
Sűrűbben és jobb vonatok járnak Gödöllő és a fő-
város között az új menetrend szerint.

(2. oldal)

Beethoven IX. szimfóniájával ünnepelte fennál-
lásának 35. évfordulóját a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar. (5. oldal)

Az elmúlt héten három jó hírrel is szolgált váro-
sunk élvonalbeli női röplabdacsapata.

(8. oldal)

Tájékoztatjuk tisztelt

Olvasóinkat,

hogy a Gödöllői Szolgálat
decemberben és januárban

az alábbiak szerint
jelenik meg:

2016. évi utolsó megjelenés:
december 20.

2017. évi első megjelenés:
január 17.

A hirdetésfelvétel
2016. december 19-től

2017. január 5-ig szünetel.

Valamennyi kedves
Olvasónknak és
partnerünknek

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

A Gödöllői Szolgálat
szerkesztősége

xxv. évf. 42. szám 2016. december 6. TerjeszTői ára: 75 fT www.szolgalat.com lokálpaTrióTa heTilap alapíTva: 1992• • •

JÖVŐRE VISSZAÁLLÍTJÁK A MEGÚJULT FA VERANDÁT IS

Tető alatt a testőrlaktanya
Új fázisba érkezett a várkapitányi
lak, közismertebb nevén a testőrlak-
tanya felújítása, ami az idén – végre
leírhatjuk – megmenekült a pusztu-
lástól. Az épület alapozásának meg-
erősítését követően a helyreállítás II.
ütemében megújult a tető. Emellett
folyamatban van a fa szerkezetű
loggia felújítása is.

Az épület tetőszerkezetének felújítá-
sára az önkormányzat az NKA pályá-
zatán nyolcmillió forintot nyert, ami
azért rendkívül fontos, mert ennek
elvégzése elengedhetetlen volt ahhoz,
hogy megállítsák az épület további ál-
lagromlását.
A szerkezeti megerősítéseknek kö-

szönhetően elbon-
tásra kerülhettek
a külső dúcolatok,
majd a szakembe-

rek több héten át feszített tempóban
dolgoztak a barokk tetőszerkezet és
a belső fa födémek eredeti szerkezeti
kialakítás másolataként történő hely-
reállításán. A munkálatok során fel-

használt faanyag jelentős része új, de
nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy a
még menthető eredeti faanyagból is,
tanúállásként megmaradjon egy-egy
elem. A munkák megkezdése előtt

restaurátorok is dolgoztak az épü-
letben, a meglévő falfestésekről
részletes felmérést készítettek, és
különböző védőszerkezetekkel
gondoskodtak arról, hogy a meg-
maradt értékes részletek ne sérül-
jenek, mivel a falakon, s a menye-
zet csatlakozásánál is több helyen
megmaradt az eredeti barokk
kori, majd a klasszicista festés.
Folyamatban van az épület jel-

legzetességének számító fa loggia
felújítása is, amit még az ősszel
elbontottak. Ennek munkálatai
farestaurátor műhelyben zajla-
nak, s jelentős részben az eredeti
faanyag felhasználásával állítják

helyre.A tervek szerint jövőre, a hely-
reállítás III. ütemeként megújulhat a
teljes külső homlokzat, s ezt követően
kerülhet vissza a helyére a restaurált
fa loggia. (k.j.)
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Igencsak kemény hideggel 
köszöntött ránk a december, 
még napközben is 0 fok körül 
marad a hőmérséklet, hétfőn 
pedig a kertvárosban -10 fok 
körül mérnek.  Bár a hó még 
várat magára, az utak és a 
járdák csúszásmentesítésére 
mindenkinek oda kell figyel-
ni. 

A VÜSZI felkészült a téli időjárás 
okozta közlekedési gondok keze-
lésére, tudtuk meg Lantai Csaba 
igazgatótól, aki elmondta, szükség 
esetén közel száz főt tudnak moz-
gósítani, hogy a város kezelésében 
lévő utakat, járdákat balesetmen-
tesen közlekedhetővé tegyék.  Hat 
szóró-toló gépjármű áll bevetésre 

készen, s közel 350 tonna só fel-
használására készültek fel.  Mun-
katársaik minden reggel bejárják a 
városi utakat, s ahol szükséges, ott 
megteszik a szükséges intézkedése-
ket. Az elmúlt napokban Máriabes-
nyőn és a dombos területeken már 
sózni kellett.
A csúszásmentesítés és a hó elta-
karítás évek óta rendszeresen visz-

szatérő probléma. Sokan – tévesen 
– úgy vélik, csak a VÜSZI-nek 
vannak kötelezettségei ezen a téren. 
Ám a városi utak és járdák karban-
tartása közös felelősség. Nem árt 
tudni azt sem, szigorú szabályok 
vonatkoznak arra is, hol kezdik a 
munkát. Mindezt  a 5/2004 (I. 28.) 
GKM rendelet szabályozza, s váro-

sunkban is ennek megfelelően vég-
zik el a feladatot.
 Eszerint az I. ütemben mindig az 
autóbuszjáratok útvonalát teszik 
használhatóvá, hogy a tömegközle-
kedésben ne keletkezzen fennaka-
dás. A II. ütemben a városi gyűjtőu-
tak és a lakótelepi utak takarítása 
történik meg, majd a III. ütemben 
végzik el a földutak tisztítását.  A 
VÜSZI feladata a kerékpárutak és 
az önkormányzati tulajdonú épüle-
tek előtti járdák takarítása is, a gya-
logos közlekedési utakat azonban 
azoknak az ingatlantulajdonosok-
nak kell rendben tartani, akiknek az 
ingatlana előtt található. Ez egya-
ránt vonatkozik a különböző cégek-
re és a magánházakra is. 
A lakótelepeken és a társasházak 
esetében a közös képviselők fela-
data a járdaszakaszok tisztántartá-
sának, csúszásmentesítésének meg- 
oldása. Erre nem árt fokozottan 
odafigyelni, mivel a csúszós járdán 
véletlenül bekövetkező balesetért 
a tulajdonos anyagi felelősséggel 
tartozik, ami nem ritkán élethosszig 
tartó kötelezettséget jelent!  
Szintén nem a VÜSZI dolga a Gö-
döllőn áthaladó országos közutak 
takarítása sem – ilyenek a Dózsa 
György út, a 3-as főút, a Köztársa-
ság út, az Isaszegi út és az Állomás 
utca –, ezeknek a rendbetételét a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek 
kell elvégeznie.    kj

Téli munkák: kinek a dolga?

FolyTaTódnak a FejleszTések

December 11-én lép életbe az 
új belföldi és nemzetközi vas-
úti menetrend, amely szerint 
egyebek mellett Budapest 
egyes elővárosi vonalain több 
járat közlekedik majd – jelen-
tette be  a MÁV-Start. 

A közlemény szerint az egyes vo-
nalakon sűrűbb vonatközlekedést 
és új, közvetlen összeköttetéseket 
hozó 2017-es menetrenddel a vas-
úttársaság célja, hogy az elmúlt 
évek európai uniós forrásokból el-
végzett beruházásainak, pálya- és 
járműfejlesztéseinek előnyeit kiak-
názva tovább javítsa hatékonyságát 
és versenyképességét, továbbá még 
kényelmesebbé, vonzóbbá tegye a 
vonatozást.
Az elővárosi közlekedésben új jára-
tok indulnak Budapest és Oroszlány, 
illetve a főváros és Martonvásár, Sár-
bogárd, Vác, Gödöllő, Hatvan, vala-
mint Szolnok között.

Jó hír a vonattal közlekedőknek, 
hogy Gödöllő és a főváros között 
hétköznap sokkal tovább közle-
kednek az elővárosi vonatok. Este 
19.13-kor és 20.13-kor is indítanak 
egy-egy szerelvényt.

A közlemény szerint 2017-ben érez-
tetik majd hatásukat a legfrissebb 
fejlesztések, mint az e-vonatjegy no-

vemberi bevezetése,  és a legutóbbi 
megrendelésből származó FLIRT 
motorvonatok utolsó egységeinek 
forgalomba állítása. Az utóbbival 
kapcsolatban kiemelték, hogy annak 
eredményeként a budapesti előváro-
si és a távolsági forgalomban újabb 
viszonylatokban közlekedtetik a 
korszerű járműveket, amivel  már 
123 darabosra bővül a FLIRT flotta, 

mely egyedülálló a 
típus tekintetében. 
A 2016-ban érke-
ző kontingensből 
néhány a Budapest 
– Hatvan – Füzesa-
bony – Eger vi-
szonylaton áll for-
galomba év végig.
A korszerű, aka-
dálymentes, ha-
tékony energia-
f e l h a s z n á l á s ú 

motorvonatok összesen 211 ülőhely-
lyel rendelkeznek, végsebességük 
pedig 160 km/óra.  bj

iTT az új vasúTi meneTrend

Több, korszerűbb vonaT 

Az új, december 11-én életbe lépő menetrend az alábbi linkről tölthető le: 
mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/2016-2017-evi-menetrend

Szinte egymást követik a 
szénmonoxid okozta mérge-
zések. A városunkban is ilyen 
esethez riasztották hétfőn a 
tűzoltókat, most szerencsére 
nem történt tragédia. 

A tűzoltóknak a Széchenyi utcába 
kellett kivonulniuk, ahol egy há-
romszintes családi házban élők pa-
naszkodtak rosszullétre.  A mentők 
mindhármójukat megvizsgálták, ők 
szerencsére ennyivel megúszták az 
esetet. 
A szakemberek nem győzik hangsú-
lyozni, a téli időszakban rendkívül 
fontos a rendszeres szellőztetés, fő-
leg a reggeli órákban,a fűtés beindí-
tásakor. 

A szén-monoxid keletkezését több 
probléma is okozhatja: a nyílt láng-
gal égő készülék nem rendeltetéssze-
rű használata, a szabálytalan kivite-
lezés, illetve a műszaki felülvizsgálat 
vagy ellenőrzés elmulasztása. 
Amikor hirtelen vált hidegre az idő- 
járás – ahogy ez idén is történt – sok 
esetben elmarad a tüzelő-berende-
zések és az égéstermék – elvezető 
rendszerek szakemberrel történő el-
lenőrzése, ami növeli a kockázatot. 
A nem rendeltetésszerű használat kö-
vetkeztében jelentős anyagi kárral és 
esetenként súlyos sérülésekkel járó 
tűzesetek alakulhatnak ki, de nem rit-
ka a fizikai robbanás sem. Nagyobb 
eséllyel rakódik le káros anyag az 

olyan égéstermék-elvezető rendszer-
ben, amelyben hulladékot vagy más, 
nem megfelelő tüzelőanyagot éget-
nek, az elzáródott kéményből pedig a 
káros anyagok visszaáramolhatnak. 
Ezek a veszélyforrások a megfelelő 
használattal teljesen kiküszöbölhető-
ek! A szabálytalan kivitelezés miatt 
az égéstermék visszaáramolhat, a 
tüzelő-fűtőberendezések meghibá-
sodhatnak.

A szén-monoxid-mérgezés embert 
és háziállatot egyaránt fenyeget, ám 
a kockázat jelentősen csökkenthető 
a tüzelő, fűtő és főzőberendezések 
rendszeres karbantartásával, a la-
kás megfelelő szellőzésének biz-
tosításával, illetve azzal, ha olyan 

helyiségbe, ahol 
nyíltlánggal üze-
melő berendezés 
van, szén-mo-
noxid-érzékelőt 
telepítünk. De az 
érzékelő is csak 
akkor nyújt meg-
felelő védelmet, 
ha a használati 
utasításnak meg-

felelő helyen és módon van telepítve. 
Ilyen berendezést a fűtéstechnikai 
berendezéseket árusító szaküzletek-
ben lehet beszerezni, de a nagyobb 
bevásárlóközpontokban is találha-
tunk. Fontos, hogy vásárlása előtt 
tájékozódjunk a megvásárolható ké-
szülékekről, csak megbízható cégtől, 
minősített eszközt vásároljunk, s an-
nak karbantartásáról is megfelelően 
gondoskodjunk!!! A szénmonoxid 
érzékelőkről többek között a kataszt-
rofavedelem. hu oldalon tájékozód-
hatnak. Ha a szén-monoxid-mér-
gezés tüneteit (fejfájás, émelygés, 
szédülés) észleli magán vagy a kör-
nyezetében lévő emberen, azonnal 
hívja a 112-es segélyhívó számot!  jb

gödöllőn is ki kelleTT vonulniuk a TűzolTóknak

szénmonoxid veszély

Fontos határidő az év vége a  gépjármű tulajdonosoknak

Ráfizethet, akinek nincs kötelezője
December 31-ig meg kell kötnie az új szerződését annak, akinek még 
mindig az év vége a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás forduló-
napja, és nem szeretne nagyon sokat  pluszban fizetni.

A szerződéskötés mulasztása esetén egyrészt fedezetlenségi díjat kell fi-
zetni, amely magasabb mint a normál kgfb-díj, személyautóknál napi 360-
660 forint, tehergépkocsiknál pedig több ezer forint lehet naponta. Más-
felől baleset okozása esetén a biztosítással nem rendelkező autósnak kell 
megfizetnie az okozott kárt.
A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) szerint január elsejei évfordu-
lós gépjárművek aránya folyamatosan csökken, 2013-ban még az autósok 
63 százalékát érintette, idén már csak 37 százalék. Azok száma is évről-év-
re csökken, akik biztosítót váltanak, 2009-ben 1,5 millióan választottak 
más ajánlatot.
A január elsejei évfordulós kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással ren-
delkező autósok csupán 6-7 százaléka döntött eddig a biztosítóváltás mellett.
A rendelkezésre álló adatok szerint a december elsejei határidőig a korábbi 
becslésnek megfelelő számú, mintegy 120 ezer felmondás érkezhetett be 
a biztosítókhoz.
Az új biztosítási szerződések megkötésére december 31-ig van mód, amit a 
tapasztalatok szerint általában az autósok 5-6 százaléka hagy decemberre.
A gépkocsi tulajdonosoknak nem csak a decemberi határidő fontos, arra 
is figyelniük kell, hogy 2017. március 1-jéig rendezniük kell esedékes díj-
részletüket.

A helyközi járatokat üzemeltető 
buszvállalatok és vasúttársaságok 
alaptarifái változatlanok maradnak 
jövőre, s felhívták a figyelmet arra, 
hogy már összesen 30 vasúti mel-
lékvonalat használhatnak az utasok 

a 25 százalékkal olcsóbb regionális 
jegyekkel és bérletekkel.
A fejlesztési tárca az e-matricás 
rendszer egyéb érdemi módosítását 
nem tervezi, a vásárlást megkönnyí-
tő szabályváltozás előkészítésén dol-

gozik, de erről többet nem árultak el. 
A fővárosban sem várható változás 
– legalábbis a Budapesti Közlekedé-
si Központ (BKK) Zrt. azt közölte a 
Világgazdasággal, hogy nincs infor-
mációja 2017-re vonatkozó módosí-
tási tervekről. 
Igaz, a jegy- és bérletárak meghatá-
rozása nem a BKK, hanem a fővárosi 
közgyűlés hatásköre. 

a Tervek szerinT nem drágul jövőre a Tömegközlekedés
Jövőre sem változnak az országos közösségi közlekedési tari-
fák, és Budapesten sem kell emelkedésre számítani – tájékoz-
tatta  a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az MTI –t.
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Tradíció és innováció: dékánok konferenciája

A SZIE díszdoktora lett a FAO főigazgatója
José Graziano da Silva, az ENSZ
Élelmezésügyi és Mezőgazdasági
Szervezete (FAO) főigazgatója láto-
gatott november végén a Szent Ist-
ván Egyetemre. Az ENSZ szakosí-
tott szervezetének
vezetőjét az intéz-
mény szenátusa
tiszteletbeli dok-
tori címmel tün-
tette több mint 30
éves, az agrár- és
vidékfejlesztés, az
élelmiszerbizton-
ság és az éhínség
megszüntetése ér-
dekében végzett ki-
emelkedő nemzet-
közi tevékenysége
elismeréseként.
A díszdoktori

címet olyan személyek nyerhetik el,
akik komoly hatást gyakoroltak a
különböző tudományágak és a hoz-
zájuk tartozó technológiák fejlődésé-
re. A FAO két korábbi főigazgatója,
Edouard V. Sanouma és utódja, dr.
Jacques Diouf is megkapták már
ezt a rangos kitüntetést, mondta be-
szédében Tóth Katalin, a Földmű-
velésügyi Minisztérium nemzetközi
ügyekért felelős helyettes államtitká-

ra, majd hozzátette, José Graziano da
Silva egész életében a mezőgazdaság
területén tevékenykedett, először a
brazil kormány tagjaként, később pe-
dig mint az FAO főigazgatója.

Tőzsér János rektor többek között
elmondta, hogy az idei tanévben kö-
zel 30 FAO ösztöndíjas mesterszakos
hallgató tanul az egyetem gödöllői és
budai karain vidékfejlesztési agrár-
mérnök, növényorvos és kertészmér-
nök, agrármérnöki és mezőgazdasági
biotechnológus szakon. Az ösztöndíj
lehetőséget teremt a tehetséges fiata-
loknak arra, hogy az intézményben
megszerzett tudást és gyakorlati ta-

pasztalatokat hazájukba visszatérve
minél hatékonyabban tudják haszno-
sítani.
A FAO főigazgató találkozott a

SZIE-n tanuló ösztöndíjasokkal.
*

November 24-
én rendezte meg a
Gazdaság- és Tár-
sadalomtudomá-
nyi Kar a Tradíció
és innováció című
konferenciát, amit
a kar alapítása 30.
évfordu ló jának
szenteltek. Meg-
emlékeztek az első
dékánról, Bíró Fe-
rencről, majd azt
őt követő Székely
Csaba, Molnár

József és Villányi László korábbi
valamint Káposzta József jelenlegi
dékánok felidézték a kar fejlődésé-
nek mérföldköveit. Az eseményen
részt vettek a kar professor emeritu-
sai is.
Ma a GTK az egyetem legnagyobb

hallgatói létszámú kara, diákjainak
több mint a fele Angyalföldön, a bu-
dapesti képzési helyen tanul.

(l.t.)

A betlehemi Születés templomában meggyújtott, a szeretetet és a békét
szimbolizáló, a településeinkre, templomainkba, családjainkhoz eljutta-
tott, karácsony napjáig égő láng összekötő kapocs közösségeink, családja-
ink számára, továbbá jelképezi, hogy a lánghoz hasonlóan a békét is em-
bertől emberig kell továbbítani.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége december 11-én 16 órai kez-

dettel ünnepélyes keretek között adja át a Betlehemi Lángot a megjelent
önkormányzati vezetőknek és minden érdeklődőnek Gödöllő főterén. A
szokásoknak megfelelően a lángról karácsonyig bárki meggyújthatja a
maga lámpását, mécsesét a Polgármesteri Hivatal portáján. (bd)

A Magyar Nemzeti Bank egy évvel,
2017. december 31-ig meghosszabbítja
a 2015 előtt kibocsátott 20 000 forin-
tosok bevonásának határnapját. Így a
régi 20 000 forintos címletek további
egy évig, azaz 2017. december 31-ig
törvényes fizetőeszközként használha-
tók a vásárlások során.
Amegújított forintbankjegyek 2014-

ben megkezdett cseréje sikeresen ha-
lad. Az új, korszerűbb 20 000 forintosok már mintegy
80%-át teszik ki e címlet forgalomban levő mennyiségé-
nek. E kedvező körülmény lehetővé teszi azt, hogy a régi
címlet átváltásából adódó feladatok elvégzésére az MNB
hosszabb határidőt biztosítson. Ezzel a lakosságnak és a
gazdasági szereplőknek arra is lehetőségük nyílik, hogy
a kiskereskedelmi forgalomban egészen 2017. december
31-ig fizethessenek a régi 20 000 forintos bankjegyekkel.

Ahitelintézetek és a posta, valamint az MNB lakossági
pénztára 2017. december 31-ig – az üzleti feltételeikben
meghatározott módon – továbbra is elvégzik a régi 20
ezer forintosok megújított verzióra cserélését.Abevonást
követően 2018. január 1-től a hitelintézetek és a posta 3
évig, az MNB pedig 20 évig, azaz 2037. december 31-ig
térítésmentesen cseréli törvényes fizetőeszközre a régi,
bevont 20 000 forintos bankjegyeket. (ny.f.)

a

a

k á i Ahi li é k é l i l k á i

Ahogyan minden év decemberében,
úgy idén is, karácsonyig mindenki-
hez megérkezik a 2017-es gödöllői
naptár. A sokak által várt városi kiad-
vány ez alkalommal is különleges, a
városhoz kötődő képekkel örvendez-
teti meg az itt élőket.
Mivel jövőre emlékezünk meg a

ma is nagy tisztelet övezte Erzsé-
bet királyné születésének 180., va-
lamint a kiegyezés és a koronázás
150. évfordulójáról, a naptár fotó
összeállítása is ehhez kapcsolódik. A
kiadvány természetesen most is tar-
talmazza a gödöllőiek számára leg-
fontosabb telefonszámokat, a városi
intézmények elérhetőségeit.
A címlapfotót Suhajda Zsuzsa

készítette, a montázs és a naptár
TatárAttila munkája.

(k.j.)

iTT a 2017-es városi napTár

Erzsébet királyné emlékére

poziTívan haThaT pesT megyére az önállóság

Kiemelt helyen a turizmus

BETLEHEMI LÁNG
ÁTADÓ ÜNNEPSÉG

Még maradhat a régi húszezres

Ez az év meglehetősen mozgalmas
volt a Pest Megyei Önkormányzat
számára, és még nincs vége. Az év
elején, januárban éppen azt ünnepel-
ték, hogy a kormány is kinyilvánította
a szándékát Pest megye önálló régi-
óvá válásáról, s révbe ért az a mun-
ka, amelyet
csaknem más-
fél évtizeddel
ezelőtt kezdtek
el. Az önálló-
ság nemcsak
kötelezettség,
de lehetőség
is a megye fej-
lesztésére, fej-
lődésére. Idén
ősszel pedig megszületett az a kor-
mányhatározat is, amely 80 milliárd
forint állami forrást nyújt amolyan
előcsatlakozási alapként.
Pest Megye Lapjában Szabó Ist-

ván, a Pest Megyei Közgyűlés elnö-
ke értékelte az idei esztendőt, aki az
év legfontosabb eseményének, mér-
földkőnek nevezte a döntés megszü-
letését, hogy a kormány az Európai
Unió számára benyújtja azt a javasla-
tot, hogy Pest megye önálló régióvá
válhasson. Mint mondta, a gazdasá-
gi mutatók alapján jól látható, hogy
Pest megye nem profitált az Európai
Unióhoz való csatlakozásból. Gazda-

sági értelemben ahelyett, hogy köze-
lítettünk volna a közösséghez, inkább
távolodtunk tőle. Úgy fogalmazott,
most lehetőség lesz ezen változtatni.
Szabó István fontosnak nevezte a

megye turizmusának erősítését, fej-
lesztését is, az idegenforgalmi lát-

ványosságok – épített és kulturális
értékek – megmutatását, s ezen belül
a belföldi turizmus fellendítését. Ki-
tért a Pilis, a Börzsöny és a Gödöllői
dombság népszerűsítésének, és az itt
lévő szálláshelyek bővítésének fon-
tosságára.
„ Az igény mindenképpen megvan

rá. Ha megvizsgáljuk a Pest megyei
szálláshelyeket – Gödöllőt, Rácke-
vét, Visegrádot – azt látjuk, hogy igen
nagyfokú kihasználtsággal működ-
nek, vagyis jól látszik, hogy szükség
volna további fejlesztésekre„ – mond-
ta a Pest Megyei Közgyűlés elnöke.

(ny.f.)

FONTOS ADÓZÁSI HATÁRIDŐ JÖN!
December 1-je és december 20-a között választhatják 2017-re az egyszerűsí-
tett vállalkozói adót (eva) az újonnan bejelentkező adózók.

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá bejelentkez-
ni, illetve az alól kijelentkezni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál lehet. Az eva
szerinti adózást többek között egyéni vállalkozók, egyéni cégek, betéti társa-
ságok, korlátolt felelősségű társaságok, ügyvédi irodák és közkereseti társa-
ságok választhatják december 20-ig. A bejelentkezés ugyanezen időpontig
írásban visszavonható. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem
előterjesztésének nincs helye.

Kijelentkezni azoknak kötelező, akik december 20-án nem felelnek meg az
eva feltételeinek, például, ha ebben az időpontban adótartozásuk van.

Az egyéni vállalkozók szintén december 20-ig nyilatkozhatnak arról is,
hogy magasabb összegű társadalombiztosítási ellátásokhoz a járulékokat a
minimálbér másfélszerese feletti járulékalap után fizetik meg.

A NAV a bejelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve a kijelent-
kezésről értesíti az adózókat. (j)
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Tisztelt Ügyvéd Úr!
A nyár folyamán vásároltam egy lakást, ami 
egy társasház legfelső szintjén található. A 
lakás átvételekor minden rendben volt, sem-
milyen hiba nem volt látható a lakásban. 
Ősszel a napokig tartó esős időszakban azt 
tapasztaltam, hogy a lakás nagyszobájának 
plafonrésze az egyik sarkánál beázik és saj-
nos penészfoltok is elkezdtek megjelenni. 
Az eladót kértem, hogy a hibát javítsa ki, de 
erre nem volt hajlandó. Mit tehetek, hogy ne 
nekem kelljen ezt a költséget megfizetnem, 
mert úgy érzem, ez nem az én feladatom?

dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza: 
A kérdése megválaszolásához elsősorban 
azt kell tisztázni, hogy a lakásának a beázá-
sát milyen hiba okozza. Az eladót társasházi 

lakás értékesítésekor szavatossági felelős-
ség terheli, az általa eladott dolog – jelen 
esetben lakás – vonatkozásában. Amennyi-
ben a beázást a tetőszerkezet, vagy az épü-
let vízelvezető rendszerének hibája okozza, 
akkor ennek a kijavítása az épületszerkezet, 
illetve vízelvezető tulajdonosát terheli. Jel-
lemzően ezek a szerkezetek a társasház 
tulajdonában vannak, ezért a javítási költség 
is a közösség feladata. Az épület közös és 
külön tulajdonában lévő részeit a társasház 
alapító okirata határozza meg, ez alapján 
állapítható meg, hogy kit terhel a javítás költ-
sége. Természetesen, ha a volt tulajdonos 
tudott a beázásról, amikor értékesítette az 
ingatlant, akkor felelősség terhelheti ennek 
a lényeges hibának az eltitkolása miatt, de 
a hiba kijavítása érdekében felmerülő költsé-

geknek – a társasház helyett történő – meg-
térítésére nem kötelezhető. Természetesen 
a lakás alkotórészeinek – például a korábbi 
ázás miatti - hibáiért az eladó felelősséggel 
tartozik. A társasházi lakások megvásárlá-
sakor többek között azért is nagyon körül-
tekintően kell eljárni, mert az épületben a 
közös és a külön tulajdon szoros kapcsolat-
ban egymás mellett helyezkedik el, és a kö-
zös tulajdonú épületrész hibája közvetlenül 
hatással lehet a lakás zavartalan használa-
tára, miközben annak kijavítása a közösség 
döntésével valósulhat meg. Természetesen 
az adásvételi szerződésben a szavatossági 
felelősség kérdései a jogszabályi keretek 
között egyéb esetekre is meghatározhatók, 
a feleknek a lényeges szerződési feltételek 
mellett ezekről a kérdéséről is lehetőségük 
van részletesen megállapodniuk.

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

vaczi.arpad@gmail.com

Szavatosság a társasházi lakás eladásakor

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

A Gödöllői Városi Könyvtár és In-
formációs Központban mutatták be 
a Gödöllői IRodalmi Kerekasztal, 
közismert nevén az IRKA Darwin 
parázik című legújabb antológiáját. 
A kiadványban ez alkalommal ál-
latokról, állati tulajdonságokkal 
felruházott emberekről és emberi 
tulajdonságok bíró állatokról olvas-
hatunk. 
Kutyák, macskák, lovak, madarak 
kaméleon, víziló ihlette verseket, 

novellákat vetettek papírra ez 
alkalommal a szerzők. Rész-
ben igaz, részben a fantázia 
szülte történetek nevettetik 

meg az olvasót, vagy csalnak köny-
nyeket a szemébe. Vagy éppen 
megdöbbentik, hiszen találunk itt 
olyan  írást is, ami a sci-fi szerzők 
által előrevetített cseppet sem róz-
sás jövőt vetíti elénk.
Az IRKA szerzői, mint mindig, 
most is különlegeset alkottak. Egy-
szer gazdiként, másszor állatbőrbe 
bújva, majd külső szemlélőként ve-
títik elénk emberek és állatok közös 
terét, ahol néha összecserélődnek a 

szerepek.
A bemutatón Fülöp At-
tiláné méltatta az IRKA 
tevékenységét, majd Is-
tók Annával és Mers-
dorf Ilonával, valamint 
a könyv illusztrációit ké-
szítő Vörös Eszter An-
nával L. Péterfi Csaba 
beszélgetett a kötetről. A 

rendezvényen természetesen több 
részlet is elhangzott az írásokból, 
a szerzők által felolvasott sorokhoz 
pedig játékot kapcsoltak a szerve-
zők. 
A bemutatót a könyv illusztrációi-
ból nyílt kiállítás egészítette ki. 
S, hogy mitől parázik Darwin? Nos, 
jó kérdés, amire a novella gyűjte-
mény egyik fejezete lapján minden-
ki megadhatja magának a választ. 
A kiadványt a városi könyvtárban 
vásárolhatják meg az érdeklődők. jb

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 Polgármesteri 
Hivatal portáján, a Mesék Háza Óvo-
dában, munkaidőben.

Szép karácSony öSSzefogáSSal, Szeretetből

Dr. Gémesi György 
polgármester és dr. Ta- 
más Márta, az önkor- 
mányzat szociális iro-
dájának vezetője de-
cember 3-án  otthoná-
ban köszöntötte vitéz 
Koós Ottót 101. szüle-
tésnapja alkalmából. 

Koós Ottó ma is jó 
egészségben és szellemi frissességben él szeretett feleségével, akivel 72 esz-
tendeje tartoznak össze, bár a II. világháború és a hadifogság 12 esztendőt 
elvett tőlük, de a hűséges várakozás után – ma már elmondhatják – 60 éve él-
nek boldog házasságban. Koós Ottó ma a legidősebb Ludovikát végzett tiszt, 
s szintén a legidősebb olyan hadifogoly, aki megjárta a Gulágot, s egyben a 
Vitézi Rend legidősebb tagja. 

MONDJON EGY KARÁCSONYI 
TÖRTÉNETET!

Az elmúlt évek hagyományaihoz 
híven a Gödöllői Civil Kerekasztal 
Egyesület Vezetősége idén is szere-
tettel várja a civil szervezetek kép-
viselőit, városunk polgárait a Civil 
Karácsonyra a Főtéren, a gyönyö-
rű karácsonyfánál december 16-
án, pénteken 15-17 óráig!

Ez alkalommal közös énekléssel 
szeretnénk kezdeni, majd – folytat-
va a jól bevélt hagyományunkat – 
örömmel fogadjuk, ha megosztják 

az egybegyűltekkel legszebb szív-
hez szóló karácsonyi történetüket, 
emlékeiket, vagy akár legkedve-
sebb versüket!
Meleg tea, marinált-fokhagymás 
mangalicazsíros kenyér és a szer-
vezetek által kínált finomságok 
mellett kötetlen, jó hangulatban 
szeretnénk együtt ünnepelni mind-
azokkal, akik egész évben önkén-
tesen fáradoztak a város szebbé 
tételén.

16-17 óráig pedig a Megújult Nem-
zedékért Alapítvány vár mindenkit 
bábműsorával és élő gospel muzsi-
kával!

A korábbi évek ha-
gyományait folytat-
va, az idén is közel 
1200 gödöllői óvodás 
találkozhatott a Mi-
kulással a Gödöllői 
Lokálpatrióta Klub 
Mikulásmozi prog-
ramjának keretében. 
A kicsik számára egy-
aránt örömöt jelentett a nagyszakállútól kapott ajándék, valamint a Gödöllői 
Városi Mozi jóvoltából készített összeállítás, aminek során ez alkalommal A 
legkisebb ugrifüles és barátainak kalandjai ismerhették meg. A rendezvényt 
a csokimikulásokkal, szaloncukorral a TESCO gödöllői áruháza támogatta. 

A részben gödöllői tagokkal (Lőrincz Károly-ének, Me-
gyesi Balázs-basszusgitár) muzsikáló, hét éve működő 
Asphalt Horsemen nemrégiben jelentette meg második 
albumát; a Bortherhood névre keresztelt lemez megvásá-
rolható a nagyobb lemezboltokban és a zenekar honlapján 
(asphalthorsemen.com). A southern-rockot játszó társaság 
már túl is van a nagy sikerű lemezbemutató koncertjén, és 
azóta is, ha csak tehetik, színpadra állnak. Ráadásul azt is 
megszokhattuk tőlük, hogy időnként csendesebb verzióban is előadják dalaikat. Nos, ez fog történni most is: 2016. 
december 16-án, 19 órától Gödöllőn, a Tűztorony Kávézóban adnak akusztikus koncertet a flaszter lovasai, amo-
lyan családias karácsonyi évzáró jelleggel! Mindenkit szeretettel várnak! Asztal, illetve aszfaltfoglalás ajánlott!

állatSágok Irka módra

Darwin parázik

Asphalt Horsemen élőben, 
a Tűztorony Kávézóban!

Koós Ottó: 101. születésnap 

Találkozás a Mikulással

CIVIL KARÁCSONY 
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Már megint egy könyv a legnépsze-
rűbb sportágról, fanyaloghatnak 
egyesek (nem szereti a focit csoport), 
viszont sokan a citromba harapás 
helyett arra a következtetésre jutnak 
majd, ha kézbe veszik a kiadványt, 
hogy jó kis könyv ez a labdarúgásról 
(imádja a focit csoport); pontosabb 
fogalmazva, annak rekordjairól, 
amit Keir Radnedge szedett csokor-
ba.

Nyilván nem annak szól a könyv, aki-
nek huszadjára is el kell magyarázni 
a les fogalmát vagy a közvetett és a 
közvetlen szabadrúgás közti különb-
séget, meg hogy a kapust portásnak 
is hívják, de nem azért, mert a pályán 
kívül éjszakai motelben teljesít szol-
gálatot. A vérbeli futballrajongóknak 
íródott, akik szerencsére rettentő so-
kan vannak. Nem véletlenül ez a leg-
népszerűbb sportág. Ezzel nyilván 
Amerikában, Indiában vagy éppen 
Ausztráliában nem értenek egyet, de 
mi Európában élünk, nálunk a barce-
lonai kerti törpe és a madridi CR7-es a 
legnépszerűbb labdarúgó.

A futballrekordok könyve legfrissebb, 
bővített kiadása tele van adatokkal, 
statisztikákkal, történetekkel, fényké-
pekkel, melyek segítségével mindent 
megtudhatunk a futballvilág rekordja-
iról, az azokat felállító játékosokról, 
csapatokról, edzőkről, stb.

A szerző minden egyes kontinensre 
elkalauzolja az olvasót, ahol az adott 
földrész országait sorra véve bemu-
tatja azok legjobbjait, kiemelkedő 
eredményeit vagy éppen legnagyobb 
kudarcait. Itt most tényleg nemcsak a 
futballnagyhatalmak és a kishalak ná-
ciói szerepelnek a lapokon, hanem a 
labdarúgás szempontjából porszemnek 
minősülő nemzetek is (például Ameri-
kai Szamoa, akik olyan verést kaptak 
Ausztráliától, hogy még most sem tér-
tek magukhoz: mindenesetre 31 gólt 
kapni azért művészet). Természetesen 
a vb-ék, eb-ék, Copa América-ák és 
minden létező jelentős kupasorozat 
legjei is helyet kaptak a könyvben 
(például a világbajnokságok történeté-
nek leggyorsabb gólját a „Boszporusz 
bikája”, Hakan Sükür vitte véghez, aki 
11 másodperccel a kezdés után kö-
szönt be Dél-Koreának), így senkinek 

sem lehet hiányérzete, ráadásul a női 
és az ifjúsági labdarúgás is bekerült a 
kötetbe.
Sokakban felmerül a kérdés: mi, ma-
gyarok vajon szerepelünk a könyv-
ben? Igen, több magyar vonatkozású 
rekorddal is találkozhatunk, és itt most 
nem az 1982-es spanyolországi világ-
bajnokságon elért 10-1-es El Salvador 
elleni KO-ra gondolunk (ami viszont 
a legnagyobb különbségű győzelem a 
vb-ék történetében). Szóval akad még 
a könyvben magyar csoda. Meg szám-
talan más is, de nem illik lelövöldözni 
a poénokat. De azért párat puffogta-
tunk: ki gondolta volna, hogy vb-selej-
tező mérkőzésen a legfiatalabb egy to-
gói legény volt a maga 13 évével, míg 
az ellenpontot egy 46 éves virgin-szi-
geteki focista szállítja. Meglepő, de 
igazi háború is tört már ki futballeccs 
következtében két közép-amerikai or-
szág között, de az is hihetetlen, hogy 
Németország válogatottját 1928 óta 
összesen 10 (!) szövetségi kapitány 
irányította (ugyanettől az évtől kezdve 
mi 43 kapitányt fogyasztottunk, Bernd 
Storck a 44-ik).
Karácsonyfa alá kötelező olvasmány, a 
labdarúgást szerető férjnek, barátnak, 
gyereknek, szülőnek és ezek permutá-
ciójának. És akkor is Hidetosi Nakata 
a legismertebb japán labdarúgó a vilá-
gon, bár semmilyen 10-es listára sem 
fért fel. A Nemzetközi Labdarúgó Szö-
vetségnek, a FIFA-nak 211 tagországa 
van, míg az ENSZ-nek „csak” 193. 
Győzött a foci!
(Keir Radnedge: Futballrekordok 
könyve)                (ch)

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

A zöld gyep legjobbjai

December 2-án a Művészetek Háza Gödöllő megújult színpadán 
először, összesen tizedszer játszotta el a Garabonciás Színtársulat 
Rostand drámáját, s ezzel a jubileumi előadással búcsúztatták az 
előadást. A tízedik alkalommal is telt házas produkciót a hazai szín-
házi élet több neves alakja, többek között Halász Judit, Pápai Erika, 
Pécsi Ildikó,  Haumann Péter és Székhelyi József is megtisztelte 
jelenlétével. 

Recycle, azaz újrahasznosítás – ez a 
címe a Cimbaliband új albumának, 
aminek hivatalos  bemutatójára de-
cember 7-én kerül sor, s aminek a 
dalaiból a november eleji gödöllői 
koncerten már ízelítőt kaphatott 
a közönség. Az összeállítás több 
szempontból is különlegességnek 
számít, egyrészt mert az albumon 
Danics Dóra (Az X-faktor 2013-as 
győztese) szólaltatja meg a dalokat, 
másrészt, mert a hanghordozó első 
kiadványai kazettán jelentek meg,  
s majd néhány nap elteltével kerül-
nek a boltokba a cd-k.  A zenekarról 
és az új albumról Unger Balázzsal 
beszélgettünk.
– Kezdjük azzal, ami most a ra-
jongóitokat nagyon sokat foglal-
koztatja: Miért történt a váltás az 
énekesi poszton?
– Sokakat meglepett a váltás éne-
kesnő poszton, amiről a mai napig 
rengetegen kérdeznek, meséljem 
el mi történt. Szita Eszterrel kilenc 
évig dolgoztunk együtt, és meg-
határozó tagja volt a zenekarnak. 
Emiatt is nehéz volt ezt a döntést 
meghoznia, nekünk meg elfogadni, 
de megértettük. Ő amellett, hogy 
kiváló énekesnő, óvónőként dolgo-
zik, s ez a munka számára rendkí-
vül fontos. Ezt viszont nehéz volt 
összeegyeztetni a Cimbaliband évi 
közel másfélszáz koncertjével, ami 
között egyre több a külföldi fellé-
pés. Eszter úgy döntött elválnak 
útjaink, de sosem lehet tudni mikor 
keresztezik ismét egymást, hiszen 

nem személyes konfliktus áll a dol-
gok hátterében.  
– Danics Dórára hogy találtatok rá?
– Érdekesen! A Művészetek Völ-
gyében egy pult előtt sorban álltunk, 
és az előttem álló lánynak meg-
szólalt a mobiltelefonja, aminek a 
csengőhangja a Cimbaliband egyik 
dala… Ő volt Dóra. A közös mun-
kára az ő elkötelezettségei miatt so-
kat kellett várni, de megérte. Az új 
album vele készült el. Nagyon ma-
gáénak érzi ezeket a dalokat. A ter-
vek szerint rendszeresen találkoz-
hat majd vele a közönség 
a koncertjeinken. De ez 
csak egy része a válto-
zásoknak, a zenekarba 
ugyanis az elmúlt idő-
szakban két másik új tag 
érkezett: Babos Lőrinc 
ül a dobnál, a nagybőgő-
nél pedig Tóth Gergely. 
A pengetős poszton to-
vábbra is öcsém Unger 
Gergő segíti a zenekar 
munkáját, Solymosi Má-

téval pedig mint első 
hegedűs, folytatjuk 
2009-ben megkezdett 
közös munkánkat. 

– Miért került az új anyag ép-
pen kazettára? 
– Különlegességnek szántuk, 
limitált példányszámban… mi 
sem számítottunk rá, hogy ek-
kora siker lesz. Úgy tűnik na-
gyon kevés lesz!
– Recycle. Mit hasznosít újra 
a Cimbaliband? 
– Népzenei hagyatékunkat. 
Szeretnénk ezzel a műfajjal 
minél több fiatalt megszólítani, 

egyfajta „bulizenét” adni nekik. A 
dallamvilág most is népzenei ala-
pokra épült, átdolgozva, modern, 
mintegy világzenei köntösbe búj-
tatva azokat is megragadják ezek a 
dallamok, akik az autentikus népze-
nére nem nyitottak. Közülük sokan 
válnak később a valódi népzenének 
is rajongójává. Egy példa: már kö-
zel harminc olyan gyerekről tu-
dunk, akik a Cimbaliband dalainak 
köszönhetően kezdtek el népzenét 
tanulni! És azt hiszem, ez a legna-
gyobb siker.                                 jk

Elbúcsúzott a Cyrano

Idén is rangos koncertek gazdagítják 
az adventi heteket. A Királyi Kastély-
ban december 3-án Bogányi Gergely, 
Bogányi Bence és Jávorkai Sándor, 
december 4-én pedig a Gödöllői Szim-
fonikus Zenekar adott nagyszabású 
hangversenyt, amellyel egyben fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte. A 
kastély lovardájában megtartott koncerten Beethoven IX. szimfóniája csen-
dült fel olyan kiváló szóló énekesekkel, mint  Fodor Beatrix (szoprán), 
Megyesi Schwartz Lúcia (alt), Horváth István (tenor) és Cser Krisztián 
(basszus), közreműködött a kibővített Vass Lajos kamarakórus (művészeti 
vezető: Somos Csaba). Vezényelt: Horváth Gábor.
A rendezvényen Gémesi György polgármester mondott köszöntőt, s termé-
szetesen a születésnapi torta sem maradt el.            bj

***
A szimfonikus zenekar tájékoztatja a tisztelt zenebarátokat, hogy az Év-
köszöntő Koncert iránti óriási érdeklődés miatt kellő számú jelentkezés ese-
tén, egy délutáni előadást is tartanak. 
Az előadás időpontja: január 8., vasárnap, 15.30 óra. Jelentkezési határidő: 
december 15., a jelentkezéseket e-mail cím és mobilszám megadásával vár-
ják a evagordos.eva@gmail.com e-mail címre vagy a 06/20-339-3270-es 
számra. A jelentkezőket e-mailben értesítik a jegyvásárlás elindításáról.

Új zenekAri tAgokkAl készült A friss CimBAliBAnd AlBum

népzenei hAgyAték Új köntösBen

December 4-én a 
Megyenapon rangos 
elismerést  kapott a 
Cimbaliband.  A Kö-
zép-Magyarországi 
Folklórszövetség 
Pest Megye Népmű-
vészetéért díjat ado-
mányozott a zenekar 
részére. A díjat Un-
ger Balázs, a zene-
kar vezetője vette át.

Adventi koncertek és születésnap a kastélyban
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Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gö-
döllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:

Lassan végéhez közeledik a Gödöllő várossá válásának
jubileumi éve, így már csak néhány válogatás marad
hátra, a különleges lapszemléből, ami lehetőséget
adott számunkra, hogy bepillanthassunk az 50 évvel
ezelőtti Gödöllő örömeibe és gondjaiba.
A város egyko-
ri életére ren-
geteg esemény
volt hatással.
Az atlétikai EB,
aminek sporto-
lóit az újonnan
épített és akkor
ultramodernnek
számító egye-
temi kollégiu-
mi épületekben
szállásolták el
épp úgy foglal-
koztatta az itt
élőket, mint a
vietnami há-
ború, aminek
szenvedőivel
szolidaritást vállaltak. Amint arról év közben is ol-
vashattak. Talán a számtalan állásfoglalásnak, „vi-
etnami szombatnak” is köszönhető volt, hogy amikor az
MSZMP IX. kongresszusára a Vietnami Dolgozók Pártja
Politikai Bizottsága küldöttsége hazánkba érkezett,
Gödöllőre is ellátogattak.
Mint ahogy arról a Pest Megyei Hírlap beszámolt, a
Ganz Árammérő Gyárban 2200 dolgozó várta a vietnami
vendégeket, akiket Berczeli Béla igazgató, és Cseh
Németh László, a gyár párttitkára köszöntött.
A nagypolitika mellett persze ott voltak a minden-
napok problémái is, rendszeres visszatérő téma volt
például a közlekedés. Mint a lapból kiderül, a HÉV –

vel és busszal közlekedők gyakran keveredtek vitába a
jegykezelőkkel, akik a hónap első napjaiban nem akar-
ták elfogadni az előző havi bérletet, annak ellenére,

hogy az már akkor
is a következő hó-
nap ötödikén éjfé-
lig volt érvényes.
Szerencsére az
utasok nem hagy-
ták annyiban a
dolgot és mivel a
kötekedő kalauzok
mindig „felsőbb
utasításra” hivat-
koztak, egyszerűen
a nyilvánossághoz
fordultak, a HÉV
és az akkor a bu-
szokat üzemeltető
MÁVAUT vezetése pe-
dig igazat adott az
utasoknak és azon-

nal intézkedett a „félreértések” megszüntetése ér-
dekében.
De nem csak a kekeckedő kalauzok bosszantották az
utasokat, hanem a vandálok is. Bizony, már akkor is
léteztek és nem tétlenkedtek. December elején például
a Dózsa György úti temetőben hatvanhat sírt rongáltak
meg. A fejfákat összetörték, a márványlapokat le-
döntötték, a szobrokat megcsonkították. A rendőrség
széles körű vizsgálat eredményeként a hónap végére
elfogtak az elkövetőket, egy 21 éves és egy 23 éves
férfit, aki – mint kiderült – részegen duhajkodtak, és
a temetőben tombolták ki magukat.

Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét

50 éve történt Festőként mutatkozott be náray tamás

Válogatás a Stanton Chase-ben
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December 4-én Újjé, a ligetben! cím-
mel aKávéházi Esték sorozat aVáros-
liget és a Fővárosi Állat- és Növény-
kert születését, történetét járta körül,
sztorikkal, érdekességekkel tarkítva.
Ebben – L. Péterfi Csaba vendége-
iként – Saly Noémi Budapest-törté-
nész és Hanga Zoltán, a budapesti
állatkert szóvivője segédkezett.Az est
zenei betétjeit Buka Enikő, a Chopin
zeneiskola igazgatója és Fodor Lász-
ló adta elő.
A ligetben tényleg nagyszerű volt.

Már amikorra elkészült, előtte ugyanis
a népeknek nem nagyon volt szóra-
kozási lehetőségük. Pesten szűkösek
voltak a lakásfeltételek, a szobákban
nemcsak emberek, hanem poloskák,
patkányok is tartózkodtak és a későbbi
liget területe is mocsaras, békás ingo-
ványnak számított. Éppen ezért 1794-
ben Boráros János városbíró (róla ne-
vezték el a teret, a hegy levének nincs
köze hozzá) javasolta, hogy a szóban
forgó területet alakítsák mulató- és
üdülőhellyé, ahol a zöld környezetben
az emberek kikapcsolódhatnak. A do-
log nem volt zökkenőmentes, az évek
teltek, míg végül 1813-ban Nebbien

Henrik műkertész terveit fogadták el,
aki valódi népkertet kívánt teremteni.
Mindez potom 700 ezer koronába ke-
rült volna, de ezt 300 ezerre csökken-
tették. Az adományozás is kudarcot
vallott: csak 45 ezer folyt be, tekint-
ve hogy az arisztokrácia nem nagyon
nyúlt a zsebébe (köztük a Grassalko-
vichok sem).ANebbien-tervben szere-
pelt többek között három sziget (drót,
páva, hattyú), egy drótból kialakított
híd, nyaralók és számtalan egyéb látvá-
nyosság. A területrendezés után meg-
kezdte„működését“aVárosliget,vurst-
lival, körhintával, céllövöldével, nép-

szórakoztató műsorokkal (erőembe-
rek birkózása), állatviadalokkal (ha-
mar betiltották), kötéltánccal. Hihe-

tetlen, de volt olyan, aki a
Duna fölött sétált át a köté-
len, hátán egy emberrel.
A reformkor is tovább

emeli a Városliget nívóját,
ugyanis megjelennek az ál-
landó mutatványosbódék,
a mulatónegyed is válto-
zatosabb, mint korábban,
gombamód szaporodnak az
éttermek, ráadásul az omni-
buszok is tömve érkeznek.

Ugyancsak a reformkorhoz köthe-
tő az állatkert létrejötte. Az 1850-es
évek végén pattant ki az ötlet, hogy
ha már Bécsben és másutt is van, le-
gyen nálunk is! Egy részvénytársaság
jóvoltából (az igazgató Xantus János
volt) 1866. augusztus 9-én megnyitot-
ta kapuit az intézmény, 600 különböző
állattal. Ma egyébként 870 faj 10 ezer
egyedét láthatja a közönség, de ami
nagy különbség: a kezdetekkor nem le-
hetett találkozni oroszlánnal, jaguárral
vagy éppen tigrissel. Akkoriban a maj-
mok, a papagájok és társaik népesítet-
ték be a „vidéket“. Deák Ferenc ked-

vence Kristóf, a barnamedve volt. A
politikust minden nap megtalálhatták
az érdeklődők az állatkertben (a rácson
túl, természetesen). A korabeli legenda
úgy tartja, hogy a kiegyezés szövegét
is a mackónak olvasta fel először...
A Grassalkovichok szűkmarkúsá-

gának ellenpontjaként meg kell em-
líteni, hogy Erzsébet királyné és Fe-
renc József voltak azok, akik az első
zsiráfot az állatkertnek adományozták
(neve: őmagassága).
Közben a Városliget sem pihent.

1860 körül lóversenypálya (1919-ig),
gyógyfürdők épültek és egy korcso-

lyapálya is kinőtt a földből. Utóbbi
bővítését a gödöllői születésű Fran-
csek Imre vitte véghez, aki a meghí-
vott Saly Noémi dédnagyapja volt;
Gödöllő díszpolgára, Vass Károlyné
Babi néni ugyancsak Francsek leszár-
mazott (Noémi másodnagynénje).
Az 1896-os Millennium nagy

változásokat idézett elő: számtalan
épülettel gazdagodott a terület (pl.
Vajdahunyad vára, Műcsarnok, stb.).
Vagyis szóljon az Újjé, a Ligetben
nagyszerű című nóta. Ami egyébként
nem is magyar, hanem egy amerikai
sláger magyarítása...
És az állatkert? A kezdeti népsze-

rűségét elvesztve a szervezőknek ki
kellett találni valami olyat, ami be-
csalogatja az embereket. Ezért mu-
tatványosok, tűzijáték vagy éppen a
szakállas hölgy jelentette azt a pluszt,
amiért érdemes volt bejönni. Meg
persze a néprajzi mutatványok is sok
embert vonzottak: indiánokat, eszki-
mókat, szingalézeket vagy éppen né-
gereket (korabeli szóhasználattal) le-
hetett látni, eredeti környezetükben.
Az sem biztos, hogy sokan tudják,
hogy a vízilovak 1932 óta a Széche-
nyi fürdő vízében áztatják testüket
(nem konkrétan, hanem át van vezet-
ve a víz a fürdőből).
A legnagyobb krízist a második

világháború jelentette a Városliget és
az állatkert számára. Utóbbi legtöbb
épületét teljesen lebombázták, az ál-
latok éhen haltak, a krokodilok meg-
fagytak a hidegben, sokukat a környé-
ken lakók elvitték és megették. 2500
állatból csak 24 élte túl a háborút...
Azóta azonban sok idő eltelt, az

1945 utáni kommunizmus rányomta
a bélyegét a területre, de ez a legtöbb
ember számára ismert történet.

(kr)

Náray Tamás nevét divattervező-
ként ismerjük, most azonban fes-
tőművészként mutatkozott be KO-
RIDOR című kiállításán a Stanton
Chase-ben, ahol a 2011 és 2016
között festett képei közül mutat be
válogatást. A tárlat jó sokáig váratott
magára, Náray Tamás ugyanis 17
éve fest, képei közül jó néhány már
komoly nemzetközi gyűjteménybe is
bekerült.
Hogy miért kellett a kiállításra

több, mint másfél évtizedet várni?
Nos, akik ismerik az alkotót, jól
tudják, önmagával is szigorú kriti-
kus, aki nem érezte magát késznek a
teljes megmutatkozásra – mondta a
megnyitón Jerger Krisztina, a kiál-
lítást rendező művészettörténész.
A tárlaton a korábbi, egymáshoz

kapcsolódó geometrikus műalkotá-
sok, mellett az újabb, műfaját tekint-
ve lírai absztrakt festményekből lát-

ható válogatás. A képek kiállításánál
figyelembe vették a tér adottságait,
hiszen nem egy klasszikus kiállítóte-
rembe kerültek NárayTamás munkái,
hanem elegánsan berendezett iro-
dákba, tárgyalóba. A kiállítás címe,
a KORIDOR, amelyen végighaladva
megismerjük festészetét, utalás az
eddig megtett útjára.
A képek a lélekre hatnak, olyan

alkotások, amik érzelmeket hoznak a
felszínre és új dimenziókba repítik el
a szemlélőt.

(ny.f.)

a ligetben és az állatkertben is nagyszerű

Folytatódtak a Kávéházi Esték
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HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
December 10-én, szombaton 

9-11 óráig: 

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel: 
dr. Horváth Márk állatorvos

 Tel.: 06/20-38-55-726

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

Itt a hIdeg, még nem késő elkezdenI a 
madarak etetését
Ha elkezdtük etetni a mada-
rakat, csak tavasszal hagyjuk 
abba. Az sem mindegy, mivel 
etetünk.

Télen nem minden madarunk vonul 
melegebb tájakra, sok faj itt marad. 
Kevésbé ismert tény, hogy tőlünk 
északabbra fekvő területekről hoz-
zánk jönnek telelni a madarak.

Az etetés nagy segítséget jelent a 
környékbeli madaraknak, mi pedig 
gyönyörködhetünk a színpompás 
forgatagban az etető környékén. A 
gyerekek is előszeretettel figyelik a 

sürgés-forgást, szívesen segítenek az 
etető töltögetésében.

Az etetési időszak az első fagyok 
beálltával (általában október vége, 
november eleje) kezdődik, és április 
végéig is eltarthat. A költési időszak 
kezdetén az etetést abba kell hagyni. 
Ha elkezdtük az etetést, akkor egész 
télen gondoskodnunk kell annak 
folyamatosságáról, mert a kistestű 
madarak kevés tartalékot tudnak fel-
halmozni. Ha nincs feltöltve az etető, 
a rövid nappalok alatt máshol nem 
tudnak táplálkozni akár egy éjszaka 
alatt is könnyen elpusztulhatnak.

Nem feltétlenül kell kész madáre-
tetőt vásárolni, akár néhány perc alatt 
lehet készíteni egy üdítős palackból, 
tejes dobozból, illetve kis kézügyes-
séggel barkácsolhatunk is. Ezzel a 
gyerekeket is le lehet kötni.

Amennyiben nem tudjuk biztosíta-
ni, hogy naponta többször eltávolít-
suk az eleséget fedő hóréteget, akkor 
gondoskodjuk fedélről az etető fölé, 
mert a hó alatt lévő eleséggel nem se-
gítünk a madaraknak.

Etethetünk nö-
vényi magvakkal, 
nem sózott, nem 
pirított fekete nap-
raforgóval, amit ke-
verhetünk muharral, 
kölessel. Dióbelet, 
mogyorót, földi mo-
gyorót is adhatunk 
kiegészítőként. A 
diót elég megtörni, 
szétnyitni, nem kell 
kiszedegetni a di-
óbelet. Állati zsiradékkal, nem sós, 
nem kifőzött szalonnával, faggyúval, 

illetve készen vásárol-
ható úgynevezett cin-
kegolyóval. Ez faggyú, 
és magvak keverékéből 
készített eledel, amit 
csak fel kell akasztani 
a fa ágára. Tehetünk ki 
vajat, vagy lágy sajtot, 
amit a gyengébb csőrű 
madarak is előszeretet-
tel el fognak csipegetni, 
ezzel rengeteg kalóriá-

ra szert téve. Nagy kedvencük még 
a fák, borok ágaira felszúrt alma, 
amiből tehetünk a földre is. Az ete-
tőanyagokat legjobb, ha kombinál-

juk. Adhatunk még főtt rizst, főtt 
tésztát, akár levesben főtt zöldséget 
is, de soha ne tegyünk az etetőbe ke-
nyeret, kenyérmorzsát, ezek ugyanis 
megerjedve a madarak pusztulását 
okozhatják.

A vörösbegy és a rigók jobban 
szeretnek a talajon táplálkozni, ezért 
érdemes úgynevezett talajetetőt lét-
rehozni. Egyszerűen söpörjük el a 
lehullott leveleket, és csináljunk az 

etetőhely fölé ágakból, nádszövet-
ből, műanyag fóliából féltetőt, ami a 
hótól megvédi a területet. Az ide he-
lyezett táplálékot szívesen fogyaszt-
ják a verebek is.

Tegyünk a munkahelyünk, iro-
dánk, vagy akár a tanterem ablakába 
egy virágalátétet. Ezt akár kétoldalas 
ragasztóval is rögzíthetjük leesés el-
len, töltsük fel, és hamarosan megje-
lennek az első vendégeink. Néha a 
mókusok is megdézsmálják az etető-
ket. Ha nincs az etetőtálca fölött tető, 
akkor naponta többször söpörjük ki a 
havat, hogy hozzáférjenek a madarak 
az eleséghez. Érdemes néhány ki-
sebb lyukat fúrni az etetőtálca aljára, 
ahol a víz ki tud folyni.

Ha tehetjük, helyezzünk el az ete-
tő közelében itatót is, mert a mada-
raknak a téli napokon is szükségük 
van folyadékra. Lehetőleg naponta 
többször törjük, olvasszuk fel a je-
get, hogy tudjanak inni a kis tollas 
barátaink. Cserébe a gondoskodásért 
tavasztól minden nap elkényeztetnek 
énekükkel, miközben rengeteg ro-
vartól szabadítják meg környezetün-
ket.                                  hirpress.hu

Ünnepi hangulatot szeretne vará-
zsolni a lakásban? Mikulásvirág, 
karácsonyi kaktusz, begóniák, mint 
asztaldíszek.

Pompás mikulásvirág
Az ünnepi hangulat sztár-
növénye a mikulásvirág. 
Ahhoz, hogy minél tovább 
díszítsen, helyezzük a la-
kás legvilágosabb részére, 
18-22 °C-os szobába. Ha 
a talaj felszíne száradni 
kezd, akkor alaposan ön-
tözzük meg, a felesleges 
vízet a cserépalátétből 
mindig öntsük ki. Tápol-
datos öntözéssel még to-
vább fokozhatjuk a „virágzást”. Ha 
nem sajnáljuk, hajtáscsúcsait ad-
venti koszorú díszítésére is felhasz-
nálhatjuk.

Tucatnyi árnyalatú karácsonyi 
kaktuszok
Néhány éve még csak a hagyo-
mányos ciklámen-piros párosban 
jutottunk bimbós karácsonyi kak-
tuszhoz, de manapság a fehértől a 
pirosig ezernyi árnyalatban válogat-
hatunk a virágos példányok között. 
Ne tartsuk túl meleg helyen, mert 
gyorsan elvirágzik. Ha az ünnepi 
asztal díszeként szánjuk, csak rövid 
időre vigyük a meleg szobába.

Buja begóniák

Hosszan tartó és sokszínű virágaival 
a begóniák is méltó díszei az évvé-
gi ünnepeknek. Az alábbi képen is 
látható Lorraine begónia a meleget 

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

Illatos szobadíszek: vanília, mir-
tusz és kávé

Vanília, fahéj, kávé, cseresznyemir-
tusz. Mi más jutna az eszünkbe 
ezekről a csodálatos illatokról, mint 
a karácsony? Nem mindenki tud-
ja azonban, hogy a vanília növény 
egy liánszerű, kúszó orchideaféle. 
A vanília virágainak színe változa-
tos: rózsaszín, narancs, pink, krém-
színű, vagy zöldes-sárga is lehet. 
Szirmaikat csoportosan, hajnalban 
nyitják ki, és késő délután csukják 
őket vissza. Ha jól tartjuk, 6-8 héten 
keresztül virágzik.         edenkert.hu

Milyen növények illenek a karácsonyi 
hangulathoz?

A kutyák alapvetően húsevő állatok, 
ezért táplálékuk fő alkotóelemei a 
hús, illetve a különböző állati ere-
detű tápanyagok (tojás, tejtermékek, 
zsír, kötőszövet stb.). Mindezek 
mellett a kutyák olyan sikeresen 
alkalmazkodtak az emberrel való 
együttéléshez, hogy manapság 
táplálékukat jelentős részben 
növényi eredetű alapanyagok is 
alkotják (gabonafélék és zöldsé-
gek).
Ezt bizonyítja az a tény, hogy 
bélcsatornájuk arányaiban is jóval 
hosszabb, mint a kizárólag hússal 
táplálkozó állatok emésztőrendszere 
és fejlettebb vakbéllel is rendelkez-
nek, ami pedig azoknak a baktériu-
moknak ad otthont, amelyek a ne-
hezen emészthető növényi anyagok 
lebontását végzik.
Napjainkban a kutyák inkább tápot, 
kevésbé „házikosztot” fogyaszta-

nak. A kutyatápok előnyö-
sek abból a szempontból, 

hogy hosszú az eltarthatóságuk, 
könnyű az elkészítésük (hiszen csak 
ki kell tálalni), és egységes a bel-
tartalmuk, ami mindaddig azonos 

marad, ameddig ugyanazt a tápot 
etetjük.
Néha azonban belefér egy kis juta-
lomfalat az étrendjükbe, süssünk ne-
kik ünnepi kutyakekszet!

Mézes kutyakeksz
Hozzávalók (kb. 2 és fél tepsihez): 
150 g búzaliszt, 200 g zabpehely, 2 
evőkanál méz, 2 tojás, 150 ml tej, 1 

teáskanál csirke vagy marhahúsleves.
Elkészítés: a hozzávalókat jól össze 
kell keverni, kis tallérokat formáz-
ni az összegyúrt masszából, majd 
a tepsibe helyezett sütőpapírra kell 
tenni őket. Az előmelegített sütőben 

220 fokon 10-15 percig kell süt- 
ni. Utána a sütő ajtaját ki kell 
nyitni és így hagyni a kekszeket 
megkeményedni.

Fűszeres kutyakeksz
Hozzávalók (kb. 15 darabhoz): 
1 evőkanál olívaolaj, 1 evőkanál 
liszt, 2 tojás, 2 evőkanál felvá-

gott petrezselyem, vagy pitypangle-
vél.
Elkészítés: a hozzávalókat jól össze-
keverni, majd egy teáskanállal kis 
adagokat kell formálni belőle, me-
lyeket a tepsibe helyezett sütőpapír-
ra kell tenni és az előmelegített sütő-
ben 180 fokon 15 percig kell sütni. 
Majd a kekszeket a kinyitott sütőajtó 
mellett megkeményedni kell hagyni.

Adventi kutyakeksz recept
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A Gödöllöi Taekwondo SE
sportolói, Czeba Mihály 6. da-
nos mester vezetésével vettek
részt az idei év egyik legran-
gosabb taekwondo versenyén,
a szolvéniai SloOpen-en, ahol
összesen 11 érmet nyertek.

A viadalra 16 országból több mint
650 nevezés érkezett. A gödöllői csa-

patot kilenc versenyző mellet Vajko-
vics Ferenc 3. danos mester bírókén
képviselte. A rangos nem-
zetközi mezőnyben kiváló
eredmények születtek. A
Taekwon-do SE versenyzői
három arany-, öt ezüst- és
három bronzéremmel térhet-
tek haza. Kimagasló teljesít-
ményt nyújtott Polgár Kris-

tóf, aki egy arany- és két ezüstérmet
szerzett, mellette Faragó Levente 1.
danos mester három ezüstéremmel
gazdagította gyűjteményét.

-li-

harcművészet – sloopen szlovénia

11 gödöllői érem

December 3-án kiemelkedő
jelentőségű sportversenyt
rendezett a GEACés aMagyar
Atlétikai Szövetség (MASZ)
Közép-Magyarországi Régió-
ja a Sport XXI. Program kere-
tein belül.

A remek hangulatú versenyen két
korosztályban indulhattak az atléták.
U11-ben 35 csapattal 280 gyerek
vett részt, míg az U13-as korosz-
tályban, 23 csapatban 184 gyermek
versenyzett, megdöntve ezzel az idei
országos részvételi rekordot. A ren-

geteg szülővel, nézővel, edzőkkel
együtt több mint 1000 fő tartózko-
dott a szinte teljesen megtelt SZIE
Sportcsarnokban, bizonyítva az atlé-
tika és a Sport XXI versenyrendszer
népszerűségét és létjogosultságát. A
közel 500 versenyzőből 70 a GEAC
és a hozzájuk csatlakozó Szent Imre
és Erkel iskola színeiben indult, ami
szintén óriási eredmény. A hazai
U11-es versenyzők hat csapattal in-
dultak és az GEAC „A” formáció
az igen előkelő 5. helyen végzett
(tagjai:Kriszt Sarolta, Tóth-Sztav-
ridisz Szófia, Benke Alexandra,

Lukács Gabriel-
la, Hiripi Han-
na, Fodor Péter,

Grünwald Tamás, Lippai Csaba).
A GEAC „D” a 17., a GEAC „B” a
22, a GEAC-Erkel a 24. a GEAC-
Szent Imre a 27., míg a GEAC „E”
csapata a 31. pozíciót szerezte meg.
Az U13-as korosztályban a GEAC
„C” a 11., a GEAC „B” a 17. lett,
míg az „A” formáció versenyen kí-
vül indult. Említést érdemel, hogy a
versenybírók segítői – közmegelé-
gedésre – a GEAC aktív ifjú atlétái
voltak. Edzők: Körmendy Katalin,
Kovács Gábor, Kovács Zoltán Ga-
danecz György és Pál István.

-kb-

atlétika – sport XXi. program
Teltházas verseny a SZIE-csarnokban

Az elmúlt héten két mérkőzést is
játszottak a gödööllői futsal csapa-
tok. A MAG-LOG Team CFT Gödöllő
előbb Miskolcon nyert 7-6-ra, majd
hazai pályán, vendégként múlta
felül a SZIE csapatát 3-2-re, míg az
„egyetemisták” a házi rangadó mel-
lett a Gyöngyöstől kaptak ki 5-4-re.

Feljövőben van Baranyai Pál együttese,
miután hatpontos héten van túl. A miskolci
párharc igazán fordulatosra sikeredett. Az
első 20 percben mindkét csapat három gólt
szerzett, majd a folytatásban a MAG-LOG
csapata 6-3-as előnyre tett szert öt perc alatt.
Ez az előny a 35. percre elolvadt és úgy né-

zett ki, hogy a házigazdák kiharcolják a dön-
tetlent, de a gödöllői játékos-edző az utolsó,
39. percben megszerezte a győztes találatot,
így városunk csapata örülhetett.
A sereghajtó Szent István Egyetem csapata
nem várhatta nagy reményekkel a negyedik
helyen álló gyöngyösiek elleni meccset, a
látottak alapján viszont elmondható, hogy
sokkal több van ebben a gödöllői alakulat-
ban, mint azt az eredménysora igazolja. A
Heves megyeiek 5-4-re nyertek ugyan, de
ugyanez az eredmény akár fordítva is el-
mondható lett volna.
Következett a házi rangadó, ami azért is
volt pikáns, mert a csoportutolsó, a fordu-
ló előtt az utolsó előtti helyen álló csapatot
fogadta. Az egyetemi csarnokba kilátogatók
egy igazán élvezetes és fordulatos meccset
láthattak, amelyen a rutinosabb játékosokat
felvonultató MAG-LOG Team CFT Gö-
döllő örülhetett 3-2-es győzelemnek, míg
Szabó György csapata elmondhatja, hogy

mindkét legutóbbi riválisa ellen győzelmi
esélyei voltak.
A MAG-LOG csapata 12 játéknapot köve-
tően 14 ponttal az ötödik, míg a SZIE nulla
ponttal az utolsó, 10. helyen áll csoportjá-
ban.
Futsal NB II. Keleti-csoport, 11. forduló
Miskolci EAFC – MAG-LOG Team CFT
Gödöllő 6-7 (3-3) Gólszerzők: Baranyai
Pál (2), Grúber Bálint (2), Magyar Zsolt,
Nagy Roland, Szente Tamás.
SZIE – Energia SC Gyöngyös 4-5 (2-3)
Gólszerzők: Somogyi Szabolcs, Mánfai
Milán, Annus Árpád (2).
Futsal NB II. Keleti-csoport, 12. forduló
SZIE – MAG-LOG Team CFT Gödöllő
2-3 (1-1) Gólszerzők: Beregszászi Béla,
Annus Árpád, illetve Nagy Roland (2), Mol-
nár Márton. -tt-

Futsal – siker és Félsiker
Kapaszkodik a MAG-LOG

Heti programajánló
Futsal NB II. Keleti-csoport, 13. forduló

December 9., péntek 19 óra
MAG-LOG Team CFT Gödöllő –
MVFC Berettyóújfalu II.
(Egyetemi sportcsarnok)

Rangadók hétvégéjét ren-
dezték Gödöllőn, ugyanis a
Gödöllő KC felnőtt és junior
csapata is előzhetett a tabel-
lán a Rév TSC ellen győzelem
esetén. Nos, ez csak a junio-
roknak sikerült, ugyanis míg
ők 30-25-re nyertek, a felnőt-
tek 25-17-re kikaptak.

Bartos Gábor együttese úgy lé-
pett pályára fővárosi ellenfele el-
len, hogy ha nyer, akkor akár az
első helyre is felléphet az NB II.
Északi-csoportjában a tabellán. Ez
végül nem sikerült, ugyanis a ven-
dégek magabiztosan nyerték meg
a találkozót, ezzel ők kapaszkod-
tak fel az élmezőny aljához, míg
a GKC két pont hátránnyal, a lis-
tavezető Tatabánya és Salgótarján
páros mögött, 13 ponttal maradt a

harmadik helyen a tabellán.
Az őszi első hely volt a tét a Gödöl-
lői KC – Rév TSC junior meccsen,
ugyanis mindkét csapat száz száza-
lékos mutatóval várta a párharcot.
Az első 30 perc után úgy nézett ki,
hogy Mácsár Gyula tanítványa-
inak nem sikerül a pontszerzés,
ugyanis két góllal vezettek a ven-
dégek az első félidőt követően (14-
16). A folytatásban viszont a gö-
döllői fiatalok parádéztak és végül
30-25-re verték riválisukat, ezzel
kilenc fordulót követően 18 pont-
tal, két pontos előnnyel vezetik a
tabellát csoportjukban.
NB II. Északi-csoport, 10. fordu-
ló: Gödöllői KC – Rév és Társai SC
17-25 (10-12)
Juniorok: Gödöllő – Rév TSC 30-
25

-lt-

kézilabda – két sima meccs, egy siker

Listavezető juniorok

Örömteli héten van túl a Gödöl-
lői RC. Előbb leigazolta a hat év
franciaországi légióskodás után
hazatérő Kötél Zsanettet (a
képen), majd megállapodott a
Penta Kft-vel, amely december
elsejétől lett a csapat névadó
szponzora, végül magabizto-
san, 3:0-ra verte a Palota RSC
csapatát.

Kronológiai sorrendben ha-
ladva az első nagy fogása
decemberben a Gödöllői
RC-nek Kötél Zsanett meg-
szerzése volt, akivel tovább
acélosodhat a csapat. A 2005
és 2007 között már egyszer
Gödöllőn játszó feladó ha-
tévnyi franciaországi légiós
élet után költözött haza és
választotta a GRC-t, többek

között a vezetőedző Borkovits Zoltán
személye miatt, aki a Vasasban már dol-
gozott együtt a válogatott feladóval.
A klub vezetőségének kitartó munkája
jóvoltából december elsejével ismét van
névadó támogatója a csapatnak. Az épí-
tőiparban tevékenykedő Penta Kft-vel
kötött megállapodás, ami újra anyagi
biztonságot teremthet a klub életében
egyelőre a bajnokság végéig szól, de ha

mindkét fél elégedett, akkor akár hosz-
szabb távú is lehet a támogatás, olvas-
ható a klub weboldalán.
A női NB I. alapszakaszának kilencedik
játéknapján a sereghajtó, az eddig még
szettet sem nyerő Palota RSC látogatott
Gödöllőre és távozott üres kézzel, miu-
tán a PENTA Gödöllői RC csapata 3-0-
ra nyert. Az immáron Kötél Zsanettel
felálló gödöllőiek 13 ponttal jelenleg a
hetedik helyen állnak a tabellán.
NB I. alapszakasz, nők, 9. forduló
Penta Gödöllői RC – Palota RSC 3:0 (19,
27, 15) -tl-

röplabda – kötél zsanettel és Főtámogatóval erősített a grc

Nem volt „palotaforradalom” Gödöllőn

Heti programajánló
Női NB I. alapszakasz, 10. forduló
December 11., vasárnap 18 óra
PENTAGödöllői RC –

LINAMAR-Békéscsaba RSE
(Egyetemi sportcsarnok)

Győrött rendezték meg a kard vi-
lágkupa-sorozat következő állo-
mását, a Gerevich-Kovács-Kárpáti
férfi kard egyéni és csapat Világku-
pa-versenyt, amelyen pástra lépett a
gödöllői Gémesi Csanád is. A GEAC-
SZIE kardvívója egyéniben a 23.,
míg a magyar csapa tagjaként a ha-
todik helyen végzett.

AGerevich-Kovács-Kárpáti Világkupa-ver-
senyen egyéniben 184 induló volt, köztük a
magyar vívók zöme, az olimpiai aranyérmes
Szilágyi Áronnal az élen. A csoportküzdel-
meket követően Gémesi Csanád a legjobb
32 közé jutásért a német Kindert verte 15-
13-ra és jutott ezzel tovább, ekkor még nem
lehetett tudni, hogy ez lesz a végállomás,
ugyanis a 16-ért a koreai Kim Junho ki-
használva Csanád totális rövidzárlatát, 15:5-
re verte a magyar bajnoki bronzérmes kar-
dozót. Összességében Gémesi a 23. helyen
fejezte be a győri Grand Prix-versenyt. A
gödöllői indulók közülGémesi Bence a 65.,
Mészáros Áron a 114., mígMorvai Ákos a
172. lett.A magyarok közül a legjobban az
idei ob-t nyerő Szatmári András szerepelt

a legjobban, aki a második lett, míg Szilágyi
Áron az 5. helyen végzett a nyári játékok
után az idei első világversenyén.
A magyar csapat tagjaként javíthatott a

hazai rendezésű világkupa szereplésén Gé-
mesi Csanád és részbenmeg is tette, ugyanis
a Szatmári András, Decsi Tamás, Szilágyi
Áron, Gémesi Csanád alkotta kardcsapat a
19 fős mezőnyben a 6. helyen végzett.Ami-
eink a nyolcaddöntőben a török válogatottat
verték 45-28-ra, viszont a franciák elleni
negyeddöntőt, ha hajszállal is, de 45-44-re
elbukták, így nem vívhattak éremért. Az
5-8. helyekért zajló asszókban az Amerikai
Egyesület Államokat verte csapatunk 45-42-
re, majd az 5. helyért a németektől kaptunk
ki 45-43-ra. A csapatversenyt Olaszország
nyerte, megelőzve Dél-Koreát és Oroszor-
szágot a dobogón. -tl-

vívás – kard világkupa

Gémesi Csanád: Csapatban jobban ment

FELHÍVÁS
A téliesre forduló időjárás, valamint a korai sötétedés miatt a
gödöllői skate park nyitva tartása 2016. november 14-től

megváltozott. 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

December 31-én ismét megren-
dezésre kerül a szilveszteri futás,
amelyre sok szeretettel várják az
érdeklődőket a szervezők.
A „Fussunk át 2017-be” elnevezésű év
végi kocogás rajtja a Dózsa György úton
található Erzsébet Szálló elől lesz majd.
A 2017 méteres távra 12 órakor dördül el
majd a képzeletbeli startpisztoly! A ren-
dezvény célja ezúttal is a futás, kocogás
népszerűsítése és az egészségre nevelés,
valamint természetesen az, hogy a spor-
tolni vágyók egy vidám kocogóssal bú-
csúztassák el a 2016-os esztendőt.

„Fussunk át 2017-be”
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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 

December 9., péntek, 16.30:
Zagyváné Molnár Ildikó (oboa, furu-
lya) növendékeinek hangversenye
December 9., péntek, 18.00:
Somodi Károly (trombita, furulya) 
növendékeinek hangversenye
December 10., szombat, 10.00:
Barabás Ildikó és Bordás Eszter 
(hegedű) növendékeinek hangver-
senye
December 13., kedd, 17.00:
Ferenczy Beáta (zongora) növendé-
keinek hangversenye
December 14., szerda, 17.00:
Zagyváné Molnár Ildikó növendé-
keinek kamarazenei 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

December 5-11-ig: 
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

December 12-18-ig: 
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

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

Még az idei évben megkezdődnek a Gödöllői 
Járásbíróság épületének rekonstrukciós (felújí-
tási és bővítési) munkálatai. Emiatt a bíróság 
új helyre, a Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 6. 
szám alatti épületbe költözik.

A költözés miatt 2016. december 9-én 
(péntek) a bíróság ZÁRVA tart. 

Ezen a napon az ügyfélfogadás szünetel, a bíró-
ság sem személyesen, sem telefonon, sem elekt-
ronikus úton nem érhető el, az erre a napra kitű-
zött tárgyalásokat elhalasztják. 2016. december 
12-től (hétfő) a bíróság zavartalanul működik 
tovább az új épületben.
A már kitűzött tárgyalásokat a közölt időpont-
ban az új bírósági épületben tartják meg. A bí-
róság dolgozói az épület földszintjén kialakított 
ügyfélcentrumban változatlan ügyfélfogadási 
időben várják az ügyfeleket.
Bírósági vezetők ügyfélfogadási rendje: Min-
den hónap első hétfője reggel 9.00-11.00 óráig 
előzetes bejelentkezés alapján.
A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje: hétfő 9:00-
12:00 és 13-15:30, szerda-péntek: 9:00-11:00
Panasznapi ügyintézés: hétfő 9:00-11:00
A bíróság elektronikus elérhetőségei és telefon-
számai nem változnak.  Központi telefonszám: 
+36-28/515-240, Telefax: +36-28/527-320, 
E-mail cím: birosag@godollo.birosag.hu

KÖLTÖZIK A GÖDÖLLŐI JÁRÁSBÍRÓSÁG

BELGYÓGYÁSZ SZAKORVOSI 
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A jogviszony időtartama: határo-
zatlan idejű jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes, 
vagy rész munkaidő 
A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok:
Az ellátási területhez tartozó lakos-
ság belgyógyászati ellátása, szak-
mai konzultációk. 
Pályázati feltételek: szakirányú 
egyetemi végzettség, belgyógyá-
szati szakvizsga, legalább 3 év 
szakorvosi munkavégzés, érvényes 
működési kártya, orvosi alkalmas-
ság, büntetlen előélet. Elbírálásnál 
előnyt jelent a járóbeteg szakellá-
tásban megszerzett szakmai gya-
korlat.
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások: iskolai 
végzettséget, szakképesítést igazo-
lóbizonyítványok, működési kártya 
másolata, szakmai önéletrajz, orvo-
si alkalmassági igazolás, erkölcsi 
bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. február 1-től 

***
RADIOLÓGUS SZAKORVOSI 
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A jogviszony időtartama és for-
mája: határozatlan idejű közalkal-
mazotti, vagy bármely egyéb for-

májú jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes-, 
vagy rész munkaidő.
A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok:
Szakorvosi feladatok ellátása rönt-
gendiagnosztika és ultrahang diag-
nosztika szakrendelésen. 
Pályázati feltételek: szakirányú 
egyetemi végzettség, radiológiai 
szakvizsga, legalább 1 év szakorvo-
si munkavégzés,érvényes működési 
kártya, orvosi alkalmasság, büntet-
len előélet. 
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások: iskolai vég-
zettséget, szakképesítést igazoló 
bizonyítványok, működési kártya 
másolata, szakmai önéletrajz, or-
vosi alkalmassági igazolás, erkölcsi 
bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör legkoráb-
ban a pályázatok elbírálását köve-
tően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. december 1-től folya-
matosan 

***
REUMATOLÓGUS SZAKORVO-
SI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A jogviszony időtartama és for-
mája: A munkakör határozatlan 
idejű, teljes, vagy részidős közal-
kalmazotti-, vagy szabadfoglal-
kozású megbízásos-, illetve sze-

mélyes közreműködői jogviszony 
formájában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladatok: 
a szakfeladat kötelezően ellátandó 
területéhez tartozó lakosság általá-
nos reumatológiai ellátása.
Pályázati feltételek: szakirányú 
egyetemi végzettség, reumatológiai 
szakvizsga,legalább 3 éves szakor-
vosi szakmai gyakorlat, érvényes 
működési kártya, büntetlen előélet, 
orvosi alkalmasság igazolása.
A fentieket igazoló dokumentu-
mok a pályázati anyag részeként 
– a szakmai önéletrajzzal együtt – 
nyújtandók be! 

A munkavégzés helye: 2100 Gö-
döllő, Petőfi Sándor utca 1-3. 
Illetmény és juttatások: Az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezéseinek figyelem-
be vételével megegyezés szerint.               
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Nagy Árpád 
igazgató nyújt, a 28/420-655 -os te-
lefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Tor-
may Károly Egészségügyi Központ 
címére történő megküldésével. 
Személyesen: Igazgatósági titkár-
ságon (2100 Gödöllő, Petőfi utca 
1-3. 1. emelet).

Gödöllő Város Képviselő-testülete 
a városi kitüntetések alapításáról 
és adományozásának rendjéről, 
valamint a polgármesteri tisztség 
hivatalos jelvényének viseléséről 
szóló 21/2003.(VI.19.), az 5/2012. 
(II.8.), a 17/2013.(V.21.), a 9/2014. 
(V.19.), valamint a 9/2014. (V.21.) 
önkormányzati rendeletekkel mó-
dosított 1996. évi 12. (VI.3.) sz. 
önkormányzati rendeletében szabá-
lyozta GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT ki-
tüntetés adományozásának rendjét.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitün-
tetés adományozható azoknak a 
személyeknek, közösségeknek és 

szervezeteknek, akik (amelyek) 
munkájukkal közmegbecsülést ér-
demeltek ki, példás, magas színvo-
nalú tevékenységükkel hozzájárul-
tak Gödöllő város fejlődéséhez, jó 
híre növeléséhez.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitünte-
tésben évente legfeljebb két sze-
mély és egy közösség részesíthető.
A kitüntetés átadására 2017. márci-
us 15-én rendezett városi ünnepsé-
gen kerül sor. 
 
Tisztelettel kérem, segítse a bizott-
ság és a képviselő-testület munká-
ját, tegyen javaslatot személyekre, 

közösségekre vagy szervezetekre 
akit (akiket) méltónak tart e kitün-
tető cím odaítélésére 2017-ben.
 
Kérem, hogy javaslatát szíves-
kedjen postai úton a Polgármesteri 
Hivatal Polgármesteri Kabinet-
re (cím: 2100 Gödöllő, Szabad-
ság tér 7.) és/vagy e-mailben a  
kovacs.reka@godollo.hu e-mail 
címre eljuttatni.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 
2017. január 2. (hétfő) 

Szűcs Józsefné sk., 
a Kulturális, Sport és Nemzetközi 

Kapcsolatok Bizottság elnöke 

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT KITÜNTETÉS

A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT PÁLYÁZATOT HIRDET
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Mob.: +36/30-952-9987

Fotó:
Tatár Attila

Gödöllői kávéházba
MOSOGATÓ–TAKARÍTÓ munkatársat keresünk!

Jelentkezés személyesen: Gödöllő, Dózsa Gy. út 13. címen

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 7.00 – 17.00 óráig

Szombaton: 7.00 – 13.00
Ünnepnapokon: Zárva (dec. 25., 26., jan. 1.)

Dec. 1-24-ig karácsonyi vásár.
Dec. 12-től fenyőfa-árusítás
a termelők kínálatából.

Dec. 23-án halászlé és töltött
káposzta-főzés üstben. (Helyszíni

fogyasztásra és elvitelre is.)
Halászlé: 2 szelet ponty és 0,7 l

hallé 700 Ft.

Töltött káposzta: 2 db töltelék és
apró káposzta 700 Ft.

Készítői: Farkas Zoltán és felesége.
(Előrendelés: 06-30-5030777)

Minden kedves vásárlónak kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog új

évet kíván a Piac Kft.

A VÁROSI PIAC DECEMBERI,
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA,

PROGRAMJA:



KÖZLEMÉNY

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

+HIRDETMÉNY! A Gödöllői Polgármesteri
Hivatal felajánl eladásra leselejtezett, elavult
– működő, illetve működésképtelen – SZÁMÍ-
TÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖKET: monitorokat,
számítógépeket, nyomtatókat szakértő által meg-
állapított áron, valamint BÚTOROKAT. Időpontja:
2016. DECEMBER 9., pénteken 9-től 10 óráig.
Helye: Gödöllő, Szabadság tér 7. 1-es garázs.

INGATLAN

+GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 40 m2-es
FELÚJÍTANDÓ LAKÁST KERESEK. Ajánlatot
várok 28/400-522 telefonszámon, munkana-
pokon 8-16-ig.

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

+Gödöllő, Szabadka utcában teljes körűen fel-
újított 53m2-es 3. emeleti, 2szobás téglalakás
eladó! I.ár: 15,49MFt 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

+Sürgősen eladó Gödöllőn, a belvárosban egy
30 nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyiség Iár: 9.9 M
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, 57m2-es
lakás, jó állapotban eladó! Iár: 15.99MFt 20-
539-1988

+Gödöllőn, Palotakerten fszt-i, 58m2-es felújí-
tott parkra néző lakás eladó! Iár:15.9MFt! 20-
539-1988

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

+Gödöllő központjában harmadik emeleti,
55m2-es két szobás lakás eladó! Iár:14.7MFt!
20-539-1988

+DEC.31.-igAKCIÓ!! 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 köz-
pontban, 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

+Veresegyházán újszerű ikerház eladó a lige-
tekben, i.á: 32.5M Ft. Tel.: 20/218-8591

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

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. december 06.12 gödöllői Szolgálat



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

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

+Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépítésű 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 telek, mely
kerítve van. A telekre víz be van vezetve. I.á.: 8,2
mFt 20-919-4870

+Eladó Kartalon egy 2szobás, összkomfortos,
felújított, kifogástalan állapotú családi ház köz-
ponti fűtéssel, alternatív fűtéssel, garázzsal, kút-
tal, telepített gyümölcsfákkal, áron alul. I.á.: 14
mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában egy
viszonylag új építésű, nappali+1szobás, cirkófű-
téses, nettó 38nm, bruttó 58nm-es tetőtéri lakás
a belváros szívében. I.á.: 15,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Zsámbokon egy nappali+3szobás, ve-
gyes építésű, kertes családi ház 3658nm-es
telken. I.á.: 8 mFt 20-919-4870

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

+Eladó Szadán 2db építési telek, melynek mé-
retei 2586nm és 1795nm. Az építési telkekre
ikerházak építhetők közművek az utcában. I.á.:
kisebbik telek: 12mFt, nagyobbik telek: 14mFt
20-919-4870

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

+Eladó Gödöllőn a Kazinczy körúton egy 2szo-
bás, 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 összközműves, alatta 2x10nm-
es pince található. I.á.: 20mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő királytelepi részén egy új épí-
tésű, 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 4szo-
bás, 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 örökla-
kás. I.á.: 15,3 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy
örökpanorámás nappali+3szobás, 2fürdőszobás,
kertkapcsolatos teraszos lakóház minőségi kivi-
telezésben. Az ingatlan telepített örökzöldekkel,
cserjékkel, épített medencével, játszótéri elemek-
kel rendelkezik. I.á.: 43 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Lomb utcában egy 599nm-
es, örökpanorámás építési telek, örökzöldekkel,
gyümölcsfákkal telepítve, teljes közművel ellát-
va, 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 földszin-
tes, nappali+3szobás, most épülő ikerház mind-
két fele, saját használatú telekrésszel. 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 tel-
ken. I.á.: 19,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Aszódon egy 2szintes ikerház, melyben
a tetőtéri lakrész befejezetlen, beköltözhető
részben egy nagyméretű nappali, konyha, für-
dőszoba, alatta teljes szuterén található. I.á.: 15
mFt 20-919-4870

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

+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szem-
ben egy 100nm-es, duplakomfortos lakás,
mely funkcióját tekintve akár üzlet, iroda, ren-
delő, egyéb vállalkozásra alkalmas. A ház előtt
ingyen parkolási lehetőség. I.á.: 28,9 mFt 20-
919-4870

+Gödöllőn a Boncsok dűlő/ Völgy utcában el-
adó egy építési telek, 896 nm-es, festőien pa-
norámás környezetben. 20/371-1332

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

+ISASZEGEN 80 nm-es családi ház eladó. Iár:
15,5 MFt. Érd: 30/412-0825 napközben.

+Gödöllőn a Boncsokban eladó a legna-
gyobb és legszebb zár tker ti ingatlan. Érd:
20/977-3182

+Gödöllőn a Szent István Egyetemnél eladó
egy 59 nm-es, 2. emeleti, kétszobás lakás 15,5
millió forintért. Tel: 30/944-1024

ALBÉRLET KIADÓ

+Gödöllőn a Szt. János utcában első emeleti,
két szobás, gázkonvektoros, erkélyes lakás
hosszútávra kiadó. Érd: 30/502-4148

+Gödöllő-Máriabesnyőn 2,5 szoba összkomfor-
tos családi ház kiadó. Gépkocsinak zárt parkoló.
90.000 Ft+ rezsi, 2 havi kaució. 20/359-4223

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllő belvárosában hosszú távra kiadó 80
m2-es, utcafronti, kirakatos, többcélú haszno-
sításra alkalmas (iroda, studió, rendelő, ügyfél-
szolgálat) üzlethelyiség. Tel.: 06-20-9443-356

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

+Gödöllő belvárosában 55 m2-es, földszinti,
bútorozatlan lakás, 2 ingyenes, zárt parkolóval,
légkondicionálóval, egyedi mérőórákkal hosz-
szútávra kiadó. Tel: 20/3464-718.

+Gödöllő központjában 74 nm-es földszinti, ut-
cai helyiség hosszútávra kiadó. 30/580-3756

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

ÁLLÁS

+Melegkonyhás étterem gyakorlott kézilányt
keres, hosszú távra! Lendületes, szorgalmas
munkatársak jelentkezését várjuk az alábbi
e-mail címen: info@vidamjuhasz.hu. Munkavég-
zés helye: Kistarcsa, Auchan liget.
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KÍNÁLATUNKBÓL: * Gödöllő belvárosában
eladó egy 1693 nm-es L alakú telek felújítan-
dó 200 nm-es házzal. Iá:26,9 mFt.

*Gödöllőn, Alvégben,50 nm-es, egyszobás,
felújítandó téglaház 540 nm-es telken el-
adó. Iá:10,5 mFt.

*Antal- hegy lábánál 1469 nm-es, 29 m széles,
építési telek (25% beépíthető) eladó. Iá:16,2mFt.

*Valkón, nappali+ 5 szobás, stílusosan felújított
parasztház 2590 nm-es telken eladó. Iá:16 mFt.

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció!

Részletek az irodában vagy telefonon!



+Vendéglátós tapasztalattal
rendelkező kollégát keresünk,
fiatalos, lendületes csapatunk-
ba. Érdeklődni és jelentkezni
a godolloallas4@gmail.com-
on lehet fényképes önéletrajz
csatolásával.

+ÓVODAPEDAGÓGUST
KERESÜNK! A szadai Me-
seház Waldorf Óvoda keres
délutános óvodapedagógust
azonnali kezdéssel! Részlete-
kért keresse fel honlapunkat
(www.szadaimesehazovi-wal-
dorf.hu) Facebook oldalunkat
(https://www.facebook.com/
MesehazWaldorfOvoda) vagy
érdeklődjön az alábbi telefon-
számon: 06 20 399 8110!

+Gödöllői munkahelyre ÁLLAT-
GONDOZÓ – telepi dolgozót
keresünk teljes munkaidős fog-
lalkoztatással. Jelentkezés fény-
képes önéletrajzzal a karrier@
omtrt.hu e-mail címen.

+Büfébe keresünk fiatal kise-
gítőt és pultost, SÜRGŐS! Tel:
70/279-8986

+FELSZOLGÁLÓ/ PULTOS
munkakörbe, idegen nyelvet
beszélő munkatársat keresünk
gödöllői kávézóba. Jelentkez-
ni: 30/400-4762

+Belvárosi ruhatisztító szalon-
ba 1 fő munkatársat keresünk
8 órás munkaidőbe. Szakmai
és vegytisztítós tapasztalattal
rendelkezők előnyben. Munka-
végzés Gödöllőn. Jelentkezni:
70/609-1102

+Gödöllőn Csíkos ABC-be ke-
reskedelmi gyakorlattal BOLTI
ELADÓT felveszünk! Vidéki-
eknek szállást is tudunk bizto-
sítani! Tel: 70/772-7850

+Gödöllőn Csíkos Pizzériába
pizza készítésben jártas dolgo-
zót felveszünk. Ugyanide PUL-
TOS munkakörbe gyakorlattal
rendelkező munkatársat kere-
sünk. Szállást tudunk biztosí-
tani! Tel: 70/772-7850

+Gödöllői Mini ABC-be nemdohányzó dolgozót
keresünk KASSZÁS – ÁRUFELTÖLTŐI munka-
körbe. Jelentkezni önéletrajzzal a lenarimmakft@
gmail.com e-mail címen. Érd: 70/608-1801

+Leinformálható, középkorú hölgy TAKARÍ-
TÁST, vasalást stb. vállal hétköznap, hétvégén
is Gödöllőn és környékén. Tel: 20/423-2118

+Gödöllői műanyagüzem felvesz három műsza-
kos munkarendbe betanított munkásokat. Tel:
70/365-5010

+Szadai munkahelyre férfi és női TAKARÍTÓ-
KAT keresünk. Tel: 30/603-3343

+Ügyfélszolgálatra és raktári tevékenységre ke-
resünk jó műszaki érzékkel rendelkező, vásárló
orientált fiatal férfi munkatársakat. Precíz, szá-
mítógépes munkavégzés és probléma megoldó
készség, B kat. jogosítvány, fizikai terhelhető-
ség, írásbeli és szóbeli kommunikációs készség
követelmény, targoncás vizsga előny. Jelentke-
zéseket fényképes önéletrajzzal e-mailben a
tactic@tacticsport.hu címre várjuk.

SZOLGÁLTATÁS

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

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítók-
kal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gö-
döllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-
1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszám-
fejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kos-
suth utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-
508-1380, 06-28-784-752

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fűtési
rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szere-
lése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, be-
építése, átadása. Cirkók, gázkészülékek, kon-
vektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel:
20/9527-289, 28/476-229

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

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

+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620

+KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS, met-
szés, permetezés, fűnyírás, bozótirtás, sövény-
nyírás, rotációs kapálás. Ereszcsatorna tisztítás,
fakivágás, ágak elszállítása. Levél összegyűjté-
se. 30/747-6090

+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAK-
TÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Min-
den, 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 egyez-
tetés: 20/367-4274

+KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁR-
MIKOR! Igény esetén RAKTÁROZÁST, LOM-
TALANÍTÁST is vállalunk. Tel: 70/621-6291

+DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül.
Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tar-
tályok csapok szifonok cseréje. Csatorna kame-
rázás. VÍZSZERELÉS. 20/491-5089

+Építőipari cég vállal kisebb – nagyobb lakás-
felújításokat (burkolás, festés, hőszigetelés).
Tel: 70/543-9930

+Gombos István GUMISZERELŐ. Gödöllő,
Szada, Veresegyház ingyenes kiszállással. H-P:
8-20 óráig, ezen felül ügyeleti idő. 06-70-605-
0251, abroncsmesterhazhozjon@gmail.com

+TAKARÍTÓ CSAJOK! Takarító csajok vállal-
ják lakások, házak, irodák, boltok, üzletek napi,
heti, akár rendszeres takarítását is, építkezés
utáni nagytakarítást, rendezvények előtti, illetve
utáni takarítást! Gödöllőn és környékén. Érd:
20/351-6738, takaritocsajok@gmail.com
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EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkemé-
nyedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén
dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai hát-
tér. Bárándi József 20/532-7275

OKTATÁS

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

+NYUGDÍJASOK számára NÉMET nyelvtanfo-
lyam indul kis csoportban, kezdő/ haladó szin-
ten a városközpontban. Folyamatos jelentkezés.
Érd: 30/328-5625

+FEJLESZTŐPEDAGÓGUS iskolára felkészí-
tést, BTM-es tanulók fejlesztését vállalja egyéni-
leg vagy kiscsoportban Gödöllő központjában.
06-30/328-5625

+MATEMATIKA – FIZIKA szakos tanár, gyógy-
pedagógus fejlesztést, felkészítést vállal. Tel:
70/329-6405

ADÁS~VÉTEL

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

+Gödöllőn 70 literes fagyasztószekrény haszná-
lat előtti állapotban eladó. Tel.: 30/2242-653.

+Eladó KERÉKPÁR! Női trekking kerékpár
26colos, agydinamós, 3 sebességes marok-
váltós agyváltó, elöl- hátul csomagtartókosár,
kresz szabályoknak megfelelően felszerelve i.á.:
60.000Ft. Érd.: +36-30-280-1313

+HIRDETMÉNY! A Gödöllői Polgármesteri
Hivatal felajánl eladásra leselejtezett, elavult
– működő, illetve működésképtelen – SZÁMÍ-
TÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖKET: monitorokat,
számítógépeket, nyomtatókat szakértő által meg-
állapított áron, valamint BÚTOROKAT. Időpontja:
2016. DECEMBER 9., pénteken 9-től 10 óráig.
Helye: Gödöllő, Szabadság tér 7. 1-es garázs.

+Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb
áron bútorokat (romosat is), festményeket, órá-
kat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, köny-
veket, csillárt, ékszereket, hangszert, kitüntetést,
régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyaté-
kot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel 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

+Eladó: íróasztal (újszerű), tárcsás mosógép,
10 literes eperfa pálinkás hordó, új, zománcos
bográcsok 2 méretben. Érd: 30/709-1097

+MARHATRÁGYA eladó: 800 Ft/60 literes
zsák. Tel: 20/469-9295

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

+BÉRAUTÓK B kategóriás jogosítvánnyal. Ve-
zethető autóink: 3-5-7-9 fős személygépkocsik,
valamint 3,5 tonna alatti tehergépkocsik 3.000
Ft-tól 10.000 Ft-ig. 30/500-6941

EGYÉB

+MARHATRÁGYA eladó: 800 Ft/60 literes
zsák. Tel: 20/4699-295

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a terme-
lőtől! Akác-, Akác-Hárs-, Hárs-, Repce-
méz. 720ml-es csavaros tetejű befőt-
tes üveget cserébe elfogadok. Házhoz
szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lo-
vas u.3. 28/417-913

+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a
Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-,
Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Se-
lyemfű-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.
30/9891-721

+ALMAVÁSÁR! Ismét kapható CSÁ-
NYI ALMA. (Idared, KR-11, Zöld alma.)
Ár: 60-200 Ft/kg. Tel: 20/4359-650
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Beküldési határidő:
2016. december 13.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Őry Zsófia, Hársfa u. 14., Antal Jó-
zsefné, Mohács u. 8.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Szederné Fekete Erzsébet, Kazinczy
krt. 3., Bokor Tibor, Németh László
u. 2.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Szabó Anna,
Kossuth L. u. 21.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Zel-
nik Róbert, Palotakert 9., Kiss Gábor
János, Csanak u. 12.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalvá-
nyát nyerte: Kerekes Zoltán, Isasze-
gi út 98., Tusor Sára, Kassa u. 8.


