
23. alkalommal rendezte meg a
Gödöllői Királyi Kastély Barátai-
nak Egyesülete, a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ
valamint a Gödöllői Királyi Kas-
tély az „Erzsébet királyné emléké-
re” vers és prózamondó versenyt,
amelynek az idén a „Szépség - mél-
tóság - emberség” mottót adták.

A Bölcsőtől a koronáig – Gödöllő, a
királyné városa tematikus év prog-
ramjainak sorát lezáró verseny dön-
tőjének hagyományosan a Gödöllői
Királyi Kastély adott otthont. A több
mint száz indulóból az utolsó fordu-
lóban harmincegy versenyző lépett a
zsűri elé vers és próza kategóriában,
és öten zenei produkcióval.
A két részben lezajlott döntőben a

versenyzők a magyar és a világiroda-
lom költészetéből és prózairodalmá-
ból választott művekkel léptek szín-

padra. A kiírás szerint olyan műveket
kellett választaniuk, amelyek az Er-
zsébet királyné által megtestesített
örök emberi értékekről, a szépségről,
a méltóságról, az emberségről szól-
nak.

A versenyzők többsége magyar
irodalmi alkotást választott és idén
is szép számmal döntöttek a kortárs
szerzők művei mellett. Ady Endre,
József Attila, Kányádi Sándor, Rad-
nóti Miklós és Reményik Sándor

mellett Lackfi János, Nagy
Bandó András, Szabó Magda
és Varró Dániel művei is el-
hangzottak – hogy csak néhá-
nyat emeljünk ki a versenyzők
által választott szerzők közül.
A zsűriben Pécsi Ildikó, Kos-

suth-díjas, Érdemes és Kivá-
ló Művész, a Gödöllői Királyi
Kastély Barátainak Egyesülete
díszelnöke, Gödöllő város dísz-
polgára; Fülöp Attiláné, a Gö-
döllői Városi Könyvtár és In-
formációs Központ igazgatója;
Buka Enikő, a Frédéric Chopin
Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatója; dr. Papházi János,

a Gödöllői Királyi Kastély múzeu-
mi osztályának vezetője és diákzsű-
riként Farkas Emese, a 2016 évi
szavalóverseny III. kategóriájának
győztese foglalt helyet.

(folytatás a 6. oldalon)

Gödöllőn tartja első ősbemutatóját a Fórum Szín-
ház. A forgatókönyv című előadást december 2-án
láthatja a közönség. (5. oldal)

Korcsolyapálya, betlehem, mézeskalács ház és
ünnepi koncertek várják az érdeklődőket a Gö-
döllői Adventi Napokon. (6. oldal)

Gémesi Csanád egyéniben 3. lett a felnőtt vívó or-
szágos bajnokságon. A SZIE-GEAC férfi kardozói
csapatban 5., a nők 7. helyen zártak. (8. oldal)
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A képviselő-testület november 23-i 
ülésén elsőként a novemberig vég-
rehajtott előirányzat módosításokat 
vezette át a város 2017. évi költség-
vetési rendeletében, majd a parkolási 
rendeletet módosította. A Petőfi téri 
csapadékvíz elvezetés II. ütemének 
megvalósítását követően ugyanis új, 
párhuzamos parkolóhelyeket alakí-
tottak ki a Kossuth Lajos utca vége 
és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti 
kis területen. Emiatt megemelkedett  
a fizető parkolóhelyek száma. Ezek 
átvezetése mellett a rendelet ked-
vezményes bérletek árára vonatkozó 
mellékletét is pontosították. 

Év végi VÜSZI feladatok

Új szerződéseket köt az önkormány-
zat a VÜSZI Kft-vel. Ezek szerint a 
VÜSZI Kft. építi ki a Hunyadi utca 
és Mátyás király utca közlekedési 
csomópontjában a jelzőlámpás for-
galomirányító rendszert és a gyalo-
gos átkelők közvilágítását. A keresz-
teződésben 9 gépjármű és 6 gyalogos 
közlekedési forgalomirányító lámpát 
szerelnek fel. Ugyancsak a városi tu-
lajdonú gazdasági társaság feladata 
lesz a város területén 9 buszmegálló 
peron és utasváró felületei, továbbá 
az Asbóth utcában forgalomcsillapí-
tó műtárgyak kialakítása, lakossági 
és önkormányzati hozzájárulással.

Piac: új bérlemény

A képviselő-testület a legtöbb esetben 
változatlanul határozta meg a váro-
si piac bérleményeiben alkalmazott 
díjak jövő évi mértékét. Új elárusító 
terület díjtételét is megállapították. 
A büfé épülete mellett rendszeres, és 
megszokott a „mobil” árusítás (vál-
takozó napi beosztással zöldség, mű-
szaki cikk). Ezt a területet hosszabb 
ideig is bérelhetővé teszik. A kialakult 
gyakorlat szerint egy hét négyzetmé-
teres területet jelölnek ki, amihez 2 
mobil árusító asztal tartozik. A fize-
tendő díj havi nettó 12 ezer forint.

Megfigyelő kutak az Alsóparkban

Mélyen fekvő vízkészletet megfi-
gyelő kútként üzemel a jövőben az 
Alsópark területén található három 
mélyfúrású kút.  A kutakba helyezen-
dő mérőszondát a Közép-Duna-völ-
gyi Vízügyi Igazgatóság üzemelteti, 
gyűjti és feldolgozza a keletkező 
adatokat, amiket a Magyar Hidro-
lógiai Adatbázisban tárol és évente 
egyszer az önkormányzat rendelke-
zésére is bocsát. Az Alsóparkba ter-
vezett uszoda beruházója, a Nemzeti 
Sportközpontok az uszoda üzemelte-
téséhez a kutakból kinyerhető vízre a 
magas ásványi anyag tartalom csök-
kentés költsége miatt nem tart igényt.

Pályázat az üdülő üzemelte- 
tésére
Pályázatot ír ki az önkormányzat 
a balatonlellei ingatlanának három 

éves bérletbe-üzemeltetésbe adására 
további két év meghosszabbítás le-
hetőségével. A pályázat módot ad az 
üdülő későbbi opciós értékesítésre.
Az üdülő parkosított területen, 5 
darab, egyenként 183 négyzetméter 
alapterületű faszerkezetű házból és 
egy 635,7 négyzetméter + 120 négy-
zetméter tornác alapterületű közpon-
ti épületből áll. A szállásépületekhez 
egy-egy társalgó és minden szobá-
hoz zuhanyozó és WC tartozik. A 
központi épületben helyezkedik el a 
200 adag étel elkészítésére szolgáló 
konyha, az ebédlő és a személyzet el-
helyezését biztosító helyiségek, ezen 
belül az 50 négyzetméter alapterüle-
tű apartman, személyzeti szállás, va-
lamint a büfé.

Otthona lehet az asztalite- 
nisznek és a röplabdának

A Magyar Olimpiai Bizottság által 
kiemelt sportágak támogatása kere-
tében asztalitenisz csarnok épülhet 
Gödöllőn. A képviselő-testület nyi-
latkozatot adott a Gödöllői Sport 
Klub részére arról, hogy e célra fel-
használható a Dózsa György út 69. 
szám alatti önkormányzati tulajdonú, 
a VÜSZI Kft. által bérelt ingatlan 
egy nem beépített része.
Szándéknyilatkozatot adott arról is 
a képviselő-testület, hogy a város 
Táncsics Mihály útról megközelíthe-
tő 647/2 helyrajzi szám alatti ingat-
lanán a Gödöllői Röplabda Klub a 
társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló törvény alapján pályázati tá-
mogatásból röplabda csarnokot épít-
het később kötendő szerződésben 
foglaltak szerint. 

Év végi jutalmazások

Előirányzat átcsoportosításáról dön-
tött a képviselőtestület, amivel ki-
egészítik az intézmények bérmegta-
karítását annak érdekében, hogy az 
alkalmazottak kétheti, az intézmény-
vezetők egyhavi év végi jutalmazá-
sának meglegyen a forrása. A polgár-
mester, továbbá dr. Lantai Csaba és 
dr. Pappné Pintér Csilla egyhavi 
jutalomban részesülnek.    

Döntött a Kúria Önkormány-
zati Tanácsa

A Kúria Önkormányzati Tanácsa 
megsemmisítette a város közterüle-
teinek használatáról, a közterületek 
és a vásárok rendjéről szóló önkor-
mányzati rendelet gyülekezési jogot 
korlátozó szövegrészét, mivel az 
magasabb rendű jogszabállyal ellen-
tétes. A főtéren közterület használati 
hozzájárulás nélkül is lehet politikai 
rendezvényeket tartani. 
Pelyhe József alpolgármester (Gö-
döllői Lokálpatrióta Klub) megálla-
pította, nem a Kúrián múlik, hanem 
a szervezetek helyi képviselőinek a 
bölcsességén és elhatározásán, hogy 
milyen szinten viszik bele a pártpo-

litikát a gödöllőiek mindennapjaiba. 
Előfordul az országban, hogy embe-
reket ugrasztanak szembe egymással. 
Javasolta, minden politikai szervezet 
a gyakorlatban bizonyítsa, hogy a 
város egysége többet ér annál, hogy 
ki milyen sikert ért el a választáson.
Kovács Barnabás (MSZP) elmond-
ta, hogy ő 2015-ben nemmel sza-
vazott a rendeletre, aminek szóban 
forgó pontját törvénysértőnek ítélte 
a Kúria, hiszen egy önkormányzati 
rendelet nem írhat felül magasabb 
rendű jogszabályt, ebben az eset-
ben a gyülekezési törvényt. Mint 
fogalmazott: a város minden lakóját 
megilleti a közterületek használatá-
nak joga állampolgári alapjogainak 
gyakorlásához. A közterület, ahogy a 
neve is mutatja, a közösségé, s nem 
az önkormányzat privát területe.  
A közterület valóban mindenkié, rea-
gált dr. Nánási Éva címzetes főjegy-
ző. A közterület ezért közösségi tu-
lajdonban van és a közösségi jogokat 
a képviselő-testületek gyakorolják. 
Van viszont a közterületnek rendelte-
téstől eltérő használata, amikor nem 
a polgár vagy az adott jogi személy 
dönti el, hogy mit tehet a közterü-
leten, hanem a tulajdonosi jogokat 
gyakorló képviselő-testület. Ezért is 
van jogi felhatalmazásunk arra, hogy 
a közterületek használatának rendjét 
rendeletben szabályozzuk. A törvé-
nyek szerint két esetben lehet korlá-
tozás nélkül használni a közterületet. 
Az egyik a választási kampány idő-
szaka, amikor minden jelölő szerve-
zet és jelölt korlátozás nélkül hasz-
nálhatja a közterületet, a másik pedig 
valóban a gyülekezési jog. Aminek 
azonban szintén van egy szabálya, az, 
hogy be kell jelenteni. Rendeletünk 
elfogadását követően egyetlen eset-
ben sem alkalmaztuk politikai ren-
dezvényeknél a közterületek haszná- 
latáról szóló önkormányzati rendele-
tet.
Gémesi György a Kúria döntését tu-
domásul véve kifejtette, véleménye 
szerint a közterületekért felelős ön-
kormányzat, amely jelentős összege-
ket fordít azok felújítására, rendben 
tartására, indokoltan igyekszik azo-
kat megóvni. Minden  állampolgár-
nak helye kell legyen a köztereken, 
fontos, hogy azokat egyetlen szerve-
zet se sajátítsa ki. Ma egyre durvább 
események történnek más települé-
seken, miért ne lehetne Gödöllő ez 
alól kivétel. Jelezte, hogy a választá-
si kampány előtt javaslattal él majd 
egy olyan konszenzus megteremté-
sére, ami példát mutathat arra, hogy 
minden szervezet kiemelkedő érték-
nek tekinti a város egységének kife-
jeződését. 

Futárlevél 

Új levél műfaj született a Pest me-
gyei 6. számú egyéni országgyűlési 
választókerületben. Mikes Kelemen 
Rodostóban írt episztoláit az iskolák-
ban tanítják, de most Vécsey László 
országgyűlési képviselő jelentke-
zett egy különlegességgel, derült ki 
a képviselő-testület ülésén. Géme-
si György polgármester elmondta, 

hogy az ülésekre állandóan meghí-
vott honatya a testület két fideszes 
tagjának, Simon Gellértnek és Mol-
nár Árpádnak címzett (dátum nélküli 
és aláíratlan) levelet, amiben viszont 
a település polgármesterének hívta 
fel a figyelmét a következőre „hala-
déktalanul töltse ki az adatlapot an-
nak érdekében, hogy a fejlesztéshez 
szükséges összeget a Kormány a ren-
delkezésükre bocsáthassa.”
A levelet a két „futár” el is vitte a vá-
rosházára, ahol azt elolvasva-kibo-
gozva a következő dolgok derültek 
ki. Október 3-án jelent meg az a kor-
mányhatározat, amiben egy sor más 
településnek megítélt állami támo-
gatás között 50 millió forint szerepel 
a gödöllői uszoda közúti kapcsola-
tainak fejlesztésére. A rá következő 
napokban érkezett Gödöllőre Pogá-
csás Tibor belügyminisztériumi ön-
kormányzati államtitkár levele arról, 
hogy a támogatás felhasználásához 
ki kell tölteni egy – el nem küldött 
– adatlapot.
A gödöllői önkormányzat nem pályá-
zott ilyen forrásra, hiszen az uszoda 
kiemelt állami beruházásként a Nem-
zeti Sportközpontok beruházásában  
épül (majd), az építési szerződést öt 
hónapja alá is írták a közbeszerzé-
si eljáráson nyertes Grabarics Épí-
tőipari Kft-vel. A beruházás szerves 
része az uszoda közút kapcsolatának 
kialakítása, amely állami közutat és 
részben önkormányzati utat érint. 
Az ezzel kapcsolatos terveket a be-
ruházó készíttette. A képviselő-testü-
let szeptemberi ülésén egyhangúlag 
úgy döntött, hogy a közúti kapcso-
latot körforgalommal alakítsa ki a 
beruházó. Az önkormányzat – mint 
Gémesi György Pogácsás Tibornak 
írt válaszlevelében közölte – a kor-
mányhatározat alapján nem tudja a 
szóban forgó adatlapot aláírni, mert 
az ehhez szükséges jogszabályi fel-
tételek egyikével sem rendelkezik. A 
beruházó Nemzeti Sportközpont vi-
szont az engedélyek birtokában ezt a 
kiegészítő támogatást fogadni tudja.
A polgármester kérte az államtitkárt, 
hogy a fejlesztési támogatást cso-
portosítsák át a megfelelő helyre. 
Az önkormányzat tudomása szerint 
a gödöllői uszoda építését a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium felügyeli.
A megvalósítandó fejlesztések ható-
sági engedélyeivel a Nemzeti Sport-
központ rendelkezik. A város nem 
is ismeri a beruházó által számított 
bekerülési költségeket, amelyekről 
az adatlapon tételes kimutatást kell 
feltüntetni, írta Gémesi György a fi-
deszes városatyáknak válaszolva. 
A város vezetője az ülésen elmondta, 
mivel a 2015-re ígért uszoda beruhá-
zás költségvetése 3-ról 4,6 milliárd 
forintra nőtt – Vécsey László képvi-
selő nyilatkozatai szerint – nyugod-
tak lehettek abban, hogy a szükséges 
infrastruktúra kialakításának megvan 
a forrása. 
A város parlamenti képviselője több-
ször, például július 18-án is azt mond-
ta, „Ez az uszoda beruházás állami 
területen, kiemelt kormányberuházás 
keretében, tehát mindenféle helyi 
szándékot vagy esetleges késleltetési 

lehetőséget kizárva valósul meg. … 
Ez egy teljes mértékben állami beru-
házás … Ez egy kiemelt állami beru-
házás, ami megy a maga útján.”    
Elképesztő, mondta Gémesi György, 
hogy Vécsey László megüzeni, sem-
mi közünk a beruházáshoz, majd ha-
ladéktalanul ki akar velünk töltetni 
egy olyan űrlapot, amiről fogalmunk 
sincsen, és most se tudni, ki pályá-
zott az önkormányzat helyett?
A szeptemberi ülésen már jelezte, 
várható egy 50 milliós támogatás az 
állam részéről a közlekedési kapcso-
latok kiépítésére, szólt hozzá Simon 
Gellért. Az uszoda költségvetésében 
is van pár tízmillió forint e célra. Ja-
vasolta, vegye fel a város a kapcsola-
tot a Nemzeti Sportközponttal, akik 
biztos segíteni fognak az együttes 
fejlesztésben. 
Képviselő úr fordítva ül a lovon! Mi-
ért nem a beruházó kapja a pénzt? – 
reagált a polgármester. Örülünk az 
uszodának, de nem mi építjük, van 
annak beruházója és kivitelezője is. 
Kérem, mondja el Vécsey László-
nak, hogy jöjjön el a testület ülései-
re, beszéljük meg itt, van-e közünk 
a beruházáshoz és mondjon csak egy 
pontot is, amiben késleltetnénk az 
építkezést. Tudomásul vesszük, hogy 
kiemelt állami beruházás, csak már 
legyen kész!

Egy mondatban
 
Három forrásból újítják fel a Szent 
Imre Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda területén található, 1879-től álló 
műemlék iskolaépületet.  A 84 milliós 
költségen a fenntartó váci egyházme-
gye, az iskola alapítványa és az önkor-
mányzat osztozik egyforma arányban.   

*
A képviselő-testület javaslatot foga-
dott el a Szabadság tér 6. szám alatti 
társasházi ingatlanban egyes közös tu-
lajdonú ingatlanrészek tulajdoni illető-
ségeinek megvételére és az új város-
háza beruházás előkészítését elősegítő 
tulajdonosi döntések meghozatalára 

*
A képviselő-testület 300 ezer forin-
tos vételáron értékesíti az Ady sétány 
20-22. szám alatti társasházban ta-
lálható 17,5 négyzetméteres garázs 
földterületét a társasház négy ingat-
lan tulajdonosa részére.

*
A képviselő-testület javasolja meg-
bízni Buka Enikő intézményvezetőt 
további öt évre a Frédéric Chopin 
Alapfokú Művészeti Iskola intéz-
ményvezetőjeként.

*
A képviselő-testület 2018-ban nem 
emeli a földhaszonbérleti díjakat és 
meghosszabbítja a lejáró haszonbér-
leti szerződéseket.

*
Engedélyezte a képviselő-testület a 
település nevének használatát a Gö-
döllő-Incső Lakóközösségért Egye-
sület elnevezésben.

*
A képviselő-testület első olvasatban 
tárgyalta Gödöllő Sportkoncepcióját, 
valamint munkaanyagként az önkor-
mányzat turisztikai koncepcióját.  (lt)

Képviselő-testületi ülés

Módosított rendeletek
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Holland–Magyar testvérvárosi konferencia

kezdődő és befejeződő
városi fejlesztések

lengyel szilvia indul 2018-ban
az országgyűlési választáson

gépszeMle a vÜszi telepHelyén

Felkészülten várják a telet

Amszterdamban rendezték meg november 20-án a hol-
land–magyar testvérvárosi konferenciát, amelyen Gödöl-
lő képviseletében – Kocsis András, Magyarország hol-
landiai nagykövetének meghívására – Gémesi György
polgármester és L. Péterfi Csaba, a polgármesteri kabi-
net vezetője vett részt, hollandiai testvérvárosunk, Wa-
geningen polgármesterével és munkatársaival.
A rendezvényen előadást tartott René van Hell, Hol-

landia magyarországi nagykövete is, aki segítséget aján-
lott a holland-magyar gazdasági együttműködések kibő-
vítése érdekében. A holland nagykövet a tervek szerint
2018 elején hivatalos látogatást tesz Gödöllőre, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a SZIE-vel. A cél egy át-

fogóbb holland–magyar együttműködés előkészítése.
A konferencián L. Péterfi Csaba, a gödöllői önkor-

mányzata polgármesteri kabinetvezetője Tjitske Zwer-
verrel ésKees Baurmanjerrel közösen mutatták beWa-
geningen és Gödöllő példaértékű együttműködését, ami
több alkalommal is szóba került a konferencián.
Kocsis András nagykövet zárszavában kiemelte, hogy

a hivatalos kormányzati kapcsolatok mellett elengedhe-
tetlen jelentősége van és lesz a számtalan értéket magába
foglaló testvértelepülési együttműködéseknek.

(fn)

Jövő tavasszal, áprilisban vagy má-
jusban a rendszerváltás utáni nyolca-
dik országgyűlési választást tartják
Magyarországon. A kampány kezde-
tétől még messze állunk, az azonban
a múlt héten ismertté vált, hogy a

Pest megyei 6. számú választókerü-
letben az LMP színeiben Lengyel
Szilvia, a párt egyik alapító tagja,
a pártalapítvány társelnöke indul a
parlamenti mandátumért.
A bejelentés választ adott arra a

kérdésre, hogy indul-e az országgyű-
lési választásokon Gémesi György,
aki 1998-2006-ig két ciklusban
képviselte a várost és környékét a
T. Házban. Gödöllő polgármestere

kijelentette, hogy 2019-ig a város
vezetője kíván maradni. 2014 óta
egyébként az országgyűlési képvise-
lői és a polgármesteri poszt összefér-
hetetlenek. Gémesi György az LMP
országos listáján szerepel majd.
Lengyel Szilvia már 2010-ben és

2014-ben is megmérettette magát a
kerületben, ahol az LMP országos
átlagát meghaladó eredményt ért el.
2012-2014-ig az LMP országgyűlési
képviselője volt.
A HVG értesülése szerint a Mo-

mentum Gödöllőn Rehó Sándort in-
dítja. További jelöltek bejelentéséről
még nincs információnk, de várható,
hogy a Fidesz a jelenlegi képviselőt,
Vécsey Lászlót, az MSZP pedigKo-
vács Barnabást indítja.
A szabályok alapján a választások

időpontja április 8., 15., 22. és 29.,
illetve május 6., 13. és 27. lehet.
Elemzők szerint a legvalószínűbb
időpont 2018. április 8, mivel Áder
János köztársasági elnök korábban is
a lehető legkorábbi időpontra tűzte ki
a választásokat.

(l.t.)Gémesi György polgármester és
Lantai Csaba alpolgármester, va-
lamint Fábián István tűzoltó al-
ezredes, a PMKI Gödöllő Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség vezetője
gépszemlét tartott a VÜSZI telephe-
lyén, ahol a téli felkészülésről tájé-
kozódtak.
A helyszínen Domonkos Ernő, a

VÜSZI NKft. igazgatója ismertette a
téli munkákkal kapcsolatos feladato-
kat, és mutatta be azokat a gépeke
amelyek a következő időszak-
ban a csúszásmentesítést végzik
a városi kezelésben lévő utakon.
Mint az a bemutatáskor el-

hangzott, hét teherautóra kerül-
nek fel a tolólapátok és a szó-
róberendezések, de ezek mellett
más gépjárműveket is felszerel-
nek speciális permetezővel, ami-
nek segítségével folyékony kal-
cium-kloridot is alkalmaznak az
utak járhatóvá tételére. Ennek az új
technológiai megoldásnak köszön-
hetően nő a környezetbarát szóró-
anyag aránya és tovább csökkenthető
a csúszásmentesítő só mennyisége.

AVÜSZI már évek óta nagy hang-
súlyt helyez arra, hogy minél inkább
környezetbarát anyagokat használjon

el. Az elmúlt
vekben már
bevezették a
szilárd álla-
potú kalci-
um-kloridot,
most ennek
a folyékony
változatá-
a felhaszná-

lásra kerülő környezetbarát csúszás-
mentesítők listáját.

(db)
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Jelentősen megváltoztak szórakozási és utazási szoká-
saink, és bár egyre több a gépkocsi, a hétvégi kikap-
csolódáshoz sokan inkább a tömegközlekedést veszik
igénybe. Az igényekhez igazítva, decembertől a pénteki
és szombati éjszakákon a szokásosnál egy órával to-
vább közlekedik a metró is és HÉV is.
ABKK nemrég jelentette be, hogy pénteken és szom-

baton éjjel fél egyig közlekednek a metrószerelvények

az M2-es és az M4-es vonalon, a múlt héten pedig a
MÁV-HÉV adta hírül a szentendrei (5-ös) és a gödöllői
(8-as) HÉV üzemidejének meghosszabbítását.
A közlekedési társaság tájékoztatása szerint a 8-as

vonalon – az utolsó 2-es metróhoz csatlakozva – az Örs
vezér térről 0.58-kor, Gödöllőről pedig 23.59-kor indul
az utolsó vonat, amihez a 908-as éjszakai busz csat-
lakozik. A vonatok szilveszterkor is így fognak közle-

kedni.
A Budapesti Közlekedési Központ

(BKK) múlt héten jelentette be, hogy
decembertől a 2-es és 4-es metró pén-
teken és szombaton az eddiginél egy
órával tovább, éjjel fél 1-ig közleke-
dik az éjszakai utazási szokások meg-
változása miatt.
Európában számos városban egész

éjjel járnak a metrók a hétvégén, Ber-
linben, Stockholmban, Bécsben, Bar-
celonában és Londonban sincs üzem-
szünet. (MTI)

a gödöllői Hév is tovább jár Hétvégenként

Zajlanak az előkészítési munkák, a
kivitelezés azonban csak jövőre kez-
dődik el a Körösfői utcában, megújul
a városi temetőként számon tartott
Dózsa György úti temető kerítése.
A református és a katolikus egyház
tulajdonában lévő temetőt határoló
kerítés felújítása már a korábbi évek-
ben megkezdődött. Az önkormány-
zat azonban rendezettebb környe-
zetet szeretne kialakítani a Körösfői
utcai részen is, ezért a rendkívül
méltatlan állapotban lévő dróthálós
helyett, betonelemes kerítést építtet.
Ehhez kapcsolódóan rendezik a gép-
járművek megállását és várakozását
is, a Körösfői utca temető felőli olda-
lán harminc parkolóhelyet alakítanak
ki. A kivitelezés az ünnepi időszakot
követően, a tervek szerint januárban
kezdődik el.

Jó hír viszont, hogy a Bajcsy-Zsi-
linszky Endre utca 4. alatt hamarosan
elkészül az a parkoló, amit magán-
területen végrehajtott beruházásként
valósít meg a VÜSZI. A létesítmény
több mint negyven gépkocsi számára
biztosít majd parkolási lehetőséget,
és a 250 forint/órás zónába tartozik

majd. Amennyiben az időjárás közbe
nem szól, decemberben már haszná-
latba is vehetik az autósok.

Most kezdődik viszont a munka
a Klapka György út – Madách Imre
utca és a Klapka György út – Katona
József utca csomópontjában, ahol a
VÜSZI november 27-én megkezdi a
tönkrement és zajos rácsos kereszt-
folyóka cseréjét.
A beépítésre kerülő beton résfo-

lyókában nincs fém alkatrész, így
azon áthaladva később sem lesz za-
jos. A tartós és megbízható megoldás
további előnye, hogy nem kell tartani
annak eltulajdonításától sem.
A munkálatok miatt várhatóan de-

cember 10-15. között teljes útzárra
kell számítani a Madách Imre és a
Katona József utcákban.

A keresztfolyóka kivitelezési
munkáival párhuzamosan a Katona
József utcai (gödöllői irányú) busz-
megálló alépítmény felújítására is
sor kerül, a két utca közötti árok pe-
dig burkolatot kap.
A kivitelezés várhatóan december

29-ig tart. (ny.)
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November 25-én, szombaton 
rendezte meg a Gödöllői Wal-
dorf Iskola hagyományaihoz 
híven az Adventi Bazárt, ami 
az iskola életének egyik ki-
emelkedő eseménye. 

Mint minden ünnep, így a Bazárok 
szervezését is egy-egy osztály végzi, 
ezúttal a hetedik osztály közösségé-
nek jutott ki a munka oroszlánrésze, 
de hetek óta szorgos munkával ké-
szült az egész iskola apraja-nagyja. 

A Bazár napjára végül teljesen át-
alakult az iskola és délután kettőkor 
megnyitotta kapuit a nagyközönség 
előtt. Pezsgett az élet egészen este 
hét óráig, az ellátogató vendégek 
kedvükre választhattak a sokféle 
program – mint pl. bűvész- és me-

sekönyvbemutató, különböző zenei 
és néptánc előadások, táncház –, a 
Teaházban, a Csokizdában és az el-
maradhatatlan reformbüfében pedig 

finomabbnál finomabb fala-
tok vártak mindenkit. Több 
teremben is kézműves árusok 
kínálták portékáikat, köztük 
a gyermekek is, akik egy-
egy programra, osztálykirán-
dulásra gyűjtenek ilyenkor. 
Itt kapott helyet a várva várt 
míves Családi Naptár is, amit 
ugyancsak a hagyományok-
hoz híven ekkora jelentet meg 
a fenntartó egyesület minden 
évben. 
Amerre csak jártak a vendé-
gek, diákok, tanárok zenéltek 
és gondoskodtak a jó hangu-
latról. A különböző helyszí-
nek között az egyik legva-
rázslatosabb mindig a tanárok 
által berendezett, igazi erdő-hangula-
tot árasztó Kristályerő, ahol egy szép 

mese meghallgatása 
után kincseket keres-
hettek a gyermekek 
az “avarban”. A ki-
sebbeket várta még 
a Gödöllői Waldorf 
óvoda bábszínháza 
és egy kellemes ba-
ba-mama terem, ahol 
megpihenhettek a 
pezsgő forgatagban. 

A nagyobbak pedig többféle kézmű-
ves foglalkozáson – adventi koszo-
rú- és ajándékdoboz-készítés, gyer-
tyamártogatás, kötélverés, olajkép 

készítés, mézeskalács díszítés – és 
különböző játékokban próbálhatták 
ki ügyességüket. 
Fontos találkozóhely ez az esemény 
az immáron több mint 25 éves intéz-
mény életében, sok régi szülő és diák 
látogat vissza ilyenkor feleleveníteni 
a régi szép emlékeket, de sokan ér-
keztek most is más waldorf iskolák-
ból és városunkból is. 
Akik csak eljöttek, egy szép élmény-
nyel gazdagodhattak, így jóleső 
munka volt a nap végén az épület 
vissza varázsolása újra iskolává, 
hogy a diákok hétfőtől zavartalanul 
folytathassák a tanulást.

www.waldorfgodollo.hu

Adventi Bazár – színes forgatag a Gödöllői Waldorf iskolában

Hatalmas sikert aratott a vasárnap esti operett- és magyar nóta est a Művé-
szetek Házában. Gödöllő Város Népi Zenekarával ez alkalommal Szeredy 
Krisztina, Gyurity István, Jenei Gábor, valamint Fekete Zoltán és Feke-
téné Csilla lépett színpadra. Az est folyamán ma is népszerű operett slágere-
ket és kedvelt magyar nótákat szólaltattak meg. 

Felcsendült a nóta Gödöllőn

Tizenöt esztendeje járt először Gödöllőn az aichachi gimnázium kórusa. Az 
évfordulót november 24-én este a kastély dísztermében koncerttel ünnepelték 
meg. A német testvérvárosunkból érkezett, Arnold Fritscher és felesége által 
vezetett énekkar előadásában klasszikus és kortárs művek hangzottak el.  (BL)

Évfordulós koncert a kastélyban

 KEDVES VÉRADÓ!
Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt véradó napun-
kon. Lehetőségei szerint kérjük, segítsen az új véradók toborzásában, a 
térítésmentes véradó mozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden 
rászoruló számára biztosítva legyen az életmentő, pótolhatatlan vér.
Véradás helye: Művészetek Háza
Véradás ideje: 2017. december 13.,  szerda 9-18 óráig
Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük! 
Személyi igazolványát, lakcím ig. kártyáját, a TAJ kártyáját vagy a szá-
mát és véradó igazolványát feltétlenül hozza magával!

ÚJRA CIVIL KARÁCSONY– ÚJ HELYSZÍNEN!

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület vezetősége idén is szeretettel várja 
a civil szervezetek képviselőit, városunk polgárait a Civil Karácsonyra december 15-én, pénteken 15 órától, 
idén egy új helyszínen, a Művészetek Háza előtt, az adventi vásár elején!

A szívet melengető rendezvényt közös énekléssel kezdjük, majd ez alkalommal is nagy örömmel fogadjuk, ha 
megosztják az egybegyűltekkel legszebb szívhez szóló karácsonyi történetüket, emlékeiket, vagy akár legkedve-
sebb versüket!
Meleg tea, marinált-fokhagymás mangalicazsíros kenyér és a szervezetek által kínált finomságok mellett kötete-
len, jó hangulatban szeretnénk együtt ünnepelni mindazokkal, akik egész évben önkéntesen fáradoztak a város 
szebbé tételén.
16 órától a Megújult Nemzedékért Alapítvány vár mindenkit bábműsorával és élő gospel muzsikával!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: gdck.info@gmail.com

Ünnepi szentmise keretében helyez-
ték el a máriabesnyői bazilikában 
november 26-án, Krisztus király ün-
nepén Szent II. János Pál pápa erek-
lyéjét. A szentmisét Stella Leontin 
kanonok, plébános mutatta be.
Mieczysław Mokrzycki lember-
gi érsek, a szent pápa másodtitkára 
adományozta a máriabesnyői kegy-
helynek az ereklyét – II. János Pál 
hajszálait –, melyet az érsek nevé-
ben Rózsa László diakónus adott át. 
Emlékeztetett, az ereklyék tisztelete 
már az őskeresztényeknél kialakult, 
ugyanis az első vértanúk, az első 
szentek sírja fölé emelték a baziliká-
kat, ott miséztek, a szentek testéből 
vett ereklyéket pedig elhelyezték az 
oltárokban. Rózsa László elmondta 
azt is, személyesen ismeri Mieczy-
sław Mokrzyckit, aki II. János Pál, 
majd XVI. Benedek titkára is volt, 
mielőtt kinevezték lembergi érsekké 
2007-ben. Végül a diakónus átadta 
a hivatalos igazoló dokumentumot 
Stella Leontinnak.
A kanonok, plébános szentbeszéde 

elején köszönetet mondott Rózsa 
Lászlónak, amiért buzgó apostola 
volt az ügynek, és elhozta az erek-
lyét a máriabesnyői bazilikába. Majd 
fölidézte az 1988 májusában Rómá-
ban rendezett papi világtalálkozót, 
melyen a magyar küldöttség tagja-
ként maga is részt vehetett. 
„A mai nappal a Szentatya ideköl-
tözött hozzánk. Atyai jóságával te-
rel minket, szeretetével közbenjár 
értünk. Utat mutat, megmutatja az 
irányt: erre van a mennyország, erre 

kell zarándokolni, és az út végén Jé-
zus vár ránk. Most már nem vendég 

a Szentatya itt nálunk, hanem 
családtag. Így vagyunk egyek 
a szentek közösségével. Nem 
imádjuk az ereklyét, de tisztel-
jük .A szent pápában elsősorban 
az embert tiszteljük. Ember volt 
ő tetőtől talpig - író, színész, 
művész, bányász... aztán pap 
lett. Sok csodát is tett, de nem 
ez a fontos. Hanem, hogy ember 
volt. Magára vette a világ gond-
ját, bánatát, örömét” – mondta 
szentbeszédében Stella Leontin 
plébános.   Forrás: Magyar Kurír 

Szent II. János Pál pápa ereklyéje Máriabesnyőn



gödöllői Szolgálat 52017. november 28. Kultúra

Vasárnap beköszönt advent, a 
várakozás, az elcsendesedés 
ideje. Legalábbis így kellene 
lennie. Napjainkban azonban 
a legtöbb ember számára a 
legnagyobb rohanást, az ideg-
baj szélére sodró vásárlási 
lázat, a stresszt jelenti a ka-
rácsony előtti időszak. Pedig 
könnyen találhatunk alkalmat 
arra, hogy legalább egy kicsit 
megálljunk, lelkileg feltöltőd-
jünk, ráhangolódjunk az ün-
nepre. Ilyen kiváló lehetőség 
kézbe venni a Ferenc pápa 
gondolatait tartalmazó, most 
megjelent könyvet. 

A sok szempontból modernnek 
számító egyházfő gondolatait ez 
alkalommal Carol Kelly-Gangi 
válogatta a pápa szentbeszédeiből, 
könyveiből, interjúiból, különböző 
rendezvényeken elhangzott beszéde-
iből. 
A különböző területekkel – szere-
tet, társadalmi igazságosság, családi 
élet, bűn és megbocsátás, az egyház, 
a béke, a nők, a modern világ – fog-
lalkozó gondolatok mögött egy alá-

zatos, mélyen spirituális, elfogadó és 
megértő ember rajzolódik ki az ol-
vasó számára. Egy olyan ember, aki 
nem tekinti magát feljebbvalónak, 
aki a mindennapokban is az egysze-
rűségre törekszik, és nem csak sza-
vakkal, hanem tettekkel is példaként 
áll a keresztények előtt. 
Ferenc pápa feladatát szolgálatnak 
tekinti, olyan szolgálatnak, amely 
felvállalja a kihívásokat, szembe néz 
és beszél a problémákról, még akkor 
is, ha az sokszor megdöbbenést kelt 
még a hozzá közel állókban is.  
Pedig ez a feladat sokszor nem köny-

nyű. Ferenc pápa azonban nem ret-
ten vissza a kihívásoktól, a kritikák-
tól, szeretettel igyekszik megoldani, 
minden feladatot, gyógyírt adni a 
fájdalmakra és utat mutatni egy kao-
tikus, értékvesztett világban. 

A szeretet az egyik meghatározója 
munkájának, így volt ez már pápá-
vá választása előtt is. A  könyvben 
lévő idézetekből is álljon most itt 
egy olyan, amit még Buenos Aires 
érsekeként mondott 2012-ben: „Már 
tudjuk, hogy hová vezet a csillapít-
hatatlan hatalomvágy, a másként 
gondolkodók elutasítása és az, ami-
kor az ember kizárólagos igazságnak 
tekinti a saját véleményét: a lelki-
ismeret érzéketlenné válásához és 
elszigetelődéshez. Csak a szeretet 
minden sallangtól mentes odaadása 
– mely szilárd, szerény és gyöngéd, 
ugyanakkor határozottan kiáll megy-
győződéséért és másokért – képes 
megmenteni minket.” 
Advent idején álljunk meg tehát, 
csendesedjünk el és adjuk át magun-
kat ennek  a szeretetnek, Ferenc pápa 
segítségével!
(Ferenc pápa bölcsességei)      (ny.f.)

A Gödöllői Királyi Kastély lovar-
dájában ad nagyszabású koncertet 
a Gödöllői Városi Fúvószenekar 
december 9-én. A rendezvényen 
azonban nem a hagyományos ad-
venti zenei világgal találkozhat 
majd a közönség, ez lesz ugyanis 
a zenekar minősítő hangversenye. 
Az est összeállítása egyfajta átte-
kintést nyújt majd a zenekar repertoárjából. A klasszikus fúvószenekari művek 
mellett filmzenék és egyéb népszerű zeneművek feldolgozásai szerepelnek 
majd az összeállításban. A közönség többek között Csajkovszkij, Suppé és Hi-
das Frigyes műveit hallhatja a koncert első részében, majd a szünet után olyan 
ismert szerzők művei szólalnak meg, mint Nino Rota és Phil Collins. 
A zenekar 2001 óta tagja a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetségnek, s 
ennek megfelelően ötévente kell minősítő hangversenyen számot adni tudá-
sukról. Ahogy a korábbi években, úgy most is két kategóriában, koncertfúvós 
és szórakoztató zene kategóriában minősítik majd a zenekart.  A minősítő zsű-
ri tagjai Szabó Ferenc (a zsűri elnöke), a Magyar Fúvószenei és Mazsorett 
Szövetség elnöke, Hidas díjas karmester, Bán László, és Bekker Gyula, a 
MAFUMASZ elnökségi tagja lesznek.                    bj

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA
Szeretettel szolgálni

Augusztusban, a Kolozsvári 
Magyar Napok keretében mu-
tatták be Mersdorf Ilona: Erről 
nem beszéltünk című könyvét. 
A Kriterion kiadó gondozásá-
ban megjelent kötet a romániai 
kommunista diktatúra időszakát 
mutatja be. A könyv gödöllői 
bemutatójára december 7-én, 
18 órakor kerül sor a Gödöllői 
Városi Könyvtárban az IRKA 
szervezésében. 
Hogyan kapcsolódik egy család 

múltfeldolgozása a közös-
ségi múlttal való szembe-
nézéshez? Miről mesélnek 
a titkosított megfigyelési 
akták, és mi történik akkor, 
ha egy fiú az édesapja törté-
netét igyekszik felkutatni? 
Mersdorf Ilona és ifj. Hor-

váth Pál szerzők, Horváth Pál 
besztercei magyartanárról szó-
ló, Erről nem beszéltünk című 
kötete erre keresi a választ. 
Hogy ki volt Horváth Pál? A 
szerzők megfogalmazása sze-
rint  a „lámpás”, aki igyekezett 
fényt vinni a kommunista dik-
tatúra mindennapjaiba, és aki 
– meghurcoltatása ellenére is – 
fontos és jó gazdája volt közös-
ségének: nem csak anyanyelvén 
tanított, de számos közösségi 

esemény mozgatórugója 
is volt. A megjelent kö-
tetben a fiú – ifj. Horváth 
Pál – megpróbálja felku-

tatni apja múltját, s így egyes 
szám első személyben számol 
be a közel 3000 oldalnyi meg-
figyelési dossziéban találtakról. 
A kommunizmus legsötétebb 
pillanatai elevenednek meg a 
beszámolóban: a félelem és 
hallgatás mozzanatai válnak 
újra valósággá. Kiderül, miként 
lehetett valakiből célszemély, 
vagy besúgó, hogyan működött 
az áldozatgyártás és kik moz-
gatták a háttérből a szálakat. A 
bemutató résztvevői: Mersdorf 
Ilona szerző, aki a családi tör-
ténetet megírta; ifj. Horváth 
Pál szerző, a könyvbeli mesélő, 
a könyv hősének, id. Horváth 
Pálnak a fia és H. Szabó Gyula, 
a kolozsvári Kriterion könyvki-
adó igazgatója.        jk

Komoly-  és könnyűzenével minősül a fúvószenekar

A Művészetek Házában láthatja először a kö-
zönség a Fórum Színház első bemutatóját. A 
Németh Kristóf vezetésével nemrég alakult 
teátrum igazi csemegét ígér a közönségnek, 
az Uránia Nemzeti Filmszínházzal együtt-
működve főként filmadaptációkat vagy fil-
mekről, moziról szóló színházi előadásokat 
fognak színpadra állítani. Első bemutatójuk, 
Ron Hutchinson A forgatókönyv című műve, 
amit először Gödöllőn láthat majd a közön-
ség december 2-án este, egy igazi sikersztori-
hoz, Hollywood egyik szuperprodukciójához 
kapcsolódik.
A történet 1939-ben, a filmvilág fővárosában 
játszódik. A filmgyár nagyhatalmú főnöke, 
mivel pocséknak találja a készülő film for-
gatókönyvét, kirúgja a forgatókönyvírót és a 
rendezőt, és két vadonatúj emberrel áll neki 
a munkának. Bezárkóznak az irodába egy 
vagon banánnal és földimogyoróval, hiszen 
néhány napjuk van arra, hogy az eredeti re-

gény alapján felidézzék, eljátsszák a készülő 
történet alakjait, férfiakat, nőket, csecsemő-
ket és véneket, fehéreket és feketéket. Végül 
azonban megszületik a forgatókönyv ahhoz a 
filmhez, amely minden idők egyik legnagyobb 
dobása lesz. És ez a film az Elfújta a szél… 
A fergeteges vígjáték cselekménye kitalált 
történeten alapul, a történet szereplői viszont 
élő személyek voltak, bárminemű egyezés a 
valósággal nem csupán a véletlen műve.
David O. Selznick producert Szerednyey 
Béla, Ben Hecht forgatókönyvírót Magyar 
Attila, Victor Fleming rendezőt Csonka 
András, Miss Poppenghul titkárnőt Pleskó 
Szimonetta alakítja. Az előadás rendezője: 
Szente Vajk.
A  Fórum Színház célja, hogy ősbemutatókat 
láthasson a közönség, s nem csak a felnőttek-
nek, hanem az egész család számára szeret-
nénk programot kínálni. Terveik szerint gyer-
mekelőadások is színesítik majd a repertoárt.

A Fórum színház ősBemutAtójA
Gödöllőre fújja a szél…

gödöllőn is BemutAtják mersdorF ilonA könyvét

Erről nem beszéltünk
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ErzsébEt királyné EmlékérE

Vers, próza, zene
Gödöllői AdvEnti nApok

Családias ünnepvárás
(folytatás az 1. oldalról)

A rendezvényen dr. Ujváry Ta-
más, a Gödöllői Királyi Kastély
igazgatója és Szlávik Jánosné, a
Gödöllői Királyi Kastély Barátainak
Egyesülete elnöke mondtak köszön-
tőt, majd dr. Gémesi György pol-
gármester nyitotta meg a versenyt,
amely hagyományosan a Gödöllői
Kastélybarát Alapítvány emlékme-
dáljainak átadásával vette kezdetét.
Az elismerést Pécsi Ildikó hozta

létre azoknak az díjazására, akik a
verseny rendezésében és lebonyolí-
tásában részt vesznek. Az idei esz-
tendőben a támogatók közül a Gö-
döllői Városi Múzeum, a szervezők
részéről pedig Szaniszlai Éva, a vá-
rosi könyvtár munkatársa kapta meg
az emlékmedált.

Vers- és próza kategóriában az
I. korcsoportban (10-12 éve-
sek):
1. hely: Erőss Hajnalka (Szent

Imre Katolikus Általános Iskola, fel-
készítő:Weidl Beatrix);
2.: Szabó Borbála (Gödöllői

Damjanich János Általános Iskola,
f.: Tóthné Tarján Zita);

3.: Gönczi-Kovács Eszter (Gö-
döllői Erkel Ferenc Általános Iskola,
f.:Majorné Miklósi Gyöngyi)

A II. korcsoport (13-15 é.):
1. hely: Gyulai Petra (Premontrei

Szent Norbert Gimnázium, f.: Ba-
bicz Mária);
2.: Valachi Máté (Göllner Mária

Regionális Waldorf Gimnázium, Bu-
dapest, f.: Valachiné Kiss Ágnes);
3.: Bárdos Triszten Krisztofer

(Gödöllői Hajós Alfréd Általános Is-
kola, f.: Juhász Gabriella)

A III. korcsoport (16-20 é.):
1. hely: Fukk Áron (Gödöllői Re-

formátus Líceum);
2.: Erdős Lili (Református Lí-

ceum, f.: Dudás Erzsébet);
3.: Sepsi Boglárka (Református

Líceum, f.: Németh Ildikó)

A zenei kategóriában a zsűri a
pontegyenlőségek miatt csak első és
második helyezést adott ki.
1. hely: Kerekes Mátyás (Erkel

Ferenc Ált. Isk., f.:Tóth Edit és Sza-
lárdiné Szondi Adrienn). Előadásá-
ban Tompa Mihály: Hernyó voltál

című verse megzenésítve hangzott
el, az Erkel iskola 6.a osztályának
kórusa közreműködésével. A darab
zenéjét Kerekes Máté szerezte, aki
zongorán kísérte a kórust.
2.: Csenderes Együttes (F.

Chopin Zenei AMI, f.: Albertné
Joób Emese). Valamint Szántó
Réka (F. Chopin Zenei AMI, f.: Ba-
logh Ágnes)

Mindezek mellett különdíjakkal is
elismerték a versenyen részt vevők
kiváló teljesítményét.
Gödöllő város különdíjait vers-

és próza kategóriában Tóth Lázár
Imre (Hajós Alfréd Ált. Isk., f.: Ju-
hász Gabriella), Sepsi Hajnalka
(Református Líceum, f.: Németh Il-
dikó) és Csigi Gergely (Premontrei
Gimnázium, f.: Csigi Imréné), zenei
kategóriában pedig Tukora Bakos
Nikoletta (Jászberényi Jászsági Ál-
talános Iskola, f.: Kissné Pető Bri-
gitta) vehette át.

A legeredményesebb felkészíté-
sért Szekeres Erzsébet textilművész
díját idén a Hajós iskola humán mun-
kaközösségének ítélte a zsűri. (kj)

Új helyszínen, számtalan újdonság-
gal, koncertekkel és látnivalókkal
várja látogatóit a december 3-án
megnyíló Gödöllői Adventi Napok
rendezvénysorozata, ami a karácso-
nyi vásárral együtt idén az Alsópark-
ban, a kastély és a Művészetek Háza
közötti füves területen, a Karácsony-
ház szomszédságában kap helyet, a
hétvége ünnepi műsorainak színpa-
dául a Művészetek Háza főbejárati
része szolgál majd.
Bár a programsorozat december

3-án, 16 órakor veszi kezdetét, az
előkészületek már a héten megkez-
dődnek annak érdekében, hogy va-
sárnapra felépüljön az élő állatokkal
benépesített betlehem, a mézeskalács
ház, helyére kerüljön, és feldíszítve
pompázzon a karácsonyfa.
Karácsonyfából idén kettő is lesz,

hagyományosan a főteret díszíti
majd a város karácsonyfája, az al-
sóparki helyszínen pedig egy olyan
fenyőt állítanak fel, amelyre – a min-
denki karácsonyfá-
jára – bárki felteheti
majd saját készítésű
díszeit. Itt helyezik
majd el az nagy mé-
retű adventi koszo-
rút is.
A rendezvény

legnépszerűbb lát-
ványossága azon-
ban valószínűleg
a korcsolyapálya
lesz.

A vasárnap reggel 9 órakor nyitó
12,5x25,5 méteres műanyag „jégpá-
lyát” a Gödöllői Adventi Napok ke-
retében december 3. és január 1-jéig
mindenki ingyenesen használhatja.
A „műjégpálya” minden nap 9 és

22 óra között lesz nyitva, s a hagyo-
mányos korcsolyákkal lehet majd
használni. Hétköznaponként, tanítá-
si időben a gödöllői iskolák veszik
majd birtokba a létesítményt. Akinek
nincs, az a helyszínen kölcsönzőből,
szintén ingyenesen kérhet majd kor-
csolyát.
Az adventi estéket a kulturális

programok teszik majd teljessé, ame-
lyek a Művészetek Háza főbejáratá-
nál, várja majd az érdeklődőket.
December 3-23-ig minden nap 18

órakor karácsonyi történetek felol-
vasására kerül sor, pénteken, szom-
baton és vasárnap a városi kulturális
egyesületek, csoportok és a gödöllői
iskolák műsora segít az ünnepre han-
golódásban. (ny.f.)

Képünk illusztráció

PROGRAM:
DECEMBER 3., VASÁRNAP

16.00: A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Kamara Együttesének műsora
16.30: A Club Színház előadása
17.00: A Black Time Hip-Hop Tánciskola műsora

DECEMBER 8., PÉNTEK
18.00: A Gödöllői Városi Vegyeskar műsora
18.30: A Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola műsora

DECEMBER 9., SZOMBAT
16.00: A Gödöllői Damjanich János Általános Iskola műsora
16.30: A Frédéric Chopin Zenei AMI növendékeinek műsora
17.15: A Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola műsora

DECEMBER 10., VASÁRNAP
16.00: A Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola műsora
16.30: Üveges Máté műsora
17.00: A Club Színház előadása

DECEMBER 15., PÉNTEK
16.00: Civil Karácsony

DECEMBER 16., SZOMBAT
16.00: A Gödöllői Damjanich János Általános Iskola műsora
16.30: A Gödöllői Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la műsora

DECEMBER 17., VASÁRNAP
16.00: Betlehemi láng átadó ünnepség

DECEMBER 22., PÉNTEK
18.00: A Gödöllő Táncegyüttes műsora
18.30: Unger Balázs tanítványainak, a Piros Hetes Zenekarnak a műsora

DECEMBER 23., SZOMBAT
18.00: A Cimbaliband műsora

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

A csíkszeredai Pál Art Gallery és a gödöllői Levendu-
la Galéria kapcsolata már 5 éves múltra tekint vissza.
Ahogy a korábbi esztendőkben, úgy idén is láthatók a
székelyföldi alkotók munkái városunkban.AMűvészetek
Házában megnyílt kiállításon Bara Barnabás, Csillag
Imola, Csillag István, Fazakas Barna, Fazakas János
László, Ráduly Margit, Szabó Árpád, Vajna László,
Váncsa Mónika és Vorzsák Gyula műveit láthatják az
érdeklődők.
A tárlatot Pecze Dániel

nyitotta meg, aki úgy fo-
galmazott, ez a kiállítás ro-
hanó, mindent egyszerre és
azonnal akaró világunkban
megtanít megállni, és arra,
hogy néha elég szemlélőd-
ni, egyszerűen csak lenni. A
képek elgondolkodtatnak,
lehetőséget adnak a dolgok
mögé nézésre.
A székelyföldi művészek

alkotásait december 17-ig
tekinthetik meg az érdeklő-
dők.

(k.)

kiállítás-mEGnyitó A művészEtEk HázábAn

Testvérvárosi alkotások
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A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig

Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

EBRENDÉSZETI TELEP: GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK

STAN: Nagyra növő, hat hó-
napos kölyök, aki testvérével 
a gyepi legrosszabb kutyája, 
de imádnivaló!

BIZSU: Egy éves labra-
dor keverék, nagyon játé-
kos, tanítható, gyerekba-
rát kutya.

06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

December 2-án 
szombaton 
10-12 óráig.

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel: 
dr. Michalik László

állatorvos

Telefonszám: 
06/20-981-3100

TURUL 
GÖDÖLLŐI

ÁLLATKÓRHÁZ
(Gödöllő, Szabadság út 21. 

a HÉV-fordulónál)

ÁLLATPATIKA

Hétvégén is nyitva tartó 
ügyelet

9.00–19.00

Tel: 06-30-943-9898

PAN:  Stan testvére, imád-
ják egymást és minden 
kutyát a telepen.

BOJTI: Ivartalanított, 2,5 
éves, szuka bull kutya. Az 
emberekkel rendkívül ba-
rátságos.

November 21-én kutyák 
költöztek a Gödöllői Ki-
rályi Kastélyba. 

A patinás falak között, 
a barokk terem mögöt-
ti folyosón, szebbnél 
szebb, kedves és mókás 
kutyával találkozhatnak 
a látogatók, itt látható 
ugyanis „A kutya ezer 
arca” című fotókiállítás. 

A különleges összeál-
lításban Chikán Erika 
fotográfus csodálatos 
kutya portréi és a Nagy 
Vizslanaptár 2018 fotói 
láthatók. 
A képek itt Gödöllőn 
kerültek bemutatásra, 
s innen indulnak majd 
országjáró körútra. A ki-
állítás 2018. január 7-ig 
a kastély nyitvatartási 
idejében ingyenesen lá-
togatható.

Kutyák költöztek a kastélyba 
A klasszikus madáretetés 
alapvetően saját gyönyörköd-
tetésünket szolgálja, amivel 
semmi baj nincs, de ha ezt 
nem kellő körültekintéssel 
tesszük, több kárt okozunk, 
mint amennyi segítséget nyúj-
tunk. Ezért csak az énekesma-
darakkal tegyük!

November vége felé járunk, egyre 
gyakrabban ébredünk fagypont alat-
ti hőmérsékletekre; madárkedvelő 
természetbarátok számára pedig ez 
egyet jelent a 2017/2018-as madáre-
tetési szezon kezdetével.
Magyarországon potenciálisan 50 
madárfaj, többségében énekesma-
darak látogatják a kertek, parkok, 

erkélyek és ablakpárkányok etetőit, 
a forgalom a tél keménységétől és a 
hótakaró vastagságától függ. 
Mivel kedveskedhetünk nekik?
• Napraforgó és apró szemű mag (kö-
les, muhar, mák) keverve, de ha van 
némi dió, mandula, az is jó.
• Állati zsiradék: kacsa-, liba- és ser-
tésháj, vagy cinkegolyó.
• Alma a gallyakra tűzve vagy a föld-
re szórva.
• Ivó- és fürdővíz, ami cserére szorul, 
ha befagy.

Két alapszabály
Hazánkban is egyre többen adják 
madáretetésre a fejüket abban a biz-
tos tudatban, hogy miközben komoly 
segítséget nyújtanak tollas barátaik-
nak, kedvükre gyönyörködhetnek is 
a színpompás, zajos kavalkádban. 
Csakhogy amint a pokolba vezető út 
is puszta jószándékkal van kikövez-
ve, úgy a madáretetés is nagyon, de 
nagyon félrecsúszhat. Olyannyira, 
hogy nemcsak egyes egyedek, ha-
nem akár tömegesen pusztulhatnak 
bele a tudatlansággal párosuló embe-
ri gondoskodásba.
A kőbe vésendő alapszabály nagyon 
egyszerű, Orbán Zoltán, a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület szóvivője fogalmazta meg 

a 24.hu-nak: „A lakosság számá-
ra etetni csak az énekesmadarakat 
szabad, őket is kizárólag a kemény 
téli hónapokban. A vízimadarak, és 
az olyan vonuló fajok itthon telelő 
egyedeinek, mint például a fehér gó-
lya etetése nem szolgálja az érintett 
fajok érdekeit, épp az emberi szán-
dékkal ellentétes hatást vált ki.”

Magunkat szórakoz-
tatjuk
És akkor kezdjük az 
elején. Magyar ornito-
lógusok már a XIX. szá-
zad utolsó évtizedeiben 
felismerték, micsoda 
károkat okoz az élőhe-
lyekben, ezáltal pedig 
a madarak életében az 
egyre intenzívebb me-

zőgazdaság, a mocsarak lecsapolá-
sa, a folyószabályozások, az ipari 
fejlődés. Egy szóval az emberi tevé-
kenység. Figyelemfelkeltő, szemlé-
letformáló kezdeményezé-
sük – ma úgy mondanánk, 
kampányuk – központi esz-
közét a mesterséges odúzás 
és a téli madáretetés lakos-
sági népszerűsítése képez-
te. Legfőbb céljuk pedig az 
volt, hogy a megismerés, 
megfigyelés élménye által 
a lakosság közelebb kerül-
jön a természethez.
A siker azóta is töretlen, 
emberek tömegei etetik az 
ágak között ugráló szárnyas 
barátainkat Magyarországon, sőt, az 
énekesmadaraknak szánt eleség már 
elhagyhatatlan része a hipermarketek 
téli kínálatának.
Közben azonban nem szabad elfelej-
tenünk, hogy a lényeg továbbra sem 
változott. Azaz az énekesmadarak 
etetése sem nem kötelezettség, sem 
nem létszükséglet a madarak számá-
ra. Ha egyetlen etető sem működne 
Magyarországon, Európában, a ma-
darak nem pusztulnának el, egysze-
rűen tovább repülnének.
„A települési madárvédelem, külö-
nösképp a madáretetés alapvetően az 

ember gyönyörködtetését szolgálja, 
de ha jól csináljuk, akkor természe-
tesen segítséget is nyújt a madarak-
nak” – emelte ki a szakember.

Megölhetjük a fiókákat
Meg kell értenünk, hogy ezek az ál-
latok évmilliók óta sikeresek, azok 
voltak az ember megjelenése előtt, 
és most is túlélnének a gondoskodá-
sunk nélkül is. Ha a hó és fagy miatt 
nem találnak elég élelmet, hát odéb-
bállnak. Elrepülnek délre, kedvezőbb 
körülmények közé, pár száz kilomé-
ter megtétele még a néhány grammos 
apróságoknak sem kihívás. Amelyik 
ezt alkalomadtán nem tudja megten-
ni, annak a természet törvényei sze-
rint tényleg el kell pusztulnia.
Ha valamely madár csak ember ál-
tal biztosított terített asztallal képes 
túlélni, génjeit örökíteni, azzal végső 
soron az egész populációt meggyen-
gíti, kiszolgáltatottá teszi a közvetlen 
emberi segítségnek. Orbán Zoltán 

hangsúlyozza, hogy a megfelelően 
végzett énekesmadár-etetéssel kap-
csolatban ilyen veszély nem fenyeget.
De csak a téli időszakban. Tavasszal 
még a magevő énekesek is könnyen 
emészthető rovarokkal táplálják fió-
káikat. Ha azonban még ilyenkor is 
bőven találnak magot az etetőkben, 
teljesen logikusan azt fogják letusz-
kolni a kicsik torkán, ám azok a 
számukra emészthetetlen tápláléktól 
megfulladhatnak, elpusztulhatnak.
A konklúzió tehát: az énekesmada-
rakat csak télen szabad etetni. Nem 
kell, hanem szabad.                 24.hu

Jön a tél: csak okosan etessük a madarakat, mert baj lehet

Kevesebb mint négy évtized alatt kialakult egy új madárfaj a Galápa-
gos-szigeteken, ott, ahol Charles Darwin is tanulmányozta a fajok kiala-
kulását. 
A szigeten korábban a közepes földipinty nevű faj egyedei éltek, ám 1981-
ben iderepült a 100 kilométerrel arrébb lévő Española szigetéről egy hím 
nagy kaktuszpinty. A bevándorló hím, mivel nem talált más kaktuszpintye-
ket a szigeten, a 
földipinty-tojókkal 
párosodott, ami a 
kutatók szerint nem 
olyan ritka dolog. 
Ami viszont szo-
katlan, az az, hogy 
a két faj hibridjei 
nem voltak steri-
lek, vagyis tovább 
tudtak párosodni 
egymással. Ezt meg 
is tették, így hamar 
kialakult egy új 
pintyváltozat a Dap-
hne Majoron, amely 
máshogy nézett ki és máshogy is énekelt, mint a felmenői.
A 2000-es évek elejére már elég sok élt a szigeten az új pintyekből, 2002-
2003-ban viszont egy súlyos szárazságban majdnem az összes madár el-
pusztult. Csak két egyed maradt életben, egy hím és egy nőstény, akik 
ráadásul testvérek voltak. Ők pedig folytatták a már a 80-as évek óta gya-
korolt beltenyészetet és 26 új fiókával népesítették be a szigetet. 2012-ben 
már 8 fészkelő párt és 23 szingli madarat találtak a kutatók a szigeten.
A 36 év beltenyészete során kialakult új pinty a kutatók Science folyó-
iratban megjelent tanulmánya szerint már kinézetében és genetikai állo-
mányában is annyira eltér a Darwin-pintyek több mint 15 egyéb fajától, 
hogy már önálló fajként is lehetne rá tekinteni, bár hivatalosan még nem 
számítanak annak.

Kialakult egy új madárfaj
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Az elmúlt hétvégén rendezték
meg az országos vívóbajnok-
ságot, ahol a GEAC vívói a kard
fegyvernemben képviseltették
magukat a legnagyobb létszám-
mal. Gémesi Csanád (a képen
jobbról a második) papírforma
bronzérme jelentette az egyet-
len érmet egyéniben, a férfi
kardcsapat az ötödik helyen vég-
zett, a hölgyek meglepetésre a
hetedikek lettek, míg egyéni tőr
fegyvernemben Zászkaliczky Pi-
roska 21. lett.

Kard egyéniben 93-an léptek pástra,
köztük kilenc gödöllői. A GEAC kar-
dozói közül Gémesi Csanád végzett
a legjobb helyen, aki az elődöntőben
a későbbi győztes, kétszeres olimpiai
bajnok Szilágyi Árontól kapott csak ki
15-12-re, ezzel bronzérmes lett. Géme-
si Huba 8., Valkai Ferenc 12.,Gémesi
Bence 16.,Morvai Ákos 23.,Markolt
Dániel 31. lett, míg Mészáros Áron,
Holló Áron és Varga Tamás nem ju-
tott a főtáblára.
Férfi kard csapatversenyben 14 csa-

patos volt a mezőny. AGémesi Csanád,
Gémesi Bence, Gémesi Huba, Valkai
Ferenc alkotta együttes a kiemelésnek
köszönhetően a legjobb 8 között kap-
csolódott be a küzdelmekbe. Az első
ellenfél a Kertvárosi SE volt, amelyet
45:43-ra vertek a mieink. A „négyért”
a későbbi aranyérmes Vasas követke-
zett. Sajnos ez a párharc nem sikerült

úgy, ahogy eltervezte a GEAC, annak
ellenére, hogy 40:34-re is vezettünk. A
vége 45:41 lett a Vasasnak, így az 5-8.
helyekért folytathatta csak a gödöllői
alakulatt. Az elmúlt évek ezüstcsapa-
taként nevezett GEAC végül 5. lett,
miután előbb a Diák Vívóegyletet Szi-
getszentmiklós csapatát (45-41), majd a
BVSC-t (45-37) verte. A GEAC máso-
dik számú csapata a 9. helyen végzett.
A csapat tagjai voltak: Holló Áron,
Markolt Dániel, Mészáros Áron, Mor-
vai Ákos.
A kard fegyvernemben, hosszú évek

után ismét, megmérettette magát a
GEAC női csapata is. A rutint képviselő
és a vívást hosszabb ideje szünetelteő
rutinos Kerecsényi-Fodor Georgina
mellett a tinédzser Bevíz Dorottya,
Missurai Pálma, Bata Édua alkotta
négyfős csapat kellemes meglepetést
okozva a 7. helyen végzett.
Női tőrben a 16 éves Zászka-

liczky Piroska az 56 fős mezőnyben a
jónak mondható 21. helyen végzett.

-li-

VíVás – országos bajnokság
Papírforma egyéni bronz

Az elmúlt játéknapon Újpesten
vendégszerepelt a Penta-Gö-
döllői RC csapata az Extraliga
alapszakaszában. A „lilák” 3:0-
ra verték Széles Petráékat, így
véglegessé vált, hogy az alap-
szakasz után az NB I-ben foly-
tatja id. Grózer György alakula-
ta az idei bajnokságot.

Nagy remények nem voltak az új-
pesti vendégszereplésen, ugyanis
a házigazdák lényegesen nagyobb
játékerőt képviselnek. A találkozón
aztán bebizonyították a gödöllői lá-
nyok, hogy van tartásuk és hosszú

távon eredményes lehet a gödöllői
műhelymunka. Az első két szettben
20-20 pontot értek el a „Grózer-ta-
nítványok”, de végül összességében
a rutinosabb és jobb csapat magabiz-
tosan, 3:0-ra nyerte a párharcot. Ve-
reségével továbbra is 4 ponttal az 5.
helyen áll csoportjában a Penta-GRC
amivel eldőlt, hogy az Extraliga
alapszakaszából hátralévő három
találkozót követően az NB I-ben bi-
zonyíthat majd a Penta-GRC csapata
tavasszal.
NB I., alapszakasz, A-csoport, 7.
forduló: Újpesti TE – Penta-Gödöl-
lői RC 3:0 (20, 20, 16) -ll-

röplabda – lila öröm

Penta-GRC: Irány az NB I.!

Programajánló
Extraliga alapszakasz 8. forduló
December 2., szombat 18 óra

Penta-GRC – Haladás Szombathely
(Egyetemi sportcsarnok)

Magabiztosan, 39-19-re nyer-
te a TFSE elleni hazai mérkő-
zését a Gödöllői KSE az NB II.
Északi-csoportjában, feledtet-
ve ezzel az elmúlt heti fiaskó-
ját Bartos Gábor együttese.

A párharc előtt már számítani lehe-
tett arra, hogy simának ígérkezik a
9. játéknap gödöllői szempontból
és már az első harminc percben a
TFSE tudtára adta a GKSE, hogy
nem lesz esélyük a pontszerzésre. A
szünetben felhalmozott kilencgólos
különbséget aztán tovább növelte a
csappat, és véggül kiütéses, 39-19-es

győzelmet ért el a Gödöllő, némileg
feledtetve a negatív góltermést és
vereséget eredményező elmúlt heti
fiaskót.
AGödöllői KSE 12 ponttal a har-

madik helyen áll kilenc fordulót kö-
vetően a csoportjában.
NB II. Északi-csoport, 9. forduló:
Gödöllői KSE –TFSE 39-19 (19-10)
Utánpótlás eredmények, Ifjúsá-
giak: Gödöllői KSE – TFSE-KSI
30-39 (17-15); Serdülők: Gödöl-
lői KSE – Angyalföldi Sportiskola
38-10 (18-5) • Főnix ISE – VS Du-
nakeszi 26-41 (14-20)

-tt-

kézilabda – gödöllői ko. a hajósban

Magabiztos GKSE-siker

A szünetben még vezetett a
CFT-Gödöllő, de végül 4-1-re
kikapott hazai pályán a Kecs-
keméttől a futsal NB II. Északi
csoportjának 12. fordulójában,
ami már a visszavágót jelenti
a csoportban, ugyanis a baj-
noki évet éppen Kecskeméten
kezdte Baranyai Pál együttese
egy 15-1-es vereséggel.

Revansra készült a Covritas Futsal
Team Gödöllő, ugyanis az a Kecs-
kemét látogatott a gödöllőiekhez,
akik az idei pontvadászat legnagyobb
zakóját akasztották Baranyai Pál
együttesére a kecskeméti 15-1-es

eredménnyel záruló első fordulóban.
Nos, nem sikerült a visszavágás,
ugyanis az elmúlt heti kiállítások
miatt megtizedelt CFT Gödöllő a
végjátékra elfáradt, és hiába szerzett
egygólos előnyt az első félidőben, az
utolsó 10 percben fordítottak a ven-
dégek, ami 4-1-es vereséget eredmé-
nyezett.
A CFT Gödöllő csapata 7 ponttal

a 11., utolsó előtti helyet foglalja el a
Keleti-csoport tabelláján.
NB II. Keleti-csoport, 12. forduló
Covritas Futsal Team Gödöllő – Sco-
regoal Kecskeméti FC 1-4 (1-0)
Gödöllői gólszerző: öngól.

-lt-

FuTsal – nEm sikErülT a rEVans

Újabb hazai vereség

A Gödöllői Sakkbarátok
mindkét formációja egyaránt
kétpontos vereséget szenve-
dett a sakk csapatbajnokság
hétvégi fordulójában. A tar-
talékosan kiálló, az NB II-ben
versenyző csapat Jászberény-
ben, a Pest megyei bajnok-
ságban szereplő formáció pe-
dig Pomázonmaradt alul.

NB II., Erkel-csoport, 4. forduló
Jászberény – GSBE 7-5
Győzött: Nagyajtai, Sillye, Hönsch,
Döntetlen: Bándy, Kőszegi, Fehér M.,
Molnár. Vesztett: Veréb G., Maráczi,
Veréb B., Pervai, Törőcsik
Pest megye I/A, 4. forduló
Pomáz – GSBE II. 3,5-1,5
Döntetlen: Rigó, Fehér J., Mohácsi.
Vesztett: Veres I., NagyA. -vb-

sakk – TarTalékosan nEm mEnT

Kétpontos kettős vereség

Hét csapattal vett részt a Gras-
salkovich SE az Abonyban
megrendezett akrobatikus tor-
na magyar bajnokságon, ahol
a Trézsi Richárd, Kőhler Csaba
(a képen) alkotta duó magyar
bajnok lett. Ez mellett Kőhler
Ákos műhelye még négy do-
bogós hellyel térhetett haza,
valamint két értékes pontszer-
ző helynek is örülhettek.

A Grassalkovich SE csapatai közül
kiváló versenyzéssel magyar bajnok
lett a 12-18 éves fiú páros kategóriá-
ban a Trézsi Richárd, Kőhler Csa-

ba alkotta duó, míg három csapat is
ezüstérmes helyezést ért el, valamint
egy formáció bronzéremnek örülhe-
tett. A GSE újonc leány hármasa (Ja-
csó Gréta, Rezsabek Janka, Kupi
Boróka), a Nemes Márton, Brandt
Kinga alkotta újonc vegyes páros és
a Varga Levente, Ábrahám Eszter
gyermek vegyes páros állhatott fel a
képzeletbeli dobogó 2. fokára, míg a
youth leány páros (Brandt Boglár-
ka, Balogh-Czoller Sára) bronzé-
remnek örülhetett.
Az érmek mellett két formáció:

a hatodik helyen végző, Willimek
Fruzsina, Rezsabek Blanka, Gera

Viktória alkotta újonc leány hármas,
valamint a Youth páros kategóriá-
ban ötödikként záró Márta Blanka,
Lutz Helka alkotta duó szerzett érté-
kes pontokat a klubnak. -tl-

akrobaTikus Torna magyar bajnokság, abony

Bajnok a Trézsi Richárd, Kőhler Csaba duó

Bravúrosnak mondható dön-
tetlennel zárta az őszi idényt a
Pest megyei II. osztály Északi-
csoportjában szereplőGödöllői
EAC labdarúgócsapata, amely
a dobogóért harcoló Veresegy-
ház otthonában ért el 1-1-et.

Farkas Sándor tanítványai több-
nyire védekeztek a meccs folya-
mán, de ezúttal ez eredményesnek
bizonyult, hiszen egy jól végigvitt
kontrát góllal fejezett be a csapat, és
ezzel elrabolt egy pontot a bajnoki
címre esélyes veresiek otthonából.

A GEAC 11 ponttal, 30 rúgott és
57 kapott góllal a 14. helyről várja
majd a tavaszi folytatást a 16 csapa-
tos csoportban.

Pest megyei II., Északi-csoport,
15. forduló: Veresegyház VSK –
GEAC 1-1 (1-0) Gödöllői gólszer-
ző: Csizmeg Richárd.

-tt-

labdarúgás – 14. hElyEn TElEl a gEac

Pontos félévzáró

Veszprémben és Kecske-
méten rendezték meg a
Cyclocross Magyar Kupa-soro-
zat 3. és 4. fordulóját, ahol szá-
mos gödöllői kerékpáros örül-
hetett dobogós helyezésnek.

A veszprémi futamon Szekeres Vik-
tória (a képen), az 1WD KTM Teszt
Team Gödöllő versenyzője, megis-

mételve az első futamon elért
első helyét, ezúttal sem talált
legyőzőre korcsoportjában,
a 30 év fölöttiek mezőnyé-
ben, míg összesítésben a 2.
legjobb időt érte le a női me-
zőnyben.
A férfi kategóriában a Bike

Zone versenyzője, Szalay
Péter végzett a 3. helyen a

veszprémi futamon a 23 év fölöttiek
mezőnyében és az abszolút kategóri-
ában is. Az utánpótlás kategóriákban
is születtek dobogós helyezések, kö-
szönhetően a Bike Zone Gödöllő KE
versenyzőinek. A női mezőny U15-ös
korcsoportjában Sike Lili Alexandra
lett 2., U10-ben pedig Kiss Nikolett
Bettina volt a leggyorsabb. Az U13-
ban a lányoknál Kiss Emma Lotti

végzett a 2. helyen, míg a fiúknál,
ugyanebben a korcsoportban, Kiss
Vince Dániel 3. lett.
Kecskeméten a 30 év fölötti master

női kategóriában Szekeres Viktória
bizonyította, hogy ebben a kategóriá-
ban nincs ellenfele, ugyanis ezúttal is
megnyerte a futamot, míg összetett-
ben a harmadik legjobb időt futotta.
Az 50 év fölötti kategóriában a Bike
Zone-os Lőrincz János örülhetett
első helynek.
Az utánpótlás kategóriákban is-

mét volt gödöllői dobogós, miután
a fiú U11-ben Sike Roland András
végzett a 2. helyen, U13-ban Rónay
Bálint lett bronzérmes, míg a lányok-
nál taroltak a Bike Zone versenyzői,
ugyanis az U11-ben Kiss Nikolett
Bettina az első,BenedekZsófia amá-
sodik lett, U13-ban pedig Kis Emma
Lotti nyerte meg korcsoportját, míg
az U15-ben Sike Lili Alexandra lett
bronzérmes. -tl-

kErékpársporT, cyclocross magyar kupa

Felnőtt és utánpótlás érmek
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November 30., csütörtök, 17.00: Tóth-
né Pataki Anikó (gordonka) növendé-
keinek hangversenye
December 1., péntek, 17.00: Bakos Fe-
renc (klarinét, furulya) növendékeinek 
hangversenye
December 2., szombat, 10.00: De-
zső Piroska (hegedű) növendékeinek 
hangversenye
December 4., hétfő, 17.00: Telek Zsu-
zsa (zongora) növendékeinek hangver-
senye
December 5., kedd, 17.00: Kósáné 
Szabó Beáta (gitár) növendékeinek 
hangversenye

FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Gödöllői Iparművészeti  Műhely
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

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., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

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

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 27-december 3-ig: 

Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
December 4-10-ig: 

Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony –veze-
tői megbízással. 
A vezetői megbízás határozott idő-
re, 5 évre szól. Próbaidő: három 
hónap  

Foglalkoztatás jellege: Teljes 
munkaidő 
A munkavégzés helye: 2100 Gö-
döllő, Petőfi Sándor utca 1-3. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:

Jogszabályok és a költségvetési 
szerv belső szabályozó eszközei 
alapján a gazdasági vezetői felada-
tok ellátása. Irányítja és ellenőrzi 
a gazdasági szervezetet, felelős a 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rende-
letben és az intézet SZMSZ-ben 
számára meghatározott feladatok 
ellátásáért.  A gazdálkodási tevé-
kenységhez kapcsolódó szabályza-
tok készítése, folyamatos karban-
tartása. Költségvetés, költségvetési 
beszámolók készítése, évközi adat-
szolgáltatások Az intézményi gaz-
dálkodás törvényességének, a haté-
kony és eredményes feladat ellátás 
megvalósításának folyamatos elle-
nőrzése. 

Illetmény és juttatások: Az illet-
mény megállapítására és az egyéb 
juttatásokra a “Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók, ezért ennek figyelembe-
vételével megegyezés szerint. 
                        
Pályázati feltételek:

• Szakirányú felsőfokú iskolai vég-
zettség (főiskola, vagy egyetem), 
• Államháztartási szakágú mér-
legképes könyvelői szakképesítés, 
vagy könyvvizsgálói képesítés,
• Szerepelnie kell a számvitelről 
szóló 2000. évi C törvény 151. § 
(3) bekezdése szerinti nyilvántar-
tásban,
• Költségvetési területen szerzett 
legalább 10 éves szakmai tapaszta-
lat. 
• Felhasználói szintű számítógépes, 
illetve számviteli/pénzügyi szoftve-
rismeret. 

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
• Egészségügyi intézményi gyakorlat,
• Legalább három év középvezetői 
beosztásban töltött idő.  

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz, 

• Szakmai-vezetői program, 
• Három hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány, vagy az igény-
lés postai feladását igazoló szel-
vény, 
• Felsőfokú végzettséget, képesíté-
seket igazoló dokumentumok má-
solata,
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati 
anyagában foglalt személyes adata-
inak a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének idő-
pontja:
A beosztás legkorábban a pályáza-
tok elbírálását követően 2018. janu-
ár 1-től tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: folyamatos 

A pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt Nagy 
Árpád igazgató nyújt, a 06-28/420-
655-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának 
módja: 
Postai úton megküldve, vagy sze-
mélyesen a Gödöllő, Petőfi Sándor 
utca 1-3. alatti I. számú Rendelőin-
tézetben lévő igazgatóságra. 

A munkakör határozatlan idejű, 
teljes idős közalkalmazotti jogvi-
szony formában tölthető be.

A munkakörbe tartozó felada-
tok: 
szakképzettségének megfelelő ra-
diológiai (röntgen) asszisztensi 
feladatok ellátása, adminisztrálása 
az intézet központi radiológiai osz-
tályán. 

Illetményre és egyéb juttatásokra 
a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. tv”
(KJT) rendelkezései az irányadók.

Munkavégzés helye: Gödöllő, 
Petőfi Sándor utca 1-3. (I. számú 
Szakrendelő).

Pályázati feltételek: 
• magyar állampolgárság,
• legalább középfokú egészségügyi 
végzettség, 
• röntgen szakasszisztensi oklevél, 
• legalább 1 éves szakmai gyakor-
lat, 

• érvényes működési kártya,
• MESZK tagság,
• erkölcsi bizonyítvány (felvétel-
hez),
• orvosi alkalmasság (felvételkor),
• gyakorlott felhasználói szintű szá-
mítógépes ismeret, egészségügyi 
szoftverhasználatban jártasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt je-
lent a gödöllői lakóhely.

A fentieket igazoló dokumentumok 
a pályázati anyag részeként – a 
szakmai önéletrajzzal együtt – fo-
lyamatosan nyújthatók be.

A munkakör 2017. november 
1-től tölthető be. 

A munkakörrel kapcsolatosan to-
vábbi tájékoztatás kérhető dr. Palo-
tai Andrea főorvostól, a radiológiai 
szakrendelés vezetőjétől.

A pályázat benyújtható: 
postai úton, vagy személyesen, zárt 
borítékban a fenti címre. 

A Tormay Károly Egészségügyi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet gazdasági VEZETŐ BEOSZTÁS ellátására.

A Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100 Gödöllő, 

Petőfi Sándor utca 1-3.) pályázatot hirdet 

RADIOLÓGIAI SZAKASSZISZTENS munkakör betöltésére

Tisztelt Érdeklődők!

Meghívó a GÖDÖLLŐI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT testületének 
2017. DECEMBER 8-án (pénteken), 15 órakor tartandó 

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA. 

A közmeghallgatás helye: Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola, Grundschule

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

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.  
         Meizner Sándor sk., a GNNÖ elnöke 
  

A GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP ALAPÍTVÁNYA

A 2016-os évben a Gödöllői Városi Múzeum Gödöllői Művésztelep Alapítványa a gödöllői művésztelep családjá-
val Gödöllőn letelepedett művészének, Remsey Jenőnek és leszármazottjainak művészeti hagyatékát rendszerezte 
műtárgyvédelmi és állagvédelmi szempontból.

A feladatot az alapítvány alapítói okiratában szereplő célkitűzésének megfelelően végeztük el:„Nagy Sándor és 
Remsey Jenő festő- és iparművész hagyatékának méltó elhelyezése, műteremházának emlékmúzeummá alakítá-
sában való segítségnyújtás”.

A munka folyamán 160 db műtárgy került becsomagolásra. Több sérült, beszakadt tárgy esetében ideiglenes álla-
potmegőrző csomagolást is alkalmazott a felkért restaurátor, hátoldalról savmentes kartonnal való megtámasztás-
sal. A gyűjteményben elhelyezett műtárgyak alkotók szerint szétválasztva, tárolásra-szállításra alkalmas felcímké-
zett csomagolásban kerültek elhelyezésre.

A 2017-es évben az alapítvány kuratóriuma a városunkban élő fiatal művészek terveinek támogatását határozta 
el. Az új művészgeneráció szeretné a 1901 és 1920 között Gödöllőn alkotó művészek művészetét és életvitelét 
feleleveníteni különféle programok megvalósításával. Nyitottá kívánják tenni a most üresen álló Remsey házat, 
ahol kellemes baráti együttlét mellett, művészeti, művészettörténeti előadások, bábelőadások, filmvetítések, kerti 
mulatságok emlékeztetnék a várost, a világ minden pontján ismertté tévő művészkolóniára, az elődökre. Illetve 
felületet kínálnának kortárs művészeti akciókra, a művésztelep utcájában megjelenő újabb kulturális helyszínekkel 
összekapacsolódva. Távlati terveik szerint a most üresen álló Nagy Sándor-ház ismét bekapcsolódhatna Gödöllő 
művészeti vérkeringésébe.

A program nagyszerűen illeszkedik a város jövő évi tematikus témájához. Alapítványunk kuratóriuma támogatásra 
méltónak tartotta a fiatalok céljait, és az adók 1%-ából összegyűlő illetve a számlánkra érkező támogatásokból 
segítjük terveiket.

Őriné Nagy Cecília művészettörténész, Gödöllői Városi Múzeum
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KARÁCSONYI VÁSÁR
A GÖDÖLLŐI PIAC

TERÜLETÉN
A Gödöllői Piac Kft.
„Karácsonyi vásár a piacon”
árusítást szervez.
Felhívjuk azon kereskedők
figyelmét, akik az ünnep han-
gulatához illeszkedő termékek
kereskedésével foglalkoznak,
hogy jelentkezzenek a Piac Kft.
igazgatójánál!

Termékkör:
- játékok és ajándéktárgyak;
- fény és dekorációs anyagok;
- sütemények, édességek;
- kézműves termékek;
- fenyőfa

A vásár időtartama: 2017. 11. 20. – 2018. 01. 07.
Jelentkezni lehet: Gödöllői Piac Kft.,
2100 Gödöllő, Szabadság út 3. Fekete Zoltán igazgatónál:
+36-30-5030777; e-mail: gpiac@invitel.hu



INGATLAN
+ Kazinczy krt.on, 2 szobás, 52nm-es, tégla, konvektoros, 
műanyag ablakos, redőnyözött, parkettás szobás jó álla-
potú 4. em.i lakás sürgősen eladó. iár 16,4M. Tel:20/772-
2429
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn! 
Tel:20/944-7025
+ Kiváló vétel, jó befektetés: kiváló állapotú I.em.i, tégla, 
konvektoros, 51nm-es erkélyes, lakás János u.ban Petőfi 
suli közelében eladó. Új műanyag ablakok, redőnyök. I.ár: 
17,9MFt. Tel:20/772-2429
+ Gödöllőn minőségi, új építésű, csok képes ikerház el-
adó: 2szoba+ nappalis, nettó 85nmes, 375nm-es saját 
telekkel. Kulcsrakész ár: 31,9MFt. Tetőtér beépítési lehe-
tőséggel. Tel:20/772-2429
+ Szadán 4szoba+ nappalis, új építésű, kulcsrakész iker-
ház eladó 250nm-es telken, iár: 32,5M Ft. Tel:20/772-
2429
+ Gödöllőn, Fenyvesben 1130nm-es, összközműves, két 
utcára nyíló építési telek, 130nm körüli bontandó/ felújí-
tandó házzal eladó. Ár 18,2MFt. Tel:20/772-2429

+ Gödöllő Blahai részén 130nmes, 3szoba+ nappalis, szu-
terénes, garázsos családi ház 740nmes telken eladó. Iár: 
26,9MFt. Tel:20/772-2429 
+ Második emeleti, erkélyes, két szobás, felújítandó 
állapotú lakás szigetelt tömbben eladó. Iár:16.6MFt. 
Tel:20/804-2102
+ Gödöllőn, központban n+3szobás, jó állapotú családi 
ház eladó. Iár:36.5MFT! Tel:20/804-2102
+ Eladó 3szoba+ nappalis, újszerű ikerház 400 nm-es te-
lekkel 30,9MFt-ért. Tel:20/804-2102
+ Gödöllő kertvárosában, Csok képes ikerházi lakások el-
adók! Iár:43.5MFt. Tel:20/539-1988
+ Gödöllő központjában, 2018év végi átadással új építésű 
lakások eladók! 20.5MFt-tól!!! MFt! Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, új építésű ikerházak eladók! Tel:20/539-1988
+ Szadán, panorámás domboldalon új építésű, nappali+3 
szobás ikerházak eladók! 34.9MFt! Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, 607m2-es, összközműves, természetkö-
zeli belterületi építési telek 20nmes téglaházzal eladó! 
Iár:8,2MFt. Tel:20/772-2429
+ Szadán Gödöllőhöz közeli részen szép környezetben, jó 

fekvésű, 970m2, gondozott, összközmű-
ves építési telek 10,9M-ós irányáron sür-
gősen eladó! Tel:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban! 
Tel:20/804-2102 
+ Figyelem! Árcsökkenés! Gödöllőn a 
Kertvárosban felújításra szoruló családi 
ház sürgősen eladó. Tel: 06-20-432-9665 
+ Gödöllőn a belvárosban két emeletes 
téglaház 1. emeletén két szoba összkom-
fortos lakás eladó 17,9 millióért. Tel: 06-
70-291-2122 
+ Eladó Gödöllőn a Belvárosban egy nap-
pali+ 3szobás családi ház 750nm-es tel-
ken. Az ingatlan felújításra szorul, a tető 
teljesen új. I.á.: 25,5M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal 
szemben egy 100nm-es, 2nappali, 2für-
dőszobás, 2szintes, téglaépítésű lakás 
Bramac cseréppel, egyéb helyiségekkel 
Gödöllő egyik legjobb helyén. A ház előtt 
ingyen parkolási lehetőség. I.á.: 25,9M Ft. 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Lomb utcában egy 
nappali, konyha, fürdőszoba +1 tetőtéri 
szobás ingatlan fűtött szuterénnal. I.á.: 
19,8M Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a belvárosban egy 2011-ben épült, nap-
pali+2,5 szobás, fürdőszobás (kád+ zuhanyzó) sorházi 
lakás 97nm alapterületen 100nm-es telekrésszel. Az in-
gatlanhoz tartozik fűtött garázs, öntözőrendszer, riasztó, 
kifogástalan állapotú. I.á.: 45MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Szadán egy nappali+ 4szobás, kulcsrakész csa-
ládi ház 900nm-es telken. E.á.: 40M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Szadán egy téglából épült, nappali+ 4szobás csa-
ládi ház 800nm-es telken fedett kocsibeállóval. E.á.: 40M 
Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Szadán egy nappali+ 3szobás, új építésű, kulcs-
rakész, földszintes családi ház, mely CSOK igénylésre 
alkalmas csodálatos panorámával! I.á.: 34,9M Ft. 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Palotakerti lakóparkban egy 3. eme-
leti, 65nm-es, 1+2 félszobás, igényesen felújított örökla-
kás. I.á.: 20M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Vácszentlászlón a tóparton egy 2szintes, 80nm-
es, nappali, konyha+  tetőtéri szoba, fúrt kút, fűtött ga-

rázsú ingatlan. Az ingatlanhoz tartozik egy fatároló, 
telepített gyümölcsfák, örökzöldek. I.á.: 15MFt. 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Boncsokban egy 700nm-es zártkerti 
ingatlan gyümölcsfákkal, telepített termőszőlőkkel. I.á.: 
1,5M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a belvárosban egy téglaépítésű családi 
ház amerikai konyhás nappalival, vizesblokkal, 2tetőtéri 
szobával, fürdőszobával. I.á.: 25,5M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai részen egy téglából épült egy-
szintes, 4 szobás, összkomfortos családi ház 4300 nm-
es telekkel. Az ingatlanhoz tartoznak: melléképületek, 
pince, fúrt kút. I.á.: 31,9M Ft. 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Egy szoba összkomfortos, különálló kertes házrész ki-
adó max. 2 személynek! Dec. 1.-től. 06-20-942-5487
+ Domonyvölgyben 2 szobás kis ház kiadó. 06-30-402-
1503 Gizi néni
+ Albérletet keresek Gödöllőn. 06-20-456-1421
+ Kiadó Gödöllőn a Szent István téren egy 2szobás, 1. 
emeleti öröklakás egyik szobája, fürdőszoba, konyha 
használattal. Érd: 0620-919-4870

ÜZLET, IRODA
+ Gödöllő belvárosában, frekventált helyen, 80 m2-es ut-
cafronti összkomfortos üzlethelyiség (iroda, bemutató 
terem, rendelő stb.) 2 bejárattal, hosszútávra kiadó (biz-
tonsági ajtórács, önálló mérőórák). Tel: 06-20-944-3356

GARÁZS
+ Garázs kiadó vagy eladó a Kazinczy garázssoron. Tel: 
06-30-928-5272
+ Raktár, garázs Gödöllőn kiadó. Tel: 20-9455-583

ÁLLÁS
+ TERÜLETI KÉPVISELŐT keresek táblagéppel, okostele-
fonnal végezhető munkára. Nemzetközi üzlet, határtalan 
lehetőség. 06-20-777-1122 Károlyi Péter
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+ Gödöllői műanyagüzem felvesz három műszakos mun-
karendbe betanított munkásokat, valamint 1 fő BIZTON-
SÁGI ŐRT. Tel: 70/365-5010 
+ Gödöllői társasház keres heti egyszeri alkalomra, udva-
ri takarításra megbízható embert. 06-70-418-0859
+ TAKARITÓNŐI ÁLLÁSRA KÖZÉPKORÚ HÖLGYET KERE-
SÜNK HOSSZÚTÁVRA, GÖDÖLLŐI MUNKAHELYRE - NAPI 8 
ÓRÁRA – BEJELENTETT ÁLLÁS: ELVÁRÁSOK: HÁZIMUN-
KÁBAN JÁRTAS (MOSÁS, VASALÁS, TAKARÍTÁS), MUN-
KÁJÁRA IGÉNYES, PRECÍZ, ÉS GYORS, JOGOSITVÁNNYAL 
és saját gépkocsival RENDELKEZŐ, MEGBÍZHATÓ, NEM-
DOHÁNYZÓ. NETTÓ FIZETÉS 160.000,-FT. GÖDÖLLŐ ÉS 
KÖZVETLEN KÖRZETÉBŐL FÉNYKÉPES BEMUTATKOZÓ 
LEVELET VÁRUNK: email: siemens51@freemail.hu
+ Gödöllői cég VILLANYSZERELŐ, ELEKTROMŰSZERÉSZ, 
KARBANTARTÓ kollégát keres. Jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal: evocool@evocool.eu, 06-20-775-1917 
+ A Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona 
(2100 Gödöllő, Dózsa György út 65.) felvételt hirdet ÁPO-
LÓI munkakör betöltésére, 12 órás munkarendben (12 óra 
nappal/ vagy 12 óra éjszaka). Feltétel: Ápolói vagy ápo-
ló-gondozói végzettség. Jelentkezni személyesen Kissné 
W Beáta, intézmény vezetőápolónál vagy e-mailben lehet: 
fonover@idosekotthonagodollo.hu 

+ A Magyar Közút NZRt Gödöllői Au-
tópálya Mérnöksége keres útüzemel-
tető munkakörre határozott, 2018. 
március 15-ig tartó, és határozatlan 
időszakra olyan munkavállalót, aki 
rendelkezik B, C, CE kategóriás jogo-
sítvánnyal. „Sószóró és hóeke keze-
lési” jogosultság előnyt jelent. Érd: 
ivanovics.karolyne@kozut.hu tele-
fonszám: 06-70-376-9003
+ Jogosítvánnyal rendelkező, férfi 
munkatársat keresünk temetői mun-
kára. Jelentkezés személyesen, 
fényképes önéletrajzzal: Gödöllő, 
Dózsa Gy. út. 16. szám alatt. Tel: 06-
30-478-3673 
+ Gödöllői KÉZMŰVES VÁLLALKO-
ZÁS jó kézügyességgel rendelke-
ző munkatársat keres. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal a tiffanyu-
veg@vnet.hu e-mail címen lehet
+ Vagyonőröket keresünk akár beug-
rónak is Gödöllői telephely őrzésé-
re! Érdeklődni lehet: ganz.control@
gmail.com vagy 06-30-4598-622

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 
nyelven, anyanyelvi, diplomás, gya-
korlott szakfordítókkal! Kedvezmé-
nyes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, 
Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 06-
20-543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.
godollo@gmail.com 
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! 
Fakivágás, sövényvágás, bozótir-
tás, fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, 
gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. 
Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. 
Metszés, faültetés. Ágak, levelek el-
szállítása. Ereszcsatorna tisztítás. 
Kert takarítás. Gépi permetezés. 06-
30-747-6090 
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, mun-
kabérszámfejtés, tanácsadás. Gö-

döllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-
1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, 
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. Tel: 06-20-
9527-289, 06-28-476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, 
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 06-
30-333-9201 
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes 
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 06-20-4359-650 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 
06-70-502-5620 
+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása Gödöllőn. To-
vábbi információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont 
egyeztetés: 06-20-367-4274
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény 
esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk. 
Tel: 06-70-621-6291 
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseré-
je. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
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+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Ké-
szíttesse fel redőnyeit a téli időszakra! Új redőny azonnal 
megrendelhető! Péter úr, 06-20-3685-888 
+ TÁRSASHÁZKEZELÉST VÁLLALUNK a szükséges vég-
zettség és engedélyek birtokában. Gödöllői gyakorlattal 
és helyismerettel rendelkezünk. Kérésre referenciát tu-
dunk adni. Részletes információ kapható a 06-20-228-
1128 számon.
+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bútoráthúzás olcsón, 
gyorsan, garanciával. Minőségi szövetek. Ingyenes fel-
mérés. Egyedi franciaágy, ülőgarnitúra elkészítése a kí-
vánt méretben. Tel: 06-20-943-2828, Facebook: „Kárpitos 
Gödöllő” 
+ HÁZTARTÁSI KISGÉPSZERVIZ. Mosó-, mosogatógé-
pek, tűzhelyek, villanybojlerek, mikrosütők, takarítógé-
pek, egyéb háztartási gépek beüzemelése, javítása, kar-
bantartása Gödöllőn és környékén. 06-20-463-2765
+ SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS – GIPSZ-
KARTON ÉPÍTÉST VÁLLALOK. Tel: 06-30-241-4323
+ BETEG TAXI 0-24. Fizetős, minőségi, egyedi igényeket 
és időpontokat figyelembe véve vállalunk személyre sza-
bott betegszállítást a nap 24 órájában. Előre egyeztetett 
időpontot a 06-70-770-2338 vagy a 06-20-2688-709-es 
telefonszámokon lehet kérni vagy az alábbi e-mail címen: 
apolloambulance65@gmail.com 

+ LOCSOLÓ, MÉRŐK ter-
vezése, beépítése, átadá-
sa. Cirkók, gázkészülékek, 
konvektorok karbantartása 
felújítása, javítása. Tel: 06-
20-9527-289, 06-28-476-
229 

EGÉSZSÉG, TESTÁPO-
LÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, 
szemölcs, bőrkeménye-
dés, vastag benőtt gombás 
köröm kezelése, ápolása. 
Talpmasszázs. Óvakodjon 
a feketén dolgozó házaló 
kontároktól! 30 év szakmai 
háttér. Bárándi József 06-
20-532-7275 

OKTATÁS
+ SPRECHEN SIE DEUT-
SCH? Ha fogalma sincs 
mit válaszoljon, keressen 
fel engem! Német oktatás 

minden korosz-
tálynak, minden 
szinten, kedve-
ző áron Gödöllő 
központjában. 0670-259-8650 
+ ANGOL, OROSZ nyelvtanfolyamok minden 
szinten. Érettségi, vizsga felkészítés. Bővebb 
információ: +36-30-375-6545; www.mencel-
us.com. Mencelus nyelvstúdió. 

TÁRSKERESŐ
+ Korban hozzám illő társat keresek lehetőleg 
Gödöllőn. 77 éves hölgy vagyok. 06-20-456-
1421

ADÁS-VÉTEL
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmaga-
sabb áron, első vevőként, bútorokat (romo-
sat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, 
porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, 
ékszereket, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, 
csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, 
mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, 
értékbecsléssel hétvégén is. 06-30-308-9148

+ Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútorokat, fest-
ményeket, ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, antik órá-
kat, stb. Teljes hagyatékot első vevőként legmagasabb 
áron. Kiszállás díjtalan. Érd: 06-20-280-0151, heren-
di77@gmail.com 
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállás-
sal vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, min-
denféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és 
hiányos darabokat is), régi pénzeket, bizsukat és éksze-
reket, borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. 
Legmagasabb áron vásárolunk első vevőként! Tel: 06/1-
293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961
+ Nagyon olcsón eladó kifogástalan állapotban lévő ka-
napé fotellel és kis szépséghibás szekrénysor. 06-70-
701-8736 
+ Eladók UAZ 452 és Zsukk alkatrészek, Eszterga tokmá-
nyok kések, 22-33 kg PB palack, 2 m-es nagykapu, 1m-es 
kiskapu oszlopokkal, 6 m levegőtömlő dob, vágott és tö-
ves lucfenyők. 06-70-325-4547 
+ KUKORICA 50 kg-os zsákokban, nagyobb megrendelés 
esetén kiszállítással is eladó. 5.500 Ft/q. 06-20-9325-415

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típu-
sú gépjárműhöz szaküzletünkben 
vagy kiszállítással. Szolgáltatása-
ink: beszerelés, bevizsgálás, töl-
tés-mérés, szaktanácsadás. Mi-
nőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, 
Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szem-
ben) 06-30-536-4300, 28/611-728 
www.akkugodollo.hu 

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelő-
től, a Ludányi Méhészetből! Akác-, 
Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce 
krém-, Lépesméz, Propolisz, Vi-
rágpor kapható. 3kg fölött házhoz 
szállítjuk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet közvet-
lenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, 
Akác-hárs-, Repceméz. 720ml-es 
csavaros tetejű befőttes üveget 
cserébe elfogadok. Házhoz szállí-
tás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lo-
vas u.3. 28/417-913
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GAZDÁT KERES BORSÓ (CSODAVIRÁG ORSÓ) 

4 éves, törzskönyves, ivartalan mudi kan. 
Kutyákkal, macskákkal jól kijön. 

Kisgyerek mellé nem szeretném adni. 
Jelenleg Isaszegen van. 

Érd: +36-20-444-4468.
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Beküldési határidő:
2017. december 5.

A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Soltiné Nagy Emőke, Mikes
K. u. 9., Zelnikné Török Ilona,
Palotakert 9.
A Dűlő Borkereskedés 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Szalai Bernadett, Kassa u.
12/2., Rétfalvi Antalné, Tábor-
nok u. 13.
A Happy Box 2000 Ft-os vá-
sárlási utalványát nyerte:
Varjú Mátyás, Sztelek D. u.
2/A.
A Városi Múzeum ajándékát
nyerte:
Pollák Emil, Táncsics M. út
30., Kubatov Balázs, 2111
Szada, Koncz Köz 6.
A Mezőgazdasági és Kerté-
szeti Áruház 1000 Ft‐os vá-
sárlási utalványát nyerte:
Antal Katalin, Kandó K. u. 49.,
Haraszti Adrián, Balaton u. 7.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsolá-
son való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár
e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai című-
ket is megadják! Köszönjük!

NYITVA:
H–Szo 800–1700

Tel.:
06-70/601-8608
06-70/601-8618
Cím:
2100 Gödöllő,
ISaSzegI úT 60.

őszi ajánlatunk:

ViráGhaGymák, árVácska,

ősszel ViráGzó éVelők,

konténeres Gyümölcsfák, szőlőoltVányok

és konténeres dísznöVények

15.000 ft fölött

kedVezmény!

BELVÁROSI JEGYIRODA INFORMÁCIÓ
A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 6.) jegyet válthat az ország
az ország szinte bármelyik színházi előadására, koncertjére, fesztiváljára,
sporteseményére és kulturális rendezvényére.
Jegyvásárlási lehetőség az Interticket, Ticketportal, TicketExpress, TicketPro
és a Jegymester rendszerein keresztül. Online jegyrendelés több száz jegyiroda több ezer
rendezvényére Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban.
A jegyirodában fizethet bankkártyával, SZÉP-kártyával, Erzsébet-kártyával és Kultú-
rautalvánnyal is (Edenred, Erzsébet-utalvány).

BELVÁROSI JEGYIRODA ÉS SZERVEZÉS
Jegyiroda: info@muza.hu Tel.: +36-28-514130, +36-70-4527268

Nyitva tartás: hétfő ZÁRVA, kedd-péntek 11.00-18.00 NYITVA, szombat 9.00-13.00
(a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA),

vasárnap: ZÁRVA (a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA)


