
Vasárnap megkezdődtek a Gödöl-
lői Adventi Napok. Az Alsópark kas-
téllyal szembeni területén, a Művé-
szetek Háza és a Karácsonyháznak
otthont adó Testőrlaktanya által
határolt területen vásár, szintetikus
műjégpálya, élő állatokkal benépe-
sített betlehem, pénteken, szom-
baton és vasárnap kora este pedig
családi és szórakoztató programok
várják az érdeklődőket, egészen de-
cember 23-ig.

Vasárnap délután a Művésze-
tek Háza főbejáratánál a Gödöl-
lői Szimfonikus Zenekar Kamara
Együttesének karácsonyi fúvósze-
néje fogadta a gyülekezőket, majd
dr. Nánási Éva, Gödöllő város
címzetes főjegyzője nyitotta meg
hivatalosan is a rendezvényt. Ezt
követően a Club Színház, majd a
Black Time Hip-Hop Tánciskola
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kiknek elsőként dr. Nánási
asott fel egy karácsonyi tör-

árnapi nyitány legjobban várt
e azonban a korcsolyapá-
nyitása volt. Az ingyenesen
ató, műanyag borítású „mű-
”, ami már reggeltől várta a
kat, alaposan benépesült. Jó
rcsolyázóknak, hogy a léte-
ítményt a Gödöllői Adventi
Napok zárása után, a téli
szünetben is itt marad, ja-
nuár 1-jéig, minden nap
9-22 óra között, ingyenesen
használhatják. Ehhez nincs
szükség speciális felszere-
lésre, a hagyományos kor-
csolyák kiválóan megfelel-
nek, de ha valakinek nincs,
a helyszínen – szintén in-
gyenesen – kölcsönözhet.

(folytatás a 6. oldalon)

Megérkezett és óvodás gyerekekkel találkozott a
Mikulás a városi moziban.

(4. oldal)

A szombaton megnyílt kiállításon hintalovakkal
telt meg a Levendula Galéria.

(6. oldal)

Férfi kardvívóGerevich-Kovács-Kárpáti Grand Prix
világkupaverseny: Gémesi Csanád (SZIE-GEAC) a
magyar csapatban bronzérmet szerzett. (8. oldal)
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Gödöllői Adventi Napok
Tájékoztatjuk

kedves Olvasóinkat
és Partnereinket,

hogy a

GÖDÖLLŐI
SZOLGÁLAT
idei utolsó megjelenése

2017. december 19.

Jövőre az első lapszám
2018. január 23-án

jelenik meg.

A hirdetések felvétele
december 18-tól

január 8-ig szünetel!

Köszönjük
megértésüket

fiataljai tartottak
rövid előadást és
bemutatót.
A legkiseb-

bek érdeklődé-
sét a betlehem,
és a mellette
évő állat-
s imo g a t ó ,
va lamin t

a körhinta keltette fel, de bizonyára
a népszerű gyermekprogramok so-
rát gyarapítja majd, a hétköznap 17
órakor, péntektől vasárnapig pedig
18-kor kezdődő mesemondás. A
Gödöllői Adventi Napok keretében
ugyanis minden délután a Mese-

házba várják a
gyere-

keket, ak
Éva olva
ténetet.
A vasá

esemény
lya megn
használh
jégpálya”
látogatók
hír a kor

sí

Adventi Napok
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Közmeghallgatást tartott a képvise-
lő-testület november 28-án a váro-
si könyvtárban. A közmeghallgatás 
olyan képviselő-testületi ülés, ame-
lyen a település lakói és a helyben ér-
dekelt szervezetek képviselői közvet-
lenül tehetnek fel a helyi közügyekben 
kérdéseket vagy fogalmazhatnak meg 
javaslatokat a döntéshozóknak. Gö-
döllőn az elmúlt években egy-egy fő 
témakör köré szervezték a fórumot. 
Korábban a városfejlesztés és az egész-
ségügyi szolgáltatások helyzete sze-
repelt a napirenden. Az idei közmeg- 
hallgatást a közlekedésről tartották.
A napirend előterjesztője, dr. Gémesi 
György polgármester részletesen be-
mutatta a jelenlegi helyzetet, ismertet-
te a megvalósult, eldöntött és tervezett 
önkormányzati fejlesztéseket, majd 
kérdésekre válaszolt, hozzászólásokra 
reagált. Bárki tapasztalhatja, aki Gö-
döllőn közlekedik, hogy a városon át-
haladó és a városi utak nagy része túl-
terhelt, a forgalom, főleg csúcsidőben 
meghaladja átbocsátó képességüket. 
Gödöllőn hozzávetőleg kétszer annyi 
autó van, mint amekkora forgalomra 
méretezték a települést. Miközben 
az M3-as autópályán a gödöllői cso-
móponttól kelet felé 54 ezer, nyugati 
irányba 42 ezer, az M31-es autópá-
lyán 25 ezer gépjármű halad el na-
ponta, a Dózsa György úton 17 ezret, 
a Szabadság út központi szakaszán 15 
ezret, az Isaszegi úton 6 ezret, a Ha-
raszti úton 5500-at, a Testvérvárosok 
útján 5400-at mértek. Az egy lakásra 
jutó gépkocsik száma Gödöllőn 2015-
ben 1,2, míg az országos átlag ugyan-
abban az évben 0,72 volt.

AHOL SZORÍT A CIPŐ

A polgármester ismertette a gödöllői 
közlekedés legjelentősebb problémá-
it. Elsőként a Köztársaság úti vasúti 
átjáróról szólt, ahol gyakran okoz 
torlódást a leengedett sorompó. A 
Rákos-Hatvan vasúti fővonal küszö-
bön álló, európai uniós forrásokból 
megvalósuló felújítása során itt köz-
úti felüljáró épül, és a vasútállomás 
is korszerűbbé válik. Megszűnik a 
gyalogos felüljáró, helyette aluljárón 
lehet majd megközelíteni a peronokat 
és az egyetemi városrészt. 
Gödöllő három településrészét szö-
vik össze olyan utak, amelyek nem az 
önkormányzat tulajdonában állnak, 
hanem állami tulajdonúak, de intéz-
ményi kezelésben vannak, illetve 
magántulajdonúak. Az önkormányzat 
kinyilvánította szándékát, hogy ezek 
építésében a költségek arányos vise-
lésével részt venne. Javaslata szerint 
például az egyetemi lakótelepen a la-
kók, az egyetem és az önkormányzat 
között 1/3-1/3 arányban osztanák meg 
a költségeket. Minden esetben várják 
a partnerek igenlő válaszát.
Az önkormányzat kezdeményezte 
az egyetemnél és az állami közútke-
zelőnél, hogy a költségek ugyancsak 
egyenlő arányú vállalásával közle-
kedési lámpás forgalomirányítás ké-

szüljön a Szabadság út és az egyetemi 
kihajtó csomópontjában, de visszajel-
zést eddig nem kapott. 
Egy pályázat keretében az előző cik-
lusban az önkormányzat a BKV-val 
és a Városi és Elővárosi Közlekedési 
Egyesülettel közösen tanulmányter-
vet dolgozott ki arra, hogy hogyan 
lehetne mérsékelni a HÉV okozta 
gondokat Gödöllő közlekedésében. 
Az a javaslat született, hogy az Er-
zsébet parki megállótól Budapest irá-
nyában a 3-as főút és a HÉV pályatest 

cseréljen helyet. Az új nyomvonalon 
haladó HÉV a gödöllői végállomásig 
kevésbé hátráltatná a belváros közúti 
és gyalogos forgalmát.
Ennek a megvalósítására 2020-ig biz-
tosan nem adnak központi forrást. 
A Táncsics út – Szabadság út keresz-
teződésében a Táncsics út felől egy 
plusz forgalmi sáv kialakítása orvo-
solhatná azt a torlódást okozó prob-
lémát, hogy jelenleg egy sávból lehet 
csak balra és jobbra is fordulni.
Az Isaszegi út és az Ady sétány ke-
reszteződésében körforgalomra van 
szükség, amit az önkormányzat ál-
láspontja szerint az uszoda beruházás 
közúti kapcsolatának kiépítése során 
kell megvalósítania a beruházó állami 
szervnek.  
Az M3-as autópálya lehajtó és a Dózsa 
György út csomópontjában már építi a 
közútkezelő a jelzőlámpás forgalom- 
irányítást. Mivel az állami céghez 
tartozik a kereszteződés, a beruházás 
is az ő feladata. Bár a közlekedők jó 
része a körforgalom mellett tenné le a 
voksát, annak kiépítésére a tulajdonos 
a közművek áthelyezésének magas 
költsége miatt nem vállalkozott.
Az önkormányzat azoknak az utcák-
nak az esetében kér lakossági hozzájá-
rulást az aszfaltozáshoz, amelyekben 
még nem volt szilárd burkolat. Ezek 
közé tartozik a Fenyvesi főút, a Lázár 
Vilmos utca és a Vasvári Pál utca.  Az 
útépítéshez lakossági aktivitásra és a 
jogi és műszaki feltételek teljesítésére 
van szükség. A Lázár Vilmos utcában 
még nagyszámú ingatlan tulajdono-
sával kell megegyezni földterületek 
átadásáról, s ott villanyvezeték osz-
lopokat is át kell helyezni. Az érintett 
ingatlanokból 2-4 métert kell átadni 
ahhoz, hogy az előírt legkeskenyebb 
út is megépülhessen. 
A Fenyvesi főúton már nem kell 
senkinek sem lemondani területről. 
Elkészültek a tervek, számtalan fó-
rumon és beszélgetésen egyeztetett a 

lakókkal az önkormányzat. Arra van 
szükség az építés indításához, hogy 
azt az érintettek kétharmada támogas-
sa. Jelenleg ez az arány 50 százalék 
felett van. Az idő múlásával a terveket 
nyilván újra kell engedélyeztetni. Ez a 
körülbelül 130 millió forintos beruhá-
zás a csapadékvíz elvezetését is meg 
kell, hogy oldja a városrészben.  A 
polgármester felhívta a figyelmet arra, 
hogy az érintettek igénybe vehetik a 
lakástakarék-pénztári támogatást és a 
kommunális adóból is le lehet vonni a 

hozzájárulásukat tíz éven át. A Lázár 
Vilmos utca ennél még hátrább van, 
de ha megvan a szándék, a műszaki 
feltétel és a lakossági hozzájárulás, 
az önkormányzat teljesen nyitott az 
együttműködésre. A Vasvári Pál utcá-
ban egyetlen tulajdonos nem hajlandó 
lemondani az útépítéshez szükséges 
ingatlanrészről. 
A már aszfaltozott utak felújításához 
– ilyen volt idén például a Hunyadi 
utca –, az önkormányzat nem kér la-
kossági hozzájárulást. 

FEJLESZTÉSEK

A közlekedés feltételeinek javítása 
érdekében indult el a buszmegállók 
fejlesztése. Ezekből idén kilencet ad-
nak át, s 10 milliót költ rájuk a város, 
a másik felét az ezekben hirdető cég 
vállalja magára.  
Gödöllőn jelenleg 100 zebra talál-
ható, ebből 37 közlekedési lámpával 
ellátott. Kijelölt gyalogátkelőhelye-
ket csak ott lehet létesíteni, ahol azt 
a hatóság engedélyezi. A legközelebb 
a Petőfi téren alakítanak ki 3 új zeb-
rát. Gémesi György hozzátette: 400 
millió forintos program kezdődik a 
közvilágítás ledlámpás átalakításá-
ra. Minden átkelőhelyet igyekeznek 
a jelenleginél jobban megvilágítani. 
A Hunyadi utca – Mátyás király út 
csomópontjában 13,6 millió forintból 
épít ki az önkormányzat jelzőlámpás 
forgalomirányítást.
Útépítésekre az idén csaknem 400 
millió forintot költött a város – ami a 
duplája a kommunális adóbevételnek 
–, ebből újult meg a Hunyadi utca 
(282 millió forint) és a Széchenyi utca 
második üteme (114 millió forint). 
A következő tervezett fejlesztések: a 
Blaháné út felújítása a Rét utcáig, a 
Jázmin utca és a Mátyás király utca 
- Ádám utca területe. A járdaépítések 
is folytatódnak, ezek sorában jövőre a 
Dózsa György út OTP előtti tér rende-

zése révén a főtér is kibővül.
Jövőre is folytatódnak a kerékpáros 
fejlesztések, amire 249 millió forint 
pályázati támogatást nyert a város. A 
tervezett fejlesztések a Blaháné utat 
érintik a Rét utcáig továbbá a Dózsa 
György úton lesz építkezés a Belvá-
rostól a Haraszti útig valamint össze-
kötik a Dózsa György utat a Hunyadi 
utcával. 

HIÁNYZÓ ÁLLAMI FORRÁS

Az önkormányzat az autópálya mel-
letti nemzetközi vállalatokkal közö-
sen szorgalmazta a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztériumnál, hogy az állam 
támogassa a Nyugati elkerülő út első 
ütemének megépítését a Lear melletti 
körforgalomtól a Haraszti és Kenyér-
gyári útig. A körülbelül 200 millió fo-
rintos elképzelés azonban nem nyert 
támogatást, annak ellenére sem, hogy 
a szóban forgó cégek ennek a több-
szörösét fizetik be az államkasszába 
és a Glaxonak stratégia megállapodá-
sa is van a kormánnyal. Az ezért való 
lobbizás jó képviselői feladat lehet, 
tette hozzá a polgármester. A város 
vezetője azt is elmondta, hogy ha a 
csomópont túloldali körforgalmától 
megépítenék az elkerülő utat Szada és 
Veresegyház felé – ami a szadai CBA 
környékén csatlakozna a váci útra –, 
akkor akár 30 százalékkal is csök-
kenne az M3-as lehajtó és a Dózsa 
György úti kereszteződés forgalma. 
Ebben az esetben akár a jelzőlámpás 
csomópontra sem lenne szükség. Gö-
döllő legjelentősebb problémája ma a 
közlekedés, az önkormányzatnak vi-
szont egyre kevesebb a szabadon, fej-
lesztésre felhasználható forrása – fog-
lalta össze előadását Gémesi György. 

LEVENNÉ A TERHET A 
VÁROSRÓL

Nemcsak az autópálya csomópontról 
kellene levenni a terhet, hanem az 
összes városi útról, szólt hozzá első-
ként Lengyel Szilvia. A Gödöllőn át-
menő nagy forgalom jórészt annak a 
következménye, hogy nem épült meg 
a várost elkerülő út.  Mindannyian 
elszenvedői vagyunk ennek a helyzet-
nek. A budapesti dugó után Gödöllőn 
is araszolni, olyan nagy környezeti és 
mentális terhelést jelent, hogy ennek a 
csökkentését mielőbb el kellene érni. 
Kormányok és képviselők nagyon so-
kat ígértek ennek érdekében, említette. 
Az elkerülő úthálózat tervezése a 90-
es évek végén kezdődött, válaszolta 
Gémesi György. Az autópályától a 
30-as főúton át az Isaszegi útba tor-
kolló, majd a besnyői kolostorig tartó 
út megépítése az első tervek idején 6 
milliárd forintot igényelt volna. A ter-
veket háromszor kellett frissíteni az-
óta. A döntéshozóknak, az erre man-
dátummal rendelkezőknek nagyobb 
aktivitást kellene mutatniuk az elke-
rülő út építése mellett, hangsúlyozta.   
A polgármester úgy vélte, hogy ha 
megkérdeznék a gödöllői autósokat 
arról, mi másra lehetne költeni az álla-
mi uszodára meghatározott összeget, 
szerinte 80-20 százalék arányban az 
elkerülő utat választanák. Az elkerülő 

út költségét bőven fedezné az a sok-
sok pénz, amit a cégek, valamint az 
autósok és a gödöllői lakosok befizet-
tek a központi költségvetésbe.

PARKOLÁSI PROBLÉMÁK

A Kazinczy körúton élők nevében azt 
panaszolták el, hogy a Dózsa György 
út jelzőlámpás felszerelése óta a köz-
lekedési táblák tiltása ellenére nagyon 
sok autós a lakótelepen áthajtva rövi-
díti le az útját. Emellett a Bajcsy-Zsi-
linszky utca fizető parkoló övezetbe 
sorolása után egyre többen P+R par-
kolónak használják a lakótelep par-
kolóit.  Elhangzott, hogy az utak a 
padkák és az árkok karbantartásának 
hiányában is károsodnak, „jó” példa 
erre a Köztársaság út. A jelzőlámpás 
csomópontok számának növelése he-
lyett az úthálózat fejlesztését sürget-
ték. Szóba kerültek a hosszú ideig az 
utak szélén tartott személykocsik és 
ott tárolt teherautók is. Ismét felvetet-
ték, hogy az egyetem parkja és a vasút 
között lehetne átvezetni a forgalmat a 
3-as főút és a Köztársaság út között. 
Ennek feltehetően már gátat szab a 
megépítés előtt álló vasúti felüljáró. 
Más lakótelepekhez hasonlóan a Ka-
zinczy körúton is be lehet vezetni a fi-
zetéses parkolást, ami alól az ott lakók 
mentességet kapnak. A térfelügyeleti 
rendszer bővítésével a szabálysértőket 
is gyorsan ki lehetne szűrni, reagált a 
polgármester. Hozzátette, arra is gon-
dolni kell, hogy ott van egy óvoda, s aki 
oda hozza a gyermekét, meg kell tud-
jon állni. A Szent János utca Szőlő utca 
felőli végének forgalmi problémáira az 
egyirányúvá tétele jelentene megoldást, 
de ezt nem fogadják el az ott lakók. 

ELKEZDŐDHET A FŐTÉR 
TOVÁBBÉPÍTÉSE

További kérdésekre válaszolva Gé-
mesi György azt is elmondta, hogy a 
városháza lebontása után a főtér to-
vábbépítésére kiírt újabb közbeszer-
zési eljárás eredménnyel zárulhat, s 
a jövő évi gyermeknap idejére elké-
szülhet a fejlesztés. Hivatali gépko-
csijának használatára a képviselő-tes-
tület hatalmazta fel, s ha a Szentendrei 
úton látják, akkor a Hír TV stúdiójába 
igyekszik, ahová időnként városveze-
tőként, önkormányzati érdekképvise-
let vezetőjeként, politikusként meg-
hívják. 
Gémesi György köszöntötte a köz-
meghallgatás közben megérkezett 
Fidesz-fotóst és kérte, írja alá a sajtó-
regisztrációt, amire ő nem volt hajlan-
dó. A polgármester hozzátette, reméli, 
nem azért jött, hogy szalagcímben 
botrányba fulladt közmeghallgatás-
ról adjon hírt. Munkáját végezve a 
polgármesteri hivatal köztisztviselője 
is hiába kérte a fotóst, hogy jegyezze 
fel részvételét az íven, visszautasítot-
ta, majd ellökte az útjából, mondván, 
hagyja őt dolgozni.
Befejezésül Gémesi György elmond-
ta, az önkormányzat jövő évi költség-
vetésében egy új közlekedési koncep-
ció elkészítésére is különít el pénzt a 
közmeghallgatáson felvetett problé-
mák alapján.    lt

ElkErülhEtEtlEn az ElkErülő utak mEgépítésE

Közmeghallgatás a közlekedésről
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Folyamatosan dolgoznak az utakon

Előtérben a téli feladatok
több járat menetrendje megváltozik

Módosít a Volánbusz

Decemberben még egyszer lesz zöldhulladék gyűjtés,
tájékoztatott a Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. Mint az a társa-
ság közleményéből kiderül, a megszokott módon, de-
cembertől a következő év tavaszáig szünetel a zöldhul-
ladék rendszeres gyűjtése, de gondoskodnak róla, hogy
sehol se legyen gondot okozó maradék.
A hosszú és enyhe ősznek köszönhetően ugyanis sok

helyen csak a november végi, december elejei fagyok-
kal hullottak le a levelek. Tekintettel lakossági ügyfeleik

jelzéseire, a Zöld Híd NKft. munkatársai úgy döntöttek,
idén még egy alkalommal megszervezik a begyűjtést.
Kérik a lakosságot, hogy december első hetében he-

lyezzék ki a maradék zöldhulladékot a kommunális hul-
ladék gyűjtésének napján az ingatlan elé. Fontos tudni,
hogy a gyűjtés nem kizárólag az adott gyűjtési napon
történhet, de minden szabályosan kihelyezett zöldhulla-
dékot el fognak szállítani.
Kérik, hogy a kihelyezés kizárólag a Zöld Híd által

forgalmazott BIO zsákokban történ-
jen, a gyűjtési napon reggel 6:00-ig.
Egyúttal tájékoztatják a tisztelt lakos-
ságot, hogy a zsákok minőségi javu-
lásával kapcsolatban mind a gyártó,
mind a forgalmazó a megoldáson
dolgozik.
A BIO zsákok személyesen törté-

nő beszállítását a társaság továbbra is
díjmentesen biztosítja ügyfelei részé-
re a nógrádmarcali és a kerepes ökör-
telek-völgyi telephelyeken.

(ny.)

zöldhulladék-gyűjtés: ráadás

Tavasszal ismét országgyűlési vá-
lasztások lesznek, s az elmúlt hóna-
pokban sokan biztosnak gondolták,
hogy Gémesi György az Új Kezdet
színeiben beszáll majd az egyéni
képviselői helyért folyó küzdelembe.
Ám nemrég kiderült, nem így lesz.
– Mióta ismét párt színekben

kapcsolódott be az országos poli-
tikába, mindenki arra számított,
hogy egyéniben indul az országy-
gyűlési választásokon. Az elmúlt
hetekben azonban kiderült, nem
így lesz. Mi ennek az oka?
– Polgármesterként 2019-ig kap-

tam bizalmat a gödöllői lakosság-
tól, s kötelességemnek érzem, hogy
a ciklust végig szolgáljam. Nekem
mindig Gödöllő és a polgármesteri
feladatok voltak az elsők. Ez a mun-
ka mindig közelebb állt hozzám,
mint az országgyűlési képviselői
feladatok. Igaz, 1998 és 2006 között
egyszerre töltöttem be ezt a két po-
zíciót, de akkor más volt a törvény.

2014 óta összeférhetetlen a
két poszt, ezért választani
kell. Nekem pedig Gödöl-
lő a legfontosabb. Emellett
pedig, nagy szükség van
erős önkormányzatokra.
Én ebben tudok segíteni, az
önkormányzati tapasztala-
taimmal, a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetségével
és a mellettem lévő hiteles
polgármesterekkel. Gö-
döllőn az LMP színeiben
Lengyel Szilvia indul majd
egyéni jelöltként.
–AMÖSZ az elmúlt év-

tizedekben hazánk egyik
legmeghatározóbb önkormányzati
szövetsége volt. Igaz, hogy az el-
múlt hónapokban jelentősen meg-
változott a tagság összetétele?
– Tény, hogy az elmúlt időszak-

ban, amióta ismét megjelentem az
országos politikai vonalon, a fide-
szes vezetésű önkormányzatokat

kötelezték, hogy lépjenek
ki a MÖSZ-ből. Ez azon-
ban nem rengette meg a
szövetséget, mert a he-
lyükre szinte ugyannyi
új tag lépett be. Úgyhogy
nem sikerült megrendíteni
a szövetséget. A kilépők

döntését elfogadtam, bár szomorú-
nak tartom, hogy ilyen felsőbb poli-
tikai döntés született.
– Mi volt a problémájuk?
– Az, hogy önkormányzati ér-

dekszövetség vezetőjeként politikai
pártban vállaltam szerepet. Érdekes
módon, az összes többi önkormány-
zati szövetségben, amelyeknek fi-
deszes politikus a vezetője, ez nem
probléma.
– Milyen feladatokra koncentrál

a következő időszakban?
– Rengeteg munka van Gödöllőn,

amit be kell fejezni. Ilyen például
a főtérfejlesztés. A terveink szerint
jövő nyáron átadásra kerül ez a meg-
újult, megszépült terület, játszótér-
rel, a szabadtéri színpaddal és a pi-
henőkkel. Ugyanakkor megkezdődik
a polgármesteri hivatal átalakítási
munkáinak közbeszerzési eljárása.
Emellett folytatjuk az út-, a járda- és
parkolófelújításokat, is – hogy csak
néhányat emeljek ki a feladatok kö-
zül. Ezek most a legfontosabbak szá-
momra.

(ny.f.)

dr. gémesi györgy:

„Nekem Gödöllő a legfontosabb”

December 10-től (vasárnap) megvál-
tozik 428-as, a 430-as, a 410-es és a
444-es buszok menetrendje. A válto-
zásról a napokban adott tájékoztatást
a Volánbusz Zrt. Ezek szerint decem-
ber 10-től a járatok az alábbi módo-
sításokkal közlekednek.
Tanítási napokon 6:30-kor új, 430-

as autóbusz indul Kistarcsa, Megyei
kórháztól Gödöllő – Aszód – Kartal
– Verseg – Héhalom – Szirák tele-
pülések érintésével Bérre. Ezzel
egyidejűleg a 6:55-kor Gödöllőről
Aszódra közlekedő 426-os, valamint
az Aszódról 7:50-kor Bérre induló
430-as vonalszámú járatok megszűn-
nek.
A 7:55-kor Aszód, Kossuth La-

jos utca 2. megállóhelytől Versegre
közlekedő 428-as autóbusz 5 perccel
korábban, 7:50-kor indul, és érinti
Aszód, Vasútállomást.
December 10-étől bővül a 410-es

autóbusz megállóhelyeinek száma: a

Gödöllőről 5:35-kor Budapestre in-
duló járat Kistarcsa, Megyei kórház
megállóhely érintésével közlekedik.
Rossz hír viszont a gödöllőieknek,

hogy ekkortól, a 7:07-kor Gödöllő,
Bessenyei György utca megállóhely-
ről Gödöllő, Autóbusz-állomásra in-
duló 444-es jelzésű járat nem közle-
kedik.

A módosított menetrendeket ke-
ressék a megállóhelyeken kihelye-
zett indulási jegyzékeken, a pénztá-
rakban megvásárolható menetrendi
füzetekben, továbbá a www.volan-
busz.hu és a www.menetrendek.hu
oldalakon.

(db)

Elkészültek a forgalomcsillapítók
és a résfolyókák az Asbóth Sándor
Zászló utcai kereszteződésben és a
Szent Gellért utcai csomópontban.
A kialakítás az önkor-
mányzat és a lakosság
közös finanszírozásá-
ban valósult meg. Dol-
goznak viszont a Klap-
ka György út - Madách
Imre utca és a Klapka
György út - Katona Jó-
zsef utca csomópontjá-
ban, ahol a tönkrement
és zajos rácsos kereszt-
folyóka cseréjét végzik
a VÜSZI munkatársai.
A beépítésre kerülő
beton résfolyókában
nincs fém alkatrész,
így a későbbiekben
sem jár majd zajjal, ha
áthalad rajta egy-egy
gépjármű. A tartós és
megbízható megoldás
további előnye, hogy
nem kell tartani annak
eltulajdonításától sem.
A munkálatok miatt
várhatóan december
10-15. között teljes
útzárra kell számítani a Madách Imre
és a Katona József utcákban.
Mindezek mellett az elmúlt na-

pokban a téli időjárás adott feladatot
a VÜSZI munkatársainak. A hét vé-
gén folyamatosan dolgoztak a városi
utak, járdák csúszásmentesítésén.
A VÜSZI teherautóira már felke-

rültek a tolólapátok és a szóróberen-
dezések, néhány gépjárművet pedig
speciális permetezővel szereltek fel,
aminek segítségével folyékony kal-
cium-kloridot is alkalmaznak az utak
járhatóvá tételére. Ennek az új tech-
nológiai megoldásnak köszönhetően
nő a környezetbarát szóró- anyag
aránya és tovább csökkenthető a
csúszásmentesítő só mennyisége.
Városunkban azonban nem csak a

VÜSZI-nek a feladata az utak kar-
bantartása, Gödöllőn áthaladó or-
szágos közutak takarítása a Magyar
Közút Nonprofit Zrt-nek a feladata.

Ilyen terület a Szabadság út, a Dózsa
György út, a Köztársaság út, az Isa-
szegi út, az Állomás utca, valamint
Rét utca - Blaháné út - Hársfa utca
- Hegy utca útszakasz, a Gerle utca
és a Palotakerti HÉV-megállóhoz be-
kötő út.
Szintén van feladata a lakosság-

nak is, a gyalogos közlekedési uta-
kat azonban azoknak az ingatlantu-
lajdonosoknak kell rendben tartani,
akiknek az ingatlana előtt található.
Ez egyaránt vonatkozik a különbö-
ző cégekre és a magánházakra is. A
lakótelepeken és a társasházak ese-
tében a közös képviselők feladata
a járdaszakaszok tisztántartásának,
csúszásmentesítésének megoldása.

(k)
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Tisztelt Ügyvéd Úr!

A társasházban, ahol a lakásom van, köz-
gyűlést hívott össze a közös képviselő, de 
a  meghívót a postán csak a közgyűlés előtt 
két nappal kaptam meg, ezért nem tudtam 
elmenni, más programom miatt. A képvi-
selőnk azt mondta, hogy a közgyűlés ösz-
szehívása szabályos volt, mert a meghívót 
nyolc nappal korábban postára adta. Azt 
szeretném megkérdezni, hogy valóban sza-
bályos ez az eljárás?

Tisztelt Érdeklődő!

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. 
törvény (Tht.) 33. § előírása szerint a tár-

sasházi közgyűlést a közös képviselő, illetve 
az intézőbizottság elnöke hívhatja össze. A 
közgyűlésre valamennyi tulajdonostársat 
írásban kell meghívni és ezzel egyidejűleg a 
meghívó egy példányát a társasházban jól 
látható helyen ki kell függeszteni. Az írásbeli 
meghívót a tulajdonostársaknak  legkésőbb 
a közgyűlés időpontja előtt nyolc nappal kell 
megküldeni a sürgős eset kivételével. Sür-
gős esetként nevesíti a törvény különösen: 
a közös tulajdonban álló épületrészek, épü-
letberendezések, vagyontárgyak állékonysá-
gát, biztonságát közvetlenül veszélyeztető 
helyzet kialakulását.
A következetes bírósági gyakorlat szerint a 
társasház közgyűlésének összehívása sza-
bályszerű, amennyiben a tulajdonostársak 

részére a közgyűlésre szóló meghívó pos-
tára adással történő elküldése a közgyűlés 
időpontját nyolc nappal megelőzően meg-
történik. Ezért amennyiben a meghívó pos-
tára adása addig az időpontig igazolhatóan 
– például ajánlott küldemény feladóvényével 
– megtörtént, akkor a közgyűlés szabály-
szerűen lett összehívva.
A közgyűlési meghívó megküldése termé-
szetesen nem csak postai úton történhet 
– például a postaládákba történő kézbesí-
téssel is – de minden esetben igazolható-
nak kell lennie a meghívó megküldésének 
időpontja.

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

vaczi.arpad@gmail.com

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL
 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!

Az adományokat az adventi vásár-
hoz kapcsolódóan a Művészetek 
Házában, az információs pultnál 
lévő adománygyűjtő pontnál veszik 
át, valamint regiszt-
rálják az intézmény 
nyitvatartási idejében. 
A szervezők ide vár-
ják a kisebb, úgyne-
vezett „cipősdobozo- 
kat”. 
Aki az adományo-
zásnak ebbe a formá- 
jába szeretne bekap-
csolódni, attól elsősor-
ban gyerekeknek szóló 
könyveket, játékokat 
várnak. Ezek a csoma-
gok ugyanis nekik ké-
szülnek. 
Kérik, hogy a dobozokba csak olyan 
jó állapotú tárgyak kerüljenek, ami-
ket saját gyerekeiknek is szívesen 
odaadnának! 
A dobozokat, becsomagolva adhat-
ják le, s fontos, hogy ráírják, hogy 
fiúnak, vagy lánynak való, valamint 
azt, hogy hány évesnek szóló ajándé-
kot tartalmaz. 
A nagyobb méretű, vagy mennyiségű 

adományokról pedig a szükséges 
adatok felvétele után a Forrás Szoci-
ális és Gyermekjóléti Központ mun-
katársai egyeztetnek majd. Erre azért 

van szükség, hogy elkerüljék a hir-
telen egyszerre bekerülő nagy meny-
nyiségű adomány tárolásából adódó 
problémákat, tájékoztatta lapunkat 
Pecze Dániel (Gödöllői Lokálpatri-
óta Klub), a Társadalmi Felzárkózta-
tási Kerekasztal munkáját koordiná-
ló önkormányzati képviselő.  
A szervezők bíznak benne, hogy a 
magánszemélyek mellett a városi cé-

gek is kapcsolódnak a kezdeménye-
zéshez, és idén is sokak karácsonyát 
szépíthetik meg az összefogással. 
Ehhez azonban arra is szükség van, 

hogy tudjanak 
arról, ha valaki 
segítségre szo-
rul. 
A program 
résztvevői ösz-
szehangolják 
a gyűjtést és 
az adományok 
szétosztását, de 
csak azokhoz 
jutnak el, akik-
ről információ-
val rendelkez-
nek. Épp ezért 
kérik, hogy ha 

valaki úgy véli, környezetében olyan 
személy, család él, akinek szüksége 
lenne a segítségre, jelezze az illeté-
kesek felé, vagy a Művészetek Házá-
ban az adománygyűjtő pontnál. 
Aki ide nem tud eljutni, az a város-
ban működő oktatási- és nevelési 
intézményeket is felkeresheti, ahol 
szintén átveszik majd az adományo-
kat.     jk

Megkezdődött az adoMánygyűjtés

Tegyük széppé a karácsonyt!

A korábbi évek hagyományait folytatva, az idén is 1200 gödöllői óvodás találkozhat a Mikulással a Gödöllői 
Lokálpatrióta Klub Mikulásmozi programjának keretében. 
A Mikulásmozi hétfőtől szerdáig várja az apróságokat, akiknek Süsü a sárkány kalandjait vetítik a Gödöllői 
Városi Mozi jóvoltából. A kicsik számára a film és a nagyszakállútól kapott ajándék, egyaránt örömet je-
lent, de épp olyan öröm a találkozás a Mikulásnak is, aki rengeteg csillogó tekintetet, mosolyt, és nem egy 
alkalommal ölelést is kapott. A gyerekek végigénekelték a várakozás perceit. A nagy hagyományokkal bíró 
rendezvényt a gödöllői TESCO, valamint a Szabadság téri COOP áruház támogatta. 

Gödöllőre már megérkezett a Mikulás

Fájdalommal közöljük, hogy életének 85. évében elhunyt Izsó Lajos. 
Búcsúztatójának időpontja: 2017. december 19., kedd, 14 óra. 
Helyszín: Dózsa György úti temető, önkormányzati ravatalozó. 

Izsó család

Mint azt már jeleztük olvasóinknak, a Társadalmi Felzárkóztatási Program keretében idén is 
megszervezik a korábbi években már megszokott nagyszabású akciót, aminek célja, hogy min-
den rászoruló családban szebbé varázsolja az ünnepet, és segítse, hogy az adományok a megfe-
lelő helyekre jussanak el.  Az elmúlt évek gyakorlata igazolta, megfelelő összefogással és szer-
vezéssel a korábbinál nagyobb hatékonysággal végezhetők a karácsonyt megelőző különböző 
gyűjtési akciók, és szélesebb körű, igazságosabb lehet az elosztás is. 

KEDVES TAGOK, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK! 

A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének 
Gödöllői területi csoportjának következő találkozója az adventi műsoros 
összejövetel lesz, melynek helyszíne: Civil Ház, 2100  Gödöllő, Szabadság 
út 23., időpontja: 2017. december 18., hétfő, 15-18 óra között. Vendégünk 
a Gödöllői Városi Vegyeskar. Mindenkit várunk nagy szeretettel!

Az ünnepi hangulat teljesebbé tételére finomságokkal is hozzá lehet já-
rulni. A találkozón a műsor és az ünnepi pillanatok mellett lesz lehetőség 
ügyek intézésére is.
Helyszín: Civil Ház, 2100  Gödöllő, Szabadság út 23. 
 
Előretekintés: A következő fogadóóra 2018. január 10-én, szerdán, 15 
és 16 óra között lesz. (Téma: küldöttek jelölése az MKMORE vezetőségé-
be küldöttgyűlés előkészítése)
Helyszín: Civil Ház, 2100  Gödöllő, Szabadság út 23.  
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com, Telefon: 06-30-2952456 
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A szülő – gyerek kapcsolatok 
alapjáraton nem egyszerűek. 
Valljuk be, nehéz jó szülőnek 
lenni. Az ember a legjobbat 
akarja a gyerekének, csak épp 
maga sem tudja, hogy mi az; 
vagy épp szent meggyőződés-
sel tesz meg mindent azért, 
hogy csemetéje boldog, elé-
gedett és sikeres legyen, és  
piszkosul nem érti, miért nem 
felel meg mindez a gyereknek. 
Ismerős helyzet? 

A szülő-gyermek harcok lényegében 
csecsemőkorban kezdődnek és - vall-
juk be –, életünk végéig tartanak. 
Vekerdy Tamás korunk egyik elis-
mert pszichológusa legújabb köny-
vében számtalan jó és rossz példával 
illusztrálja a napjaink mindennapos 
konfliktusait, olyanokat, amelyekre 
minden családban akad példa – mint 
például az óvodai és az iskolai har-
cok –, no és persze megemlíti olyan 

extrém eseteket is – például a szexu-
alitással való találkozás kora gyer-
mekkorban – amiknek a megjelenése 
komoly problémát jelenthet minden 
érintettnek. 
A gyermekek „problémái” egyre ke-
vésbé maradnak a családon belül, 
sokszor az oktatási intézményekben 
csapódnak le, s a pedagógus épp úgy 
nem tudnak velük mihez kezdeni, 
mint a szülők. Mi lehet a megoldás 

az agresszív, vagy épp magukba 
forduló és depressziós, követelődző, 
rosszul tanuló, stresszes helyzetekre, 
amikkel egyre többször kell meg-

küzdeniük a szülőknek? Erre keresi 
a választ a népszerű szakember. Aki 
könyvében a nemzetközi gyakorla-
tokba is bepillantást nyújt. Sok szó 
esik például az oktatásról, többek kö-
zött arról, miért csődölnek be sorra a 
hazai  - egyébként sok esetben kiváló 
– oktatási módszerek, és miért ered-
ményesek a finn pedagógusok. 
Vekerdy Tamás ebben a könyvben is 
átfogóan szemléli azokat a problé-
mákat, ami mai családokat jellemzi. 
Könyve egyfajta kórképet ad, s rá-
világít arra is, milyen út vezetett oda, 
hogy ma már jóformán az óvodások is 
stresszel és depresszióval küzdenek, 
de  a nyitott és zárt családok kérdése 
épp úgyterítékre kerül, mint a spiritu-
ális nevelés és a nemek, vagy gender 
kérdése. Egy ilyen könyvből termé-
szetesen nem maradhat ki korunk 
egyik legnagyobb kihívása, a techni-
ka, a mobil és online jelenlét sem. 
(Vekerdy Tamás: Belső szabadság – 
Elég jó szülő – elég jó gyerek)     (ny.f.)

„Szárnyas szavad röpít, s emel” címmel nyílt meg 
Katona-Szabó Erzsébet Ferenczy Noémi-díjas 
textilművész, a Gödöllői Iparművészeti Műhely 
vezetőjének papírkollázs kiállítása a Gödöllői Vá-
rosi Könyvtár és Információs Központban. A kü-
lönleges alkotások részben Shakespeare-szonett-
jeinek inspirációjára, részben Erzsébet királyné 
verseinek felhasználásával készültek. 
A rendezvényen Gémesi György polgármester 
mondott köszöntőt, majd Barabás Márton Mun-
kácsy-díjas képzőművész nyitotta meg a kiállí-
tást, melynek 
kü lön leges , 
kódexeket idé-
ző alkotásai 

előtt akár órákig is álldogálhat a szemlélő.
Mint azt Barabás Márton kiemelte, Kato-
na-Szabó Erzsébet tussal és diófa páccal készí-
tett műveiben a szöveg egyben grafika is. Nem rekonstruálni akarja Shakespeare 
és Erzsébet királyné írását, hanem költészetük képeit eleveníti meg. Ez különösen 
igaz Sisi verseinek képeire. Az érdeklődők ez alkalommal nem csupán megcso-
dálhatták a  műveket, hanem az eseményhez kapcsolódó beszélgetés során az 
azokat ihlető versekről és az alkotások jelentéstartalmáról is számos érdekességet 
megtudhattak. A kiállítást január 27-ig tekinthetik meg.                 kj

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA
Hová lettél gyermekkor?

PAPírrA vetett szonettek, máskéPP
Mint az egykori kódexek

Hét évvel ezelőtt látott napvilágot her-
ceg Egérváry Elemér első naplója, majd 
2013-ban a második – s ez a két, szép-
séges kötet alaposan megváltoztatta 
mindazt, amit a gödöllői kastélyról eddig 
tudtunk. Elemér a nevezetes épület tulaj-
donosaként, a Mária Valéria-szárny pad-
lásán kialakított lakosztályából irányítja a 
kastély mindennapjait, amelyek egyálta-
lán nem nevezhetőek sem unalmasnak, 
sem átlagosnak, hiszen szobáiban gyak-
ran a királyi családot látja vendégül…
A napló formában íródott történetek a 
gödöllői kastély egy-egy évét mesélik el, 
az 1870-es évek közepéről. A padláson 
szorgalmasan jegyzetelő herceg hiteles 
szemtanú: könnyen elképzelhető, hogy 
láthatta a királyt vadászni indulni, Erzsé-
bet királynét fésülködni vagy tornázni, a 
kis Mária Valériát fényképezkedni, táncot 
tanulni, és Rudolf főherceget, amint épp 
jogi vizsgát tesz. Hallhatta az udvarhöl-

gyek pletykáit és jól ismerhette a kastély 
minden zegét-zugát, a kastélypark lakóit 
és a kertészet növényeit. Elemér rokonai, 
barátai (és barátainak rokonai) igen ott-
honosan mozognak a történelmi falak kö-
zött. Mulatságos, titokzatos és veszélyes 
kalandokba keverednek, s közben felfe-
dezik a kastély barokk múltját, valamint 

Gödöllő néhány nevezetességét is. A 
könyv előzékoldalain – Micimackó Pa-
gonyához hasonlóan – a korabeli Gödöl-
lő és a kastélypark minden fontos részlete 
nevesítve van, így a böngészést-ismerke-
dést érdemes azzal kezdeni. A napló első 
kötete Múzeumpedagógiai Nívódíjat ka-
pott, s az olvasók is hamar megkedvelték 
a valóság és a mese ötvözéséből szőtt 
történetet, ami a tapasztalok szerint a szü-
lők, nagyszülők, pedagógusok számára is 
vidám (pontosabban: hangosan nevetős) 
perceket tud okozni…
A nagyon szerethető mesekönyvből több 
gödöllői és környékbeli iskolában aján-
lott olvasmány lett. Sokan érdeklődtek a 
folytatás iránt, amire egészen mostanáig 
várni kellett. Idén decemberben jelenik 
meg a harmadik kötet, ami az eddigihez 
hasonló humoros kalandokat és újabb 
meglepetéseket tartogat az olvasóknak! 
A szöveget Faludi Ildikó, a kastély mú-
zeológusa és fia, Reményi Márton jegy-
zik. A látványos köteteket Ferenc Tamás 
egri képzőművész gyönyörű, részlet- és 
ötletgazdag festményei illusztrálják. KK

egy nAgyon gödöllői mese…
Előkerült a herceg újabb naplója

Az evangélikus templomban adott jótékonysági koncertet decem-
ber 1-jén este a Cavaletta Nőikar. Az egyházi művekből összeállított 
hangverseny bevételét a templomtető felújítására fordítják.

Adventi jótékonysági koncert
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KaaKarácsonyváró időtöltés az alsóparKban

Gödöllői Adventi Napok

Gödöllő, a fiataloK városa

AKTUÁLIS PROGRAMOK:
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

A Meseházban minden délután várják a gyerekeket:
December 6., szerda, 17.00: dr. Pappné Pintér Csilla
December 7., csütörtök, 17.00: Tóth Tibor
December 8., péntek, 18.00: Six Edit
December 9., szombat, 18.00: Kecskés Judit
December 10., vasárnap, 18.00: Vajek Andrea
December 11., hétfő, 17.00: Fodor Csilla
December 12., kedd, 17.00: Hugyecz János
December 13., szerda, 17.00: Tiborczné Garai Katalin

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

Galoppozás a levendula Galériában

Hintalóvilág

(folytatás az 1. oldalról)

A korcsolyapályát délelőttönként a
gödöllői iskolások is használják be-
osztás szerint.
Agyerekeket számtalan érdekesség

várja. Délutánonként nemcsak mesé-

vel kedveskednek nekik – ami után
meglepetés várja őket –, hanem állat
simogatással is 17.30-kor.
Az ünnepre hangolódást pénteken,

szombaton és vasárnap a városi kul-
turális egyesületek, csoportok és a

gödöl lői
i s k o l á k
m ű s o -
ra segíti.
Idén itt, a
Művésze-
tek Házá-
nál adják
majd át a
Betlehemi
Békelán-

got is december 17-én vasárnap.
Nemcsak az Alsóparkban van

azonban karácsonyi hangulat. A fő-
téren is felállították a város kará-
csonyfáját, amit idén egy Csanak
utcai család ajánlott fel. Fenyőből
idén jutott a Gödöllői Adventi Napok
rendezvényeinek helyszínére is, itt a
meseház mellett álló négy mindenki
karácsonyfájára bárki felteheti saját
készítésű díszét.
A teljes adventi programkínálatot a

városi honlapon (godollo.hu) és Gö-
döllő hivatalos Facebook-oldalán (fa-
cebook.com/godollovaros) találják az
érdeklődők.

(aj)

December 2-án, szombaton nyílt
meg a Levendula Galériában a dr.
Ladó Mária és dr. Tóth Ferenc
„Hintalóvilág” című gyűjteményé-
ből összeállított kiállítás; az adventi
tárlatot több mint negyven kortárs
művész által készített alkotás tette
teljessé.
Az esemény kapcsán Sz. Jánosi

Erzsébet, a Levendula Galéria tu-
lajdonosa rajz- és
meseíró pályázatot
hirdetett, melyre a
gyerekek hintalo-
vakról készített
rajzait, festményeit,
szobrait és meséit
kellett benyújtani.
A pályaműveket
szakmai zsűri bírál-
ta el és a helyszínen
a legjobbak alkotóit díjakkal jutal-
mazták.
A rendezvényen dr. Pappné Pin-

tér Csilla
alpolgármes-
ter mondott
köszöntőt, és
ahogy tőle
már megszok-
hattuk, egy
mesével, aktu-
álisan egy pa-
cis történettel
örvendeztette
meg a jelen-
lévőket. A hivatalos megnyitót egy
rövid filmbemutató zárta, amit a Bör-
leszk Kompánia készített, melynek
kurátora Remsey Benjámin volt.
Hintaló: Egy régi mondás szerint a

világ szerencséje a lovak hátán mú-
lik. És hogy ez a szerencse a cseme-

téinket is elkísérje, emberemlékezet
óta többé-kevésbé élethű hintalova-
kat készítünk nekik agyagból, fából,

vasból és
műanyag-
ból, hogy
l e g y e n
mivel ját-
s z a n i u k .
Az első

példány, mely
képes volt a
később olyan
közkedvelt hin-
tamozgásra, az
1605 és 1610
közötti években

született. Minden hintaló ősanyja két
kissé befelé dőlő fa félholdból, vala-
mint az ezeket összetartó harmadik
farészből – a „lótestből“ – állt. Ez a
történelmi állat valamikor I. Károly
angol király, majd később fia, II. Ká-
roly hintalova volt.
A döntő galoppugrást a bölcsőtől

a hintalóig valószínűleg egy fantá-
ziadús gyermeknek köszönhetjük:
mivel ágyát lónak használva előre és
hátra hintázott, a galoppozást imitál-
va. Amennyiben szülei ezt a játékot
nem vették volna komolyan fontoló-
ra, természetesen a hintaló sem jöhe-
tett volna létre.

(rk)

Hamarosan minden háztartásba megérkezik a 2018-as gödöllői naptár, ami
most is különleges összeállítást nyújt. Mivel a jövő év kulturális tematikája
szerint az „Ifjúság éve” lesz, így a naptár lapjain is olyan fiatalok kaptak
helyet, akikre méltán lehet
büszke Gödöllő: Annus
Réka, Babos Lőrinc, Esze-
nyi Zsombor, Gáspárfal-
vi Dorka, Langer Ágnes,
Lénárt Gábor, Moussa
Ahmed, Simonváros Csa-
nád, Soós Tamás, Stollár
Fanny, Varga Roland és
Vörös Eszter Anna.
Fiatal koruk ellenére

mindegyikük kiemelke-
dő teljesítményeket tud-
hat maga mögött, ők azok,
akiknek a neve már most sokat jelent a zenei életben, a képzőművészetben,
a táncban és a sportban. A naptárak karácsonyig valamennyi háztartásba el-
jutnak.
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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 9-én 
szombaton 
9-11 óráig.

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel: 
dr. Horváth Márk 

állatorvos

Telefonszám: 
06/20-3855-726

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.

Ünnepek egy négylábúval (I.rész) – A csokoládé méreg!
Ahogy közelednek az ünne-
pek, a Mikulás, a Karácsony, 
egyre nagyobb mennyiségben 
jelennek meg étrendünkben a 
különböző sütemények, édes-
ségek. A csupa-csupa finom-
sággal megrakott asztal azon-
ban nem csak minket csábít. 
Négylábúink is gyakrabban 
sertepertélnek az illatokkal 
teli konyhában, és gyakrabban 
néznek ránk könyörgő tekin-
tettel egy-egy finom falat re-
ményében.

Fontos azonban tudnunk, hogy az 
édességek kifejezetten károsak ked-
venceink egészségére. Kivétel nél-
kül, minden csokoládéfajtában meg-
található a theobromid nevű anyag, 
mely serkentőleg hat az emberi ideg-
rendszerre, állatainkra azonban kis 
mennyiségben is mérgező. Túlada-
golása hányást, hasmenést, abnormá-
lis szívverést, izomrángást és görcsö-
ket, rohamokat, szélsőséges esetben 
kómát és halált okozhat. A mérgezés 
tünetei a kisebb testű kutyáknál ha-
marabb jelentkeznek. A theobromid 
mérgezésnek nincs ellenszere.

Bármennyire is szeretne tehát négy-
lábú barátunk kapni a csokinkból, 
bármennyire is bánatosan, könyö-
rögve nézi, ahogy esszük, ne adjunk 
neki belőle, mert könnyedén rosszul 
lehet tőle. Gondoskodjunk arról, 
hogy ne férhessen hozzá készlete-
inkhez. Amennyiben gyanítjuk, hogy 
az óvintézkedések ellenére kutyánk 
hozzájutott némi csokoládéhoz, 
azonnal kérjük állatorvos segítségét!
Ha kedveskedni akarunk ked-
vencünknek, vásároljunk számára ki-
fejezetten kutyáknak készült kekszet 
vagy jutalomfalatot. Egy ízletesebb 
rágócsonttal akár hosszabb időre is 

lefoglalhatjuk őt, így nem csak fi-
nomságot, hanem kellemes elfoglalt-
ságot is biztosítunk számára.
Üzletünkben magas beltartalmi ér-
tékkel rendelkező, gazdaságos kisze-
relésben kapható jutalomfalatokkal 
és rágócsontok, kutyakekszek széles 
választékával várjuk kedves vásárló-
inkat Gödöllőn, a Kenyérgyári utca 
2. szám alatt. Termékeinket meg-
vásárolhatja webáruházunkban is, a 
www.vetashop.hu oldalon. Kelle-
mes Ünnepeket kívánunk!

Elkészült és már megrendelhető, megvásárolható Frau Bürgermeisterin 
von Gödöllő naptára. A város kedvencének fotóival illusztrált kiadvány 
jótékony célt szolgál: megvásárlásával a Gödöllői Gyepmesteri Telep ku-
tyusait segítik.
Bürgi naptárát az aláBBiak szerint lehet megvásárolni:
• Az önkormányzat portáján, Kubatov Jánosnál lehet megvásárolni 700 
forintért darabját.
• Banki átutalással: Ebben az esetben Gödöllő Város Önkormányzata 
számlájára kell átutalni naptáronként 700 forintot, valamint a postakölt-
séget.
1 darab naptár esetén ez összesen 1100 forint; 2 darab naptár esetén 
1800 Ft.; 3 darab naptárnál 2500 Ft.; 4 darab naptárnál 3200 Ft.; 5 da-
rabnál 3900 forintot és 6 darab esetén 4600 forintot kell utalni.
Az utalásnál a közlemény rovatban a következőt kell feltüntetni: 
Bürgi naptár, az illető neve, postázasi címe és hány darabot rendel.
Számlaszám: 
Gödöllő Város Önkormányzata, 12001008-00155330-00100004
Fontos, hogy csak azután tudják postázni, miután az összeget előre elutalták!
Aki a naptárt már korábban írásban megrendelte, annak Bürgi személyesen 
is válaszol, és ajándékba mindenki kap egy karácsonyi üdvözlő lapot is.

Már megrendelhető a Bürgi naptár!

A kutyák alapvetően húsevő állatok, 
ezért táplálékuk fő alkotóelemei a 
hús, illetve a különböző állati ere-
detű tápanyagok (tojás, tejtermékek, 
zsír, kötőszövet stb.). Mindezek 
mellett a kutyák olyan sikeresen 
alkalmazkodtak az emberrel való 
együttéléshez, hogy manapság táp-
lálékukat jelentős részben növényi 
eredetű alapanyagok is alkotják (ga-
bonafélék és zöldségek).

Ezt bizonyítja az a tény, hogy bél-
csatornájuk arányaiban is jóval 
hosszabb, mint a kizárólag hússal 
táplálkozó állatok emésztőrendsze-
re és fejlettebb vakbéllel is rendel-
keznek, ami pedig azoknak a bak-
tériumoknak ad otthont, amelyek 

a nehezen emészthető 
növényi anyagok lebon-
tását végzik.
Napjainkban a kutyák 
inkább tápot, kevés-
bé „házikosztot” fo-
gyasztanak. A kutya-
tápok előnyösek abból 
a szempontból, hogy hosszú az el-
tarthatóságuk, könnyű az elkészíté-
sük (hiszen csak ki kell tálalni), és 

egységes a 
beltartalmuk, 
ami mindad-
dig azonos 
marad, amed-
dig ugyan-
azt a tápot 
etetjük.Néha 
azonban bele-
fér egy kis ju-
talomfalat az 
étrendjükbe, 

süssünk nekik ünnepi kutyakekszet!

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

Elkészítés: a hozzávalókat jól össze 
kell keverni, kis tallérokat formáz-
ni az összegyúrt masszából, majd 
a tepsibe helyezett sütőpapírra kell 
tenni őket. Az előmelegített sütőben 
220 fokon 10-15 percig kell süt- 
ni. Utána a sütő ajtaját ki kell nyitni 
és így hagyni a kekszeket megkemé-
nyedni.

Fűszeres kutyakeksz
Hozzávalók (kb. 15 darabhoz):  
1 evőkanál olívaolaj, 1 evőkanál 
liszt, 2 tojás, 2 evőkanál felvágott 
petrezselyem, vagy pitypanglevél.
Elkészítés: a hozzávalókat jól össze-
keverni, majd egy teáskanállal kis 
adagokat kell formálni belőle, me-
lyeket a tepsibe helyezett sütőpapír-
ra kell tenni és az előmelegített sütő-
ben 180 fokon 15 percig kell sütni. 
Majd a kekszeket a kinyitott sütőajtó 
mellett megkeményedni kell hagyni.

Adventi kutyakeksz recept

A látványos szarvuk vagy 
sörényük miatt feltűnő 
hímek vadászata a „jó gé-
nek” kiiktatásával növeli a 
fajok kihalásának esélyét 
egy új tanulmány szerint.
A veszélyeztetett fajok jó 
adottságú hímjei öt száza-
lékának kiirtása az egész 
populációt elpusztíthat-
ja a Biological Sciences 
című tudományos lap friss számában 
megjelent kutatás alapján. A trófe-
avadászok kedvelt célpontjai ugyanis 
általában a legjobb génállománnyal 
rendelkező hímek
„Az a feltételezés, hogy az úgyneve-
zett szelektív vadászat nem különö-
sebben fenyegeti az egyes állatpopu-
lációkat, nem veszi figyelembe a friss 
eredményeket: ezek a feltűnő külsejű 
hímek általában számos utódot nemze-
nek, jó génjeik gyorsan terjednek, így 
a populációk gyorsan alkalmazkod-
hatnak a változó körülményekhez” – 
magyarázta Rob Knell, a Queen Mary 
Egyetem tudósa, a kutatás vezetője. 

Az emberek űzte vadászat különbözik 
az állatvilág természetes zsákmányej-
téstől, hiszen a trófeagyűjtők a nagy 
testű állatokra, rendszerint a hímek-
re hajtanak. Az orvvadászok, akik az 
elefántcsontért gyilkolják az állatokat, 
szintén a legnagyobb agyarúakat kere-
sik. Számítógépes modellkísérlettel a 
tudósok megjósolták, milyen hatással 
jár, ha a hímeket szelektíven, másod-
lagos nemi jellegzetességeik miatt 
vadásszák. „Azok a gének fognak 
hiányozni a populációból, amelyek 
a könnyebb alkalmazkodást teszik 
lehetővé, ami kihaláshoz vezethet” – 
mondta Knell.

A trófeavadászat a „jó gének” kiiktatá-
sával a fajok kihalásához vezethet
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VíVás – VíVó Európa-bajnokság, Tbiliszi

Bronzérmes a férfi kardcsapat

Az elmúlt hétvégén hazánk-
ba látogatott a világ jelenkori 
férfi kardvívóinak többsége, 
ugyanis Győr volt a házigazdá-
ja a férfi Kard Világkupa Grand 
Prix-sorozat újabb állomásá-
nak. A Gerevich-Kovács-Kár-
páti GP-versenyen Gémesi 
Csanád (a felső képen balra)
a magyar férfi kardcsapat tag-
jaként bronzéremnek örülhe-
tett, míg egyéniben ezúttal a 
20. helyen végzett. 

Ismét vegyes érzésekkel távozhat az 
egyéni világkupa versenyről Gémesi 

Csanád, akinek a 32 közé 
jutás jelentette a végállo-
mást ezúttal a 200 fős me-
zőnyben. A GEAC vívója a 
főtáblára még felverekedte 
magát, sőt a 32 közé jutásért 
a francia Barley ellen 15:8-
ra nyerni tudott, de sajnos a 
16-ért már elvérzett, miután 

a szintén francia Lambert 15:14-re 
nyerni tudott Gémesi ellen. A ma-
gyarok közül Szatmári András sze-
repelt a legjobban, aki az ötödik lett.
A Zanárdi Csaba Világkupa-csapat-
verseny aztán vigaszt nyújtott Gé-
mesi Csanád számára, ugyanis a 25 
nemzetet felvonultató viadalon a 
jónak mondható bronzéremnek örül-
hetett a férfi kard válogatott, ezzel a 
mieink sorozatban az ötödik verse-
nyükön (Vk-k, Eb, vb) lettek dobo-
gósok. A Gémesi, Szatmári, Szilágyi 
Áron, Decsi Tamás alkotta csapat 
a nyolcaddöntőben Belgiumot verte 
45:19-re, majd a negyeddöntőben 

Iránt múlták felül a mieink 45:34-re. 
Az elődöntőben következett Olaszor-
szág, akik 45:43-ra nyertek a magyar 
csapat ellen, így a bronzéremért vív-
hattak Gémesiék, ahol Oroszország 
45:40-es legyőzése után bronzérem-
nek örülhettek. A csapatversenyt Ko-
rea nyerte, akik Olaszországot verték 
a döntőben.
A gödöllői vívó, feledtetve az egyéni 
verseny csalódottságát, kiválóan ví-
vott a magyar férfi kardcsapat tagja-
ként, mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint az a tény, hogy a levívott 12 
asszójából mindössze kettőn maradt 
csak alul soros ellenfelével szemben. 
(fotó: hunfencing.hu)                    -tt-

VíVás – FérFi kard Világkupa, győr

Gémesi Csanád: újabb csapatbronz

Siklóson rendezték meg a 
Serdülő „A” Magyar Judo 
Bajnokságot, ahonnan a 
gödöllői Judo Klub ver-
senyzői kilenc éremmel 
tértek haza.

A 72 egyesület 300 versenyét 
felvonultató országos megmé-

rettetésen Szádvári Zoltán tanít-
ványai közül kiemelendő Püspök 
Zsombor (kék ruhában) aranyérme, 
aki két súlycsoporttal feljebb ver-
senyezve ért el aranyérmet. Szintén 
első lett Majercsik Márk és Zá-
borszki Sebestyén, ezüstérmet szer-
zett Vilisics Márk, Baráth Gergely 
és Újvári Ákos, míg Máté Levente, 
Nagy Bálint és Krakóczki Bence 
bronzéremnek örülhetett súlycso-
portjában.                 -li-

judo – sErdülő „a” Magyar bajnokság,siklós

Kilenc gödöllői érem

December 2-án ismét kiemelkedő 
jelentőségű sportversenyt rende-
zett a GEAC és a MASZ SPORT XXI 
Alapprogram Észak-Magyarországi 
Régió, melynek a régiós vezetője 
a gödöllőiek fiatal edzője, Kovács 
Zoltán. A rendezvények újra meg-
telt a szebb napokat látott Egyete-
mi csarnok. 

A remek hangulatú versenyen két korosz-
tályban indulhattak az atléták, U11-ben 17 
csapatban 136, míg az U13-as korosztály-
ban, 13 csapatban 104 atléta palánta vett 
részt, így a délutáni Közép-Magyarorszá-
gi Régiós megmérettetéssel együtt össze-
sen 558 gyermek versenyzett! A rengeteg 
szülővel, nézővel, edzőkkel együtt több 
mint 1000 fő tartózkodott a szinte teljesen 

megtelt SZIE Sportcsarnokban, bizonyítva 
az atlétika és a Sport XXI versenyrend-
szer népszerűségét és létjogosultságát. A 
délelőtti programban a GEAC színeiben 
68 atléta versenyzett, ami szintén óriási 
eredmény. A hazai U11-es versenyzők 5 
csapattal indultak és az GEAC „Gepár-
dok” formáció az 5. helyen végzett (tagjai: 
Dobránszky Huba, Mészáros Flóra, Bú-
tor Blanka, Szabó Levente, Batiz Noah, 
Molnár Mira, Ferenc Ágoston, Szemja-
nyinov Liza).  A GEAC 
„Gazellák” a 6., a GEAC 
„Gadisták” a 8, a GEAC 
„Hiúzok” a 13, a GEAC-
Szent Imre pedig vegyes 
csapatban a 15. pozíciót 
szerezte meg. Az U13-as 
korosztályban a GEAC 

„B” 11 éveseket felvonultató csapata éppen 
lecsúszva a dobogóról a 4. helyen végzett 
(tagjai: Kriszt Sarolta, Tóth-Sztavridisz 
Szófia, Benke Alexandra, Rúzs-Molnár 
Borbála, Fodor Péter, Grünwald Tamás, 
Lippai Csaba, Kuti Donát), a GEAC „A” 
az 5. lett, a GEAC „Gadisták a 10, míg a 
„C” csonka formáció versenyen kívül sze-
repelt. Említést érdemel, hogy a versenybí-
rók segítői – közmegelégedésre – a GEAC 
aktív ifjú atlétái voltak.  Edzők: Kör-
mendy Katalin, Kovács Gábor, Kovács 
Zoltán, Gadanecz György, Csillag Zsó
fi.                                                            -kb-

aTléTika – Masz sporT XXi prograM

Újból megtelt a SZIE csarnok

Felemás hetet zárt a Covritas Fut-
sal Team Gödöllő csapata, akik a 
bajnokságban a fenállása 25. évfor-
dulóját ünneplő Rubeola FC Csö-
mör otthonában 4-2-re kaptak ki, vi-
szont a Magyar Kupában az Újpest 
FC 6-4-es legyőzésével a legjobb 16 
közé jutottak.

Baranyai Pál együttese az ünnepi hangu-
latban lévő csömöriek vendége volt az NB 
II-es futsal bajnokság Keleti-csoportjának 
13. játéknapján és ugyan megnehezítették 
a 25 éves múltra visszatekintő megyei ri-
vális dolgát, a dinamikusabban játszó há-
zigazdák hangulatát nem sikerült elrontani 
a gödöllőieknek, miután 3-1-es félidőt kö-
vetően a hazaiak örülhettek 4-2-es győze-
lemnek. A CFT Gödöllő hét ponttal a 11. 
helyen áll a bajnoki tabellán csoportjában.
NB II., Keleti-csoport, 13. forduló
Rubeola FC Csömör – Covritas Futsal 
Team Gödöllő 4-2 (3-1)
Gödöllői gólszerzők: Varsányi Botond, 
Magyar Zsolt.

Magyar Kupa – 16 között a CFT

A legjobb 16 csapat közé jutott az 
idei futsal Magyar Kupa-sorozatban a 
Covritas Gödöllő, miután hátrányból 
felállva 6-4-re verték az Újpest FC-
220 Volt csapatát Magyar Zsolték (a 
képen balra).
Magyar Kupa, 2. forduló, legjobb 16 
közé jutásért: Covritas Futsal Team 
Gödöllő – Újpest FC-220 VOLT 6-4 
(3-4)
Gödöllői gólszerzők: Gruber Bálint 
(3), Magyar Zsolt, Makádi Csaba, 
Blaubacher Pál.                 -ll-

FuTsal – nEM VolT ünnEpronTás CsöMörön

16 között a Magyar Kupában a Covritas

Programajánló
Futsal NB II. Keleti-csoport, 14. forduló

December 8., péntek 19.30 óra
CFT Gödöllő – Energia SC Gyöngyös 

(Egyetemi sportcsarnok)

Stabilizálta ötödik helyét 
csoportjában a Penta-Gö-
döllői RC csapata, miután 
3:1-re verte a sereghaj-
tó Haladás Szombathely 
együttesét az Extraliga alap-
szakaszának nyolcadik já-
téknapján.

Id. Grózer György együttese úgy 
lépett pályára, hogy tudta, ha ki-
kap helyet cserél a két együttes a 
tabellán, ennek megfelelően kezd-
te a párharcot a Vas megyeiek el-
len. A folytatásban homokszem 
került a képezetbe, ugyanis a má-
sodik szettet a szombathelyiek el-
vitték, de végül helyre állt a rend 

a hátralévő játsszmákra és végül 
3:1-re nyert a Gödöllő.
A Penta-GRC hét ponttal az ötö-
dik helyen áll csoportjában két 
mérkőzéssel az alapszakasz zárá-
sa előtt.
NB I., alapszakasz, A-csoport, 8. 
forduló
Penta-Gödöllői RC – Haladás 
Szombathely 3-1 (14, -15, 17, 19)

-ll-

röplabda –MagabizTos pEnTa-grC sikEr

Stabilizált ötödik hely

Programajánló
Extraliga alapszakasz 9. forduló

December 9., szombat 18 óra
Penta-GRC – Budaörsi DSE

(Török Ignác Gimnázium 
tornaterme)

Elkapta a fonalat a Gödöllői KSE 
csapata, miután Solymáron is 
nyerni tudott 35-31-re Bartos 
Gábor együttese az NB II. Északi 
csoportjának 10. fordulójában.

Védekezésben ugyan ezúttal voltak 
kiskapuk a gödöllőiek játékában, de 
a támadójáték kompenzálta ezt a rést, 
így 19-15-ös félidei vezetést követően, 
35-31-es-es, magabiztos győzel-
met ért el a GKSE Solymáron. A 
Gödöllő 14 ponttal a tabella má-
sodik helyét foglalja el.
A Gödöllői KSE csapata 14 pont-
tal, 290-246-os gólkülönbséggel 

a 2. helyen áll a csoport tabelláján. .
NB II. Északi-csoport, 10. forduló
Solymári SC – Gödöllői KSE 31-35 
(15-19)
Utánpótlás eredmények, Ifjúságiak: 
Solymári SC – Gödöllői KSE 35-30 
(17-12); Serdülők: Gödöllői KSE – VS 
Dunakeszi 29-27, Nagykovácsi Sóly-
mok SE –Gödöllői KSE 16-44, Váci 
KSE – Főnix ISE 34-23                 -tl-

kézilabda – Csak TáMadTak

Elkapta a fonalat a GKSE

Programajánló
NB II. Északi-csoport, 11. forduló

December 10., vasárnap 16 óra (ifi: 18 óra)
Gödöllői KSE – Rév TSC

(Hajós iskola tornacsarnoka)

Kettős győzelemmel zárta a Gö-
döllői Sakkbarátok Egyesülete 
a csapatbajnoki fordulót, úgy, 
hogy egyik táblán sem kapott ki 
a csapat.

Az NB II-ben  a Pestszentlőrincet verte 
az első számú csapat öt pont különbség-

gel 8,5-3,5-re, míg a megyei pontva-
dászatban a Veresegyház kettőt verte a 
GSBE II. 3,5-1,5 arányban.
NB II. Erkel csoport, 5. forduló 
Gödöllői SBE – Pestszentlőrinc 8,5-3,5
Pest megye I/A osztály, 5. forduló
Gödöllői SBE II. – Veresegyház II. 1,5-
3,5                -vb-

sakk – VEszTETT parTi nélkül

GSBE győzelmek
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December 6., szerda, 17.00: Gordos 
Éva (fuvola) növendékeinek hangver-
senye
December 7., csütörtök, 17.00: Braun 
Julianna (gitár) növendékeinek hang-
versenye
December 8., péntek, 14.00: Kodály ve-
télkedő – A 135 éve született és 50 éve 
elhunyt KODÁLY ZOLTÁN tiszteletére
December 8., péntek, 17.00: Kodály 
és a népzene – Albertné Joób Emese 
(zongora, népzene) növendékeinek 
hangversenye
December 9., szombat, 10.30: Béres 
Ágota és Bordás Eszter (hegedű) nö-
vendékeinek hangversenye
December 11., hétfő, 18.00: Ferenczy 
Beáta (zongora) növendékeinek hang-
versenye

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
December 4-10-ig: 

Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
December 11-17-ig: 

Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

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 
  

Tisztelt Érdeklődők!

Meghívó a GÖDÖLLŐI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT testületének 
2017. DECEMBER 15-én (pénteken), 13 órakor tartandó 

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA. 

A közmeghallgatás helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Szabadság tér 6. 

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

         Balog Gyula sk., a GRoNÖ elnöke

Tisztelt Érdeklődők!

Meghívó a GÖDÖLLŐI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT testületének 
2017. DECEMBER 18-án (hétfőn), 15 órakor tartandó 

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA. 

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

A közmeghallgatáson feltehetik közérdekű, a Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat testületéhez 
címzett kérdéseiket. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

         Szabó László sk., a GLNÖ elnöke 

Felhívás – GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés
Gödöllő város képviselő-testülete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a pol-
gármesteri 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 módosított 1996. évi 12. (VI.3.) sz. 
önkormányzati rendeletében szabályozta GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozásának rendjét.

GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezetek-
nek, akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel 
hozzájárultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetésben évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető.

A kitüntetés átadására 2018. március 15-én rendezett városi ünnepségen kerül sor. 
 
Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és a képviselő-testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségek-
re vagy szervezetekre akit (akiket) méltónak tart e kitüntető cím odaítélésére 2018-ban.

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

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2018. január 5. (péntek), 12 óra
Szűcs Józsefné sk., a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke 
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KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS
A VÁROSI PIACON: DECEMBER 23-ÁN

Hangolódjunk együtt karácsony ünnepére!
Látogasson el hozzánk december 23-án, szombaton, ha egy jót akar
kedvező áron enni és venni! Ezen a napon az alábbi kiemelt kínálattal
várjuk kedves vásárlóinkat:
- halászlé, főtt halszeletekkel, töltött káposzta (2 töltelék/adag), kocsonya;
- sült gesztenye;
- pék áruk, kalácsok (diós, mákos bejgli) nagy választékban;
- mézek, mézes sütemények;

- aprócska rétes falatok
- szaloncukrok, egyéb édességek
- gyümölcssajtok
- a tél gyümölcsei
- fenyőfák
- ajándékok, illatszerek, játékok, fényfüzérek,
- bio élelmiszerek
- virágok
- savanyúságok
- friss húsok (sertés, marha,szárnyasok), füstölt és frissen készült töltelék áruk
- házi tej, és minden, ami abból készíthető (sajtok, túró, tejföl, vaj, stb.)

A főtt ételek a +36-20-228 0915-ös telefonon előre megrendelhetők.
Ha teheti vegye, ha megvette vigye, egye! Boldog karácsonyt!



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 ál-

lapotú lakás, szigetelt tömb-
ben eladó. Iár:16.6MFt. 
Tel:20/804-2102
+ Gödöllőn, központban 
n+3szobás, jó állapotú csa-
ládi ház eladó. Iár:36.5MFT! 
Tel:20/804-2102
+ Eladó 3szoba+ nappalis, 
újszerű ikerház 400 nm-
es telekkel 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 
+ Palotakerten 9.em-i, 44m2-es lakás kedvező áron 
13.9MFt-ért eladó! Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, 607m2-es, összközműves, természetköze-
li, belterületi építési telek 20nmes téglaházzal eladó! 
Iár:8,2MFt. Tel:20/772-2429
+ Szadán Gödöllőhöz közeli részen szép környezetben, jó 
fekvésű, 970m2, gondozott, összközműves építési telek 
10,9M-ós irányáron sürgősen eladó! Tel:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban! Tel:20/804-2102 
+ Figyelem! Árcsökkenés! Gödöllőn a Kertvárosban felújí-
tásra szoruló családi ház sürgősen eladó. Tel: 06-20-432-
9665 
+ Eladó magánszemélytől palotakerti, 2. emeleti, 57 nm-
es, 2 szobás, erkélyes lakás. Érdeklődni délután: 06-70-
886-1899 Papné. 
+ Eladó Gödöllőn a Belvárosban egy nappali+ 3szobás 

családi ház 750nm-es telken. 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.: 40 MFt. 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 garázsú 
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.: 
1,5 MFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a belvárosban egy téglaépítésű lakás 
amerikai konyhás nappalival, vizesblokkal, 2tetőtéri szo-
bával, 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
+ Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában egy 2szobás, 
4. emeleti öröklakás részben felújítva. I.á.: 18,9M Ft. 
0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Albérlet családi házban külön bejárattal kiadó. Szoba, 
konyha, fürdőszoba. Bútorozott, gépesített. Buszmegálló 
az utca végén. Internet hozzáférés van. Külön rezsi nincs. 
Tel: 06-30-849-3680 
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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.



+ Gödöllőn külön bejárattal 2 szoba hallos 1. emeleti lak-
rész kertes házban december 1-től kiadó. 1 havi kaució 
szükséges. 06-30-569-8137 
+ Kiadó Gödöllőn a Szent István téren egy 2szobás, 1. 
emeleti öröklakás egyik szobája, fürdőszoba, konyha 
használattal. Érd: 0620-919-4870

ÁLLÁS
+ Autómosó pozícióra keresünk kollégát a következő 
feltételekkel: - B kategóriás vezetői engedély, - szakmai 
precizitás, megbízhatóság, önállóság, igényes munka-
végzés. Amit biztosítunk: - kiemelt jövedelem, - teljes 
munkaidő, - stabil, megbízható munkahely, hosszú távú 
munkalehetőség. Feladatkör: személygépjárművek kül-
ső,- és belső tisztításának elvégzése. Munkavégzés he-
lye: Gödöllő. Jelentkezzen fényképes önéletrajzzal: gaa-
lautohaz@opelgaal.hu
+ TERÜLETI KÉPVISELŐT keresek táblagéppel, okostele-
fonnal végezhető munkára. Nemzetközi üzlet, határtalan 
lehetőség. 06-20-777-1122 Károlyi Péter 
+ Az Erzsébet Királyné Étterem keres szakképzett SZA-
KÁCSOT és FELSZOLGÁLÓT. A jelentkezéseket fényké-
pes önéletrajz formájában várjuk az info@erzsebetkiraly-
neetterem.hu e-mail címre. Címünk: 2100 Gödöllő, Dózsa 
György út 2. 
+ Gödöllői műanyagüzem felvesz három műszakos mun-
karendbe betanított munkásokat, valamint 1 fő BIZTON-
SÁGI ŐRT. Tel: 70/365-5010 
+ 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 Autópálya Mérnöksége 
keres útüzemeltető munkakörre határozott, 2018. márci-
us 15-ig tartó, és határozatlan időszakra olyan munkavál-
lalót, aki rendelkezik B, C, CE kategóriás jogosítvánnyal. 
„Sószóró és hóeke kezelési” jogosultság előnyt jelent. 
Érd: ivanovics.karolyne@kozut.hu telefonszám: 06-70-
376-9003
+ Jogosítvánnyal rendelkező, férfi munkatársat keresünk 
temetői munkára. Jelentkezés személyesen, fényképes 
önéletrajzzal: Gödöllő, Dózsa Gy. út. 16. szám alatt. Tel: 
06-30-478-3673 
+ A Békési-Fót Kft PÉNZÜGYI MUNKATÁRSAT keres Gö-
döllői telephelyén lévő Renault Márkakereskedésébe. A 
munkakör tartalmazza: -a kimenő számlák kiállítását, 
-pénztárkezelést, -a gépjármű értékesítéshez kapcso-
lódó okmányirodai ügyintézést, -egyéb adminisztratív 
feladatokat. Elvárások: Középfokú végzettség, jogosít-
vány. Előnyt jelent a pénzügyi, könyvelői területen lévő 
tapasztalat. Jelentkezni lehet önéletrajzzal a szahulcsik.
katalin@bekesi.hu e-mail címen, vagy a 30/9116-439 te-
lefonszámon.
+ A Gödöllő, Szabadság út MOL töltőállomásra keresünk 
shopos, host munkakörökbe nyitott, kommunikatív kol-
légákat. Az ideális jelölt barátságos, szeret emberekkel 
foglalkozni, középfokú végzettsége van, igényes önma-
gára és környezetére. Amit kínálunk: kiváló munkakö-
rülmények, fiatalos csapat, extra juttatások, rendezett 
munkajogi feltételek. Ha felkeltettük az érdeklődésedet, 
fényképes jelentkezésedet a gasoline2003bt@gmail.
com e-mail címre küldheted, vagy személyesen átadha-
tod az üzletben. 
+ Álláslehetőség. Munkatársat keresünk LÉGKEZELŐ és 
HŐKÖZPONT ÜGYELETES munkakörre, határozott idejű 
szerződéssel. Elvárások: középfokú végzettség; precizi-
tás, megbízhatóság, önálló munkavégzés. Előny: felhasz-
nálói szintű számítógépes ismeretek; csőszerelési- vagy 
hajtástechnikai gyakorlat. 
Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, beutazási hoz-
zájárulás, cafeteria. Munkavégzés helye: Gödöllő. Mun-
kavégzés jellege: Műszakos. (12-24-12-48). Fényképes, 
magyar nyelvű önéletrajzát az alábbi elérhetőségek vala-
melyikére várjuk: Levelezési cím: H-4030 Debrecen, Berta 
u. 7. E-mail: job@kontent.hu 

+ SOFŐRÖKET keresünk nemzetközi áruszállításra. B jo-
gosítvány elég, kiemelt fizetés. Irodai munkára keresünk 
munkatársat. Angol, német nyelvtudás előnyben. 06-70-
618-2979 
+ Gödöllői M. PETROL Benzinkút felvételt hirdet TÖL-
TŐÁLLOMÁS KEZELŐ – PLACCOS állás betöltésére. Je-
lentkezni szakmai önéletrajzzal a benzamobil@gmail.
com címen vagy személyesen a töltőállomáson lehet. 
+ GÉPKOCSIVEZETŐT keresünk hosszútávra, gödöllői 
telephelyre! C kategóriás jogosítvány és GKI igazolvány 
megléte szükséges. Korai kezdés, de biztos állás. A sofor.
godollo@gmail.com -ra várjuk a jelentkezők önéletrajzát. 
+ Vagyonőröket keresünk akár beugrónak is Gödöllői te-
lephely őrzésére! Érdeklődni: ganz.control@gmail.com 
vagy 06-30-4598-622

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplo-
más, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes 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, sö-
vényvágás, bozótirtás, 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, munkabérszámfejtés, ta-
nácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 
06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszo-
bák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása.  
Tel: 06-20-9527-289, 06-28-476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalom-
mal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és 
programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is!  
Tel: 06-30-333-9201 
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+ 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 csőtö-
rések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok 
cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-
5089
+ Velux árnyékolók 1 hetes szállítási határidővel: -külső 
hővédő rolók, -belső fényzáró rolók, -roletták, -energia-
rolók, -redőnyök. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, 
Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-280-9375; 06-30-398-4815
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Ké-
szíttesse fel redőnyeit a téli időszakra! Új redőny azonnal 
megrendelhető! Péter úr, 06-20-3685-888 
+ HÁZTARTÁSI KISGÉPSZERVIZ. Mosó-, mosogatógé-
pek, tűzhelyek, villanybojlerek, mikrosütők, takarítógé-
pek, egyéb háztartási gépek beüzemelése, javítása, kar-
bantartása Gödöllőn és környékén. 06-20-463-2765

+ LOCSOLÓ, MÉRŐK 
tervezése, beépíté-
se, átadása. Cirkók, 
gázkészülékek, kon-
vektorok karban-
tartása felújítása, 
javítása. Tel: 06-20-
9527-289, 06-28-
476-229 
+ S Z O B A F E S T É S 
– MÁZOLÁS – TA-
PÉTÁZÁS – GIPSZ-
KARTON ÉPÍTÉST 
VÁLLALOK. Tel: 06-
30-241-4323
+ BETEG TAXI 0-24. 
Fizetős, minőségi, 
egyedi igényeket 
és időpontokat fi-
gyelembe véve vál-

lalunk személyre szabott 
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: apolloambu-
lance65@gmail.com 
+ LAMINÁLT PARKETTA 
LERAKÁSÁT VÁLLALJUK. 
Tel: 06-20-266-0104 
+ KÖLTÖZTETÉST, SZÁLLÍ-
TÁST vállalunk 3,5 tonnás 
tehergépjárművel Gödöllőn 
és környékén. Igény ese-
tén rakodókkal és azonnali 
kiszállással is!! Tel: 06-20-
263-8166 

EGÉSZSÉG, TESTÁPO-
LÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, 
szemölcs, bőrkeménye-
dés, vastag benőtt gombás 

köröm keze-
lése, ápolása.  
Talpmasszázs. 
Óvakodjon a 
feketén dolgo-
zó házaló kontároktól! 30 év szakmai hát-
tér. Bárándi József 06-20-532-7275 

ADÁS-VÉTEL

+ Almásy Katalin becsüs, vásárol leg-
magasabb áron, első vevőként, bútoro-
kat (romosat is), festményeket, órákat, 
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, 
könyveket, csillárt, ékszereket, hangszert, 
kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, 
borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi 
tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecslés-
sel hétvégén is. 06-30-308-9148
+ Kastélyok berendezéséhez vásárolok 
bútorokat, festményeket, ezüstöket, por-
celánokat, bronzokat, antik órákat, stb. Tel-
jes hagyatékot első vevőként legmagasabb 
áron. Kiszállás díjtalan. Érd: 06-20-280-0151, 
herendi77@gmail.com 

+ KUKORICA 50 kg-os zsákokban, nagyobb megrendelés 
esetén kiszállítással is eladó. 5.500 Ft/q. 06-20-9325-
415
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszál-
lással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, 
mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hi-
bás és hiányos darabokat is), régi pénzeket, bizsukat és 
ékszereket, borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYA-
TÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk első vevőként!  
Tel: 06/1-293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961 
+ Olcsón eladók háztartási gépek (mélyhűtőláda, villany-
tűzhely, kettős rezsó, fritőz, mosógép, olajradiátorok, 
porszívó), vadiúj csészék, poharak, új lepedők, heverők, 
vasalógép, lombszívó. Tel: 06-20-999-6453 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzle-
tünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, 
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi ak-
kuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szem-
ben) 06-30-536-4300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu 

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészet-
ből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lé-
pesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz 
szállítjuk. 06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet 
közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Rep-
ceméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cseré-
be elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, 
Lovas u.3. 28/417-913 
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A Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola nevelőtestülete és diákjai  szeretettel 
meghívnak minden kedves érdeklődőt Kodály Zoltán születésnapja alkalmából 

a Magyar Kórusok Napján rendezendő adventi hangversenyre. 
Időpont: 2017. december 15., 16 óra.

Helyszín:  A gödöllői Szentháromság templom 
Közreműködnek az iskola kórusai



2017. december 5.16 gödöllői Szolgálat

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2017. DECEMBER 12.

Megfejtés: Kiskarácsony–Nagykarácsony című műsorukkal várják a gödöllői gyerekeket.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Lengyel Roxána, Klapka Gy. u. 4.,
Matisz Józsefné, Tölgyfa u. 11.
ADűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Horváth Flórián, Dessewffy A. u. 7.,
Román Zoltán, Szabadság tér 14.
AHappy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Kodó Ottilia, Alma u. 26.
AVárosiMozi ajándékát nyerte: Denkei Tamás, Deák tér 2., Veréb Richárd 2181 Iklad, JózsefA. u. 211.
ASisicret ajándékát, egy gödöllői, szitázott len szatyrot nyert: Dömsödy Beáta, Szent János u. 36.,
Dudás TündeAnikó, Palotakert 6/A.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elen-
gedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen küldik be amegfejtést – a nevükmellett a
pontos postai címüket is megadják! Köszönjük!


