
Megnyitották a forgalom előtt a Lumniczer Sán-
dor utcát.

(3. oldal)

Erzsébet királynéra és a 100 éve elhunyt Ferenc
Józsefre emlékeztek a múlt héten.

(6. oldal)

Két versenyen összesen 34 érmet szereztek váro-
sunk taekwon-do versenyzői.

(8. oldal)

xxv. évf. 40. szám 2016. november 22. TerjeszTői ára: 75 fT www.szolgalat.com lokálpaTrióTa heTilap alapíTva: 1992• • •

50 ÉV IRODALMI MŰVEI – KIEMELKEDŐ SZÍNVONALÚ VERSENY

Tisztelgés verssel és prózával
Újabb nyertes pályázat

Testületi hírek

Harminchárman léptek közönség
elé a 22. alkalommal meghirdetett,
Erzsébet királyné tiszteletére ren-
dezett vers- és prózamondó ver-
seny döntőjében, november 19-én.
A Gödöllői Királyi Kastély barokk
színházában megtartott rendez-
vény mottója Weöres Sándor „A
múlt a jelen alakja; a jövő a jelen
illata” című egysorosa volt.

A Gödöllői Királyi Kastély Baráta-
inak Egyesülete, a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ
és a Gödöllői Királyi Kastély által
szervezett rangos megmérettetésen
az elmúlt 50 év magyar költészeté-
nek és prózairodalmának a múltról,
a múlt és jelen kapcsolatáról, a múlt-
béli értékek megőrzéséről és fontos-
ságáról szóló versek és prózai művek
hangzottak el.

A rendkívül színvonalas produkci-
ók között ez alkalommal a népszerű
irodalmi művek mellett a korábbinál
sokkal több kevésbé ismert, kortárs

mű kapott helyet. A rendezvényen
Gönczi Tibor, a kastély igazgatója,
Szlávik Jánosné, a Gödöllői Királyi
Kastély Barátainak Egyesülete el-

nöke, majd Pécsi Ildikó, a Gödöllői
Kastélybarát Alapítvány létrehozója
mondott köszöntőt, aki egyúttal átadta
az alapítvány emlékmedáljait, amivel
minden esztendőben egy szponzornak
és egy szervezőnek köszönik meg a
verseny megvalósításához nyújtott tá-
mogatását.Az elismeréstBuGyörgyi
textilművész és Pap Józsefné, Babi
vehette át, majd Szlávik Jánosné Pé-
csi Ildikót köszöntötte abból az alka-
lomból, hogy az alapítványt idén lett
tíz esztendős.
Aversenyt dr. Pappné PintérCsil-

la, Gödöllő alpolgármestere nyitotta
meg, aki külön köszönetet mondott a
felkészítő pedagógusoknak és a szü-
lőknek, akik támogatják a gyerekeket
a magyar irodalom és az anyanyelv
értékeinek ápolásában és megőrzésé-
ben.

(folytatás az 5. oldalon)

Remsey Jenő György (1885-1980)
festőművész, író, Gödöllő város dísz-
polgára bronz mellszobrának felállítá-
sára nyert 3,5 millió forint támogatást
az önkormányzat a Nemzeti Kulturális
Alap Képzőművészeti Kollégiumától.
A Papp

Edina szob-
rászművész
terve alapján
készülő al-
kotást a Gö-
döllői Váro-
si Múzeum
épülete előt-
ti területen
2 0 1 7 - b e n
állítják fel.
A képvise-
lő-testület november 17-i ülésén úgy
döntött, hogy a korábban megszava-
zott 2,8 millió forintos önrészt 2,9
millió forinttal kiegészíti.

(folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról) 

A város régóta tervezi, hogy felállít-
tatja a település egyik meghatározó 
képzőművészének köztéri szobrát a 
korábban elkészült Körösfői-Kriesh 
Aladár mellszobor és a Nagy Sándor/
Kriesch Laura kettős mellszobor tár-
saságában. Az önkormányzat három 
művésztől származó köztéri szobor 
terveivel pályázott, és a Képzőművé-
szeti Kollégium választotta ki Papp 
Edina tervét. Az 1970-ben, Kunhe-
gyesen született művész mesterei Ká-
rolyi Zsigmond és Körösényi Tamás 
voltak.

Változott a helyi adórendelet

Módosították a 2016. évi költségve-
tési rendeletet és a helyi adókról szó-
ló önkormányzati rendeletet.
Változott a helyi adókról szóló ön-
kormányzati rendelet iparűzési adót 
érintő mentességi határa. A módosí-
tás alapján mentes az adó alól az a 
vállalkozó akinek a számított vállal-
kozási szintű adóalapja nem haladja 
meg a 2 millió forintot. A nemzet-
gazdasági miniszter által  benyújtott 
törvényjavaslat szerint 2017. évtől a  
kisadózó vállalkozások tételes adó-
jának (KATA)  tervezett, kedvező 
árbevételi határa a duplájára, azaz 12 
millió forintra emelkedik.
A rendeletmódosítás hatályba lépé-
sének időpontja 2017. január 1. nap-
ja, ezért a módosítás a 2017. évről 
benyújtott iparűzési adóbevallásban 
szereplő adóalap után a  helyi ipa-
rűzési adó fizetési kötelezettséget be-
folyásolja.
A törvényjavaslatban és az önkor-
mányzati rendeletben foglalt módo-
sítás miatt az érintett vállalkozóknak 
érdemes mérlegelni, hogy iparűzé-
si adó tekintetében a KATA-t (adó 
adóévi alapja önkormányzatonként 
2,5-2,5 millió forint) vagy a normál 
adózást (adóalap 2 %-os  mértékével 
adózik) választják.
A választást a KATA hatálya alá tar-
tozás kezdő napjától számított 45 
napon belül, vagy február    15-ig 
kell megtenni az önkormányzati adó-
hatóság által rendszeresített nyom-
tatványon – bejelentkezés, változás 
bejelentés – és az a teljes adóévre 
vonatkozik.

Bővülő főtér

A képviselő-testület támogatta, hogy 
a Szabadság tér 7. szám alatti korábbi 
Városháza elbontásával felszabaduló 
önkormányzati területen – figyelem-
be véve a tárgyban lezajlott lakossá-
gi és építészeti ötletpályázat, illetve 
lakossági konzultáció eredményeit, 
tanulságait – a főtér közösségi és kul-
turális funkcióinak kiterjesztése, ezen 
funkciók további fejlesztése valósul-
jon meg.

Likviditási kölcsön
Húszmillió forint likviditási kölcsönt 
nyújt az önkormányzat a Művészetek 

Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú 
Kft. részére, aminek a visszafizetése 
jövő januárban esedékes. A társaság 
a 2015. évben értékesített nettó jegy-
bevétele alapján 90,7 millió forint 
társasági adó támogatást kaphat az év 
végéig. Mivel ez a támogatás decem-
ber 20-a után folyik be, a társaságnál 
likviditási hiány jelentkezik a rendez-
vények, programok megvalósítása 
során. Ezt az átmeneti hiányt hidalja 
át az önkormányzati hitel.

Közkinccsé válik a Varga-mű

A budapesti Memento Parknak ado-
mányozza az önkormányzat a bronz-
ból készült „olvasó Lenin” szobrot, 
Varga Imre alkotását. A nyolcva-
nas években a Művészetek Háza és 
az akkori Pálma Cukrászda közötti 
területen elhelyezett szobrot a rend-
szerváltozáskor eltávolították és az-
óta a VÜSZI Kft. Dózsa György úti 
telephelyén tárolják. Helyére a Cser-
készfiú szobor került. A Monumen-
tum Közhasznú Alapítvány a Lenin 
szobrot véglegesen átveszi és a szál-
lítás költségeit is vállalja.
Kovács Barnabás (Magyar Szo-
cialista Párt) értékesíteni javasolta 
a szobrot, amennyiben jelentkezik 
rá vevő.  A polgármester elmondta, 
Varga Imre alkotása Memento Park-
nak adományozásához járult hozzá, 
s elég furcsán venné ki magát, ha 
színesfém-kereskedők ajánlatai kö-
zött kellene az önkormányzatnak vá-
lasztania. Halász Levente (Gödöllői 
Lokálpatrióta Klub) azzal érvelt az 
előterjesztés elfogadás mellett, hogy 
az adományozás révén közkinccsé 
válhat az elismert művész a szokvá-
nyostól eltérő ábrázolása. A képvise-
lő-testület Kovács Barnabás javasla-
tát elvetette, az eredetit elfogadta.

Felújítanák a Hajós tornacsar-
nokát

Pályázik a város a Gödöllői Hajós Al-
fréd Általános Iskola tornacsarnoká-
nak felújítására a Magyar Kézilabda 
Szövetség Országos Tornaterem Fel-
újítási Programja keretében. Nyertes 
pályázat esetén fedezi a szükséges 
önerőt, legfeljebb 30 millió forint 
értékben.  Az MKSZ vállalja a beru-
házás teljes körű lebonyolítását, vala-
mint az elszámolást és maga választja 
ki a kivitelezőt is. A pályázat kiírás 
szerint legfeljebb 100 millió forint 
értékű beruházás valósulhat meg.

A Hajós tornaterme megfelel a pályá-
zati feltételeknek. Állapota megköve-
teli a felújítást: gyakoriak a beázások, 
a tetőzet nem megfelelő, a padlózat is 
felújítandó, az üvegezés hőszigetelé-
se, a villanyvezetéke és az öltözők is 
korszerűsítésre szorulnak.

Világháborús sírok 
helyreállítása 

Gödöllői is pályázik az I. világhábo-
rús hadisírok és emlékművek felújí-
tásának támogatására a  Honvédelmi 
Minisztérium Hadtörténeti Intézeté-
nél és Múzeumánál. A Városi Múze-
um munkatársaival egyeztetve meg-
állapították, hogy a Dózsa György úti 
temetőben 4 sír található, amelyben I. 
világháborús halottak, Révész Nán-
dor, Sztrehovszki Pál, Képes József 
és Sipos Géza nyugszanak. Hadisí-
ronként legfeljebb 100 ezer forint tá-
mogatás igényelhető. Sikeres pályá-
zat esetén az elnyert támogatást saját 
forrással egészíti ki az önkormányzat.

Bérmegtakarítás, jutalom

Pótelőirányzattal egészíti ki az intéz-
mények bérmegtakarítását a képvi-
selő-testület annak érdekében, hogy 
minden intézmény rendelkezzen leg-
alább a dolgozók két heti bérének és 
a vezetők egy havi bérének megfelelő 
jutalmazási lehetőséggel. Az összeget 
az intézményvezetők differenciáltan, 
a teljesítmények alapján oszthatják 
fel.
A képviselő-testület egyhavi jutalmat 
szavazott meg dr. Gémesi György 
polgármester  és  Gyenes Szilárd al-
polgármester részére.

Jótékony célú hasznosítás

Határozatlan időtartamra bérbe adja 
a képviselő-testület a Civil Kerekasz-
tal Egyesületnek a Palota-kert 4. sz. 
alatti 14 négyzetméter alapterületű 
önkormányzati tulajdonú helyiséget 
élelmiszer adományosztás nonprofit 
tevékenységéhez.

Az egyesület az Élelmiszerbank köz-
reműködésével az élelmiszermentés 
jegyében rendszeres adományosztás 
elindítását tervezi a gödöllői rászoru-
ló családok számára. Terveik szerint 
a Megújult Nemzedékért Alapítvány 
(MNÁ) és a Gödöllői Fészek Nagy-
családosok Egyesület önkéntesei - to-
vábbi civil szervezetek bevonásával 
- szállítják el naponta egy központi 
gyűjtőhelyre a már nem értékesít-
hető, de még fogyasztásra alkalmas 
élelmiszereket a programba bekap-
csolódó élelmiszerboltoktól, amihez 
csatlakozási  szándékát fejezte ki már 
a TESCO nagyáruház. is. A közpon-
ti gyűjtőhelyen az MNA tagja osztja 
majd ki az élelmiszer-adományokat 
az előzetesen megadott időpontban 
- egyelőre – a két szervezet család-
jainak. Amennyiben sikerül mindezt 
stabil, működőképes folyamattá ala-
kítani, szeretnék ezt a lehetőséget a 
város nagyobb része számára is elér-
hetővé tenni, több szervezet és intéz-
mény bevonásával.

Tervezik a jövő évi útépítése-
ket

Felhatalmazza a testület a VÜSZI 
Nonprofit Kft.-t a 2017. évi közút 
fejlesztési munkák teljes körű elő-
készítésére, így különösen a műsza-
ki felmérések elvégzésére, a kiviteli 
tervek, a beruházások lebonyolításá-
hoz szükséges dokumentációk össze-
állítására, a közbeszerzési eljárások 
lefolytatására. Ezzel az a cél, a jövő 
évben 450 millió forint értékben ter-
vezett útprogramot eredményesen és 
a lehető legkedvezőbb szerződéses 
feltételek mellett lehessen lebonyo-
lítani. A döntést az éves költségvetés 
keretei között hozzák meg, a kivite-
lezésre a VÜSZI Nonprofit Kft.-vel 
kötnek szerződést.

Blahára hívják Vécsey Lászlót

Az Egyebek napirendi pontban Pecze 
Dániel képviselő (Gödöllői Lokál-
patrióta Klub) már-már szakállas té-
maként említve ismét felvetette: Vé-
csey László országgyűlési képviselő 
azt ígérte, hogy el fog járni az M3-as 
autópálya zajvédő falának megépíté-
se érdekében. Idén 798 aláírást gyűj-
töttek Blahán és a Kertvárosban a 
zaj elleni védekezés megoldását sür-
getve. A parlamenti képviselő azt is 
megígérte, hogy ha ez ügyben Blahán 
lakossági fórumot szerveznek, arra el 
fog jönni. Pecze Dániel elmondta, 
amikor ismert lesz a fórum időpontja, 
jelezni fogja a fideszes képviselőtár-
sainak, hogy tolmácsolják a meghí-
vást Vécsey László részére, akit nagy 
szeretettel várnak.
A polgármester elmondta, a közmeg-
hallgatáson is szóba került a téma; a 
képviselőnek korábbi ígérete szerint 
kellene hatékonyabban eljárnia az 
ügyben. Hozzátette, levélben is erre 
fogja kérni a képviselő urat és a párt 
helyi képviselőit.
Mindenkit biztosítani szeretnék arról, 
reagált Simon Gellért képviselő (Fi-
desz) hogy Vécsey László mindent 
megtesz annak érdekében hogy a 
zajvédő fal mielőbb megépülhessen 
és ezzel az ott élők nyugalmát bizto-
sítsa.

Van lehetőség harcolni

Simon Gellért köszönetet nyilvánított 
az október 2-i népszavazáson részt 
vett gödöllői polgároknak, kifeje-
zetten a 10.354 embernek, aki nem-
mel szavazott a kötelező betelepítési 
kvótákra. Hozzátette: Településve-
zetőkkel összefogva Szita Károly, a 
Megyei Jogú Városok Szövetségének 
elnöke Junckerhez, az Európa Bi-
zottság elnökéhez fog fordulni, hogy 
felhívja a figyelmet a népszavazáson 
kifejezett választói akaratra, Magyar-
ország egyértelmű véleményére, s 
ezzel kapcsolatban szeretném polgár-
mester urat kérni, hogy támogassa ezt 
a kezdeményezést és álljon be azon 
településvezetők mellé, akik a nép-
szavazás eredményének ismeretében 
is Magyarország érdekét érvényesíte-
ni akarják és felhívják az Európai Bi-
zottság elnöknek figyelmét Magyar-

ország döntésére és akaratára.
Nem lenne rossz, ha képviselő úr a 
zajvédő fallal kapcsolatos helyi teen-
dőit végezné el, bár nagyon örülünk, 
hogy rajta van az ügyön. Nemcsak az 
üzenetét várjuk, hanem azt is, hogy 
oldja meg, amit ígért, amire évek 
óta várnak a lakosok, válaszolt Gé-
mesi György. Ezt követően reagált 
Simon Gellért képviselő felvetésére: 
Szerintem volt egy népszavazás, ami 
érvénytelen lett és elég világosan 
megüzente, mik az ezzel kapcsola-
tos társadalmi igények. Úgy vélem, 
Juncker úr is pontosan tudja ezt. 
Nem gondolom, hogy ebben a kér-
désben önállóan lehetne döntenem. 
Szita Károly a Megyei Jogú Városok 
Szövetségének elnöke, én a Magyar 
Önkormányzatok Szövetségét veze-
tem. A MÖSZ elnöksége nem hozott 
ezzel kapcsolatban állásfoglalást. A 
legközelebbi elnökségi ülésen fogjuk 
ezt tárgyalni és az ott született dön-
tést fogom képviselni. Tehát nem azt, 
amit a Fidesz mond, hanem azt az 
álláspontot, amit az önkormányzati 
szövetség kialakít.

Országgyűlési képviselő úr is írt egy 
ilyen levelet, arra törekedve, hogy 
ezek a kérdések visszajöjjenek a 
képviselő-testület elé, folytatta a pol-
gármester. De szeretném felhívni a 
figyelmét arra, hogy ez ügyben volt 
egy Orbán Viktor által beterjesztett 
alaptörvény módosítási javaslat, amit 
nem fogadtak el. Most bekerült a Job-
bik javaslata is, ami annyival egészíti 
ki miniszterelnök úr javaslatát, hogy 
a letelepedési kötvényt szüntessék 
meg. Szerintem a képviselő úr kezé-
ben van a döntés, és én azt javaslom, 
hogy támogassa az előterjesztést, 
amit az alaptörvény kapcsán a Job-
bik ugyanazon értékek és gondolatok 
alapján nyújtott be; tegye hozzá a 
szavazatát. Szerintem annál nagyobb 
és erősebb javaslat, nincs, mint egy 
alaptörvény módosítása, amibe ez 
beépülhet. Van lehetősége harcolni az 
országért.

Bemutatkozott a kapitány

A testület ülésén bemutatkozott Laj-
mer György r. alezredes, a Gödöllői 
Rendőrkapitányság új vezetője. A 
rendőri pályán 26 éve dolgozó veze-
tő együttműködést ajánlott és kért a 
munkájához a város és a járás köz- és 
közlekedésbiztonságának további ja-
vítása érdekében.
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Újra járható a Lumniczer utca

NAV-os ellenőrzés a Városi Piacon
A városi piacokat ellenőrzik a
Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV)
munkatársai, s ennek keretében a
Gödöllői Városi Piacon is megfor-
dultak az ellenőrök. Az alapos vizs-
gálat során mindössze két esetben
találtak szabálytalanságot.
Mint az Vilhelm Ferenctől, a

piac vezetőjétől megtudtuk, a NAV
munkatársai első körben ellenőriz-
ték a Gödöllői Piac Üzemeltető és
Szolgáltató Kft. és a bérlők közti
szerződéseket, valamint az ehhez
kapcsolódó számlákat, amelyeket
rendben találtak. Ezt követően ke-
rült sor a próbavásárlásokra, amely-
nek során két esetben maradt el a
nyugtaadás. Ezekről jegyzőkönyvet
készítettek.
Salgó Attila, a NAV Pest Megyei

Adó- és Vámigazgatóságának saj-
tóreferense lapunknak elmondta, a
NAV hétköznap és hétvégeken szú-
rópróba szerű ellenőrzéseket végez
a piacokon, aminek a célja a jogsza-
bályok betartatása, s ebben a piac
üzemeltetők is partnerek.

(ny.f.)

Véget ért a munka a Lumniczer
Sándor utcában, így helyreállt a
közlekedési rend a belvárosban. A
területen a hét folyamán még kisebb
munkákat, tereprendezést végeznek,
de ezek már nem okoznak fennaka-
dást.
A burkolatot olyan mértékben ál-

lították helyre, hogy azon megindul-
hasson a forgalom.
Ezzel lezárul a fejlesztés I. üteme.

A II. ütemre 2017 nyarán, az iskolai
szünetben kerül sor, ekkor a Petőfi
téren és a Lumniczer utcában tel-
jes burkolat rekonstrukció történik
majd. A szakemberek többek között
azért döntöttek a két ütemben történő
munkavégzés mellett, hogy a tanítási
időben minél hamarabb vissza lehes-
sen adni a forgalomnak az érintett
utcákat, továbbá a burkolatépítési
munkák nyáron jobb körülmények
közt végezhetők.

Zajlik az átereszek cseréje. Az
idén hét helyen kerülnek a fém át-
ereszek helyére speciális beton ele-
mek. Ezek több szempontból is job-
ban megfelelnek az elvárásoknak,
egyrészt hosszabb élettartamúak,
másrészt pedig nem zörögnek, így

egy-egy áthajtás során nem zavar-
ják a lakókat. Nem elhanyagolható
az a tény sem, hogy a beton elemek
súlyuk miatt nem eltávolíthatóak, és
nem jelentenek vonzerőt a fémtolva-
joknak sem.

(k.j.)

Befejeződött a kis népszámlálás, az
úgynevezett mikrocenzus, amely-
nek keretében a lakosság egytize-
dének életkörülményeit mérték fel,
az eredményeket várhatóan jövő ta-
vasszal teszik közzé – jelentette be
a Statisztikai Hivatal a múlt héten.
Az október 1. és november 8. kö-

zötti felmérés során több mint 440
ezer lakásban és 500 bentlakásos
intézményben 1,5 millió kérdőívet
töltöttek ki. Amintába került címek
92 százaléka szolgáltatott adatokat
a KSH-nak, a többi esetben azért
nem született eredmény, mert a
számlálóbiztosok többszöri felkere-
sés ellenére sem tudták felvenni a
kapcsolatot az ott élőkkel, a kijelölt
cím pontatlan volt, illetve nyelvi
vagy egészségi probléma akadá-
lyozta a válaszadást.
A kérdőívet október 1. és 9. kö-

zött interneten is ki lehetett tölteni,
a kijelölt háztartások 18 százaléka
adott választ ebben a formában. A
legtöbb online kérdőív Budapestről
és Pest megyéből érkezett vissza a
hivatalhoz.
Október 10. és november 8. kö-

zött a háztartásokat számlálóbizto-
sok keresték fel, akik laptop vagy
tablet segítségével rögzítették a vá-
laszokat.

Idén először a mikrocenzus kér-
dőívcsomagja a kötelező lakás- és
személyi kérdőívek mellett öt te-
matikus kiegészítő kérdőívet is
tartalmazott. A háztartásoknak a ki-
egészítő kérdéssorok egyikét - tár-
sadalmi rétegződés, foglalkozások
presztízse, szubjektív jóllét, egész-
ségproblémából fakadó akadályo-
zottság vagy nemzetközi vándorlás
– kellett kitölteniük, a válaszadás
ezekre önkéntes volt. Kiegészítő
kérdőívből mintegy 304 ezer érke-
zett vissza a hivatalhoz, a legtöbben
a társadalmi rétegződésre vonatko-
zó kérdőívet töltötték ki.
AKSH már megkezdte az adatok

feldolgozását, az első eredmények
várhatóan 2017 májusában lesznek
elérhetőek.
A mikrocenzust a tízévenként

rendezett népszámlálás félidejében
tartják, célja, hogy felmérjék az
elmúlt öt év társadalmi változása-
it. Ezáltal a KSH adatokhoz jut a
népesség nagyságáról és összetéte-
léről életkor, nem, családi állapot,
iskolai végzettség, foglalkoztatott-
ság, nemzetiség és számos más de-
mográfiai mutató alapján, továbbá
képet kap a lakásállomány főbb
adatairól is.

(ny.f.)

Képünk illusztráció

Több baleset is történt a múlt héten.
A változékony időjárás a gépkocsi
vezetésre is hatással van, így foko-
zottan figyelniük kell azoknak, akik
a volán mögé ülnek!
A gépjár-

mű-balesetek
közül nagy
figyelmet ka-
pott a múlt hé-
ten pénteken
a Művészetek
Háza előtt
történt ütkö-
zé s s o ro za t .
Ebben egy
autós 11 par-
koló járművet tört össze úgy, hogy
a kocsikban kisebb-nagyobb károk
keletkeztek. Információink szerint az
autó vezetője rosszul lett, s megpró-
bált leparkolni, de már nem sikerült.
Elvesztette uralmát a kocsija fölött,
s ez vezetett az ütközéssorozathoz.
A gépkocsi vezetőjéhez a helyszínen
mentőt hívtak.
Sajnos a tűzoltóknak is jutott fela-

dat a hétvégén. Egy kettőszáz négy-

zetméteres családi ház két helyisége
gyulladt ki november 19-én, szombat
délelőtt a Röges utcában.
A tűz keletkezésekor a házban két

ember tartózkodott, akik időben, sé-

rülések nélkül elhagyták az égő in-
gatlant.
Csámpai Attila, a PMKI szóvi-

vője elmondta, hogy a gödöllői hi-
vatásos tűzoltók két vízsugár segít-
ségével oltották el a lángokat, majd
szellőztették át az épületet. A tűz a
két szobán kívül más helyiségekre
nem terjed át, azonban az épület köz-
művei károsodtak.

(jb)

Véget ért
a kisnépszámlálás

Balesethez és tűzesethez
is Vonulni kellett

Módosította közétkeztetési rendeletét
az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
Az új rendelet három lényeges eleme: a
sóbevitel mértékének változása, a mes-
terséges édesítőszerek tiltása és a tej
zsírtartalmának emelése.
Sok kritika érte a sófelhasználás

drasztikus csökkentését, így az eredeti
jogszabály 2 gramm/nap mennyiségét
2-5 gramm/napra változtatták az új sza-
bályozásban. Emellett megtiltja a ren-
delet a mesterséges édesítőszerek hasz-
nálatát (kivéve, ha erre egészségügyi
okból van szükség), továbbá három
évesnél idősebb gyermekek esetében a
tej zsírtartalmát 1,5 százalékosról 2,8
százalékra változtatták.
Magyarország dobogós helyen van

az elhízás tekintetében a világon, min-
den negyedik lány és minden ötödik
kisfiú elhízott vagy túlsúlyos Magyar-

országon. A rendelettel mintát lehet
adni a családnak is, hogy lehet egyszer-
re ízletesen és egészségesen is főzni.
Egészségnevelő kampány is indult

november 21-én, melynek során a diá-
kok szavazatai alapján keresik Magyar-
ország ötven legfinomabb menzáját, és
a gyerekek dönthetnek arról is, hogy
mely cég legyen 2016 közétkeztetője.
A programban két-két menzahetet lehet
értékelni leves(ek), főétel(ek) és desz-
szert(ek) kategóriában.
A játék kiírása a merokanal.hu web-

oldalon olvasható el, ezen a felületen
keresztül lehet voksolni is. Szavazni két
időszakban lehet: 2016. november 21-
től 2016. december 2-ig, illetve 2016.
december 5-től 2016. december 16-ig.
Az osztály szavazatát az osztály-

főnök küldheti be, akinek legkésőbb
a kiválasztott játékperiódus kezdeté-

ig regisztrálnia kell a merokanal.hu
weboldalon. Ezzel benevezi osztályát
a versenyre, s egyúttal meghívja az is-
kola közétkeztetőjét is a versenybe. Az
osztályok diákjai a tesztelt 10 menza-
nap után kiválasztják azt a hat ebédre
felszolgált ételt (2 levest, 2 főételt és
2 desszertet), amit a legfinomabbnak
tartottak. Az osztályfőnök a merokanal.
hu oldalon leadja az osztály szavazatát,
legkésőbb 2016. december 20-áig.
A játékot szervező OGYÉI által ösz-

szehívott szakmai zsűri ellenőrzi a re-
cepteket, megnézi, valóban megfelel-e
a rendelet előírásainak. A szavazatokat
összesítjük, ez alapján kialakul a 10 le-
vest, 30 főételt és 10 desszertet tartal-
mazó TOP50-es lista. A listán szereplő
ételek receptgyűjteménye elérhető lesz
a honlapon, így akár otthon is elkészít-
hetik a szülők a gyerekek kedvenc éte-
leit. Az a szolgáltató, amelynek a leg-
több étele kerül fel a listára elnyeri az
év közétkeztetője címet.

(bj)

keresik a legjoBB közétkeztetőt

Módosult a menzatörvény
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Tisztelt Ügyvéd Úr!
Az év elején bírósági árverésen vásároltam 
egy társasházi lakást. A tulajdonjogomat 
bejegyezték a földhivatali nyilvántartásba, 
de a lakást a mai napig nem ürítette ki a volt 
tulajdonos, a mai napig ők laknak benne. A 
végrehajtó a lakást – állítása szerint - most 
már nem ürítheti ki, ennek ellenére a társas-
ház a lakás közös költségét rajtam követeli. 
Mit tehetek, hogy a lakást birtokba vehes-
sem? A közös költséget tényleg nekem kell 
megfizetnem még akkor is, ha a lakást még 
nem vettem át?

dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza: 
A bírósági végrehajtás szabályai szerint az 
ingatlan után az adó és más köztartozás az 
árverési vevőt az árverés napjától terheli. Te-

kintettel arra, hogy a közös költség tartozás 
nem tartozik a köztartozások körébe, ezért 
annak megfizetése álláspontom szerint az 
árverési vevőt – egyéb körülmények hiányá-
ban – nem az árverés, hanem a tulajdonjog 
bejegyzésétől terheli. 
A társasházi törvény szerint a közös költség 
fizetésre a lakás mindenkori tulajdonosa, il-
letve a haszonélvezője köteles, ezért az ön 
által leírtak alapján a társasház ezt a köve-
telését a tulajdonjog bejegyzésétől kezdődő 
időponttól jogszerűen igényli öntől. A lakás 
kiürítése és birtokba adása általában a vég-
rehajtó kötelessége, azonban ennek csak a 
törvényben meghatározott eljárásban van 
helye. 
Amennyiben az eljárási szabályok megsér-
tése vagy bizonyos cselekmények elmulasz-

tása miatt a végrehajtónak nincs lehetősége 
az ingatlant kiüríteni és a vevő birtokába 
adni, akkor annak kikényszerítése további 
jogi eljárásokban lehetséges. 
A megfelelő eljárás meghatározásához a 
végrehajtói kiürítést és a birtokba-adást aka-
dályozó körülményt kell azonosítani, annak 
ismeretében lehet azt meghatározni. 
Az eljárások befejezéséhez szükséges idő-
tartamok különbözőek lehetnek, ezért fon-
tos, hogy annak kiválasztása szakszerűen 
történjen meg. 
Természetesen a bentlakó volt tulajdonos-
sal szemben követelhető a lakás használati 
díja és a használattal összefüggő költségek 
az ön tulajdonjogának bejegyzését követő 
időszakra. Ennek sikeressége azonban a 
volt tulajdonos teljesítőképességétől függő-
en bizonytalan lehet.

dr. Váczi Árpád ügyvéd
2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.

vaczi.arpad@gmail.com

A társasházi lakás árverési vétele

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

A Társadalmi Felzárkóztatási 
Program keretében szervezik 
meg idén is azt a nagyszabá-
sú akciót, aminek célja, hogy 
minden rászoruló családban 
szebbé varázsolja az ünnepet, 
és segítse, hogy az adomá-
nyok a megfelelő helyekre jus-
sanak el.

Az adománygyűjtés egyik része idén 
is a korábbi években már jól bevált 
„cipősdoboz” akció. Aki ebbe sze-
retne bekapcsolódni, attól elsősor-
ban gyerekeknek szóló könyveket, 
játékokat várnak, ezek a csomagok 
ugyanis nekik készülnek. Kérik, 
hogy a dobozokba csak olyan jó ál-
lapotú tárgyak kerüljenek, amiket 

saját gyerekeiknek is szívesen oda-
adnának! Ezeket a dobozokat, becso-
magolva adhatják le, s fontos, hogy 
ráírják, hogy fiúnak, vagy lánynak 
való, valamint azt, hogy hány éves-
nek szóló ajándékot tartalmaz.

A szervezők bíznak benne, hogy idén 
is sokak karácsonyát szépíthetik meg 
az összefogással. Ehhez azonban 
arra is szükség van, hogy tudjanak 

arról, ha valaki segítségre szorul. A 
program résztvevői összehangolják a 
gyűjtést és az adományok szétosztá-
sát, de csak azokhoz jutnak el, akik-
ről információval rendelkeznek. Épp 
ezért kérik, hogy ha valaki úgy véli, 
környezetében olyan személy, család 
él, akinek szüksége lenne a segítség-
re, jelezze az illetékesek felé.
Az adományokat az alábbi helye-
ken adhatják le: a Polgármeste-
ri Hivatal portáján, a Mesék Háza 
Óvodában – munkaidőben, valamint 
a december 9-én megnyíló adventi 
vásáron a Társadalmi Felzárkóztatá-
si Program faházában péntekenként 
16-19 óra között, szombaton 10-16 
óra között, vasárnap 10- 16 óra kö-
zött.

Szép karácSony öSSzefogáSSal, Szeretetből

December 17-én borkóstolással egybekötött estét tölthettek el az érdek-
lődők a Dűlő Borkereskedésben.
A borkóstolás kultúrája szerencsére az utóbbi években egyre szélesebb kör-
ben terjed, és Ma-
gyarországon
nagyon sokféle, ki-
váló minőségű ital 
közül lehet válo-
gatni. Éppen ezért a 
Dülő rendszeresen 
szervez ilyen
jellegű rendezvé-
nyeket; a mostani 
különlegességét az 
adta, hogy a ren-
dezvényen befolyt 
teljes összeget a cég jótékony célra ajánlotta fel: a Nefelejcskék Napköziott-
honban élő sérült fiatalok karácsonyát szeretnék ajándékokban gazdagabbá 
és szebbé tenni.

Jótékony célú borkóstolás
Mindig örömmel számolunk be 
a városunkban élők sikereiről, 
Kolozs Kitti Annára (a képen 
balra) azonban különösen büsz-
kék vagyunk, a fiatal gödöllői 
egyetemista – aki a Budapest 
Gazdasági  Főiskola marketing 
és kommunikáció szakos hall-
gatója – ugyanis nemrég nálunk 
töltötte nyári szakmai gyakor-
latát, most pedig első remek 
munkájáról adhatunk hírt.

Kolozs Kitti Annához mindig 
is közel állt az irodalom, ha nem 
olvas, akkor papírra veti az írások 
ihlette gondolatait. Bár még csak 
húszas éveinek elején jár, már több 
kortárs szerző könyvéhez készített 
borító tervet, s az első nyomtatás-
ban megjelent munkája nemrég 

a könyvesboltokba került. Mint 
megtudtuk, a borító tervezésére a 
szerző Szurovecz Kitti írt ki pá-
lyázatot, s az általa legjobbnak ítélt 
munkák közül, végül az Athenaeum 
kiadó választotta ki, mi kerülhet a 
Hópelyhek a válladon című könyv 

címlapjára. A bemutatóra no-
vember 5-én került sor.
A munka nem volt egysze-
rű, a szerző által megosztott 
részletek alapján kellett elké-
szíteni a terveket, amelyekből  
több verziót is beküldött, ezek 
közül került ki a végleges 
változat. Szurovecz Kitti új, 
önéletrajzi ihletésű lélektani 
szerelmi története arra keresi 
a választ, lehet-e együtt bol-
dog, illetve képes-e egymást 
meggyógyítani két lélekben 

mélyen sérült felnőtt. „Ez a törté-
net több, mint regény. Igazi lélek-
gyógyító írás, ami segít felismerni, 
ha a párkapcsolatunkban bajban 
vagyunk. Egy nő belső utazásának 
hiteles krónikája” – írja a könyvről 
Faragó Melinda pszichológus.   kj

Gödöllői lány borítója díszíti az Athenaeum kiadó könyvét

A Premontrei Auditórium mind job-
ban belopja magát a gödöllői hang-
versenylátogatók szívébe, pedig még 
nincs is befejezve. E tény magyaráz-
za is a novemberi 18-i est címét, ami 
szerint hangkutató éneklésre érkezett 
a Szent Efrém Férfikar a fácánosi 
premontrei épületegyüttes legfiata-
labb szárnyába. 
Balogh Piusz perjel köszöntőjében 
elmondta, a terem berendezése szé-
kekkel gyarapodott, de továbbra is 
szükség van forrásokra az akusztikus 

burkolat tervének megvalósításához.  
A Bubnó Tamás művészeti veze-
tésével működő, 2002-ben alapított 
férfikar – aminek Pechan Kornél, a 
Gödöllői Városi Vegyeskar karnagya 

is tagja – a bizánci rítusú keresztény 
világ vokális örökségének kutatását 
és népszerűsítését tekinti hivatásá-
nak. Az előadás szünetében szarvas-
gombás kóstolót és előadást tartot-
tak. A programot az új létesítmény 
javára hirdették meg.                      lt

Koncert és kóstoló – ínyenceknek 
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Nagyon aktuális, mégis tabu 
témához nyúlt Sylvia True, 
fiatal írónő, aki első könyvé-
ben a függőséggel kapcsola-
tos problémákat dolgozza fel. 
Hogy miért tabu? Mert ez eset-
ben nem a drog, a nikotin vagy 
az alkohol rabságának kérdé-
sei kerülnek terítékre, hanem 
a 18+-os témák.

Igen, a történet öt nő kálváriája, 
a megfontolt Gail, a szabadszájú 
Bridget, a bombázó Flavia, az ön-
bizalomhiánnyal küzdő Lizzy és az 
odaadó családanya, Hannah házassá-
ga azért jutott válságba, mert férjük 
az interneten elérhető erotikában, 
vagy más nők, illetve férfiak társa-
ságában keresi azokat az örömöket, 
amiket a felesége is megadna számá-
ra, valamiért azonban – bár szeretik 
társukat – vele nem tudják kialakíta-
ni a megfelelő kapcsolatot. 
Öt nő, öt különböző társadalmi cso-
port, öt teljesen más személyiség 

– még csak véletlenül sem hasonlí-
tanak egymásra. Gail bíró, Bridget 
az egészségügyben dolgozik, Flavia 
egy könyvtárban, Lizzy tanár, Han-
nah pedig családanyaként állja a sa-
rat minden nap. 
Ami azonban közös bennük, minden 
megaláztatás és harag ellenére, min-
dent megpróbálnak megtenni, hogy 
megmentsék a házasságukat. Mivel 

szeretik a férjüket, mindannyian 
megpróbálják legyőzni szégyenér-
zetüket, és szakemberhez fordul-
nak. 

Öten kezdik el a közös munkát Kat-
hryn, a fiatal, kezdő pszichológus-
nő csoportterápiáján, ahol a kezdeti 
nehézségek után – megértve, hogy 
nincsenek egyedül a problémájuk-
kal – egymást támogatva keresik a 
megoldást, próbálnak meg segíteni 
férjüknek, hogy megszabaduljon a 
függőségtől, ugyanakkor a külvilág 
felé fenntartani a látszatot, hogy mi-
lyen mintaszerű, boldog házasság-
ban élnek. 

Hogyan tudnak ezek a teljesen kü-
lönböző nők együtt „dolgozni”, 
egymást támogatni? Igaz-e egyálta-
lán mindaz, amit férjükről, kapcso-
latukról tudnak, vagy tudni vélnek? 
Őszinte-e férjük partnersége a keze-
lések során?
Egyik sem gondolja, hogy a sors 
újabb próbatétel elé állítja őket, ami 
egyben válaszút is a házasság és a 
válás között.
Sylvia Thrue könyve kiválóan ábrá-
zolja azokat a problémákat, amivel 
egy függő – esetünkben deviáns férj, 
apa – családjának szembe kell néz-
nie. 
(Sylvia Thrue: Szerdai barátság)   jk

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Nem te vagy az egyetlen

(Folytatás az 1. oldalról) 

A zsűriben Pécsi Ildikó Kossuth-dí-
jas, Érdemes- és Kiváló Művész, 
Gödöllő Város Díszpolgára, a zsűri 
elnöke, Fülöp Attilá-
né, a Gödöllői Városi 
Könyvtár és Informá-
ciós Központ igazga-
tója, Buka Enikő, a 
Frédéric Chopin Ze-
neiskola igazgatója, dr. 
Papházi János, a Gö-
döllői Királyi Kastély 
múzeumi osztályának 
vezetője, valamint di-
ákzsűriként Chelemen 
Róbert, a 2015. évi 
szavalóverseny III. ka-
tegóriájának győztese 
foglalt helyet. 

Bár az eredményhirdetéskor min-
den esztendőben elhangzik, hogy 
nem volt könnyű a döntés, ez idén 
különösen igaz volt. A versenyzők 
nem csupán felkészülten álltak 
színpadra, hanem rendkívül érett, 
kifinomult előadással ajándékozták 
meg a közönséget.
A gyerekek  négy kategóriában, 
három korcsoportban, valamint ze-
nés produkció kategóriában léptek 
színpadra. 

Helyezettek: 
I. korcsoport: ( 10-12 évesek) 
I. helyezett: Simonváros Zille  (Ha-
jós Alfréd Általános Iskola, felké-
szítő: Szabóné Nagy Marianna); 

II. helyezett: Valachi Bence (Hajós 
iskola, f.: Heltai Katalin); 
III. helyezett: Árpási Enikő (Erkel 
Ferenc Általános Iskola, f.: Matúz 
Zsuzsa);

II. korcsoport: (13-15 évesek) 
I. helyezett: Gémesi Hunor (Hajós 
iskola, f.: Tóth Ildikó) 
II. helyezett: Gyulai Petra (Pre-
montrei Szent Norbert Gimnázium, 
f.: Babicz Mária) 
III. helyezett: Bárdos Triszten (Ha-
jós iskola, f.: Juhász Gabriella)

III. korcsoportban (15 év felett)
I. helyezett: Farkas Emese (Buda-
pesti Fazekas Mihály Gyakorló Ál-
talános Iskola, f.: Weidl Beatrix) 
II. helyezett: Juhász Lilla Bella 

(Török Ignác Gimnázium, f.: Kele-
men Marianna) 
III helyezett: Erdős Lili (Gödöllői 
Református Líceum, f.: Dudás Er-
zsébet)

Zenei kategóriában
I. helyezett: Szabó Petra (Frédéric 
Chopin Zenei AMI, f.: Balogh Ág-
nes)
II. helyezett: Nagy Zselyke (Chopin 
zeneiskola, f.: Balogh Ágnes)

Gödöllő város különdíját Mihály 
Boglárka (Damjanich János 
Általános Iskola, f.: Gróf Ildi-
kó), Szabó Anna (Erkel iskola, 
f.: Majorné Miklósi Györgyi), 
Halász Lili (Aszódi Evangéli-
kus Petőfi Sándor Gimnázium, 
f.: Molnár Ildikó) és Csigi 
Gergely Imre (Premontrei 
gimnázium, f.: Csigi Imréné) 
vehette át.

bj

50 év irodAlmi művei – kiemelkedő színvonAlú verseny
Tisztelgés versekkel és prózákkal

NOVEMBERI AKCIÓ!
Ajándékkönyv a tízezer Ft. felett fizetőknek, a készlet erejéig!

November 18-án és 19-én két remek hangulatú koncertet adott a Myrtill és a 
SWINGUISTIQUE Gödöllőn, a Királyi Váróban. Az eredetileg péntek esti 
koncert iránt akkora volt az érdeklődés, hogy szombaton is teltházas előadást 
tartottak. Műsorukban magyar, angol és francia nyelvű dalok szólaltak meg, 
saját swinges formában.
Idén új koncertműsort állítottak össze, amiben Edith Piaf sanzonjait dolgoz-
ták fel a rájuk jellemző, egyedi módon. A legendás énekesnő dalai természe-
tesen itt el felcsendültek. 
A nagy érdeklődésre és sikerre való tekintettel a zenekar jövő tavasszal ismét 
fellép Gödöllőn.                      Fotó: Biszkup Miklós

Duplázott Myrtill és a Swinguistique
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Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gö-
döllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:

Izgalmas, várakozással teli hónapokat éltek meg a
gödöllőiek 1966-ban. Nagy reményekkel vágtak neki a
városi létnek, ami azonban sokak számára csalódást
jelentett – legalább is ez derül ki a Pest Megyei
Hírlap Város tegnapi köntösben című írásaiból.
Ötven esztendővel ezelőtt is mindenkinek volt egy
kialakult képe arról, milyennek kell lennie egy vá-
rosnak. Nagy házak, rengeteg forgalmas üzlet, modern
iskolák, burkolt utak,
vezetékes víz… némi íze-
lítő abból, amit elvár-
tak az itt élők. Azon-
nal, esetleg év végig
történő megvalósítással.
Az első félév után már
a csalódottság légköre
lengte be a települést,
s az itt élők hangot is
adtak nemtetszésüknek.
A lap három részes
cikksorozatban számolt
be mindarról, ami fe-
szültséget okozott az
új városban.
„Csak szóljon, s ha
kell három nap szabad-
ságot veszek ki; majd
én megmutatom magának, hogy mennyire jutottunk. Meg-
mutatom én, hogy jóformán semmire sem…” Ezzel találta
magát szembe egykori kollégánk, amikor a tősgyökeres
gödöllőieket kérdezte a fejlődésről.
Az itt élőkből az egyetemen, a Humánban, a Ganzban, a
kisállattenyésztőben, a MÁV-állomáson végzett beru-
házások, továbbá az épülő lakások és az év folyamán
végrehajtott közvilágítási, csatorna és vízhálózat
fejlesztések nem váltottak ki pozitív hatást, a la-
kosság leginkább a problémákat észlelte. A korábban
is meglévő gondokat– pl. a vártnál szerényebb üzlet
kínálat, kevés étterem és presszó, a tanteremhiány
– faluként még türelemmel viselte a lakosság, de úgy
érezték, egy városban ezek már nem fordulhatnak elő.
Márpedig előfordultak, s ráadásul tényleg problémát
jelentettek. Gyetvai József tanácselnök úgy fogal-
mazott:

„Ott tartunk – mondta -, hogy néhány dologban sze-
retnénk elérni a felszabadulás előtti állapotokat.
Itt van például az iskolák ügye. 1945 előtt volt 46
tanterem és 712 tanuló. Most? Van 2586 tanulónk, s
néggyel kevesebb tantermünk…Jószerint nincs művelő-
dési ház, mert ezt a mostanit a tanyák is keveselnék,
mindössze 150 ember fér el a termében. A könyvtár

kicsi.”
A problémákért
sokan a városve-
zetést hibáztatták
– ahogy ez lenni
szokott - , pedig
a döntések java-
része nem rajtuk
múlt. Gödöllőre
állami szinten rá-
ütötték a pecsé-
tet, hogy „város”,
és lényegében ma-
gára hagyták – leg-
alábbis ez derül ki
Nemes Istvánnak, a
városi pártbizott-
ság első titkárnak
nyilatkozatából.

„Az az igazság – mondta kis szünet után –, hogy ve-
lünk még nem tárgyalt senki. Idestova egy esztendeje
nem szólt hozzánk senki, hogy üljünk le végre és
beszéljük meg, hol kell kezdeni ezt a városépítést.
Milyen lehetőségeink vannak? Mire számíthatunk? Nem
tudjuk. Most majd a megyei tanács végrehajtó bizott-
sága tárgyalja a város ügyét. Ettől a vb-től várom a
választ. Azt hiszem, a harmadik ötéves terv csak az
előkészületek időszaka lesz.„
És így is lett. Gödöllő pedig város maradt, a prob-
lémák idővel megoldódtak, s ahogy teltek az évek,
évtizedek, mindig lettek újabb és újabb megoldásra
váró feladatok, amik türelmet kívántak a lakosság-
tól, kihívás elé állították a városvezetést… állami
szinten pedig meghozták a döntéseket, és pont.

Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét

50 éve történt

erzsébet-napi megemlékezés
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Tudományos konferenciával emlékez-
tek meg Ferenc József halálának 100.
évfordulójáról a Gödöllői Királyi Kas-
télyban november 17-én.
Mint azt prof. dr. Hermann Ró-

bert, a HMHadtörténeti Intézet ésMú-
zeum tudományos igazgató helyettese
elmondta, Ferenc József személye ma
is kettős megítélésű hazánkban épp
úgy, mint Ausztriában; a konferencia
egyike a centenárium kevés megem-
lékezésének. Mint mondta, a helyszín
különösen fontos, hiszen az uralkodó
megítélése a kiegyezést követően vál-
tozott meg, a koronázás alkalmából
ajándékba adott kastély pedig ennek az
elfogadásnak a jelképe. Ferenc József
személyéről szólva kiemelte, uralko-
dóink közül ő ült a leghosszabb ideig
Magyarország trónján, s az egyik leg-
meghatározóbb alakja volt a magyar
történelemnek.
A konferencia előadói többségük-

ben a király katonai oldalát igyekeztek
bemutatni, ami erősen meghatározta
Ferenc József személyiségét, aki rajon-
gott a hadseregért, de nem elsősorban a
háború és a harc volt számára a fontos,
hanem annak szervezettsége, a fegye-
lem és a rend, ami az ő mindennapjait
is meghatározta. Ez már gyermekkorá-
ra is jellemző volt, mint az dr. Papházi
János, a kastély múzeumi osztályának
vezetője előadásában is elhangzott, aki
az uralkodó gyermekkorát mutatta be

Ferenc József és testvére
Lajos naplóinak tükré-
ben.
A tanácskozás külön-

legessége volt Kaján
Marianna előadása,
aki Ferenc József gö-
döllői tartózkodásainak
részleteibe avatta be a
jelenlévőket. A téma
meghatározó forrása ma
is Ripka Ferenc „Gö-
döllő, a királyi család otthona” című
könyve, amiben a szerző részletesen
leírja többek között, hogyan néztek ki
a lakosztályok, s hogyan alakították át,
az új igényeknekmegfelelően az épület
belső tereit. A gödöllői tartózkodások
jelentős forrásai a királyné bizalmasai-
nak naplói. Így például Festetics Mária
feljegyzéséből tudjuk, hogy az uralko-
dói család itt tartózkodásai során a lo-

vardában táncmulatságokat tartottak, a
vacsoráknál pedig gyakran cigányzene
szólt, a születés és névnapok megün-
neplésének pedig mindig része volt a
hálaadó szentmise.
Természetesen szó esett a királyi va-

dászatokról is, amelyek közül az 1874-
es ősz volt a legsikeresebb vadászati
idény, az ekkor lőtt szarvas trófeák kö-
zül három ma is látható a Bad Ischl-i
kastélyban.
A királyné halála után a király leg-

inkább visszavonultan töltötte napjait
Gödöllőn, ez alól a kevés kivétel közé
tartozott az Erzsébet szobor avatása,
amelynek részleteit az alkotó Róna Jó-
zsef visszaemlékezésének felidézésé-
vel ismerhette meg a hallgatóság.
Ferenc József utoljára 1911. május

6-tól június 1-ig tartózkodott a kastély-
ban, 1916. november 21-én Bécsben
bekövetkezett haláláig többet már nem
látogatott el Gödöllőre. (db)

Akirályné előtt tisztelegtek városunk
lakói a Sisi Baráti Kör által szer-
vezett hagyományos Erzsébet-napi
megemlékezésen november 20-án.
Az Erzsébet-szobornál Szabó Mar-

git, a civil szervezet elnöke, több, a Si-
si-kultuszhoz kapcsolódó könyv szer-
zője köszöntötte a megjelenteket, majd
a résztvevők megkoszorúzták a király-
né szobrát. Az önkormányzat képvise-
letében dr. Pappné Pintér Csilla al-
polgármester vett részt az eseményen.
Ezután a Gödöllői Királyi Kastély Fe-
renc József előkertjében virágok elhe-
lyezésével emlékeztek meg az uralko-
dó halálának 100. évfordulójáról, majd
Kaján Marianna muzeológus vezeté-
sével a királyi lakosztályok megtekin-
tésével idézték fel az uralkodó és csa-
ládja Gödöllőn töltött napjait.

A rendezvényt a Barokk Színház-
ban megtartott előadás zárta, ami Fe-
renc József életútját ismertette.

(kj)

konferenciával emlékeztek az uralkodóra

100 éve halt meg Ferenc József

1916. november végén minden újság-
ban gyászkeret tudatta: Meghalt a Ki-
rály!
„Gödöllő község képviselőtestülete
Őfelsége halála alkalmából f. hó novem-
ber 23-án rendkívüli közgyűlést tartott.
Elhatározták a ravatalra küldöttségileg
koszorút helyeznek el. Majd, ha lecsen-
desülnek a haláleset okozta lelki hábor-
gások, a mikor nyugodtabb mederbe
terelődik a mindennapi élet Gödöllő kö-
zönsége meg fogja találni a módot, hogy
emléket állítson legnagyobb jótevőjének
és a község első polgárának.”
Gödöllő és Vidéke, 1916. november 25.
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HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
November 26-án és 27-én, 
szombaton és vasárnap 

9-11 óráig: 

dr. Koleszár István rendelője

Gödöllő, Árpád út 32.

 Tel.: 06/30-535-55-23

Turul 
Állatkórház és Patika

Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:

9-19-ig   

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

Tel.: 06-30/943-9898

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Nyitva: H–Szo  800–1700

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

AKCIÓ!
10 ezer Ft. feletti vásárlás 
esetén 10 % kedvezmény

KUTYÁK AJÁNDÉKBA
Tündéri 2 hónapos kutyusok szerető gazdit keresnek. Keverék, rövid szőrű 
kutyák beoltva, féregtelenítve, oltási könyvvel ingyen elvihetőek. 
Tel.: 30/966-2035. 

– Milyen programokra számítha-
tunk a két nap során?
– A szombatot elsősorban a gazdik-
nak szánjuk, míg a vasárnap inkább 
a tenyésztőknek ad hasznos infor-
mációkat. November 26-án egy 
etológiai előadással kezdünk, 
ami általánosságban – sok érde-
kességgel és aktuális kutatással 
kiegészülve – mutatja be az em-
ber és a kutya kapcsolatát. A ku-
tya ért minket, de vajon fordítva 
is igaz ez?
– Mondják, hogy a kutya ha-
sonlít a gazdájára (vagy for-
dítva); a betegségeknél is van 
hasonlóság?
– Sajnos, igen. A statisztikák alap-
ján a vezető halálok a kutyáknál a 
rák, erről dr. Sebestyény Andor 
rákkutató professzor tart majd 
előadást. Eljutottunk oda, hogy az 
ebeknek is olyan betegségeik van-
nak, mint az embernek. 
– Gyógyulófélben pedig indulhat 
a rehabilitáció. Mint az ember-
nél...

– Kutyamasszázs is szerepel a 
programban (nemcsak elméletben, 
hanem gyakorlatban is), mert lerö-
vidíti a rehabilitációs időt. Mindezt 
a helyszínen élőben ki is próbálhat-

ják a vállalkozó szelleműek. Nem 
kell aggódni, a kutyusok élvezik 
ezt. A kalauzuk Schmidt Henry, a 
gyógyító kezű masszőr lesz.
– Időnként azonban kellemetlen 
beavatkozásra is szükség van.
– Kis Anna (a hazai kutyaelsőse-
gély-tanfolyam meghonosítója) az 
újra élesztésről, sebkötözésről, a 
kutyusok téli felkészítéséről (pél-

dául mancsápoló krém használata, 
stb.) beszél majd. Egy műkutya 
is „porondra lép”, rajta lehet az 
újra élesztést gyakorolni. Nyugodt 
„eb”, még a nyelvét is ki lehet húz-
ni. Fő a hitelesség!
– A vasárnap viszont inkább spe-
ciális tenyésztői napnak tekinthe-
tő...
– Pontosan. Dr. Solti László, a 
SZIE volt rektora a kutya szaporo-
dásbiológiájának széles palettáját 
mutatja be, míg dr. Dzsargal  a 
mesterséges megtermékenyítés, az 
újszülött kölykök-gondozás világát 
tárja fel, látványosan. Láthatjuk 
majd, hogy „épül fel” egy eb belül-
ről, plusz az állatorvosi eszközöket 

is meg lehet nézni.
– Mi az akadémia alapvető 
célja?
– Legfontosabb, hogy hiánypót-
ló szolgáltatást nyújt gazdinak, 
tenyésztőnek, szakembernek 
egyaránt. Itt mindenki hasznos 
tanácsokat kaphat, amiből csak 
„profitálhat”. Emellett lénye-
ges, hogy számtalan tévhitet és 
városi legendát is szeretnénk 
szerte foszlatni, de erről bőveb-

ben a konferencián lesz szó.
Érdemes elmondani, hogy nem kell 
megijedni. Nem tudományosan, 
hanem valóban közérthető nyelve-
zeten beszélnek a felkért előadók, 
így értelmező szótárra sem lesz 
szükség, a gyakorlati bemutatók 
pedig látványosnak ígérkeznek. 
Aki kedvet érez, az látogasson el a 
SZIE „B” kollégiumához.            hc

ELVESZETT, KERESSÜK, ÉS HAZAVÁRJUK! 
November 9-én, szerda dél-
után Gödöllőn, az  egyetemi 
erdőből tűnt el Pitypang nevű 
kutyánk, családunk tagja. 
Ekkor egy fehér-piros csíkos 
hám volt rajta. 10 éves, ivar-
talanított kan, 7 kilós, nem túl 
kicsi, de nem is középterme-
tű, chipje van. Kicsit stresz-
szes, a guruló bőröndöket, 
bevásárlótáskákat, kiszámíthatatlan mozgású embereket, nála nagyobb 
kan kutyákat nem nagyon szereti, de szelíden hamar elnyerhető a bizalma. 
Itthon pici gyerekek veszik körül, velük is és szuka vagy kölyök kutyákkal 
nagyon barátságos. Vadászösztön működik benne, terrier keverék. Kérem, 
aki látja vagy esetleg befogadta, hívjon a 06/30-4697-837-es számon. Na-
gyon várjuk haza!

A MAgyAr Kutyás AKAdéMiA KonferenciájA 

Tegyünk többet négylábú barátainkért!
Az elmúlt években számos kezdeményezés született a fele-
lős állattartás követelményeinek elterjesztéséért és új jog-
szabályok születtek az állatok védelme érdekében. A legkü-
lönfélébb eseményeknek van helye a nap alatt e témakörben 
és ezek közé sorolható a Magyar Kutyás Akadémia II. Kinoló-
giai Konferenciája, amit a Szent István Egyetemen tartanak 
november 26-án és 27-én. Pazonyi Zsanett Szilvia, az akadé-
mia megálmodója, alapítója, árult el egy-két részletet az ese-
ménnyel kapcsolatban.

Jóval több mint egy évszáza-
da indult el Magyarországon 
a lakosság önkéntes madá-
retetési mozgalma. Az itthon 
maradó és Eurázsia északi tér-
ségeiből telelni hozzánk érke-
ző énekesmadarak számára 
nagy könnyebbséget jelent a 
madárbarátok által működte-
tett sok tízezernyi etető.

Az etetési időszak dandárja hazánk-
ban az első fagyok késő őszi bekö-
szöntétől ezek megszűnéséig, több-
nyire november közepétől március 
végéig tart. Az etetők madárforgal-
ma elsősorban a tél keménységétől, 
ezen belül is főleg a hótakaró vastag-
ságától és tartósságától függ. Enyhe 
teleken az etetőket látogató madarak 
faj- és egyedszáma gyakran csak 
fele, harmada a megszokottnak és 
ilyenkor többnyire az északi inváziós 
fajok (csonttollú, fenyőrigó, kereszt- 

csőrű) is elmaradnak. Ez a helyzet 
azonban gyorsan megváltozhat egy-
egy markáns hidegfront betörése 
előtt, ami Eurázsia hatalmas területe-
iről „tolhat” jelentős madártömege-

ket maga előtt a Kárpát-meden-
cébe és az etetőkhöz.
A téli madáreleségek négy nagy 
csoportba sorolhatók. A legis-
mertebb a napraforgó, amibe 
érdemes apró szemű magva-
kat, kölest, muhart stb. keverni. 
A második az állati zsiradék: a 
cinkegolyó, a háj, a faggyú és a 
főzéssel sótlanított szalonna. A 

harmadik a gallycson-
kokra szúrható, földre 
szórható alma.
Végül, de nem utolsó 
sorban nélkülözhetet-
len az ivó- és fürdővíz 
is. Az itatóból a jeget 
elegendő napközben 
legalább egyszer lan-
gyos vízre cserélni.
Ne etessünk kenyér-
rel, morzsával, mert ez 

több napig, hétig is az etetőben ma-
radhat elfogyasztatlanul és eközben 
erjedésnek indulva gyomor- és bél-
gyulladást okozhat.

A kihelyezés módja és működé-
si elve szerint több etetőtípus is 
létezik: ablak-, dróthenger-, dúc-, 
függő-, garatos önetető és talaje-
tető. Emellett léteznek olyan te-
matikus etetőkertek is, melyek-
kel a ritkább látogató harkályok, 
küllők, fakuszok és ökörszemek 
látogatását lehet gyakoribbá ten-
ni. Az etetőkre látogató madarak 
egy része jobban szeret a talajon 
táplálkozni, míg mások inkább a 
talajszint felet vagy kimondottan 
az ágak között érzik jól magukat, 

ezért egy-egy etetőhelyen lehetőleg 
több szinten is kínáljuk fel az elesé-
geket.
Az etetők közelbe érdemes kihelyez-
ni néhány mesterséges madárodút is, 
amiben az odúköltő madárfajok (ci-
negék, verebek) akár csoportosan is 
éjszakázni tudnak

A madarak gyorsan megszokják és 
számítanak az etetőhelyek táplálék-
kínálatára, évről-évre akár több száz 
kilométerről is visszatérnek a stabil 
etetők közelébe telelni, ezért a meg-
kezdett etetést lehetőleg ne hagyjuk 
abba.

mme.hu

Elkezdődött a 127. országos madáretetési szezon
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Röplabda – Kettős gödöllői veReség

Távolodó negyedik hely

FELHÍVÁS
“A téliesre forduló időjárás, valamint a korai sötétedés miatt a gödöllői skate 

park nyitva tartása 2016. november 14-től megváltozik. A létesítmény a hétvégi 
napokon várja a sportolni vágyókat, de kizárólag abban az esetben, amennyiben 
a balesetmentes használathoz a körülmények adottak (száraz, fagymentes időjárás)                            

Gödöllői Sport Közalapítvány

Bronzérmes pozícióból vár-
hatja a tavaszt a Gödöllői SK a 
megye I. osztályban, miután a 
Pilisszentiván ellen gálaelőa-
dást rendezett a csapat: 6-1-
es győzelemmel búcsúztatta 
az őszi szezont Szász Ferenc 
együttese. A GEAC (9-2) és a 
GSK II-Szada is nyert (2-0), így 
teljes volt a gödöllői focihétvé-
ge.

A Gödöllő úgy lépett pályára a másod 
osztály bajnokaként a nyáron feljutó 
Pilisszentiván ellen az utolsó őszi for-
dulóban, hogy ha megnyeri a párharcot, 
megőrzi a harmadik helyét a bajnoki ta-
bellán és innen várhatja a tavaszt. Nos, 
a gödöllői fiatalok örömfocit bemutatva 
6-1-re verték riválisukat, ezzel 31 pon-
tot gyűjtött a GSK 15 forduló alatt, így 
nem a véletlen műve, hogy a harmadik 

helyen telelhetnek.
Szász Ferenc együttese kilenc győzelem-
mel, négy döntetlennel és két vereséggel, 39 
rúgott és mindössze 14 kapott góllal zárta a 
megyei I. osztályú bajnokság első felvoná-
sát.
Pest megyei I. osztály, 15. forduló
Gödöllői SK – Pilisszentiván SE 6-1 (2-0)
Gólszerzők: Koziorowski Richárd (2), 
Papp Tamás, Kaiser László, Kiss Szilárd 
(11-esből), Maródi György.

Megye három – Kettős siker

Magabiztosan, 9-2-re nyert a GEAC-SZIE 
csapata a megyei III. osztály A-csoportjá-
ban, ezzel őrzi első helyét a tabellán. A GSK 
II-Szada 2-0-ra tudott nyerni a Zsámbok 
kettő otthonában, így továbbra is zárkózik 
az élmezőnyhöz. A GEAC 29 ponttal veze-
ti a csoportot, míg a GSK kettő jelenleg 19 
pontos, ezzel a 8. helyen áll csoportjában.
Pest megyei III. osztály, Közép A-csoport, 
12. forduló: GEAC-SZIE – Kóka KSK 
9-2 (3-1) Gólszerzők: Abdalla Aimen (3), 
Somogyi Levente, Beregszászi Béla (2-2), 
Angyal Zoltán, László Viktor.

Zsámboki SE II. – Gödöllői SK II.-Szada 
0-2 (0-0) Gólszerzők: Gál Levente, Pakuts 
Barna.                    -ll-

labdaRúgás – MindháRoM váRosi csapat nyeRt

Gödöllői bronzvasárnap

A hétvége programja:
Pest megyei III., 13. forduló

November 27., 13 óra
GSK II-Szada – SK Tóalmás

(Táncsics M. úti Sportcentrum)

Az Újpest ellen kísérelte meg 
folytatni pontgyűjtését a Gö-
döllői RC a női NB I-es baj-
nokság alapszakaszának he-
tedik játéknapján, ami félig 
meddig sikerült is, ugyanis 
egy pontot elcsípett a liláktól 
a GRC, de végül 3-2-re kika-
pott csapatunk a rangadón.

Úgy kezdett a Gödöllő, ahogyan 
hazai pályán kell, ugyanis 25-23-ra 
megnyerte az igen fontos első szet-
tet. Sajnos a folytatásban leszállt 
a lila köd, már ami a gödöllőiek 
koncentrációját illeti, ugyanis a 
következő két játékot a fővárosi-
ak nyerték, így fordított az Újpest. 

A negyedik szettben ismét Széles 
Petráék örülhettek, így következ-
hetett a döntő, ötödik játék. Az 
egész találkozó kiélezett küzdelme 
a rövidített játékban sem hagyott 
alább, hol a Gödöllő, hol az Újpest 
állt jobban. Végül a szerencsének 
és talán nagyobb rutinjának kö-
szönhetően a vendégek örülhettek, 
de a GRC pontrablása jól jöhet 
még a végelszámolásnál.
Borkovits Zoltán együttese 10 
ponttal az 5. helyen áll az alapsza-
kaszban hét mérkőzést követően.
NB I. alapszakasz, nők, 7. fordu-
ló: Gödöllői RC – Újpesti TE 2-3 
(23, -20, -21, 21, -13)

-li-

Röplabda – lila MáMoR a Rövidítés után

Egy pont, de vereség az UTE ellen

A papírformának megfelelően 
nyert a Gödöllői KC a Gyömrő 
ellen, bár ez vezéráldozatok-
kal is járt, ugyanis a 28-23-as 
siker alkalmával több játékos 
is kidőlt a sorból. A juniorok 
mondhatni, csak a szokásos-
sal rukkoltak elő, ismét nyer-
tek, ezúttal 26-25-re.

Bartos Gábor tanítványai számí-
tottak a Gyömrő elleni párharc esé-
lyeseinek, de a találkozón több meg-
határozó játékos is kidőlt, így meg 
kellett izzadni a két pontért. A sérül-
tek helyére beálló fiatalok viszont jól 
szálltak be, ennek is köszönhette a 

Gödöllő végül a magabiztos győzel-
met. A GKC 12 ponttal a harmadik 
helyen áll az NB II. Északi-csoport-
jában.
Mácsár Gyula junior csapata jó 
szokását folytatva ezúttal is nyer-
ni tudott és ugyan a végeredmény 
a vártnál szorosabb lett, a 26-25-ös 
sikernek köszönhetően továbbra is 
őrzi veretlenségét a csapat és csak 
rosszabb gólkülönbsége miatt szorul 
a második helyre a tabellán.
NB II. Északi-csoport, 8. forduló
Gödöllői KC – Gyömrő VSK 28-23 
(14-11)
Juniorok: Gödöllő – Gyömrő 26-25.

-tt-

Kézilabda – JunioRoK: csaK a szoKásos…

GKC győzelem áldozatokkal

Némi túlzással olasz csa-
pattá avanzsál a MAG-LOG 
Team CFT Gödöllő futsal 
csapata, miután a harmadik 
döntetlenjét érte el Baranyai 
Pál együttese. A gödöllőiek 
ezúttal a keleti-csoport lis-
tavezetőjével, a Debreceni 
EAC csapatával játszottak 
3-3-as döntetlent.

Pestiesen szólva: úgy kellett volna a 
győzelem a MAG-LOG-nak, mint fa-
lunak az áram és ennek szellemében 
lépett pályára városunk futsal csapata a 
debreceniek ellen. Egészen a 37. percig 
úgy is tűnt, hogy meglesz a szezonbeli 
harmadik győzelmük Magyar Zsol-
téknak, de a végjátékban ezúttal sem 
tudott összpontosítani a csapat, így a 
vége 3-3 lett. Az egy pont is pont, de 
a csoportjában jelenleg nyolc ponttal a 
9. helyen álló Gödöllőnek nem szabad 
a továbbiakban hibáznia, ha el akarja 
érni a rájátszást jelentő első hat hely 

valamelyikét, ugyanis a többi csapat 
kiesik és jövőre az NB III-as pontvadá-
szatban folytathatja csak.
NB II., Keleti-csoport, 10. forduló
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – 
Debreceni Egyetemi AC 3-3 (2-1) 
Gólszerzők: Szente Tamás (2), Szil-
ágyi Károly.

Magyar Kupa – Nem történt 
meglepetés

Nem történt meglepetés, a papírformá-
nak megfelelően a második fordulóban 
búcsúzott a MAG-LOG Team CFT 
Gödöllő a Magyar Kupa küzdelmeitől, 
miután az NB I-es Swietelsky Hala-
dás VSE 7-2-re nyerte a párharcot. A 
Szombathelyiek elleni kupa derbin a 
gyorsabb és jobb játékot nyújtó vendé-
gek akarata érvényesült.
Magyar Kupa, 2. forduló
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – 
Swietelsky Haladás VSE 2-7 (0-4) 
Gólszerző: Magyar Zsolt (2).              -lt-

Futsal – gödöllői Kupabúcsú

Újabb MAG-LOG döntetlen

A Grassalkovich SE november 
19-én rendezte saját versenyét 
Gödöllőn a Damjanich János Ál-
talános Iskola tornatermében. A 
XIII. Grassalkovich Kupán a GSE 
négy arany- és kettő ezüstérmet 
szerzett.

Soha nem látott mennyiségű egységgel kép-
viseltette magát városunk egyesülete. Kőh-
ler Ákos edzőnek nem voltak nagy elvárásai 
a versenyt illetően, mivel az egységek közül 
több is volt, akik ebben a felállásban és kor-
csoportban csak az őszi szezonra álltak ösz-
sze. A megmérettetésen indultak olyan GSE 
csapatok is, akik már a jövő évi Európa-baj-
nokságra készülnek, így azért bizakodhatott 
a szép szereplésben. Összességében kiemel-
kedő teljesítményt nyújtottak a gödöllői ak-
robatikus tornászok a XIII. Grassalkovich 
Kupán, ugyanis a megszerzett hat dobogós 

hely mellett is akadtak szép eredmények.
Az eredmények: Újonc korcsoport, le-
ány páros 6. (Jakab Lorina, Molnár Tegza 
Lenke) és 7. hely (Pogány Emma, Ábrahám 
Eszter; Leány hármas 6. hely (Willimek 
Fruzsina, Rezsabek Blanka, Lutz Helka).
Gyermek korcsoport, leány páros 8. (Ja-
csó Gréta, Kupi Boróka) és 11. hely (Brandt 
Boglárka, Ádám Adrienn); Vegyes páros 1. 
(Szabó Bogdán, Bagyin Eszter) és 2. hely 
(Varga Levente, Ábrahám Zita). Scool Class 
kategória, leány hármas 1. hely (Márta 
Blanka, Ádám Alexandra, Rezsabek Janka). 
Serdülő II. korcsoport, leány hármas 5. 
hely (Méder Boróka, Jacsó Míra, Bagyin 
Zsófia). Serdülő I. korcsoport, leány hár-
mas 2. hely (Darabont Júlia, Zamecz Kitty, 
Lőrincz Boglárka); Leány páros 1. hely 
(Szabó Csilla, Kőhler Kitti). AG 12-18 ka-
tegória, fiú páros 1. hely (Trézsi Richárd, 
Kőhler Csaba).

Nemzetközi verseny – 
Helytállás Lengyelországban

Egyesületünk versenyzői október végén 
Lengyelországban vettek részt nemzetközi 
versenyen, ahol nyolc ország versenyzői 
között nagyon szépen helyt álltak. Az AG 
11-16 leány hármas kategóriában a Dara-
bont Júlia, Zamecz Kitty, Lőrincz Boglárka 
alkotta csapat az ötödik, míg ugyan itt a Sza-
bó Csilla, Kőhler Kitti alkotta leány páros a 
negyedik helyet érte el.                           -ká-

aKRobatiKus toRna – Xiii. gRassalKovich Kupa

GSE: Négy arany- és két ezüstérem

Hagyományosan idén is meg-
rendezték Jászberényben a 
VIII. Lehel Vezér Open és II. 
Eperjesi Nándor Memorian 
Nemzetközi Taekwon-do.em-
lékversenyt, ahonnan a Gödöl-
lői Taekwon-do SE versenyzői 
29 éremmel tértek haza.

Nyolc országból több mint 200 ver-
senyzőt felvonultató seregszemlén a 
gödöllői színeket 19 versenyző kép-

viselte. Versenyzőink 10 arany-, 8 
ezüst- és 11 bronzéremmel a nyakuk-
ban térhettek haza, ezzel a második 
legjobb csapat lett az éremtáblázaton 
a gödöllői egyesület.
A verseny elején megemlékeztek 
Eperjesi Nándor mester mellett a 
nemrégiben elhunyt kiváló gödöllői 
taekwon-do bajnokról, sok gyermek 
igaz példaképéről Bontovics Babett-
ről is. 
Czeba Mihály 6. dan mester értékelte 

a viadalt: – Többeknek az első ilyen 
jellegű megmérettetése volt, mely 
tapasztalatszerzés mellett nagy élmé-
nyül is szolgált. Több fiatal is reme-
kelt az eseményen. Polgár Kristóf 
és Csizmadia Máté is egyaránt egy 
arany- és egy bronzérmet szerzett, de 
Lukács Zoltán két ezüstérme is em-
lítésre érdemes. Aranyérmet szereztek 
még, Szűcs Judit, Bali Zsófia, Bőti 
Bettina, Kertész Viola, Nagy Dor-
ka, Faragó Zétény Polgár Patrik 
és Som Róbert is. Reméljük hasonló 
folytatás lesz a következő versenyün-
kön Szlovéniában.                            -li-

haRcMűvészet – viii. lehel vezéR open

29 érem Jászberényből 

Az év utolsó megméretteté-
sén vettek részt a Gödöllői 
Contact ITF Taekwon-do Spor-
tegyesület versenyzői. A Mo-
noron megrendezett Diákok 
ITF Taekwon-do olimpiája el-
nevezésű versenyen összesen 
öt éremnek, köztük két arany-
nak örülhettek a gödöllői ver-
senyzők.

A harcművészeti viadalon 32 spor-
tegyesület, mintegy 260 sportolója 
mérette meg magát formagyakorlat 
és küzdelem versenyszámokban. 

A gödöllőiek hosszas felkészülést 
követően öt versenyzővel és két 
edzővel vágtak neki a a monori ver-
senynek. Hidvégi Richárd Henrik 
a serdülő fiú küzdelem -49 kg-os ka-
tegóriában verhetetlennek bizonyult, 

így aranyérem lett a jutalma. Szintén 
első helynek örülhetett Lovász Han-

na, aki az ifjúsági lány küz-
delem -65 kg-ban végzett az 
élen. 
Benedek Dániel Tibor a 
felnőtt férfi küzdelem -63 
kg-os kategóriában máso-
dik, míg formagyakorlatban 
a harmadik lett, míg Ud-
vardi Miklós felnőtt férfi 
formagyakorlatban végzett 

ezüstérmes helyen.
A csapat felkészülését Kókai Zsolt 
mester irányította, a versenyen pedig 
Könczöl Alexandra és Péter-Hor-
váth Norbert mesterek segítették a 
sportolók munkáját.                     -tt-

haRcMűvészet – diáKoK itF taeKwon-do oliMpiáJa

Öten a dobogón, ketten a tetején
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„A VILÁG FELETT, Valahonnan valahová…” 
címmel látható Remsey Flóra és Remsey 
Dávid kiállítása a GIM-Házban.

A kiállítás Gödöllő várossá alakulásának 
50. évfordulója tiszteletére, és a GödöllŐsz 
fesztivál programja keretében kerül megren-
dezésre.

Megtekinthető: 2016. december 18-ig, min-
den szombaton és vasárnap 14 órától 17 
óráig, illetve előzetes egyeztetést követően 
más napokon is.

GIM-Ház 
(Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza)
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. 
telefon/fax: 28-419-660
gimhaz@invitel.hu        www.gimhaz.hu

Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

November 24., csütörtök, 17.00:
Kósáné Szabó Beáta (gitár) növen-
dékeinek hangversenye
November 25., péntek, 17.00:
Tóthné Pataki Anikó (gordonka) nö-
vendékeinek hangversenye
November 26., szombaton, 10.30:
Királyi kölykök koncertek a Királyi 
Váróban Találd ki, hogy ki vagyok 
címmel
November 28., hétfő, 17.00:
Bartek Zsolt (klarinét) növendékei-
nek hangversenye
November 30., szerda, 17.00: 
Székely Judit (furulya) növendékei-
nek hangversenye

Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

November 21-27-ig: 
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

November 28-tól december 4-ig: 
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

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

Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

ÜGYELETEK

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ
Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete - a városi díjak alapításáról és adományozásá-
nak rendjéről - értelmében 2017-ben is szeretnénk átadni a MAGYAR KULTÚRA Napja alkalmából a kimagasló 
teljesítmény vagy a huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére a  
GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT
A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek adományozható, akik (ame-
lyek) kiemelkedő eredményeket értek el:
a.) a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési munkájukkal,
b.) a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért végzett munkában,
c.) a közművelődés irányításában, társadalmi megújításában, korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában 
és meghonosításában.
„A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díjban egy személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy 
legfeljebb két személy részesíthető”. Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával segítse a bizottság döntést előkészítő 
munkáját. A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet-
re (postai cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) és/vagy a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre megküldeni.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2016. november 25. (péntek)

Szűcs Józsefné sk., a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke

A Gödöllői Polgármesteri Hiva-
tal államháztartási számvitelben, 
gazdálkodásban jártas, szakirányú 
végzettséggel és gyakorlattal ren-
delkező munkatársat keres költ-
ségvetési ügyintéző munkakörre, 
a Költségvetési Irodára.

Képesítési előírás: 
I. besorolási osztályban: Felsőok-
tatásban szerzett gazdaságtudomá-
nyi, közszolgálati, műszaki me-
nedzser, gazdasági agrármérnöki, 
jogi, szakképzettség, vagy felsőok-
tatásban szerzett szakképzettség és 
gazdaságtudományi, statisztikai, 
informatikai, műszaki, logiszti-
kai felsőfokú, illetve mérlegképes 
könyvelő szakképesítés
II. besorolási osztályban: Gazda-
sági középiskolai végzettség, vagy 

középiskolai végzettség és gazda-
ságtudományi, statisztikai, banki 
ügyintézői, informatikai, műszaki, 
logisztikai, menedzserasszisztens 
szakképesítés
Államháztartási szakon szerzett 
mérlegképes könyvelői végzettség, 
szakmai tapasztalat előnyt jelent.
Bérezés a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény alapján.
A jelentkezéseket az önéletrajz 
megküldésével személyesen vagy 
postai úton kell benyújtani Gödöl-
lő város jegyzőjének címezve (Dr. 
Nánási Éva címzetes főjegyző, 
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 
2016. november 30.

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

FELHÍVÁS – köLtSégVEtéSi ügyintéző munkakör

2016. november 28-án 17 órakor
a Premontrei Esték 

előadás-sorozat keretében
„A magyarok vándorlásának 

kérdése„ címmel

dr. Sudár Balázs, az MTA 
munkatársa, turkológus, 

történész, népzenész, a magyar 
őstörténet kutatója tart előadást

a Premontrei Szent Norbert 
Gimnázium dísztermében.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

MEGHÍVÓ
a GÖDÖLLŐI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

testületének 2016. DECEMBER 1-jén (csütörtökön) 16 órakor tartandó 
KÖZMEGHALLGATÁSÁRA. 

A közmeghallgatás helye: Gödöllő, Palotakert  2. szám alatti lengyel 
nyelvoktató terem

A közmeghallgatáson feltehetik közérdekű, a Gödöllői Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat testületéhez címzett kérdéseiket. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
Gödöllő, 2016. november 12.              Szabó László sk.  GLNÖ elnöke 

MEGHÍVÓ
a GÖDÖLLŐI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

testületének 
2016. NOVEMBER 24-én (csütörtökön) 15 órakor tartandó 

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA. 
Az ülés helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 6. 

Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és más 
szervezetek képviselőit, hogy önkormányzatunk munkáját érintő kérdéseiket, 

javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel 
Gödöllő, 2016. november 12.             Balog Gyula  sk. GRoNÖ elnöke 

MEGHÍVÓ
a GÖDÖLLŐI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

testületének 
2016. NOVEMBER 24-én (csütörtökön) 17 órakor tartandó 

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA. 
A közmeghallgatás helye: Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola, Grundschule

A közmeghallgatás keretén belül a Gödöllői Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke tájékoztatja az érdeklődőket a 2016. évben végzett nemze-
tiségi önkormányzati tevékenységről. Ezúton is kérem a város lakosságát, 
a helyben érdekelt lakossági és más szervezetek képviselőit, hogy önkor-

mányzatunk munkáját érintő kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson 
tegyék fel 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
Gödöllő, 2016. november 12.                    Meizner Sándor sk. GNNÖ elnöke

LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS – TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

SAJNÁLATTAL ÉRTESÍTJÜK  TISZTELT BETEGEINKET, HOGY A 
TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTBAN

2017. JANUÁR 1-TŐL
 

SZAKORVOS HIÁNYA MIATT 

AZ ULTRAHANG DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLAT ÁTMENETILEG SZÜNETEL!

JELZÉSÜNKRE AZ ÁNTSZ OTH ÁLTAL KIADOTT IF-16996-2/2016. SZÁMÚ LEVÉL SZERINT 
AZ UH VIZSGÁLATOK TEKINTETÉBEN EDDIG INTÉZETÜNKHÖZ TARTOZÓ 

TELEPÜLÉSEK LAKÓI RÉSZÉRE 

AZ UH SZAKMA NYÚJTÁSÁRA A PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ (KISTARCSA) és az 
UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ (BUDAPEST) RENDELKEZIK ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL.

KÉRJÜK, BEUTALÓIKKAL HOZZÁJUK SZÍVESKEDJENEK FORDULNI!
2016 DECEMBER 31-IG AZ ELLÁTÁS INTÉZETÜNKBEN ZAVARTALAN.

Megértésüket köszöni az intézet vezetése!

ELŐKÉSZÍTŐ, KEDVCSINÁLÓ SZAKKÖR A PREMONTREI GIMNÁZIUMBAN 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TAGOZAT IRÁNT ÉRDEKLŐDŐK SZÁMÁRA

A gödöllői Premontrei Gimnázium a 2014/2015-ös tanévben indította be új képzési formáját, az emelt bioló-
gia és kémia óraszámú természettudományi tagozatot.
November közepétől a természettudományok, illetve a tagozatos képzés iránt érdeklődő 8. évfolyamos diákok 
részére ingyenes kedvcsináló, előkészítő szakkört hirdetünk. Hat foglalkozáson a hetedikes és nyolcadikos tan-
anyaghoz kapcsolódó érdekes kémiai és biológiai gyakorlatokat, kísérleteket végzünk el tanulói kísérletek formá-
jában. Az utolsó két alkalommal pedig a szóbeli felvételi tételeivel kapcsolatos tájékoztatót tartunk.
A nyolc foglalkozásból álló sorozatot péntek délutánonként tartjuk, az első alkalom november 18-án lesz, 16 – 
17 óra között a Premontrei Gimnázium kémiatermében.
További alkalmak: november 25., december 2., 9., 16., január 13., 20., 27.
Érdeklődni és a szakkörre írásban jelentkezni Kerényi Zoltán biológiatanárnál a vanittsutnivalo@gmail.com 
e-mail címen és a honlapunkon (iskola.premontrei.hu) feltüntetett linken lehet. A szakkörre 28 diák jelentkezését 
tudjuk elfogadni.
A szakkörök időpontjában szeretettel várjuk a diákok felkészítő tanárait is, akik betársulhatnak diákjaik munkájá-
ba. Ezek az alkalmak egyben kiváló lehetőséget adhatnak az iskolánk természettudományokat tanító kollégáival 
történő kötetlen beszélgetésre is.
Minden érdeklődő diákot és biológiát, kémiát tanító kollégát szeretettel várunk!
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Mob.: +36/30-952-9987

Fotó:
Tatár AttilaGödöllői

kávéházba

MOSOGATÓ-
TAKARÍTÓ

munkatársat
keresünk!

Jelentkezés
személyesen:

Gödöllő, Dózsa Gy.
út 13. címen

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG
Az Erzsébet Királyné Szállodában

29 m²-es üzlethelyiség
novembertől kiadó

a Dózsa Gy. út felöli oldalon.
Cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 2.

Érdeklődni:

+36-20-3928303 vagy admin@ekhotel.hu

Üzletbérlési
lehetőség!

Az udvaron lévő 170.
sz. pavilon és az ahhoz
kötődő 170/a terület,
zöldség–gyümölcs

árusításra
2017. január 1-jétől

bérelhető.

Érdeklődni: a helyszínen, vagy
a 06-30-5030777-es számon.



KÖZLEMÉNY

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

+Díszítsük házunkat karácsonyi fénybe!
Tisztelt Gödöllő! VERSENYT HIRDETÜNK,
hogy „Kié a legszebben fénybe díszített
ház?” Amennyiben Ön is karácsonyi fények-
be öltözteti lakóhelyét, és erről fotót küld a
karacsony@proc.hu címre, így részt vehet
versenyünkön. Részletek a www.ha5kfz.hu
honlapunkon. Ganz Rádióklub

INGATLAN

+GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 40 m2-es
FELÚJÍTANDÓ LAKÁST KERESEK. Ajánla-
tot várok 28/400-522 telefonszámon, mun-
kanapokon 8-16-ig.

+Kazinczy körúton napfényes, 60 nm-es
lakás eladó. Amerikai konyha + 1,5 szoba,
kondenzációs kazánfűtéssel. Ir.ár: 15,5
mFt. Tel.: 70/770-74-81

+Gödöllő keresett egyetem mögötti ré-
szén, gyönyörű ősfás, építési telek eladó,
1310m2-es, 21,7m utcafrontú, összközmű-
ves! Ár:17MFt. A telken egy 64nm-es átla-
gos állapotú házzal. 20-772- 2429

+AKCIÓ! UTOLSÓ LAKÁS! Gödöllőn, új
építésű, CSOK-képes, A+os energiataka-
rékos, 75m2-es, 2 és félszoba+ nappalis
sorházi lakások, terasszal, kis kerttel kulcs-
rakészen eladók! Iár: 25,9MFt, Terv.átadás:
2016.nov. 20-772-2429

+Gödöllő központhoz közeli részén, 50m2-
es, 2 szobás, felújított, mfszt.-i lakás eladó!
I.ár:14,3MFt 20/772-2429

+Gödöllőn, Királytelepen 1070nm-es építési
telek 14,5m utcafronttal, szép környezetben
sürgősen eladó. I.ár: 10,9MFt 20-772-2429

+Szadán igényes környezetben, jó fekvésű,
1600m2, gondozott, közműves építési telek,
9,5M-ós i.áron sürgősen eladó 20-772-2429

+AKCIÓ! Új építésű ikerház kulcsrakészen
Gödöllőn eladó 3szoba+ nappalis, 83nm-
es. Iár: 26,5MFt-tól. 20-772-2429

+Sürgősen eladó Gödöllőn, a belvárosban
egy 30 nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyiség Iár:
9.9M Ft+áfa (20)804-2102

+Eladó 1.5 szobás, 47 nm-es, felújított, 2.
emeleti konvektoros lakás a központban Iár:
14.9MFt. (20)804-2102

+Gödöllő központjában 3.emeleti, 37m2-es
lakás, jó állapotban eladó! Iár: 12.9MFt. 20-
539-1988

+Gödöllő Alvég városrészben, 540m2-es
ÉPÍTÉSI TELEK 30m2-es kis házzal eladó!
Iár:11.5MFt! 20-539-1988

+Gödöllőn felújított, negyedik emeleti
60m2-es lakás erkéllyel, új ablakokkal,
szép állapotban eladó! Iár:15.8 MFt! 20-
539-1988

+DEC.31.-ig AKCIÓ!! 33MFt helyett
29,99MFt! Gödöllő központjában 95m2-
es, n+3 szobás, szerkezetkész családi ház
837m2-es telekkel eladó!! Iár: 29,99MFt.
20/944-7025

+Eladó két szobás, újszerű állapotú lakás
a központban, kocsibeállóval és terasszal.
Iár: 18.9 MFt 20/804-2102

+Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es, össz-
közműves saroktelek ikerház építésére vo-
natkozó kész háztervvel eladó! Iár:9,8MFt.
20/772-2429

+Gödöllőn, Isaszegi úton, azonnal költöz-
hető, 47m2-es, jó állapotú galériás 2 és
félszoba+ nappalis cirkós polgári lakás el-
adó!! I.ár:9,9MFt. 20/772-2429

+Bontandó házat vagy építési telket vennék
Gödöllőn! 20-944-7025

+Veresegyházán újszerű ikerház eladó a li-
getekben, i.á: 32.5 MFt. Tel.: 20/218-8591

+Kiadó telephelyek (50 m2-től 1000 m2-ig),
irodák, Erdőkertes központi részén. 24 órás
portaszolgálat, nyerges vontató beállási le-
hetőség. Tel.: 20/218-8591

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

+Eladó Szadán egy 1,5 szobás, tégla-
építésű kis családi ház két utcára nyíló
telken. A ház alatt garázs található. I.á.:
13,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a blahai domboldalban
egy panorámás, 666nm területű építési te-
lek, mely kerítve van. A telekre víz be van
vezetve. I.á.: 8,2 mFt 20-919-4870

+Eladó Kartalon egy 2szobás, összkomfor-
tos, felújított, kifogástalan állapotú családi
ház központi fűtéssel, alternatív fűtéssel,
garázzsal, kúttal, telepített gyümölcsfákkal,
áron alul. I.á.: 14 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában
egy viszonylag új építésű, nappali+1szobás,
cirkófűtéses, nettó 38nm, bruttó 58nm-es
tetőtéri lakás a belváros szívében. I.á.: 16,5
mFt 20-919-4870

+Eladó Zsámbokon egy nappali+3szobás,
vegyes építésű, kertes családi ház 3658nm-
es telken. I.á.: 8 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

2016. november 22.12 gödöllői Szolgálat



+Eladó Gödöllőn a Lázár Vilmos utcában
egy felújításra szoruló családi ház örökpa-
norámás, 30m széles, 1888nm-es telken.
Még található a telken egy szoba-konyhás
épület. I.á.: 19 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a blahai dombon 554nm-
es telken egy 2szintes, 2fürdőszobás csa-
ládi ház, mely áll 4 szobából, étkező-kony-
hából. A szobákhoz terasz illetve erkélyek
kapcsolódnak, melyek biztosítják a kertkap-
csolatot. A ház alatt szuterén van kialakítva,
mely garázsbeállásra is alkalmas. I.á.: 24,9
mFt 20-919-4870

+Eladó Domonyvölgyben egy amerikai
konyhás nappali, fürdőszobás, tetőtérben
egy térben lévő helység, erkéllyel terasszal,
garázzsal. I.á.: 7,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Kazinczy körúton egy
2szobás, házközponti fűtésű társasházi
öröklakás. I.á.: 13,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő királytelepi részén egy
110nm alapterületű, 2,5 szobás családi ház
550nm-es telken. Az ingatlan összközmű-
ves, alatta 2x10nm-es pince található. I.á.:
20mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő királytelepi részén egy új
építésű, kifogástalan állapotú, önálló 400nm-
es telekrészű, nappali+3szobás társasházi
lakás garázzsal. I.á.: 29 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen egy
nappali+5szobás, 20 -ban épült családi ház
500nm-es telken. Az ingatlanban padlófűtés
van kialakítva, garázs elektromos kapu besze-
relve. A tetőtéri szobából egy nagyméretű te-
rasz van kialakítva. I.á.: 39,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő máriabesnyői részén egy
4szobás, régebbi építésű lakóház 733nm-
es telken. I.á.: 16,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn egy Kazinczy lakótelepi
68nm-es +loggia, jó állapotú, 3szobás örök-
lakás. I.á.: 15,3 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon
egy örökpanorámás nappali+3szobás, 2für-
dőszobás, kertkapcsolatos teraszos lakó-
ház minőségi kivitelezésben. Az ingatlan
telepített örökzöldekkel, cserjékkel, épített
medencével, játszótéri elemekkel rendelke-
zik. I.á.: 43 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Lomb utcában egy
599nm-es, örökpanorámás építési telek,
örökzöldekkel, gyümölcsfákkal telepítve,
teljes közművel ellátva, melyen egy 20nm-
es pince található, amire egy 3helységes
faház van építve. I.á.: 10,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a blahai részen egy föld-
szintes, nappali+3szobás, most épülő iker-
ház mindkét fele. I.á.: 30,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az alvégben egy 180nm
alapterületű, 4,5 szobás parasztház, teljesen
új tetőszerkezettel, összközművel, 472nm-es
telken. I.á.: 19,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Aszódon egy 2szintes ikerház,
melyben a tetőtéri lakrész befejezetlen, be-
költözhető részben egy nagyméretű nappa-
li, konyha, fürdőszoba, alatta teljes szuterén
található. I.á.: 15 mFt 20-919-4870

+Eladó Tóalmáson, fürdőtől 100m-re
400nm-es telek. A telken kis faház, lakóko-
csi és örökzöldek találhatóak. Víz, villany
bevezetve. I.á.: 1,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal
szemben egy 100nm-es, duplakomfortos la-
kás, mely funkcióját tekintve akár üzlet, iro-
da, rendelő, egyéb vállalkozásra alkalmas.
A ház előtt ingyen parkolási lehetőség. I.á.:
28,9 mFt 20-919-4870

+Gödöllői 250 nöl-es, összközműves építé-
si telek eladó. Tel: 20/517-4474

+1500 nm-es zártkert – szántó eladó a He-
gyesi Mari utcában. 60 nm alapterületű ház
építhető rá, villany, gáz az utcában. Ára 2,7
MFt. Tel: 30/948-6151

+CSERE. 2 isaszegi összkomfortos kertes
családi ház, főúthoz, tömegközlekedéshez
közel elcserélhető gödöllői családi házra,
vagy 2 lakásra értékegyeztetéssel. Érd:
este 6-8-ig 20/402-3124

+Gödöllőn a Boncsok dűlő/ Völgy utcában
eladó egy építési telek, 896 nm-es, festőien
panorámás környezetben. 20/371-1332

+25 éve bevezetett AUTÓSZERVIZ ÜZ-
LETHELYISÉGGEL, lakóházzal frekven-
tált helyen, 30-as főút mentén eladó. Tel:
20/9888-997

+Gödöllőn a Kör utcában első emeleti, kon-
vektoros, erkélyes, 37 nm-es, egy szobás
lakás tulajdonostól eladó. Iár: 13,7MFt. Tel:
30/346-5408

+Gödöllőn, Palotakert 10-ben, földszinten
1 szobás, szépen felújított, azonnal beköl-
tözhető lakás eladó. Érd: 30/9320-923

+Gödöllőn a Munkácsy utcában tégla épí-
tésű társasházban földszinti, 59 nm-es, 2
szobás, konvektoros, felújítandó lakás táro-
lóval magánszemélytől eladó. Iár:13,5MFt.
30/544-5596, 30/209-3361

ALBÉRLET KIADÓ

+Kiadó Gödöllőn a Klapka utcában csa-
ládi ház tetőtere! 2 kis szoba, amerikai
konyha+ nappali, fürdőszoba+ kamra kü-
lön mérőórákkal, légkondival. Bútorozott.
80.000,-Ft+ 1havi kaució. 70/7010-958

+Gödöllőn Fenyvesben különleges adott-
ságú családi ház (150 nm lakótér+ 85 nm
pince) 4000 nm-es ősfás kertes környezet-
ben 2017. februártól kiadó. Tömegközleke-
déshez közel. Prémium kínálat igényes bér-
lőknek. Bérleti díj: 220.000,-Ft/hó+ 2 havi
kaució. Érd: 20/967-7009, 20/925-2924

+130 nm lakás önálló kerttel és fedett ko-
csibeállóval bútorozatlanul kiadó egy két-
lakásos társasházban: 4 és fél szoba+ 2
fürdőszoba+ konyhaétkező, Gödöllőn az
Erzsébet park közelében. Ár: 150eFt. Fotók
itt: http://hirdetes.netmives.hu/ Kapcsolat:
20/2488-682

+Gödöllőn kiadó 60 nm-es tetőtéri lakás
külön mérőórákkal csendes helyen két sze-
mély részére. Tel: 20/333-5405

+Gödöllőn, Egyetem téren első emeleti, 58
nm-es téglalakás kiadó. Tel: 30/500-6496

+Középkorú, szorgalmas fiatal pár albér-
letet keres 50.000 Ft/hó +rezsi értékben
hosszútávra. Érd: 20/2001-594

+Gödöllő-Máriabesnyőn 2,5 szoba össz-
komfortos családi ház kiadó. Gépkocsinak
zárt parkoló. 90.000 Ft+ rezsi, 2 havi kau-
ció. 20/359-4223

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

+Gödöllő belvárosában hosszú távra kiadó
80 m2-es, utcafronti, kirakatos, többcélú
hasznosításra alkalmas (iroda, studió, ren-
delő, ügyfélszolgálat) üzlethelyiség. Tel.:
06-20-9443-356

+A 30-as főút mellett 110 nm-es üzlethe-
lyiség bérbeadó kiépített parkolóval hosz-
szútávra, bármilyen tevékenységre. Tel:
20/9888-997

+A Remsey krt-i mélygarázsban gépkocsi
beálló kiadó. Tel: 20/312-2552

+Szent János utca mögött GARÁZS el-
adó. Oldalfala javítandó. Ár: 1,85 MFt. Érd:
20/9650-805

ÁLLÁS

+Melegkonyhás étterem gyakorlott kézilányt
keres, hosszú távra! Lendületes, szorgalmas
munkatársak jelentkezését várjuk az alábbi
e-mail címen: info@vidamjuhasz.hu. Munka-
végzés helye: Kistarcsa, Auchan liget.

+Vendéglátós tapasz-
talattal rendelkező kol-
légát keresünk, fiatalos,
lendületes csapatunk-
ba. Érdeklődni és jelent-
kezni a godolloallas4@
gmail.com-on lehet fény-
képes önéletrajz csato-
lásával.

+ S Z O B A F E S T Ő
s z a k m u n k á s o k a t
azonnali kezdéssel
felveszek. Bérezés
megállapodás szerint.
Tel: 20/4359-650

+Heti 3 alkalommal
családi ház takarítá-
sára keresek TAKARÍ-
TÓ nőt. Reggel 9.00-
től 15-ig. (5.000 Ft.)
Fényképes önéletrajz-
zal várom a jelentke-
zéseket: tundi8181@
freemail.hu

+Gödöllői munkahelyre
ÁLLATGONDOZÓ – te-
lepi dolgozót keresünk
teljes munkaidős foglal-
koztatással. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal
a karrier@omtrt.hu e-ma-
il címen.
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KÍNÁLATUNKBÓL: *Gödöllőn, a Belvá-
rosban 2. emeleti, újszerű, bruttó 46 nm-es,
tetőtéri lakás parkolóval eladó. Iá:15,9 mFt
*Gödöllőn, az Antal-hegy lábánál155 nm-
es, régi polgári ház 1291 nm-es, ősfás tel-
ken eladó. Iá:38,9 mFt.
*Nagytarcsán, a Füzesligetben, nappali+4
szobás kétszintes, új építésű ikerházfél
eladó. Iá:35 mFt.
*Valkón, nappali+ 5 szobás, stílusosan
felújított parasztház 2590 nm-es telken el-
adó. Iá:18,5 mFt.



+ÓVODAPEDAGÓGUST KERESÜNK!
A szadai Meseház Waldorf Óvoda keres
délutános óvodapedagógust azonnali
kezdéssel! Részletekért keresse fel hon-
lapunkat (www.szadaimesehazovi-waldorf.
hu) Facebook oldalunkat (https://www.
facebook.com/MesehazWaldorfOvoda)
vagy érdeklődjön az alábbi telefonszá-
mon: 06 20 399 8110!

+Gödöllői FITNESS CENTRUMBA TA-
KARÍTÓNŐ munkatársat keresünk hétfő-
től – péntekig napi 4 órában. Jelentkezés:
70/3135-410

+Büfébe keresünk fiatal kisegítőt és pul-
tost, SÜRGŐS! Tel: 70/279-8986

+A Trans-Motors Kft szadai telephellyel
keres, kis flotta -teherautó és rakodógép-
karbantartására, tapasztalattal rendelkező
AUTÓSZERELŐ kollégát. Előnyt jelent
hegesztői tudás. Amit kínálunk: versenyké-
pes jövedelem, rendezett munkaviszony.
Jelentkezés módja: fényképes önéletrajzzal
az info@transmotors.hu e-mail címre. Tel:
+3620-9547-647

+A PALOTAKERTI ÓVODA pályázatot hir-
det DAJKA állás betöltésére. Munkavégzés
helye: 2100. Gödöllő, Palota-kert 17-18.
Előny: érettségi és dajka végzettség. Bére-
zés a KJT szerint. Benyújtandó iratok: -szak-
mai önéletrajz, -iskolai végzettséget igazoló
dokumentumok, motivációs levél. Pályázat
benyújtásának határideje: 2016. december
7. Munkába állás időpontja: 2017. január 2.
A pályázatok benyújtásának módja: kizáró-
lag elektronikus úton Varga Lilla részére a
pkertovoda@gmail.com e-mail címre.

SZOLGÁLTATÁS

+Műanyag párkányok kül- és beltérre
(UV álló): 15cm-es: 1.790Ft/fm; 21cm-es:
2.190Ft/fm; 25cm-es: 2.480Ft/fm; 30cm-
es: 2.800Ft/fm. Takarólécek RAKTÁRRÓL
azonnal 30, 50,70mm-es szélességben.
Gödöllőn belül INGYENES kiszállítással.
Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kos-
suth L. u. 26. Tel.:06-30-398-48-15.

+Telekkel rendelkező tulajdonosoknak ge-
nerál kivitelezésben, referencia háttérrel
kínálunk új építésű lakóházak kivitelezését
153.000 Ft/nm áron. 20-919-4870

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordí-
tókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordító-
iroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-
366, 20/543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.
godollo@gmail.com

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

+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

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

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

+KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS,
metszés, permetezés, fűnyírás, bozótirtás,
sövénynyírás, rotációs kapálás. Ereszcsa-
torna tisztítás, fakivágás, ágak elszállítása.
Levél összegyűjtése. 30/747-6090

+Betegségeket kiváltó lelki okok, párkap-
csolati problémák oldása Gödöllőn. Továb-
bi információ a www.thetagodollo.hu olda-
lon. Időpont egyeztetés: 20/367-4274

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

+DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül.
Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék
tartályok csapok szifonok cseréje. Csatorna
kamerázás. VÍZSZERELÉS. 20/491-5089

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

+KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL,
BÁRMIKOR! Igény esetén RAKTÁRO-
ZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel:
70/621-6291

+TAKARÍTÓ CSAJOK! Takarító csajok vál-
lalják lakások, házak, irodák, boltok, üzle-
tek napi, heti, akár rendszeres takarítását
is, építkezés utáni nagytakarítást, rendez-
vények előtti, illetve utáni takarítást! Gö-
döllőn és környékén. Érd: 20/351-6738,
takaritocsajok@gmail.com

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS, SPORT

+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

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőr-
keményedés, vastag benőtt gombás köröm
kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakod-
jon a feketén dolgozó házaló kontárok-
tól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József
20/532-7275

+Amatőr tollaslabdaklub várja a sport-
ág iránt érdeklődőket csütörtökönként
18.00-kor a Líceum tornatermében. Érd:
zuju001@gmail.com 70/2569-954, http://
tollaslabda.uw.hu/

+MASSZÁZS! Közeleg a Karácsony, aján-
dékozza meg szeretteit masszázs élmény-
nyel! 45 perces ajándékutalvány csak 2.500
Ft! Antal Miklós gyógymasszőr 20/294-
2295. Részletek: www.massageheaven.hu
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Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!

A Szent István Egyetem
(2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.) ÁLLÁST HIRDET
fenntartási alkalmazott munkakör betöltésére.

Az álláshirdetés a www.szie.hu/allaspalyazatok
internetes oldalon, valamint az Egyetem hirdetőtáb-
láján 2016. november 16-tól került közzétételre.



+Taichi oktatás Gödöllőn! Csikung, Yang
stílusú formák gyakorlása, felső korhatár
nélkül. Érdeklődni: 20/544-8021

OKTATÁS

+Gödöllőről, heti 3-4 alkalomra, napköz-
beni időpontokra angoltanárnőt keresünk.
Érd.: 06/30-693-1838

+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal
FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelő-
készítés és korrepetálás területén jártas
FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-
559-3918

+NYUGDÍJASOK számára NÉMET nyelv-
tanfolyam indul kis csoportban, kezdő/ ha-
ladó szinten a városközpontban. Folyama-
tos jelentkezés. Érd: 30/328-5625

+FEJLESZTŐPEDAGÓGUS iskolára felké-
szítést, BTM-es tanulók fejlesztését vállalja
egyénileg vagy kiscsoportban Gödöllő köz-
pontjában. 06-30/328-5625

+ANGOL tanárt KERESEK 11 éves kisfiam
mellé, aki házhoz jön heti 1-2 alkalommal
(Egyetem környéke.) Tel: 20/912-1979

ADÁS~VÉTEL

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz mi-
nőség eladó. 0,75liter 2200Ft. Érd.: 0630
8518 763

+Új, 70 literes, 3 fiókos fagyasztószekrény
eladó. Tel.: 30/2242-653.

+Eladó KERÉKPÁR! Női trekking kerék-
pár 26colos, agydinamós, 3 sebességes
marokváltós agyváltó, elöl- hátul csomag-
tartókosár, kresz szabályoknak megfelelő-
en felszerelve i.á.: 60.000Ft. Érd.: +36-30-
280-1313

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

+Almásy Katalin becsüs, vásárol legmaga-
sabb áron bútorokat (romosat is), festmé-
nyeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat,
szobrokat, könyveket, csillárt, ékszereket,
hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét,
bizsukat, borostyánt, hagyatékot, minden-
féle régi tárgyat díjtalan kiszállással, érték-
becsléssel hétvégén is. 30/308-9148

+ALMAVÁSÁR! Ismét kapható CSÁNYI
ALMA. (Idared, KR-11, Zöld alma.) Ár: 60-
200 Ft/kg. Tel: 20/4359-650

+Gyűjtő vásárolna jó minőségű régiséget,
antik tárgyakat. Tel: 20/9166-400

+AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel:
70/633-5772

+Morzsolt KUKORICA eladó. Tel:
20/422-4078

+Eladó: számítógép asztal (újszerű), tár-
csás mosógép, 10 literes eperfa pálinkás
hordó, új, zománcos bográcsok 2 méret-
ben. Érd: 30/709-1097

+TEXTIMA ipari gyors varrógép eladó
Gödöllőn. Tel: 30/9461-807

+Eladó: 14-es kisgyerek kerékpár, KON-
DIPAD több izomerősítővel, súlyzókkal, 80
cm-es összecsukható trambulin, nagyon jó
állapotúak. Gödöllő, Erkel 4. 30/418-7206,
70/619-9079

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

+BÉRAUTÓK B kategóriás jogosítvánnyal.
Vezethető autóink: 3-5-7-9 fős személygép-
kocsik, valamint 3,5 tonna alatti tehergépko-
csik 3.000 Ft-tól 10.000 Ft-ig. 30/500-6941

EGYÉB

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelő-
től! Akác-, Akác-Hárs-, Hárs-, Repceméz.
720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

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

+ALMAVÁSÁR! Ismét kapható CSÁNYI
ALMA. (Idared, KR-11, Zöld alma.) Ár: 60-
200 Ft/kg. Tel: 20/4359-650
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Beküldési határidő:
2016. november 29.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Kovács Kristóf, Kőrösi Csoma S. u. 1.,
Juhász Géza, Semmelweis u. 66.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Lázárné Nagy Andrea, Liszt F. u. 5.,
Király Anikó, 2182 Domony, Fő u.
119/A.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Földvári Sámu-
el, Kassa u. 12/2.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Ko-
vács Krisztián, Csalogány u. 7., Ma-
darász József, Hegy u. 11/A.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalvá-
nyát nyerte: Jakab Erzsébet, Jászó-
vár u. 32., Németh Mária Antónia,
Semmelweis u. 27.


