XVI. évf. 47. szám • 2007. december 20. • Terjesztői ára: 75 Ft

Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje

Karácsony

Adventi ajándék Gödöllőnek
Ki hallott már Szentegyházról?
Szégyen, gyalázat: én még nem.
Pedig város. A Székelyföldön.
Mint a Szentegyházi Gyermekfilharmónia december 14-én a
művelődési központban tartott
hangversenyén a műsort vezető
kislány mondta: a világ legmagasabban fekvő magyar városa.
Vérbőség, humor, természetesség –
mindez jellemezte a hangversenyt.
Sok-sok meglepetést tartogattak a szereplők a jelenlevő közönség számára.
Mindjárt az elején. Ki számított
volna arra, hogy a már színpadon levő
40 tagú zenekar a Radetzky marsra
zendít rá bevezetőül, s erre vonul be a
100 tagot számláló kórus? A csupa
székely népviseletes gyerek előtt
Haáz Sándor karnagy úr állt.
Gémesi György polgármester köszöntve a Magyar Örökség-díjas
együttest elmondta, hogy a már 2003
óta szokásos budapesti adventi hangversenyei előtt most először lép fel
Gödöllőn. Közreműködnek az együttes tagjai is hazánk építésében, abban,
hogy feledtessük a nemzetünket elválasztó országhatárokat.
Mint a sólyom, úgy jöttünk, mondta
a konferáló kislány, majd hozzátette a
kevésbé költői részét a dolognak: éle-

tünkben először utaztunk
repülőn. Be kellett volna
aranyozni ezt a kis konferansziét, mert az ő bátran,
bölcsen előadott szavai valósággal bearanyozták az
estét. Ahogy arról beszélt:
számukra Kodály szerzeményei jelentik a legtöbbet.
Ahogy azt mondta: „nálunk
nincs zeneiskola. A tanulóiskola zenetermében sajátítjuk el a zenei tudnivalókat.”
Majd mintha csak korabeli tudósítást adott volna a
Rákóczi szabadságharcról
elöljáróban a kuruc dalokhoz, noha bejelentette, hogy
emlékeznek: idén, 2007ben van a 300 esztendős évfordulója annak, hogy II.
Rákóczi Ferencet Erdély fejedelmévé választották.
Törökül is énekeltek (felléptek már
Rodostóban), „Dvorák Antal” Újvilág
szimfóniájából is. A magyaron kívül
németül is, franciául is adtak elő karácsonyi dalokat. Eközben meggyújtották, égve tartották maguk előtt a kórus
tagjai a még bejövetelükkor behozott
gyertyákat. Nagy zászlólengetéssel
fújták aztán: „Fel, fel vitézek a csatára... Híres Komárom be van véve...!”

Kalotaszegi ének következett már a
hangverseny vége felé a jelenlevő,
szintén Magyar Örökség-díjas Maczkó Máriával együtt. Mint korábban a
Szózatra, „a magyarság legszebb énekére”, végül a Székely himnuszra kerítettek sort. De hogy nehogy nagyon
szomorúan induljunk kifelé a színházteremből, még ráadás jött: „Gábor
Áron rézágyúja fel van virágozva…!”

Közel száz család ünnepelt
együtt a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjójéti Szolgálat által rendezett karácsonyi
ünnepségen. Az intézményben december 17-én, hétfőn
tartották meg az ünnepi programot.

Reméljük: jövőre, velük, ugyanitt.
Vagy még addig Szentegyházon, ahová meghívtak, ne feledjük: a világ legmagasabban fekvő magyar városába.
N. A.

Szentegyházi Gyermekfilharmonikusokért Alapítvány
Cím: 1137 Bp., Jászai Mari tér 6.)
OTP Bank 11713005-20376208

Ünnep a Forrásban

Az idei esztendőben a Forrás épületében állítottak karácsonyfát, és
ide invitálták az intézménnyel kapcsolatban lévő családokat, akik számára nem csak ünnepi műsorról,
hanem ajándékról is gondoskodtak
a szervezők. A résztvevőket Pintér
Zoltán alpolgármester köszöntötte,
majd a Premontrei Szent Norbert
Gimnázium diákjainak verses, zenés összeállítása tette emlékezetessé az együtt töltött perceket.
Az intézmény köszönetet mond
azoknak a partnereinek, akik lehetővé tették, hogy az ünnepen vendégül lássák és megajándékozzák a
meghívott családokat: Gödöllő város önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodája, Pizza
Max, Réti Karamell Cukrászat,
Tesco, Plastexpress Kft., Coop Rt.,
Keresztény Fiatalok Egyesülete,
Miror Margit és családja, Kiss
Ilona, valamint Johan Rohaan
(Hollandia).
(k.j.)
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Közélet

Egyhangúlag támogatják: önálló régió legyen Pest megye

Jövőre is jut pénz Gödöllő fejlesztésére
Javában zajlik Gödöllő jövő évi költségvetésének előkészítése. Erről tanúskodik, hogy a képviselő-testület december
12-i ülésén már tárgyalta az önkormányzat gazdasági társaságainak üzleti terv
koncepcióit és magát a városi költségvetés koncepcióját is. Az utóbbiról szavaztak is, és a többség támogatta a tervezetet. Ezekről bővebben 2008. évi első
számunkban írunk. Már most megjegyezzük azonban, hogy Gödöllő (az
ideihez képest reálértékben csökkenő)
állami támogatása – amely önmagában
a bérek kifizetésére sem elegendő – kevesebb lesz, mint a helyi adóbevétel közel 3 milliárd forintos szintje. S még egy
fontos adat a sok közül: a Városházán
több mint kétmilliárd forint lekötetlen
fejlesztési forrással számolnak a tervkészítés során. A következő 3 évben évi
400-400 millió forint fordítható majd
utak és járdák építésére. Emellett a működési költségekkel való takarékos gazdálkodást is kiemelten kezeli a koncepció. A távlatos gondolkodás mellett időszerű döntéseket is meghozott a testület.

Változó helyi adók
Módosultak az önkormányzati adórendeletek. Gödöllőn a lakásokért fizetendő telekadó 1996 óta változatlanul
100 Ft/m2 volt, a nem lakás céljára szolgáló építmények 800 Ft/m2-es adómértékét pedig 2005-től alkalmazta a város.
Telekadóban a városközpont kiemelt
övezetében 100 Ft/m2, egyéb belterüle-

ten 50 Ft/m2 volt az adó mértéke 2003tól. Az elmúlt évek infrastrukturális beruházásai jelentősen felértékelték az ingatlanokat, egyre több luxus jellegű
építmény található a városban. Az adómérték emelését szükségessé tették a város működési kiadásaiban várható többletköltségek is. A fentiek alapján a képviselő-testület a jövő évtől a lakások
adómértékét 200 Ft/m2-ben, a nem lakás
célú építményekét 1.000 Ft/m2-ben határozta meg. A telekadó a kiemelt övezetben 200 Ft/m2, egyéb belterületen
100 Ft/m2. Mindkét adónemben széleskörű mentességet élvez a lakosság. Építményadóban minden magánszemély
150 m2-ig adómentes egy lakás után és
20 m2-es gépkocsi tároló után. Adófizetési kötelezettség csak az ezt meghaladó
területrészre, illetve az egynél több ingatlanra vonatkozik. Telekadóban a lakosság 4 éves adómentességet kap a telkek beépítésére.

Nem drágul a hődíj
A Gödöllői Távhő Kft. évente elkészíti azt a kimutatását, amely alapján javaslatot tesz a távhőszolgáltatás díjszabására. Az elfogadott előterjesztés szerint az alapdíj 33 Ft/légköbméter/hó öszszegről 3 forinttal emelkedik, az új alapdíj tehát évente, légköbméterenként 432
Ft lesz az eddigi 396 helyett. Jó hír,
hogy a távhődíj nem emelkedik, a kftnek a jövő év közepéig érvényes szerződése van a földgázt szállító céggel

nettó 79,5 forint köbméterenkénti
áron.

Az új szennyvízcsatorna díjak
A jövő évi szennyvízcsatorna díjakról
is döntött a képviselő-testület. A lakossági díj 9,6 százalékkal emelkedik és
216 Ft/m3 + Áfa lesz, a közületi 9,9
százalékkal növekszik és 233 Ft/m3 +
Áfa lesz. A szippantott szennyvíz fogadásának díja a köbméterenkénti 870 Ftról 934 Ft-ra emelkedik, amihez hozzá
kell adni az Áfát is. A szolgáltató Duna
Menti Regionális Vízmű Rt. úgy kalkulál, hogy a villamos energiáért 24 százalékkal kell többet fizetnie 2008-ban,
mint az idén.

A városé lesz a Körösfői szobor
A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a nemrég felavatott KörösfőiKriesch Aladárról készült portrészobor a
róla elnevezett művészeti alapítvány tulajdonából – a kuratórium felajánlása
alapján – ajándékozási szerződés keretében az önkormányzat tulajdonába kerüljön.

Új játszótér épülhet
Hozzájárult a képviselő-testület ahhoz, hogy a Szada község Margita utcai
területén illetve a mogyoródi „Sissy lakópark” és a LUKOIL benzinkút területén keletkező szennyvizeket átvezessék

a gödöllői szennyvíz-csatorna hálózatba. A szerződések megkötése a város
szempontjából többlet kiadással nem
jár, a távlati fejlesztéseket nem akadályozza. A szadai hálózat a gödöllői beruházással közös programban, állami támogatást együttesen elnyerve épült
meg. Ami pedig a mogyoródi lakópark
csatlakozását illeti, a tárgyalások során a
befektető Seven Heaven Ingatlanforgalmazó Kft. – ismerve a város azon gondját, hogy a területén lévő játszóterek
nem felelnek meg az európai uniós előírásoknak – közcélú adományként felajánlott bruttó 6 millió forintot új játszótér építésére vagy meglévő játszótér átépítésére. A képviselő-testület vállalta,
hogy a felajánlott összeget 2008. december 31-ig a megjelölt célra felhasználja.

Forrás: vezetői pályázat
A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének közalkalmazotti jogviszonya november 30-án
közös megegyezéssel megszűnt. A képviselő-testület intézményvezetői pályázat kiírásáról döntött, amely a Szociális
Közlönyben jelenik meg.

Legyen önálló régió Pest
megye!

uniós támogatás összege nem csökken,
Pest megye viszont az eddigi támogatásnak a kétszeresét is elnyerheti.
Mivel megyei népszavazást nem ismer a törvény, a szándék akkor valósulhat meg, ha azt helyi népszavazások
útján kezdeményezik. A gödöllői képviselő-testület a témához kapcsolódó
helyi népszavazás kiírásának kérdésében viszont akkor foglal állást, ha rendelkezésre áll a megye valamennyi
önkormányzatának támogató határozata
az önálló régió létrehozásával kapcsolatban.

Isaszeg is város lenne
Szomszédunk, Isaszeg önkormányzata nemrégiben úgy döntött, hogy kezdeményezi a nagyközség várossá nyilvánítását. Az eljárásban szükség van a
szomszédos települések támogató nyilatkozatára. Gödöllőtől ezt megkapták.

Nem kell játékkaszinó
Egyhangúlag nem értett egyet azzal
a képviselő-testület, hogy a pénzügyminiszter olyan tartalmú koncessziós
pályázatot írjon ki, amelynek értelmében Gödöllő területén játékkaszinó
működhet.

Mogyoród átlépett
Egyhangúlag egyetértett a képviselő-testület, és csatlakozott a Pest Megyei Közgyűlés azon kezdeményezéséhez, hogy megyénk önálló tervezési, területfejlesztési és statisztikai régió legyen. Mint köztudott, szűkebb pátriánk
a fővárossal alkot régiót. Az önállósodás
esetén a Budapest által elérhető európai

Tudomásul vette a képviselő-testület
Mogyoródnak a dunakeszi kistérséghez történt átsorolását és ennek következményeképpen támogatta a Gödöllői
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának módosítását.

Margit néni olvas és zenét hallgat most is tiszteletét

Jövőre folytatódik a program

tette egykori kolléganőjénél, aki
életét hivatásának,
a gyermekek gyógyításának szentelte.
Kiemelte, nem csak városvezetőként,
hanem orvosként is örömmel jön a főorvosasszonyhoz, aki néhány éve még
szakmai eszmecserére is sort kerített az
ilyen látogatások alkalmával. Margit néni ma már inkább két kedvenc időtöltésének hódol, sokat olvas és örömmel
hallgat zenét, különösen az operákat
kedveli. Születésnapján Szelba Szabolcs
Ady Endre Karácsony című versével, a
Frédéric Chopin Zeneiskola növendékei
pedig hegedűjátékukkal szereztek számára örömet. Margit néni örömmel fogadta a köszöntést és az ajándékokat,
köztük kedvenc írójának, Szabó Magdának könyveit, amiket a következő hónapokban szeretne elolvasni.

Újabb utakat adott át az önkormányzat A 107. születésnap
Az ünnephez közeledve, magától
adódik a kérdés: mi kerül a város
karácsonyfája alá? Az ajándékokat – amelyekről persze tudni lehet, hogy mindannyiunk pénzéből származnak – sokféleképpen
csoportosíthatjuk. Mint például a
következő sorokban tesszük.
A múlt héten, pénteken Gödöllő különböző városrészein, szám szerint öt ponton gyúltak fel e jelképes karácsonyfa
fényei, hogy megvilágítsák a fejlesztések eredményeit. Először a Villanytelep
utcában, ahol Krassay László alpolgármester és Varga Árpád képviselő elmondták, az Alvégben az idén 95 millió
forint értékben újultak meg az utcák.
Most a Hajnal és a Kétház utcát, valamint a Faiskola teret is átadták. Hozzátették: az önkormányzat beruházásában 2007-ben a város egészében közel
40 utca és más közterület, például parkolót kapott új vagy felújított aszfaltszőnyeget, kapubeállót és számos helyen készült csapadékvíz-elvezető rendszer. A járdajavításokra 50 millió forintos keret szolgált. A Villanytelep utcai
átadáson az ott élők jóvoltából pezsgő
pukkant és az egybegyűltek az egyik közeli portán ízletes ételeket is elfogyasztottak.
A következő állomás a vasúton túl, a
Veres Péter utca volt, amit Halász Levente képviselő adott át. Innen az Ibolya utcába autóztak tovább az önkor-

mányzat, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodájának és a VÜSZI
Kht-nek a képviselői.
Bár az útátadások nem keltenek akkora érdeklődést, mint az építkezéseket
megelőző, az utak rossz állapotát fel-

nagyparkolójában is Pintér Zoltán ismertette az útprogram eddigi eredményeit. Megjelentek az átadásokon a területek képviselői, Máté László, Körösfői
László és Kollárné Jilly Sára. Az elkezdődött havazás fokozatosan fehér

Magyarország második legidősebb lakóját, dr. Ambrus Margitot köszöntötték
december 14-én a Dózsa Gyögy úti, Fővárosi Szociális Otthonban 107. születésnapja alkalmából. Gémesi György
polgármester mint minden esztendőben,

Hármasikrek Gödöllőn
hánytorgató panaszok, mégsem szabad
szótlanul elmenni az elvégzett munkák
mellett, vélekedett Gémesi György polgármester. Elmondta, ezen a városrészen is mintegy százmillió forintot ruházott be a város az utak és a csatornák
építésébe és az első tapasztalatok a vízelvezetés terén is kedvezőek. Kiemelte a
terület képviselőinek, Szűcs Józsefnének
és Kiss Antalnak a tevékenységét és
megköszönte a tervek megvalósítóinak
a munkáját az Agyagos, a Brassó, a
Tamás atya és a Zászló utcában is.
A Ligeti Juliska utcában, s azután a
Toldi Miklós utcában és a Palotakert

színűre festette az utakat, mintegy jelezve, az útépítőgépek helyét a hókotrók veszik át. S már ma úgy tűnik,
mintha mindig ilyenek lettek volna a
most szerényen megünnepelt utcák.
Jelenleg az önkormányzati belterületi utak 82 százaléka pormentes. Az
elkövetkező négy évben Gödöllő város belterületén – ahol az műszakilag
és jogilag megvalósítható – valamennyi utat szilárd útburkolattal szeretne ellátni az önkormányzat,
megépítve a járdákat és a vízelvezetést is.
hk

December 17-én Pintér Zoltán alpolgármester, Halász
Levente önkormányzati képviselő és Six Edit civil referens köszöntötte az október
16-án született hármasikreket
és szüleiket, Hegedűs Csillát
és Virág Mártont.
Az újszülöttek közül Marci
1820, Franciska 1980, Máté
pedig 2090 grammal jött a
világra. Mind az édesanya,
mind csemetéi kitűnő egészségnek örvendenek, utóbbiak ráadásul szépen is gyarapodnak.

Tájékoztatjuk tisztelt Olvasóinkat,
hogy a Gödöllői Szolgálat ügyfélszolgálata és
hirdetésfelvétele
2007. december 18-tól 2008. január 2-ig zárva tart.
Nyitás: 2008. január 2–án 8.30-kor.
2007-ben az utolsó lapmegjelenés: december 20.
A 2008-as első lapszám megjelenésének időpontja: január 10.

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Gödöllő Városi Polgármesteri Hivatalban a karácsony előtti,
valamint a karácsony és újév közötti ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul:
2007. december 22. szombat ( pénteki munkarend) ügyfélfogadás nincs.
2007. december 27., csütörtök általános ügyfélfogadónap
2007. december 28., péntek általános ügyfélfogadónap
2007. december 29., szombat (pénteki munkarend) ügyfélfogadás nincs.
2007. december 24-ike hétfő, valamint december 31-ike hétfő a 2007. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
szóló 4/2006.(IX.28.) SZMM rendelet 2.§ b. pontja szerint pihenőnap.

Valamennyi kedves olvasónak áldott, békés karácsonyt és eredményes
új esztendőt kívánunk!

Gödöllő, 2007. december 5., dr. Nánási Évacímzetes főjegyző

Közlemény

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP. Kiadó: Gödöllő Városáért Alapítvány. A kiadásért felel: Vella Nándor. Felelős szerkesztő: Fehér Zsolt.
Cím: 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 1. Postacím: 2101 Gödöllő, Pf. 385. Telefon: 20/525-5366. E-mail: godolloiszolgalat@gmail.com Hirdetési információ: 70/381-7694.
Nyomdai előállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató. E-mail: ringierprint@ringier.hu. A nyomdai előállítás ideje: a
megjelenés előtti nap. Megrendelési szám: 47/2007. Terjesztés: Cont-Media Magyarország Kft. Tel.: 06-1/224-0881. ISSN 1218-2087

2007. december 20.

Évvégi beszélgetés Gémesi György polgármesterrel

2007 a fejlesztések éve volt
A szokásainknak megfelelően,
az év utolsó számában közöljük a Gémesi György polgármesterrel készített beszélgetésünket. Azonban erre, hoszszú évek után először, nem a
városházán került sor, hanem a
városközpontban nemrégiben
megnyílt elegáns kávéházban.
A beszélgetést Bárdy Péter vezette.
– Nagy fejlesztések éve volt az idei
Gödöllőn. Elkészült a Tűztoronyház, a Platán-ház, a Szentháromság
templom, Halottak napja előtt a
felújított ravatalozó a temetőben, s
nemsokára átadják a volt Községházában kialakított szállodát is.
Sok minden önkormányzati finanszírozásban készült el, de bizonyos
helyeken a magántőke állt a fejlesztés hátterében.
– Az elmúlt időszakban a fejlesztések, felújítások során gondosan ügyeltünk arra, hogy igazi minőség kerüljön
a városba. Nem a mennyiség, a látvány, a különféle érdekek voltak számunkra fontosak, hanem a minőség,
illetve a gödöllőiek és az ide látogatók
elégedettsége. Az átadott, magas színvonalú épületekben a minőséget is
szem előtt tartó cégek telepedtek le.
Szerintem ez az egyik legjobb előrelépési lehetőség abban a nehéz gazdasági helyzetben, ami ma jellemzi
Magyarországot. A volt Húszas épületét februárban átadják, s a szállodában
beindul az élet. Már a nyitás előtt itt
rendezik meg a hagyományos Lovasbált, de itt tartják majd a borászok bálját is. Kiválasztásra került már az üzemeltető a vendéglátás és a szálloda területén is, az üzletek pedig gyakorlatilag már elkeltek. Sajnos, nagyon sokan
támadták ezt a beruházást, de az eredmény bennünket igazol.
– A fejlesztések során ebben az
évben is számos utca újult meg, és
kapott aszfaltburkolatot. Gödöllőn
hogyan alakulhat a továbbiakban a
közlekedés helyzete?
– Az elmúlt 8-10 évben csaknem 4
milliárd forintot költöttünk a belterületi utak és a vízelvezetés fejlesztésére. A következő három esztendőben
végére érünk a programnak, minden
utca pormentes lesz, kivéve négy-öt
utcát, ahol műszaki és jogi akadályok
hátráltatják a felújítást. Ezzel párhuzamosan pedig elindult a járdaprogram,
aminek köszönhetően 6-8 év múlva
Gödöllőn minden járda járható és akadálymentesített lesz. Ezeknek végeztével elmondható majd, hogy Gödöllőn az infrastruktúra 100 százalékos
kiépítettségű.
Ami az óriási forgalmat illeti, tarthatatlan a helyzet. Az elkerülő út megépítése sajnos még várat magára;
egyelőre eredmény nélküli az a küzdelem, amit ennek érdekében mintegy
tíz éve folytatunk. Azt a 6-8 milliárdot
a város nem tudja kigazdálkodni, amibe annak megépítése kerül. Az M0-st
és az M3-ast Gödöllőnél összekötő
M31-es pedig várhatóan 2010-re lesz
kész. Tovább nehezíti a helyzetünket,
hogy nem a városé a Szabadság út –
ahol naponta 20 ezer jármű halad át –,
a Dózsa György út – ide napi 17 ezres
forgalom zúdul –, a Köztársaság út, az
Isaszegi út, így az ott áthaladó forgalom káros hatásait csökkentő fejlesztéseket a város saját forrásból megoldani képtelen. A Magyar Közút Kht-t
kell noszogatni, ha például lámpás kereszteződéseket szeretnénk kialakíttatni a Dózsa György út és a Kossuth
Lajos utca kereszteződésében, vagy a
tűzoltóságnál. Ezeken a területeken
nem tudunk előbbre lépni politikai,
kormányzati szándék nélkül.
– A fejlesztések között a királyi
kastélyról nem esett szó. Idén Er-
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Közélet

zsébet-emlékévet ünnepeltünk, és
számos színvonalas program várta
az idelátogatókat. A Nemzeti Fejlesztési Terv legkiemeltebb támogatott projektjei között szerepel az
egykori Grassalkovich-kastély fejlesztése…
– A kastélyt működtető kht. nyújtotta be azt a pályázatot, amelyet először átdolgozásra visszaküldtek, majd
később befogadott a fejlesztési ügynökség. Az európai uniós forrást is a
kastély fogja megkapni. A pályázat
azóta több szinten átment, s minden
jel arra utal, hogy 2 milliárd forint fej-

rűsítés, amit az elmúlt esztendőkben
már meg is kezdünk. A folyamat következő része a már elkészült tervek
alapján a 30-40 éves földalatti vezetékek cseréje. Bízom benne, hogy
2008-ban lesz olyan pályázati lehetőség, ahonnan elő lehet majd teremteni ennek a 800 millió forintos beruházásnak a nagyobb részét! Ha lesz, akkor az elkövetkező három évben a teljes hálózatot kicseréljük. Erre nagy
szükség van, mivel a téli időszakokban előfordultak már olyan meghibásodások, amelyeket csak több tízmillós költséggel lehetett helyrehozni.

lesztési forrással rendelkezhet majd a
kastély. Ez óriási lehetőség! Az 1996os átadás óta egyszerre ennyi pénz
nem volt még a kastély fejlesztésére.
A rendezvények tekintetében az elmúlt időszakban nem csak több, de
egyre színvonalasabb és nagyobb szabású eseményeknek lehettünk résztvevői. Szerintem jól alakult az a koncepciónk, hogy Gödöllőn a kulturális
turizmus egyik bástyája a kastély legyen. És hála Istennek, hosszú évek
után a kht-ban többségi tulajdonos állammal végre közösek a szándékaink! Megjegyzem, a város kulturális
élete is sokat gazdagodott az elmúlt
időszakban – ide tette át székhelyét
például a Magyar Balettszínház Gödöllő, és a Talamba ütőegyüttes is, de
a saját együtteseink is jelentősen fejlődtek –, és a két elem együttes fejlődése jelenti azt, hogy nagy számú turista érkezése esetén Gödöllőn kiváló
programokat tudunk majd kínálni.
– Azok a problémák, amelyek az
embereket közvetlenül érintik, távhődíj-emelés, HÉV-bérletáremelés,
tekintetében mit sikerült elérni?
– A HÉV-bérletek ára 2007 elején
visszament egy minimális emelkedési szintre mind a nyugdíjasoknál,
mind a diákoknál. Sajnos azonban
2008-ban újrakezdődik ez a játék. Ezúttal azonban nem látok olyan lehetőséget, hogy befolyásolni tudjuk ezt a
folyamatot, hiszen amikor az idei tárgyalások folytak, a minisztérium képviselője már akkor jelezte, hogy úgy
módosítják a jogszabályokat, hogy azt
a kompromisszumot ne lehessen megkötni, amit 2007 elején. Az érdekszövetségként megjelenő polgármesterek
– akiknek települését érinti a HÉV
bérletárainak emelkedése – nyomást
gyakoroltak a tulajdonos fővárosra,
amely megkapta működtetéshez azt a
forrást, amiben a kedvezmények is
benne kell legyenek. Idén sajnos ez
megváltozott! Ami a távhődíjakat illeti, sajnos az ismert körülmények miatt ez is emelkedik. Viszont a készenléti díj és a gázár aránya gyakorlatilag
megegyezik a fővárosival, ez azt jelenti, hogy a mi távfűtésünk sokkal
hatékonyabban működik. Ennek ellenére elengedhetetlen a további korsze-

– Ebben az évben vezették be
Magyarországon a vizitdíjat, s kórházi napidíjat. Mit jelentett ez Gödöllő egészségügyi helyzetében?
– Ez minden ember életében komoly pluszkiadást jelent, amit a szociális hálón keresztül lehet részben
kompenzálni. Én sokkal komolyabb
problémának tartom a több biztosítós
rendszer bevezetését, mert – mint orvos is – úgy érzem, hogy a betegek jóval kiszolgáltatottabb helyzetbe fognak kerülni. Azt a pénzt, amit ezek a
biztosítók befektetnek, hamar viszont
akarják látni. Az a biztonság, amit az
eddigi társadalombiztosítási rendszer
jelentett a betegek számára a maga nehézségeivel, és többletkiadásaival
együtt, megszűnik…
– Ön a Kormány-Önkormányzatok Egyeztető Fórumának társelnöke. Hogyan alakultak a tárgyalások
azon elemei, amelyek az önkormányzatokat érintik? Hogyan alakulhat az amúgy is forráshiányos
önkormányzatok helyzete?
– Talán még soha nem volt olyan
szűkös a költségvetés, mint amilyen a
jövő évi! Viszont béremelésre szükség
van, mert az embereknek meg kell élniük valamiből. Hogy ez mekkora
lesz, az nem rajtunk múlik, hanem
azon a döntésen, amit a kormány hoz
majd a szakszervezetekkel való alku
után. Ugyan az önkormányzatok részei ennek az egyeztetésnek, de mi
szenvedő alanyai vagyunk. Azt jelentették ki az önkormányzati érdekszövetségek, köztük a Magyar Önkormányzatok Szövetsége is, hogy minden béremelési törekvést támogatnak,
de azokat a központi költségvetésből
kell megoldani. A jövő évi költségvetésben az önkormányzati fejezet
ugyanis reálértékben 3.3 százalékkal
kisebb, mint az idei. Ez rengeteg pénzt
jelent, aminek következtében az önkormányzatok nem tudják kigazdálkodni a béremeléseket. A csökkenés
azonban, véleményem szerint, meg
fogja közelíteni a 8-10 százalékot, hiszen az energiaárak irtózatos ütemben
növekednek; az intézményi szektorban csak a villamos áram ára mintegy
20 százalékkal fog nőni jövőre, de gáz
esetében is kb. 10 százalékos lesz a

növekedés – miközben nem lesz tartható a tervezett 4.5 százalékos infláció. Gödöllő jövő évi 8 milliárdos
költségvetési koncepciójának mindössze 25 százaléka az állami finanszírozás. Ez az összeg pedig csak a felét
fedezi annak a bérnek, amit ma Gödöllőn a közszférában kifizetünk. Ha
nem lenne meg ebben a városban az a
gazdasági erőtér, ami itt az elmúlt 1015 évben – elsősorban a multinacionális cégeknek köszönhetően – kifejlődőtt, akkor most nagy bajban lennénk. Az itt lévő cégek által befizetett
adóból közel annyi folyik be, mint
amennyit az állam ad! Sok olyan település van, amely nem tudja áthidalni
ezt a forráshiányt.
Persze mondjunk valami pozitívumot is, hiszen az ember akkor hiteles,
ha bemutatja azt is,
ami jó irányba halad.
Például a rászoruló
települések a pályázatokhoz könnyebben juthatnak hozzá,
mert az önrészt segít
előteremteni az állam.
Növekedett
ugyanis az erre biztosított keret.
– A város költségvetési koncepciója alapján jövőre
milyen konkrét fejlesztések várhatók?
– Számos projekten dolgozunk. Ezek
közül az egyik legnagyobb a főtér
program; pályázni
szeretnénk az energiatakarékosságot is
magába foglaló geotermikus energia programra, tervbe
van véve a termálfürdő, a szennyvíztisztító építése, a Damjanich iskola, a
Tormay Károly Egészségügyi Központ felújítása, s elkezdjük a térfigyelő kamerarendszer megtervezését, bevezetését.
– Milyen a város további gazdasági fejlődésének a helyzete? A nehézségek ellenére milyen lehetőségek kínálkoznak Gödöllő számára?
– Mára lezárult, vagy éppen most
zárul le az a gazdasági fejlődési lehetőség, amit a külföldi multinacionális
cégek idetelepülése jelent. Ebből nem
kevés bevétele származik Gödöllő városának. Ebből viszont elindulhatott
az ipari park fejlesztése, fejlődése,
ami pedig a helyi és környékbeli kisés középvállalkozások további fejlődését hozhatja el.
– Ami Gödöllő kapcsolatait illeti,
egyre több külföldi szakember látogat el városunkba. Milyen pluszt
adhatnak Gödöllő fejlődésének?

A hét kérdése
Az elmúlt héten a következő
kérdést tettük föl: „Ön mit tart legfontosabbnak a karácsony ünnepében?“
„…Jóformán ez az egyetlen olyan
időszaka az évnek, amikor végre
együtt lehet a család. Bár a rokonlátogatások nem éppen pihentetőek,
de van, akivel csak az ünnepek alatt
talákozunk. Az a legjobb, amikor
összegyűlünk három négy család és
éjszakában
nyúlóan
kvaterkázunk…”
(Zólyom K.)
„Tudom, hogy sokakat fáraszt, de én
az ünnepi készülődést is nagyon szeretem. Vannak olyan sütemények,
amiket csak ilyenkor sütök, s amiben
a gyerekeim is segítenek. Szépen feldíszítjük a lakást, ami nekik is nagy
élmény, úgy, hogy már az advent is
közös „munkával” telik. Ezt a gyerekeim nagyon élvezik, ráadásul közben büszkén énekelik az újonnan tanult karácsonyi dalokat, mondo-

– Nagyon fontosnak tartom a nemzetközi kapcsolatokat. Idén nálunk
járt az indonéz, a kanadai, az amerikai, a japán, a spanyol, az olasz nagykövet, de nagyon sok testvérvárosi
küldöttség is megfordult a városházán, a kastélyban, vagy a művelődési
központban. A testvérvárosi kapcsolatrendszer kialakulása a kilencvenes
évek elején kezdődött. Ez alapvetően
két területet érint; egyrészt a határon
túli magyarokkal való kapcsolattartást – így van élő kapcsolatunk Zentával, Beregszásszal, Dunaszerdahelylyel, Csíkszeredával –, illetve más európai városokat. Azzal, hogy beléptünk az Európai Unióba, és most, december 21-ével a schengeni övezetbe, egészen közel kerültünk egymáshoz. Új elemként jelent meg a tengerentúli testvérvárosi kapcsolatok kiépítésének lehetősége, legyen az Japán, Indonézia, Dél-Afrika vagy akár
az Egyesült Államok. Ha a turizmus
fejlesztésében is gondolkodunk, akkor
egyre nagyobb szerepet játszanak a
távoli kapcsolatok. Például a japánok
rendkívüli módon rajonaganak Erzsébet királynéért, s rengetegen látogatnak el Gödöllőre. Erre is kell építenünk a városmarketinget! Ezért kell
szélesíteni Gödöllőn a minőségi szolgáltatások skáláját. Gondoljunk csak
bele, ha például a 240 milliós Indonézia lakosságának csak pár százalékát
el tudjuk csábítani Gödöllőre, az már
mekkora nyereség lehet a számunkra!
A 2004 decemberi, Bali szigetét sújtó
cunami után megalakult Indonéziában
egy Világbéke Bizottság, amely Gödöllőnek adományozta a Világbékegong – ezen az összes világvallás
jelképe megtalálható – egyik példányát, melyet jövőre, május 2-án fogunk fölállítani a városháza előtti főtéren. Remélem, az eseményen Sólyom László köztársasági elnök is
részt tud majd venni! Ezzel egyébként
csak olyan településeket tüntetnek ki,
amelyek jó példával járnak elöl a békés egymás mellett élés, a tolerancia,
és a segítőkészség területén. Európában rajtunk kívül csak két ország kapta meg ezt a 150 kilós, bronzból készült szakrális tárgyat.
Városunk ékes példája ennek a békességnek, kulturáltságnak, ami elengedhetetlen feltétele a meghitt, nyugodt, lelki építkezéssel és töltekezéssel teli karácsonyi ünneplésnek. Ezúton is szeretnék áldott, békés karácsonyt, és eredményekben gazdag újévet kívánni mindenkinek!

gatják a versikéket…”

( Sípos M.)

„…Nagyon hiányoznak a régi, gyermekkorombéli karácsonyok. Akkor
egészen másról szólt az ünnep, mint
manapság. Nem az ajándékok voltak
a fontosak, hanem az hogy, édesanyámmal együtt készítettük a szaloncukrot, amit éjszakára egy tálban
az asztalon hagytunk, hogy az angyalok elvihessék és feltehessék a fára. Vártuk a betlehemeseket, akik almát, diót, süteményt kaptak az énekeikért, és csodáltuk a szépen feldíszített templomot…”
(Horváth Istvánné)
„A két ünnep között mindig szabadságon vagyok, így végre van időm
együtt lenni a gyerekeimmel. Mivel
ezeken a napokon csak pihenünk, jut
idő társasjátékozni, – amit ma is nagyon szeretek – mesét olvasni, legózni, és ha van hó szánkózni, hóembert
építeni. Ezek a napon csak az
övék…”
(P.S.)
A hét kérdése: „Ön mit vár a
2008-as esztendőtől? “
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Ünnepi beszélgetés a könyvtárban

Közös a fény
Közös az ünnep címmel különböző vallású, felekezetű lelkipásztorok beszélgetésére került sor december 12-én a
könyvtárban a Gödöllői Értékvédő Egyesület rendezésében.
Közös a fény, mondanám inkább,
mert a zsidó vallásúak egészen másnak az emlékére gyújtják meg a
gyertyákat novemberben vagy
decemberben, attól függően,
mikorra esik számukra Kislev
hónap 25-e, a hanuka ünnepe,
mint a keresztények adventben,
majd karácsonykor. Egy biztos:
ilyentájban vannak az évnek a
legsötétebb napjai, legalábbis a
föld északi féltekéjén, ahol a
zsidó, majd annak alapján, abból kinőve a keresztény vallás
létrejött – fénynek kell tehát
kelnie e sötétségben.
Bárdy Péter, a premontrei
gimnázium igazgatója vezette a
könyvtár rendezvénytermében lefolyt
beszélgetést, a kérdéseire választ
adók pedig Ullmann Péter premontrei
kormányzóperjel, Balogh Tamás református lelkész, Sivadó János görög
katolikus parókus és Verő Tamás rabbi voltak.
Mi valójában az ünnep? – kérdezte
először is Bárdy Péter, és sorra választ
kapott a kérdésére.
Ullmann Péter így fogalmazott: az
ünnep – kilépés a hétköznapokból.
Az, amikor megállítjuk az időt. Emlékezünk a múltra. Gondolunk a jövőre.
Balogh Tamás azt mondta: nem tudom, hogy hit nélkül, Isten nélkül mi

lehet az ünnep. Mindaz ami örömöt
jelent az életben, Istenre vezethető
vissza.
Sivadó János e szavakkal szólt: az
ünnep nekem hálaadás. Hálaadás a
Jóistennek. Minden adományt tőle
kaptunk.
Verő Tamás abban látta a lényeget:
az ünnep alkalom arra, hogy megta-

láljuk a hármas egységet, az egyén, a
család és a társadalom egységét. Másként éljük meg az ünnepeket, mint
más napokat.
A Sivadó testvérek, Sivadó János
gyermekei kamaraegyüttesének műsora következett. Előadták Händel Júdás Makkabeus című művéből a győzelmi indulót, elénekelték a Magnificatot, a Csendes éjt.
Mi a hanuka? - hangzott a következő kérdés.
Verő Tamás nem fogott történelmi
ismertetésbe, nem részletezte a Makkabeusok vezette felszabadító harcot,
csak a szó jelentését mondta: felava-

rektor foglalt helyet. A párhuzamos
padsorban ült az immár Szent István nevét viselő egyetem első rektora, Szendrő Péter. Eljött Nagy
Emil és Lőkös László volt rektorhelyettes. A beszélgetések során megelevenedtek az emlékek. A rendszerváltozást közvetlenül megelőző
éveké is, amikor a gödöllői kollégium az országban elsőként választott igazgatót. Bujáki Gábort, aki
azóta minden alkalommal újra elnyerte a bizalmat. Megelevenedtek
az emlékek, azzal a jóleső tudattal
mindenkiben, hogy ezek az emlékek nem vesznek el, őrzi őket a
könyv.

tás, újraszentelés. Örök fény. Csoda.
Mikor egyetlen korsó olajából nyolc
napig loboghatott a láng.
Ullmann Péter megindokolta, hogy
miért lehetnek mégis közösek a másmás indítékból létrejött ünnepek: amikor az istenhívő ember ünnepel, az Istent ünnepli. Istenben találunk egymásra, Benne lelünk közösségre.
Szóba kerültek azok az eltérések, melyek a különböző keresztény felekezeteknél advent, karácsony ünneplésében
fellehetők. Kitértek arra, hogy a húsvét
kivételével a nagy keresztény ünnepek
sorra valamely pogány ünnep kiváltásaként létesültek. Nem
tudjuk, Jézusnak valójában az év melyik
napján volt a születése
napja. Hogy december 25-én emlékezünk
a születésére, azért
van, mert a pogány
Sol invictus, vagyis
„legyőzhetetlen nap“
ünnepének a Sol salutis, az „üdvösség napja“ jelentést adták az
ókorban, 330 körül.
A szeretet ünnepe-e a karácsony? –
mi más is zárhatta volna az estet, mint ez
a kérdés. Sivadó János arra mutatott rá:
nem annyira a mi egymás iránti szeretetünké, hanem Isten felénk áradó szeretetéé.
Karácsonyt ünneplik az ateisták is,
a zsidók is. Lelkészek vagy hívő keresztények már-már harcolnak, hogy
az ünnep keresztény tartalmát megőrizzék, de végül is csak párhuzamosan őrizhetik a mindent elöntő ajándékozási lázzal. De hát nem krisztusi
eredmény-e az is, hogy ki-ki a maga
módján, de szeretni igyekszik?
N. A.

Kárpátalja a Duflex
szemével

Az egyetemi kollégium emlékkönyve
Elmúlt évek nyomában…
címmel írta meg Fercsik Mihály a gödöllői kollégium történetét feldolgozó könyvét,
melynek megjelenése alkalmából baráti összejövetelt
rendezett december 17-én a
Gorka teremben a SZIE Kollégiumának Tanácsa és az
Egyetemi Kollégiumi Alapítvány. A kötetet Romány Pál professor emeritus és Nagy Miklós volt
kollégiumi tanács titkár, jelenleg a
Budapesti Vállalkozásfejlesztési
Közalapítvány ügyvezető igazgatója és a SZIE Gazdasági Tanácsának
tagja mutatta be. A szerzőt Bujáki
Gábor kollégiumi igazgató méltatta.
A kollégium – könyvben és a valóságban – mindenkit megfiatalít. S
most bizony, volt kiket. Hiszen eljött a bemutatóra Raátz Elemér, aki
1966-68-ig az első kollégiumi igazgató volt. Mellette Bíró Ferenc, a
Gödöllői Agrártudományi Egyetemet a nyolcvanas években vezető

Jelenlegi határainkon túlra, a Kárpátaljára kalauzolja el az érdeklődőket az a fotókiállítás,
ami december 16-án vasárnap délután nyílt
meg a Petőfi Sándor Művelődési Központban.
A Kárpátalja a Duflex szemével címet viselő
kiállításon csodálatos tájakat szemlélhet, a hagyományok és a jelenkor találkozásának lehet
tanúja az, aki végig sétál az intézmény folyosóján, s megtekinti a képeket.
Bakóné Rusznák Rózsa, Deaschitz Gábor, Ferenczi János, Mészáros Anna Rózsa, Mészáros
Attila, Réber Anikó, Samuné Tusor Mária,
Szokob Edit, Tóth Péter és Winkler Csaba
munkái, nyugalmat és békét árasztó fotói január 31-ig láthatóak, s ismertetik meg az érdeklődőket Kárpátalja szépségeivel.

A Máriabesnyői Kegytemplom Karácsonyi miserendje

ÜGYELETEK

December 24., hétfő

ORVOSI ÜGYELET

16.00: Karácsonyi misztériumjáték a szabadtéri oltárnál
23.00: Virrasztó zsolozsma (Matutinum)
24.00: Éjféli mise

December 25., kedd
Urunk születése ünnepe
9.00: Pásztorok miséje
10.30: Ünnepi Főmise
18.00: Szentmise

December 26., szerda
Szent István első vértanú
9.00: Szentmise
10.30: Ünnepi Főmise
18.00: Szentmise

December 30., vasárnap
Szent Család ünnepe

2007. december 20.

Civil

9.00: Szentmise
10.30: Ünnepi Főmise és Családok
megáldása
18.00: Szentmise

December 31., hétfő
Szt. Szilveszter napja
17.00: Szentségimádás
18.00: Évvégi hálaadás

Január 1., kedd
Szűz Mária Isten Anyja, Újév
9.00: Szentmise
10.30: Szentmise
18.00: Ünnepi Főmise

Élő Betlehem a Kegytemplom
belső udvarán. Látogatható:
24-én a pásztorjáték után,
25-én és 26-án a szentmisék után
és délután 13.30-tól 15.30-ig.

18-08 óra között és hétvégén. Tel.:
28/430-655.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
December 17-24-ig: Egyetemi,
Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
December 24-31-ig:Besnyői,
Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Dec. 31-január 7-ig:Medicina,
Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Január 7-14-ig: Ezüstkehely,
Petőfi S. út 1/a. Tel.: 416-551.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt.,
Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő,
Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
30/634-3723.

Kétszáz gyermek karácsonyát tették szebbé

Segítség a rászorulóknak
Mint azt már az
októberi élelmiszerosztás után is
ígérték, illetve a közelmúltban meghirdették, a Keresztény Fiatalok az Ifjúságért Egyesület
ismét akcióba lendült, csatlakozott
ugyanis a Baptista
Szeretetszolgálat
országos, „Tízezer
gyermek karácsonya“ nevű akciójához. A fiatalok célja most is az
volt, hogy a rászorulókon segítsenek, ám most sok kisgyerek
ünnepét szerették volna szebbé tenni. Pontosabban közel
kettőszáz apróságét, ugyanis
ennyi ajándékcsomag gyűlt
össze a december 14-15-én Gödöllőn általuk megrendezett
gyűjtésen.
A KEFI tagjai pénteken reggeltől estig, majd szombaton koradélutánig
várták az adakozni vágyókat. Utóbbiak között volt, aki még írni is alig tudott, de az ajándékcsomagra mégis ő
véste rá a „Boldog karácsonyt!” feliratot; mások gyönyörű énekhangjukkal örvendeztették meg az egyesület
tagjait és a járókelőket. Voltak olyanok is, akik a sűrű hóesésben csupán
azért indultak el otthonról, hogy eljuttassák az Aranykapuhoz az ajándékokkal teli cipősdobozt. A dobozok
tartalma is igen sokféle volt: akadtak
írószerek, plüssállatok, könyvek, cso-

kik, babák, kisautók, sőt még egy elég
méretes, vadonatúj távirányítós autó
is. Az adakozók sem távoztak üres
kézzel. Mikulás-, krampusz- és angyalkajelmezbe bújt egyesületi tagok
osztották a finom szaloncukrokat, illetve a házi készítésű mézeskalácsot.
A sok fagyoskodás és munka eredménye mindenkit nagy megelégedettséggel töltött el. Összegyűlt ugyanis közel 200 darab cipősdoboz,
melyeket az Egyesület Budapestre
szállított, ahonnan a Baptista Szeretetszolgálat fogja szétosztani határainkon innen és túl még az ünnep
előtt.
Ezúton is köszönjük azoknak a
kedves embereknek a fáradságát, akik
segítettek mosollyal teli, boldog ünnepet varázsolni a nehéz sorsú gyerkefi
mekeknek!
Bővebb információ
Chriszt Réka, 06-30-478-8,
charlieangyala15@freemail.hu

SZILVESZTERI BÁL ,

DECEMBER 31., 19 ÓRÁTÓL

VENDÉGEK FOGADÁSA szilveszteri koktélokkal, 4 fogásos
gálavacsora, éjféli fogások svédasztalról, korlátlan italfogyasztás,
röviditalok sörök, borok, üdítők.
Zene, tánc, mulatság mindkét csárdában.
Új csárda: Deme zenekar
Régi csárda: D.J-minden idők slágereivel
SZTÁRVENDÉGEK:
Zsédenyi Adrienn valamint Fésűs Nelli és a táncosok revüműsora.
BELÉPŐJEGY: 19.800.-Ft/fő

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS, ASZTALFOGLALÁS:
Telefon: 06 28/576-510
Mobil: 06 30/683-1213, 06 30/683-5341
E-mail: lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu
Fax: 06 28/576-511
GÖDÖLLŐI SZIMFONIKUS ZENEKAR ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2006. ÉVRŐL
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítványt a Pest
Megyei Bíróság 12.Pk.60.255/2003/4. számú, 2003.
aug. 21-én jogerőre emelkedett végzése alapján AM2390 szám alatt vette nyilvántartásba kiemelkedően
közhasznú minősítéssel.
Az Alapítvány adószáma: 18700190-2-13
Számviteli beszámoló: (adatok ezer forintban)
Eszközök 2.020
A. Befektetett eszközök: 1.080; B. Forgóeszközök: 940;
C. Aktív időbeli elhatárolások: 0
Források 2.020
D. Saját tőke: 1.832; E. Céltartalékok: 0; F. Kötelezettségek 188; G. Passzív időbeli elhatárolások: 0
Az Alapítvány normatív ill. az államháztartás rendszeréből származó támogatást a 2006. évben nem kapott.
Az Alapítvány részére Gödöllő Város Önkormányzata a
2006. évben összesen 12.000e Ft támogatást folyósí-

tott, ebből 8.000e Ft a város saját forrása, a további
4.000e Ft a NKÖM/BM támogatásának továbbadása.
Az Alapítvány a 2006. évben a közhasznú tevékenység
keretében nem nyújtott pénzbeli támogatást.
Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Induló tőke: 1.000e Ft; Saját tőke: 1.832e Ft
Tárgyévi eredmény: –864e Ft; Anyagjellegű ráfordítások: 13.513e Ft, ebből előadóművészi szolgáltatás:
11.292e Ft; Személyi jellegű ráfordítások: 2.618e Ft;
Tárgyi eszköz vásárlás: 0 Ft
Kiegészítő információk: A közhasznú tevékenység
bevétele: 2.369e Ft; Egyéb érkezett támogatások:
1.853e Ft;Kapott kamatok: 114e Ft
A 2005. évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 2006-ban 32.940,-Ft érkezett az alapítvány
bankszámlájára. A felajánlott összeget a zenekar
működési feltételeinek javítására fordítottuk. Ezúton is köszönetet mondunk támogatóinknak, és továbbra is várjuk szponzori felajánlásaikat a zenekar
Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-0010098700100000 számú számlájára.
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Mária Valéria főhercegnő

GÖDÖLLÕ ANNO
Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, városrészeket. Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van
olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre tarthat számot,
juttassa el hozzánk postán, személyesen vagy e-mailben
(godolloiszolgalat@gmail.com). Telefonon a 20/911-8643-as
számon tudnak érdeklődni.
Köszönjük!
Karácsony anno 1872-1875 a gödöllői kastélyban
1872-ben Mária Valéria kedvéért töltötte először a karácsonyt a királyi család
Gödöllőn. Mint a korabeli híradásokból kiderül: mindenki az akkor nem egészen ötéves főhercegnő kedvét kereste: nővére és bátyja épített „hóalakot”.
Gizella és Rudolf már nagyobbacskák voltak, de ahogy lenni szokott, örömmel vettek részt a kishúg játékában. Rónay Jácint, a királyi gyerekek paptanára jegyezte fel a hóemberkészítéssel járó izgalmakat: a királyi gyermekek fenséges keze a meleg kesztyű ellenére kipirosodott. A
boldog édesanya, Erzsébet királyné életében először
– pedig akkor 32 éves volt – szervezte a karácsonyi
ünnepeket saját ízlése, kedve szerint.
Miután ő németföldről származott, ahonnan egész
Európába elterjedt a karácsonyfa-díszítés szokása,
számára természetes volt a faállítás, a koronauradalomhoz tartozó erdőkben személyesen választotta ki
a kastélyba kerülő fenyőket.
A földszinti hallban a személyzet tagjait hívták öszsze, és mindenki megkapta a neki készített ajándékot: ruhát, könyvet, használati tárgyat. A díszteremben nyolc méternél magasabb fát állítottak fel, soksok dísszel, édességgel, gyertyával díszítették. Mária
Valéria lakosztályában külön volt egy kisebb fácska,
ágairól színes papírba gondosan becsomagolt ezüstpénzek lógtak. Azokat leszedte kicsiny bundácskája zsebébe csúsztatta és csilingelő lovasszánon hordta szét a
faluban.
A Jézuska sok-sok ajándékot hozott, de nemcsak a királykisasszonynak, hanem szinte Gödöllő minden gyerekének. A nyáron levett méretnek megfelelő meleg ruhát kaptak a szegény gyerekek, a szülők pedig
ennivalót, disznótorost és tűzifát. Máriabesnyőn, a bakter lányánál, legigazabb barátnőjénél, Véner Mariskánál időzött legtöbbet Mária Valéria. Odavitt azokból a finomságokból, amiket édesanyja Pest leghíresebb cukrászdájában, a Kuglernél (a mai Gerbeaud) vásárolt.
Később, amikor hétéves lett, a királykisasszony a kastélyban szervezett
ünnepséget. Az eseményről Mikszáth Kálmán írt szemléletes, helyszíni
beszámolót a Mulattató című újság 1875. januári számában:
„A kis Mária Valéria királykisasszony gazdag karácsonyfát állított fel
Gödöllőn: aztán összehívta az egész gyermekeit, s ő maga osztotta ki az
örömben úszó szegény parasztgyerekek között az ajándékot.”
A királyi család Gödöllőn töltött karácsonyira emlékezve rendezik meg
Sz.M.
minden decemberben, városunkban az adventi kastélynapokat.

Régi idők hangulata a könyvtárban

Karácsony képeslapokon
Igazi, békebeli karácsonyok hangulatát
idézhetik fel a Gödöllői Városi Könyvtár olvasótermében azok, akik az újságolvasás
mellett arra is időt szánnak, hogy megnézegessék az intézmény legújabb kiállításának anyagát.
Szinte időutazásra invitálják az érdeklődőket a rendezők, akik a múlt század eléjétől megjelent képeslapokból válogattak, hogy felidézzék a XX. század karácsonyait.
Nem csak gyönyörködni lehet itt, de a képeslaptörténelembe is bepillanthatnak a látogatók. Megtudhatják, hogy magyar nyelvű karácsonyi lapokat először Székesfehérváron, Klökner Péter készített 1899ben. Ebben az időben, a XIX. és XX. század fordulóján élte virágkorát a képeslap Európában. A karácsonyi üdvözlőlapok nagy része jónevű német és
olasz nyomdákból kerültek ki, s a legszebbek a szecesszió stílusirányzata idején készültek.
A könyvtárban most megtekinthető példányok a
szombathelyi Kőszegfalviné Pajor Klára, a magyar
kultúra lovagja magángyűjteményéből valók. Színesek, fekete-fehérek, művészeti alkotásokat ábrázolók, rajzos képeslapok, üdvözlőkártyák hívják időutazásra azokat, akik rászánnak egy kis időt a nézelődésre.
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Elkészült a Tamás atya utca

A lakók kérésére
Évek óta „nevesincs utcaként“
tartották számon azt a kis utcát, ami a 3-as főútról nyílik annak Besnyő utcai kereszteződés előtti szakaszán. A közterületet, amit az elmúlt hetekben újítottak fel, Tamás atya
nevét viseli a jövőben.

Az év utolsó útátadására december
17-én került sor Máriabesnyőn, ahol a
felújított Tamás atya utcát adták át a
lakók, valamint a terület önkormányzati képviselői, Szűcs Józsefné
és Pesti Rudolfné jelenlétében. Az eseményre két nappal
Tamás atya, kapucinus tartományfőnök, plébános halálának évfordulója előtt került
sor. Az átadáson Gáspár István atya emlékezett meg elődjéről, s köszönetét fejezte ki a
lakóknak, akik így is gondoskodni kívántak arról, hogy
emlékét megőrizzék.
Az utca elnevezéséről nemrégiben döntött a képviselőtestület, amely elfogadta a lakók kérését. Az ötlet, hogy az
utca Tamás atya nevét viselje
Benedek Balázstól eredt. A javaslat támogatásra talált a lakók körében, akiket – mint azt Benedek Sándorné elmondta – számtalan emlék,
keresztelők, esküvők, temetések kötöttek össze az egykori plébánossal.

*
P. Nagy László Tamás 1955. május
31-én született Budapesten. Egyházi
szolgálatát a váci egyházmegyében
kezdte meg, pappá szentelése után
Csongrádon, Dunavarsányban, Rádon, Vácon és Budapest-Rákosligeten szolgált mint káplán, majd Kosdra
helyezték plébánosnak. 1987. augusztus 4-én még titokban lépett a
kapucinus rend tagjainak sorába.
Így került Máriabesnyőre, ami első és utolsó rendi állomása volt,
hiszen plébánosként, majd 1994től tartományfőnökként itt teljesített szolgálatot. Itt Működése alatt
rendkívül sokat tett a máriabesnyői kegyhely felvirágoztatásáért.
Kiváló szobrász és festő volt,
mely képességét a kegytemplom
és környéke szépítésében is felhasználta.
Búcsújárásokat, zarándoklatokat szervezett Mindig nagy tisztelettel fordult a Szűzanyához, aki
saját elbeszélése szerint álmában
azt mondta neki: „Én mentelek
meg tédeg!” Ezeket a szavakat
megőrizte szívében, s halála előtt az
iránta érzett tisztelet jeléül létrehozta
a Mária-múzeumot. Életének 45., áldozópapságának 21. évében 2000. de-

cember 19-én ragadta el a halál. Temetésén több ezren vettek tőle végső
búcsút. Az altemplomban lévő kapucinus kriptában helyezték örök nyugalomra.

Ásatás a leendő bevásárlóközpont helyén

Ritkaságot találtak
November óta folynak
az ásatások a Dózsa
György út mellett épülő bevásárlóközpont
területén. A föld mélyéből az elmúlt hetekben a szarmaták
idejéből származó leletek kerültek elő,
köztük egy különlegességnek
számító
nyakék.
Várhatóan év végégi tart a
régészeti feltárás a leendő Stop-Shop
helyén – tájékoztatta lapunkat Batizi
Zoltán, a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatóságának munkatársa, az ásatás vezetője. A leletanyagban rendkívül gazdag területen a munkálatok so-

rán egy az időszámításunk kezdete
idejéből való szarmata kori település
nyomaira bukkantak a szakemberek.
A feltárás során többek között egy
árokrendszer, egy kemence és több
tárgyi emlék került napvilágra, amelyek segítenek pontosítani a szarmatákról
kialakított képünket.
A leletanyagban többek között egy teljesen épen marad kerámiaedény, valamint
egy igazi ritkaságnak
számító nyakék is található. Ez utóbbi
bronzból készült, s
különlegessége, hogy
egy csavart ezüstszál
díszíti.
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A kis püspökök
Noha nincs benne Mikulás, s
nem esik benne szó karácsonyról se, jó ajándék lehet ilyentájt
tízegynéhány éves gyermekeink
számára Vojtech Steklač A
négy rosszcsont című most
megjelent könyve. Prágában
játszódik, s ettől felidéződik
bennem, hogy egyszer decemberben Prágában tartózkodva
láttam, hogy ott nem a mindenfelé megszokott piros ruhás, sipkás, nagyszakállú Mikulások járják az utcákat, hanem apró püspökök.
Gyerekek selyempalástot öltenek
magukra, a fejükre püspöksüveget
helyeznek, kezükbe pásztorbotot fognak, úgy mennek. Hogy hová? Az nekem, idegennek nem derült ki, de nagyon odaillettek a gyönyörű városba,
még hangulatosabbá tették az ódon
épületek övezte utcákat.
A könyvbeli gyerekek, egyelőre
legalábbis, amíg követjük kalandjaikat, nem öltöznek püspöknek, hanem, ahogy a felnőttek szokták mondani, rosszalkodnak.
Erről nekik persze megvan a saját
véleményük. Az elbeszélő kisfiú, Borik mindenesetre nyitott egy füzetet,
melybe bekerülő feljegyzéseinek a

Családi problémák címet adta, s fontolgatja, hogy nyit egy másikat is
Szülők vétkei címmel.
Mert a gyerekek élete nem könynyű, higgyék el. Borik rajta is van,
hogy kiküszöbölhesse legalább egy
részét annak, ami kellemetlen a számára. Ha a szülei veszekednek, hát
leveleket hamisíttat a mások kézírását kiválóan utánzó barátjával a nevükben. Csupa békülékeny levelet,
melyben szó esik a vitás kérdésekről,
s persze a saját személyéről sem feledkezik meg. Anyu a hamisítványban ezt írja: „Remélem, legalább holnap hozol nekem virágot, mindenesetre ne szórd a hamut a vázába. Borik
ma mintaszerűen viselkedett. Nagyon jó fiú.” Apu pedig: „Ha már a
sütőben hagyod a vacsorámat, akkor
légy szíves kapcsold ki, vagy legalább tedd takarékra. Azt hiszem, túlzásba vittük ezt a dolgot Borik büntetésével, és holnap már meg kellene
neki bocsátanunk.”
Borik lelke rokonságot mutat
Chrobák nevű nagybácsikájáéval, ő
is elszánt mindenre, amihez találékonyság kell, merészség, mi több,
vakmerőség. Bár azt azért nem hiszi,
a amit anyu mond, hogy Chrobák bácsi egyszer majd arra is ráveszi aput,
hogy raboljanak ki egy bankot.

Nincs is semmi jele annak, hogy a
bácsi bankot akarna rabolni, mással
foglalkozott: autót barkácsolt. Azzal
viszi a családot Pilzen irányába, s
bizton állíthatni, hogy aki csak megpillantja a járművüket – elég ha annyit
mondok: létrán kellett rá felmászni –
annak eláll szeme-szája. Hogy hol és
hogyan végződött az utazásuk, ebben
a rövid könyvismertetésben persze
nem mesélhetem el, mint ahogy Borik barátainak különböző viselt dolgait sem, vagy azt, amikor ő maga,
Borik tyúkká változott, mégis aput és
anyut tartották ott a diliházban…
Szóval, mindez benne van a könyvben.
(Vojtĕch Steklač: A négy rosszcsont)
-nád-

A Talamba ütőegyüttes új albuma

Erzsébet királyné titkai

Okamale
Világkörüli útra invitálja az
ütőhangszeres zene kedvelőit a Talamba ütőegyüttes –
ezúttal legújabb CD-jén. Az
Okamale címmel megjelent
zenei anyag különleges hangzásvilágát egyedi módon teremtette meg a zenekar.
Brazil, afrikai, tahiti ritmusokkal találkozik a hallgató a nemrégiben
megjelent új albumon, mely az elmúlt hét esztendő legsikeresebb felvételeit tartalmazza. Bár ez a CD
már harmadik a kiadványok sorában, az első önállóan megjelentetett
munkája az együttesnek – mondta el
lapunknak Zombor Levente, a zenekar vezetője.
– A történet maga egyszerű: Okamalenak, egy képzeletbeli figurának
a történetét meséli el, aki elindul
felfedezni a világot, s meg kell küz-

nak a látványelemek szerves részét
képezik. Hogyan
sikerült ezt áthidalniuk?
– Lemezbarát anyagot állítottunk öszsze, olyan produkciókból, amikhez
nem szükséges a
látvány, anélkül is
élvezhetőek. A látvány helyett azonban más különlegességet kínálunk. Nem véletlen,
hogy az album két évig készült.
Igyekeztünk ugyanis olyan helyszíneken elkészíteni a felvételeket,
amik az adott hangszerek világát
tükrözik. Így a fa hangszereken
szóló produkciókat erdőben vettük
fel, azokat, amiknek a hangzásvilága a kőhöz köthető, egy bányában, a

denie a rá váró nehézségekkel. Okamale lényegében egyfajta „béke szigetét” keres, ahol megpihenhet,
ahol befogadják – mint ahogy bennünket itt Gödöllőn.
– Aki ismeri az Önök produkcióit,
megszokhatták már, hogy azok-

bőrös hangszereken megszólalókat
pedig egy ricsikai kúriában vettük
fel. Egyetlen mesterséges stúdió effekt sincs az anyagban, ellenben
megtartottuk azokat a hangokat,
amelyek a természetes háttérzajnak
a részei.

„Én, Tündérek Nagyasszonya...“

December 10-én zárult a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ olvasó vetélkedője,
melyet az idén a királyi kastéllyal
közösen hirdetett meg ez év
szeptemberében, 7-8-9. osztályos tanulók részére. A vetélkedő
címe: “Én, Tündérek Nagyasszonya...“ – Erzsébet királyné titkai
nyomában.

– Hogyan juthatnak hozzá a kiadványhoz az érdeklődők?
– Az album szerzői kiadásban jelent
meg, s nem került az üzletek polcaira. Az együttes weblapján megrendelhető (www.talamba.hu), valamint megvásárolható a koncerteken
és a karácsonyi vásár idején – kivételesen – a Petőfi Sándor Művelődési Központban.
– Legutóbb a Zene Világnapján
egy, Pécsi Ildikó színművésszel
közös produkcióban láthatta önöket a gödöllői közönség. Mire készül most az együttes?
– Már folynak az előkészítő munkálatai annak a koncertturnénak,
ami a tervek szerint 2008 második
félévében indul. A produkció címe
Új Bábel, s bízunk benne, hogy ismét sikerül újat és különlegeset
nyújtanunk a közönségnek. Ehhez a
produkciót ugyanis egy rendkívül
speciális fény és hangtechnika segítségével állítjuk színpadra. Gödöllőn a terveink szerint legközelebb február 22-én lépünk fel, amikor is egy színes farsangi hangulatú
produkciót állítunk színpadra a Four
Fatherssel és a Solti György rézfúvós együttessel közösen.
-kj-

Az olvasóvetélkedő-történelmi játék az
Erzsébet Királyné emlékév köré szerveződött. A könyvek elolvasása és a
könyvtárhasználat mellett Erzsébet királyné életének, a Kastély épületének,
kiállításainak, rendezvényeinek megismertetése tartozott céljaink közé. 33
csapat (majd 120 gyerek) adta le jelentkezését.
A vetélkedősorozat első feladatai az
,,Erzsébet királyné mítosza“ kiállításhoz
kapcsolódtak. A Kastély igazgatója, Révész T. Mihály engedélyezte a tárlat ingyenes megtekintését a résztvevő gyerekeknek.
A gödöllői, aszódi, zsámboki és kerepesi gyerekek Vizit kártyával juthattak
be az időszaki kiállításra, amelyhez a
kapcsolódó feladatsort Faludi Ildikó
muzeológus állította össze, aki a szervezésben és lebonyolításban is a segítőnk volt.
A könyvtári és otthoni kutatómunkák
sora következett ezután. Egy kis ízelítő:
Kutatómunka a Gödöllő Helytörténeti
Gyűjteményünkben Lakatos Györgyné
vezetésével. A gyermekkönyvtári feladatlap változatos feladatai nem kis izgalmat jelentettek: Erzsébet királyné
életének, szépségének titkai tárultak fel,
családfát, plakátot készítettek (ezek a
Gyermekkönyvtárban megtekinthetők),
blogot írtak, filmet készítettek Erzsébet
életéből. A www.gvkik.hu honlapunkról
ezek letölthetők.
Nagy izgalommal vártuk mindanynyian a döntő elérkeztét. A helyszínt a

Kastély csodálatos díszterme szolgáltatta. A döntő munkálataiban Kaján Marianna, a Kastély munkatársa volt a segítségünkre.
A legjobb eredményeket elérő 12 csapat a döntőre magával hozta az előzetes
feladatra saját maguk által készített tárgyakat, amit Erzsébet királyné használhatott: bonbonier, fényképalbum, miniatűr, fejék, tiara, nyaklánc, ékszeres ládika került “árverésre“, a csapatok
ügyes kikiáltói győzködték a zsűrit
minél magasabb pontszám megadására.
A zsűri elnöki tisztét F. dr. Dózsa Katalin művészettörténész, a zsűri munkáját az önkormányzat részéről dr.
Zsembery Sándorné, a könyvtár részéről Gloserné Szabó Györgyi igazgató vállalta el.
Az aukció nem merítette le a csapatokat, Erzsébet TOTO, Földrajzi képrejtvény, Erzsébet korabeli parktervezés, és
memóriajáték (melyet a Romy Schneider féle Sissi filmrészlet alapján kellett megoldani) során bizonyították
be, milyen Erzsébet szakértővé váltak
maguk is.
Az első három helyen a következő csapatok végeztek:
1. Premontrei Szent Norbert Gimnázium Egyházzenei Szakközépiskola és
Diákotthon
Csapat neve: Borostyánok
Felkészítő tanár: Mucsi Ildikó
Csapattagok: Radnóti Eszter, Korosa
Petra, Oswald Réka
2. Aszódi Evangélikus Gimnázium
Csapat neve: Szilencium
Felkészítő tanár: Zeman Csaba
Csapattagok: Könczöl Alexandra Vivien, Böröcz Dorottya, Fábián Kristóf
Dénes, Gergely Mihály
3. Szent Imre Katolikus Általános Iskola
Csapat neve: Erzsike 2007
Felkészítő tanár: Weidl Beatrix
Csapattagok: Dohanics Veronika, Nagy
Gergely, Kiss Eszter, Oláh Noémi
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Ajánló

A GÖDÖLLŐI VÁROSI
VEGYESKAR
a református
templomban
2007.
DECEMBER 22-ÉN
17 ÓRAKOR
tart
adventi-karácsonyi
hangversenyt
A műsor igazán sokrétű
lesz, hiszen témájában
Istvánffy Benedek, a
XVIII. századi zeneszerző
ritkán hallható, orgona
kíséretes adventi témájú
Rorate coeli kórusa éppúgy
elhangzik, mint számos
középkori egy és több
szólamú gregorián közeli
ének. S karácsonyi koncert
nem múlhat el népszerű
magyar és európai
karácsonyi dallamok
kórusfeldolgozása nélkül.
Rövid bevezetést mond Balogh
Tamás lelkész úr, s a művek
érdekességeit, keletkezésüket
ismerteti a műsor összeállítója
Pechan Kornél.
Orgonán közreműködik
Papp Gyula

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI
KASTÉLY PROGRAMJAI
DECEMBER 29- 30.
19.00: Mozart: Don Giovanni operaelőadás.

DECEMBER 1-24.:
Karácsonyváró programok a Pálmaházban.
Részletes program: www.tulipakert.hu

2008. JANUÁR 5.:
Hot Jazz Band újévi koncertje

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY ÜNNEPI NYIT VA TARTÁSA
december 24-25-26., hétfőtől szerdáig: zárva
december 27-30., csütörtöktől vasárnapig: nyitva
december 31., hétfő: nyitva 9-15-ig
2008. január 1., kedd nyitva 10-15-ig
január 2., szerda nyitva 10-16-ig
január 3-6-ig., csütörtöktől vasárnapig: 10-17-ig
Pénztárzárás mindennap egy órával korábban.
2008. január 7-től karbantartás miatt zárva.
Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, sikerekben gazdag
új esztendôt kívánnak a Gödöllői Királyi Kastély munkatársai!

A Gödöllői Református Líceum Gimnáziuma és
Kollégiuma igazgatósága, tantestülete,
diák közössége szeretetettel meghívja önöket

WASS ALBERT ERDÉLYI
NAGY MAGYAR ÍRÓ
SZÜLETÉSÉNEK
100. ÉVFORDULÓJA EMLÉKÉRE
RENDEZENDŐ ÜNNEPSÉGRE.

Az ünnepség díszvendége:
Bartha József, a Czegei Wass Alapítvány elnöke

Helyszín:
Gödöllő, Petőfi Sándor Művelődési Központ aulája

Időpont:
2008. január 4., 16 óra
Tisztelettel kérjük, hogy
aki koszorúzni kíván, az december 21-ig jelentkezzen
Csobán Pál tanár úrnál az alábbi telefonon: 06-30-4323-172

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY
KELLEMES
KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET, ÉS
BOLDOG
ÚJESZTENDŐT
KÍVÁN
A
GÖDÖLLŐI ÚJ
MŰVÉSZET
KÖZALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMA

KARÁCSONY A MÚZEUMBAN MŰVÉSZETI
VÁSÁR GÖDÖLLŐI ALKOTÁSOKBÓL A
GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUMBAN
2007. DECEMBER 1- 24. KÖZÖTT
Anti Szabó János, Bada Márta, Fábián Dénes Zoltán,
Katona Szabó Erzsébet, László Lilla, Lőrincz Ferenc,
Remsey Flóra, Szekeres Erzsébet
és a Varga Galéria kínálatából
DECEMBER 22-ÉN SZOMBATON ÉS 23-ÁN VASÁRNAP A
GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM KIÁLLÍTÁSAI
INGYENESEN LÁTOGATHATÓK.
Gödöllői Városi Múzeum, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-003, 421-997. godolloi.muzeum@vnet.hu
www.museum.hu/godollo/varosi
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Élő–Világ

HEROSZ

Kertész leszek...

Vigyél haza!

Az évelő ágyás

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592
Ajándék kiscicák:
28/432-487

www.poraz.hu

6 éves gordon szetter szuka

2 hónapos keverékek

Állati dolgok

2 hónapos keverék szuka

2 hónapos keverék szuka

2 hónapos keverék szuka

ami majd kedvencünk mancsát vágja el.
Ne rakjunk
illatos illóolajokat az élő fenyő öntözővizéhez, mert
kutyánk egy óvatlan pillanatban bele
fog inni! Ezek a kemikáliák pedig toxikusak. Ha mindenképpen használni
szeretnénk, akkor inkább az állat által
nem elérhető helyre tegyük, vagy használjunk speciális illóolajtartót.
A fát díszítő színes lámpácskák igazán hangulatosak, viszont hamar felmelegedhetnek. A kutyák – amikor
hozzányomják az orrukat – égési sérüléseket szerezhetnek. A fényeket,
vagy az egész fát tegyük biztonságos
magasságba, hogy a kisebb gyerekek
és házi kedvencek pörkölésmentesen
lavírozhassanak a földszinten!
Az áram alatt lévő vezetékeket ragasszuk a falhoz vagy a padlóhoz, rágcsálásuk ugyanis megrázó végeredménnyel járhat!
Szintén figyeljünk a gyertyákra!
Sok cica szereti a lángokat nézegetni,
majd egy óvatlan pillanatban egyszer
csak felugrik és elkezd a gyertya lángjával játszani. Sok macska szőre gyulladt
már ki emiatt, és sok lakástűz okozója
volt így a kedvenc cicus.
A csengettyűk és a karácsonyfadíszek kedvesek a szemnek, de rosszak a
gyomornak. Éles, hegyes szélük vágási
sebeket, elfogyasztásuk pedig bőrirritációt, nyáladzást, mérgezést, bélcsavarodást és súlyvesztést okozhat. Gyanú
esetén rohanjunk az orvoshoz.
Az ehető díszeket – mint például a
habkarika – tegyük inkább magasabbra,
hogy kutyánk-macskánk ne érhesse el,
még felugrálva sem!
Az aranyhaj szintén a veszélyes kategóriába tartozik, mely szájba kerülve
irritációt okozhat, lenyelve pedig bélelzáródást.
Ellenőrizzük a gyerekek és a kutya
ajándékait! Örökérvényű az a törvény,
hogy amit le lehet nyelni, azt ők le is
nyelik!
A szalagokat és kötözőket mihamarabb tegyük el, mivel könnyen belecsavarodhat kedvencünk!
Egy jó tanács: mielőtt megszabadulnánk a nagy dobozoktól, ellenőrizzük,
hogy nem költözött-e beléjük „házfoglalósat“ játszó macskánk!
Szintén figyeljünk oda kutyánk, cicánk ünnepi lakomájára. Nem szerencsés a sok szaloncukor, csoki és édes-

Állataink karácsonya
Ilyenkor, pár nappal karácsony előtt,
már mindenki az ünnepekre készül.
Megvannak az ajándékok, gondolatban
összeállt az ünnepi menü, sül a bejgli,
és előkerülnek a már egy éve nem látott
színes karácsonyi üvegdíszek. Természetesen egy igazi gazdi a család négylábú, vagy szárnyas kedvencére is gondol, hiszen az ünnep számukra is ünnep. Azonban nem árt az óvatosság. A
karácsonyfa díszei, az ünnepi menü, és
a sok szép ajándék kedvencünknek akár
veszélyforrás is lehet.
Minden négyzetméteren flitterek,
gyertyák és egyéb díszek csillognak, és
egy óvatlan pillanatban a kutyus, vagy
cicus farka a mécses lángjától tüzet foghat. Nem is beszélve a díszek gyomorbántalmakat okozó hatásáról.
Az állatorvosok minden évben rettegve készülnek a karácsonyra. Ők
ilyenkor nem pihenhetnek, mert jelentősen megnő a klinikai esetek száma,
mely jórészt a felelőtlen gazdiknak köszönhető. Ne csak az égési sérülésekre
gondoljunk; gyakori probléma a csokoládé túladagolása miatti gyomorfájás és
egyéb mérgezéses tünetek, vagy az
elektromos égők miatti áramütés. Ha az

a célunk, hogy kedvencünk ép szőrrel
átvészelje a nagycsaládi összejöveteleket, jobb ha megfogadjuk a következő
tanácsokat.
A karácsonyfa illata nem csak nekünk, de kutyánknak is nagyon csábító.
Sok lakásban tartott kutya úgy gondolja, ezen neki változtatnia kell, és egyszerűen körbevi-zeli. Ez még a legszobatisztább kutyával is előfordul.
Cicás gazdák szintén figyeljenek, hiszen kis kedvencük szívesen mászik fel
a fára, és játszik a díszekkel. Nem egyszer borult már fel kará-csonyfa emiatt,
és törtek az üvegdíszek apró darabokra,

Az év során díszkertünk minden
zugát bejártuk, részleteztük a
legfontosabb kertépítési és fenntartási munkákat, bemutattuk a
legszebb növényeket. Az utolsó
hetekben néhány érdekes és
különleges témával kedveskedünk olvasóinknak.

A legnagyobb kihívás: a tökéletes évelőágyás. A rengeteg évelő közül nehéz kiválasztani egy-két féle növényt, így évről évre újabbakat vásárolunk, egy-egy – még éppen – üres
helyre beültetjük őket. Végül kertünk
növénygyűjteményhez lesz hasonló,
ami érdekes, de nem szép.
Gondoljuk át, tervezzük újra évelőágyásunkat. A legfontosabb eldöntendő kérdés, miért szeretnénk
évelőket ültetni? Virágpompában
ség, amivel ilyenkor kedvenceinket jól
megtömjük. És szintén nem szerencsés,
ha a finom töltöttkáposztát elöl hagyjuk, mert kutyusunknak igen jó a szaglása és képes az egész lábast felenni.
Ma már kedvenceink számára rengeteg ajándék közül választhatunk, amit a
fa alá tehetünk számukra, és szintén készülhet nekik különleges ünnepi menü,
amitől nem lesznek gyomorbántalmaik.
Ha felelős gazdik vagyunk, odafigyelünk a velünk együtt élő kedvence-

inkre is, és úgy készülünk az ünnepre,
hogy az nekik is és nekünk is nyugalommal teljen, nem pedig az ügyeletes
állatorvos látogatásával.
Kívánunk minden szerető gazdinak
és kedvencének békés, boldog és állatorvos mentes ünnepeket!

szeretnénk gyönyörködni
valamely évszakban, vagy
csak az árnyékos kertzugba csempésznénk vidám
színeket? Pillangókat szeretnénk odavonzani, vagy naponta
friss virágot szednénk a kertből? A
rézsű omladozó oldalát szeretnénk
megkötni, vagy a szeméttárolót eltakarni? Az évelők felhasználási módja, a talaj és a fényviszonyok – bizony – jelentősen szűkítik a lehetőségeinket.
Az évelő és szegélyágyakkal
hosszan tartó, egymást átfedő virágzási időszakokat,
vagy egy mindent
elsöprő egyszeri,
látványos virágarzenált is bemutathatunk. A kiskertekbe, vagy azokba
az ágyásokba, melyeket minden nap
látunk hosszú virágzású, szép lombozatú évelőket telepítsünk. Ha több évelőágyás kialakítására is
van helyünk, akkor
érdemes a látványosabb, egyszerre nyíló
virágpompával
is
megpróbálkoznunk,
de az ágyásokba ne
csak virágukkal, hanem levelükkel díszítő növényeket – üröm,
palástfű, árnyékliliom
– is válasszunk.
Tavaszi látványossághoz ültessünk
a díszalmánk, díszcseresznyénk, lili-

omfánk és aranyvesszőnk mellé tulipánokat, nárciszokat, krókuszokat és
hunyorokat. Ahogy a
tavaszból nyár lesz, a
sok régimódi évelő –
bazsarózsa, harangvirág, nőszirom – virágba borul, így a koranyáron virágzó rózsák, iszalagok és lilaakácok harmonikus
kísérőivé válnak. A
nyár előrehaladtával a
levéldísznövények és
a fészkes virágzatú

Téli természet

Karácsony a kertben
Egyre gyakrabban láthatjuk, amint a
kertekben is felcsillanak a karácsonyi
égők, díszbe öltöztetve ezzel az egész
házat. De nem csak az égőkkel lehet a
kerti fákat feldíszíteni. Egy igazi madárbarát kertben mindezek meg sem
találhatóak, hiszen a madarak lába beleakadhat a vezetékbe, és sok ott leli
halálát a kivilágított fán. Szerencsére
egyre többen alakítanak ki madarak
számára is hasznos karácsonyi kertet.
A fákra díszek helyett kifejezetten
madarak számára készült mézeskalács kerül. Ha már magunknak is sütünk mézest, akkor egy pár darabot tegyünk félre, és azokba süssünk különböző olajos magvakat, amit a kertünkbe látogatók szívesen elfogyasztanak. Rakjunk a fára piros almát, félbevágott diót, aszalt szőlőt és fűzhetünk földimogyoróból láncot. Ezzel
díszítve a fákat nem csak különleges

évelők – kokárdavirág, menyecskeszem – kapnak lehetőséget. A színpompás ősz beköszöntével az őszirózsák és a sédkenderek virágaiban

az első fagyok után is gyönyörködhetünk, de egyes évelők – árnyékliliom, ligetszépe, léggömbvirág, gólyaorr, díszfüvek –
gyönyörű levélszínekkel is meglepnek bennünket. A
téli ágyásokban az
örökzöldek – ibolya, bőrlevél, kapotnyak – mellett,
jól mutatnak a
megszáradt részeikkel is díszítő –
kúpvirág, fűfélék,
tollbuga – évelők.
www.fenyveskerteszet.hu

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
December 23-24.:

dr. Vaskó Márta
Tel.: 20/991-3057
Veresegyház, Bánóczi u. 2.
December 25-26.:
lesz kertünk, hanem az éhes, didergő
madaraknak is segítünk táplálékhoz
jutni. És ha az ünnepek után maradt
kicsit megszáradt bejgli, vagy mazsolás kalács az tegyük ki a fa alá – persze úgy, hogy ne a kutyánk egye meg
– vagy a kerti etetőbe. Jó nézni, ahogy
ezek a kis madarak ellepik kertünket,
és ha egy madárhatározót is beszerzünk karácsonyi ajándékként, még fel
és meg is ismerhetjük kertünk vendégeit.

dr. Sebesztha László
Tel.: 30/974-8301
Veresegyház, Vásárhelyi u. 8.
2007. december 30-31.,
2008. január 1.:

dr. Kovács Ilona
Tel.: 20/9455-495
Gödöllő, Úrréti u. 14.

2007. december 20.

Ez volt 2007 – Gödöllőn
Január 7.:

Az új igazgató B. Tóth László lett.

Megvédte címét a Futsal Magyar Kupa döntőjében a Gödöllő Bulls csapata.

Április 11.:
Megkezdődött a jubileumi év a Gödöllői Városi Könyvtár új épülete 5
éves évfordulója tiszteletére.

Április 19.:
A Dr. Habsburg Ottó Baráti Társaság
a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében megszervezett éves találkozóján

Január 11.:
A Magyar Balett Színház Gödöllő támogatásáról döntött decemberi ülésén
a képviselő-testület. A 2006 szeptembere óta városunkban dolgozó, s december elején nagysikerű előadással
bemutatkozó társulat most újabb bemutatókra készül.
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Mozaik
Június 10.:
A Pedagógusnap keretében átadták a
Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díjakat. A kitüntetettek: Márton Danku
István, Solti Alpárné, Gergely Péter.

Június 10.:
A koronázási hétvége Erzsébet magyar királynévá koronázásának 140.
évfordulóján vette kezdetét a királyi
kastélyban. A három napos rendezvénysorozat keretében többek között
bemutatták az Erzsébet királyné emlékezete képeslapokon című könyvet is.

Alexának, Nikolettnek, Ivettnek és
Katinkának.

megállapodásának tizenötödik évfordulójáról emlékeztek meg.

Augusztus 3.:

Október 9.:

A hajnali órákban színesfémtolvajok
ellopták gróf Teleki Pál gödöllői
bronz mellszobrát. A mintegy 40 kilogrammos szobrot a talapzatával

A rendőrség elfogta azt a három férfit,
akik augusztus 3-ra virradó éjjel ellopták gróf Teleki Pál bronzszobrát,
és a talapzatát megrongálták. Ezt október 9-én sajtótájékoztatón jelentette
be a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.

Október 18.:
30 éves születésnapját ünnepelte a
Gödöllői Városi Múzeum.

Június 15.:

Október 20.:

Szakmai tanácskozással egybekötött
ünnepségen adta át a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a Polgármesteri Ezüstlánc-díjat, valamint a Polgármesteri Arany Pecsétgyűrűt a királyi kastélyban. Polgármesteri Ezüst-

együtt ledöntötték, majd az alakot
lefeszítették. A kár mintegy 2,5 millió
forint.

Megjelent az Írók és múzsák Gödöllőn című könyv Gaálné dr. Merva
Mária tollából. A mű az irodalmi élet
jeles gödöllői kötődésű alkotóit és itt
élő, vagy innen származó művészetit
foglalja csokorba.

Augusztus 20.:

Október 27.:

Gödöllő önkormányzata 23 millió forintos költséggel felújíttatta a Szabadság téri Mária-oszlopot.

köszöntötte az idén 95 éves dr. Habsburg Ottót, a Páneurópai Unió elnökét, aki György fiával a tanácskozás
előtt a kastélytemplomban szentmisén vett részt, melyet Szecsődi Péter
plébános celebrált.

Az augusztus 20-ai ünnepség keretében tartott képviselő-testületi ülésen
Szecsődi Péter kanonok plébános vehette át idén Gödöllő város díszpolgári címét.

Nagy sikerű, telt házas koncerttel ünnepelte meg 15 éves fennállását az
Arpeggio Gitárzenekar. Petőfi Sándor
Művelődési Központ színháztermében.

Augusztus 26.:

Október 29.:

Január 18.:

Április 21.:

Rendkívüli ülést tartott a képviselőtestület Városházán, ahol egyhangúlag elfogadta a Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi
Társulása társulási megállapodását és
alapító okiratát.

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület – lakossági segítség révén

Különleges műanyagból ismét elkészítették gróf Teleki Pál mellszobrát,
amelyet fel is avattak a gödöllői Tele-

Felavatták
KörösfőiKriesch
A l a d á r
bronz mellszobrát
a
Városi Múzeum előtti
területen.
Az alkotás
a művész
születésnapjának évfordulója előtt tiszteleg.

Január 11.:

Január 19.:
Februárban már olcsóban utazhattak
HÉV-vel a Budapest környékén élő
nyugdíjasok és a diákok. Ez volt az
eredménye annak a tárgyalásnak,
amelyet január 19-én tartottak a Megyeházán a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége és a Pest Megyei Közgyűlés szervezésében. A HÉV bérletárainak január 1-jével végrehajtott drasztikus, 400 és 1000 százalékos emelése
ellen az agglomerációhoz tartozó települések polgármesterei mellett több
civil- és érdekvédelmi szervezet is tiltakozott. Az eredményes megállapodás eléréséhez Gémesi György polgármester és Fogarasiné Deák Valéria
országgyűlési képviselő is hozzájárult.

Január 21.:
Átadták a Gödöllő Kultúrájáért díjakat. A kitüntetettek: Fuszenecker Ferenc fotóművész és az Arpeggio Gitárzenekar.

Január 24.:
Gödöllőre látogatott az Amerikai
Egyesült Államok nagykövete, April
H. Foley, aki megtekintette a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézetet és a Caterpillar Rt.-ét.

Február 7.:
Kiosztották Gödöllőn az Év sportolója és edzője díjakat. Előbbi kategóriában a GEAC atlétája, Erdélyi Zsófia nyert, míg az utóbbiban Subert
László, a GEAC vívószakosztályának
edzője lett az első.

Február 9.:
Gödöllő díszpolgárainak nevét őrző
emléktáblát avattak a Polgármesteri
Hivatal felújított alsó szintjén.

Március 9.:
Egyszerre három helyszínen, a művelődési központban, a Városi Múzeumban és a GIM Házban ünnepelték meg
a Gödöllői Szövőműhely fennállásának 100. évfordulóját.

Március 15.:
Átadták a Gödöllő Városért díjakat. A
kitüntetettek: Bíró István, Széplaki
Istvánné és dr. Bucsy László.

Március 21.:

lánc-díjban prof. dr. Kvadra József
Csenke (Szlovákia), és Samók Gyula
Körösszakál polgármestere részesült.
A Polgármesteri Arany Pecsétgyűrűt
hárman vehették át, Fáki László Szigethalom, Horváth István Tác és Takáts Gyula, Villány polgármestere.

Június 20.:
– parkosítással megszépítette a Mária-oszlop környezetét.

A Gödöllői Sport Klub ifi labdarúgó
csapata 10 év után ismét bajnoki címet szerzett Dobes Attila edző vezetésével.

Április 28.:

Június 28.:

Fennállásának tizennegyedik évfordulóját ünnepelte a Gödöllő Táncegyüttes.

A Semmelweis napon átadták az Gödöllő Egészségügyéért díjakat. A kitüntetettek: Dr. Solymos Katalin gyermekorvos, Varga Miklósné körzeti
nővér.

Április 29.:
Az Erzsébet Emlékév keretében, bemutatták Erzsébet királyné menyaszszonyi ruhájának pontos másolatát a
Gödöllői Királyi Kastélyban.

Június 30.:
17. alkalommal ünnepeltük a Magyar
Szabadság napját az Alsóparkban. A

Május 19.:
A Múzeumi Világnap keretében a Gödöllői Városi Múzeum kiállításai a
pénteki nyitástól a vasárnap esti zárásig ingyenesen várták az érdeklődőket.

Május 30.:
Mubarak Rasid al-Bua’anain, Katar
állam nagykövete az arab országot
bemutató kiállítást nyitott meg a
Szent István Egyetemen.

Május 31.:
A gödöllői városháza földszinti nagytermében tartotta meg konferenciáját
a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete. Téma a „Környezetünk és a felelős állattartás“ volt.

Június 1.:
Olasz – Magyar kulturális napot tartottak Gödöllőn. Az eseményen
Ronchi dei Legionari városának küldöttei mellett részt vett Paolo Guido
Spinelli, Olaszország budapesti nagykövete is. A Könyv Ünnepe rendezvénysorozat keretében megnyitották a
Doberdo és az Isonzo-völgy első világháborús emlékhelyei című fotókiállítást.

rendezvényhez kapcsolódó ünnepségen Sebestyén Márta énekes vehette
át Gémesi Györgytől a Magyar Szabadságért Díjat.

Július 6.:
103. születésnapját ünnepelte Kovács
Sándorné Boros Erzsébet. Az évfordulón Gémesi György polgármester
és Pintér Zoltán alpolgármester köszöntötte Erzsike nénit, aki jelenleg
Gödöllő legidősebb lakója.

Július 8.:
Július 8-tól egy héten keresztül Gödöllő vendégszeretetét élvezték azok
a moldvai csángó diákok, akik Lészpedről a Gödöllői Értékvédő Egyesület segítségével jutottak el hazánkba.

Térfigyelő kamerarendszer segítségével próbálja a Gödöllői Piac-üzemeltető Kft. kiszűrni a működési területén esetlegesen előforduló bűncselekményeket.

Szeptember 8.:
Tizenhetedik alkalommal rendezték
meg Gödöllőn a sörfesztivált. A háromnapos összejövetelen széles zenei
kínálatból választhattak az érdeklődők.

Szeptember 10.:
Dr. Mihály István rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos látja el a Gödöllői
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatait.

Szeptember 13.:
Hatodik alkalommal vehettek át elismerést megbecsült gödöllői mesteremberek. A Gödöllő Vállalkozója Díjat a városháza dísztermében Gémesi
György adta át.

Szeptember 23.:

82 éves korában elhunyt Halász József pedagógus, aki 2000-ben megkapta a Gödöllő Gyermekeiért és Ifjúságáért Díjat.

Még soha nem volt annyi érdeklődő a
Herosz helyi tagszervezete által életre
hívott rendezvényeken, mint az Alsó-

November 10.:
Átadták a megújult ravatalozót a Dózsa György úti temetőben. A mintegy
tizennyolcmilliós beruházás során
mind kívül, mind belül felújították az
épületet.

November 16.:
A spanyolországi Valdemoro városából látogatott Gödöllőre küldöttség,
hogy tárgyalásokat folytasson a két
város jövőbeni, testvérvárosi együttműködéséről.

November 16.:
Nagyszabású tanácskozásra invitálta
a Megyeházára a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a színesfémlopások által érintett valamennyi felet. Ennek célja egy olyan a parlamenthez benyújtandó javaslat kidolgozása
volt, amely valamennyi az ügyben
érintett jogszabály módosítására lehetőséget nyújtana. A konferencián a
parlamenti pártok mellett az Országos
Rendőr-főkapitányság, a rendészeti, a
gazdasági, a környezetvédelmi tárca
és a Miniszterelnöki Hivatal is képviseltette magát.

November 22.:
Döntött Gödöllő városának képviselő-testülete a Forrás Szociális Segítő
és Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezéséről a Tessedik Sámuel utcába. Az
intézmény a MÉM Műszaki Intézetének ifjúsági szállóként működő faházaiban kap elhelyezést, melyeket a
funkciónak megfelelően átalakítanak.

December 2.:
Harmadik alkalommal tartották meg
Gödöllőn, a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban a Nemzeti

Június 5.:

Június 6.:

Július 11.:

Bemutatták annak a három kötetből
álló könyvnek az első részét, amely
Gödöllő történetét dolgozza fel. A kiadvány CD-ROM formában is megjelent.

Szirtes András, a Gödöllõi Baptista
Gyülekezet lelkipásztora, a hittudományok doktora 40 éves korában, súlyos betegségben elhunyt.

Április 3.:

Június 8.:

A gödöllői Másik Rádió ezentúl Calipso 93,6 néven sugározza műsorait.

Bajnok, kupa- és szuperkupa győztes
lett a Gödöllői Bikák futsal csapata.

Hazajöttek a kórházból a gödöllői négyesikrek. Csákó Annamária május
27-én adott életet négy kislányának.

Átadták a Platán-házat. A Dózsa
György úti irodaházat, amely a GÉVHuniber Kft. kivitelezésében készült
el, Gémesi György polgármester és
Csaba Antal, a GÉV-Huniber Kft.
ügyvezetõ igazgatója adott át a nagyközönségnek.

Ünnepélyes
keretek között
átadták a Tűztoronyházat
Gödöllő belvárosában. Az
épületet a beruházó Huniber Tűztorony
Kft. ügyvezető igazgatója, Csaba Antal felkérésére Ullmann
Péter premontrei perjel áldotta meg.

Június 2.:

A tanulók ez idő alatt megismerkedtek Gödöllő nevezetességeivel, a
magyar fővárossal, illetve pár napot
eltöltöttek Balatonlellén, a város üdülőjében.

Március 22.:

Augusztus 30.:

Szeptember 7.:

Ismeretlenek eltulajdonították a kereszteket a Dózsa György úti temetőben lévő '48-as honvédsírokról. Az
isaszegi csata áldozatainak emlékműve mellett található hat sír közül ötön
volt vasból készült kereszt.

Gödöllõre látogatott Mangasi Sihombing, Indonézia nagykövete, akit Gémesi György polgármester fogadott.

ki Pál téren. A színesfémlopások viszszaszorítása érdekében a MÖSZ előkészített törvénytervezetet nyújtott be
a Miniszterelnöki Hivatalnak.

Július 28.:

parkban megrendezett IV. Gödöllői
Acana Állatvédelmi Napon.

Október 5.:
Ünnepelni jött holland testvérvárosunkból az a küldöttség, amelynek
tagjai bekapcsolódva a városi programokba, a két település testvérvárosi

Együvé Tartozás Napját, melynek
célja a magyarság összetartozásának
elősegítése.

December 6.:
Gödöllőre látogatott Nabekura Shinichi, Japán Magyarországra akkreditált nagykövete.
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Hirdetési elérhetőségek:

70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Iroda: 20/525-53-66

Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)
Nyitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig, KEDDEN
N I N C S ÜGYFÉLFOGADÁS, Szerdacsütörtök: 8.30-15.30-ig, Péntek: 8.30-12 óráig

Lapzártánk:péntek

12 óra.

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

Hirdetés
ÁLLÁS
*Gödöllői könyvelőiroda könyvelőt keres TB ügyintézői gyakorlattal. Érd: 0670/ 938-3010
*Gödöllőn üzemelő étterembe pizzafutár jelentkezését várjuk. Tel.:
30/9138769, hétfőtől péntekig 9-18 óráig.
*Gödöllői étterembe takarítónőt keresünk. Tel.: 30/223-9801.
*Gödöllői Gépjármű Márkaképviseket felvételt hirdet az alábbi munkakörök
betöltésére: tapasztalt gépjármű értékesítő, telemarketinges munkatárs. A
fényképes önéletrajzokat várjuk: K-Autócentrum Kft, 2100. Gödöllő Dózsa
György u. 88-90 vagy info@chevroletkatona.hu címekre.
*Gödöllői Gépjármű márkaszervíz felvételt hirdet az alábbi munkakörök
betöltésére: autószerelő, autóvillamossági szerelő. A fényképes önéletrajzokat
várjuk: K-Autócentrum Kft, 2100. Gödöllő Dózsa György u. 88-90 vagy
info@chevroletkatona.hu címekre.
*INGATLAN BRÓKER, INGATLAN REFERENS MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK:
Kiemelt kereseti lehetőség, képesítés nem feltétel, idegen nyelvtudás előny.
Jelentkezés: csak írásban, fényképes önéletrajzzal. 2100 Gödöllő, Kossuth L. u.
34. zoltan.major@ingatlanbank.hu
*Nemzetközi pénzintézet gödöllői üzletigazgatósága min. érettségivel rendelkező kollégákat keres középvezetői, ill. hiteltanácsadói munkakörbe.
Jelentkezés: Kapás Mária: 30/515-8128
*Gödöllőn 10 éve működő szépségszalonba gyógymasszőr, pedikűrösmanikűrös és kozmetikus mellé vállalkozói igazolvánnyal rendelkező fodrászt
keresünk. VAGY 16 m2-es bútorozott (2 pultos) fodrászüzlet kiadó. T: Molnár
Tímea 30/313-6124
*Szadai melegkonyhás étterem gyakorlattal rendelkező szakácsot keres! Érd:
10-23-ig 28/404-692

*Veresegyházon működő IT Kódex Kft. (www.itkodex.hu ) Szoftverfejlesztőt
keres. Elvárások: fejlesztő tapasztalatok J2EE és/vagy .NET környezetben,
UML modellezési képesség, kommunikációs készség, képesség. Kínál: Magas
színvonalú szakmai munka; Tanulási lehetőség; Versenyképes jövedelem.
Jelentkezés: bea.bocker@itkodex.hu
*Korszerű mezőgazdasági gépek szervizelésére, javítására középfokú
végzettséggel munkatársat keresünk! Számítógép-kezelési ismeretek, gk-i
vezetői jogosítvány feltétel. AGRAMIR Kft Gödöllő. Tel: 30/414-7483
*Idősek Otthona felvesz ápolónőt, valamint szakácsnőt. Jelentkezés személyesen Szada, Kisfaludy u. 4. munkanapokon 8-15 óra között.
*Multinacionális pénzintézet minimum érettségivel rendelkező munkatársat
keres gödöllői irodájába befektetési és hiteltanácsadói munkakörbe. Tel:
20/472-3919
*Gödöllő, SZENT IMRE u. 6-10. alatti TÁRSASHÁZ KÖZÖS KÉPVISELŐT
KERES. A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a jelentkező
elérhetőségét, a képviselettel kapcsolatos képesítését, referenciáit, fontosabb
elképzeléseit, munkamódszereit és a vállalási díjat. Pályázatukat Dr. Szitás
Margit -2100 Gd, Szt. Imre u. 8., ill. Pf: 217.- várja jan.24.-ig.
*Azonnali belépéssel keresünk önállóan dolgozni tudó csőszerelőket budapesti
és gödöllői munkahelyekre. Tel: 70/537-2043, 20/919-6250
*Lehetőleg vendégkörrel rendelkező fodrászt keresek szépségszalonba vállalkozóként vagy alkalmazottnak. Tel: 30/331-5340
*Gödöllői sörözőbe fiatal pultost felveszek. Tel: 20/373-6100
*Könyvelőt és mérlegképes könyvelőt gödöllői munkahelyre felveszünk. Első
Hazai Lakópark Ép. ZRT. Tel: 20/971-4145
*Gödöllői munkahelyre nem dohányzó LAKATOS szakmunkást keresünk. Tel:
20/802-1287
*GÖDÖLLŐI ÁRUHÁZ TAKARÍTÁSÁRA DOLGOZÓKAT KERESÜNK. T:30/4822490
*Hírlap értékesítő munkatársat gödöllői és budapesti munkahelyre felveszünk.
Jelentkezni fényképes önéletrajz leadásával lehet a Gödöllő, Szabadság tér 9.
sz. alatti Inmedio Hírlapüzletben.
*Püspökhatvanba, szállodába szakképzett felszolgálót keresünk. Érd:
20/9970/218
*Gödöllői ABC kétműszakos munkarendbe pénztárost – eladót felvesz.
Szakképzett, gyakorlattal rendelkezők jelentkezését várjuk. Érd: 30/748-5873
*Bejárónői feladatok ellátására keresünk megbízható, referenciával rendelkező, komoly hozzáállású hölgyet, akinek munkája kiterjed a gyermekfelügyeletre, háztartási munkákra. Feltétel: személygépkocsi, rugalmas
időbeosztáshoz való alkalmazkodás. Érd: 30/606-3316
*KÖNYVELŐ IRODA KERES BÉRSZÁMFEJTŐ MUNKATÁRSAT gödöllői irodába
az alábbi feltételekkel: bérszámfejtésben, munkaügyi szabályozásban jártas,
legalább 3 év szakmai tapasztalat, felhasználói szintű számítógépes ismeret,
Maxoft rendszer ismerete előnyt jelent. KÖNYVELŐT budapesti irodába az alábbi feltételekkel: mérlegképes könyvelői végzettség, önálló munkavégzésre
képes, legalább 3 év szakmai tapasztalat, felhasználói szintű számítógépes
ismeret, Nagy Mahinátor ismerete előnyt jelent. Önéletrajzokat az alábbi
címekre várjuk: honestas@vnet.hu, HONESTAS Kft. 2100 Gödöllő, Pf.: 287.
*Gödöllői munkahelyre ÜZLETKÖTŐT keresünk. Elvárások: minimum középfokú végzettség, üzletkötői tapasztalat. A munkavégzés Budapesten és a
környező megyékben történik. Tel: 30/681-1284
INGATLAN
*Telek eladó Domonyvölgyben, panorámás, 800 négyzetméter. Érdeklődni
lehet a 20-9-424-062 tf-számon.
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-Kazinczy krt erkélyes 2 szobás konvektoros 2.
emeleti lakás 12,8 MFt
-Remsey krt-i 46m2-es 1,5 szobás erkélyes lakás 12,5 MFt
-Ambrus köz első emeleti nagy erkélyes 1,5
szobás lakás 13,5 MFt
-Béri B. u.-ban 80m2-es nappali + 3 szobás
magasföldszinti lakás, kerttel garázzsal, 42m2
beépíthető tetőtérrel 19 MFt
-Hegy utcában 971m2 telken 2005-ben épült
nappali + 3félszobás ház cirkó fűtés, garázs
19,8 MFt (lakást beszámít).
-Csanak mellett 890m2 telken 125m2es családi
ház nappali+ 3 szoba, 65m2 szuterén 1980-as
építésű 23,3 MFt.
-Kistarcsán 106m2 új ikerházi beépítésű
lakóház 355m2 telekkel kulcsrakészen 24,9 MFt.
-Isaszegen 1053m2 telken 137m2 2001-ben
épült újszerű ház 24,7 MFt.
-Szadán a Zalagyöngye u-ban 825m2 telken
kitűnő állapotú nappali + 2 szobás tégla
építésű családi ház (klíma, riasztó, víztisztító,
45m2 szuterén) 23,9 MFt.
-János u-ban magasföldszinti egyszobás konvektoros tégla lakás 9,8 MFt.

*Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2
lakással sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm
duplakomfort. Lakások saját terasszal, külön közművel és 2 utcára nyíló
saját bejárattal rendelkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek, irodának
ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-392-3635
*SÜRGŐSEN ÁRON ALUL ELADÓ Palotakerten tágas erkélyes 2 szobás
panorámás lakás.I.ár:10,3 M Ft 20-7722428
*GÖDÖLLŐN 4 szoba +nappalis családi ház gyönyörű parkosított kerttel dupla
garázzsal csendes kertvárosi utcában SÜRGŐSEN ÁRON ALUL ELADÓ. Iár:
33MFt 20-7722428
*Sürgősen eladó 60 nm-es,2 szobás, erkélyes, konvektoros(alacsony rezsijű),jó
beosztású, felújított fürdőszobás lakás a János utcában.I.ár.:11,5 M Ft 207722428
*Eladó azonnal költözhető családi ház Gödöllőn!932m2-es, széles telken
80m2-es, tégla építésű, 2 szoba + étkezős, felújított, új tetővel cirkófűtéssel.
Iár: 18,9 MFt. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT (20) 772-2429
*GÖDÖLLŐN két generációnak is alkalmas jó állapotú 150nm-es(+100 pince)
téglaépítésű Családi ház 1500nm-es kerttel alkalmi áron eladó. Iár: 20MFt 207722428
*GÖDÖLLŐN konvektoros 2,5 szobás erkélyes téglalakás sürgősen
ELADÓ.Iár:12,5MFt. 20-7722429 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
www.godolloihaz.hu
*GÖDÖLLŐN jó fekvésű 900nm-es 19 méter széles gondozott, kertvárosi telek
ELADÓ. Iár:15MFt 20-7722429
*SZADÁN építési telek 5 Mft-ért ELADÓ! GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT OTP
mellett 20-7722428 SZADA ÉS GÖDÖLLŐ legnagyobb telekválasztéka
irodánkban! www.godolloihaz.hu
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*KERTVÁROSBAN 3 és fél szobás családi ház Eladó. Iár 17,2MFt 20-7722429
*SZADÁN új építésű 2 szoba nappalis egyszintes CSALÁDI HÁZ dryvit
szigeteléssel, műanyag nyílászárokkal, modern burkolatokkal, D-NY-i fekvésű
szép telekkel ELADÓ. Iár:20,9MFt 20-7722429
*GÖDÖLLŐN 4 és félszobás 150nm-es jó állapotú családi ház sürgősen
ELADÓ.Iár:22,9Ft 20-7722428
*SZADÁN ÚJÉPÍTÉSŰ 110NM-es garázzsal összeépített Ikerház ÉV VÉGI
ÁTADÁSSAL ELADÓ Iár 19,5 Mft
20-772-2428 GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT
*SZENT ISTVÁN TÉREN csendes, erkélyes, klímás, riasztós jó beosztású, azonnal költözhető, 2 szobás lakás eladó! Iár: 12,3 MFt 20-7722429
*ELADÓ kis rezsijű, másfélszobás, TÉGLALAKÁS GÖDÖLLŐN a János utcában!
Konvektoros fűtés, alacsony közös költség. Iár 9,5 Mft 20-7722428 GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT
*GÖDÖLLŐN 2000-BEN ÉPÜLT 3 SZOBA +NAPPALIS CSALÁDI HÁZ 1000-es
telken eladó Iár21,9 Mft 20-7722429
*ELADÓ 1+2 FÉLSZOBÁS ERKÉLYES 64m2-es szép lakás GÖDÖLLŐ központjában. Egyedi fűtésmérő Iár11,4 Mft 20-7722429
*GÖDÖLLÖN Kertvárosban 3 szoba + nappalis ikerház eladó. Iár 26 MFt ÚJ
ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZAK NAGY VÁLASZTÉKBAN IRODÁNKBAN! GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 20-7722428
*KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT, LAKÁSOKAT,
TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT az
OTP mellett – SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-7722428 / 20-7722429
www.godolloihaz.hu
*Kiss József utcában 150nm-es szocpolképes újépítésű igényes kivitelezésű
családi ház eladó.Iár:42MFt 20-7722428
*GARÁZS! Egyetem melletti garázssoron eladó. Ir.ár: 520.000 Ft. Tel:
20/266-0256
*Tulajdonostól KIRÁLYTELEPI, szép fekvésű 1197 m2-es, akár ikerház
építésére is alkalmas saroktelek eladó. Érd: 70/333-4692
*Szadán aszfalt úttal építési telkek eladók. Iá: 9 M. T: 30/545-1690
*GARÁZS! a Kossuth-Remsey mélygarázsban 22 m2-es garázs 3,3 M-ért, a
János utcában 22 m2-es garázs 3 M-ért eladó. Tel: 20/446-7727
*Gödöllő központjában 4. em. téglaépület 2. emeletén eladó 64nm-es, 2
szobás, erkélyes, egyedi fűtésű lakás, pincével együtt. Ár: 14MFt. Tel.: 1/4103790, 30/225-3371.
*Ambrus Z. közben 49 m2-es, 1. emeleti, erkélyes lakás eladó. Iá: 13,5 M. Tel:
70/200-4046
*Gödöllőn, Rögesben, TESCO mögött 3 db építési telek 11800Ft/m2
irányáron, kedvező fizetési feltételekkel eladó! Tel: 20/252-0252
*ERZSÉBET krt-i 1 szobás 3. em. lakásom elcserélném 2 szobás egyedi fűtésű
lakásra, v. eladnám. HARASZT legszebb részén 2 szintes ház teljesen felújítva
eladó. T: 30/266-4789
*Gödöllőn, téglaházban 2 szobás, 2. emeleti, erkélyes, gázkonvektoros, felújított lakás azonnal beköltözhetően 12,5 MFt-ért eladó! Tel: 28/430-890,
20/435-7387, 20/5566-704
*SZILASLIGETEN 2 utcára nyíló megosztott telek, 550 m2 családi ház építésére
alkalmas és 611 m2 telek + 65 m2 ház tetőtérbeépítési lehetőséggel csendes,
szép környezetben együtt és külön eladó. Iá: 27 M Ft. Tel: 30/415-4188
*Palotakerten 3 szobás, 2. emeleti, napos, felújított (laminált, kőburkolat),
egyedi fűtéses lakás eladó. Zárt folyosó és pincerész, HÉV, busz, vonat 200m.
Iá: 13M. Tel: 70/520-9890
*Eladó Gödöllő, Kazinczy körúton 2. em. 58 m2-es, teljesen felújított, erkélyes,
konvektoros, vízórás lakás új konyhabútorral, zárható tárolóval. Iá: 12,7 M Érd:
20/495-3097
*Palotakerten jó állapotú lakás 10,3 M-ért, Királytelepen színvonalas családi
ház áron alul sürgősen iá: 34,9 M-ért, Antalhegyen felújított családi ház iá: 35,9
M-ért eladó. T: 20/771-4921

Hirdetés
*GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN FÖLDSZINTI 56m2 ERKÉLYES, FELÚJÍTOTT
LAKÁS ELADÓ. Tel: 20/9779-597
*Eladó Gödöllőn Ádám utcában 86 m2-es, 3 szobás családi ház 58 m2-es
szuterénnel 1496 m2-es telken. Iá: 24,9 M. Érd: 20/319-8760, 30/9618-682
*KAZINCZY körúton teljesen felújított 2. em. 55 m2-es, 2 szobás, erkélyes
lakás új műanyag ablakokkal ELADÓ V. KIADÓ. Iár: 15 M. Tel: 20/9948-199
*Gödöllőn Kossuth L. u. 1.-ben 33 m2 most épülő 1 szobás lakás sürgősen
eladó. Iár: 12 M Ft. A lakáshoz kocsibeálló tartozik. Tel: 20/410-5969
*Tágas, csendes Gödöllő belvárosi környezetben 90 m2-es lakás 25 m2-es
terasszal eladó. Tel: 70/278-0583
*Eladó Gödöllő-Blahán 300 m2 sarokteleken 2 generációs 2 szintes, 136 m2es összkomfortos családi ház. 2 szoba, 3,5 szoba, 2 fürdő, amerikai konyha.
Iá: 25 M T:30/478-8075
*Eladó Gödöllőn, Szabadka u. 2 szobás 1. em. lakás és Máriabesnyőn 850 m2
közműves belterületi telek érv. ép. engedéllyel. Esetleg csere kertes házra
értékegyeztetéssel. T: 20/255-9325, 16h után: 28/412-116
*PALOTAKERTEN 44 m2-es egyszobás lakás eladó. Szabályozható távfűtés.
Ár: 8,5 M. Tel: 28/430-478
*1,5 SZOBÁS JÓ ELRENDEZÉSŰ FÖLDSZINTI LAKÁS ELADÓ AZ AMBRUS
KÖZBEN. Érd: 20/466-8700
*Palotakerten eladó 2 szobás panellakás. A fűtés szabályozható, új szőnyegpadló, új festés. Iár: 10,5 M Ft. Érd: 28/410-995, 20/522-3162
*Gödöllőn, Szőlő utcában 3. emeleti 69 m2-es lakás eladó vagy gödöllői ill.
szadai házra cserélhető. Érd: 20/9520-016
*Sürgősen eladó Gödöllőn egy 140 nm-es 4 szobás, új építésű, nagyon
igényesen kialakított családi ház. ÁRON ALUL! Iár: 32 M Ft Tel: Tóth Andrea
30-415-7665
*Sürgősen eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában egy parkra néző 4. emeleti
62 m2-es 1 + 2 félszobás jó állapotú lakás. Iár: 13,2 M Ft Tel: Tóth Andrea
30-415-7665
*Sürgősen eladó Gödöllő központi részén egy teljes körűen felújított 116 nmes 3 szoba nappalis ikerházfél, 500 nm-es telekkel. Iár: 29,9 M Ft Tel.: Tóth
Andrea 30-415-7665
*Eladó Gödöllő központjában egy 2. emeleti 54 nm-es, 2 szobás, téglalakás.
Azonnal költözhető! Iár: 12,5 M Ft Tel.: Tóth Andrea 30-415-7665
*Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben csendes, nyugodt környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.: 30/5623475
*Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház melléképülettel,
kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal.
Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: 20/3135816, 30/562-3475
*Gödöllőn, Királytelepen 410 m2-es telken 2004-es építésű, 140 m2
alapterületű családi ház eladó (Fszt: előtér, nappali, konyha – étkező, kamra,
fürdőszoba. Em: 3 szoba, fürdőszoba, előtér és terasz, garázs.) Iár: 29,9 M.
Érd.: 20/569-4319
*Gödöllőn, Kazinczy lakótelepen jó állapotban lévő 4 em. házban 1. emeleti 64
m2-es lakás eladó! (Előszoba, konyha, WC, 2 szoba, erkély, a lakáshoz pince,
kisebb tároló is van. Iá: 12,7 M) Tel: 20/569-4319
*Kétszobás, konvektoros, nem felújított 51 m2-es lakás eladó, 10,5 M-ért.
Érd: 20/340-4861
*Gödöllőn a János utcában magasföldszinti, 60 nm-es felújított, világos, kétszobás nagykonyhás lakás új konyhabútorral 2008. júliusi kiköltözéssel vagy
tovább bérléssel tulajdonostól eladó. Iár: 13,8MFt. Tel.: 20/599-5569,
20/317-4323
*Panorámás, 1200 nm-es telek Gödöllő Erdőszél utcában, 23 m-es utcafronttal, víz, gáz, villany bekötve, eladó. Ár: 10,5 mFt. Tel.: 20/964- 1386.
*Gödöllőn eladó egy 140 m2-es 2002-ben igényesen épült két generációnak
alkalmas ház 1000 m2-es telekkel. Tel.: 30/924-6807

*Budapest XXII. ker-ben eladó egy 54 m2-es 2 szoba összkomfortos
téglaépítésű társasházi lakás garázzsal, tárolóval, parkosított udvarral.
Rendkívül alacsony rezsi, jó közlekedés. Ház, lakás csere is érdekel. Tel.:
30/924-6807.
*Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes családi ház két
fürdőszobával, nagy terasszal, garázzsal, 1000 m2-es telekkel, ásott kúttal,
kiváló közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807
*Veresegyházon, strand és gyógyfürdőhöz 5 percre 2 szobás, cirkó és
vegyes tüzelésű, téglaépítésű, belül felújított ház eladó. Iár: 18,5 M Ft. Tel:
20/940-6569
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MINDEN KEDVES
ÜGYFELÜNKNEK BÉKÉS,
BOLDOG KARÁCSONYT ÉS ÚJ
ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*A Fenyvesben 1454 nm-es, saroktelken 3 szintes, 220 nm-es, 6 szobás
családi ház SÜRGŐSEN eladó.
Irányár: 20,0 mFt
*A TŰZTOTORONY-HÁZBAN 100
nm-es lakás SÜRGŐSEN bérbeadó.
Bérleti díj: 100 eFt / hó +rezsi
*BÉRBEADÓ GARÁZS 15 e. Ft/hó a
Március 15. utcában.
*A Kertvárosban osztatlan közös
telken, 70 nm-es, nappali+2 fél szobás házrész eladó. Irányár: 14 mFt.
LAKÁSOK:
*A Máriabesnyő Lakóparkban 74 nmes, tetőtéri (nappali + 2 háló), 2005-ben
épült, igényes, padlófűtéses lakás,
tárolóval, garázzsal. Iá: 18.4 mFt.
*A Szent János utcában 42 nm-es,
1,5 szobás, magasföldszinti, felújított, téglaépítésű,
konvektoros,
erkélyes lakás eladó. Iár: 11mFt.

* A Máriabesnyő Lakóparkban, erdő
mellett 69 nm-es, első emeleti
(étkező konyha, nappali + háló),
2002-ben épült, igényes, erkélyes,
padlófűtéses lakás, tárolóval, saját
parkolóval eladó. Iá: 19.5 mFt.
*A központban 72 nm-es, nappali+ 2
szobás, 2003-ban épült, első emeleti,
erkélyes lakás saját parkolóval
eladó. Irányár: 25,5 mFt.
*A Kossuth L. utcában 55 nm-es,
negyedik emeleti, 2 szobás, felújított
lakás, egyedileg szabályozható
távfűtéssel eladó. Irányár: 13 mFt
*Az Erzsébet királyné körúton 63 nmes, harmadik emeleti, 2,5 szobás,
erkélyes, lakás eladó. Iár: 13,8 mFt.
*NAGYTARCSÁN a Petőfi Lakótelepen új építésű, 3. emeleti lakások
(padlástérrel) 52-107 nm-ig, 12,9-15,9
mFt-ig. márciusi átadással eladók .
*SZILASLIGETEN
a
Rózsakert
Lakóparkban 216-270-nm lakóterületű, új építésű, igényes sorházi
lakások, garázzsal 170 ezer FT/nm
áron eladók.
* KISTARCSÁN az AUCHAN mellett
most épülő135 nm-es ikerházi lakás kb.
70 %-os készenléti állapotban 20 mFtért eladó (kulcsrakészen. 28,6 mFt).
*
A Paál László közben 1+ fél
szobás+
étkezős,
51
nm-es,
téglaépítésű,
gázkonvektoros,
negyedik emeleti lakás (a ház előtt
parkoló) eladó. Iá: 12,4 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ KÖRNYÉKÉN:
*VERESEGYHÁZON 2001-ben épült,
igényes 397nm-es, nappali+3 szobás
családi ház (fedett úszómedence,
kétállásos garázs, mosókonyha)
1397 nm-es, panorámás telken
eladó. Irányár: 89 mFt
*
KARTALON, aszfaltos utcában,
1296 nm-es telken háromszintes,
300 nm-es, 3 lakásos családi ház
(fúrt kút, garázs) eladó. Iá: 42 mFt.
*VERESEGYHÁZON 110 nm-es, földszintes, nappali + 3 szobás családi
ház, 400-nm-es közművesített telken
eladó. Irányár: 20,8 mFt.
* VERESEGYHÁZON most épülő 130
nm-es, kétszintes, nappali+3 szobás
családi ház, 410 nm-es közművesített telken eladó. Iá: 29,8 mFt.
*CSÖMÖRÖN, 110 nm-es, nappali +2
szobás, földszintes felújítandó ház,
630 nm-es telekkel eladó. Iár: 18 mFt.
*HÉVÍZGYÖRKÖN, 1169 nm-es
telken 3 szobás , 120 nm-es családi
ház( melléképületek, fúrt kút, pince)
eladó. Irányár: 12,5 mFt
*ASZÓDON 139 nm-es , kétszintes,
kétlakásos családi ház 464 nm-es
telken, csendes, panorámás utcában
eladó. Ir: 17 mFt
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*Isaszeg központjában, főútvonalon eladó 88m2-es, földszintes ház 800 m2es ápolt gyümölcsös kerttel, vállalkozásra is alkalmas. Iár: 12 M. Tel: 20/4171443, 28/494-369
*Másfélszoba összkomfortos tanácsi bérlakásomat nagyobbra cserélném. Tel.
06-70/630-2865
*Gödöllőn a Blahai részen, csendes környezetben KEDVEZŐ ÁRON eladó
1985-ben épült, 100 nm alapterületű, 3 szintes családi ház, 1705 nm-es
telekkel – esetleges átalakításhoz szükséges építési engedéllyel –Iá: 19
mFt Tel.: 20-919-4870
*Gödöllőn ÁRON ALUL sürgősen eladó 280 NM hasznos lakóterű, nappali + 3
szobás, 2 fürdőszobás, szinteltolásos családi ház (beépített bútorok, egyedi
nyílászárók, elektr. kapu, kaputelefon, ipari áram), 2 beállásos garázzsal,
pincével, 700 NM-es telekkel. IÁ: 33 mFt
*Gödöllőn a Királytelepen eladó 76 nm alapterületű, 2 szoba összkomfortos,
részben felújított családi ház garázzsal, kis pincerésszel, 986 nm-es gondozott
telekkel. Iá: 18,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Fácán-soron az új lakóparkban eladó színvonalas kialakítású, 65
nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes lakás, egyedi mérőórákkal, saját tárolóval. Iá: 20
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Harasztban 2 lakásos társasházban 107 nm lakóterű, nappali + 3
szobás, kétszintes felújított családi ház 360 nm-es saját telekrésszel. Iá: 21
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Nagyfenyvesi részen barátságos környezetben eladó 2 lakásos
társasházban, 1994-ben épült 90 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás kétszintes lakás különálló garázzsal, melléképülettel, 516 nm-es saját
(sarok) telekrésszel. Iá: 24,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Fenyvesben ÚJ ÉPÍTÉSŰ 2 lakásos ikerházban, 141 nm hasznos
lakóterű (+garázs), amerikai konyhás nappali + 3 és fél szobás lakások, 572
nm-es saját telekrésszel leköthetők. Hitel, szoc.pol. felvehető. Iá: 31 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870
*Gödöllőn a Kertváros egyik legkeresettebb utcájában 100 nm-es, 2 + fél
szobás polgári családi ház 1000 nm-es, ősfás telekkel. Iá: 32 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn (Palotakerten) III. emeleti, 60 nm-es, 2 szobás erkélyes lakás. Iá:
10,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában, 64 nm-es, 2 + fél szobás, teljesen felújított erkélyes lakás (új - burkolatok, konyhabútor, szaniterek, radiátorok-; biztonsági ajtó, riasztó, erkélyen előtetővel). Iá: 14,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a központban III. emeleti, 59 nm-es, 2 szobás jó állapotban lévő,
Kastélyra néző erkélyes lakás. Iá: 11,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Kossuth L. utcában III. emeleti 62 nm-es, 2 szobás (1+2xfél
szobássá alakítható) erkélyes lakás, saját ill. közös tárolóval. Iá: 12 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Belvárosban I. emeleti, teljesen felújított, színvonalas kialakítású,
80 nm-es (2 + 2 x fél szoba, étkező, spejz, fürdőszoba, 2 wc) erkélyes lakás,
új beépített konyhabútorral, zárható pincerésszel. Iá: 20,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Blahai részen 80 nm alapterületű, nappali + 2 szobás ÚJ ÉPÍTÉSŰ
ikerházi lakások garázzsal, egyenként 400 nm-es panorámás telekrésszel leköthetők. Iá: 27 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
*Szadán 100 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás tetőteres ikerház-lakások garázzsal, nagy terasszal, 430 nm-es saját telekrésszel leköthetők. Iá: 19,5 mFt. (Szoc.pol felvehető). FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn az Antalhegyen, 1000 nm-es (33m-es utcafronti szélesség)
panorámás, belterületi üdülő övezeti telek – 15 %-os beépíthetőséggel – eladó.
Víz, villany a telken. Iá: 10,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn az Antalhegyi részen 860 nm-es (24 m-es utcafronttal), belterületi
építési telek eladó. Minden közmű az utcában. Iá: 12 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Kerepesen a sportpálya közelében családi házas csendes környezetben eladó
677 nm-es belterületi építési telek, rajta egy 110 nm alapterületű egyszintes
családi ház kész alapjával (érvényes építési engedéllyel, tervrajzzal). Iá: 7,9
mFt. Érd.: 70/3225-239
*KIRÁLYTELEPI TELEK ELADÓ 750 m2-es, 20m-es utcafrontú,
összközműves, műút melletti. Ár: 14MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100
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*ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁS! Szent János utcában 50 m2-es, 2 szobás, egyedi fűtésű. Ár:14,95MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Szent-János utcában 113 m2-en 82 m2-es
eladótér, iroda, áruátvevő, öltöző. Ár:400.000,-Ft/m2 INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ LIFTES HÁZBAN 63m2-es, 2szobás, nagy-teraszos,
egyedi fűtésű, minőségi, beköltözhető állapotú lakás. Ár:18,8MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ LAKÁS! Remsey körúton, 90m2-es, nappali+3szobás, nagyerkélyes lakás. Külön garázs is eladó. Ár:24,4MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Gödöllő központjában, 3.emeleti, 2 szobás,
jó állapotú, 59m2-es lakás. Ár: 12,2MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100
*FELÚJÍTOTT LAKÁS! Gödöllő központjában 2 szobás, erkélyes, 1.
emeleti, igényesen felújított lakás. Ár: 12,6MFt. INGATLANBANK Major
Zoltán 06704562100
*FELÚJÍTOTT LAKÁS! Központban 72m2-es, 3szobás, teraszos, világos lakás, új burkolatokkal, nyílászárókkal, fűtőtestekkel. Ár: 16,8MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*AZONNAL KÖLTÖZHETŐ LAKÁS! Kossuth L. utcában, újszerű, nappali+3szobás, nagy teraszos, légkondicionált lakás. Ár: 26MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*ÚJSZERŰ, EGYEDIFŰTÉSŰ LAKÁS! Gödöllő központjában, 105m2-es,
téglaépítésű, nappali, 2+1/2szobás, 2fürdőszobás, kocsi-beállós. Ár:
27MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*ÉPÜLŐ IKERHÁZI LAKÁSOK! Gödöllő Fenyvesi részén, kétszintes,
160m2-es, nappali+4szoba, terasz, garázs. Ár: Kulcsrakészen 33MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
ALBÉRLET
*Gödöllőn a Kertvárosban KIADÓ 140 nm-es, új építésű, nappali + 3 szobás,
színvonalas külső és belső kialakítású kétszintes ikerház-fél garázzsal (+
mosókonyha, gardrób, konyhai gépesítés, klíma, Internet), parkosított telekkel,
díszkerttel. Érd: 20/9194-870
*Palotakerten 1 szoba összkomfort magasföldszinten, teljesen felújítva, új
bútorral kiadó. Tel: 30/9446-816, 28/414-136
*Kiadó szobát keresek egy fő részére Gödöllő Központban fürdőszoba
használattal: 06-205-263-425. Háztartásba esetleg besegítek.
*Gödöllő városközpontban 75 m2-es nappali + 2 szobás földszinti, utcai
bejáratú lakás jó parkolással iroda v. lakás céljára kiadó. Tel: 30/9617-621
*80 m2 új építésű családi ház kiadó Gödöllőn. Tel: 70/581-8205
*Ingyen lakrészt adok kevés házimunkáért egyedülálló nőnek. Szabó. Tel:
28/421-255, 20/228-8434
*Kiadó tetőtéri lakás 2 szobás, külön bejárat, garázs lehetőség, kis rezsi.
Irodának, lakásnak is megfelelő. Tel: 30/307-7314
*Kiadó külön álló épületben 1 szobás, étkezős, beépített konyhás, összkomfortos lakás kertkapcsolatos garázsbeállással, szép, rendezetten. Tel: 30/3077314 jan. 1.-től.
*Gödöllőn, centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes családi házban, külön
bejáratú 50 m2-es, összkomfortos bútorozott lakás kiadó (kábel Tv +Internet).
Tel: 20/914-2007
*Gödöllőn, Fácán soron egyetemhez, HÉV-hez, vasúthoz közel 1 szobás földszinti lakás kiadó. Tel: 30/431-9239
*KIADÓ GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 2 szobás, erkélyes lakás. Tel: 30/321-0564
*Csendes, nyugodt környezetben Gödöllő Kossuth L. utcában 1. em. 2 szobás
kényelmes, bútorozott lakás igényesnek hosszútávra is kiadó. 55 E Ft/hó
+rezsi + kaució. T: 70/584-5150
*Gödöllő központjához közel családi ház januártól hosszútávra kiadó. Bérleti
díj: 60 E Ft/hó + rezsi. 1 havi kaució. Tel: 30/3017-165
*Gödöllőn a központban 2 szobás, bútorozott lakás kiadó. Bérleti díj: 55 E
Ft/hó + 2 havi kaució. Tel: 20/422-2998
*Gödöllőn, Szt. János utcában kiadó egy 4. emeleti, 2 szobás, gázkonvektoros
lakás. Tel: 30/9605-917
*Egyetemhez, Kastélyhoz, állomáshoz közeli 2 bejáratú bútorozott, főbérlő
nélküli, társbérletnek v. irodának, üzletnek alkalmas lakás részben v. egészben
kiadó. 28/418785(este)
*1 szoba konyha, fürdőszoba Gödöllő – Besnyőn kiadó 60 E Ft melegen +1
havi kaució. Érd: 28/419-456
*AZONNAL KÖLTÖZHETŐ, felújított, félig bútorozott 3. emeleti, 2 szobás lakás
kiadó HÉV, busz, vonat, egyetem közelében. 55 E Ft. + rezsi. Érd: 30/230-7740
*Gödöllő központjában másfél szobás lakás kevés bútorral kiadó. Bérleti díj 50
E + kéthavi kaució. Tel: 20/967-1508
*Albérlet kiadó! 30 m2 lakrész kiadó. Tel: 70/250-3276
*Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
*Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy 64 nm-es, 2 szobás,
étkezős, egyedi gázfűtéses, összkomfortos lakás, garázs beállási lehetőséggel
60.000 Ft/hó + rezsiért. Érd.: 20/951-4746
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*Városközpontban különbejáratú szoba fürdőszoba használattal kiadó. Tel.:
(70) 571-7621.
*Gödöllő központjában Szt. Imre utcában 100 m2 alapterületű 2szintes ingatlan jó megközelítési és parkolási lehetőséggel, 20 m2 utcafronti erkéllyel iroda
v. lakás célra hosszútávra kiadó.20/9344-135
*1 szoba összkomfortos kertes lakás külön bejárattal teljesen berendezve 35
E-ért kiadó, Gödöllő végállomásnál kis rezsivel, kábel tv-vel, kocsibeállási
lehetőséggel. 20/243-3410, 28-417-125
KIADÓ
*Garázs beállóhely kiadó Gödöllőn a Szőlő utcában. Érdeklődni lehet a 20-9424-062 tf-számon.
*KÁVÉZÓ TEÁZÓ ÁTADÓ BERENDEZÉSSEL, ÁRUKÉSZLETTEL CSALÁDI
OKOK MIATT GÖDÖLLŐN, KOSSUTH L. UTCÁBAN. IÁ: 3,2 M Ft. Tel:
30/2676-966, 30/9668-670
*Könyvelői vagy ügyvédi irodának lakás kiadó Gödöllő belvárosában, a
Tűztorony-házban. Tel: 20/9123-651
*Zsámbokon 17 éve működő Vas-műszaki bolt (160m2) áruval, eszközzel, tartozásmentes céggel eladó. Tel: 70/333-0636
*Gödöllőn, KÖZPONTBAN bevezetett 120 m2-es helyiség kialakított parkolóval irodának, magánrendelőnek szép környezetben kiadó. Tel: 30/307-7314
*KONDITEREM teljes berendezéssel, szaunával kiadó. Tel: 30/307-7314
*Üzlethelyiség, raktár, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel:
20/945-5583.
*Gödöllő központjában üzlethelység kiadó. Érd.: 30/950-9396.
SZOLGÁLTATÁS

*Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok
gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.:: 30/851-8763.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig,
2 órán belül. Tel.: 30/300-6200. www.hutogepszereles.hu
*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel.: 70/2479072. www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók,
kazánok szervize 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622. www.csoszereles.hu
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók,
családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés
jegyzőkönyvvel. Tel.: 70/241-8999.
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása
0-24 óráig. Tel.: 70/613-5662.
*GÁZFELCSER! Kazánok, cirkók, vízmelegítők, konvektorok szezon előtti
karbantartása, javítása garanciával. -5°C alatt fűtőkészülék javítás 2
órán belül. Tel.: 20/478-4285.
*HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN
SEGÍTJÜK ÖNT. T: 06-20/411-7473 Köszönjük bizalmát!
*VAN JOGOSÍTVÁNYA? DE NINCS GYAKORLATA? Régóta nem vezet?
Hívjon bizalommal, -segítek! Homoki Gábor szakoktató. Tel: 20/450-1780
*KÖNYVELÉS! Regisztrált mérlegképes könyvelőként vállalom egyéni vállalkozók, BT-k, KFT-k teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, bevallások
készítését, havi egyszeri díjmentes kiszállással. T: 20/225-3423, 28/404-651

*Friss nyugdíjas LAKATOS MESTER sok év tapasztalatával minőségi
munkákat vállal. Tel: 70/540-1044
*KANDALLÓ ÉPÍTÉS, TERVEZÉS, KOMPLETT KIVITELEZÉS, INGYENES
HELYSZÍNI FELMÉRÉS. Ajándék tűzpiszkáló szett. Bemutatóterem: Göd, Fő
út. Tel: 20/455-8239, 20/208-3595
*Villanybojler tisztítás, javítás. Kisebb villany ill. vízszerelési munkákat
elvállalok. Tel: 70/528-9720
*AJÁNDÉK UTALVÁNY KARÁCSONYRA! Szeretteinek. Test-, csoki-,
fogyókúrás masszázs cm-ben mérhető! Várom régi és új vendégeimet. HSSzépségszalon Tesco mellett. Kisné: 70/251-7017
*Gyógylábápolás nyugdíjasoknak 900Ft-tól is. Tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastaggombás, benőtt köröm, szakszerű kezelése, ápolása.
Talpmasszázs. 25 év szakmai gyakorlat. Bárándi József T: 20/532-7275.
*KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi kárpitos
bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: 28/486-029, 70/384-8711
*TAKARÍTÁST, bármiféle házi munkát vállalok. Tel. 28/418-204
*Megbízható brigád vállalja családi házak teljes körű kivitelezését, lakások
felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás,
festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/434-9328
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel.:
30/9229-553.
*Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid határidőn belül.
Tel.: 70-944-2377
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel.:
20/9133-165
*Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak.
Internetes adóbevallások készítése. Tel.: 28/407-122.
*UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
*Gyógymasszázs, shiacu (japán), Sakjamuni Buddha (Tibeti) módszerek. Az
öngyógyító folyamatok felerősítése acupresszúrás kezeléssel az egész test
felületén a meridiánpontok masszírozásával. Időtartam kb 50 perc. Tel.:
70/701-9510
*Újra indítom masszírozásomat, hagyományos mellett: lávaköves, lomilomi, csoki, fogyasztó, vákuumos masszírozással. Várom az ön hívását! Tel:
28/418-005, 30/502-4148 Jupál

*REDŐNY-, RELUXA-JAVÍTÁS, GURTNI-CSERE. KÖNYVET, KÉPREGÉNYT, DVD
FILMET, CD-t VESZEK. Károlyi Péter. Tel.: 20/368-5888.
*20% ÁRENGEDMÉNNYEL VÁLLALUNK SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST, VÍZ- GÁZ- FŰTÉSSZERELÉST, KŐMŰVES MUNKÁKAT, HIDEG ÉS
MELEG BURKOLÁST, ASZTALOS ÉS ÁCS MUNKÁKAT. ÁRAJÁNLAT INGYENES.
ÉPÍTŐIPARI GENERÁL KIVITELEZÉS. TEL.: 28/415-581, 20/9361-233.

A Gödöllői Szolgálat következő száma
2008. január 10-én jelenik meg
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*PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép
munka! Tel.: 70/505-1177.
*KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-8 tonnáig az ország egész területén, szükség szerint dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény.
Mindent és mindenkor! Molnár József Tel: 28/421-134; 30/9593-804.
*Gyesen lévő anyukaként idősek látogatását, segítését (2 éves kislányom
kíséretével vagy nélküle) vállalom. Tel.: (30) 489-4940
OKTATÁS
*Művészeti szakközépiskolák, tagozatok, szakiskolák felvételijére
felkészítő rajz-, festészeti oktatást vállal festőművész művésztanár
Gödöllőn. Tel: 28/432-025, 30/967-0842
*Zongora, orgonatanítást ill. magánének korrepeticiót vállalok! Házhoz is
megyek (esetleg). Tel: 06-70-250-3276
*Tanítói végzettséggel általános iskolai korrepetálást vállalok.
Dyslexiások fejlesztésében is segíthetek. Tel.: (30) 489-4940
ADÁS~VÉTEL
*MEGNYÍLT! MINŐSÉGI HASZNÁLT RUHÁK KILÓS ÁRON! Gödöllő, Szt.
János u. 5. Szolgáltatóház emelete.
*Jó minőségű, bontott gázkonvektorok, TŰZIFA eladó. Tel. 20/9332081, 20/9611-688
*Jó minőségű modern konyhabútor igényesnek 14 részből 50 E Ft-ért
eladó. Érd: 28/419-456
*Amerikából hozatott elegáns, exkluzív szövet ülőgarnitúra, 3-2-2 +
végzárók + asztal, sürgősen eladó 550 E Ft-ért. Tel: 70/382-1439
*Eladó egy 54 m2-es hasznos területű tetőteres (alapterület: 34 m2)
PÓNI típusú téliesített FAHÁZ 300.000 Ft-ért. Tel: 20/378-9455
*OLAJSÜTŐ ÉS INDUKCIÓS FŐZŐLAP ELADÓ. Tel: 06-20-3343-500
*3+2+1 ülőgarnitúra, szőnyegek, íróasztal, csillár eladó. 20/9455-583
*Eladók: 70 x 70 cm-es fiókos-polcos szekrény (5 ezer Ft), 30 x 60 cmes faliszekrény (3 ezer Ft), szobai taposó kondigép (4 ezer Ft), új, bőr
diplomatatáskák (8 és 10 ezer Ft), új sztereó sétáló walkman (2 ezer Ft),
original Beck-késkészlet, bárddal, grillollóval (20 ezer Ft), 80 x 30 x 45
cm-es kétrészes, műanyag szennyesruhatartó (2 ezer Ft), 2 db új, 2,5 x
40 x 40 cm-es, zöld hokedlitető (1 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309

Hirdetés
*Eladók: S méretű, új, világos bőrkosztüm (20 ezer Ft), 38-as világosbarna, ľ-es női átmeneti kabát (15 ezer Ft), új, fekete, L méretű női bőrdzseki (12 ezer Ft), új, fekete, 42-es hosszú, női bőralj (10 ezer Ft). Tel.: (20)
358-5309
*Vásárolnék gázpalackomhoz jó állapotban lévő 2 lapos gázrezsót, 220as gyári betonkeverőt, használt, de még használható zsaludeszkát. Tel:
20/486-6682
*Samsung E250 fekete mobiltelefon, 2007. márciusi, pannonkártyás,
újszerű állapotban eladó. Iá: 15 E Ft. Tel: 20/940-6569
*Oriflame termékek rendelhetők. 30/593-2580
*Sürgősen eladó 1,5 éves INOX (kombinált) hűtőgép, zöld (subás) szőnyeg
180×120cm, kék-sárga kockás kanapé: 155×200cm 2 db fotellel, lábtartóval. T: 30/2038-834
TÁRSKERESŐ
*Csinos, arányos testalkatú, fiatalos, negyvenes nő keresi életvidám,
jóképű, humoros párját nemcsak ünnepekre. 2101 Gödöllő, Pf: 505.
*Minden meglévő és leendő társkereső ügyfelemnek meghitt karácsonyi
készülődést, Békés ünnepeket kívánok! Továbbra is minden korosztályt
várok szeretettel. „Éva” társközvetítő. 20/967-4009, 30/228-4096,
70/546-2484
EGYÉB
*FORD Tranzit lakóautó felszereléssel (9 személyes kisbusz) friss vizsgával eladó. TRABANT Kombi alkatrésznek, 10000Km-es gyári motorral,
sok új alkatrésszel olcsón eladó. MERCEDES 123-as, 240 dieselhez sok új
alkatrész eladó. Tel.: 1/409-0875, 30/941-3345.
*Családtagnak keresünk gödöllői parkos otthonunkba 60 év körüli,
egyedülálló, nem dohányzó, kultúrált nyugdíjas hölgyet, aki családi vállalkozásunkban részt vesz. Szükséges: 1,5-2 szobás saját tulajdonú lakás.
T: 20/9330-591
*Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, selyemfű méz, akác-hársméz 1060 Ft/kg + üveg.
Napraforgó, repceméz 860 Ft/kg +üveg. 720 ml-es csavaros tetejű
befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3.
Tel.:28/417-913
*Mézakció Gödöllőn! Export minőségű akácméz 850 Ft/kg, vegyes 600
Ft/kg, hárs-, selyemfű méz 700 Ft/kg áron. 3, 15 kg-os kiszerelésben
eladó. Tel.: 28/511-736.
*Betéti társaság eladó. Érd: (20) 350-8592

H-P.: 9.30-17.30-ig Sz.: 9-12-ig

2007. december 20.

2007. december 20.

Futsal NB I. – Könnyed győzelem zárásként

Dobogón a Gödöllő
December 17-én idei utolsó bajnoki mérkőzését játszotta a Megatherm-Gödöllői SK teremlabdarúgó csapata a budafoki Colorspectrum Aramis ellen, amelyen magabiztosan nyertek a
mieink (3–1), így a dobogó 3.
fokán töltik a karácsonyt Tóth
Gyuláék.
Már a találkozó elején a mieink kezdeményeztek, ennek ellenére mégis a
vendégek szereztek vezetést. Az első
félidőben Szente Tamás révén sikerült
egyenlíteni a játékot inkább ölő, mint
játszó Aramis ellen (1–1). A második
félidő közepéig tartották magukat a
budafokiak, ekkor Takó Csaba, majd
a véghajrába fordulva kisbüntetőből
Fekete Viktor talált be a vendégek kapujába, magabiztossá téve ezzel a hazai győzelmet. Nem volt nagy iram,

de hozta a kötelező győzelmet a csapat, ezzel továbbra is szorosan tapad
az első helyen holtversenyben álló
Szentes, Mezei-Vill párosra a Megatherm-GSK.
Futsal NB I., 10. forduló:
Megatherm-Gödöllői SK – Colorspectrum Aramis 3–1 (1-1)
Gól: Szente T., Takó Cs., Fekete V.
További eredmények: Mezei-Vill –
Szeged 1–0; Cső-Montage – Szentes
1–4; EMT Győr – Újbuda 3–5; Fortuna – Arrabona 4–9; RFC Csömör –
FTC 10–1
Az élmezőny a 10. fordulót követően:
1. Szentes 24 p., 2. Mezei-Vill 24 p., 3.
Megatherm-GSK 20 p. (9 mérkőzés)

Utánpótlás – Oktattak a fiatalok Szentesen
Az elmúlt szombaton Szentesen ven-

Vívás – Felnőtt Magyar Bajnokság

Három gödöllői bronz
December 14-16. között került
megrendezésre a GEAC vívószakosztálya által a Felnőtt Országos Vívó Bajnokság Gödöllőn.
A gödöllőiek három bronzérmet
(egyéniben Gémesi Csanád, csapatban a férfi és a női csapat lett
3.) és egy hetedik helyet szereztek.
Gémesi Csanád a pénteki selejtezőben
még csak megfelelő, a szombati 16-os
tábla küzdelmeire azonban már jó formába lendült. A nyolc közé a BSE versenyzőjét, Kocsis Zsoltot verte 15:4-re,
majd a négyért a kétszeres felnőtt világbajnok Nemcsik Zsoltot győzte le 15:14
arányban. A nagy rutinnal bíró Nemcsik
ellen, mindvégig remekül és taktikusan
vívott a GEAC versenyzője és a döntő
találatot végül Gémesi Csanád vitte be,
így nagy skalpot elérve került a legjobb

négy közé. A döntőbe jutásért a későbbi
győztes Nagy Páltól kapott ki 14:15-re a
gödöllői vívó, és végül a harmadik helyezést szerezte meg.
A GEAC női kardcsapata a nyolc nevezett csapat közül a harmadik lett. A 4ért a Nagykanizsát verték a lányok meggyőző vívással 45:27-re. A döntőbe jutásért kicsit szétestek a lányok fejben, és
így vereséget szenvedtek a Vasas csapata ellen. A bronzcsatára összeszedték
magukat a mieink és a BVSC együttesét

45:36-ra győzték le, így a dobogó harmadik fokára állhattak fel. A csapatban
vívtak: Benkó Réka, Kerecsényi Fodor
Georgina, Nagy Petra és Kelemen Csiki
Tünde.
A gödöllői férfi kardcsapat a 16-os
táblán a Sárvárt verte, majd a Budavár
néven szereplő BSE-és fiúkat. A döntőbe jutásért a BSE első számú csapatával
kerültek össze, akikkel az első négy aszszóban még fej-fej mellett haladtak, aztán a BSE-ések egyre nagyobb előnyre
tettek szert. A végeredmény végül 33:45
lett. A bronzmeccsért a Kárpáti egyesület volt az ellenfél. A fiúk kivétel nélkül
jól vívtak és igazi csapatként egymásért
küzdöttek a páston. Ennek köszönhetően sikerült is megnyerni a meccset, így
újabb 3. helynek örülhettek a GEAC vívói. A csapattagok: Gémesi Csanád,
Gáll Csaba, Gémesi Bence, Bokor Gergely és Kovács Bendegúz. A női tőr
egyéni számában Jeszenszky Szilvia (edző: Czakel István) hetedik lett

Utánpótlás – Nemzetközi és
hazai sikerek
A GEAC tőrözői november 24-én

Sakk – Döntetlenek itt, siker és kudarc ott

Sikeres idényzárás
A Gödöllői Sakkbarátok Egyesületének első csapata értékes döntetleneket ért el az NB II-es sakk csapatbajnokság őszi utolsó két mérkőzésén. A
csapat előbb hazai környezetben játszott és remizett a szolnokiak ellen,
majd az utolsó őszi játéknapon a tabella 2. helyén álló Jászberény vendége-
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ként ért el nagyszerű eredményt a
GSBE I. A tavaszi, remélhetőleg jobb
folytatást a 10. helyről várhatja a gödöllői együttes.
A Pest megyei sakk csapatbajnokság
I/A osztály Hoschek László csoportjában a GSBE III. hazai pályán játszott
és aratott nagyarányú győzelmet a Du-

dégszerepelt U21-es futsal csapatunk
az utánpótlás bajnokság legutóbbi játéknapján és könnyed játékkal, magabiztos győzelmet aratttak a srácok. A
végeredmény önmagáért beszél: 14-3.
A szentesi derbi első félidéjében még
jól tartották magukat a hazai fiatalok,
és ekkor még csak kettő góllal vezettek a srácok (3-1), de a második húsz
percben szép találatokat elérve 11 gólos különbségű győzelmet aratottak a
fiatalok, ezzel a csapat továbbra is vezeti a bajnokság keleti csoportját, 5
győzelemmel és egy döntetlennel. Tokai Norbert edző távollétében Pintér
Róbert technikai vezető kísérte el a
csapatot a mérkőzésre.
U21-es bajnoki mérkőzés, keleti
csoport:
Szentes – Megatherm-Gödöllői SK 314 (1-3)
Gólszerzők: Száraz Szabolcs (4), Katona Miklós (2), Nagy Roland (2),
Tyukodi Gábor (2), Bita László (2),
Harnisch Ákos, Tóth Péter.
-tl-

Salzburgban léptek pástra. A kadet
versenyen 11 ország 111 versenyzője
szerepelt és Fekete Gábor tanítványa,
Steiner Dániel remek vívással az ötödik helyen végzett. A lányok mezőnyében Varga Zsuzsanna 78 induló
közül a 7. helyet szerezte meg.
Ugyanezen a hétvégén Somorján,
gyermek nemzetközi versenyen három ország részvételével, Liszkai Tamás versenyt nyert. Edzője Fekete
Gábor. A lányok versenyén a 2. Varga
Bea (edzője, Steiner Ádám) a 3., pedig Varga Anett lett.
December első hétvégéjén a GEAC
leány tőrcsapat, az országos Reménységek tornáján, a 95-96-os korosztályban aranyérmet nyert. A csapat
tagjai: Varga Bea, Varga Anett, Horváth Eszter és Eperjessy Alexandrea.
A 93-94-es mezőnyben a GEAC leány tőrcsapata ezüstérmet szerzett. A
csapatban vívtak: Varga Zsuzsa, Varga Bea, Varga Anett és Balogh Annmária.
A Fülöp Mihály emlékverseny december 8-ai állomásán a gyermek fiú
versenyen 63 indulóból, Liszkai Tamás bronzérmes lett. A 35 indulót felsorakoztató leány versenyen Varga
Anett a 2. és Eperjessy Alexandrea
(edzője Steiner Ádám) a 8. helyezést
értek el. A serdülő korosztályban Varga Zsuzsa a 3., Balogh Annamária a 6.
és Varga Anett a 8. helyen végeztek.
December 8-án a Vasas vívótermében kadet válogató kardversenyt rendeztek. Gödöllőről a legeredményesebb versenyzőnek Valkai Ferenc bizonyult, aki 34 induló közül az ezüstérmet szerezte meg.
December 9-én Olaszországban,
Lignano Sabbiadoro városában junior
kard világkupa versenyt rendeztek,
amelyen Gémesi Bence (edzője:
Bokor Gergely) a hetedik helyezést
érte el, ami nagyon jó eredménynek
számít a 70 fős mezőnyben, amelyen
15 ország vívói léptek pástra.
Zsőzső

nakeszi ellen, majd a rutinos Alag csapata ellen zárta az őszi szezont, amelyet elveszítettek a gödöllőiek, így a
csapat a 8. helyről várja a tavaszi folytatást.
NB II. Erkel csoport:
GSBE I.–KEVITERV AKVA SE
(Szolnok) 6-6; Jászberény – GSBE I.
6–6
Pest megyei I/A osztály:
GSBE III.–Dunakeszi 4–1; Alag–
GSBE III. 3,5–1,5
-TB-

Röplabda – Közép-európai Liga

Pontatlan játék, fájó vereség
Ismét hazai környezetben lépett pályára a TEVA-GRC csapata a nemzetközi porondon,
ezúttal a szlovén TPV Novo
Mesto ellen. A találkozó nem
úgy alakult, ahogy a mieink eltervezték, így a vendégek örülhettek és nyertek 3–1-es
arányban.
Az első és a harmadik
szettet is a végjátékban
döntötte el a pontosabban
játszó Novo Mesto, míg a
TEVA-lányok a második
játékban tudták csak azt
játszani, amit valójában
tudnak. A négyszettes
mérkőzésen a sorsdöntő
pillanatokban rengeteg
hibát vétettek a mieink és
az utolsó, mindent eldöntő játékot a fejben teljesen széteső mieink nem
bírták. Így, ha csak az
eredményt nézzük, könnyedén nyertek a vendégek, de aki látta a meccset,
annak egy kis hiányérzete lehet, hiszen pontosabb játékkak és nagyobb
koncentrációval, akár a Gödöllő is
örülhetett volna. A hazaiak közül Széles Petra termelte a legtöbb, szám
szerint 14 pontot.
A TEVA-GRC 10 pontjával jelenleg a
6. helyen áll a kilenc csapatos kiírásban.
Közép-európai Liga, 9. forduló
TEVA-Gödöllői RC – TPV Novo
Mesto (szlovén) 1-3 (-22, 19, -22, 16)

Magyar Kupa – Nyolc között
a lányok
Magabiztosan jutott tovább Hollósy
László csapata az idei Magyar Kupa
küzdelemsorozat nyolcaddöntőjéből.
Az Angyalföldi DRC elleni páros mérkőzés első felvonásához hasonlóan, a
visszavágót is 3–0-ra nyerték Gudmann

Csilláék. A kötelező a legnehezebb, ezt
bizonyította ez a két meccs, hiszen a
könnyed siker ellenére mindkét találkozón voltak rövidzárlatok csapatunk játékában, de a nagyobb tudás végül érvényesült, így simán jutott a TEVA-GRC a
legjobb nyolc közé. A negyeddöntőben
az ellenfél a Békéscsaba – Eger párharc
győztese lesz majd.
Magyar Kupa nyolcaddöntő, 2.
mérkőzés
Angyalföldi DRC - TEVA-Gödöllői
RC 0-3 (-16, -9, -23)
Következik: December 21.: Középeurópai Liga, Betonút -NRK Nyíregyháza – TEVA GRC
-ll-

Fussunk át 2008-ba
Lumniczer Emlékfutás Gödöllőn
Kedves sportvezetők, edzők, versenyzők és sportbarátok!
Szeretettel invitáljuk szakosztályuk minden tagját egy szilveszteri futásra,
mely terveink szerint városunk sportolóinak baráti találkozója, közös
megmozdulása lenne településünkért.
Ezzel is felhívhatnánk a figyelmet arra, milyen fontos a testmozgás, s hogy
városunk életében milyen jelentős szerepet tölt be a sport.
Rendezvényünkkel szeretnénk népszerűsíteni a
Lumniczer Alapítvány munkáját is.
A részvételi szándékról 10-es nagy-ságrendileg december 20-ig Pánker
László részére kérünk visszajelzést a 06/28-529-142-es telefonszámon.
Védnökök: Dr. Gémesi György polgármester és Dr. Makra Csaba alapítványi elnök

A rendezvény időpontja: 2007.12. 31., 12 óra
Gyülekező- és rajt: Polgármesteri Hivatal, 2100. Gödöllő, Szabadság tér
Rendezvény célja: 1. A Lumniczer Alapítvány munkájának segítése; 2. A gödöllői sportegyesületek közötti kapcsolat erősítése; 3.Vidám óévbúcsúztató program
Gödöllő lakosainak.
Résztvevők: Sportegyesületek versenyzői, edzői, vezetői, s bárki, aki kedvet érez
2008 méter lefutására.
Lényeges: A futás nem verseny, nem díjazzuk a beérkezés sorrendjét. Minden
résztvevő fiatal teát és pogácsát, felnőtt pedig forraltbort kap a jó hangulat
zálogaként. Trombitát és jelmezt lehet hozni!
A futás rendezője a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola és a GEAC
atlétika szakosztálya.
Támogatók: Gödöllő Város Önkormányzata és a Lumniczer Alapítvány.

Kispályás foci
Jótékonysági torna a két ünnep között
Remek kezdeményezést valósít meg december 27-én Magyar Zsolt és Szabadi
Csaba, akik egy egész napos jótékonysági teremlabdarúgó tornát szerveznek az
egyetemi sportcsarnokban. A felnőtt férfi teremlabadarúgó tornán befolyó
bevételt a Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó szakosztályának ajánlották
fel a szervezők, ezzel segítve a gyerekeket.
A szervezők a torna ideje alatt is várják az adományokat a helyszínen,
valamint Szabadi Csabánál is lehet felajánlásokat tenni, a
06/20-338-72-25-ös telefonszámon!
A jótékonysági torna időpontja:
2007. 12. 27., csütörtök SZIE sportcsarnok, 8–20 óráig.
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak az eseményen!

2007. december 20.

16 Gödöllői Szolgálat
Beküldési határidő:
2008. január 10.
A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Barkóczi István, Erzsébet királyné krt.
17., Dudás Tünde, Palotakert 6/a.
A Városi Mozi előadására
belépőt nyert: Feketéné Sípos Ildikó, Erzsébet királyné
krt. 1., Sali István, Szent János u. 16.
A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Nagypál
Noémi, Fenyves köz 36.,
Mohás Lászlóné, Iskola u. 6.

Szolárium hölgyeknek
a Blahán!
Gödöllő, Vőfély köz 7.
Holland ALISUN szolárium,
szuperbronz, turbó csövekkel.
Bejelentkezés alapján!

Tel.: 30/638-6270

