
Városszerte folynak a faápolási munkák, sokszor
van szükség drasztikus beavatkozásokra.

(2. oldal)

Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a
Duflex Fotográfiai Stúdió Egyesület.

(6. oldal)

Remek évet zártak a gödöllői iskolák a diákolim-
piai versenyeken: 6 díjat is elhoztak a Pest megyei
Sportkarácsonyon. (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
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MINDEN NAPRA JUSSON EGY MOSOLY, EGY ÖLELÉS!

Megérkezett a Betlehemi láng
Gödöllőre is megérkezett vasárnap
a betlehemi Születés templomában
meggyújtott, karácsony napjáig égő
láng. A Gödöllői Advent programso-
rozata keretében a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetsége ünnepélyes
keretek között adta át a Betlehemi
lángot a megjelent önkormányzati
vezetőknek, képviselőknek és min-
den érdeklődőnek Gödöllő főterén.
A hét végén a hagyományos kará-
csonyi vásár is megnyílt.

Harminc éves hagyomány, hogy egy
felső-ausztriai gyermek meggyújtja
Betlehemben a lángot, amely Jézus
Krisztus születésének helyéről elin-
dulva Isten szeretetének és békéjének
a jelképeként karácsony üzenetét hor-
dozva járja be a földet, mondta kö-
szöntőjében dr. Pappné Pintér Csil-
la alpolgármester. A továbbiakban

arról szólt, hogy Bécsben több száz
cserkész fogadta a betlehemi lángot
és gondoskodott a tovább juttatásáról
annak érdekében, hogy az összekösse
a világ különböző pontjain élő keresz-
tényeket.

Amint a lángot gyertyáról gyertyá-
ra lehet átadni, a békét is embertől
emberig kell továbbítani. Gödöllőn
2008 óta a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége hívja és várja a település-
vezetőket és polgárokat a betlehemi

láng ünnepélyes átvételére, amely a
határon túli cserkészvezetők révén a
külhoni településekre is eljut.
Advent a várakozás ideje. Nekünk

4 hét adatik a felkészülésre. A har-
madik vasárnap az öröm gyertyáját
gyújtjuk meg. Legyünk úgy együtt
az év minden napján, mint a main.
Minden napra jusson egy mosoly, egy
ölelés. Ne várjunk a holnapra! Legyen
minden nap az öröm harmadik vasár-
napja, ez csak rajtunk múlik, fejezte
be gondolatait az alpolgármester.
A betlehemi láng átadását kísérő

műsorban közreműködött Czelleng
Réka, a Gödöllői Református Líceum
tanulója, a Gödöllő Táncegyüttes tán-
cosa és a Fréderic Chopin Zenei AMI
népzene tagozatos növendéke és a
Gödöllői Damjanich János Általános
Iskola 2.a osztálya.

(folytatás a 6. oldalon)
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Véget értek a közutakon vég-
zett munkák, karácsonyig a 
faápolás ad jelentős felada-
tot a VÜSZI szakembereinek. 
A cél minden esetben a nö-
vények megmentése, sajnos 
azonban erre nem minden 
esetben van lehetőség.

Az elmúlt napokban a főtéren, a 
vasútállomásnál, az Ady Endre 
sétányon, a Tessedik Sámuel utcá-
ban dolgoztak, a napokban pedig 
a Kőrösi-Csoma Sándor utcában 
és a Kenyérgyári út végén folyta-
tódik a munka. Ennek során egy-
részt a száraz és a beteg ágaktól 

szabadítják meg a fá-
kat, valamint elvégzik 
a fagyöngymentesítést 
is. A munkát ütemterv 

szerint végzik, s karácsonyig 
befejezik a levágott ágak ösz-
szegyűjtését és elszállítását 
is.  A szakemberek minden 
esetben a szükséges mértékű 
beavatkozást végzik el, a fá-
kat előzetesen műszeres vizs-
gálatnak is alávetették. Sajnos 
azonban nem minden esetben 
elég a sokszor drasztikusnak 
tűnő visszavágás, van, ahol 
már nem lehet elkerülni a ki-
vágást. Így például a vasútál-
lomáson is el kellett távolítani egyet 
az öreg krími hársak közül. Ennek 
helyére tavasszal új fát ültetnek. 
Az év folyamán eltávolított ágakat 

és fákat a VÜSZI az önkormányzat 
közigazgatási és szociális irodájá-
val együttműködve a rászorulóknak 
juttatja el szociális tűzifaként. Mint 

megtudtuk, idén több, mint 80 
helyre juttatják el karácsonyig 
a támogatásnak ezt a formáját.  

Jelentős előrelépés tapasztal-
ható a szelektív hulladékgyűj-
tő szigetek állapotában. Ebben 
kiemelkedő szerepe van annak, 
hogy egyre több ilyen létesít-
mény mellett kamerás rend-
szer figyel a tisztaságra. En-
nek eredményeként az elmúlt 
időszakban rendszeressé vált 
a szabálytalan használók meg-
bírságolására indított eljárás a 
közterület felügyelet feljelen-
tése alapján.   bj

Hidegben is akad feladat

Év vÉgi munkák 

A Zöld Híd szolgáltatási terüle-
tén 2016. december elsejétől 
megváltozott a szelektív és a 
zöldhulladék gyűjtési rendje, 
mivel a szolgáltató december 
elsejétől visszaállt az egymű-
szakos munkarendre. A közel-
gő ünnepek alatt a Zöld Híd a 
megszokott rend szerint, za-
vartalanul működteti a szol-
gáltatásait.

A Kerepes, Ökörtelekvölgyi köz-
pontban működő lakossági hulladék- 
átvétel időpontja december 5-től 
megváltozott. Átvételi időpontok: 
munkanapokon 8 és 16 óra között. A 
hulladékátvétel 2016. december 27. 
és 30. között szünetel. 

A karácsony utáni hetek visszatérő 
problémája az utcákra kerülő kará-
csonyfák sorsa. Az  új évben két al-
kalommal fogják begyűjteni a fákat: 
2017. január 9. és január 20. között, 
a hulladékgyűjtési napon. A fenyőfá-
kat a hulladékgyűjtő edények mellé 
kell kihelyezni reggel 6 óráig.

A Zöld Híd egyúttal kéri a lakosság 
türelmét, mert előfordulhat, hogy 
az ilyenkor megnövekedő hulladék-
mennyiség miatt csúszik a begyűjtés 
időpontja. Ebben az esetben a fe-
nyőket hagyják az ingatlanjaik előtt, 
mert minden esetben – legkésőbb a 
következő gyűjtési napon - begyűjtik 
azokat.
Decemberben a lakossági hulladék 

körében jelentősen megnő a cso-
magolóanyagok aránya, a hulladék 
közel fele lehet csomagolóanyag, 
amiből rengeteg plusz-hulladék ke-
letkezik. Jó részük szelektíven gyűjt-
hető, fontos, hogy a csomagolóanya-
gokat ne a kukákba helyezzék!
A szilveszteri, újévi mulatságok után, 
rendkívüli üveggyűjtő járatot szer-
veznek a többlet-üveg begyűjtésére. 
Gyűjthető üvegek: üdítős, sörös, be-
főttes, egyéb italokat tároló üveg
Nem gyűjthető üvegek: műanyag pa-
lack, zárókupakok és azok gyűrűje, 
ablaküveg, autóüveg, porcelán, kerá-
mia, hőálló üvegtál (jénai), fénycső, 
izzólámpa, villanykörte, szemüveg, 
nagyító, sörös, konzerves dobozok.

kj

ne szemÉtHegyekkel köszöntsük az új Évet

Hasznos decemberi tudnivalók

Szombat estére a város valameny-
nyi pontján helyreállt a közvilágí-
tás. A december 1-jén, 2-án és 3-án 
pusztító szélvihar után több, mint 
harminc bejelentés érkezett a köz-
világítási hibák bejelentését kezelő 
EL-MŰ Szolg. Kft-hez és az ön-
kormányzathoz.
A szinte folyamatos panaszokat 
az önkormányzat városüzemelte-
tési irodájának munkatársai több-
ször is jelezték az EL-MÜ Szolg. 
Kft, majd  az ELMŰ Hálózati Kft. 
felé, ami azonban a vihar miatt az 
áramellátó rendszerben keletkezett 
károk miatt csak a hét végére tudta 
elvégezni a javításokat. Mint meg-
tudtuk a problémát az okozta, hogy 
az erős szél miatt a légvezetéki há-
lózat vezetékei összeverődtek, ami 

több helyen szakaszhibát eredmé-
nyezett. 
Ilyen esetekben az ELMÜ Hálózati 
Kft. első lépésként az áramkimara-
dásokat állítja helyre, ezután kerül-
nek sorra a közvilágítási szakaszhi-
bák. 
Fontos, hogy hasonló esetben a 
hibát az ELMÜ Szolg. Kft-nek je-
lentsék be,  a bejelentés ugyanis az 
ő rendszerükön keresztül jut el az 
ELMÜ Hálózati Kft-hez.  

ELMŰ Szolg. Kft. 2100 Gödöllő, 
Repülőtéri út 11. Tel.: 06-28-430-
562 (07:00-15:00) 06-80-625-726 
(00:00-24:00) Telefax: 06-28-520-
879 E-mail: kozvilagitas@elmu-
szolg.hu Web: http://elmuszolg.hu/
elmu/index.php/hibabejelentes

több, mint egy HÉt kellett a Hibák kijavításáHoz

Helyre állt a közvilágítás

Vasárnap újra megnyitott a november 28-ai tűzben súlyosan megrongálódott 
Solier Cukrászda és Étterem emeleti helyisége, ahol az étterem működik. 
Ahogyan azt Szoljár Csaba, a Solier tulajdonosa a tűzeset után elmondta, 

várhatóan 2 hétig lesz 
zárva az étterem, mi-
közben a földszinti 
cukrászda folyamato-
san működött. Nos, az 
étterem egészen pon-
tosan 13 nap múlva 
nyitott ki újra.
A vizsgálatok sze-
rint egy zárlatos 
NAV-pénztárgépből pattant ki a tűz. Az éttermi vendégeket a felújítás ideje 
alatt a cukrászdai részben fogadták.

Az Európai Unió területén 124 mil-
lió tonna biohulladék keletkezik 
évente és ebből 36 millió tonnát 
hasznosítanak. Reálisan 80 millió 
tonnát lehetne feldolgozni úgy, hogy 
többek között a komposzttal a talaj 
termékenységét fokozzák 
vele, illetve pótolják a me-
zőgazdasági termelés során 
a növények által felvett tá-
panyagokat. Magyarorszá-
gon évente 75 ezer hektár 
termőföld tápanyag igényét 
lehetne pótolni a szennyvízi-
szap, a biohulladék és a me-
zőgazdasági, élelmiszeripari mellék-
termékek feldolgozásával, hangzott 
el a királyi kastélyban pénteken ren-
dezett  „BIOhulladék10” elnevezésű 
szakmai fórumon.
Az eseményen előadást tartott a 
Szent István Egyetem két professzo-
ra, dr. Füleky György és dr. Gyu-

ricza Csaba. Az elhangzottak átfogó 
képet nyújtottak a biohulladék ke-
zelés helyzetéről, a kutatási és fej-
lesztési  eredményekről, valamint a 
jogszabályi és hatósági feltételekről.
A tanácskozásra a biológiailag bont-

ható hulladékok kezelésével foglal-
kozó, magyar és angol nyelven rend-
szeresen megjelenő, hiánypótlónak 
minősülő szakmai lap, a Biohulladék 
Magazin 10 éves fennállásának al-
kalmából került sor a kiadó gödöllői 
Profikomp Környezettechnika Zrt. 
szervezésében. 

A Központi Statisztikai Hivatal önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt végez Gödöllőn, mely-
nek témája a felnőttképzési felvétel, időpontja 2017. január 1. – március 31.
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal által megbízott, igazolvánnyal ellátott kérdezők végzik, fon-
tos, hogy ha valakihez ilyen céllal csengetnek be, minden esetben kérje el a kérdező KSH által kiállított igazolvá-
nyát!
A válaszadásra kijelölt háztartások címét véletlenszerűen választották ki a statisztikai mintavétel reprezentativi-
tásának szabályait követve. A válaszadás a kijelölt háztartásban élők számára nem kötelező, de részvételükkel 
nagymértékben hozzájárulnak az országról, régióról, településről készülő hiteles statisztikák előállításához.
Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek, és az adatok csak összesített formában, a személyes azo-
nosíthatóság lehetősége nélkül kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások 
számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a szakemberek a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően 
járnak el. 
A KSH  lakosság részére 2017 január 1-től munkanapokon 8 és 16.30 óra között a (1) 345 6714 telefonszámon ad 
további felvilágosítást. Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres 
végrehajtásához!

januártól adatot gyűjt a ksH

ÉrtÉk a bioHulladÉkban

újra kinyitott a solier
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Gödöllői csapat lett a befutó a MérnökfutaMon

Gépészhallgatók országos sikere
Országos sikert értek el a gödöllői
egyetem gépészmérnök hallgatói:
a The Mighty Minds néven induló,
Kis László, Lajber Kristóf és Or-
sós Márió alkotta csapat nyerte az
idei Mérnökfutamot, amit immár
negyedik alkalommal rendeztek meg
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetemen.
A versenyre gépészmérnöki tudo-

mányokban jártas hallgatókból álló
3 fős csapatok jelentkezhettek. Az
első, online fordulóban, október vé-
gén a valós műszaki élet által megih-
letett problémákat kellett megoldani-
uk 48 óra alatt. Ezek után a legjobb 6
csapat kapott meghívást a budapesti
döntőre, amiben vállalati partnerek
által kitűzött problémára kézzel fog-
ható, működtethető és nem mellesleg
eladható megoldást kellett adniuk a
versenyzőknek.
A győztes trió 200 ezer forint ér-

tékű támogatást nyert, amit szakmai

fejlődésükre, álmaik megvalósításá-
ra használhatnak fel.
A mérnökverseny célja a műsza-

ki értelmiség és a magyar gazdasági
élet vezető intézetei, vállalatai közöt-
ti kapcsolatok erősítése.
Ugyancsak a hallgatói erőfeszí-

tések terepe a tudományos diákköri
mozgalom, aminek kari versenyein

idén 41 szekcióban 329 pályamunkát
mutattak be a Szent István Egyetem
diákjai.A szakmai bizottságok a jövő
évi Országos Tudományos Diákköri
Konferenciára 174 pályamunkát tar-
tottak érdemesnek nevezni.
A rektori különdíjasok (képünkön)

december 6-án vették át elismerésü-
ket. (l.t.)

neMcsak vásárolni, adoMányozni is lehet!

Megnyílt az adventi vásár

Gödöllői terMészetfilM fesztivál 2017

Már lehet nevezni

Hamarosan megjelenik

2017. május 26-28. kö-
zött immár harmadik al-
kalommal rendezik meg
a gödöllői Nemzetközi
Természetfilm Fesztivált,
melyre a nevezés novem-
ber 15-én elindult.
A tavalyi év sikerein

és tapasztalatain tovább haladva –
több mint 300 nevezés 34 országból,
10.500 regisztrált fesztivál résztve-
vő, több mint 100 film ingyenes vetí-
tése 3 helyszínen – 2017-ben a szer-
vezőknek lehetőségünk nyílik arra,
hogy immár nem csak Gödöllőn,
hanem az ország 12 nagyvárosában
is, a fesztivállal egy időben ingyenes
természet- és környezetvédelmi fil-
meket vetítsenek, illetve a fesztivál
egy-egy vidéki helyszíneként kör-
nyezetvédelmi programokat szervez-
zenek a mozik mellé.
A fesztivál célja, hogy minden év-

ben egy májusi hosszú hétvégén az
emberek a környezetük, a természet
felé forduljanak.
Ahogy az elmúlt alkalommal, a

célközönség között jövőre is kiemelt

helyet kapnak a diákok. A Gödöllői
Nemzetközi Természetfilm Fesztivál
és a Gödöllői Református Líceum-
mal közös szervezésében 2017-től
minden évben meghirdetésre kerül
az „Ember és Természet” című fotó
és film pályázat a Gödöllőn és tér-
ségében élő általános iskola felső
tagozatos valamint a középiskolás
diákok számára. Jövőre három ka-
tegóriában várják a nevezéseket: 1./
Természetfotó vagy természetfilm ,
2./ Harmónia-összhang 3. / „Ezek is
mi vagyunk” Természet- és környe-
zetvédelem.
A pályázatról bővebben az aláb-

bi honlapon tájékozódhatnak az
érdeklődők: godollofilmfest.com/
ember-es-termeszet-foto-es-film-pa-
lyazat (k.j.)

PEST MEGYE MINDEN 10. ÜGYFELÉT A
GÖDÖLLŐI KORMÁNYABLAK FOGADJA
Tavaly több mint egymillió állampolgárt szolgáltak ki Pest megye okmá-
nyirodáiban és integrált ügyfélszolgálati pontjain. Az ügyfelek tizedét Gö-
döllőn szolgálták ki, június elején a városban nyílt kormányablak október
végéig közel 36 ezer állampolgárt fogadott – ismertette a számadatokat
Urbanics Gábor, a Gödöllői Járási Hivatal hivatalvezetője.
Tavaly összesen 1.043.000 állampolgár kereste fel a Pest Megyei Kor-

mányhivatal okmányirodáit és kormányablakait. Az egymillió ügyfélből
100 ezret Gödöllőn szolgáltak ki, ami azt jelenti, hogy Pest megyének
minden 10. ügyfele ide fordul ügyei intézéséért.
A megye tavalyi éves összesítés szerint 7 és 8 óra között átlagban 9,41

ügyfél, 8 és 9 vagy 10 és 11 között – amikor a legnagyobb forgalmat bo-
nyolítja le – több mint 19 ügyfél kereste fel az irodát. Az óránkénti ügy-
félszámban is Gödöllő vezet. Az egy óra alatt fogadott ügyfelek számát
tekintve igen erős a szórás az okmányirodák között, Gödöllőn a megyei
átlag (15,57 ügyfél) több mint kétszeresét (34), míg a sor végén található
okmányirodákban alig egyötödét fogadják.
Idén június 9-én nyílt meg a Kotlán Sándor utca 3. szám alatt a Gödöl-

lői Kormányablak.Az integrált ügyfélszolgálati pont október 31-ig 35.806
ügyfelet fogadott.
Mint az a hivatalvezető elmondta, az ügyfelek 98 százaléka gépkocsival

érkezik, az ő visszajelzéseik alapján pedig elmondható, hogy elégedettek
az ingyenes parkolási lehetőséggel és a parkoló minőségével. A kormá-
nyablakot felkereső, gépjármű nélkül érkező 2 százaléknyi ügyfél kényel-
mét pedig a 13-as busz biztosítja, amely megáll a kormányablaknál.
A tervek szerint 2017 januárjában Szigetszentmiklóson adnak át egy

újabb ügyfélcentrumot.
(Forrás: Orientpress.hu)

December 9-én a főtéren megnyílt
a már hagyományos adventi vásár,
ahol a karácsonyi ajándéknak valók
mellett karácsonyi ízekkel várják az
érdeklődőket. Folytatva a korábbi
évek hagyományait idén is nem csak
vásárlásra nyílik lehetőség az ide lá-
togatóknak,hanem ez az egyik fontos
helyszíne a Társadalmi Felzárkózta-
tási Program keretében megszerve-
zett adománygyűjtésnek.
A nagyszabású akció célja, hogy

minden rászoruló családban szebbé
varázsolja az ünnepet, és segítse, hogy
az adományok a megfelelő helyek-
re jussanak el. Az adománygyűjtés
egyik része idén is a korábbi években
már jól bevált „cipősdoboz” akció.
Aki ebbe szeretne bekapcsolódni,
attól elsősorban gyerekeknek szóló
könyveket, játékokat várnak, ezek a
csomagok ugyanis nekik készülnek.
Kérik, hogy a dobozokba csak olyan
jó állapotú tárgyak kerüljenek, amiket
saját gyerekeiknek is szívesen odaad-

nának! Ezeket a dobozokat, becsoma-
golva adhatják le, s fontos, hogy ráír-
ják, hogy fiúnak, vagy lánynak való,
valamint azt, hogy hány évesnek szó-
ló ajándékot tartalmaz.
Az adományokat az alábbi he-

lyeken adhatják le: a Polgármeste-
ri Hivatal portáján, a Mesék Háza

Óvodában – munkaidőben, valamint
adventi vásáron a Társadalmi Felzár-
kóztatási Program faházában pénte-
kenként 16-19 óra között, szombaton
10-16 óra között, vasárnap 10-16 óra
között. A faház a Világbéke-gong
mellett a piac előtti területen találha-
tó. (ny.f.)

ÜÜÜNNEPRE KÉÉÉSZÜÜÜLVE

Gödöllő minden pontján készülnek a karácsonyra, a belváros ünnepi arculatának egyik kedves színfoltja lett a
Gödöllői Városi Múzeum kirakata. Az üveg mögé kedves figurák költöztek be: Kócos és Copfos, akik már szintén
a karácsonyt várják. A hangulatos, a múzeum legújabb kiadványait is bemutató jelenetetHódi Rezső grafikus mű-
vész készítette. (bdz)

Közeledik az év vége, ami egyben azt is
jelenti, hogy lapunk jövő heti, idei utolsó
számával a Gödöllői Magazin téli kiadá-
sát is kézbe kapják az olvasók. Így kará-
csony táján egy mindenki számára fon-
tos, meghatározó témát jár körül az ez
alkalommal is számos érdekességet fel-
vonultató kiadvány, ez pedig nem más,
mint a család. Megismerhetik azokat a
fiatalokat, akiket a név kötelez…
De megtudhatják azt is, mi fán terem

a szaloncukor, hogyan ünneplik a kará-
csonyt szerte a nagyvilágban, és a téma
szakavatott mesterei ajánlanak finomsá-
gokat az ünnepi asztalra. (k.)
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Az idei évben megvalósult az egyik 
régóta dédelgetett álmunk: az ön-
kormányzat jóvoltából felújításra 
került az egyre több civil szervezet 
által használt Civil Ház. 
Miután végleg eldőlt, hogy a civil 
közösségi tér marad a régi helyén, az 
önkormányzati szakemberek veze-
tésével, szoros együttműködésben 
a Civil Kerekasztallal megterve-
zésre kerültek az elvég-
zendő feladatok, melyek 
közül  proritást élvezett a 
biztonságos működést és 
a korszerűséget szolgáló 
feltételek előteremtése. 
A ház átadására ünnepé-
lyes keretek között került 
sor október 21-én, amire 
meghívást kaptak a város 
vezetőin, önkormányzati 
munkatársakon túl a felújításban 
közreműködő szakemberek is. 
Az ünnepség fényét emelte a felújí-
tott házban első alkalommal meg-
rendezett kiállítás megnyitója is. 
Gödöllő város 50 éves fennállásá-
nak alkalmából megrendezett „Ci-
vil 50” fotókiállítással járult hozzá 
több civil szervezet is a tematikus 
év programjaihoz, hogy bemutas-
sa tevékenységét, értékeit és tör-
ténetét. A színvonalas fotókiállítás 
megrendezéséért ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani Szabó Csabá-
nak, a Gödöllői Civil Kerekasztal 

Egyesület alelnökének.
Az év során több színvonalas kiál-
lítással örvendeztette meg a házat 
használókat a Duflex Fotográfiai 
Stúdió is.
Hagyományaihoz híven 2016-ban 
is rendezett nagyszabású, széles 
körben meghirdetett programokat a 
Civil Kerekasztal. Májusban meg-
szervezte az Anyák köszöntését a 

Világbéke gongnál, majd az egyre 
nagyobb érdeklődés övezte Civil 
Utcát, mely minden évben lehető-
séget ad a városunkban zajló aktív 
civil élet bemutatásának. 
A holland testvérvárosunkba, Wa-
geningenbe ellátogató városi dele-
gációban is képviseltették magukat 
a civilek, melyről tartalmas beszá-
molót tartottak november végén a 
Civil házban.
Decemberben, az év lezárásaként 
nagy lelkesedéssel készülnek az 
immár hagyományos Civil Kará-
csonyra, melyen remélhetőleg idén 

is kötetlen jó hangulatban ünnepel-
hetnek együtt a civil képviselőkkel, 
a város polgáraival.
A Civil Kerekasztal vezetősége 
rendszeres ülésein komoly felős-
séggel foglalkozik továbbra is a 
civil szervezeteket érintő kérdé-
sekkel, koordinálja és őrködik a 
Civil Ház méltó használata felett, 
dolgozik otthonosabbá tételén. Er-
nyőszervezetként folytatott tevé-
kenységének jelentőségét mutaja, 
hogy tagként több új szervezet is 
csatlakozott az év során. Munkáját 

a 2016-os évben is két kul-
turális közfogalkoztatott 
munkatárs segítette.
Az ernyőszervezet veze-
tősége jövőre is folytatni 
kívánja lelkes önkéntes 
munkáját. Támogatásával 
a tervek szerint a jövő év 
elején elindul az Élelmi-
szerbankkal együttműköd-
ve az élelmiszermentés és 

-osztás rászorulók részére két tag-
szervezet, a Megújult Namzedékért 
Alapítvány és a Gödöllői Fészek 
Nagycsaládosok Egyesületének 
közreműködésével, amit az önkor-
mányzat is támogat egy helyiség 
biztosításával. 
Mindemellett 2017-ben is közös 
programok szervezésével kívánja 
elősegíteni és támogatni a városi 
aktív civil életet, ülései nyitottak az 
érdeklődők számára, örömmel vár-
ják a további lelkes önkénteseket!

Kecskés Judit, civil referens

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 bevált 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!

További információ: 
gdck.info@gmail.com

CIVIL KARÁCSONY Gödöllői Civil KereKasztal eGyesület 
Mi minden történt 2016-ban?

KEDVES TAGOK, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK! 

A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesület Gö-
döllői területi csoportja jövőre is havi rendszerességgel tartja fogadóóráit, 
minden hónap első szerdáján.
A következő alkalom 2017. január 4-én, szerdán 16-17 óra között lesz, 
szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Helyszín: Civil Ház, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.  
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com               Telefon: 06-30-2952456

Különleges ajándékkal lepte meg az 
Egyesített Szociális Intézmény la-
kóit Buko Katalin fodrász és Tusor 
Judit. Úgy döntöttek, karácsonyra 
megszépítik az otthon lakóit. Az 
intézmény vezetésével egyeztetve 
december 4-én és 7-én húsz lakónak 
vágtak hajat és készítettek ünnepi 
frizurát. A kedves meglepetést nagy 
örömmel fogadták az ESZI-ben élő 
idősek, akiknek nem csak a megje-
lenését szépítette meg a két hölgy, 
hanem az együtt töltött perceiket 
is, hiszen a  beszélgetés is kellemes 
időtöltést jelentett számukra. 

Szülővárosát, Gödöllőt képviselte Balázsné Oroszi Mária Mónika 
hobbi cukrász a 2017-es Milánói Cake Designer világbajnokság ma-
gyarországi selejtezőjén, ahol oklevéllel ismerték el különleges Elvis 
Presley és a rockabilly ihlette alkotását. 
A verseny rendkívül erős mezőnyében a hobbi és a hivatásos cukrá-
szok közösen mérték össze tudásukat, s a zsűri által legjobbnak tartott 
kreációt mutatják majd be a jövő évi Milánóban megrendezésre kerülő 
világbajnokságon. Bár Mónika tortaterve nem utazik Olaszországba, a 
verseny kiváló tapasztalatszerzésnek bizonyult számára – árulta el la-
punknak, a négy gyermekes anyuka ugyanis már készül a jövő év má-
jusában Palotáson tartandó tortafesztiválra, ami a 2018-as, Londonban 
megrendezésre kerülő nemzetközi megmérettetés ugródeszkája. 
A fiatal hobbi cukrász látványos kreációi már számtalan hazai verse-
nyen arattak sikert és rangos díjakat. Az eredmény  hátterében a torta 
és sütemény készítés szeretete áll. A jelenleg Aszódon élő élő édesanya 
a családi kötelezettségek mellett torta designerektől tanul, s szeretne ez 
irányú szakképesítést, majd  mestercukrász címet szerezni. Mindeneset-
re ehhez épp úgy szurkolunk, mint a következő versenyhez!

A Gödöllői Szolgálatban meghirde-
tett igencsak korai csomaggyűjtési 
akciónkra városunk lakói közül so-
kan készítettek a lészpedi csángó 
gyerekeknek egy-egy cipős doboz-
nyi ajándékot! Nagyon köszönjük a 
Református Líceum vezetőségének, 
tantestületének, tanulóinak a 105 
szép csomag elkészítését, továbbá a 
Curves fitnesz klub gödöllői tagjai-
nak, hogy ők is hozzájárultak a távoli 

Moldva magyarul tanuló kisiskolása-
inak karácsonyi öröméhez! 
Hálásak vagyunk a Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs Központ 
dolgozóinak, hogy helyet adtak a 
csomagok összegyűjtéséhez.
A gödöllői összefogás sok-sok lész-
pedi kisgyerek karácsonyát teszi 
még ünnepibbé.
Áldott, békés karácsonyt kíván a Gö-
döllői Értékvédő Egyesület!

Dr. Stella Leontin máriabesnyői kanonok, plébános atya előadása

Szeretettel hívunk mindenkit dr. Stella Leontin máriabesnyői kanonok – 
plébános atya előadására a Máriabesnyői Szent Ferenc Közösségi Házba 
(volt Damjanich Iskola). Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság út 255.
Az előadás címe: A mi Karácsonyunk.
Időpont: 2016. december 21., szerda, 19 óra 
A belépés díjtalan!

Profik között mérette meg magát a fiatal hobbi cukrász

159 csomag a lészpedi csángó 
gyerekeknek

Karácsonyi ajándék hajvágás
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Az ünnepre megjelent Böjte Csaba 
legújabb füveskönyve, amit bizonyá-
ra örömmel vesznek kézbe azok, akik 
az előzőeket már olvasták. Csaba 
testvér ez alkalommal a szeretetről, a 
házasságról, az intimitásról és a pár-
kapcsolati problémákról mondja el 
gondolatait, ad tanácsot azoknak, akik 
a mindennapok útvesztőiben nem ta-
lálják a biztos pontot. 

Akik a dévai szerzetes egyetlen köny-
vét sem olvasták, elsőként azt a kér-
dést teszik fel: milyen tanácsot adhat 
egy pap ebben a témában, amiben nem 
rendelkezik tapasztalatokkal? 
Nos, aki kézbe veszi a most is rendkí-
vül szépen kivitelezett kiadványt, és 
beleolvas, néhány sor után már nem 
fog kételkedni abban, személyes meg-
tapasztalás nélkül, külső szemlélőként, 
sokak véleményének, tapasztalatának 
ismerőjeként, a lélek gyógyítójaként 
sokszor tisztábban láthatja valaki a 
problémák lényegét és mutathat rá a 

megoldásra, mint aki a részletek la-
birintusában nem találja a kiutat. Csa-
ba testvér írásait mindig öröm kézbe 
venni, hiszen szemlélete, egyszerű 
megközelítései olyan világossá teszik, 
mi (lenne) a helyes út, ráadásul nem 
csak rámutat, hanem példát is állít saját 
környezetéből. Könyvében most külö-
nösen ingoványos talajra lépett, hiszen 
a párkapcsolati problémák kapcsán ko-
runk materiális szemléletével és szexu-
ális szabadosságával szemben mutatja 
fel a lelki értékeket és a házasság szép-
ségét és erejét. Azé a házasságét, amit 
ma már sokan idejétmúltnak tartanak.  
És mégis, Böjte Csaba megközelíté-

sében másként hatnak a ma már nem 
trendi nézetek és megoldások, amik 
ráadásul olyan kézenfekvők és logiku-
sak! Mi hát akkor a probléma? Miért is 
nem tudják sokan ezeket a mindenna-
pokban alkalmazni? Mert a fogyasztói 
társadalom szemléletét alkalmazzák 
emberi kapcsolataikban is. Mert úgy 
tekintenek egymásra, mint termékek-
re, árucikkekre, amiket megszereznek, 
azután ha valami nem úgy működik, 
ahogy gondolták, vagy egyszerűen 
meglátnak egy másikat, egy újat, le-
cserélik. 
Sokszor találkoztam a közösségi ol-
dalakon – és bizonyára az olvasók 
is, – az öreg házaspár fotójával, akik 
kéz a kézben, mosolyogva állnak egy-
más mellett… A kép alatt felirat: Mi a 
hosszú, boldog házasság titka?  A vá-
lasz: - Mi abban az időben nőttünk fel, 
amikor ha valami elromlott, azt nem 
eldobták, hanem megjavították! 
Ilyen egyszerű lenne? A legnagyobb 
gond, hogy ma már a legtöbben nem is 
próbálkoznak a javítással. Pedig lehet, 
hogy sok esetben ilyen egyszerű lenne!
(Böjte Csaba: Arra születtél, hogy 
ajándék legyél)    kj

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Van megoldás!

Idén ünnepli fennállásának 
25. évfordulóját a Cavaletta 
női kara, a jeles évfordulót 
nagyszabású hangversennyel 
ünneplik a kastély lovardájá-
ban, december 17-én. 

Az elmúlt negyed század alatt szám-
talan ismert és új, kortárs művet 
szólaltatott meg a kórus, amelynek 
tagjai közül többen is egy életre el-
köteleződtek a zene, az éneklés iránt 
és számtalan együttműködés, barát-
ság szövődött más zenei műhelyek-
kel. Ennek jegyében visszatérnek 
azok a nagyszerű zenészek, akik 
rövidebb-hosszabb ideig a kórus 
meghatározó tagjai voltak, most szó-
listaként és kórustagként is hallhatja 
majd őket a közönség – mondta el 
lapunk kérdésére Márton Danku 
István, a Cavaletta vezetője. 
A születésnapon két különleges ven-
dég egészíti ki a kórust, egyik a Gö-

döllői Városi Vegyeskar, amivel már 
régóta szerettek volna közös koncer-
tet. Erre kiváló lehetőség a december 
17-i hangverseny, ahol olyan művek 
is felcsendülnek, amelyek vegyeska-
ri előadást igényelnek. 
A koncert másik nagy szeretettel 
hívott vendége a Hans Peter Pai-
rott által vezetett Müncheni Városi 
Ének- és Zeneiskola Szimfonikus 
Zenekara, akik már második alka-

lommal látogatnak Gödöllőre. A mű-
sor részben az adventi időszakhoz 
illeszkedik, s elsősorban szakrális 
műveket hallhat majd a közönség, 
s helyet kapnak benne majd olyan 
művek is, amelyeket az elmúlt két 
és fél évtizedben már nagy sikerrel 
szólaltattak meg.
A koncert a Gödöllő 50 – A megúju-
ló értékek városa kulturális temati-
kus év zárórendezvénye.               jk

A 25 éves Cavaletta zárja az 50 éves városi évfordulót

A Cavaletta kórusa december elején Németországban adott több nagy sikerű koncertet. A jubileumi koncerten 
is fellépő müncheni zeneiskola zenekarának adventi koncertjeinek résztvevői voltak. A Miasszonyunk dómban 
közel 900 fős közönség előtt énekeltek. Ezt követően testvérvárosunkban Aichchban pedig  helyi gimnázium kó-
rusa közös koncerttel köszöntötte a Cavalettát. A rendezvényre testvérvárosunkba utazott a müncheni zeneiskola 
zenekara is. A kórust Aichach városa és a Müncheni Városi Ének- és Zeneiskola látta vendégül. A szervezésért 
külön köszönet illeti Karl-Wilhelm Agatsyt, a müncheni koncertek szervezőjét. 

Ünnepre hangoló karácsonyi koncert-
tel örvendezteti meg a gödöllőieket 
december 21-én a Művészetek Há-
zában Vincze Lilla és a Napoleon 
Boulevard. A több szempontból is 
ünnepinek tekinthető est zenei hangu-
latát egyrészt a karácsony közelsége 
határozza meg,   másrészt bizonyos 
mértékig lenyomata lesz Vincze Lilla 
30 éves pályafutásának.
– Három zenei korszak kapcsolódik 
össze ezen a koncerten: a Napoleon 
Boulevard, a saját dalaim és a legújabb 
művek – árulta el lapunknak Vincze 
Lilla. – Ugyanakkor nem feledkezhe-
tünk meg a közelgő karácsonyról sem.  
Mivel a Napoleon Boulevardra mindig 
is jellemzőek voltak a lírai dalok – mint 
például a Fogd meg a kezem – meghitt 

összeállításra számíthat a közönség. 
Felcsendülnek olyan klasszikusok is, 
mint az Európa visszavár vagy a Le-
gyetek jók, ha tudtok. 
– Ez az év igazán különleges volt az 
ön számára, hiszen pályafutásának 
30. évfordulóját ünnepli…
– A jubileumi 30 éves koncerten, a Fő-
városi Nagycirkuszban, az orosz Vízi-
cirkusz együttműködésével világhírű 
artistáival ünnepelhettünk. A koncert 
egy csodálatos szökőkútrendszerben 
valósult meg a Napoleon Bouelvard-
dal és vendégeinkkel, a fantasztikus 
Talamba Ütőegyüttessel és Dóka Atti-
lával. Ezt a jubileumot a gödöllői es-
tünk zárja. A dalok most is jól tükrözik 
majd ezt a három évtizedet, hiszen a 
Napoleon Boulevard slágerek mellett 

Lilla crossovereket is hallhat majd a 
közönség. 
– Mondhatjuk úgy is, egyfajta hit-
vallás mindaz, ami elhangzik a szín-
padon? 
– Mindig is fontosnak tartottam a pozi-
tív szemléletet, és a belső hitet, amit a 

dalaink tükröztek, és tükröznek. Ilyen 
többek között az  „Uram segíts!” ami 
például karácsonyra született, vagy a 
Világ tetején, amit a jubileumi nagy-
koncerten mutattunk be. 
– A szemlélet nem változott, a zene-
kar azonban megújult.
– Két új gitáros csatlakozott hozzánk 
Zboray Miklós és Pál Balázs Jenő 
személyében, a dobnál Gilián Gábor, 
a billentyűknél Nagy Zsolt foglal he-
lyet. Ami azonban a legérdekesebb 
változás, hogy első alkalommal van 
a zenekarnak rajtam kívül másik női 
tagja, ő a fuvolásunk, Kovács Sára 
Dizna. De vendégművészként itt lesz 
Dóka Attila is, aki tanítványom volt, 
ma pedig gyakori vendégünk, és kivá-
ló szerzőnk. Egyik dalát itt, Gödöllőn 
mutatjuk majd be először. 
– Dalaik a mai fiatalokat éppúgy 

megérintik, mint szüleiket. Mi a ti-
tok?
– Ezeket a dalokat olyan emberek írták 
és írják ma is, akik nyitottak és érdek-
lődőek a világ dolgai iránt.  Egyikünk-
re sem jellemző, hogy leragadna a fel-
színességnél. Ez jellemző a tartalomra 
és a megszólalásra is. Erre jó példa, 
hogy a közönségünk valódi zenét kap. 
Nem bejátszásról hallják a vokálokat, 
és a hangszereket, hanem a színpadon, 
az élő zenei lehetőségekhez igazítva, 
akusztikus hangzással szólnak a da-
lok. Én is, zenész társaim is klasszikus 
zenei tudással rendelkezünk, és füg-
getlenül attól, hogy épp milyen stílusú 
dalokat szólaltatunk meg, ennek a tu-
dásnak a legjavát igyekszünk nyújtani. 
Azt hiszem, ezt érzi a közönség is, és 
ez az, amivel hidat építünk a generáci-
ók között.                 jb 

Karácsony és jubileum Vincze Lillával és a Napoleon Boulevarddal
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Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gö-
döllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:

Az év vége 1966-ban is eseménydús volt Gödöllőn.
Igaz, az akkori kulturális élet meg sem közelítette
a jelenlegit, de az itt élők részéről már akkor is
komoly igény volt a zenei és az irodalmi rendezvé-
nyek iránt. A zenei rendezvények egyik fontos hely-
színe a kastély volt, ahol
karácsony előtt került sor
a „Zenélő kastély” sorozat
harmadik előadására. A kon-
certen a Liszt-Bartók zenei
verseny győztesei léptek a
közönség elé: Tormay Gab-
riella, Márffy Gabriel-
la és Onczay Csaba – az
1966-ban még ifjú gordon-
kaművész idén tavasszal is
nagysikerű koncertet adott
a mára megszépült és fel-
újított kastélyban.
Gödöllő nem csak a művé-
szetet kedvelőknek, hanem
a művészeknek is igyeke-
zett teret biztosítani.
Ezt jól példázza, hogy a
kicsi és szerény lehető-
ségekkel bíró művelődési
házban megnyílt a művész-
klub. Ez nem csak a város, hanem a környék festőinek,
zenészeinek és költőinek adott lehetőséget a talál-
kozásra. Az összejövetelekre heti rendszerességgel
került sor, s ezeken előadásokat, vitákat rendeztek.
A megnyitóra, az akkor már 82 esztendős Remsey Jenő
is ellátogatott.
1966-ban más szelek fújtak, az ideológia nagyobb te-
ret adott a vietnami háborúnak, mint a karácsonyi
készülődésnek, de a szeretet ünnepeként beállított
ünnep azért így is fontos része volt a hónapnak,
s mindenhol megtalálták a módját a megünneplésnek.

A Szabadság úti Általános Iskola orosz nyelvszakos
diákjai fenyőünnepet rendeztek, s erre – egy korábbi
látogatás viszonzásaként – a mátyásföldi orosz isko-

la tanulóit és ne-
velőit is meghív-
ták.
A karácsony előt-
ti időszak volt
sok helyen a vásá-
rok ideje is. Nem
volt ez másként
Gödöllőn sem, ahol
évente négy vá-
sárt rendeztek, az
utolsó a Luca napi
volt. A vásártérre
való eljutást ebben
az évben útépítés
nehezítette, de ezt
az itt élők nem te-
kintették problémá-
nak, hiszen ez azt
elentette: fejlő-
ik a város. Bővült
az úthálózat, és

nőtt az üzletek száma is. A Szövetkezetek Pest megyei
Értékesítő Központja (MÉK) karácsony előtt új zöld-
ség-gyümölcs bolttal ajándékozta meg a fiatal várost.
A lap szerint ízlésesen berendezett üzletet a vasú-
tállomás mellett nyitották meg, s idén már ez volt a
MÉK harmadik kereskedelmi egysége Gödöllőn. Horváth
Lajos, a helyi kirendeltség vezetője jó hírrel is
szolgált a háziasszonyoknak: még hat üzlet nyitását
tervezték a jobb ellátás érdekében.

Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét

50 éve történt

Á

25 éve Duflex

MinDen napra jusson egy Mosoly és ölelés

Megjött a Betlehemi láng
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BuDapesti lovas világkupa

Erzsébet királyné ruháit is bemutatták
A hagyományos budapesti lovas vi-
lágkupaverseny keretében láthatta a
közönség a Bécsi Spanyol Lovasis-
kola bemutatóját, ami hatalmas sikert
aratott. A csodálatos lovas produkci-
ók ez alkalommal az Osztrák-Magyar
Monarchia korát idézték meg.
A rendezvényhez kapcsolódó kiál-

lításon a szebbnél szebb lovas grafi-
kák mellett a lovak szerelmesének,
és kitűnő lovasnak tartott Erzsébet
királyné ruhakölteményeit is meg-
csodálhatták a vendégek. A Czédly
Mónika által készített Sisi-ruha re-
konstrukciók közül tízet mutattak be,
a produkcióban pedig két másikat, a
bordó lovaglóruhát és a fekete tollas
selyemruhát láthatta a közönség.
Czédly Mónika már második al-

kalommal dolgozott együtt a rendez-
vény szervezőivel, s nagy öröm volt

számára az ismételt felkérés – árulta
el lapunknak. Mint mondta, a kiállí-
tásra azért választották a királyné ru-
háinak másolatait, mert hazánkban a
monarchia sokak számára az ő nevé-
hez kapcsolódik. A különleges ruhá-
kat jövőre hazánkban és külföldön is
sok helyen bemutatják, az Erzsébet

királyné születésének 180., és a ko-
ronázás 150. évfordulója alkalmából
sorra kerülő rendezvényeken. Töb-
bek között Németországban, Kas-
sán, Veszprémben, Salgótarjánban és
persze Gödöllőn is láthatók lesznek
a hiteles források alapján elkészült
rekonstrukciók. (fn)

Jubileumi kiállítással ünnepelte fenn-
állásának 25. évfordulóját a Duflex
Fotográfiai Stúdió Egyesület. A Civil
Házban megtartott ünnepi rendezvé-
nyen dr. Pappné Pintér Csilla alpol-
gármester mondott köszöntőt, majd
Six Edit nyugalmazott alpolgármes-

ter elevenítette fel az 1991-es alapí-
tás idejét és az azóta eltelt időszakot.
Beszédében utalt a Duflex nemrégen
lezajlott 50 év 50 kép című kiállításá-
ra is, ami – hasonlóan a mostanihoz
– szintén egyfajta történeti áttekintést
is adott Gödöllő múltjáról. Amost ki-
állított képek is megidézik a ma már
feledésbe merült eseményeket, azokat
a személyeket, akik ma
már csak emlékeinkben
élnek.Aportrék a tárgyak
és a tájak történeteket
mesélnek – mondta Six
Edit.
A rendezvényen Kresz

Albert alapító elnök
szintén megemlékezett az
egyesület kezdeti idősza-
káról, majd gyertya gyúj-

tással emlékeztek a Duflex művészeti
vezetőjére, RemseyAndrásra.
A rendezvényen Tóth Péter, a

fotográfiai stúdió jelenlegi vezetője
külön köszöntötte az alapító tagokat,
majd valamennyi kiállítónak em-
léklapot adott át. A kiállításon Bakó

Csaba, Bakóné
Rusznák Róza,
Danis János,
Drashitz Gábor
Farkas Tibor,
Herbai Judit,
Kállai Mihály,
Kondor Edit,
Kresz Albert,
Merkl Kinga,
Mészáros An-
narózsa, Meyer
Arthur, Papp
Tibor, Péch

Kálmán, Pető István, Pongrácz
Alex, Réber Anikó, Samu Kriszta
Fanni, Samuné Tusor Mária, Szo-
kob Edit, TakácsGábor, Tóth Péter,
Venance Wapokurva és Winkler
Csaba képei láthatók. A rendezvé-
nyen közreműködött André Nóra és
Kecskés Judit, a „Step by Step” for-
máció tagjai. (K)

A Duflex alapítói

AHOGY A GYERMEKSZEM LÁTJA
Szemet gyönyörködtető és szívet melengető gyer-
mek alkotásokból nyílt kiállítás december 8-án a
Művészetek Háza konferenciatermében. S. Fehér
Anna keramikus és tanítványai már 4. éve alkotnak
együtt, s ez a harmadik kiállítás, ahol bemutatják
munkáikat.
Az ifjú keramikus nö-

vendékek kezei a termé-
szet szépségeit gyúrták,
festették és égették for-
mába. A gyermekszem

által láttatott, mégis művészien megformált alakok,
a velünk élő állatok ábrázolásai egyaránt tanúskod-
nak szorgos tanulásról és igényes munkáról és a
bennünket körülvevő világ tiszteletéről.

(bd)

(folytatás az 1. oldalról)

Elsőként Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere vette át a lángot a város
hagyományőrző együttese képviselőjének társaságában Gémesi György pol-
gármestertől. Képünkön Horváth László jelenlegi, illetve Kovács Sándor
egykori vácszentlászlói polgármester zárják a sort. A szokásoknak megfele-
lően a lángról karácsonyig bárki meggyújthatja a maga lámpását, mécsesét a
Polgármesteri Hivatal portáján. (lt)
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HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
December 17-én és 18-án, 
szombaton és vasárnap 

9-11 óráig: 

dr. Koleszár István rendelője

Gödöllő, Árpád út 32.

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

Turul 
Állatkórház és Patika

Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:

9-19-ig   

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

Tel.: 06-30/943-9898

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Nyitva: H–Szo  800–1700

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

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

SoSem látott madár bukkant fel a balatonnál
Egy Magyarországon eddig 
még sosem látott madárfaj, a 
fehércsőrű búvár első példá-
nyát figyelték meg a Balaton-
nál – közölte a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME). 

Ismét egy újabb fajjal bővült hazánk 
madárfaunája, első alkalommal lát-
tak ugyanis fehércsőrű búvárt Ma-
gyarországon. A példányt budapesti 
madarászok figyelték meg a balaton-
földvári mólónál.
A búvárok nagytestű, liba méretet is 
elérő vízi madarak. Akár hatvan mé-
ternél mélyebben a víz alá merülve 
vadásznak halakra, rákokra és csi-
gákra. Az északi területek fészkelői, 
Európában három fajuk költ, az észa-
ki búvár, a sarki búvár és a jeges bú-
vár néhány példánya évről évre elő-
forduló telelő vendége hazánknak.
A most megfigyelt fehércsőrű búvár 
viszont kontinensünkön nem, csak 

Szibéria, Alaszka és Kanada arktikus 
térségeiben fészkel. Telelő példányai 
Észak-Norvégiában fordulnak elő 
kis számban, a faj Európa középső 
vagy délebbi régióiban csak ritkán 
tűnik fel, így a magyar előfordulás 
nemzetközi szinten is érdekes adat-
nak számít.
A búvárfajok között ez a legnagyobb 
termetű, jellegzetes fehéres-sárgás 

csőréről lehet megismerni. Nászru-
hában rendkívül impozáns látványt 
nyújt fekete alapszínű fehér pettyes 
tollazatával.
A Balatonon megfigyelt egyed egy 
fiatal példány volt, amelynek tolla-
zata világosbarnás alapszínű, torka 
és nyaka elülső fele világos. A madár 
Szántód és Balatonföldvár között, 
folyamatosan táplálkozva mozgott.

2017. május 26-28. között immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a gödöllői Nemzetközi Természetfilm 
Fesztivál. A Fesztivál szervezői 2017-re két filmszemlét hirdetnek meg, a Nemzetközi Filmszemlét és a Kárpát-me-
dencei Filmszemlét. A Fesztiválon 9 szekció díj és 6 kiemelt díj (Fesztivál fődíj, Rockenbauer-emlékdíj, Kár-
pát-medencei külhoni magyar alkotó díja, Legjobb fiatal alkotó díja, különdíjak) kerül átadásra. A Fesztivál Gálája  
a hagyományoknak megfelelően a Fesztivál záró napján, vasárnap délután, a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájá-
ban kerül megrendezésre.
A nevezéssel kapcsolatban bővebb információ a Fesztivál hivatalos weboldalán, a www.godollofilmfest.com 
oldalon található! A nevezés 2017. február 28-án zárul.

Már lehet nevezni a 2017-es gödöllői 
Nemzetközi Természetfilm Fesztiválra!

A gyömbér amellett, hogy fan-
tasztikus ízt kölcsönös számtalan 
főtt ételnek és süteménynek, gyó-
gyító hatásáról is ismert. A benne 
található illóolaj sok betegség le-
küzdésében segíthet.

Megfázásra igyon gyömbérteát

Hámozzon meg egy friss gyömbér-
barabot, majd forralja pár percen 
keresztül. Ha sokáig a lében hagy-
juk a darabokat, meglehetősen csí-
pős lesz, ezért ha gyerekeknek ké-
szítjük hamarabb, ha felnőtteknek, 
akkor tovább áztathatjuk. 
Mézzel, citrom- és narancs-
lével kíváló.
Az illóolaj fájdalomcsillapí-
tó, gyulladáscsökkentő, anti- 
oxidáns, antimikrobiális, 
görcsoldó, emésztésjaví-
tó és tonizáló hatású. Segít 
szembeszállni a fertőzések-
kel és leküzdeni azokat.

Gyömbéres karácsonyi süti
Hozzávalók: 10 dkg vaj, 25 dkg 
barnacukor, 1 nagy tojás felverve, 2 
teáskanál sütőpor, fél teáskanál só, 
2 teáskanál őrölt gyömbér, 35 dkg 

liszt, 10 dkg kristálycukor egy kis 
tálkában.
Elkészítés: Megolvasztunk 10 de-
kagramm vajat és összekeverjük 25 
dekagramm barnacukorral. Hagyjuk 
kihűlni, majd adjunk hozzá 1 egész 
felvert tojást. Megszórjuk két teás-
kanál sütőporral, fél teáskanál sóval 

és 2 teáskanál őrölt gyömbér-
rel, majd alaposan összedol-
gozzuk 35 dekagramm liszttel. 
Az így összekevert masszát 
legalább 1 órára tegyük be a 
hűtőszekrénybe (akár éjszaká-
ra is hagyhatjuk). Ha sietünk, a 
pihentetés elmaradhat.
Miután lehűlt a tészta, nedves 

kézzel dió nagyságú golyókat for-
málunk, amelyeket megforgatunk 
egy kis tálkába kiöntött kristálycu-
korban. Kikent sütőlapra vagy sü-
tőpapírra helyezzük őket egymástól 
6-7 centiméter távolságra, és spa-

tulával vagy a tenyerünkkel kicsit 
meglapítjuk őket. 190 fokra előme-
legített sütőben 10-12 percig sütjük, 
amíg megpirulnak a tallérok. Egy 
pohár tejjel kiváló.

edenkert.hu

Gyömbértea- és süti, télen is!

Milyen bizarr egy hóval fedett 
kaktusz, jukka vagy akár pál-
mafa látványa egy hazai kert-
ben! A szabadföldi teleltetés 
lehetősége még kevesek szá-
mára ismert, de könnyen meg-
bizonyosodhatunk arról, hogy 
valóban működik. 

Téli kert egzotikus növényekkel

Sokak számára újdonság lehet az a 
tény, hogy hazánkban viszonylag sok 
olyan növény teleltethető át szabad-
földön, melyeket elsősorban csere-
pes, üvegházi növényekként isme-
rünk. 
Milyen bizarr egy hóval fedett kak-
tusz, jukka vagy akár pálmafa látvá-
nya egy hazai kertben! A lehetőség 
még kevesek számára ismert, de 
könnyen meg lehet bizonyosodni ar-
ról, hogy valóban „működik”.

Először is nézzük, hogyan lehetséges 
mindez. Ehhez két dolgot érdemes 
megvizsgálni: a növény származási 
helyének éghajlati adottságait, vala-
mint a hazai viszonyokat és az azok-
ban rejlő lehetőségeket. 
Sok növény olyan klímában őshonos, 
ahol az alapvetően meleg éghajlat 
mellett néha előfordul erőteljes lehű-
lés, vagy akár havazás. 
Erre két kitűnő példa Észak-Ameri-
ka illetve a Himalája déli lejtői. Az 
előbbi esetében a hegységrendszerek 
észak-déli elhelyezkedése lehetővé 
teszi, hogy az észak felől jövő hideg-
hullámok akadálytalanul egészen dé-
lig hatoljanak, gyakran Floridáig is.

Télálló vagy fagytűrő, nem mind-
egy!

A Himalájában pedig 2-3000 m-es 
magasság környékén a téli időszak-
ban rendszeresen van fagy és hava-
zás. Ennek következtében, hosszú 
alkalmazkodási folyamat eredménye-
ként kialakultak olyan fajok, melyek 

gond nélkül elviselik akár a -20 fo-
kot, de nem kevés az olyan növények 
száma amelyek az ennél hidegebbel 
is megbirkóznak. Itt szeretnék egy 
fontos momentumot kiemelni, még-
pedig a csapadék szerepét, hiszen en-
nek alapján máris két csoportba lehet 
sorolni e növényeket: vannak télállók 
és vannak fagytűrők. Az első csoport 
esetében nem jelent problémát a téli 
csapadék, míg a másodiknál igen, sőt 
jelentősen ronthatja az amúgy bámu-
latra méltó fagytűrési tulajdonságo-
kat. Ez fontos szempont a teleltetés 
megtervezésénél. A telepítésnél is 
azonos igényűeket célszerű egymás 
közelébe ültetni.
Magyarország éghajlata nedves kon-
tinentális, meleg, viszonylag hosz-
szú nyarakkal és hideg, de nem túl 
hosszú telekkel. Ezzel azonban még 

nem mondtunk el mindent, hiszen a 
Kárpát-medence elhelyezkedésénél 
és védettségénél fogva óceáni és me-
diterrán hatásoknak is ki van téve. 
Fontos mikroklimatikus tényezők 
a fekvés (dél, dél-nyugat), az épü-
lethez való közelség, a domborzati 
viszonyok, valamint a városi klíma. 
A fekvés, ill. domborzati viszonyok 
alapján Magyarországon a szőlők-
límák felelnek meg legjobban a fel-

tételeknek, de ezen belül is 
az ún. szubmediterrán mik-
roklímájú helyek. Ilyenek 
pl. a dél-budai dombság 
(itt a városi klíma is sokat 
számít), a Balaton-felvidék 
(ezen belül is főleg a Tiha-
nyi-fsz. és Badacsony déli 
lejtői), a Mecsek- és Villá-
nyi- hegységek déli lejtői. 
Mi sem bizonyítja jobban 

a szubmediterrán jelleget, mint az, 
hogy a Mecsek, a Tihanyi-félsziget és 
a Villányi-hegység déli lejtőin nyáron 
óriás énekeskabócák muzsikájában 
gyönyörködhetünk, ami viszont tipi-
kus mediterrán rovarfaj (indikátor-

faj). Az épületekhez való közelség, il-
letve a városi klíma a téli fűtés miatti 
hőveszteség miatt fontos, hiszen a fal 
közelébe telepített növények maga-
sabb hőmérsékleten élhetnek általa.

Egzotikus növények télen
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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

Az elmúlt pénteken az MV-
FC-Berettyóújfalu második 
számú csapatát fogadta a 
MAG-LOG Team CFT Gödöllő 
a futsal NB II. Keleti-csoport-
jában és ért el 1-1-es döntet-
lent.

Senkinek sem jó iksz: talán így le-
hetne a legrövidebben összefoglal-
ni a 13. forduló gödöllői párharcát. 
Baranyai Pál együttese a legjobb 
hat közé kerülés érdekében nem 
nagyon engedhet meg magának 
botlást, de a vendégek sem úgy ér-
keztek, hogy vereséggel utaznának 
haza. Ennek fényében jó meccsre 
számíthattak a kilátogató nézők. 
Óvatosan kezdett mindkét csapat, 

ami a játék rovására ment, így az 
első 20 perc után a teremlabdarú-
gásban igen ritkának számító gól 
nélküli döntetlent mutatott az ered-
ményjelző. A folytatásban ugyan 
egy picit felpörögtek az események 
és mindkét csapat szerzett egy-egy 
gólt, de többre már nem futotta, így 
a senkinek sem jó döntetlennel zá-
rult a találkozó.
A MAG-LOG csapata hét mérkő-
zéssel az alapszakasz zárása előtt 15 
ponttal a hetedik helyen áll a tabel-
lán csoportjában.
NB II., Keleti-csoport, 13. forduló
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – 
MVFC-Berettyóújfalu II. 1-1 (0-0 
Gólszerző: Nagy Roland.                                   
                  -ll-

Futsal – továbbra sem működik valami

Egy pont is pont, de…

Sikeresen, egy döntetlennel 
és egy győzelemmel zárták a 
Gödöllői Sakkbarátok a 2016-
os évet a sakk csapatbajnok-
ságokban.

Az NB II-es első formáció 6-6-os 
döntetlent ért el Fót otthonában és 
a nyolcadik helyről várja a jövő évi 

folytatást, míg az ötfős második 
csapat remek játékkal 3-2-re verte 
a Szentendrét a megyei kiírásban 
és a kilencedik helyen telel a kettes 
csapat.
NB II Erkel csoport, 6. forduló 
Fót – GSBE 6-6
Pest megye I/A osztály, 4. forduló
Szentendre – GSBE II. 2-3           -vb-

sakk – Győzelem és döntetlen

Sikeres GSBE évzárás

December 9-én rendezték a Pest 
megyei Önkormányzat dísztermé-
ben, a budapesti Városház utcában 
a 2016. évi Sportkarácsony díjátadó 
ünnepséget, ahol gödöllői díjazot-
taknak is örülhettünk.

Az ünnepségen először azon Pest megyei 
kötődésű paralimpiai és olimpiai sportoló-
kat díjazták, akik pontszerző helyen vègez-
tek a nyári riói ötkarikás játékokon.
Ezt követően került sor a megyei díjak át-
adására. Városunkba összesen hét díj került 
(a díjazottak a bal felső képen). Az Év leg-
eredményesebb általános iskolája a 2016-

os diákolimpiai versenyeken elért pontok 
alapján a gödöllői Hajós Alfréd iskola lett, 
míg az Erkel Ferenc iskola a második díjat 
kapta ugyan ebben a kategóriában.
A középiskolák között a váci Boronkay 
Gimnázium mögött a gödöllői Premontrei 
Szent Norbert Gimnázium végzett a máso-
dik helyen, míg a Török Ignác Gimnázium 
a diákolimpiai versenyeken gyűjtött pontok 
alapjàn a harmadik legeredményesebb in-
tézmény lett ebben a kategóriában.
Az Év Testnevelője kategóriában tarolt 
városunk. Az általános iskolában tanító pe-

dagógusok között az év testnevelő tanára a 
Hajós iskola tesitanára, Ács Tibor lett, míg 
a középiskolák közötti kategóriában a Pre-
montrei tanára, Mácsár Gyula (középső 
képeken a két testnevelő) vehette át a leg-
jobb testnevelőnek járó megtisztelő díjat.
A gödöllői díjazottak sorát Szabados Ist-
ván csapata (jobb alsó képen az edző és két 
játékosa a serleggel), a Gödöllői Röplabda 
Club leány ifjúsági együttese zárta, akik a 
országos ifibajnoki címüknek köszönhe-
tően a megye legjobb utánpótlás csapata 
díjban részesültek.                                  -tt-

Pest meGyei sPortkarácsony - Hét Gödöllői díj

Kiváló iskolák és a testnevelők
Dobogón telelnek a Gödöl-
lői Kézilabda Club férfi csa-
patai, miután a felnőttek 31-
31-es döntetlennel zárták 
az őszt, míg a juniorok 43-
17-re nyertek Hatvanban.

Bartos Gábor felnőtt csapata 
esélyesként utazott Hatvanba, de 
végül meg kellett elégedniük a 
mieinknek a pontosztozkodással, 
miután a védekezés nem állt össze 
erre a mérkőzésre. A GKC fél táv-
nál 14 pontos és a tabella harma-
dik helyéről várja majd a tavaszi 
folytatást az NB II. Északi-cso-

portjában.
Mácsár Gyula junior együttese 
listavezetőként és hibátlan mér-
leggel utazott Hatvanba és a pa-
pírformának megfelelően meg 
is nyerte a párharcot. A fiatalok 
egyedüliként a csoportjukban száz 
százalékos mérleggel, 20 pontot 
gyűjtve vezetik a bajnoki tabellát.

NB II. Északi-csoport, 11. for-
duló
Hatvan KSZSE – Gödöllői KC 
31-31 (15-15)
Juniorok: Hatvan – Gödöllő 17-43

-lt-

kézilabda – száz százalékos juniorok

Dobogón telelnek a GKC csapatok

A Saino SE karatésai sikeresen 
szerepeltek az I. Saino Kupa Ka-
rate-Do országos bajnokságon, 
melynek fővédnöke dr. Gémesi 
György Gödöllő város polgármes-
tere volt. A fiatal karatékák össze-
sen 10 éremnek örülhettek.

A rendezvényt dr. Pappné Pintér Csil-
la alpolgármester asszony nyitotta meg 
és köszöntötte a versenyző gyerekeket, 
részvevőket. A bajnokság fő célja volt, 
hogy minél több gyermek megismerked-
hessen a versenyzéssel, szélesítve ezzel a 
tradicionális karate utánpótlás bázisát. A 
Magyar JKA Karate Szövetség 20 egye-
sületének közel 190 versenyzője mérte 
össze tudását a rangos viadalon. A ver-
seny elérte célját, hiszen az utánpótlás 
korcsoportokban, több versenyszámban 
is 32-es tábláról indultak mérkőzések. 

A gödöllői Saino SE versenyzői közül 
Lauber Zille formagyakorlatban (Kata) 
aranyérmes lett, míg alapiskola (Kihon) 
számban a harmadik helyen végzett. Ju-
hász Tamás küzdelemben (Kumite) ért 
el első helyezést, míg formagyakorlat-
ban az 5-8. helyen végzett. Lovász Nóra 
alapiskolában második lett, formagya-
korlatban az előkelő harmadik helynek 
örülhetett. Ács Julianna szabad küzde-
lemben ezüstérmes helyen zárta a via-
dalt, míg formagyakorlatban hatodik lett. 
Kelemen Botond szabad és kötött küz-
delemben egyaránt a dobogó harmadik 
fokára állhatott fel, míg formagyakor-
latban az 5-8. helyeken végzett 
korcsoportjában. Csighy Dániel 
alapiskolában, Benkő Lilla for-
magyakorlatban lett harmadik, 
míg Bárdos Triszten és Csenge-
ry Brigitta szintén formagyakor-

latban ért el negyedik helyezést.
További gödöllői helyezettek: Kelemen 
Csaba formagyakorlat 4. hely, alapiskola 
9-16. hely; Ács Dorottya formagyakor-
lat 5. hely; Lengyel László, Szatlóczki 
Vidos és Zenyik Attila formagyakorlat 
5-8. hely; Szatlóczki Vidos és Lajber 
Borbála küzdelem 5-8. hely; Koncz 
Bence alapiskola 5-8. hely.
A csapat tagjai voltak még: Csernetics 
Márk, Farkas Eszter, Rostás Imre, 
Ács Gergely, Lajber Borbála, Vezsenyi 
András, Puskás Levente, Tóth Lázár, 
Tóth Zétény, Kuti Donát, Horváth 
Mihály, Gerőfi Csanád, Szakál Áron, 
Csengery Brigitta, Csajkovics Kop-
pány, Fekete Roland, Róde Kinga, 
edző: Ács Tibor.                   -li- 

Harcművészet – i. saino karate kuPa

Tíz gödöllői érem

A versenyt az 
Újpesti Torna 
Egylet judoter-
mében rendezték 
meg. A gödöllői 
fiatalok nagyon 

szép eredményeket értek el az év utolsó 
országos versenyén. Gál Bencét (bal ol-
dali kép) csak a döntőben tudták megállí-
tani korcsoportjában, ezzel második lett, 
míg Dubis Botond (jobbra) fantasztiku-
san küzdve a harmadik helyen végzett a 

legnépesebb súlycsoportban. Az érme-
ken kívül városunk gyerekjudósai egy 
negyedik és há-
rom 5. helynek 
örülhettek. Ma-
kádi Lizett 4., 
Pocsai Leven-
te, Samu Bar- 
bara és Maká-
di Liliánna az 
5. helyen zárták 
a bajnokságot 
súlycsoportjuk-
ban.                   -il-

judo – nyílt budaPest bajnoksáG

Ketten állhattak dobogóra

Nem sikerült a bravúr, azaz ma-
gabiztosan, 3:0-ra nyert a bajnoki 
címvédő Békéscsaba Gödöllőn 
is, ezzel továbbra is szett veszte-
ség nélkül vezeti a tabellát, míg 
a Penta-GRC csapat hetedik a ta-
bellán.

A Penta-Gödöllői RC csapatára nem 
várt könnyű feladat az alapszakasz 
első felvonásának utolsó fordulójában, 
ugyanis a címvédő, az idei szezonban 
is toronymagasan esélyes, míg szettet 
sem veszítő Linamar-Békéscsabai RSE 
ellen kellet volna gyarapítani az ed-

dig megszerzett 13 pontot. Nos, hazai 
szemszögből úgy lehetne összefoglal-
ni a Békéscsaba elleni párharcot, hogy 
erős kezdés után jött a visszaesés, míg a 
bajnoki címvédő vendégek fordított utat 
jártak be: gyengén nyitottak, de beme-
legedtek és onnantól nem volt kérdéses, 
hogy ki a jobb csapat.
A 3:0-ás vendégsikerrel véget érő talál-
kozó után a Penta-Gödöllő csapata 13 
ponttal továbbra is a hetedik helyen áll 
az alapszakaszban fél távnál.
Kettős jászberényi rangadó következik, 
ugyanis Borkovits Zoltán együttese 
előbb a bajnokságban, majd a Magyar 

Kupa negyeddöntőjében fogadja a Jász-
ságiakat. Előbbi mérkőzést az M4 sport-
csatorna élőben közvetíti majd.
NB I. alapszakasz, nők, 10. forduló
Penta-Gödöllői RC – Linamar-Békés-
csabai RSE 0:3 (-18, -16, -15)

-tt-

röPlabda –jó rajt, PaPírForma Folytatás

Nem tudott szettet rabolni a Penta-GRC

Heti programajánló
Női NB I. alapszakasz, 11. forduló
December 15., csütörtök 18 óra

PENTA Gödöllői RC – 
Jászberényi RK

Női Magyar Kupa negyeddöntő
December 17., szombat 18 óra

PENTA Gödöllői RC – 
Jászberényi RK

(Egyetemi sportcsarnok)

Az elmúlt hétvégén a Nyílt Budapest Bajnokságon 
vettek részt Szádvári Zoltán judos tanítványai, ahon-
nan egy ezüst- és egy bronzéremmel tértek hazai a 
gödöllői versenyzők.
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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

A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza
2016. december 19-től  2017. január 2-ig  
ZÁRVA tart.
Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

December 15., csütörtök, 17.00:
Sivadóné Benyus Hedvig (fuvola) 
növendékeinek hangversenye
December 16., péntek, 18.00:
Balogh Ágnes (magánének) növen-
dékeinek hangversenye
December 17., szombat, 16.30:  
Gödöllői Királyi Váró: Királyi Kölyök 
Koncertek–Hangszerbemutató 
óvodásoknak és kisiskolásoknak
Téli mese – Karácsonyi dallamok a 
Chopin Zenei AMI tanáraival
December 20., kedd, 18.00:
Ella Attila (mélyrézfúvó) növendé-
keinek 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 12-18-ig: 
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

December 19-25-ig: 
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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

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

PÁLYÁZATI  HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata 
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) 
kétfordulós pályázatot hirdet a 
Gödöllő, a Szabadság út 4. szám 
alatt található, 5869 helyrajzi szá-
mú, kivett üzem megnevezésű, mű-
emlék ingatlan bérleti jogának 
megszerzésére.

A bérbevételre kínált ingatlan terü-
lete 2708 m2, melyből a bérlethez a 
telken található 421 m2 alapterületű 
épület és a hasznosítás célját szol-
gáló, kb. 400-500 m2 alapterületű 
területrész jár.
Az ingatlan műemléki védettség 
alatt áll, továbbá az ELMŰ Hálózati 
Elosztó Kft. 90 m2 nagyságú terület-
re vonatkozó vezetékjoga terheli.
Az ingatlanon egy két épületrészből 
álló, felújítandó felépítmény talál-
ható, mely közművekkel ellátott. Az 
ivóvíz, a szennyvíz, az elektromos 
energia és a gáz is bekötésre került 
az ingatlanra.
Az ingatlan bérleti díj irányára: 
2.162.908 Ft/év + ÁFA, vagyis 
~180.242 Ft/hó + ÁFA.
A pályázati dokumentáció internet-
ről letölthető az alábbi útvonalon: 
www.godollo.hu – Hírek – Önkor-
mányzati hirdetmények – Ingatla-
nok.
Az ajánlatok a Pályázati Dokumen-
tációban megjelölt tartalommal, 

a Gödöllői Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán (Gödöllő, Petőfi 
tér 4-6.) ügyfélfogadási időben (hét-
fő: 8.00-18.00, szerda: 8.00-16.30) 
nyújthatók be, 2017. január 30-án 
16.00 óráig.
A pályázat második fordulójában az 
ingatlan egyhavi bérleti díj irányá-
rának megfelelő összegű bánatpénzt 
kell megfizetnie a pályázónak a ki-
író részére. 
A pályázat kiírója a nyertes pályá-
zóval ingatlan bérbevételi szerző-
dést köt. A pályázat nyertesének a 
szerződéskötést megelőzően termé-
szetes személy esetén igazolni kell a 
személyazonosságát, meg kell adni 
adóazonosító jelét. Nem természe-
tes személy esetén igazolnia kell, 
hogy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján át-
látható szervezet. A pályázat nyerte-
sével nem köthető meg a szerződés, 
amennyiben személyazonosságát 
nem igazolja, adóazonosító jelét 
nem adja meg, illetve nem igazolja, 
hogy átlátható szervezet vagy iga-
zolása alapján megállapítható, hogy 
nem átlátható szervezet.
Részletesebb tájékoztatást, illet-
ve konzultációs lehetőséget Nagy 
Noémi, a Gödöllői Polgármesteri 
Hivatal Városüzemeltető és Va-
gyonkezelő Irodájának munkatársa 
biztosít, akivel a 28/529-153-as te-
lefonszámon időpont egyeztethető 
az ingatlan megtekintésére.

LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS

TORMAY KÁROLY 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

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

az alábbi nyitvatartással áll a tisztelt 
betegek rendelkezésére:

DECEMBER 21-22-ÉN: 
7.00 – 16.00 óráig,

DECEMBER 23-ÁN,27-28-29-30-ÁN:  
7.00 – 14.00 óráig,

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

információt.

A fenti intézeti szakrendelési időn túli időben 
a háziorvosok, illetve a 18.00 órától 

– sürgősségi ellátási igénnyel – jelentkező 
betegeket a Központi Ügyelet 

(2100 Gödöllő, Szabadság tér 3.) látja el.
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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:

A MŰVÉSZETEK
HÁZA, A BELVÁ-
ROSI JEGYIRO-
DA ÉS A KIRÁLYI
VÁRÓ ÜNNEPI
NYITVATARTÁ-
SA:

Művészetek Háza
2016. december 24–26.: ZÁRVA
2016. december 27.: 9–21 óra NYITVA
2016. december 28–29.: ZÁRVA
2016. december 30.: 12–20 NYITVA
2016. december 31.: 12–18.30 NYITVA
2017. január 1–8.: ZÁRVA

Belvárosi Jegyiroda
2016. december 24–26.: ZÁRVA
2016. december 27.: 13–19 NYITVA
2016. december 28–30.: 10–14 NYITVA
2016. december 31.: 13–16 NYITVA
2017. január 1–8.: ZÁRVA

Királyi Váró
2016. december 23–2017. január 8.:ZÁRVA

VÁLTOZÁS!

A Művészetek Háza jegyirodájának nyit-
vatartása 2017. január 9-től az alábbiak
szerint alakul:

hétfő: ZÁRVA
kedd–péntek: 11.00-18.00 között NYITVA
szombat: 9.00-13.00 NYITVA
vasárnap : a rendezvényekhez igazod-
va előadás előtt 1 órával NYITVA

I



KÖZLEMÉNY

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

INGATLAN

+ Gödöllő, Szabadka utcában teljes körű-
en felújított 53m2-es 3. emeleti, 2szobás,
erkélyes téglalakás eladó! I.ár: 15,49MFt.
20/772-2429

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

+ Szadán igényes környezetben, jó fekvé-
sű, 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:
9.9M Ft+áfa (20)804-2102

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

+ Gödöllő központjában 3.emeleti, 57m2-es
lakás, jó állapotban eladó! Iár: 15.99MFt 20-
539-1988

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+ Eladó Gödöllőn a Lázár Vilmos utcában
egy felújításra szoruló családi ház örökpano-
rámás, 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
méretei 2586nm és 1795nm. Az építési tel-
kekre ikerházak építhetők közművek az utcá-
ban. I.á.: kisebbik telek: 12mFt, nagyobbik
telek: 14mFt 20-919-4870

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

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

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

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

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

+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon
egy örökpanorámás nappali+3szobás, 2für-
dőszobás, kertkapcsolatos teraszos lakóház
minőségi kivitelezésben. Az ingatlan telepí-
tett örökzöldekkel, cserjékkel, épített meden-
cével, játszótéri elemekkel rendelkezik. I.á.:
43 mFt 20-919-4870

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

+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy pano-
rámás, 929nm-es, 26m széles, összközmű-
ves építési telek. I.á.: 15,3 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a blahai részen egy
földszintes, nappali+3szobás, most épülő
ikerház mindkét fele, saját használatú telek-
résszel. I.á.: 30,5 mFt 20-919-4870

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

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

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

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

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

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

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

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

2016. december 13.12 gödöllői Szolgálat



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

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

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

+ Eladó Dányban egy 3szobás, téglából
épült, 100nm-alapterületű családi ház pincé-
vel, külön borospincével, kúttal, melléképü-
letekkel, konvektoros fűtéssel. I.á.: 10 mFt
20-919-4870

+ CSERE. Isaszegi összkomfortos, kertes
családi ház főúthoz, tömegközlekedéshez
közel elcserélhető gödöllői, lakótelepi, gará-
zsos lakásra. Tel: 20/402-3124 (este 6-8-ig).

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

+ Telek eladó Gödöllőn, Blahafürdőn. 742
nm-es, közműves zártkert, villany az utcában.
Iár: 2,5MFt. Érdeklődni este: 061/252-4204

+ Gödöllőn a Boncsokban eladó a legna-
gyobb és legszebb zártkerti 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

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

+ Gödöllőn a központban 47 nm-es, tégla-
építésű lakás liftes házban eladó. Iár: 19,5 M
Ft. Érd: 20/359-4201 (esti órákban).

+ Turán a nyaraló övezetben összkomfortos,
3 szintes (3 x 32 nm) ház eladó 1101 nm-es
telken. Iár: 7,9 MFt. Tel: 30/659-7086

ALBÉRLET KIADÓ

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

+ Gödöllőn, Kör utcában 1,5 szobás, 2.
emeleti konvektoros lakás kiadó. 85.000 Ft/
hó. Érd: 30/338-2208

+ Gödöllő-Máriabesnyőn 2,5 szoba össz-
komfortos 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
hasznosításra alkalmas (iroda, studió, rende-
lő, ügyfélszolgálat) üzlethelyiség. Tel.: 06-20-
9443-356

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

+ Gödöllő belvárosában 55 m2-es, földszin-
ti, bútorozatlan lakás, 2 ingyenes, zárt parko-
lóval, légkondicionálóval, egyedi mérőórák-
kal hosszútávra kiadó. Tel: 20/3464-718.

+ Gödöllő belvárosában egy 38 nm-es ÜZ-
LETHELYISÉG kiadó! Irodának és fodrászat-
nak is alkalmas. Jó parkolási lehetőséggel.
Tel: 30/231-7508

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

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

+ KIADÓ 2017. 01.01-vel a Gödöllő, Szt. Já-
nos utcai Szolgáltatóház földszintjén egyéni
mérőórákkal ellátott 57,5 nm-es bérlemény,
ami jelenleg BÜFÉ-ként üzemel. Akár meg-
osztva is (28,5 és 29 nm). 30/513-6490

ÁLLÁS

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

+ Gödöllőn Csíkos Pizzériába pizza készí-
tésben jártas dolgozót felveszünk. Ugyanide
PULTOS munkakörbe gyakorlattal rendelke-
ző munkatársat keresünk. Szállást tudunk
biztosítani! Tel: 70/772-7850

+ ÓVODAPEDAGÓGUST KERESÜNK!
A szadai Meseház Waldorf Óvoda keres
óvodapedagógust azonnali kezdéssel!
Részletekért keresse fel honlapunkat (www.
szadaimesehazovi-waldorf.hu) Facebook
oldalunkat (https://www.facebook.com/Me-
sehazWaldorfOvoda) vagy érdeklődjön az
alábbi telefonszámon: 06 20 399 8110!

+ Gödöllőn Csíkos ABC-be kereskedelmi
gyakorlattal BOLTI ELADÓT felveszünk! Vi-
dékieknek szállást is tudunk biztosítani! Tel:
70/772-7850

+ Gödöllői műanyagüzem felvesz három mű-
szakos munkarendbe betanított munkáso-
kat. Tel: 70/365-5010

+ A fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
(2100 Gödöllő, Dózsa György út 65.) felvé-
telt hirdet ÁPOLÓI munkakör betöltésére
két műszakban (8 ill. 12óra). Feltétel: Ápolói
vagy ápoló-gondozói végzettséget igazoló bi-
zonyítvány. Jelentkezni személyesen vagy te-
lefonon az intézmény vezetőápolónál lehet:
Kissné Beáta: 28/410-364 (125 mellék),
e-mail: fonover@idosekotthonagodollo.hu

+ Táblagéppel, okostele-
fonnal végezhető munka!
Internetes weboldalunk ügy-
félkezeléséhez keresünk
munkatársakat! Részletek:
Károlyi Péter 20/3685-888,
vagy furkeszotoborzo@gmail.
com

+ Gödöllői házunkba nyug-
díjas férfit keresek kerti
munkára, heti 1-2 alkalomra.
30/9397-091

+ VAGYONŐRI munka Kis-
tarcsán, 670 Ft órabér. Érd:
20/508-5599

+ Logisztikai munkatársat
keresünk gödöllői munkahe-
lyre, középfokú angol nyelvis-
merettel, 2017. 02. 01. mun-
kakezdéssel. Jelentkezéshez
kérjük a fényképes önéletraj-
zot az aquarex@aquarex.hu
e-mail címre elküldeni.

+ Gödöllő környékén talál-
ható területre keresünk sze-
mély- és vagyonőr kollégákat.
Jelentkezni fényképes ön-
életrajzzal lehet a vagyonor.
munka.itt@gmail.com e-mail
címen.

+ Spanyol, német, angol óra-
adó nyelvtanárokat keresünk
hosszútávú szakmai pro-
jektekhez. I.L.I. Nyelviskola,
info@ili.hu, ili.godollo@gmail.
com
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KÍNÁLATUNKBÓL: *Szadán, a Margi-
tán 1663 nm-es, 20 m széles építési telek
(30% beépíthető) eladó. Iá:12,7 mFt.

*Nagytarcsán, a Füzesligetben 1200 nm-
es, 34 m széles építési telek (30% beépít-
hető) eladó. Iá:14 mFt.

*Gödöllőn, a Csanakban 1981-ben épült,
N+ 4 szobás, 3 szintes ház 963 nm-es tel-
ken eladó. Iá.: 29,5 m Ft.

*Gödöllőn, a Királytelepen 2007-ben épült,
N+6 szobás, kétgenerációs családi ház el-
adó. Iá.: 42,5 m Ft.

A Meseház Waldorf Óvoda – Szada pályázatot

hirdet Dajka munkakör betöltésére.
A munkaviszony időtartama: határozott idejű mun-
kaviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A
munkavégzés helye: 2111 Szada, Korizmics utca 32.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a gyer-
mekek ellátásában való részvétel, továbbá takarítási fel-
adatok elvégzése. Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései is irányadók. Pályázati feltételek: Középfokú
képesítés. A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: • erkölcsi bizonyítvány • egészségügyi
alkalmasságot igazoló dokumentum • iskolai végzett-
séget igazoló dokumentum • fényképes önéletrajz. A
munkakör betölthetőségének időpontja: A munka-
kör legkorábban 2017. 01. 02. betölthető. A pályázat
benyújtásának határideje: 2016. december 29. A pá-
lyázati kiírással kapcsolatosan további információ kér-
hető a 20/399-8110-es telefonszámon. A pályázatok
benyújtásánakmódja: elektronikus úton waldorfszada
@gmail.com e-mail címen keresztül.A pályázat elbírá-
lásának határideje: 2016. december 30.

óvodapedagógust
keres 2017. január 2-ai kezdéssel.

A MeseházWaldorf Óvoda keresi kedves, empatikus,
együttműködő óvó nénijét 8 órás munkaidőben, aki
- rendelkezik állami óvodapedagógusi végzettséggel,

- Waldorf óvodapedagógusi képzettséggel
(nem feltétel),

- Waldorf óvodában szerzett tapasztalat előnyt jelent.
Pályakezdők jelentkezését is szívesen vesszük.

Kérjük, küldd el fényképes szakmai önéletrajzodat,
kézzel írott motivációs leveledet és a végzettséget

igazoló dokumentum másolatát.

Szeretettel várjuk jelentkezésed a
waldorfszada@gmail.com e-mail címre.

Érdeklődni lehet a 06 20 3998110 számon.

AMisszió Egészségügyi Központ
munkatársakat keres a következő

munkakörök betöltésére:
* szakács
* takarító

* fizioterápiás asszisztens (3 évre)
Érdeklődni lehet a 06 28 389-618
telefonszámon, önéletrajzokat a
titkarsag@misszio.hu, illetve

2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30.
címre várjuk.



+ Szadai munkahelyre férfi és női TAKARÍ-
TÓKAT keresünk. Tel: 30/603-3343

+ Gazdasági és pénzügyi ügyintéző kollégát
keresünk. Piacképes fizetés, ingyenes nyelv-
tanulási lehetőség, cafeteria. Elvárások: fel-
használó szintű excel és word tudás. Jelent-

kezés e-mailben motivációs
levél és önéletrajz beküldé-
sével: ili.godollo@gmail.com
és info@ili.hu.

+ „VERA MAMA” gyermek-
felügyeletet vállal Gödöllő
város Központjában. Tel:
30/974-6356

SZOLGÁLTATÁS

+ Telekkel rendelkező tulaj-
donosoknak generál kivitele-
zésben, referencia háttérrel
kínálunk új építésű lakóhá-
zak kivitelezését 153.000 Ft/
nm áron. 20-919-4870

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTI-
FŰTÉS-SZERELÉS, új csa-
torna bekötés, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, víz-
vezetékek felújítása, új sze-
relése, kialakítása, locsoló,
mérő tervezése, beépítése,
átadása. Cirkók, gázkészülé-
kek, konvektorok karbantar-
tása felújítása, javítása. Tel:
20/9527-289, 28/476-229

+ SZÁMÍTÓGÉPES prob-
lémája van? Hívjon bizalom-
mal, házhoz megyek. Számí-
tógép szerelés, rendszer és
programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén is!
Tel: 30/333-9201

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

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

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

+ KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS,
metszés, permetezés, fűnyírás, bozótirtás,
sövénynyírás, rotációs kapálás. Ereszcsator-
na tisztítás, fakivágás, ágak elszállítása. Le-
vél összegyűjtése. 30/747-6090

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

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

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

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

+ Építőipari cég vállal kisebb – nagyobb la-
kásfelújításokat (burkolás, festés, hőszigete-
lés). Tel: 70/543-9930

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

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

OKTATÁS
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+ MATEMATIKA – FIZIKA szakos tanár, gyó-
gypedagógus fejlesztést, felkészítést vállal.
Tel: 70/329-6405

+ Dexam angol (B2) nyelvvizsga Gödöllőn
2017. január 21-én. Jelentkezési határidő:
2016. december 20. Felkészítő tréning fo-
lyamatosan indul. Érd: 20/359-4201, dexam-
godollo@gmail.com

+ ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ, OROSZ, MAGYAR intenzív/ félin-
tenzív nyelvvizsga-felkészítő, általános nyelv-
tanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás
és anyanyelvi tanárokkal kedvezményes óra-
díjakkal. I.L.I. Training Kft, Gödöllő, Kőrösfői
2. Tel: 28/511-366, 20/556-2653

ADÁS~VÉTEL

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

+ Gödöllőn 70 literes fagyasztószekrény
használat 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

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

+ AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-
5772

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

+ Új holmik: Lovasmintás 35db-os étkész-
let (7.e.), Beck késkészlet bárddal, ollóval
(10.e.), bőr diplomatatáska (6.e.), festőkész-
let hengerekkel (3.e.), autós gőzkefe (2.e.),
gőzkefés vasaló (2.e.), M-es férfi bőrdzseki
(15.e.), kézi masszázsgép (5.e.), 12-tagú fe-
lezős olajradiátor (15.e.). Továbbá: digitális
fényképezőgépek (6,12.e.), szuper motoros
sisak (10.e.), S-méretű világos bőrkosztüm
(15.e.), 42-es fekete bőraljszoknya (8.e.),
L-es bőrdzseki (10.e.), sötét női paróka+
konty (5.e.). 20/358-5309

+ Eladó kristálycsillár (sérült), képráma 50
x 40 cm, diavetítő, fax, tetőcsomagtartó. Tel:
28/421-718

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ Hyundai Matrix szgk. 42.000 km-rel első
tulajdonostól eladó sok extrával, téli gumi-
val, autórádió 5 hangfallal, csomagtartóval.
30/592-1856, 28/784-752

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

EGYÉB

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

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zár-
szalagos mézet közvetlenül a termelőtől!
Akác-, Akác-Hárs-, Hárs-, Repceméz. 720ml-
es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhé-
szet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

+ ALMAVÁSÁR! Ismét kapható CSÁNYI
ALMA. (Idared, KR-11, Zöld alma.) Ár: 60-
200 Ft/kg. Tel: 20/4359-650
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Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. DECEMBER 20.
Megfejtés: Luca napi tudnivalók.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Földi Gyöngyi, Szent János u. 40.,
Pásztor Ferenc, Bessenyei Gy. u. 30.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Lenkey János, Táncsics M. út 30.,
Gerláti Józsefné, Szabadság út 15/C.
AHappy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Harmati Ábel, Présház u. 13.
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Hernádiné Kollár Éva, Szent
János u. 24., Tóth B. László, Kaffka M. u. 5.
AMezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Sánta Attila Csa-
ba, Simon I. u. 10., Bodnárné Burcin Ágnes, Mátyás király u. 25.


