes
áldozathozatal jellemezze.
A karácsony közeledtével
felhívta a figyelmet az egy-
másra figyelés és a szeretet
fontosságára.

„Jézus nem fényárban és nem palo-
tában született. József és Mária mégis
mindent megtett, hogy – a lehetőségek-
hez mérten – a lehető legtöbbet tudják
megadni számára, hogy legalább fedél
legyen a feje felett és biztonságban le-
gyen... (folytatás az 3. oldalon)

A Talamba Ütőegyüttes után a Fricska Tánc-
együttes és az AcroManiacs csoport is bejutott a
Hungary’s Got Talent döntőjébe. (5. oldal)

Ünnepi szentmise keretében nyitotta meg Beer
Miklós váci püspök az Irgalmasság Szentévét és
a szent kaputMáriabesnyőn. (6. oldal)

Gémesi Csanád 24. lett a bostoni kardvívó
Grand Prix világkupaversenyen. A későbbi ezüst-
érmes Szilágyi Árontól kapott ki. (8. oldal)

Tájékoztatjuk tisztelt

Olvasóinkat,

hogy a Gödöllői Szolgálat
decemberben és januárban
az alábbiak szerint jelenik

meg:

2015. évi utolsó megjelenés:
december 15.

2016. évi első megjelenés:
január 26.

A hirdetésfelvétel
2015. december 15-től

2016. január 12-ig szünetel.

Valamennyi kedves
Olvasónknak és
partnerünknek

áldott, békés karácsonyt,
és eredményekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánunk!

A Gödöllői Szolgálat
szerkesztősége
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Új gazdasági társaságot 
alapít az önkormányzat

A képviselő-testület idei utolsó ülé-
sén, december 10-én Erzsébet Király-
né Szálloda Kft. néven új, kizárólag 
a szállodaüzletágra koncentráló, 100 
százalékos önkormányzati tulajdonú  
gazdasági társaságot alapított ötmillió 
forint jegyzett tőkével. A kft. ügyve-
zetőjének Laurán Csabát választotta 
meg.

A volt községháza rekonstrukciójára és 
hasznosítására létrehozott G-Magistra-
tus Zrt. a szándékok szerint tovább 
működik, főtevékenysége a bérbeadás 
lesz.

A döntés előzményei közé tartozik, 
hogy a részvénytársaság pénzügyi-, 
jogi- és műszaki átvilágítását és a pro-
jekt értékelését követően több eljárás 
indult a korábbi menedzsment, a beru-
házó társaság és a kapcsolt vállalkozá-
sokkal szemben.

Az átvilágítás révén szükségessé vált 
eljárások zajlanak, részben már sikerre 
vezettek. Ez idő alatt az Erzsébet Ki-
rályné Szálloda az ACCENT csoport 
tagjává vált, és ma már stabilan 54%-
os kihasználtsággal működik, a hazai 
átlag felett. Tavaly a szálloda nyeresé-
get termelt és ebben az évben is erre 
számít az önkormányzat. Az új kft ala-
pítása az elért eredmények megőrzését 
segíti elő. 

Az előterjesztés szerint a G-Magistra-
tus Zrt. 270 millió forint bérleti díj tar-
tozásából 70 millió forintot törleszt az 
önkormányzatnak, ebből 50 millió fo-
rintot használ fel a város az új kft meg-
alapítására és az induláshoz szükséges 
tőkével, vagyonnal történő ellátására.

Oázis lesz-e a rönkvárból?

A Szent János utcai rönkvár játszó-
tér megújítására törekszik a Gödöllői 
Értékvédő Közhasznú Egyesület.
A területet a környéken élők be-

vonásával tervezik megszépíteni. 
Elsődleges céljuk a dombvidéken 
őshonos növényzet - közönséges 
gyertyán, kislevelű hárs, kocsányos 
tölgy, magyar kőris, mezei szil, tatár 
juhar - ültetése az elég kopár terü-
letre, emellett felújítanák, festenék 
a meglévő tárgyakat, játékokat. A 
fiatalok megnyerésével szeretnék 

elérni, hogy a közös munka után job-
ban a magukénak érezzék a területet. 
A megálmodott ligetes parkrészletben 
különböző korosztályok is szíveseb-
ben megpihenhetnek.

A teret  övező elöregedett,  megron-
gálódott padsort sövénnyel cserélnék 
fel, így egy kis zöld sáv választaná el 
a parkot a közlekedési felületektől. 
A gyermekek madáretetőket készíte-
nének, ezek révén a létrehozott oázis 
ökopark funkciókat is hordozna.

Az álom két feltétele már teljesült. A 
projekt túljutott az Új Európa Alapít-
vány által a MOL Zöldövezet program 
keretében kiírt pályázat első forduló-
ján, a képviselő-testület pedig vállalta 
az utófinanszírozású program 690 ezer 
forintos összköltségének megelőlege-
zését az  egyesület számára. Már csak 
arra van szükség, hogy a Rönkvár zöl-
dítés című elképzelés a második fordu-
lót is sikerrel vegye. 

Főtér: Vásárlás és bérbevétel

Az önkormányzat megvásárolja a 
Szabadság tér 6. szám alatti társasház 
földszintjén lévő, 73 négyzetméter te-
rületű irodaingatlant, nettó 25 millió 
forintos vételáron. A társasház koráb-
ban a Budapest Banknak helyet adó 
részét már megszerezte a város, és ott 
a polgármesteri hivatal egyes irodáit 
helyezték el a városháza átépítésének 
időtartamára.   

Ugyancsak a főtérhez és az átépítéshez 
kapcsolódó döntés, hogy a város bérbe 
veszi a Petőfi tér 4-6. szám alatti, az 
év végén megüresedő 150 négyzetmé-
teres üzlethelyiséget. Ezzel a területtel 
a helyiség mellett ideiglenesen műkö-
dő ügyfélszolgálati irodát bővítik úgy, 
hogy egybenyitják a tereket. 

Visszavont engedély

A képviselő-testület visszavonta a 
Gödöllői Testvérvárosi Egyesület 
részére a városi könyvtár ingatlanára 

adott székhelyhasználati engedélyt. 
Az egyesület működése kapcsán a 
polgármester elmondta, a kastély 
igazgatója arról tájékoztatta őt, hogy 
a civil szervezet 300 ezer forinttal 
tartozik a műemléket üzemeltető 
gazdasági társaságnak. Bár többször 
megkeresték az egyesületet, a kastély 
nem kapott választ ajánlott leveleire. 

Az önkormányzat az egyesület rend-
kívüli közgyűlésének összehívását 
kezdeményezte, de ez nem járt ered-
ménnyel. 
A képviselő-testület novemberben  
döntött arról, hogy az október 21-én 
újonnan alakult Gödöllő és Testvér-
városai Baráti Egyesület nevében en-
gedélyezi a település nevének hasz-
nálatát. Az új testvérvárosi egyesület 
székhelye is a könyvtár lett.  
A mostani döntést az is indokolja, hogy 
nem szerencsés, ha mindkét egyesület-
nek a könyvtár a székhelye.

Öt év után öt százalék 

A képviselő-testület évente vizsgálja 
felül az önkormányzat tulajdonában 
álló lakások és helyiségek bérleti díja-
it. Az utolsó emelés 2011-ben volt. A 
decemberi ülésen 5 százalékos lakbér-
emelésről született döntés 2016-ra. 

Garázsbérletek 

A jövő év végéig meghosszabbítja a 
képviselő-testület a Deák Ferenc tér 
1. és 2. számú lakóépületekben talál-
ható azon garázsok bérleti szerződését, 
amelyeknél a bérlő ilyen irányú kérel-
met nyújt be és helyiségbérleti díjjal 
nem tartozik. Az ugyanott található 
üres illetve év közben megüresedő ga-
rázsok bérbevételi lehetőségét nyilvá-
nosan meghirdeti.

Vezetői pályázatok   

A testület a Gödöllői Mézeskalács 
Bölcsőde valamint az Egyesített 
Szociális Intézmény vezetői álláshe-
lyének betöltésére pályázat kiírásáról 
döntött.

Megbízások 3 és 5 évre 

A képviselő-testület a Gödöllői Új 
Művészet Közalapítvány kuratóriu-
mát a következő személyi összetétel-
ben választotta meg: Katona Szabó 
Erzsébet, Kodolányi Gyula, Dóráné 
Bátki Margit, Kecskés József, Kö-
rösfői András, Kovács Balázs, Hida-
si Zsófia. A felügyelőbizottság tagjai: 
Rétfalvi Antalné, Pannonhalmi Zsu-
zsa és Incze Mózes. A megbízás mind-
két testületnél 3 évre szól.

Újraválasztották a Gödöllői Táv-
hőszolgáltató Kft. felügyelőbizottsá-
gát. Varga András, dr. Bellus Zol-
tán és Kis Antal megbízása 2020. 
december 31-ig szól.

Felhatalmazás 

A képviselő-testület egyhangúlag 
felhatalmazta a polgármestert arra, 
hogy a Gödöllői Királyi Kastély Kft. 
közgyűlésén támogassa a többségi 
tulajdonos Magyar Állam azon szán-
dékát, mely szerint a kft. vegye át a 
hatvani kastély üzemeltetését azzal a 
megkötéssel, hogy ez a változtatás a 
gödöllői kastély és a város számára 
nem okozhat többlet terhet.            lt

Gödöllő Városban bevezetésre került 
a magánszemély kommunális adója 
2016. január 1. napjától.
A helyi adókról szóló 1990.évi C. 
törvény, valamint a helyi adókról 
szóló 31/2010.(XII.17.) sz. önkor-
mányzati rendelet alapján.

1. Mire terjed ki a kommuná-
lis adó kötelezettség?

Adóköteles a Gödöllő Város köz-
igazgatási területén lévő lakás (la-
kás, lakóház, lakóépület, kastély, 
villa, udvarház), üdülő, hétvégi ház  
(adótárgy). 

2. Ki az adó alanya?

Az adó alanya aki az év első napján 
Gödöllő város közigazgatási terüle-
tén az ingatlannyilvántartás alapján 
lakás, lakóház, lakóépület, kastély, 
villa, udvarház, üdülő, hétvégi ház 
tulajdonosa vagy nem magánsze-
mély tulajdonában lévő lakás, üdülő, 
hétvégi ház bérleti jogával rendelke-
zik. Amennyiben az ingatlannyilván-
tartásban a tulajdonos mellett vagyo-
ni értékű jog (pl. haszonélvezeti jog) 
jogosítottja is bejegyzésre került, ak-
kor az adó alanya a vagyoni értékű 
jog jogosítottja.Több tulajdonos ese-
tén a tulajdonosok tulajdoni hánya-
daik arányában. Az erre vonatkozó 
megállapodásban nyilatkozhatnak 
arról, hogy csak egyikük lesz az 
adóalanya. Megállapodás hiányában 
minden tulajdonosnak külön beval-
lást kell kitölteni.
 
3. Mennyi a kommunális adó 
mértéke?

A adó évi mértéke adótárgyanként, 
illetőleg lakásbérleti jogonként 
a)    60 m2 és az alatti hasznos alap-
területű adótárgy esetén 15.000  Ft.
b) 60 m2 -t meghaladó hasznos alap-

területű adótárgy esetén 25.000  Ft.
4. Milyen mentességek, ked-
vezmények vannak?

a) Ha a magánszemély Gödöllő vá-
ros illetékességi területén engedé-
lyezett járda és útépítési beruházást    
hajt végre vagy ilyen beruházás cél-
jára befizetést teljesít, akkor a saját   
beruházás számlával igazolt ellen-
értéke és a támogatással csökken-
tett  befizetés összege a befizetéstől 
számított 10 évig levonható a beru-
házással érintett ingatlanra megálla-
pított kommunális adóból.
b) Az adónem bevezetése előtt elké-
szült beruházásra fordított összeg, 
illetve ilyen célra történt befizetés 
összege nem vonható le.
c) Mentes az adó alól, aki rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
részesül, melyet határozattal igazol.
e) Mentes az adó alól az egye-
dülálló nyugdíjas, akinek a net-
tó jövedelme nem haladja meg                                                      
a 85 500 Ft-ot, nyugdíjas házastársak 
esetén az egy főre jutó nettó jövede-
lem az 57 000 Ft-ot.”

5. Hogyan lehet bevallást 
tenni?
 
Január hónapban minden tulajdonos-
hoz eljuttatjuk a nyomtatványt. A be-
vallási nyomtatványok benyújthatók 
személyesen az Ügyfélszolgálati iro-
dán, Gödöllő, Petőfi tér  4–6. sz. alatt 
(ügyfélfogadási idő: Hétfőn 8 00-18 
00. Szerdán 8 00-16.30) vagy postán 
a 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. sz 
címre elküldve. 
A nyomtatvány januártól elérhető a 
godollo.hu honlapon is, Ügyintézés 
→ Irodák → Adóiroda→ Nyomtat-
ványok útvonalon. Tájékoztatásul 
közöljük, hogy a törvény értelmében 
a bevallás benyújtásának elmulasz-
tása esetén 200.000 forintig terjedő  
mulasztási bírság szabható ki.

December 13-ától 
(vasárnaptól) Bu-
dapest és Gödöl-
lő között egyes  
autóbuszjáratok 
módosított menet-
idővel közlekednek.

A következő vonalakon a járatok egyes megállóhelyeket megváltozott idő-
pontokban érintenek: 

Budapest - Gödöllő – Tóalmás 
Budapest - Gödöllő – Hatvan 
Budapest - Gödöllő – Jászfényszaru 
Budapest - Aszód - Szirák – Bér 
Gödöllő - Vácszentlászló – Jászfényszaru 
A valamennyi forgalmi változást összefoglaló tájékoztató a Volánbusz Zrt. 
honlapján a következő linken érhető el:
www.volanbusz.hu/hu/hirek/forgalmi-hirek/hir/2513

A részletes menetrend megtalálható a megállóhelyeken kifüggesztett in-
dulási jegyzékeken, pénztárakban megvásárolható menetrendi füzetekben, 
illetve a www.volanbusz.hu és www.menetrendek.hu oldalakon.      

Volánbusz: menetrendi Változás

TÁJÉKOZTATÓ
Magánszemély kommunális adója

Képviselő-testületi döntések



Gödöllői SzolGálat 3Közélet2015. december 15.

Együttműködés a társadalmi fElzárkóztatásban

Állam, egyház, önkormányzat

folyamatos az adományok gyűjtésE

A Forrásba kerültek az egyetemi ajándékok

„Állam – Önkormányzat – Egyház
együttműködése a társadalmi felzár-
kóztatásban” címmel szervezett kon-
ferenciát a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége (MÖSZ) a Hanns
Seidel Alapítvány együttmű-
ködésével, 2015. december
9-én, Gödöllőn. A MÖSZ vi-
dékfejlesztési konferencia-so-
rozatának záró rendezvényén
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma (EMMI), a katoli-
kus és az evangélikus egyház,
illetve települési önkormány-
zatok képviselői tartottak
előadásokat.
A kormány családpolitiká-

jának legfontosabb törekvése a fenn-
tartható demográfiai fordulat feltétele-
inek megteremtése, ugyanis a jelenlegi
1,41-es magyarországi termékenységi
arányszámmessze elmarad a kívánatos
2 feletti értéktől – tudták meg a konfe-
rencia résztvevői Fűrész Tündétől, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
család- és népességpolitikáért felelős
helyettes államtitkárától, aki Géme-
si György MÖSZ-elnök köszöntő-
je után a családpolitika társadalmi
integrációban betöltött szerepéről
tartott előadást. Bemutatta az ala-
nyi jogon, illetve biztosítási alapon
járó családtámogatási ellátásokat,
az otthonteremtési és gyermekjólé-
ti intézkedéseket. Mint elmondta,
hazánk GDP-jének 2,7 százalékát
fordítja pénzbeli családtámogatási
juttatásokra, ami meghaladja a 2,2
százalékos európai uniós átlagot, az
ingyenes gyermekétkeztetés kiterjesz-
tése óta pedig a gyerekek 90 százaléka
étkezhet ingyenesen. Beszélt a GYES
és a GYED extra bevezetéséről, illet-

ve a családi adó- és járulékkedvezmé-
nyekről.
Az egyház szociális területen vég-

zett szolgálata tulajdonképpen az ál-

lami intézkedések finomhangolása, ki-
egészítése – fogalmazottBeerMiklós,
a Váci Egyházmegye püspöke a kato-
likus egyház szociális téren kifejtett
tevékenységét ecsetelve. Ennek a szer-
teágazó szolgálatnak éppen úgy része
a fiatalok világnézeti nevelése, mint

a cserkészmozgalom támogatása, az
Erzsébet táborok szervezésében való
részvétel, az egyházi karitász szerve-
zetek működtetése vagy a családbarát

médiaprogram. A katolikusok tevéke-
nyen részt vesznek a vidék megerősí-
tésében is, olyannyira hogy a váci püs-
pökség saját vidékfejlesztési irodával
is rendelkezik.
Méreténél fogva jóval kisebb mér-

tékben, de hasonló szerepet tölt be az
evangélikus egyház is, amely a kez-
detektől fogva kiveszi a részét a szo-
ciális feladatok ellátásából – derült ki
a Magyarországi Evangélikus Egyház
Diakóniai Osztályának vezetője,Buda
Annamária előadásából.Az evangéli-
kusok jelenleg 38 intézményt tarta-
nak fenn 1500 alkalmazottal és 6000
ellátottal. A házi segítségnyújtástól és
a szociális étkeztetéstől a falu- és ta-
nyagondnoki szolgálatokig számos
szociális szolgáltatást végeznek, idő-
sotthonokat, nevelőszülői hálózatot,
rehabilitációs foglalkoztatót üzemel-
tetnek.
A résztvevők a települési jó gya-

korlatok közül ez alkalommal a ma-
gyarszéki programot ismerhették
meg, amit Kárpáti Jenő, a tele-
pülés polgármestere mutatott be.
Előadásában az 1100 fős Bara-
nya megyei településen megva-
lósított mezőgazdasági közfog-
lalkoztatási mintaprogramról,
valamint a Mecsek-Hegyháti
Szociális Szövetkezetet működé-
séről esett szó.
A konferencia végén Gémesi

György, a MÖSZ elnöke foglalta
össze az elhangzottakat, kiemel-
ve a vidék revitalizációjának, a
népességmegtartó ereje fokozá-

sának, a helyi kezdeményezések, il-
letve a mikrotérségi összefogásnak a
fontosságát.

www.moszlap.hu

Két személyautónyi, cipősdobozokba csomagolt aján-
dékot helyeztek el az elmúlt napokban a Szent István
Egyetem dolgozói és hallgatói az intézmény bejáratánál
felállított fenyőfa melletti ládába. A hátrányos helyzetű
gyerekek szá-
mára gyűjtött
a d o m á n y o -
kat Forrainé
Murányi Ju-
dit, a Forrás
Szociális Segí-
tő és Gyermek-
jóléti Szolgálat
vezetője vette
át hétfőn Boz-
lékné Hegedűs
Ágnestől, a
Szent István Egyetem PR, Sajtó és Rendezvényszerezési
Főosztály munkatársától.

***
Szépen gyűlnek az adományok a főtéri adventi vásá-

ron, a Társadalmi Felzárkóztatási Program pavilonjában
is, ahol a hét végén, december 18-19-én még leadhatják a
„cipősdobozokat” az adományozni szándékozók.
A gyűjtéshez idén is több formában lehet csatlakozni,

egyrészt a városi óvodákban, valamint a Forrásban vár-
ják az adományokat, elsősorban tartósélelmiszereket és
ruhaneműket.
Aki a „cipősdoboz” akcióhoz szeretne csatlakozni,

attól elsősorban gyerekeknek szóló könyveket, játéko-
kat várnak, ezek a csomagok ugyanis nekik készülnek. A
szervezők kérik, hogy a dobozokba csak olyan jó állapotú

tárgyak kerüljenek, amiket saját gyerekeiknek is szívesen
odaadnának! Ezeket a dobozokat, becsomagolva adhat-
ják le, s fontos, hogy ráírják, hogy fiúnak, vagy lánynak
való, valamint azt, hogy hány évesnek szóló ajándékot

tartalmaz.
Bár a program résztvevői össze-

hangolják a gyűjtést és az adomá-
nyok szétosztását, de csak azokhoz
jutnak el, akikről információval ren-
delkeznek. Épp ezért kérik, hogy ha
valaki úgy véli, környezetében olyan
személy, család él, akinek szüksége
lenne a segít-
ségre, jelezze
az illetékesek
felé.
A Társa-

dalmi Felzárkóztatási Program
főtéri faházának nyitvatartása:
18-án, pénteken 16-19 óráig,
19-én, szombaton 10-19, 20-án,
vasárnap 10-16 óráig. Rászoruló
jelzése: Forrás, 06-28/513-605-
ös telefonszámon (munkaidő-
ben), valamint a polgármesteri
hivatal közigazgatási irodáján a
06-28/529-188-as telefonszámon
(munkaidőben); Nagyobb méretű
adomány (például műszaki beren-
dezés, bútor) jelzése: Forrás, 06-
28/513-605.

(ny.f.)

(folytatás az 1. oldalról)

...És mindemellett tudtak hálát adni mindazért a csodáért, aminek része-
sei lehettek. Ez lenne nekünk is a feladatunk: Tudjunk hálát adni azokért a
csodákért, amik velünk vagy szeretteinkkel történtek !” – zárta gondolatait
Pelyhe József, Gödöllő város alpolgármestere.
A beszédet a Damjanich János Általános Iskola kisdiákjainak betlehemi

ünnepi műsora követte, majd hagyományosan a város karácsonyfája mel-
let került sor a láng átadására. Itt minden jelenlévő meggyújthatta a maga
lámpását, mécsesét a Betlehemi lángról.
Az eseménynél Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke, Gé-

mesi György polgármester és Pecze Dániel alpolgármester segédkezett.
Míg a karácsonyfánál a lángátadás zajlott, a Petőfi Sándor Általános Iskola

tanulóinak Luca-napi előadását láthatták az érdeklődők. (A-J)

több százan vitték tovább a lángot

Hálát adni a csodáért

A Cibri énekegyüttes előadása

Szabó István és Gémesi György
segédkezik a lámpások meggyújtásánál

A petőfis gyerekek Luca-napi bemutatója
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Január 11.: A Hot Jazz Band volt a 
Gödöllői Szimfonikus Zenekar vendé-
ge az Évköszönő Gálakoncerten.

Január 22.: dr. Horváth Zoltán, a Gö-
döllői Fiatal Művészek Egyesületének 
vezetője és a Levendula Galéria kapta 
az idei Gödöllő Kultúrájáért Díjat.
Február 6.: Balogh Péter Piusz lett 
a Premontrei Perjelség új kormányzó 
perjelje. 
Február 19.: Átadták az év sportolója 
díjakat. Egyéniben Gémesi Csanád lett 
az első. Az év edzője: Czeba Mihály és 
Navvarete József.
Február 28.: Nagy sikert aratott a Gö-
döllői Fúvószenekar Tavaszköszöntő 
koncertje a Művészetek Házában.

Március: 14.: A Városi Múzeum és 
a GIM-ház közös kiállításával és a  
Chopin zeneiskola koncertjével vette 
kezdetét „A Művészetek Kertje – Gö-
döllő, 2015” elnevezésű tematikus év. 
Március 15.: prof. dr. Körösvölgyi 
László és dr. Révész T. Mihály, a Gö-
döllői Királyi Kastély volt igazgatói, 
Sivadó János görög katolikus parókus 
és a Talamba Ütőegyüttes részesült a  
Gödöllő Városért Díjban. 

Kossuth-díjjal ismerték el Oszvald 
Marika, városunk díszpolgára, és Fo-
dor László, a Hot Jazz Band tagja, 
a Chopin zeneiskola tanára művészi 
munkáját.
Április 11.: Felavatták Gödöllőn Jó-
zsef Attila Altató című verséből ismert 
„kis Balázs” szobrát, Erős Apolka 
Munkácsy-díjas szobrászművész alko-
tását.

Április 24.: Megnyílt a Duflex Fo-
tográfiai Stúdió tematikus évhez kap-
csolódó Művészetek Kertje című tár-
lata.
Felavatták Bad Ischl új nevezetességét, 
a Sisi-parkot, ahol az ausztriai telepü-
lés testvérvárosai is helyet kaptak és 
Gödöllőről  is elneveztek egy sétányt. 
Április 25.: A Gödöllő Táncegyüttes 
bemutatta a “...szja, kaj na szja... avagy 

egyszer volt hol nem volt... “ című új 
műsorát. 
Április 29.: A Zöld-Híd Régió Non-
profit Kft. Ökörtelek-völgyi központ-
jában tájékoztatták a sajtót a cégnél  
kialakult gazdasági helyzetről, és biz-
tosították a lakosságot, hogy az utolsó 
percig gondoskodnak a hulladék el-
szállításáról. 

Április 30.: Szinyei, Munkácsy, Szé-
kely és Tájképfestő kortársaik címmel 
megnyílt a Gödöllői Királyi Kastély új 
időszaki kiállítása.
Május 4.: Elkészült az új váróterem és 
jegypénztár a vasútállomáson.
Május 8-10.: A városszépítési hétvé-
gén 16 helyszínen szépítette környe-
zetét a lakosság a gödöllői városrészi 
egyesületek felhívására. 
Május 9.: Nagy siker volt a Gödöllő 
Táncszínház „Millió dolláros bébi”  
című táncjátéka.

Május 14-17.: Először tartottak Nem-
zetközi Természetfilm Fesztivált a vá-
rosban; az eseményhez kapcsolódtak a 
Madarak és Fák Napja programjai is.

Május 16.: Kétszázötvenen vettek 
részt a  Hungaroringen a Miénk a pá-
lya! kerékpáros rendezvényen.
Május 28.: Városmarketing gyémánt 
védjegy elismerésben részesült Gödöl-
lő városa a „kis Balázs” projekttel a 
2015-ös Országos Városmarketing Díj 
pályázaton. 
Május 31.: Több ezres tömeget von-
zottak a főtérre a gyermeknapi rendez-
vények. 
Június 6.: A Gödöllői Irodalmi Díj-pá-
lyázaton vers kategóriában Vadász 
Bence, prózában Gődény Balázs lett 
az első.
Június 6-7.: Színes programok várták 
az érdeklődőket a Koronázási Hétvé-
gén.
Június 8.: Gödöllő Gyermeiért, Ifjú-
ságáért díjat kapott: Herczenikné Mol-
nár Terézia gyógypedagógus-tanítónő, 
Lázárné Nagy Andrea tanárnő, a Szent 
János Utcai Óvoda nevelői közössége.
Gödöllő Talentum díjat kapott:  
Schlick-Szabó Anna Krisztina. 

Június 12-14.: Harmadik alkalom-
mal rendezték meg az ArboFesztet, a 
„fenntartható, összművészeti feszti-

vált” a Gödöllői Erdészeti Arborétum 
területén.
Június 13.: A GIM-házban és a főtéren 
nyílt meg a Gödöllői Iparművészeti 
Műhely új, „Kerttörténetek” című ki-
állítása.
Június 17.:  A „Jó tanuló, jó sportoló” 
díjátadó ünnepségen nyolc intézmény 
több mint ötszáz tanulója vehetett át 
elismerést. 
A TIGÁZ 10 millió forint értékű fel-
újításának eredményeként kívül-belül 
megszépült a Palotakerti óvoda. 

Június 20.: Tizenhárom helyszínen 
több mint hetven program várta az ér-
deklődőket a Múzeumok Éjszakáján. 
Június 21.: Közel ötszázan vettek 
részt a már hagyományos Úrréti-tó ün-
nepen. 
Június 21-25.: Az izraeli Beit-Arye 
város meghívásának eleget téve, gö-
döllői delegáció utazott a Szentföldre, 
hogy a két város közötti jó kapcsolatot 
erősítsék. 
Június 23-25.: Gödöllő adott otthont 
az V. Országos Szakmai Közlekedés-
rendészeti Versenynek.

Június 27.: Böjte Csaba ferences rendi 
szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány alapítója vehette át idén a Magyar 
Szabadságért Díjat.
Az „Orient” című előadással ünnepel-
tük a Világfánál a XXV. Magyar Sza-
badság Napját. 

Június 29.: Gödöllő Egészségügyéért 
díjat kaptak: Pintér Mihályné vezető 
ápoló, Kolozs Istvánné Kovalik Anna 
bölcsődevezető, a Nefelejcs Napkö-
zi, Fogyatékosok Nappali Intézménye 
szakmai közössége.

Július 4-11.: Negyedik alkalommal 
rendezett Gödöllő Nemzetközi Ifjúsági 
Tábort Balatonlellén, ahová a gödöllői 
diákok mellett nyolc testvérvárosból, 
valamint két partnervárosból érkeztek 
fiatalok. 
Július 21.: Életének 64. évében el-
hunyt Széplaki István, a Gödöllői Röp-
labda Club volt elnöke.
Augusztus 20.: A képviselő-testület 

Vass Károlynét, Gödöllő Város Nyug-
díjas Egyesületének elnökét tüntette ki 
a Gödöllő Város Díszpolgára címmel.  

Augusztus 22-30.: Gödöllő adott ott-
hont 2015. évi Vadászíj Világbajnok-
ságnak. 
Augusztus 31.: Ünnepélyesen átadták 
a korszerűsített gödöllői szennyvíz-
tisztító telepet.
Szeptember 4.: Átadták az Erkel is-
kola udvarán az egy kézilabda- és két 
gyakorló kosárlabdapályát magába 
foglaló létesítményt.
Szeptember 10.: Gödöllő Vállalkozó-
ja díjat kapott: Bíró Ferenc és Solymo-
si Imre.

Szeptember 11.: Opera Gálahangver-
seny nyitotta meg az első alkalommal 
megrendezett GödöllŐsz Fesztivált.

Szeptember 12.: 125. éves jubileumát 
ünnepelte a gödöllői tűzoltóság. 
Szeptember 12-13.: A Belvárosi Na-
pok rendezvényeire több ezren voltak 
kíváncsiak. 
Szeptember 13.:  Kutyás Guniess-re-
kord született az Ebugatta pikniken. 
A Pettbull kutyaeledel-evő rekordban 
egyszerre 197 eb ebédelt együtt. 

Szeptember 19.: A Kastélyban tartot-
ták a Gödöllői Városi Fúvószenekar 
nyárbúcsúztató koncertjét.
Szeptember 19-20.: A Kulturális 
Örökség Napjai a városban.
Szeptember 20.: Számtalan program 
várta a látogatókat a VIII. Vadászna-
pon a kastélyban. 
Szeptember 22.: Átadták  a Margita 
„344,2” TSE kezdeményezésére felújí-
tott Pap Miska-kutat. 
Szeptember 29.: Megnyílt a Városi 
Múzeum „Üzenet a távoli szigetvilág-
ból - Polinézia művészete” c. új kiál-
lítása.

Október 3-6.: Négy egymást követő 
estén mutatta be a Garabonciás Szín-
társulat Edmond Rostand: Cyrano de 
Bergerac című darabját.
Október 4.:  A Zene világnapja alkal-

mából másodszor rendezett kosztümös 
koncertet a Chopin zeneiskola a Kas-
télyban.  
Október 9-11.: Nemzetközi Hárfa-
fesztivál a kastélyban. 
Október 15.: Megalakulásának 25. 
évfordulóját ünnepelte Gödöllő Város 
képviselő-testülete.
Átadták a „Tiszta Udvar–Rendes Ház” 
Gödöllő és a „Fák Gödöllő parkjaiban” 
című rajzpályázat díjait. A „Gödöllő 
fája 2015” címet az Alsópark futóköre 
melletti egyik platánfa kapta.
Október 24-28.: A kastély adott ott-
hont a Liszt Fesztiválnak. 

Október 29.: Annus Réka népi ének-
művész és Laurán Apolka, a Budapesti 
Corvinus Egyetem hallgatója kapta 
idén a Körösfői-díjat.
Október 30.: Az Évszakok című előa-
dással zárta a GödöllŐsz fesztivál 
programját  a Gödöllő Táncszínház.
November 2.: A képviselő-testület 
szeptemberi döntésének megfelelően 
megtörtént a Városháza épületének ki-
ürítése (mivel az szakértői vélemények 
szerint sürgős felújításra szorul); a Pol-
gármesteri Hivatal irodái új helyszíne-
ken kezdték meg a munkát.
Dr. Gémesi György és Avi Naim, Beit 
Arye polgármestere baráti szerződést 
írt alá Izraelben.
November 15.: Elhunyt Lévai Mihály, 
a Gödöllői Kertbarát Kör vezetője.
November 18.: Megalakulásának 25. 
évfordulóját ünneplte a Magyar Ön-
kormányzatok Szövetsége (MÖSZ).
November 21.: Huszonegyedik alka-
lommal rendezték meg az Erzsébet ki-
rályné vers- és prózamondó versenyt.

December 1.: A finn nagykövetség 
szervezésében és a Karácsonyház 
meghívására Gödöllőre látogatott a 
lappföldi Mikulás, Joulupukki.
December 3.: Átadták a Gödöllői 
Rendőrkapitányság felújított épületét, 
a város pedig egy új személygépkocsit 
adományozott a szervezetnek.

December 13.: Megérkezett  Gödöllő-
re a Betlehemi láng, amit a hazai te-
lepülések vezetői innen vittek tovább 
szerte az országba.

Ezt volt 2015 – Gödöllőn
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Még nem volt olyan pápa, akiről né-
hány év alatt ennyi könyv jelent meg 
magyarul, mint a keresztény egyház 
jelenlegi vezetője. A Szentatya megvá-
lasztása óta töretlen népszerűségnek 
örvend még azok körében is, akik nem 
osztják az egyház tanait. Gondolatait 
olvasva egy hiteles, valóban példamu-
tató ember jelenik meg előttünk. 

A TV képernyő előtt követtem végig a 
pápaválasztást. Sosem felejtem el, ami-
kor bejelentették, ki lesz a következő 
egyházfő. Egy mosolygós, felhőtlenül 
boldog ember mutattak a kamerák, akin 
nem az látszott, hogy mekkora terhet 
vett a vállára, hanem a végtelen öröm, 
hogy beteljesítheti amire vállalkozott: 
szolgálhatja Istent; segíthet rátalálni a 
hozzávezető útra azoknak, akik távol 
vannak a hittől; szeretetet adhat és ta-
níthat; példát és irányt mutathat a jelen 
és a jövő keresztényei számára. Egy 
szelíd, szeretetteljes embert láttam.
Azóta a Katolikus Egyház csúcsveze-
tőjét, az amerikai Time magazin és a 
francia Le Monde is az Év emberének 
választotta, a világ pedig megismert 

egy nyitott, a problémákat feltáró és a 
sebeket begyógyítani törekvő pápát. 
Karikó Éva már akkor elkezdte gyűjte-
ni Ferenc pápa beszédeit, kiemelni be-
lőle azokat az idézeteket, amik egy-egy 
kérdésben sokak számára iránymutatók 
lehetnek, kapaszkodót nyújthatnak. Mi-
vel pontosan tudta, mekkora felelősség 
egy idézet gyűjtemény összeállítása, 
arra törekedett, hogy még véletlenül se 
torzuljon a kiemelt gondolatok mon-
danivalója, ezért minden esetben fel-
tüntette azok forrását, így bárki utána 

nézhet, s megismerheti a pontos szö-
vegkörnyezetet is. 
 A most megjelent válogatás csupán az 
első része az általa készített összeállí-
tásnak, amiben  –  többek között – Is-
tenről, a hitről, az egyházról, a szeretet-
ről szóló gondolatokat olvashatunk, de 
ezek mellett olyan érzékeny témákat is 
érint, mint a tudomány és a hit kapcso-
lata, vagy például mindig nagy vissz-
hangot kiváltó pedofília kérdése. Igen, 
Ferenc pápa nyíltan beszél azokról a 
problémákról, amiket sokan tabuként 
kezelnek, és igyekeznek a szőnyeg alá 
söpörni, és megpróbál megoldást keres-
ni azokra. 
De mindezek mellett szóba kerülnek 
olyan témák is, mint a sport, az élet és 
a halál, és olyan aktualitások, mint az 
ünnep és a karácsony. Ez utóbbiról – 
többek között – így vall:„ Karácsony a 
béke ünnepe is. Ehhez a békéhez pedig 
szükség van a mi lelkesedésünkre, a mi 
gondoskodásunkra; arra, hogy felol-
vasszuk fagyos szívünket, hogy bátor-
ságot öntsünk a csüggedők lelkébe, és a 
megfáradt tekinteteket megvilágosítsuk 
Jézus arcának fényével!”                ny.f.

A december 12-ei adás után eldőlt, a 
Hungary’s Got Talent döntője produk-
cióinak harmadát gödöllői versenyzők 
mutatják be. 

A Talamba Ütőegyüttes (Zombor 
Levente, Szitha Miklós, Grünvald 
László, V. Nagy Tamás) után a Fricska 
Táncegyüttes (Moussa Ahmed, Papp 
Máté Bence, Papp Gergely Bálint)  

valamint az Acro Maniacs 
– melyben  a Grassalko- 
vich SE-ből több városi fia-
tal is (Alton Sophie, Bangó 
Dávid, Darabont Zsanett, 
Kőhler Kitti, Szabó Csilla 
és Trézsi Richárd) szere-
pel – is ott lesz a kilenc pro-
dukciót felvonultató döntő-
ben december 19-én.       kj

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Felelősséggel válogatott gondolatok

Hungary’s Got Talent – Gödöllői harmad a döntőben

Nagyszabású koncerttel köszönti az újesztendőt a Gödöllői 
Szimfonikus Zenekar 2016. január 9-én és január 10-én  a 
Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában.
 A már hagyományos újévi esemény vendége ezúttal Csányi Ist-
ván lesz, aki session zenészként a hazai könnyűzenei élet leg-
nevesebb tagjaival szokott színpadra lépni. A koncerten többek 
között Suppé, Csajkovszkij, Schonberg, Bizet és Strauss művei 
hangzanak el, de felcsendül például a „New York, New York”  és 
a Karib-tenger kalózainak zenéje is. 
Közreműködik  Benedek Krisztina és a Gödöllő Szaxofon Trió. 
Vezényel: Horváth Gábor. 
Ahogy azt az évköszöntő koncert vendégei megszokhatták, a 
szünetben a zenekar pezsgős koccintásra invitálja a közönséget. 
Jegyek a január 10-ei koncertre még kaphatók a Művészetek Há-
zában,a Belvárosi Jegyirodában.     jb

Elismeréseket hozott a hétvége a Gödöllő Tánc-
együttes számára. A gödöllői táncosok december 
5-én a Művészetek Palotájában megrendezett Kor-
társ Néptánc antológián léphettek színpadra, Mous-
sa Ahmed pedig átvehette a Bezerédj-díjat. 
A tizenötödik alkalommal megrendezésre kerülő 
Kortárs Néptánc antológia a néptáncművészet új, 
rendhagyó törekvéseit, irányzatait reprezentáló 
művekkel jelentkezett, és a 2015. esztendő öt leg-
jobbnak ítélt koreográfiáját vonultatta fel. A rangos 
szakmai rendezvényen ismét helyet kapott a Gö-
döllő Táncegyüttes, aminek tagjai a ...szja, kaj na 
szja... avagy egyszer volt hol nem volt... “ című, 
a cigány folklórt bemutató koreográfiával léptek 
színpadra. A  rendezvényen Bezerédj-díjjal ismer-
ték el Moussa Ahmed munkáját.        bj

Ajándék mindenkinek 
címmel december 7-én 
nyílt meg Szekeres Erzsé-
bet textilművész szövött 
gobelin és mesekép kiál-
lítása a Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs 
Központban. A hét szövött 
kárpitot és 36 akvarellt há-
rom kivételével eddig még nem láthat-
ta a nagyközönség. 
A tárlatot Juhász Judit, a Magyar Mű-
vészeti Akadémia szóvivője nyitotta 

meg, aki többek között saját unokái-
nak a Szekeres Erzsébet által illuszt-
rált mesekönyv élményeivel méltatta 
a gödöllői alkotót. Úgy fogalmazott: 

„Ahogyan Babits Mihály „Karácsony 
közelít” című versében a hó ünnepre 
meszeli a hegyek hátait és a fenyőfák 
sátrait, úgy Erzsébet képei a gödöllői 
könyvtárat öltöztették ünneplőbe az 
adventi készület idején.” A kiállítás ja-
nuár 16-ig tekinthető meg.                jk

Szekeres Erzsébet ajándéka

A legjobbak között a Gödöllő 
Táncegyüttes

Zenés Évköszöntő a Gödöllői 
Szimfonikus Zenekarral

A legjobbak megmérettetése során is szavazhatnak majd a nézők, 
ennek menetéről már most lehet tájékozódni a műsor honlapján: 
rtl.hu/rtlklub/gottalent/igy-szavazhat-a-9-dontosre 

Dobribán Fatime képzőművész, a Re-
formátus Líceum és Gimnázium tanára 
alkotásaiból nyílt kiállítás a Művésze-
tek Házában december 10-én.  A kon-
ferenciateremben látható összeállítás a 
fiatal előadó első gödöllői önálló be-
mutatkozása. A tárlatot Katona-Szabó 
Erzsébet textilművész, a GIM-Ház ve-
zetője nyitotta meg, aki ismertette Dob-
ribán Fatime pályáját, és szólt arról is, ho-
gyan ismerte meg a fiatal alkotót. Elmondta, 
hogyan kezdték el egyetlen képnek köszön-
hetően azt a „beszélgetést”,  ami tulajdon-
képpen azóta is tart, s aminek eredménye 

a most megnyílt kiállítás. A 
rendezvény megható percei 
voltak, amikor a Líceum ta-
nárai és diákja énekes kö-
szöntővel lepték meg a mű-
vészt. A képeket egy hónapon 
át láthatják az érdeklődők.   j

Művésztanár mutatkozott be a Művészetek Házában
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KözérdeKű vallomásoK

„Amiben hiszel, az van”
máriabesnyőn is megnyitottáK a szent Kaput

Irgalmasság szentéve

A Gödöllői Szolgálat idei
utolsó számával együtt a
postaládákba kerül a Gödöl-
lői Magazin idei negyedik,
téli száma is, amiben – így,
karácsony közeledtével – az
ünnepekről és a hitről lesz
szó, csak egy kicsit más
megközelítésben.
Megtudhatják többek kö-

zött, hogy a hitélet mellett
mi mindennel foglalkoznak
városunk egyházi életből is-
mert személyiségei; Olvas-
hatnak a kapucinusokról és
a premontreiekről; Kiderül,
hogyan ünneplik a szilvesz-
tert a nagyvilágban; Megis-
merhetik a Mikulás-sztorit,
és természetesen az ünnepi
ízek is helyet kaptak az ol-
dalakon.
Ha valakihez nem jut el

Gödöllői Magazin, az önkor-
mányzat Szabadság tér 6.
szám alatti portáján átve-
heti.

(J)

Az irgalmasság a szabadulás és az új
remény ajándéka, hirdette szentbe-
szédében vasárnap Beer Miklós váci
püspök a Máriabesnyői Nagyboldo-
gasszony Bazilikában tartott szentmi-
sén, aminek kezdetén ünnepélyesen
megnyitotta az irgalmasság rendkívüli
szentévét és a szent kaput.
Ferenc pápa március 13-án, meg-

választásának második évfordulóján
hirdette meg az irgalmasság rendkí-
vüli szentévét, mely december 8-ával,
Szeplőtelen Fogantatás ünnepével vet-
te kezdetét a Szent Péter Bazilika szent
kapujának a megnyitásával és 2016.
november 20-ával zárul Krisztus Ki-
rály ünnepén.
A szentmisén az egyházmegye

vezetője homíliájában Victor Hugo
klasszikus regényhőse, Jean Valjean
példáján keresztül értelmezte az ir-
galmasság első jelentését: ő önmagát
áldozta fel mások életéért. Jézus is ezt
tette velünk, amikor élete árán meg-
mentett bennünket.
Az irgalmasságban rejlő másik fo-

galom, az új esély kapcsán emlékez-
tetett rá, hogy életünk során megany-
nyiszor kerülünk csapdába. Családi

problémák, eladósodás, munkanélkü-
liség, betegségek, gyász teszik kilá-
tástalanná az életünket, mígnem egy-
szer, váratlanul, olykor ismeretlenül
megszólal egy hang mellettünk, valaki

mellénk áll, segít, esélyt ad a folytatás-
hoz, jövőnkhöz.
Az irgalom tükröződik Jézus arcán

és ennek az irgalomnak a légkörébe
lépünk, amikor áthaladunk az irgal-
masság rendkívüli szentévében a szent
kapun. Én beléptem rajta, mondta
a püspök, de ki is léptem a testvérek
felé, hogy közvetítsem Isten irgalmas
szeretetét.

Krisztus normája szerinti emberek
legyetek, kérte Beer Miklós. A mai
társadalom kihívása az a sok-sok nyo-
morúság, amivel szembetalálkozunk.
A gyűlölet, az előítéletek, a pártosko-
dás, a féktelen elégedetlenség kihív
bennünket arra, hogy Isten irgalmas
szeretetét felkínáljuk, odaadjuk és sa-
ját életünkben képviseljük.
Kedves testvéreim! Nyitva a szent

kapu, lépjetek be rajta és lépjetek ki
naponta Isten irgalmas szeretetével,
hogy egyre inkább karácsony legyen
ez a világ, egyre inkább a béke, az
öröm legyen a mi szívünk kincse,
ajándéka. Isten békéje, ami meghalad
minden emberi értelmet, töltse be a
szíveinket – fejezte be szentbeszédét.
A szentmise végén Turai János

plébános köszönte meg Beer Miklós
szolgálatát, aki úgy fogalmazott: Na-
gyon fontos, hogy ez az átlépés egy
belső lépés is legyen, aminek során
megszabadulunk gondjainktól, bűne-
inktől, sebeinktől. Ez a kapu nem va-
rázsszer, hanem eszköz arra, hogy az
öröm kapujaként éljük meg a rajta való
áthaladást, felkészítve lelkünket Isten
fogadására. (l.t.)

Több mint könyvbemutató. Ez volt el-
mondható a december 10-ei estéről,
amikor a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ rendezvénytermét
és folyóirat-olvasójátmegtöltő közönség
a „Dr.GémesiGyörgyAmiben hiszel, az
van” címmelmegjelent kötettel ismerke-
dett. A címadó gondolatot Pécsi Sándor
színművésztől kölcsönözték, amit a pá-
lyatárs Huszti Péter egy gödöllői fellé-
pésén osztott meg a közönséggel.
Gödöllő polgármesterének a család-

ról, a sportról és a közügyekről szóló
személyes vallomásait tartalmazó, ké-
pekkel gazdagon illusztrált mű szerző-
jét,SerényiPétert, és a könyv főszerep-
lőjét Radnóti László riporter kérdezte.
Gémesi György teljesítményét a nagy-
család, amibe született, a sport, amit a
szülők nevelési eszköznek tekintettek és
orvosi hivatása alapozták meg. E teher-
bíró alapokra építkezik immár negyed
százada önkormányzati vezetőként, az
országban ismert politikusként. Köz-
életi tevékenységét számos alkalommal
hitelesítette a választói akarat.
A bemutató során nagy szeretettel

mesélt a szülői házról – a könyvet édes-

anyja és édesapja emlékének ajánlotta –,
a nagy kertről, ahol testvéreivel felnőt-
tek, s aminek minden zuga emlékeket
őriz és ahol több testvére ma is egymás
közelében él. Ezután vívómestereit,
néhai Benkő Tibort és a bemutatón az
első sorban helyet foglaló Batizi Sán-
dortméltatta, majd a jelen lévő sportoló
társait, Kovács Tamást és Csongrádi
Lászlót köszöntötte. (A könyv egyik
különleges illusztrációja Benkő Tibor
kézírásos edzésterve.)
Megtudtuk azt is, hogy a közel 200

oldalas könyvbe az került bele, amit

szeretett volna, ha belekerül. Nem eről-
tette a napi aktualitásokra való válasza-
dást, de a „sorok között” ez is megtalál-
ható. Kifejtette, hogy gondolkodásába
mélyen beleivódott az az édesanyai böl-
csesség, miszerint mindennek megvan
az oka. Éppen ennek segítségével sike-
rült feldolgoznia 2006-os parlamenti vá-
lasztási vereségét, ami annak a tükrében
volt különösen fájdalmas számára, hogy
úgy érezte, választókerületében minden
feladatot elvégzett. Gémesi György el-
mondta, hogy azon az őszön polgármes-

ter jelöltként töb-
ben szavaztak rá,
mint előtte az or-
szággyűlési vok-
soláson. Nagyon
jólesett neki,
hogy ilyen sokan
mellé álltak. A
2006/10-es cik-
lusban e bizalom
birtokában szá-
mos városfejlesz-
tési célt sikerült

elérnie a képviselő-testülettel közösen.
Fontos tanulság tehát, hogy a kudarcból
tanulni, felállni kell, éppen úgy, mint a
sportban. Az ember pedig akkor lehet
boldog, ha képességei határáig küzdi
magát, de ezekkel a határokkal tisztában
van. Ő is szeretett volna például olim-
piát nyerni, de nem roppant bele abba,
hogy ez az álma nem teljesült.
Jóleső érzéssel tölti el, hangsúlyozta,

hogy Gödöllő békés város, polgárai az
ünnepeket együtt ünneplik és a hétköz-
napok sem csatározásokkal telnek.

(G)

Ünnepre hangoló adventi programok várták az érdeklődőket a hét végén a
kastélyban és a város főterén. Az Adventi Kastélynapok keretében két na-
pon át – többek között – a Szent Imre Katolikus Általános Iskola betlehemi
játéka, az Arpeggio Gitárzenekar és a Gödöllői Városi Vegyeskar koncert-
je, gyermekprogramok és kézművesek vására várta az érdeklődőket.
A főtéren is zajlott az adventi forgatag. Itt találkozhattak az érdeklődők

azokkal a gyerekekkel, akik a Gödöllői Damjanich Általános Iskola meghí-
vására a Dévai Gyermekotthonból látogattak el Gödöllőre.Agyermekotthon
zenekarának tagjai szombaton délelőtt a Kincsesláda bolt előtt adtak kon-
certet. A Damjanich iskola a dévai gyermekotthon javára cipősdoboz akci-
ója révén több mint 200 ajándékdoboz került átadásra, így a gyermekotthon
minden lakója részesülhet a gödöllőiek meglepetésből. (k.j.)

AMÁRIABESNYŐI
NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKA
KARÁCSONYIMISERENDJE 2015

December 24. (csütörtök):
16.00: Karácsonyi misztériumjáték a szabadtéri oltárnál
24.00: Éjféli mise

December 25. (péntek): Urunk születése ünnepe
9.00: Pásztorok miséje
10.30: Ünnepi Nagymise
18.00: Esti Szentmise

December 26. (szombat): Szent István első vértanú ünnepe
9.00: Szentmise
10.30: Ünnepi Nagymise
18.00: Esti Szentmise

December 27. (vasárnap): Szent Család Vasárnapja
9.00: Szentmise
10.30: Ünnepi Nagymise
18.00: Esti Szentmise (Szentmisék végén a családokat megáldjuk.)

December 31. (csütörtök): Év végi hálaadás
17.00: Szentségimádás az alsó templomban
18.00: Szentmise és Te Deum

Január 1. (péntek): Szűz Mária Isten Anyja, Újév
9.00: Szentmise
10.30: Ünnepi Nagymise
18.00: Esti Szentmise

Január 6. (szerda): Vízkereszt, Urunk Megjelenése
18.00: Ünnepi Szentmise

adventi hétvége MEGJELENT!
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Turul Állatorvosi Rendelő 
Szombat, vasárnap: 10-19-ig   

Patika nyitva: Szombat, vasárnap: 9-19-ig

Gödöllő, Faiskola u. 2. Tel.: 06-30-943-9898

Hétvégén is nyitva tartó  állatorvosi rendelő:Minden terMékünkből

10 % kedvezményt 
adunk.

nyItÁSI akCIÓ!

nyItva: H–Szo  800–1700

tel.: 06-70/601-8608; 06-70/601-8618 Cím: Gödöllő, isaszeGi út 60.

Míg a szilveszter a legtöbb em-
ber számára a zajos vidámság 
időszaka, addig házi kedvenceink 
többsége ilyenkor legszívesebben 
kimenekülne a világból. A petár-
darobbanások a legtöbb kutyából 
és macskából a földrengés mora-
jához, valamint a villámlás és az 
égzengés hatásához hasonlóan 
rettenetes félelmet váltanak ki, és 
még a legbátrabbakban is azonnal 
aktiválják a menekülési ösztönt. 
A legtöbb kisállat ilyenkor nem 
is tudja betájolni a zajforrást, át-
menetileg elveszti tájékozódási 
képességét, élete védelmében ha-
nyatt-homlok menekül, és igyek-
szik minél messzebb kerülni a ve-
szedelmes dörejtől.

Mit tehetnek az állattartók?

• A kertben lakó kutyákat szilvesz-
ter délutánján vigyük be a lakásba, 
esetleg zárjuk be a garázsba, pin-
cébe (olyan helyre, ahova kevésbé 
hatol be a zaj). Kerüljük az olyan 
helyeket, amelyek nem minden 
oldalról zártak, azaz valaki szaba-
don bedobhat egy petárdát.
• Ha tudjuk, hogy kutyánk félni 

fog, kérjünk előre 
nyugtató-tablettát az 
állatorvostól és bó-
dítsuk el az ebet né-
hány órára. Ha szak-
szerűen járunk el, 
nem történhet semmi 
baj a kutyával.
• Az esti etetést, utol-
só séta időpontját 
úgy válasszuk meg, 
hogy megelőzzük a 
durrogatatás kezde-
tét. Legjobb, hogy ha 
a sötét beálltával már 
el sem hagyjuk a la-
kást.
• Ha nem tudjuk el-
kerülni a szabadban 
való sétáltatást vagy közlekedést, 
akkor feltétlen pórázon vigyük a 
kutyát. Úgy adjuk rá a nyakörvet,
hogy véletlenül se bújhasson ki 
belőle.
• Veszély esetén a kutyák a fal-
kavezér utasítását várják, annak 
viselkedéséről vesznek mintát. 
Ha a gazdi nyugodtan viselkedik, 
a kutya sem esik olyan könnyen 
pánikba.
• Szilveszterkor a kutyát ne hagy-

juk egyedül, különösen akkor, ha 
tudjuk, hogy félős. Sajnos ezt az 
áldozatot meg kell hoznia a gaz-
diknak, ha nem akarják állatuk 
életét kockára tenni.
• A tűzijátékhoz hozzászoktathat-
juk a kutyát. Fontos, hogy az ese-
ményhez jó emlékek társuljanak, 
így ha meghalljuk az első durraná-
sokat, kezdjünk játszani a kutyus-
sal, jutalmazzuk meg, egészen a 
tűzijáték végéig legyünk vele. Így 
a jó emlék marad meg benne.

Karácsonykor ünneplőbe öl-
tözik minden. Feldíszítjük a 
lakást, aminek központjában 
a karácsonyfa áll. A kertben a 
fákra is égők kerülnek, hogy a 
korai sötétben az is szépen vi-
lágítson. De az ünnep ne csak 
nekünk legyen ünnep, hanem 
kerti barátainknak is. 

Nem csak égők és díszek kerülhetnek 
a kerti fenyőre, hanem olyan hasznos 
dolgok is, mint például alma vagy 
sokmagvas mézeskalács. És ezek 

elkészítése nem is olyan bonyolult, 
hiszen alma szinte valamennyi ház-
tartásban található. Arra figyeljünk, 
hogy a gyümölcsöt picit irdaljuk 

be, hiszen a 
viaszos hé-

jon a legtöbb madár nem jut 
hozzá a gyümölcs húsához. 
Ezáltal azonban az almánk 
még szebb is, megfelel az ün-
nepi díszítésnek. Vághatunk 
csillag formát, vagy csak egyszerűen 
hosszanti csíkokat. Szintén elmarad-
hatatlan gyümölcs ilyenkor 
a narancs. Válasszunk hálós 
narancsot, majd a gyümölcsöt 
megszabadítva „fogvatartó-
jától”, a hálót újra hasznosít-
hatjuk.
Tegyünk bele például pu-

colt diót, mogyorót, 
mandulát. Kötözzük 
össze és tegyük fel 
a fára. Persze ilyen 
madárcsemege ké-
szen is kapható, de 
mennyivel jobb szó-
rakozás, ha gyermekeinket 
is bevonjuk a munkába. 
És amikor sütjük a bejglit, 
szintén gondoljunk tollas 
barátainkra. Egy-egy le-
esett nyers 
tésztadara-
bot gyúr-
junk össze 
mazsolával,
aszaltgyü-
m ö l c c s e l , 

dióval, formázzunk 
kis golyókat, csilla-
got vagy egyéb for-
mákat és süssük ki. 

Ezeket szintén akasszuk fel a kinti 
fenyőnkre. Karácsonykor életre kel 

majd a kertünk, és nemcsak mi örül-
hetünk a fánk alatti gazdag ajándé-
koknak, hanem kertünk barátai is a 
nekik készített gazdag karácsonyfá-
nak.

A szilveszter minden évben A kutyák rémálmA

mAdArAk kArácsonyA

DECEMBER 19-ÉN SZOMBATON, 10.30-12 ÓRÁIG: 
Isaszegi Kisállatrendelő (Isaszeg, Ady Endre u. 1.)

Rendel: dr. Michalik László állatorvos
 Tel.: 06-20/981-3100

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő:

DECEMBER 24-ÉN, 9-11 ÓRÁIG: 
KoVaVet Kisállatrendelő (Gödöllő, Szőlő u. 20-22.)

Rendel: dr. Varga Ferenc állatorvos
 Tel.: 06-20/482-3058

DECEMBER 25-ÉN, 9-11 ÓRÁIG: 
KoVaVet Kisállatrendelő (Gödöllő, Szőlő u. 20-22.)

Rendel: dr. Vaskó Márta állatorvos
 Tel.: 06-20/991-3057

JANUÁR 2-ÁN, 9-12 ÓRÁIG: 
Rex Állatkórház (Budapest, 1046, Lakkozó u. 13.)

Rendel: dr. Koleszár István állatorvos
 Tel.: 06/1-380-7861.

JANUÁR 3-ÁN, 9-11 ÓRÁIG
Dr. Koleszár István rendelője

Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 06-30/535-5523

A karácsonyi ünnepekhez többféle 
növény is kapcsolódik, azt azonban 
nem szabad elfelejteni, hogy ezek kö-
zül több is van, ami komoly veszélyt 
jelent a gyerekek, vagy a háziállatok 
számára.

FAGYÖNGY

Ez a fás szárú, félparazita életmó-
dú örökzöld növény  a magas vér-
nyomás, érelmeszesedés, krónikus 
anyagcsere-rendellenesség, hasnyál-
mirigy, ideg, és keringési rendszer 
gyógyszere. A szárát és leveleit lehet 
felhasználni, mint ahogy a gyógy-
szeripar előszeretettel alkalmazza 
is. Otthoni alkalmazása azonban or-
vosi ellenőrzés nélkül nem ajánlott. 
A növény bogyói rendkívül mérge-
zőek. Méhösszehúzó hatása vetélést 
okozhat, különösen veszélyes a szív-
betegek, gyermekek és háziállatok 
számára. Bőrkiütést, gyomorbántal-
makat, akár halált is okozhat.

MIKULÁSVIRÁG
A Mexikóból származó növényből 
legtöbben a piros színűt ismerik, de 
már több helyen megjelent a rózsa-
színű, fehér, vagy krémszínű válto-
zata is. A kutyatejfélék családjába 
tartozik, kb. 30-40 cm magasságúra 
nő. Szereti a sok napfényt, ahhoz, 
hogy szép, színes felső leveleket nö-
vesszen, napi 10-12 órányi fényre 
van szüksége. Később, mikor már 
kifejlődtek a színes fellevelek, a nap-
fényigény nem ilyen jelentős. A nö-
vény nem szereti a nagy hideget, és 
a nagy meleget sem, 17-22 C-on érzi 
jól magát. A gyerekek és a háziálla-
tok is könnyen felfigyelnek a színes 
levelekre, azonban a növény tejnedve 
bőrirritációt, a szervezetbe, gyomor-

ba kerülve hányást okoz. Tejnedvvel 
érintkezve bő vízzel le kell mosni az 
érintett bőrfelületet, ha a szervezet-
be került, bő folyadékfogyasztással 
győzhető le a mérgezés.

AMARILLIS
A hatalmas, tölcsér alakú virágú hölgy- 
liliom egyenletes szobahőmérsékle-
ten hosszú ideig pompázik. Dél- és 
Közép-Amerikából származik, in-
nen ered fagyérzékenysége, ezért ha 
nyáron kertben tartjuk, ősszel be kell 
vinni fagymentes helyre. Virágzás-
kor a világos, nem túl meleg helyet 
kedveli. A hagymája, a szára, a leve-
le és a virága is mérgező. A növény 
bármely részéből származó nedvek a 
szervezetbe kerülve gyomor-, és bél-

gyulladásra hasonlító tüneteket okoz-
nak, amit általában hányás és hasme-
nés kísér. Súlyos esetben izom-, és 
légzésbénulást okoz. Tünetek esetén 
azonnal orvoshoz kell fordulni!

FENYŐ
A karácsonykor feldíszített fenyő-
fa nemcsak akkor rejt magában ve-
szélyt, ha felborulva sebesülést okoz, 
a rajta lévő üvegdíszek eltörnek, vagy 
valamilyen oknál fogva lángra kap, 
hanem akkor is, ha a tűleveleket a 
gyerekek, háziállatok megrágcsálják. 
Különösen a háziállatokra veszélyes, 
a tűlevelek olajtartalma irritálja a száj 
és a torok nyálkahártyáját, illetve a 
gyomrot és a beleket.

veszélyes kArácsonyi növények
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Kispályás Foci – Cégek Ligája Szadán

Cégek Ligája néven kispályás (4+1-es) labdarúgó liga-baj-
nokságot szerveznek, a Szadán található Focisátorban.

Információ a bajnoksággal kapcsolatban: +36/30-580-86-18-
as telefonszámon!

Részletek: a www.facebook.com/Kispályás foci-Cégek Ligá-
ja oldalon!

December 31-én ismét megren-
dezésre kerül a szilveszteri futás,
amelyre sok szeretettel várják a
kocogni vágyókata a szervezők.A

„Fussunk át 2016-ba” elnevezé-
sű év végi kocogás rajtja a Dózsa
György úton található Erzsébet
Szálló elől lesz majd. A 2016 mé-
teres távra 12 órakor dördül el
majd a képzeletbeli startpisztoly!

Szilveszteri Futás
Az elmúlt hétvégén, Pestszentlőrin-
cen vett részt, az immáron 10. éve
megrendezésre kerülő SZAC kupán
a gödöllői Veterán és Old Boys csa-
pat. Mondhatni sikeres volt a sze-
replés, az Old Boys az első, míg az
veteránok a második lett.

A 45 év fölöttiekből álló Old
Boys csapat már az őszi,
nagypályás bajnokságban is
bizonyította, hogy jó helyen
van náluk a labda. A Buda-
pest bajnokság I. osztályában
vitézkedő „fiatalok”
a 10 fordulós őszt
követően a máso-
dik helyről várják

a tavaszt. A kicsit idősebb
veterán együttes sem szé-
gyenkezhet, akik szintén a
Budapesti kiírásban állnak a
második helyen a tabellán az
őszt követően.

A sikeres szezont egy remek kispályás
kupaszereplés követte. A 45 év fölötti-
ekből álló Old Boys csapat magabizto-
san nyerte a SZAC-Kupát, a gólkirály
Voina Gábor lett, míg a picit idősebb
veterán kategóriában az ezüstérem is
szépen csillog, itt a gólkirály a szintén
gödöllői színekben játszó Péter Gyula
lett. -ll-

Labdarúgás – Öregek, de nem vének

Érmek kispályán, dobogó nagypályán

A vártnál nehezebben, de nyer-
ni tudott a TEVA-GRC csapata
az NB I-es bajnokság alapsza-
kaszában a Budaörs ellen, ezzel
régen látott sikerszériában van
a csapat, egymás után két mecs-
cset sikerült megnyerni a pont-
vadászatban.

Az első két játszmában semmi sem
utalt arra, hogy szenvedni fog Hor-
váth András együttese, de a folytatás-
ban kiengedte a kezéből a meccset a
Gödöllő, amit végül olcsón megúszott
a csapat. Mindössze egy budaörsi szett
nyerés lett az ára. Az újabb begyűjtött
pontokkal 20 pontos a TEVA és jelen-
leg a 6. helyen áll a bajnoki tabellán.
NB I. alapszakasz, 11. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Budaörsi DSE
3-1 (12, 13, -23, 26)

Utánpótlás, Mikulás Kupa – Egy
arany egy bronz

Mini és gyermek korosztályos nemzet-
közi utánpótlás röplabda tornát rende-
zett a december 5-ei hétvégén a klub.
Akét napos torna során négy iskolában
szállt a labda a résztvevő harminc csa-
pat által, amelyek az ország különbö-

ző pontjaiból (Budapest, Sümeg, Ka-
posvár, Szolnok, Érd, Úri, Tatabánya,
Jászberény, Dunakeszi) és a határon
túlról (Szerbia, Szlovákia) érkeztek.
A 2003-as tornát a Gödöllő egyes szá-
mú csapata nyerte meg, megelőzve a
Vasas és a Szolnoki Sport- iskola kor-
osztályos csapatait, míg a 2001-es ku-
pát a Sümeg nyerte, a szerbiai Újvidék
és a házigazda Gödöllő előtt. A mini
kategóriában a döntő legjobbja a gö-
döllői Saáry Blanka lett, míg különdí-
jat kapott Háló Rebeka. A gyerek ka-
tegóriában Dénes Csenge Napsugár
kapott különdíjat.
Végeredmények, Mini-2003: 1. Gö-
döllő I., 2. Vasas, 3. Szolnoki Spor-
tiskola. Gyermek-2001: 1. Sümeg, 2.
Novi Sad (szerb), 3. Gödöllő I.

-li-

rÖpLabda – mikuLás kupán a fiataLok

Szenvedős TEVA-GRC siker

NŐI RÖPLABDANB I.,
12. forduló

2015. 12. 17. csütörtök 18 óra.
TEVAGRC – MTK Budapest

NŐI RÖPLABDAMAGYAR KUPA
2015. 12. 12. kedd 18 óra.

TEVAGRC – Linamar Békéscsabai RSE
(SZIE Sportcsarnok)

December 11-én tartották a Pest
Megyei Önkormányzat épületé-
ben Budapesten a Pest megyei
Sportkarácsonyt, ahol a 2015-ös
sporteredmények alapján díjaz-
ták a megyei iskolákat, egyesüle-
teket, edzőket, testnevelőket és
sportolókat, összesen 15 kategó-
riában.

Gödöllő három kategóriában volt érde-
kelt a díjátadó ünnepségen: két első és
egy harmadik díjat nyert városunk. Ga-
danecz György (a képen
balra: mellette Varga Il-
dikó Erkel igazgató, Fá-
bián Bertalan Törökös
igazgató és Tokai Nor-
bert TIG-testnevelő), az
Erkel Ferenc Általános Is-
kola testnevelő tanára lett

a 2015-ös esztendő legjobb testnevelője
az Általános Iskolás kategóriában.
A tanévi Diákolimpia eredményességi
ranglistáján az Erkel Ferenc iskola lett
a legeredményesebb Pest megyei intéz-
mény az általános iskolák között, míg a
középiskolák közötti versenyben a Tö-
rök Ignác Gimnázium a harmadik leg-
eredményesebb iskola díjban részesült.
A díjakat Németh Miklós olimpiai
bajnok gerelyhajító és Balogh Gábor,
olimpiai ezüstérmes öttusázó, a Magyar
Diáksport Szövetség elnöke adták át. -tt-

pest megyei sportkarácsony

Három gödöllői díjazott

Hatvanöt éve, 1950-ben a gö-
döllői GANZ Árammérő Gyár-
ban alakult meg az asztalitenisz
szakosztály! Megalapozva a gö-
döllői asztalitenisz életet, Tóth
Pista bácsi, Imre József és Orgo-
ványi Imre sporttársak keze alatt
sokan játszottak, sokaknak lett
életük szerves része a pingpong.

Ennek emlékére, ezen évforduló közös
ünneplésére hívnak és várnak sok szere-
tettel mindenkit, akik valaha játszottak
a három alapító kezei alatt, akik azóta
is szerelmesei a sportágnak, családtag-
jaikat, barátaikat, akár Gödöllőn élnek,
akár máshova költöztek.

A gödöllői Damjanich János Általános
Iskola tornatermében 2016. január 9-én,
10 órától rendezik meg a GANZ GÁ-
LA-Emléktornát, baráti-családi találko-
zót, hogy méltóképpen emlékezzünk az
elődökre, találkozzunk a népes asztali-
tenisz család tagjaival, a rendezvény fő-
védnökeGémesi György polgármester.
Az emléktornára a nevezést,
az életkor és elérhetőség
megadásával, Juhász István
szervező fogadja 2016. január
hó 6-ig, a jistvan52@gmail.
com e-mail címen, vagy a 06-
20/518-3072 telefonszámon.
További információ, a gödöl-
lői asztalitenisz szakosztály

tagjaitól kérhető: dr. Györfi Beáta,
Bartha Tibor, gyorfibea@invitel.hu
e-mail címen, vagy a 06-20/934-3399
telefonszámon. A szervezők várják a
régi fotókat, újságokat, kupákat, relik-
viákat, egyéb emléktárgyakat is. A rész-
letes programról a facebook-on a GSK
Asztalitenisz utánpótlás hivatalos olda-
lán is tájékozódhatnak.
Jöjjenek és emlékezzünk, ünnepeljünk
együtt!

asztaLitenisz – JubiLeumi torna

65 éves a gödöllői szakosztály

December 12-én a GEAC után-
pótlás korú atlétái az alapozási
időszak közepén Pozsonyban
versenyeztek, ahol többen ki-
váló eredményt értek el. A mér-
leg: egy arany-, öt ezüst- és egy
bronzérem.

Az ifjúsági lányoknál 500 m-enKirály
Adél (1:21,86) minimális különbség-

gel szorult a dobogó második fokára,
Bucsai Anna szerezte meg a bronzér-
met. 60 m gáton Csernyánszky Flóra
az ifiknél, míg Csernyánszky Sára a
serdülőknél nyert ezüstérmet. A 4x200
m-es lány ifjúsági váltó Csernyánsz-
ky Flóra, Csernyánszky Sára, Kriszt
Katalin, Király Adél összeállításban
kiváló teljesítménnyel (1:48.97) uta-
sította maga mögé a teljes mezőnyt és

szerezte meg a csapat egyetlen arany-
érmét. A fiúknál is születtek kiváló
eredmények, Ajide Dániel serdülők-
nél 60 m gáton lett ezüstérmes (8,80),
Katona Ádám ifi 500 m-en minimális
különbséggel szorult le a dobogóról, a
nap végén pedig, a 4x200 m-es váltó a
Majorics Ádám, Tamás Máté, Kato-
na Ádám, Ajide Dániel összeállításban
(1:38,95) lett ezüstérmes. A verseny-
zők edzői: Kaptur Éva és Körmendy
Katalin.

-kb-

atLétika – fedettpáLyás sikerek pozsonyban

Hét GEAC érem

Remekül versenyzett és csak
a későbbi ezüstérmes Szilágyi
Áron ellen maradt alul a gödöl-
lői Gémesi Csanád, az elmúlt
hétvégén az USA-ban, Boston-
ban megrendezett férfi kard vi-
lágkupa-állomásán, aki így a 24.
helyen végzett.

A 159 fős mezőnyben a 64-es táblán
négy magyar, köztük Csanád lépett
a pástra. Gémesi fehérorosz ellenfe-
lét verte 15:11-re és jutott a legjobb
32 közé. A többi magyar, az olimpiai
bajnok Szilágyi Áron, valamint a riói
kvótáért Csanád nagy riválisainak
számító Decsi Tamás és Szatmári

András is továbblépett. A gödöllői ví-
vónak nem volt szerencséje, ugyanis
Áronnal kellett megvívnia a legjobb
16-ért és a jelenleg előrébb tartó Va-
sas kardvívója 15:7-re verte Csaná-
dot, így a GEAC sportolója a 24. he-
lyen fejezte be a bostoni versenyt, míg
Szilágyi ezüstérmes lett. Decsi a 14.,
míg Szatmári a 23. helyen végzett.

-lt-

vívás – boston, kard-viLágkupa

32-ig jutott Gémesi Csanád

A Gödöllői Sport Klub második
számú felnőtt labdarúgó csa-
pata Erdélyben, Torján járt egy
barátságos mérkőzés és a ma-
gyar barátság ápolása jegyé-
ben. A találkozó 5-3-as gödöllői
sikert hozott.

A csapat játékosa, Ká-
dár József, aki az er-
délyi faluból származik
gondolt egyet és meg-
kereste egykori tele-
pülése polgármesterét,

Daragos Attilát: mi lenne, ha a két
csapat összecsapna, nem melléke-
sen ápolva ezzel a kapcsolatokat. Az
ötlet pozitív fogadtatásra talált, így a
gödöllői, nagy részben serdülő koruk
óta együtt focizó csapat útnak indult,
hogy az erdélyi vendégszeretet min-
den örömét átélve megmérkőzzön a

helyiekkel. A megyei III. osztályban
szereplő GSK tagjai a település ven-
dégeként három gyönyörű napot tölt-
hettek Erdélyben és amolyan fakul-
tatív programként számos látnivalót
csodálhattak meg Kádár József, és az
erdélyi nevezetességekben jártas Kle-
ment Péter jóvoltából. A találkozó vé-
gül 5-3-as gödöllői sikert hozott, ami
nem szegte a házigazdák kedvét és je-
lezték, visszavárják a csapatot. -tt-

erdéLyi Látogatás – kádár József remek ÖtLete

Torján járt a GSK kettő

A január végén folytatódó bajnokság
4. helyén telel 26 ponttal a MAG-LOG
Team CFT Gödöllő csapata a futsal
NB II. Keleti-csoportjában, miután az
első fordulóból elmaradt mérkőzésén,
a nyíregyházi Ezüstcsikó SE csapatát

verte 6-2-re Baranyai Pál együttese.
NB II., Keleti-csoport, 1. forduló
Alukonstrukt Ezüstcsikó SE – MAG-
LOG Team CFT Gödöllő 2-6 (1-4)
Gól: Nagy Roland, Bencsik Roland (2-
2), Farkas Péter, Molnár Márton.

futsaL – negyedik heLyen a csapat
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Kedves Látogatóink!

Kiállítászáró tárjatvezetés a Polinézia 
művészete című időszaki kiállításban 

december 19-én 15.00 órakor.  
A kiállítás zárása előtt, annak 

rendezője Dr. Antoni Judit régész, 
néprajzkutató és az alkotó,  

Alfred Falchetto Teururai tárlatveze-
tést tartanak a kiállításban.

Ha gödöllői kiadványt vagy apró aján-
dékot keres gyermekének, rokonainak 

az ünnepekre, szeretettel várjuk a 
múzeum ajándéküzletében!

Nyitva tartás: szerdától vasárnapig 
10.00 – 16.00.

Ezúton tájékoztatjuk kedves  
Látogatóinkat, hogy a  

Gödöllői Városi Múzeum

december 23 és január 10-e között 
ZÁRVA tart. 

 
Nyitás: január 13-án.

Mindenkinek áldott, szép karácsonyt 
és békés új esztendőt kívánunk!

Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság 
tér 5. 

Telefon: +36 28 422 002, +36 28 
422 003 

Fax: +36 28 422 003

Email: info@godolloimuzeum.hu

A Gödöllői Iparművészeti Műhely 
Alkotóháza

2015. december 15-től  

      2016. január 4-ig   

ZÁRVA TART.

Áldott karácsonyi ünnepeket, békés, 
boldog új esztendőt kívánunk!

 A Frédéric Chopin Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola

December 15., kedd, 18.00:
Somodi Károly (trombita, furulya)

növendékeinek hangversenye

December 16., szerda, 17.00:
Zeneiskolánk növendékeinek

adventi hangversenye

December 18., péntek, 17.00:
Várnai Miklósné (fagott, furulya)

növendékeinek hangversenye

December 19., szombat, 18.00:
Advent a Cuento Gitártrióval
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

December 14-20-ig: 
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

December 21-27-ig: 
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

December 28-január 3-ig: 
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

A januári orvosi ügyeletek időpontjai a városi honlapon (www.godollo.hu) 
tekinthetők meg!!!!

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
+36-30/621-2968

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.

ÜGYELETEK

FELHÍVÁS!
Gödöllő Város Képviselő-testülete a  városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rend-
jéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló többször módosí-
tott 1996. évi 12. (VI.3.) számú önkormányzati rendeletében rendelkezik a
   GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT DÍJ adományozásának rendjéről.

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 2016. március 15-én rendezett városi ünnepségen kerül sor. 

 Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és a képviselő-testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közössé-
gekre vagy szervezetekre akit (vagy akiket) méltónak tart e kitüntető cím odaítélésére 2016-ban.

 Kérem, hogy javaslatát szíveskedjen postai úton a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre (2100 Gö-
döllő, Szabadság tér 7.) és/vagy e-mailben a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre eljuttatni.

HATÁRIDŐ:  2016. január 15. (péntek)                        Szűcs Józsefné  
                                                                                                       a Kulturális, Sport és Nemzetközi   
                                                                                                          Kapcsolatok Bizottság elnöke

• BELVÁROSI JEGYIRODA 
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:

 
2015. december 23.: 10:00-18:00
2015. december 24-27.: ZÁRVA
2015. december 28.: 10:00-18:00
2015. december 29.: 10:00-14:00
2015. december 30.: 10:00-14:00

2015. december 31-2016. január 3.: ZÁRVA
 

 • MŰVÉSZETEK HÁZA 
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:

 
2015. december 23.: 8.30-21.00
2015. december 24-27.: ZÁRVA
2015. december 28.: 14.00-21.00

2015. december 29-2016. január 3.: ZÁRVA
 

 • KIRÁLYI VÁRÓ 
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:

 
2015. december 21. és 2016. január 3. között 

ZÁRVA.
 

2016. január 4-től a megszokott 
nyitva tartásokkal 

várunk minden kedves látogatót!

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozott időre szóló  
A foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidős 
A munkakör betölthetőségének 
kezdő időpontja: pályázat elbírálását 
követően azonnal.
A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok: Gödöllői vonatkozó kör-
zetre szólóan – a jogszabályokban 
meghatározott – területi védőnői fel-
adatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illet-
mény megállapítására és a juttatások-
ra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
• egészségügyi főiskola védőnői sza-
kán szerzett diploma,
• érvényes működési kártya,
• büntetlen előélet,
• egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló okirat(ok) má-
solata, 
• szakmai önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági 
bizonyítvány az alkalmazhatóság 
feltételeinek igazolására (büntetlen 
előélet, foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt nem állás), 

• orvosi alkalmasság igazolása,
• pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. december 21. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton, vagy személyesen a fenti 
címen – Nagy Árpád igazgató részére 
címzett – lezárt borítékban. 
A munkakörrel kapcsolatos egyéb 
szükséges információt Kövesdi Bri-
gitta csoportvezető védőnő nyújt a 
430-655/236 mellék telefonszámon.

A Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.)
pályázatot hirdet TERÜLETI VÉDŐNŐ munkakör betöltésére

LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS

A Tormay Károly Egészségügyi Központ az év végi 
munkaszüneti napok körüli időben az alábbi nyitvatartással áll 

Tisztelt Betegeink rendelkezésére:

december 21. 7 órától 18 óráig.
december 22. 7 órától 14 óráig.
december 23. 7 órától 14 óráig.

december 24-27. rendelési szünet.
december 28. 07 órától 18 óráig
december 29. 07 órától 14 óráig.
december 30. 07 órától 14 óráig.
december 31. 07 órától 14 óráig.

2016. január 1-3. rendelési szünet.

Az egyes szakrendelések pontos rendelési idejéről a 
www.tormay.hu honlapunkon találnak információt.

Az intézeti szakrendelési időn túli időben a Központi ügyelet 
látja el a sürgősségi ellátási igénnyel jelentkező betegeket.          

Mondjon egy karácsonyi történetet!

CIVIL 
KARÁCSONY

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven a Gödöllői Civil 
Kerekasztal Egyesület Vezetősége idén is szeretettel várja 
a civil szervezetek képviselőit, városunk polgárait a Civil 
Karácsonyra a Főtéren, a gyönyörű Karácsonyfánál 
december 18-án, pénteken 14:30-17:00 óráig!

Ez alkalommal is nagy örömmel fogadjuk, ha megosztják 
az egybegyűltekkel legszebb szívhez szóló karácsonyi tör-
ténetüket, 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 té-
telén.
16:00-17:00 óráig pedig a Megújult Nemzedékért Alapít-
vány vár mindenkit bábműsorával és élő gospel muzsiká-
val!

További információ: gdck.info@gmail.com
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Gödöllői kávéházba
MOSOGATÓ-KÉZILÁNY

munkatársat
keresünk!

Jelentkezés személyesen:
2100 Gödöllő, Dózsa
György út 13. címen
vagy telefonon:
06-20/322-0372
telefonszámon.

FELHÍVÁS!
A Városi Piac

csarnoképületében üzlet
kiadó!

Információ:
Személyesen: Vilhelm Ferenc

vagy

telefonon: 06-30/5030777

A VÁROSI PIAC ÜNNEPI
PROGRAMJA ÉS NYITVA TARTÁSA:
Dec. 14-től (hétfő): Fenyőfa-áru-
sítás.
Dec. 23. (szerda):
Halászléfőzés: 2 szelet hal, 0,7l
hallé .......................... 690 Ft/adag
Töltött káposzta: 2 tölt.+ apró
60dkg ....................... 690 Ft/adag
Dec. 30. (szerda):
Kocsonyafőzés: 0,7l ... 400 Ft/adag
(Az ételek rendelhetők a hely-
színen vagy 06-30/5030777)

Dec. 29-30-31.: Szilveszteri kellé-
kek árusítása.

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:
Dec. 20. (Aranyvasárnap): 7–12-ig
Dec. 24. és 31. (csütörtök): 7–12
ZÁRVA: Dec. 25-26., január 1-2.

Kellemes ünnepeket és
boldog új esztendőt kívánunk!



KÖZLEMÉNY

+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza
cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN

+Egyedi vétel, Gödöllőn kertvárosban, központhoz közel 4 szo-
ba+ nappalis, garázsos, dupla komfortos, 132nm-es újszerű, jó
beosztású ikerház eladó I.ár: 34,9MFt 20-772-2429

+Egyetemhez közeli részen új építésű igényes modern n+3
szobás ikerházi lakások eladók! Iár.: 35,9MFt 20-944-7025

+4 szoba+ nappalis, alápincézett, garázsos családi ház 900nm-es
telekkel eladó központ közeli részen. Iár: 28,9MFt 20-772-2429

+Eladó a kertvárosban egy háromszobás felújított ház, új tető,
nyílászárók, szigetelés, fűtésrendszer, pince, garázs! Iár: 24.4
MFt. (20)804-2102

+Gödöllő kertvárosában, 720m2-es telken található, 80m2-
es, 3szobás, vályogház eladó! 15.9MFt! 20-539-1988

+Gödöllőn fenyvesben egyetemhez közel újszerű 3 szoba+ nappa-
lis, garázsos, extrákkal (gardróbszoba, központi porszívó, klíma) fel-
szerelt sorház eladó saját kertrésszel. I.ár: 28,9MFt 20-772-2429

+Királytelepen, 983m2-es széles utcafrontú telek bontandó
házzal eladó! 15.8MFt! 20-539-1988

+Eladó 3 szobás, 80 nm-es, jó állapotú, erkélyes, garázsos
lakás az Egyetem közelében, a Nagyfenyvesben, a Béri Balogh
Ádám utcában Iár: 18.5 MFt (20)804-2102

+Harasztban jó állapotú kockaház, 720m2-es telken sürgősen
eladó! Iár:19.9MFt! 20-539-1988

+Sürgősen eladó 2 szobás, felújított lakás Iár: 13.6 MFt!
(20)804-2102

+Központban, cirkós, 66m2-es, belső kétszintes jó állapotú
lakás erkéllyel eladó! 19.9MFt! 20-539-1988

+KERESEK kertvárosban 140m2 körüli családi házat vagy
eladó telket! 20-944-7025

+Veresegyházán, Széchenyi dombon, 300m2-es családi ház
1145m2-es telekkel eladó! Iár: 33,9MFt 20-218-8591

+Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!! 10EFt/hó (6
hónap=48EFt) (20)804-2102

+Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20)804-2102

+Gödöllőn a Röges utca, a Tesco és a Stop-Shop között telkek
eladók. Érd: 30/9467-702

+Gödöllő központjában 40 nm-es, konvektoros, 1 szobás, nagy
konyhás, spájzos, parkettás, járólapos lakás eladó. Iár: 7,5MFt.
Érd: 30/465-9921, 30/509-1181

+6,6 millióért 2 szobás, téglaépítésű magasföldszinti lakás 8
lakásos épületben Gödöllőtől 10 percre Vácegresen eladó. In-
gatlanosok ne hívjanak! Tel: 30/825-2760

+Gödöllő központjában 52 nm (61nm)-es sorházi lakás 10
nm-es zárt kerttel, előkerttel, két kocsibeállóval eladó. Iár:
18,5MFt. Tel: 20/556-4348 (egész nap).

+Gödöllőn, a Kecskés dűlőn eladó egy 16m széles, 1912 nm-
es zártkert, aminek 30 %-a beépíthető. Iár: 3,9MFt. 70/611-
2539, 70/611-2789

+Gödöllő és Isaszeg határában eladó 1 ha 9025 nm nagysá-
gú szántó, jelenleg is gondozva. Iár: 3,9MFt. 70/611-2539,
70/611-2789

+Gödöllőn a valkói úton, a Spar közelében eladó egy 1019
nm-es szántó (20x50m), jelenleg is gondozva. Iár: 3,9MFt.
70/611-2539, 70/611-2789

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház, tulajdonostól
áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó. Tehermentes.
Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn
konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy
teljesen 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, amerikai konyha-nappa-
li, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondo-
zott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös,
új nyílászárók. Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

+Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló eladó. Tel.:
30/201-7329.

+(3883) Eladó Gödöllő Blahai részén egy 170nm összterületű,
2szintes, garázzsal ellátott lakóház, melynek az alsó szintjén
jelenleg 100nm szalon van kialakítva. Egy kevés ráfordítással
3szoba összkomfortot lehet kialakítani, míg a tetőtéri részben
egy nappali+2szoba, étkezős, színvonalas, igényes, luxus kiala-
kítású lakótér található. Ehhez a fenti részhez egy nagymére-
tű, déli fekvésű terasz, keleti irányban pedig egy nagyméretű
erkély tartozik. Az ingatlan 600nm-es rendezett, parkosított
telken helyezkedik el. I.á.: 39,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő egyik legforgalmasabb útján egy üzleti vál-
lalkozásra alkalmas családi ház. A ház fel van újítva, 3szoba
összkomfortos. I.á.: 27 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban kis telken egy 2,5 szobás,
téglából épült családi ház. I.á.: 14,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn egy kis 50nm-es, téglából épült családi ház a
fenyvesben 600nm-es telken. I.á.: 14 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő fenyvesi részén egy 3szoba-konyha-étkezős
családi ház teraszkapcsolattal, központi fűtéssel 642nm-es
telken. I.á.: 19,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Bagon panorámás telken egy szoba- konyha- fürdőszo-
bás épület nagyméretű terasszal, pincével, víz, villany, gáz az
épületbe bevezetve. I.á.: 2,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Ligeti Juliska utcában egy 2szintes, szuteré-
nes, nappali+4szobás családi ház duplakomforttal. Az ingatlanhoz
egy déli fekvésű, nagyméretű terasz, valamint keleti irányban szin-
tén egy nagy terasz kapcsolódik. A házhoz tartozik garázs, kocsi
beállás. A szuterénben bármilyen funkcióra alkalmas helységek
vannak kialakítva vizesblokkal, mellékhelységekkel. I.á.: 35 mFt
Első emeletig 2szobás, erkélyes lakást beszámítunk 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy 110nm-es, nappali+3szo-
bás családi ház kertkapcsolatos terasszal, garázzsal, telepített
örökzöldekkel, igényes kialakítású zsalugáteres ablakokkal.
I.á.: 37,5mFt 20-919-4870

+Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépítésű kis családi ház
két utcára nyíló telken. A ház alatt szuterén található. I.á.: 15,9
mFt 20-919-4870

+(3917) Eladó Gödöllőn a Batthyány utcában egy 2szintes,
szuterénes, téglaépítésű családi ház 580nm-es telekkel. Az
ingatlan áll: földszinten 3szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba,
a szuterénben garázs, vendégszoba, fürdőszoba, a tetőtérben
további két szoba van kialakítva befejezetlen állapotban. I.á.:
29,5 mFt Az ingatlan mellett egy 580nm építési telek eladó
12,9 mFt irányárért. A két ingatlan akár egyben vagy külön-kü-
lön is megvásárolható. 20-919-4870

+(3623) Eladó Gödöllőn a Perczel Mór utcában egy nappa-
li+2szobás szuterénes igényesen kialakított lakóház, kerti
medencével, nagy terasszal. A szuterénben több funkcióra
alkalmas helységgel. Örökpanorámás, déli fekvésű kilátással.
I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 110nm össz-
területű, 2szintes, duplakomfortos lakás, mely funkcióját tekintve
üzlet és lakás vagy csak üzlet vagy csak lakásként használható. Az
ingatlan előtt ingyenes parkoló található. I.á.: 25mFt 20-919-4870

+(3905) Eladó Mogyoródon egy két generációs 2nappali+5szo-
bás, duplakomfortos, téglából épült, szép megjelenésű családi ház
1000nm-es telken. Az ingatlan tartalmaz szuterént, melyben 2
helység található, amik bármely funkcióra alkalmasak. Az ingat-
lan 2lakásos társasházzá alakítató oly módon, hogy a földszinti
lakáshoz tartozik 2szoba, mosókonyha, fürdőszoba, wc, beépített
gardrób, nappali hatékony kandallóval, pince és egyéb helységek
500nm-es telekkel. Emeleti lakáshoz tartozik nappali+3szoba,
2fürdőszoba, 10nmn-es galéria és erkély 500nm-es telekkel. Így
lakásonként az eladási ár 18,9 mFt. Amennyiben egyben szeretné
megvásárolni, akkor az eladási ár 31,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 2szintes, nappali+3szobás
családi ház 440nm-es telken. A nappaliból teraszkapcsolat nyílik
és egy kandalló található benne. I.á.: 19,9 mFt 20-919-4870

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

2015. december 15.12 gödöllői Szolgálat



+(3871) Eladó Gödöllőn a kertvárosban a Kiss József utcában
egy nappali+3szobás 90nm alapterületű családi ház. A ház
alatt 90nm szuterén van kialakítva, mely vizesblokkal ellátott,
irodának, orvosi rendelőnek, egyéb funkciókra, szolgáltatásra
alkalmas. A nappaliból egy kertkapcsolatos terasz van kialakít-
va. I.á.: 33mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Lázár Vilmos utcában egy téliesített hétvégi
ház 550nm-es telken, 23gyümölcsfával, szőlővel. I.á.: 8,5 mFt
20-919-4870

+(3901) Eladó Veresegyházon a Pacsirta utcában egy 800nm
telken lévő nappali-étkező konyhás földszinti lakrész. Tetőtérben
3 szoba, fürdőszoba. Az ingatlan alá van pincézve. Két helységből
áll, mely garázsként funkcionál. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Panoráma utcában egy két utcára nyíló, tel-
jes közművel ellátott 700nm telek. I.á.: 6,7 mFt 20-919-4870

+Eladó Szadán egy 2473nm területű építési telek teljes köz-
művel ellátva 40mes utcafronttal, szőlővel és termő gyümölcs-
fákkal van telepítve. I.á.: 15,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Vácszentlászlón egy tóparti, nappali+2szobás, 2 szin-
tes, igényes, téglaépítésű lakóház. I.á.: 15,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a fenyves csendes utcájában egy 2szintes,
téglából épült családi ház 560nm-es telken, mely áll egy nap-
pali-étkező-konyha, 2szoba, 2fürdőszobából. A ház alatt szute-
rén, garázs és egyéb helységek vannak kialakítva. Nappaliból
kertkapcsolatos terasz nyílik. I.á.: 28 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő egyik legforgalmasabb belvárosi részén egy
22nm-es, klimatizált, felújított, kamerával felszerelt üzlet beépí-
tett riasztóval 33nm-es telken. Eladási ár 10,5mFt 20-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ

+Gödöllőn zárt kertben egy 25 nm-es és egy 40 nm-es lakás,
Máriabesnyőn egy 30 nm-es lakás kiadó. Érd: 30/992-6683

+30 nm-es, fa tüzelésű, kábeltévés, internetes, összkomfor-
tos, bútorozott, jól szigetelt lakás kiadó 1 fő részére. 1 havi
kaució szükséges. Tel: 20/226-6503

+Gödöllőn a Lidl mellett 130 nm-es, 3 szoba + nappalis kertes
ház kiadó. Tel: 30/9467-702, 70/779-8529

+Kiadó 100 nm-es lakás Gödöllőn a Kampis Antal utcában: 3
hálószoba, különálló bútorozott konyha, nappali, fürdőszoba+
WC, közlekedő folyosó. Tel: 30/603-0346

+Gödöllő központjában 2. emeleti, 2 szobás, erkélyes lakás
hosszútávra kiadó. Tel: 30/308-6025

+1szobás összkomfortos, bútorozatlan, konvektoros lakás50eFt+
rezsi+ 2 havi kaucióért hosszútávra kiadó. Tel: 30/639-2914

+Igényesen felújított (33 nm-es) szoba-konyhás, fürdőszobás, ker-
tes, egyedimérős, cirkó fűtéses kis lakás hosszútávra a kastélypark
közelében kiadó. Háziállat nem akadály. Tel: 70/4326-660

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméteres hely-
ség hosszútávra kiadó. Tel.: 06-20-3456-552.

+Új építésű, saját parkolóval rendelkező, alacsony rezsijű, dup-
la bejáratos üzlet, iroda,bemutatóterem,rendelő céljára alkal-
mas. Akár azonnali költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552.

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

+Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!! 10EFt/hó (6
hónap=48EFt) (20)804-2102

ÁLLÁS

+Gödöllői cég Karbantartó kollégát keres. Jelentkezni fényké-
pes önéletrajzzal: evocool@evocool.eu.

+Gödöllői éttermünkbe keresünk pultost. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal a pizzamaxcaffe@freemail.hu email címen lehet.

+Gödöllői éttermünkbe keresünk konyhai kisegítőt. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe@freemail.hu
email címen lehet.

+Gödöllői éttermünkbe keresünk pizza szakácsot. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe@freemail.hu
email címen lehet.

+Gödöllői éttermünkbe keresünk szakácsot. Jelentkezni fényké-
pes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe@freemail.hu email címen lehet.

+Gödöllőre a Donatella étterembe szakácsot keresünk,
azonnali kezdéssel! Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal;
ladonatella@gmail.com

+FELSZOLGÁLÓ/ PULTOS munkakörbe, gödöllői kávézóba
munkatársat keresünk. Jelentkezni: 30/400-4762

+A Fővárosi Önkormányzat Idősek otthona (2100 Gödöllő, Dó-
zsa Gy. út 65.) felvételt hirdet ÁPOLÓI munkakör betöltésére
két műszakban. Feltétel: ápolói végzettséget igazoló bizonyít-
vány. Jelentkezni önéletrajzzal az intézményvezető ápolónál
lehet: Kissné Beáta 28/410-364 125 mellék.

+A Fővárosi Önkormányzat Idősek otthona, 2100 Gödöllő, Dózsa
Gy. út 65. sz. alatti intézmény, MOSODAI állás betöltésére mun-
katársat keres. Érdeklődni személyesen az intézmény gondnoká-
nál, a fenti címen, és az alábbi telefonszámon: 0628/410-364.

+HÁZVEZETŐNŐT és takarítónőt keresünk Gödöllő belvárosá-
ban élő családhoz. Email: mayerm937@gmail.com

+Gödöllői munkahelyre RAKTÁROS MUNKATÁRSAT keresünk.
Elvárások: középfokú végzettség, legalább 3-5 éves raktári
vagy logisztikai munkatapasztalat, felhasználó szintű számító-
gépes ismeretek (Windows, MS Office), „B” kategóriás jogosít-
vány, fél évnél nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal a karrier@omtrt.hu e-mail címen.

+Gödöllői munkahelyre TAKARÍTÓT keresünk részmunka-
idős foglalkoztatással. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
a karrier@omtrt.hu e-mail címen.

+Gödöllői családi házba TAKARÍTÓNŐT keresünk heti két alka-
lommal. Mosás, vasalás, takarítás. Tel: 20/9276-073

+Gödöllői SXL Fitnesz terem TAKARÍTÓT KERES napi 4
órában. Érdeklődni személyesen az edzőteremben, vagy a
0620/611-1060-as számon lehet.

SZOLGÁLTATÁS

+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat!
Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650

+AERECO légbevezetők beszerelése 3 napon belül! A hig-
roszabályozású légbevezetők beépítésével megelőzhető, ill.
megszüntethető a páralecsapódás, penészedés. Nyílt égésterű
gázkészülékekhez, kályhák, kandallók légellátásához speciális
légbevezetőket is kínálunk. Kor-Mon Nyílászáró KFt. Gödöllő,
Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-398-48-15;06-28-423-739

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplo-
más, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-
1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com

+Utak, járdák téli akadálymentesítése (hóeltakarítás, sózás),
műszaki mentés (elakadt gépjármű mentése, műszaki mentés
csörlővel, starter hidegindítóval). Tel.: 30/622-7421

+DUGULÁSELHÁRÍTÁSBONTÁSNÉLKÜL.TóthTamás70-502-5620

MINDEN KEDVES
ÜGYFELÜNKNEK

BÉKÉS KARÁCSONYT
ÉS ÖRÖMTELI ,
ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK!
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+KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS. Fák, bokrok, ültetvé-
nyek: kivágása, metszése, újratelepítése. Permetezés kézi és
motoros permetezőgéppel. Rotációs kapálás. Fűnyírás, fűka-
szálás, sövénynyírás, gyepszellőztetés. Ágak, levelek elszállítá-
sa. Árok és ereszcsatorna tisztítás. 30/747-6090

+FÁK, veszélyes fák kivágása alpin technikával. Tujasorok
visszavágása, metszése. Ereszcsatorna tisztítás. Zöld-hulladék
elszállítás. KARÁCSONYI, téli díszvilágítás kiépítése. 06-20-
922-4400

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856,
06-30-508-1380, 06-28-784-752

+SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST vállalunk korrekt
áron, télen is. 06-70/576-8925

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna bekö-
tés, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítá-
sa, új szerelése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése,
átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása
felújítása, javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

+Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, teljes la-
kás kiürítés, épület bontás, FUVAROZÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel:
30/642-1221 www.radopakolo.hu

+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobo-
zolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács
Péter 06-30-9546-504

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipsz-
kartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650

+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló
anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy
Árpád 20/311-7470

+Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati problémák
oldása Gödöllőn. További információ a www.thetagodollo.hu
oldalon. Időpont egyeztetés: 20/367-4274

+Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik Sámuel u.
38. Kérésre házhoz megyek. www.barbarakutyakozmetika.hu,
+3620/9355059.

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a
kezét szeretné rendbe tetetni, és szépenmegcsináltatni? PEDIKŰR
~MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
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+Kineziológia, érzelmi stressz oldás, FRISSÍTŐ SVÉD MASZ-
SZÁZS, Thai masszázs, Thai kismama masszázs, Thai baba-
masszázs oktatás. Érd: 20/5733-977.

OKTATÁS

+DExam angol középfokú (B2) nyelvvizsga Gödöllőn 2016. ja-
nuár 23-án: www.dexam.hu. Felkészítő tréning folyamatosan
indul. Információ: dexamgodollo@gmail.com, 20/359-4201

+ANGOL ÉS MAGYAR NYELV OKTATÁSA, FEJLESZTÉSE!
Gyakorlott tanítónőként Alsó tagozatos gyerekek Angol
nyelv tanítását, korrepetálását és Magyar Nyelvtan, he-
lyesírás, szövegértés gyakorlását, fejlesztését, valamint
nyolc osztályos gimnáziumi felvételire felkészítését válla-
lom. Házhoz megyek, tananyagról, feladatokról gondosko-
dom. 20/4437-884, 70/633-8525

+Közúti elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga Gödöllőn.
70/433 50 33, WWW.PELIKANSULI.HU

ADÁS~VÉTEL

+Velux tetőablakokhoz külső, belső árnyékolók 1,5 hetes szállítási
határidővel rendelhetők. Hővédelem, fényzárás, fényszabályozás,
akciós komfortcsomagok. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő,
Kossuth Lajos u. 26. Tel.: 06-30-398-48-15;06-28-423-739.

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1liter
2200Ft. Érd.: 0630 8518 763

+Redőnyök, szúnyoghálók, reluxák, harmonika ajtók, külső,
belső párkányok gyors gyártási és szállítási határidővel, komp-
lett kivitelezéssel! Elérhetőségünk: Kor-Mon Nyílászáró Kft.
Gödöllő, Kossuth Lajos u. 26. Tel.: 06-30-398-48-15;06-28-
423-739.

+Eladó egy Omron felkaros, pumpás, használt vérnyomásmé-
rő 4000Ft, krómozott új bárszék 8000Ft, használt ellipszis
tréner 16000Ft, diszkógömb lámpa (forgós) 5000Ft, előszobai
akasztó 2800Ft, női trekking kerékpár 26colos, agydinamós, 3
sebességes marokváltós agyváltó, elöl- hátul csomagtartóko-
sár, kresz szabályoknak megfelelően felszerelve i.á.: 60.000Ft.
Érd.: +36-30-302-4570

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégisé-
geket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK.
Tel: 28/412-230

+Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron bútorokat
(romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porceláno-
kat, szobrokat, könyveket, csillárt, szőrmebundát, hangszert,
kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyaté-
kot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecslés-
sel hétvégén is. 30/308-9148

+RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással
vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle
szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos da-
rabokat is), régi pénzeket, bizsukat és ékszereket, mindenféle
régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk! Tel:
06/1-293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961

+AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772

+Szekrényes Lucznik elektromos VARRÓGÉP (18.000 Ft),
Zanussi automata MOSÓGÉP, 4 görgős ruhaszárító, 180x240
SZŐNYEG (5.000 Ft) ELADÓ. Tel: 30/915-3897

+Eladó SÓSKÚTI MÉSZKŐ Gödöllőn. Kb. 200 m3. Kiváló pl.
pince vagy borozó beltéri falazására. Érdeklődni reggel 7-9 óra
között: 0628/415-093

+Gyógymasszírozás akár minden nap otthonában! Eladó Cera-
gem Thermó masszázs ágy sürgősen, kitűnő állapotban, kedve-
ző áron. Eredetiség számlával igazolva. 30/546-2011

JÁRMŰ,
ALKATRÉSZ

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

EGYÉB

+Vásároljon HAMISÍTAT-
LAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a terme-
lőtől! Akác-, Akác-Hársméz.
720ml-es csavaros tetejű be-
főttes üveget cserébe elfoga-
dok. Házhoz szállítás. Szabó
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3.
28/417-913

+MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Geszte-
nye-, Repce krém-, Selyemfű-,
Lépesméz, Propolisz, Virágpor
kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk. 30/9891-721

+ALMAVÁSÁR GÖDÖL-
LŐN! Ismét kapható CSÁ-
NYI ALMA. Idared, KR-
11-es (Jonatán-Starking
keveréke). Ár: 180 Ft/kg.
Sütnivaló és léalma. Ár: 80
Ft/kg. Tel: 20/4359-650

+Társ- és partnerközvetítés.
Tel.: 20/9455-583.

2015. december 15. gödöllői Szolgálat 15

A
já
n
d
ék

h
ir
d
e
té
s

a
S
zo
lg
ál
at
b
an
!

1
+
1
=
3
A
kc
ió
!R

és
zl
e
te
k
az

ir
o
d
áb
an

va
gy

te
le
fo
n
o
n
!



Beküldési határidő: 

2015. január 13.    

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- 
os vásárlási utalványát nyerte: 
Nagy Ágnes, Szent János u. 36., 
Sas Katalin, Perczel Mór u. 71/b. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:   
Kékesi Bence, Mohács u. 41., Ju-
hász György, Dessewffy A. u. 60. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: dr. Túry 
Judit, Remsey krt. 4. 
A Városi Mozi ajándékát nyerte: 
Vincze Istvánné, Kazinczy krt. 11., 
Pászti Dominik, Klapka Gy. u. 38/a.
A Mezőgazdasági és Kertésze-
ti Áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Tóth Dóra, 
Bessenyei Gy. u. 2/1. Bárdos 
Mária, Antalhegyi u. 64.
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