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Több mint 2000 éves üzenet

Boldog ünnepeket!

A Szentföldről jött a békeláng
Magyarországra érkezett a Betlehemi békeláng, melyet a Duna TV budapesti székházában Gémesi György,
Gödöllő város polgármestere vett át Cselényi László
tévéelnök, Csáky Zoltán műsorvezető, és Nagy Gábor
Tamás, az I. kerület polgármestere jelenlétében. A lángot, ami a krisztusi szellemiség szimbóluma kedden
délután Gödöllőről vitték tovább a megyei önkormányzatok vezetői, és a megyéket képviselő települési vezetők. A lángot megkapták a gödöllői egyházak képviselői is, így az városunk templomaiban is fénylik.
Immár két évtizede szervezik meg a
Betlehemi békeláng akciót, melybe évről évre több ember kapcsolódik be. A
Betlehemi békeláng ötlete szoros öszszefüggésben van Jézus születésével. A
pásztoroknak kihirdetett békekinyilatkoztatásra emlékeztet több mint 2000
évvel ezelőttről.
Amikor az ENSZ 1986-ot a béke
évének nyilvánította, egy Habsburg
Rudolf nevét viselő osztrák cserkészcsapat ötlete alapján a béke szimbóluma a betlehemi Születés templomában
égő láng lett. Azóta évről évre Bécsből
– cserkészek kíséretében – rendszerint
egy-egy különleges gyermek indul Jézus születésének helyszínére, hogy a
jászol helyén épült templomban, a Születés bazilikában található örökmécsesből lángot vegyen. Lámpásba zárva
hozzák aztán repülővel Bécsbe, ahol
egy hatalmas és nagyszabású ünnepség

keretében veszik át az
egyes országok, nemzetek cserkészküldöttségei a lángot, s adják
kézről-kézre, hogy elvigyék otthonainkba,
hogy ott karácsonyig
folyamatosan égjen. Az
otthonokban
fénylő
„betlehemi láng“ imádságra hívó jelenléte
összeköti a magyar
családokat a világ különböző pontjain élő keresztényekkel,
és elmélyíti az adventi előkészület lelkületét. A gyertyával gyertyát gyújtva
továbbított láng, a béke lángja azt is
jelképezi, hogy akárcsak a lángot, a békét is embertől emberig kell továbbítani.
A Duna TV arra kérte Gémesi Györgyöt, hogy a Magyar Önkormányzatok

Szövetségének elnökeként tegyen meg
mindent azért, hogy a betlehemi láng, a
szeretet és az összetartozás szimbóluma, eljusson az önkormányzatok jelenlegi határainkon túli magyar testvértelepüléseire is.
A lángot azonban nem csak a polgármesterek adhatják tovább. A gödöllői
templomokban is ott égnek az ebből

meggyújtott mécsesek, amikről bárki
tovább viheti a fényt. Ennek lehetőségéről az egyházak képviselőitől kaphatnak tájékoztatást a hívek, de a Városházán is őrzik a lángot, ahol december 23-ig minden nap 8-16 óra között,
december 24-én 14 óráig van lehetőség arra, hogy bárki gyertyát gyújtson
(b.j.)
róla.

Már az év elején is sejteni lehetett,
hogy nem lesz könnyű dolgunk 2008ban. Ha valaki végigtekint az éven,
amit lassan magunk mögött hagyunk,
a rendszerváltást követő időszak talán
az egyik leginkább embertpróbáló tizenkét hónapjának eseményeit kell,
hogy végiggondolja.
A számadás mellett azonban fontos, hogy lehetőséget adjunk magunknak az ünneplésre, s megtaláljuk az
alkalmat a befelé fordulásra, a közösen megélt örömre is!
Ha valaki végigtekint a 2008-as év
összefoglalóján, biztosan megtalálja
azokat az eseményeket, azokat a pillanatokat, amik szépséget, örömet vittek a mindennapokba.
Gödöllőn a nehézségek ellenére
volt okunk ünnepelni is, hiszen városunk tovább szépült, s lélekben is
gyarapodhattunk, elég ha csak a Világbéke-gong felavatását, vagy a máriabesnyői kegytemplom bazilikává
szentelését említjük.
Ezúton is kívánjuk, hogy – visszagondolva a 2008-as esztendő eseményeire – mindenki találja meg a számára örömet jelentő dolgokat, emlékeket, s tudjon ezekből erőt meríteni a
2009-es évre.
Valamennyi kedves Olvasónknak
áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
boldog, eredményekben gazdag új
évet kívánunk!
A Gödöllői Szolgálat
szerkesztősége

2 Gödöllői Szolgálat

2008. december 18.

Közélet

Elfogadták a 2009-es költségvetési koncepciót

Takarékos működés, sokirányú fejlesztés
Ellenszavazat nélkül fogadta el
Gödöllő 2009. évi költségvetési
koncepcióját december 11-én a
képviselő-testület. Eszerint a jövő évi költségvetés készítésekor
is abból indulnak ki, hogy a működési kiadásokat a működési
bevételekből, a fejlesztési kiadásokat a fejlesztési forrásokból
fizesse az önkormányzat.
Mivel a jövő évben, a jelenlegi számítások szerint, mintegy 400 millió forinttal kevesebb működési bevétellel
lehet számolni, a kiadásokat is ugyanilyen mértékben mérséklik. A képviselő-testület újabb takarékossági intézkedéseket határozott el, és felkészül az
óvodák és bölcsődék közös vezetés alá
vonására is abban az esetben, hogy ha
az ország gazdasági válságának elmélyülése esetén további szigorításokra
lesz szükség. Fejlesztési pénzeszközökben továbbra sem szenved hiányt a
város, főként az önkormányzat kitartó
és sokirányú pályázati aktivitásának.
Az idén eddig 600 millió forint támogatást nyert el végérvényesen Gödöllő.
Ahogy Gémesi György polgármester a költségvetési koncepció vitájában
elmondta: „menni-menni kell előre, és
elhozni lehetőleg minél több pályázati
pénzt“. E hozzáállás ismeretében és a
tények tükrében is nehezen magyarázható gazdasági érvekkel hat szocialista
képviselő tartózkodó szavazata, egy
nappal azután, hogy a testület bizottságai közül négy egyhangúlag támogatta
a koncepciót, s csupán három bizottságban volt egy-egy tartózkodás.
A gazdasági válság következményeiről – a termelés csökkenéséről, a leépítésekről – naponta értesül a közvélemény. Azt, hogy ez a visszaesés milyen
hatást gyakorol Gödöllő költségvetésére, jól érzékelteti, hogy az önkormányzat jövő évi állami támogatása az ideinél 165 millió forinttal kevesebb lesz.
A helyi adóbevételek – elsősorban az
iparűzési adóbevétel mérséklődése miatt – minimum 260 millió forinttal
csökkennek. (Itt említjük meg, hogy
jövőre bevezetik Gödöllőn is az idegenforgalmi adót. Ebből 4-5 millió forint bevétel várható, aminek minden
forintjához 2 forint támogatást nyújt az
állami költségvetés.) A Gödöllőt megillető személyi jövedelemadó összege
mintegy 80 millió forinttal megemelkedik 2009-ben, de a mérséklődő helyi
adóbevétel ellenére is 19 millió forinttal növekszik a várost érintő elvonás
(összesen 166 millió forint) Gödöllő
még így is magas adóerő-képessége
miatt.
A képviselő-testület a helyi adóbevételek és a normatív állami támogatás
csökkenésének ellentételezésére számos költségtakarékossági intézkedést
hagyott jóvá. A közalkalmazottak kötelező pótlékait jövőre a minimális szinten biztosítják, emellett megszüntetik a
nem kötelező pótlékokat és a ruházati
költségtérítést. A közalkalmazottak és
köztisztviselők étkezési támogatása
legfeljebb havi 6 ezer forint lehet. Az
általános iskolákban és a Zeneiskolában megszűnik egy-egy gazdasági,
pénzügyi feladatot ellátó státusz, ezzel
párhuzamosan a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet létszáma
3 fővel bővül. A sportkeret forrása 20
százalékkal, a Gödöllő Néptáncegyüttes támogatása 1 millió forinttal, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Magyar Balettszínház Gödöllő támogatása
4-4 millió forinttal, a többi művészeti
csoporté 10 százalékkal lesz kisebb az
ideinél. A városüzemeltetési feladatok
körét a jogszabályi minimum szintre
csökkentik.

A további költségmegtakarítás lehetőségének vizsgálata érdekében elemzést készít az önkormányzat az óvodák
és a bölcsődék közös vezetés alá vonásáról. Erről a 2009. évi első félévi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan
készül majd előterjesztés. Február 28ig döntési javaslat készül az iskolaotthonos ellátási forma helyett a napköziotthonos ellátás egységes bevezetésének kérdéséről az önkormányzati
iskolák alsó tagozatán.

feladatok köre szennyvíztelepi és
szennyvízhálózat rekonstrukciótól az
intézményi felújításokon át az út- és
járdaprogram, a csatornázás, a csapadékvíz-elvezetés folytatásáig terjed.
Gémesi György elmondta, hogy az intézményvezetők által kért felújítások
összértéke 230 millió forint.
Januárban ezeket az igényeket a
helyszínen is megtekinti, s azután döntenek az elvégezhető munkák sorrendjéről.

Név szerinti szavazáson kérték Borsos József
képviselő urat, állítsa helyre az eredeti állapotot
A képviselő-testület 17 tagja név szerinti szavazáson
kérte fel Borsos József szocialista képviselőt arra,
hogy a Kampis Antal téren jogszabályellenesen létrehozott építési területet szüntesse meg és az eredeti
állapotot állítsa vissza, biztosítsa a parkoló helyek újbóli használatát. A szavazáson a szocialista képviselők
és Reisz Mónika (Fidesz) tartózkodtak.
Mint korábban megírtuk, a Borsos Kft-nek a Kampis
Antal téren megkezdett, majd jogi problémák miatt leállított építési munkája miatt a környéken lakók és a
Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére fórumot
tartottak a városházán november 17-én. Ezen a megbeszélésen a kft-t vezető Borsos József nem vállalta a
konzultációt.
A képviselő-testület november 20-i ülésén Gémesi
György polgármester arra kérte Borsos Józsefet,
hogy állítsa vissza az eredeti állapotot. Mivel ez nem
történt meg, ezért most a fent említett javaslattal élt
a képviselő-testület felé.
Kovács Barnabás (MSZP) szerint a hatóság és a vállalkozó között zajló, folyamatban lévő ügy nem való a
testületi ülés napirendjére. Akkor lenne érdemes ezzel

foglalkozni, hogy ha az illetékes hivatal későbbiekben
meghozott döntését a vállalkozó nem hajtaná végre.
Pelyhe József (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) arra hívta
fel a figyelmet, hogy minden állampolgártól, a képviselőktől pedig még inkább elvárt dolog a jogszabályok
betartása. Emlékeztetett arra, hogy jóval kisebb horderejű ügyben is elfordult már, hogy a testület kéréssel
fordult egy tagjához. Nevezetesen egy elavult választási plakát eltávolítására hívták fel egy képviselő figyelmét.
Nánási Éva címzetes főjegyző megállapította, hogy a
képviselő-testületnek lehetősége van arra, hogy saját
tagjára vonatkozóan felkérést fogalmazzon meg.
Gémesi György rámutatott: fekete-fehér a történet:
nincs jogerős építési engedély. Az érintett területen
sokan laknak illetve működtetnek üzletet és egyre
többen sürgetnek intézkedést. Borsos József is letette a képviselői esküt, vállalta a jogszabályok betartását és betartatását. A legtermészetesebb, hogy tekintélye és hitele megőrzése érdekében a képviselőtestület állást foglaljon az ügyben – ami a szavazás
révén meg is történt.

A felhalmozások forrásai

A kisebbik rossz

A jövő évi költségvetés tervezésekor
várhatóan 2,2 milliárd forint pénzmaradvánnyal számolhat az önkormányzat. Ebből áthúzódó, a képviselő-testület korábbi döntéseinek fedezetéül
szolgáló rész 833 millió forint. Az 1,4
milliárd forint szabad maradványból
mintegy 900 millió forint a város által
benyújtott pályázatok önrésze, további
fejlesztésekre félmilliárd forint tervezhető. A jövő évi költségvetési koncepció mindemellett 450-500 millió forint
ingatlanértékesítési bevétellel számol.
Ennek a felét a Meggyes nevű ingatlan
eladásából tervezi az önkormányzat.
Összesen 82 millió forint kisajátítási
kártalanítással lehet számolni az M31es útépítéssel kapcsolatban.

A képviselő-testületi ülést megelőző
estén összevont ülést tartottak az állandó bizottságok, melyekkel Gémesi
György ismertette a költségvetési koncepciót. Mint elmondta, még sok a bizonytalansági tényező, az országgyűlés
sem döntött még bizonyos módosító
javaslatokról. A koncepció a gazdálkodás irányait jelöli ki.
Guba Lajos, a kulturális, oktatási és
ifjúsági bizottság elnöke a közalkalmazottak sajátos helyzetére hívta fel a figyelmet. Állami feladatokat látnak el,
de az önkormányzatok alkalmazottjai.
Érzékenyen érintik őket a koncepcióban szereplő megszorítások, de ez még
mindig a kisebbik rossz, mint ha radikális döntések születnének. A jelenleg
elhatározott megtakarításokkal még
nem sérülnek a pedagógiai programok.
Ezt az utóbbit emelte ki a másnapi
képviselő-testületi ülésen Gémesi
György polgármester is. Bár csökkennek vagy megszűnnek juttatások, a
megtakarítás nem érinti az oktatás tartalmi területeit. Tény viszont, hogy havonta 25-30 ezer forinttal kevesebb
pénzt visznek haza a közalkalmazottak
a jövő évben. (Az országgyűlés hétfőn
megszavazta, hogy nem lesz 13. havi
fizetés 2009-ben – a szerk.)

Rangsorolták a fejlesztéseket
A fejlesztések rangsorában első helyen áll a 2008. évi áthúzódó feladatok
befejezése. Ezek: a Táncsics úti sportpálya és a hozzá tartozó parkolók valamint kerítés építése, a Damjanich iskola közel egymilliárd forintos bővítése,
a Tormay Károly Egészségügyi Központ akadálymentesítése, szennyvízcsatorna kivitelezése közel egy kilométer hosszan, a csapadékvíz-elvezetés
folytatása, a Köztársaság úti vasúti átjáró járdájának biztonságosabbá tétele.
Közel 900 millió forint céltartaléka
van az önkormányzatnak pályázati önrészek fedezetére. Ebből 142 millió forintra eső támogatást már elnyert. Ennek a legnagyobb hányada, 96 millió
forint a Zöld óvoda építésének 500 millió forintos állami támogatását egészíti
ki. Mint lapunkban is megírtuk, Brüszszel végleges jóváhagyására vár az az
ugyancsak közel 500 millió forintot
ígérő gödöllői pályázat, amelyből felújítható a Kálvária, az Erzsébet-szobor
és az Erzsébet-szikla, rendbe tehető az
Alsópark és a Királyi váró, s restaurálható a Grassalkovich-filagória.
Új beruházások és felújítások költségeire további 535 millió forint szabad maradvány tervezhető. A javasolt

Csodavárás helyett
kapaszkodni kell
A költségvetési koncepció képviselő-testületi vitájában Hentz Károly bejelentette, hogy a szocialista frakció
tartózkodni fog a szavazásnál, mert az
előterjesztés ugyan összhangban van a
pénzügyi-gazdasági feltételrendszerrel, de szerinte túlságosan védekező
stratégiát követ, a csökkenő bevételekre csökkenő kiadásokkal reagál. Azt javasolta, hogy a költségvetés beterjesztése előtt gondolja végig az önkormányzat Gödöllő középtávú gazdasági
stratégiáját és azt is, hogy a város versenyképes ajánlatokat tud-e tenni a vállalkozásoknak helybéli befektetéseik
érdekében.
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Szűcs Józsefné arra emlékeztetett,
hogy a követendő stratégiáról a város
már döntött a 2006-os önkormányzati
választáson, amikor is a Gödöllői Lokálpatrióta Klub programja mellett szavazott a többség. Hozzátette: az elmúlt
18 év alatt több évtized infrastrukturális lemaradását hozta be a város. Nagy
merészség lenne visszalépni ebből és
nem folytatni például az útprogramot
vagy a csatornázást, ahol még hiányzik. Reagált Körösfői László (MSZP)
felszólalására is, aki a sportkeret 20
százalékos mérséklését sokallta. Felhívta képviselőtársa figyelmét arra,
hogy éppen most épülnek az új sportpályák a Táncsics úton és egy 600
négyzetméteres sportcsarnok a Damjanich iskolában az önkormányzat beruházásában. Ezeknek a költsége, városi ráfordítása össze sem hasonlítható a
sportkeret összegével.
Gémesi György Hentz Károly
konkrét javaslatait hiányolva megjegyezte, hogy amikor Magyarország 0
százalékos gazdasági „növekedést”
mutat, akkor ne várjunk csodát egyetlen településen sem. Ez persze nem jelenti azt, hogy Gödöllő valamiféle védekező pozícióba menekülne. Éppen
ellenkezőleg! Amikor önkormányzat
ingatlanok értékesítésére írt ki pályázatot, amellett, hogy költségvetésének
bevételét kívánta növelni, egyben
esélyt adott a vállalkozásoknak a befektetésekre. Ugyanez a szándék vezette az önkormányzatot, amikor pártolta a befektetői szándékot a Pelikánház építése vagy a buszpályaudvar átépítése esetén. Sajnos, egyik-másik elképzelés a gazdasági válság miatt kútba eshet, de közben mégiscsak épül a
Stop-Shop, amely sok embernek ígér
munkahelyet is. Az önkormányzat minőségi oktatással és kultúrával valamint színvonalas szolgáltatásokkal teheti vonzóvá a települést, de a vállalkozóknak is élniük kell a város által kínált lehetőségekkel. Hozzátette: azon
is érdemes elgondolkodni, de még
jobb lenne változtatni, hogy az önkormányzat hitelből bővíti a Damjanich
iskolát, ezzel állami feladatok ellátását
segíti, az állam mégis igényt tart az
egymilliárdos beruházásból 200 millió
forint áfára. Végül megjegyezte: az elkerülő út régen várt megépítése biztosan javítaná a város tőkevonzó képességét. Ez azonban, mint jól tudott, nem
az önkormányzaton múlik.

Egy érmébe kerül majd egy
óra parkolás

rendjéről és a parkolási díjról szóló önkormányzati rendeletet a képviselőtestület: a parkolás bruttó 180 forintos
óránkénti alapdíja 20 forinttal emelkedik. A Petőfi Sándor Művelődési
Központnál megmarad az első másfél
órára fizetendő díj kedvezménye, azaz
ennyi időre továbbra is csak egy tízest
kell az automatába dobni.
A várakozási engedély pótlása és
cseréje 3 ezer forintba kerül majd.
A heti bérlet ára az alapdíj 30-szorosa, a havi bérlet az alapdíj 50-szerese, az éves bérlet az alapdíj 500szorosa lesz. A díjtételek a nyomdai
munkák miatt – ami több mint egy
hónapot vesz igénybe – 2009. február
15-től lépnek érvénybe.

Szennyvízdíjak
A képviselő-testület döntött a jövő
évi szennyvízcsatorna díjakról. A lakossági díj 9,26 százalékkal emelkedik, köbméterenként 236 Ft plusz áfát
kell majd fizetni az eddigi 216 Ft
plusz áfa helyett. A közületi díj 10,72
százalékkal drágul, összege köbméterenként 258 Ft plusz áfa lesz. A
szippantott szennyvíz fogadásának
díja 10,74 százalékkal emelkedik,
összege 1003 Ft/m3 + ÁFA lesz.

A távhőszolgáltatás díjai
Megállapította a képviselő-testület
a távhőszolgáltatás jövő évi díjait. Az
alapdíj – 432 Ft/légköbméter/év plusz
áfa – nem változik. A hődíj a nagyarányú gázár változás miatt a 3300
Ft/Gj-ról 3806 Ft/Gj-ra emelkedik.
A képviselő-testület döntéseket hozott a Gödöllői Távhő Kft. kintlévőségeinek csökkentésére, likviditási
helyzetének javítására is. A kft október végi göngyölített kintlévősége 19
millió forint volt. Ebből az összegből
az önkormányzat 3,7 millió forintot
megfizet a cégnek, kezelhetetlen
adósság miatt tulajdonosi helytállási
kötelezettségként. Ezt a hátralékot
ugyanis négy önkormányzati lakás lakói halmozták fel.
Az év végén a kft-hez érkező magas gázszámlák és a kiszámlázott kisebb összegű távhőszámlák okozta
hiány várhatóan likviditási problémát
okoz. Az árbevétel és a gázköltség
közötti különbség áthidalására a likviditási helyzet javítása érdekében az
önkormányzat 2010. december 31-ig
történő elszámolási lehetőséggel 30
millió forintos kamatmentes kölcsönkeretet nyit a Gödöllői Távhő Kft. részére.

Módosította a várakozási övezetek

(l.t.)

Közmeghallgatás: Mindent a távhőről
Közmeghallgatásra várta a gödöllőieket a városvezetés és a képviselő-testület a múlt héten csütörtökön
este a Városházán. A rendezvényen Gémesi György
polgármester a jövő évi költségvetési koncepciót és a
tervezett fejlesztéseket ismertette, majd Tóth István,
a Gödöllői Távhő Kft. vezetője tartott tájékoztatót a
2009-re vonatkozó árképzésről, a változásokról és a
várható tendenciákról.
Gémesi György elmondta, nem volt könnyű feladat a
költségvetés megtervezése, hiszen a gazdasági válság miatt, nem csak azzal a problémával kellett szembesülniük, hogy az állam egyre kevesebb forrást biztosít a feladatok ellátására, hanem azzal is, hogy
egyes bevételek, mint például az iparűzési adó, bizonytalanná váltak. Az est fő témájáról, a távhő szolgáltatás árképzéséről és annak változásairól Tóth István tartott tájékoztatót az érdeklődőknek. Előadásában részletesen ismertette azokat a tételeket, amiből
a fogyasztók számlájának végösszege kialakul. Mint
mondta, az alapdíj tizennégy tételből tevődik össze, s
mindent elkövetnek ennek alacsonyan tartásáért.
Összege jövőre sem változik. Más a helyzet a hődíjjal,
amit a távhőtörvény szerint kell képezni, s ami az
energiahordozó árából + a technológiai veszteségekből tevődik össze. Ebben a földgáz ára a meghatározó.
A szükséges földgázt a szabadpiacról szerzik be, s
versenytárgyalás után a legelőnyösebb szállítóval kötnek szerződést egy évre. A szabadpiacon a földgáz

ára havonként változik, amely változásnak két összetevője meghatározó: az olaj nemzetközi ára, és a dollár árfolyama. Az „olajszorzó” negyedévenként változik, (a nemzetközi olajár 9 hónapos késleltetéssel követi), míg a dollár árfolyama mindig a számlázás havi
átlagát követi. Az év második felében viszont (főleg az
utolsó negyedévben) drámai változás állt be a gáz árában, mert a már említett késleltetett olajárhatás magas szorzóként párosult a magas dollár árfolyammal.
Ez indokolta az októberi, majd a jövő évre vonatkozó
áremelést. Az év végi gázáremelkedések így is 20-30
mFt körüli veszteséget okoznak a kft-nek, amelynek
áthidalására az önkormányzat nyújt segítséget. Ez indokolta tehát a hődíj egységárának 3806 Ft/GJ-ra
emelését. Azonban még ez az emelés is, ami egy átlagos lakótelepi lakásban 26 százalékos drágulást jelent, alatta marad az ezévi 30 százalékos gázáremelkedésnek. Mint mondta, a megoldást a fogyasztói oldalról történő korszerűsítés jelenti, amivel akár 60
százalékos energiamegtakarítás is elérhető. Jó hír,
hogy a pályázati lehetőségekkel Gödöllőn is egyre
többen élnek, s ebben örömmel állnak az érdeklődők
segítségére. Tóth István ígéretet tett arra, hogy
amennyiben a gázárban kedvező fordulatra kerül sor,
a korábbiakhoz hasonlóan ismét javasolni fogja a hődíj
csökkentését. (A közmeghallgatáson elhangzottak,
pontos adatokkal a www.godollo.hu weboldalon hozzáférhetőek.)

2008. december 18.

Évvégi beszélgetés Gémesi György polgármesterrel

Előtérben a fejlesztések

– A fejlődés nem áll meg. A Norvég
Alapon elnyert pályázat nagyon
szép ajándékot hozott az önkormányzat karácsonyfája alá.
– Valóban nagyon szép sikert értünk el azzal, hogy ezen a pályázaton csaknem 500 millió forintnak
megfelelő összegű eurót nyertünk
el. Ehhez kb. 100 millió forintot
hozzá kell tenni, és ennek eredményeképpen a vasútállomás régi királyi várótermét teljesen felújíthatjuk,
ahol kiállítás, elegáns kávézó várhatja majd az érdeklődőket. Emellett
megtörténhet az Alsópark részleges,
az Erzsébet-park és az ott lévő Sziklahalom teljes rekonstrukciója, de
Máriabesnyőn a bazilika mellé valószínűleg át lehet majd helyezni a pillanatnyilag még romos állapotban
lévő Grassalkovich-filagóriát, amire
szintén felújítás vár. Bízom benne,
hogy ezek a komoly szakmai munkát igénylő felújítások már 2010
második felére el is tudnak készülni.
A Norvég Alapra benyújtott pályázatunk alapötlete egy civilszervezettől, a nemrégiben megalakult Gödöllői Értékvédő Egyesülettől származott.
– Pontosan mi is ez a Norvég
Alap?
– Ez a norvég kormány által létrehozott pénzügyi támogatási rendszer, az úgynevezett Norvég Finanszírozási Mechanizmus, röviden
Norvég Alap, amit az Európai Unió
tagországai között osztottak szét pályázati úton. Mindezt azért, mert
Norvégia – EU-n kívüli államként –
társult tagja lehet az Európai Gazdasági Térségnek. Ez az alap fejlesztési forrásként szolgál. Norvégia öt
éven keresztül évi 113 millió eurót
fizetett, amelyből Magyarország részesedése 13 százalék, azaz évi 15
millió euró. A mi pályázatunk, mely
1.742.500 eurót kapott, mellett eredményesen szerepelt még az FVM
MGI is, mely 355 ezer eurót nyert el
az Országos Bioenergetikai Kompetencia Központ létrehozására.
– Az elmúlt hetek-hónapok fő
hírei szinte csak a pénzügyi majd,
az azt követő gazdasági világválságról, és annak Magyarországot
érintő hatásairól szólnak. Gödöllőn ezt mennyire lehet érezni?
– Elég tragikusnak látom a helyzetet, még nem látom a végét, azonban nem szabad mindent a világválságra fogni! Ennél jóval többről van
szó, hiszen rendkívül legyengült állapotban érte a magyar gazdaságot
ez a válság. Legyengült a gazdaság,
az államigazgatás, a politika, az ország irányítása és vezetése is. Nem
sikerült bevezetnünk az eurót, ami
korábban 2007-2008-ra, majd 2010re volt tervezve. Ha bekerültünk
volna az úgynevezett eurozónába,
ahogyan január elsejétől benne lesz
például Szlovákia, akkor jóval védettebbek lennénk a válság hatásaival szemben. Szomorú, hogy a városunkra nézve is súlyosak a következmények, hiszen a multinacionális nagy adófizető cégeinknél már
idén tavasszal látszott, hogy ebben
az esztendőben biztosan kevesebbet
fizetnek, bár akkor még nem tudtuk,
hogy mi ennek az igazi oka. Már látni, a világcégek a recesszióban visz-

szafogják a termelést, munkaerőt
bocsátanak el, kisebb volumenű termelésre állnak be, s emiatt a helyi
bevételeink is csökkenni fognak.
Ehhez kell „szabni a nadrágot”, azaz
a kiadásainkat.
Ráadásul az állami normatívák
2009-ben tovább csökkennek. Az
önkormányzatok Magyarországon
3350 milliárd forinttal gazdálkod-

Országos viszonylatban még
rosszabb a helyzet. Egész nagy települések hihetetlen nagy megszorításokra kényszerülnek, mert hatalmas
hiteleket vettek fel korábban. A kicsi települések pedig, képletesen
szólva, sorra „zárják be a kapuikat”,
és igyekeznek kiegészítő állami forrásra szert tenni. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke-

nak, ez több mint az egyharmada a
teljes magyar költségvetésnek, és
ebből az összegből 1400 milliárd az
állami támogatás, azaz alig 40 százalék. Ha hozzávesszük, hogy az államnak visszafizetnünk ÁFA-ban és
mindenféle egyéb járulékban legalább 700-800 milliárdot, akkor látszik, hogy a kormány az önkormányzati szféra finanszírozásában
kevesebb mint 1000 milliárd forinttal vesz részt. Mindemellett számos
kötelező feladatot kell ellátnunk az
oktatás, a kultúra, az egészségügy, a
szociális terület, a hulladékkezelés
területén.
Ez persze nem jelenti azt, hogy
nem tudunk mit tenni! Éppen ezért
már május óta azon dolgozunk, hogy
a város költségvetését átvilágítsuk,
és igyekszünk minden egyes tartalékot kihozni belőle. Sokszor olyan
dolgokhoz is hozzá kellett nyúlnunk, például az oktatás vagy a kultúra területén, amik hosszú évtizedek óta értéket képviselnek a városban, de egészen egyszerűen védekeznünk kell a folyamatok ellen.
Szomorú, de ezeknek egzisztenciális
következményei is lesznek, hiszen
állások szűnnek meg. Körülbelül 50
állás szűnik meg a város által fenntartott intézményekben.
Egyelőre átláthatatlan a következő esztendő. Úgy vélem, az emberek
maguk még nem érzik a saját bőrükön, hogy mekkora a baj. Most, karácsony előtt megint elindult egy
nagy vásárlási láz, amiket sokan
újabb és újabb hitelekből oldanak
meg. Sajnos a médiában még mindig
a kecsegtető hiteleket hidetik.
– Sok települést a csőd fenyeget,
mert csökkent az állami finanszírozás. Gödöllőt ez mennyire érinti?
– Természetesen városunkat távolról sem fenyegeti a csőd veszélye. A város gazdálkodása kiegyensúlyozott, a bevételeink – amik egyre csak csökkennek – stabilan tudják
biztosítani a feladatokhoz szükséges
forrásokat. Azok a kényszerű intézkedések, amiket meg kell lépnünk,
garantálják, hogy a jövő esztendőben is egyensúlyban tud maradni a
költségvetés. Más kérdés, hogy én
már azt is csődnek nevezem, hogy
nem tudjuk azokat a szolgáltatásokat biztosítani a gödöllőieknek,
amiket az elmúlt évek során megszoktak.

ként a központi költségvetés megalkotásának folyamatát végigkövethettem. Sajnos nem tudtuk érvényre
juttatni az érdekeinket, hiszen mi
nem tudunk sztrájkolni, tüntetni, ezért a kormány nem vesz komolyan
bennünket. Elmondhattuk a véleményünket, de érdemben nem tudtunk
változtatni a költségvetésen. Nagyon visszatetsző, hogy nem az emberek tehetnek arról, hogy ez a helyzet kialakult nálunk, mégis ők szenvedik el a megszorításokat. Azok a
hiteltelenné vált emberek mondják
most a kisembernek, hogy nem lesz
13. havi béred, nem lesz béremelésed, és húzd össze a nadrágszíjad,
akik az elmúlt években nem végezték megfelelően a dolgukat, s ennek
következtében az állam túlköltekezett, és elmaradtak a szükséges intézkedések. Mindemellett súlyos
morális mélységek keletkeztek!
Minden válságos helyzet kezelhető. Volt már ez az ország sokkal
rosszabb helyzetben is, sokkal nagyobb problémákat is oldott már
meg, sokkal rosszabb körülmények
között, de ebből a morális válságból
való felemelkedés nélkül nem látok
esélyt az ország gazdasági fellendülésére.
– Mindeközben látványosan fejlődik a város, és további komoly
fejlesztés előtt állunk…
– Valóban, hiszen elindultak az
EU-s pályázatok, ahol jelentős többletforrásra lehet szert tenni. Ennek
köszönhetően egy kettősséget láthatunk a következő esztendőben: amíg
a város működése körül nagyon komoly nadrágszíjhúzás van, addig pedig a fejlesztések területén elindul
egy egészen látványos berházási kavalkád, ami két-három év múlva egy
nagyon szép, új arculatot fog adni
Gödöllőnek.
– Ebben az esztendőben milyen
fejlesztések voltak a városban?
– A legnagyobb és legfontosabbb
az Erzsébet királyné Szálloda, a régi
Járási Hivatal épületének a felújítása, és februári átadása. A régi Húszas a város egyik nagyon rossz állapotú épülete volt. A városközpont
tele van régi, szocreál épületekkel,
amiket nem lehet lebontani, ezért
eléggé meg van kötve a kezünk.
Szeretnénk, ha Gödöllő egy kedves,
élhető kisváros lenne a továbbiakban is! A szállodafelújítás után a Főtér-program jelentené a folytatást.

Ebben a városháza és az előtte lévő
főtér, a művelődési központ, a Petőfi
tér, a Rézgombos és környéke felújítása-rendbetétele, valamint az Alsóparkban a Hattyús-tó kialakítása
szerepel. Ehhez azonban még nyernünk kell a pályázaton…
Szintén óriási léptékű fejlesztés a
Damjanich János Általános Iskola
felújítása, átépítése. Ez egy 1 milliárd forintos beruházás, ami nyár óta
folyamatosan zajlik, s a város saját
erejéből végzi. Jövő szeptemberben
átadunk 16 tantermet, 8 szaktantermet, egy új torna- és színháztermet.
Jövőre elkezdődik az
úgynevezett
Zöld
óvoda építése is,
amire szintén EU-s
pályázati úton teremtettük meg a forrásokat – ez mintegy 600
milliós
beruházás,
ami legkésőbb 2010
szeptemberére el kell
készüljön. Ez az épület fogja kiváltani a
Tisza utcai és a Vörös
óvodát. A közös helyen két új csoport, s
egy új tornaterem
várja majd a gyerekeket.
Szerencsére jól halad a Táncsics Mihály úti sportközpont
építése is, ahol többek között a Rézgombos értékesítéséből, valamint –
ha elkel – a balatonlellei üdülő eladásából származó bevételünkből
szándékozunk egy sportcsarnokot is
megépíteni. A sporttelepen pedig készül már egy füves nagypálya lelátóval, egy fedett műfüves nagypálya,
és két teniszpálya.
Mindenki láthatja azt is, hogy óriási tempóban halad az aszfaltozás és
az utak felújítása! Ebben az évben
mintegy 40 utca kapott aszfaltborítást, s örömmel jelenthetem be, hogy
2009-ben is folytatódik az útprogram, ami csaknem 20 utcát foglal
magába. Ez a szám azért alacsonyabb, mert jövőre viszonylag hoszszabb utcák következnek, mint például a Jászóvár vagy a Szabó Pál; az
utakra nagyjából 350-400 milliót
fordítunk. A terveink szerint másfélkét éven belül – egy-két kivétellel,
ahol műszaki vagy jogi akadályok
merültek fel – az összes belterületi
gödöllői ingatlan teljes infrastrukturális ellátottságú lesz. Természetesen nem feledkezünk meg a járdaépítésről sem, amire mintegy 50
millió forint jut jövőre.
– Gödöllő mindig híres volt a
színes kulturális életéről, s nem
csak a művelődési központban, a
könyvtárban vagy a múzeumban,
hanem a királyi kastélyban is jelentős kulturális élet folyik. Hogyan áll ma a kastély felújításának
folyamata?
– Örömteli, hogy folytatódik a gödöllői kastély felújítása. Már aláírták azt a 1,5 milliárd forintos szerződést, melynek alapján jövőre
megkezdődik a Rudolf- és Gizellaszárny felújítása, ahol további kulturális és protokolláris rendezvényeknek helyet biztosító helyiségeket
alakítanak ki.
Ami pedig a fejlődést illeti, ebben
az évben tovább bővültek külföldi
kapcsolataink. Testvérvárosi megállapodás előkészítése folyik az indonéziai Bogorral és a csehországi
Brandys nad Lábemmel, de a spanyolországi Valdemoróval októberben már aláírtuk ezt az együttműködési megállapodást. Ezeknek köszönhetően nem csak kulturális, hanem gazdasági területen is új lehetőségek tárulnak fel előttünk. Ezeknek
a kapcsolatoknak köszönhetően az
EU-n belül, például a Visegrádi
Alaphoz, benyújtandó pályázatok
alapján forrásokhoz lehet jutni –
Fotó: Tatár Attila

A világgazdasági válság nélkül is egyre rosszabb állapotban lévő magyar gazdasági
környezetben is töretlenül fejlődő város képét mutatja Gödöllő, amely igen eseménydús évet tud maga mögött. A
lassan elmúló 2008-as esztendőről Gémesi György polgármestert kérdezte Bárdy
Péter.
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összefogva testvérvárosainkkal, a
lengyelországi Zywieccel, a felvidéki Dunaszerdahellyel és a csehországi Brandys városával. Fontosnak
tartom hangsúlyozni, hogy egy forinttal nem költ a város többet a
testvérvárosi kapcsolataira, mint öt
évvel ezelőtt.
– Visszatérő kérdés városunkban a közlekedés helyzete. Gödöllőn idén nőtt a lámpás kereszteződések száma, s a tervek szerint
ez a jővőben is növekedni fog…
– Máriabesnyőn, a Besnyő utca
leágazásánál elkészült a lámpás csomópont. Itt korábban több súlyos
baleset történt, ezért volt rá nagy
szükség. Már régóta szorgalmaztuk,
hogy itt lámpa szabályozza a forgalmat, de a Szabadság út kezelése nem
a városhoz tartozik. Gödöllő önkormányzata pályázaton nyert 40 milliót, s az 53 milliós összköltséghez
hozzátett saját erőből további 13
milliót. Ha a város pályázata sikeres
lesz, akkor a Főtér-programunk keretein belül elkészülhetne a Dózsa
György út és a Kossuth Lajos utca
lámpás kereszteződése, amire szintén égető szükség van.
A megoldás, nyilván, nem a lámpás kereszteződések szaporítása lenne, hanem, ha – a körforgalmak létesítése mellett – elkészülne végre az
elkerülőút. Nemrég azt az információt kaptam, hogy az autópálya-lehajtótól a 3-as számú főúton lévő
körforgalomig tartó szakaszra megvan az elkülönített pénz. Hogy ebből
mikor mi lesz, nem tudni.
– Mi van az M0-s körgyűrűt és
az M3-ast Nagytarcsa és Gödöllő
között összekötő szakasszal, az
M31-essel?
– Ennek az építése, EU-s pénzekből, már megkezdődött az M0-s keleti szektorának idei őszi átadásával.
Aki járt már arra, a 3-as főúton, a
Patkónál már látszanak a munkálatok. Az M31-es átadási határideje
2010. február.
– A gödöllői Teleki Pál-szobor
ellopását követően, csaknem másfél évnyi megfeszített munka eredményeként elkészült az illegális
színesfém-kereskedelem
visszaszorítását célzó új törvényjavaslat…
– A színesfém-kereskedelmet szabályozó új törvénytervezet tartalmi
részével elégedettek lehetünk, bár
egy kissé lassan született meg. Igaz,
mindez a MÖSZ kezdeményezésére,
ötpárti egyetértés után jött létre,
amit mostanában nem lehet tapasztalni Magyarországon. Az országgyűlés biztosságai támogatták a törvényjavaslatot, és elfogadása után –
megítélésem szerint – 90-95 százalékban vissza lehet szorítani a színesfém-lopásokat.
Van egy másik dolog is, amire
büszke lehet a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben az évben
immár hetedik alkalommal rendeztük meg Gödöllőn a Magyar Polgármesterek Világtalálkozóját, melyen
a Kárpát-medencei magyar polgármesterek beszélhették meg tapasztalataikat.
– Mit kíván a gödöllőieknek?
– Egy valamiben biztosak lehetünk: soha nem volt még annyira
szükség az összefogásra, mint most!
A jövő évben várható feszültségek
leküzdéséhez Gödöllő minden igazi,
kisvárosi közösségének jótékony
erejére szükség lesz. Ehhez sok erőt,
békés, áldott karácsonyt, és boldog
új esztendőt kívánok minden gödöllőinek.
(t.a.)

A teljes interjút
a Gödöllői Városi Televízió
december 23-ai,
18 órakor kezdődő
adásában tekinthetik meg.

4 Gödöllői Szolgálat

Ez volt 2008 – Gödöllőn
Január 20.
A Magyar Kultúra Napján Benedek
Krisztina és a Gödöllő Táncegyüttes vehette át a Gödöllő Kultúrájáért-Díjat.
Polgármesteri elismerő oklevelet Lovas
Károly, a művelődési központ nyugalmazott műszaki vezetője, Seres Imre,
művelődési központ munkatársa és Madarászi László előadóművész, a Madách Imre iskola tanára vehetett át.

falvy Antalné és a GÉV-Huniber Építőipari Kft. részesült az elismerésben.

ja). Aranygyűrűvel kitüntetettek: Sóvágó László (Hajdúszoboszló), Vitály Barna (Hegyközcsatár, Partium), Hajdú
László (Budapest, XV. ker.), Szalai János (Csősz).

Május 3.

Július 3.

A királyi kastély lovardájában nyílt meg
a 70. születésnapját ünneplő Szekeres
Erzsébet textilművész életmű-kiállítása.

A Semmelweis napon átadták az Gödöllő Egészségügyéért díjakat. A kitüntetettek: Dr. Vámosi István urológus, Bácskai Levente fogtechnikus, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézete Szakmai Közössége.

Május 31.

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban a Reneszánsz Év
tiszteletére rendezett kiállítás nyílt.

Március 28.

Megnyílt a Gödöllői Városi Múzeum új
időszaki kiállítása, amely Toroczkai Wigand Ede munkásságával ismertette
meg a látogatókat.

saság) önkormányzata megerősítette
húszéves testvérvárosi együttműködését, majd együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá Gödöllő és Bogor
(Indonéz Köztársaság) között.

Szeptember 25.
Csombor Iván bádogosmester és Ferenczy Imre üzemmérnök, lakatos vállalkozó kapta a Gödöllő Vállalkozója-díjat.

Szeptember 28.

Március 26.

Február 9.

2008. december 18.

Közélet

A gödöllői orvosnapon átadták az idei
Lumniczer Sándor Díjat, amit dr. Szemerédy István vehetett át.

Új igazgatót neveztek ki a Erkel Ferenc
Általános Iskola (Putz Norbert) és Frédéric Chopin Zeneiskola élére (Ella Attila).

Május 31.
Átadták a civil összefogással és önkormányzati segítséggel elkészült fenyvesi
játszóteret, amit a Fenyvesért Közhasznú Egyesület alakított ki.

Augusztus 6.
Teljesen megsemmisült a Világfa felső
része, amikor az esti órákban a földre
zuhant. A Velekei József Lajos szobrászművész által készített Világfát
1992-ben állították fel; a fa az elmúlt
években jelképévé vált a városnak és a
Magyar Szabadság Napjának.

Április 18-19.

Augusztus 9-10.

Kétnapos programmal ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a Gödöllő
Táncegyüttes.

Nyolcadik alkalommal rendezték meg
nagy sikerrel a Barokk Kastélynapokat.

Február 14.

Nagyszámú érdeklődőt vonzott a Herosz helyi tagszervezete által életre hívott, V. Gödöllői Acana Állatvédelmi
Nap az Alsóparkban.

Október 5.
A kastély dísztermében írta alá Gémesi
György polgármester és Javier Hernan-

Augusztus 13.

Ünnepélyes keretek között felavatták az
egykori községháza, majd járási hivatal
felújított épületében kialakított hatvanhárom szobás, háromcsillagos Erzsébet
királyné Szállodát.

Június 5.
Átadták a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért-díjakat. A díjazottak: Benkő
Ákosné, Szabó Jánosné Papp Mária,
Klementné Czeba Katalin.

Az 1933-as augusztusi gödöllői cserkész világtalálkozó 75. évfordulójára a
10. számú Cserkészszövetség egy nagyszabású programmal emlékezett meg.
dez, a spanyolországi Valdemoro alpolgármestere a két település közötti testvérvárosi megállapodást.

Június 5.
Április 18-20.
Közel háromszáz fiatal mutatta be tudását a Frédéric Chopin Zeneiskola által 5.
alkalommal megrendezett Országos
Népzenei Versenyen.

Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a Gödöllői Iparművészeti Műhely.

Június 21.

Gödöllőn átvették azt a tűzoltó gépjárműfecskendőt, amit még egy 2005-ös
pályázaton nyert az önkormányzat.

Április 26.
Bajnok lett a Megatherm-Gödöllői SK
U21-es teremlabdarúgó csapata.

A II. Gödöllői Fúvószenekari Fesztiválon hét különböző együttes szórakoztatta a közönséget. Nagy sikerrel rendezték
meg a Múzeumok Éjszakája programsorozatot, aminek a városi múzeum és a
királyi kastély adott otthont.

Február 22.

Április 29.

Június 28.

Sportdíjakat osztottak. Az Év sportolója
Erdélyi Zsófia atléta, az év edzője Fülöp
Péter atlétaedző, az év utánpótlás korú
sportolója Végvári Dóra atléta lett. Az
Év sportolója felnőtt csapatjáték kategóriában Bajáriné Pesti Anikó röplabdázó
nyert. Az Év sportolója utánpótlás csapatjáték kategóriában Steiner Dániel vívó győzőtt. Dóczi István röplabdaedző
Gödöllő Sportjáért Díjat kapott.

A Tánc Világnapját ünnepelték a Petőfi
Sándor Művelődési Központban a Gödöllő Táncegyüttes és a Magyar BalettSzínház Gödöllő tagjai.

Február 18.

Október 18.

Megnyílt a Rudolf kiállítás a királyi kastélyban.

Október 20.
Augusztus 15.
Nagyboldogasszony ünnepén Máriabesnyőn megnyitotta kapuit a Máriamúzeum, ahol a Magyarok nagyasszo-

Eredményesen szerepelt Gödöllő a
KEOP pályázatán, ahol az önkormányzat a szennyvíztisztító-telep felújítására
közel 50 millió forintot nyert.

Október 24.

November 23.

Negyedik alkalommal rendezte meg a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ a „Fa, Ága, Rügyével” elnevezésű kárpát-medencei magyar népmesemondó fesztivált.

Február 27.
2007-ben kiemelkedően teljesítő versenyzőket díjazott, illetve sportvezetők,
támogatók munkáját ismerte el a Magyar Vívószövetség a kastélyban. A legjobb női és férfi versenyző Mohamed
Aida tőröző és Kulcsár Krisztián párbajtőröző lett. Legjobb csapat: férfi kardválogatott (Nemcsik Zsolt, Lontai Balázs,

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Nívódíjjal ismerte el Őriné Nagy Cecília, a Városi Múzeum művészettörténész-muzeológusának munkáját.

nya tiszteletének hazai emlékeit, valamint a máriabesnyői kapucinusok történetét is megismerhették az érdeklődők.

November 25.
Augusztus 23.
Ünnepélyes keretek között átadták az új
Köztársaság úti játszóteret.

Május 2.
Ünnepélyes keretek között avatták fel
Gödöllőn az indonéz Világbéke Bizottságtól kapott Világbéke-gongot, amit a
ceremóniát követően elsőként a Djuyoto Suntani, a Világbéke Bizottság elnöke, majd Szili Katalin Házelnök, Mádl

Június 28.

Európai koncertkörútjuk egyik állomásaként a királyi kastély dísztermében lépett fel Iravati M. Sudiarso és Aisha Sudiarso indonéz zongorapáros.

Augusztus 26.

18. alkalommal ünnepeltük a Magyar
Szabadság Napját az Alsóparkban. A

Tóth Krisztina többszörös európa
bajnok asztaliteniszezőt Gödöllő
Díszpolgára
címmel tűntették ki.

Sikeres volt a Norvég Alap pályázaton
való részvétel. Gödöllő 1.742.500 eurós, azaz közel 500 millió forintos támogatást nyert el, amiből megújul a Királyi
váró, megtörténhet az Erzsébet-park első részének rehabilitációja, az Alsópark
jelentős részének rendbetétele, valamint
a Grassalkovich filagória felújítása.

December 7.
Az Erzsébet
királyné Szálloda épülete
adott otthont
a IV. Nemzeti
Együvé Tartozás Napjára
rendezett ünnepi műsornak.

Szeptember 7.
Decsi Tamás, Szilágyi Áron). Legjobb
junior vívó: Szilágyi Áron. Legjobb edző: Kulcsár Győző. Legjobb szövetségi
kapitány: Nébald György.

Március 5.
Megnyitotta legújabb üzletét a Spar Magyarország Kft. az újfenyvesi városrészben. A 30 főt foglalkoztató üzlet mellett
220 férőhelyes parkolót építettek ki.

Ferenc volt köztársasági elnök, Mangasi
Sihombing, Indonézia nagykövete, és
Gémesi György polgármester szólaltattak meg.

program első részében a királyi kastélyban adták át a Magyar Szabadságért Díjat, melyet az idén Grosics Gyula, az
Aranyacsapat legendás kapusa kapott.

Június 29-30.

Szeptember 9.
Megkezdődött a Damjanich János Általános Iskola átalakítása, felújítása. A
munkálatok egy évig tartanak és közel 1
milliárd forintba kerülnek.

December 12.
Felnőtt magyar bajnoki aranyérmet
szerzett a GEAC női kardvívó csapata.

Május 3.

Szeptember 10.

December 14.

Testvérvárosi konferenciának adott otthont a Gödöllői Királyi Kastély Dísz-

Megkezdődtek Pest és Nógrád megye
legnagyobb hulladékgazdálkodási beruházásának, a Zöld Híd Programnak a
kivitelezési munkálatai. Az Ökörtelekvölgyben elhelyezték a hulladékkezelő
központ alapkövét.

A Duna Televízióban Gémesi György
polgámester átvette azt a betlehemi

Március 7-8.
A Kutató Diákok Országos Szövetsége
és a Kutató Diákokért Alapítvány által
8. alkalommal megszervezett Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos
Konferenciájának idén a Török Ignác
Gimnázium adott otthont.

Március 15.
Átadták a Gödöllő Városáért Díjakat.
Az idén Gaálné dr. Merva Mária, Rét-

Bazilikává avatták a máriabesnyői
kegytemplomot.

terme.Az esemény keretében Gödöllő
és Giessen (Német Szövetségi Köztár-

Hetedik alkalommal rendezték a Magyar Polgármesterek Világtalálkozóját.
Az eseményen átadták a polgármesteri
Ezüstlánc-díjakat, valamint a polgármesteri Aranygyűrűt. Az Ezüstlánc-díj
kitüntetettjei: Bátovszki György (Csömör), Szuhán András (Bene, Kárpátal-

Szeptember 12-14.
Tizennyolcadik alkalommal rendezték
meg Gödöllőn a sörfesztivált.

Szeptember 22.
Megkezdődtek az átépítési munkák a
Táncsics Mihály úti sporttelepen.

lángot, amit a Születés templomából cserkészek hoztak el Magyarországra.

2008. december 18.

Ünneplő közösséggé válni

Karácsonyi készülődés
Jézus születésének örömhírére
várunk. Ünnepre készülnek a
családok, és a gyülekezetek. Felkeresve Gödöllőn működő történelmi egyházak lelkipásztorait,
arról érdeklődtünk tőlük: hogyan
készül egyházközségük a karácsonyra?
– Az ádvent magában hordozza, hogy a
különböző korosztályok alkotta csoportok egy-egy kis szolgálatot végeznek a
teljes gyülekezet számára – mondta
Szabó Zoltán református lelkipásztor. –
Így lehetőség van rá, hogy mindenkiben
megérlelődjön Isten ádventi szeretetajándéka.
A református gyülekezetben a gyermekek szolgálatára december 21-én délután kerül sor, középpontjában azzal,
hogy előadnak egy színdarabot, melynek mondanivalója: minden látogatónkban Isten keres fel bennünket.
A családok a szentestét megelőző
délután jönnek össze áhítatos együttlétre. A gyülekezet diakóniai felelőse szeretetcsomagot visz az időseknek.
– A békesség, a segítség, az adni vágyás sokkal inkább jelen van ilyenkor az
életünkben, mint máskor – folytatta
Szabó Zoltán. – Sokan, akik eddig inkább hátat fordítottak egymásnak, átölelik egymást. Bátrabban mernek kérni az
emberek, mert a karácsony közelsége
bizalmat ébreszt bennük, hogy a kérésük meghallgatásra lel. Az istentisztelet
során, ahogy a szószéken kinyílik az

Ige, frissülést, változást indít el az életünkben. Fokozottabban átérezzük, a hívek éppúgy, mint a lelkipásztor, hogy Isten üzenete jelent meg közöttünk.
Albert Gábor evangélikus lelkésztől
megtudtam, hogy november 30-án, ádvent első vasárnapján, az akkor rendezett szeretetvendégségen elkezdődött
karácsonyi vásáruk. Az ebből befolyó
összeggel a gyermekek játékos munkálkodásához járulnak hozzá. Az év során,
a havi egy családi istentisztelet kivételével, míg a felnőttek az istentiszteleten
vesznek részt, a gyermekek a parókián
„kivetik hálóikat” – rajzolt hálók ezek –,
halacskákat fognak, papírhalacskákat,
melyeken bibliai szövegek vannak.
Szenteste délutánján a gyermekek
kerülnek középpontba a templomban.
Mindegyikük ajándékot kap.
– Karácsonykor zsúfolásig megtelik
a templom. Olyanok is odatalálnak, akik
különben egész évben nem járnak istentiszteletre. Kitárul az ajtó azoknak, akik
számára máskor mintha berozsdásodott
volna a kilincs. A karácsony min-

Boldog új évet, Magyarország! a messzi távolban, a megkese-

Mi és a világ
Egy szilveszter éjszakán kiabálták ezt, újra és újra, nemrégen,
két vagy három, de talán négy
éve is megvan, nem tudom, a Palotakert toronyházainak tövében, ablakai alatt, s én azóta is várom szilveszter éjjelenként, hogy
megint felharsan kint az ismeretlen kiabáló hangja.
Boldogság. Aki nem boldog a magyarságában, az nem is érti, mi az: magyar.
Himnuszunk, hiába, változtathatatlanul
balsorsról szól, balsorsról, ami régen
tép, s majd tép a jövőben is, ez van, de
még előbb pedig és utána mit kér: jókedvet, víg esztendőt.
Akik külföldről hazatérnek, az olyanok, akik nagyon sikeres pályát futottak
be külföldön, tudják, merik bevallani,
hogy milyen kiváltság magyarnak lenni.
Hogy milyen jó is, hogy hazatérhettek,
mert siker ide vagy oda, azért mégiscsak
itt a legjobb.
A máshol átlagéletet élők elmondják,
hogy nem, a világért se cserélnék el az
ottlétüket az ittléttel, hogy összehasonlíthatatlanul kellemesebb az életük a
szülőföldjüktől távol, aztán váratlanul
elfogy az erejük, nem képesek már továbbfolytatni a szép mesét arról, milyen
elégedettek is, s zokogásban törnek ki.
Végül, akiknek testi vagy lelki – vagy
mindkétféle – nyomor az osztályrészük

Valamennyi kedves
olvasónknak békés
boldog karácsonyi
ünnepeket és
eredményekben
gazdag új évet kíván a
dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda
minden munkatársa.
Dr. Boros Andrea
dr. Tácsik Réka
Dr. Nahm Judit
dr. Matyi Mária
dr. Kovács Norbert
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redettségüket a volt hazára
ontják, ahová nincs módjuk
visszatérni, s csak csepülik,
csepülik szüntelen.
Itt mindent ismerünk, itt minden a
miénk, itt az anyanyelvünkön beszélünk
– s ha külföldre utazom, víg turista vagyok, mert tudom, hogy a kint tartózkodásom csak ideiglenes, hogy nemsokára megint itthon leszek. Nem kell,
hogy restelljük külföldön a magyarságunkat. Egyszer Párizsban egy társaságban, ahol jelen volt két francia, egy
olasz, egy amerikai, két férfi, két nő, én
voltam a „díszvendég”. Aki magával
vitt, büszkén mutatott be, felvágott velem szörnyen: Anna Magyarországról!
Néztek: tényleg? Magyarországról? Ez
aztán az unikum. S nem győzték keresni
a kedvem.
Ausztráliában csodálták, hogy mi fordítva használjuk a nevünk: elöl a családnév, aztán a keresztnév. Csak mi használjuk így egész Európában? – kérdezték. Öntudatosan kihúztam magam:
csak mi. Akár a kínaiak, szögezték le.
Igen, mert a mai Kína területéről jöttünk, magyaráztam. Hogy messziről jöttünk, hogy mások vagyunk, hogy még
mindig itt vagyunk – hát nem boldogság
ez? Emberek, honfitársak, hát a mi életünk csupa víg esztendő! A balsors csak
megedz, a balsors ideköt olyanokat, akiket vonz a mi különlegességünk. Soroljam azokat a híres embereket, akiknek
az ereiben egy csepp magyar vér nem
csordogált, mégis magyarnak vallották
magukat? Életüket adták ezért a hazáért,

A Gödöllői Szolgálat
az ünnepek idején az
alábbi időpontokban jelenik meg:
Ezévi utolsó lapszám megjelenése:
2008. december 18.
A 2009. évi első megjelenés:
január 14.
A hirdetésfelvétel és az ügyfélszolgálat
ünnepi nyitva tartása:
2008. évi utolsó nyitva tartási nap:
december 19. péntek
december 20 – január 4. között zárva
2009. évi első nyitva tartási nap:
január 5. hétfő
Január 6-án kedden rendhagyó nyitva tartás!

denkiben vágyat ébreszt az iránt, ami
megnyilvánul benne: a szent, a tiszta, a
csoda iránt.
Szecsődi Péter, Gödöllő római katolikus plébánosa is először a gyerekek
készületéről beszélt:
–A gyerekek a maguk kis „erénygyakorlatával” gyűjtik a kis csillagaikat
a születendő Megváltónak. Mindegyiküknek van egy hajtogatott papírangyalkája, s akik eljönnek a hajnali rorátékra – csak a gyerekek hetven és száz
közötti létszámban jelennek meg –,
újabb és újabb csillagokat ragaszthatnak
az angyalkára. Gyerekek számára fontos a láthatóság, azonban mégsem elsősorban a csillagért jönnek, hanem hogy
a Kisjézusért tegyenek valamit.
–Kegyelembe fordul a közösség a karácsonyt várva – tért át a felnőttek készülésére Szecsődi Péter. – Általában
háromszázan vesznek részt a rorátékon,
utána együtt reggeliznek. Ádvent második vasárnapján meg az azt megelőző
szombaton lelkigyakorlatot végeztünk,
Molnár Zsolt veresegyházi plébános
atya három alkalommal tartott beszédet
számunkra. 10-én az erdélyi Szentegyházról érkezett felnőttek mutattak be itt
betlehemest. 24-én fél négykor pedig a
mi gyermekeink pásztorjátékát tekinthetjük meg.
Végül így összegzett a plébános atya:
– Az ilyenkor megnyilvánuló kölcsönös ajándékozási vágyban az egymás
iránti szeretetünk valósul meg. Krisztus
azért jött a világra, hogy eggyé tegyen
bennünket önmagában. Magunk is arra
törekszünk tehát, hogy karácsonykor
egyetlen ünneplő közösséggé válhassuk
Jézus Krisztusban.
N. A.
halhatatlan műalkotásokat hoztak létre
ezen a nyelven, ami nem is volt anyanyelvük. Nem sorolom. Magyar az, aki
annak vallja magát – tanultam a családomban. Most megint közeleg egy évvége, megint jön egy új esztendő, 2009,
ami, a naptár, az idő felosztása évekre,
hónapokra mesterséges képződmény,
Julius Ceasar ismerte fel, hogy a birodalmában is meg kéne zabolázni az addigiaknál pontosabban a napok folyását,
nem jó, ha azok csak úgy telnek-múlnak, ha leginkább csak a különböző mezőgazdasági tevékenységek szerint tartják számon őket, rendnek kell lennie,
így utasítására létrehozták a Julianusnaptárt, majd a XVI. századi XIII. Gergely pápa igazíttatott rajta, s lett Gergely-naptár. Ezt használjuk most.
Szilveszter este, az évnek naptár szerinti utolsó estéjén hálaadást tartunk a
templomokban, aztán lármát csapunk
hogy elűzzük a bajt, meg csak úgy, mert
kedvünkre szolgál a lárma. Éjfélkor
koccintunk, és egymás nyakába borulunk, ezt is megértük, nohát, s ő is megérte, akkor hát nincs mit tenni, szeressük
egymást. Másnap már másik év van,
lencsét eszünk, hogy sok pénzünk legyen, mellőzzük a baromfi fogyasztását,
mert elkaparja a szerencsénket, ezzel
szemben a malacét nem, mert kitúrja a
szerencsét a számunkra.
Ha férfi kíván először boldog új évet,
az jó, ha nő kíván, az nem jó. Fogalmam
sincs, miért. Mindenesetre akkor, lévén
nő, nem kívánok semmit, csak várom
majd éjfél múltán a kiáltást:
Boldog új évet, Magyarország! N. A.

Szeretettel tudatjuk, hogy

Hanuka ünnepén

A trenderli
Hanuka ünnepe idén ismét
egybeesik a karácsonnyal. Első
napja december 22-ke, de már
előző este december 21-én
meg kell gyújtani a 8+1 ágú hanukián a gyertyát. Innentől
minden nap eggyel több gyertya ég a gyertyatartóban.
A 8 ág a nyolc napot jelenti, amikor is
az egy napra elegendő olaj nyolc napig adott fényt. A kilencedik pótág a
samesz, hiszen ezzel gyújtják meg a
többi gyertyát. Hanuka ünnepének
legkedveltebb játéka valahol KözépEurópában, az askenázi zsidóság körében alakult ki a középkor végén. Az
apró pörgettyűt (jiddis eredetű szóval
trenderli, héberül szövivon) eredetileg ólomból öntötték, amely művelet
közvetlenül a téli örömünnepet megelőzően eseményszámba ment a zsidó
családok körében. Később fából faragták, a cári Orosz-Lengyelország
gazdagabb vidékein ezüstből készítették, manapság azonban már mindenféle anyagból való (csont, üveg,
porcelán, sőt műanyag) trenderlivel is
találkozhatunk.
Jellegzetessége, hogy négy oldalán
egy-egy héber betű helyezkedik el:
nun, gimel, hé és sin. Ezek egy közismert, az ünnep lényegével kapcsolatos mondás kezdőbetűi, amelynek feloldása így hangzik: Nész gadol hajá
sám, vagyis nagy csoda történt ott,
mármint az ókori Jeruzsálemben. A
zsidó főváros és a Szentély felszabadítása után ugyanis meg akarták gyúj-

tani az öröklámpást, a menórát, csakhogy nem találtak tiszta, megszentelt
olajat. Új olaj sajtolásához pedig
nyolc napra lett volna szükség. Végül
egy kis korsó olaj mégis előkerült, s
az csodás módon 8 napig égett.
A négy héber betűt a középkeleteurópai zsidók a maguk jiddis nyelvén átértelmezték, s úgy oldották fel,
hogy az a játék szabályait is jelentette. Kezdetben a játékosok egy-egy
pénzt, diót, mogyorót vagy babot helyeznek középre, majd felváltva pörgetnek. N = nist, ha erre esik a pör-

gettyű, semmi sem történik, G = ganc,
amikor a játékos elnyeri az egész bankot, és mindenki kénytelen újra
egyet-egyet a középre tenni. H = halb,
ilyenkor a játékos a bank felét nyeri
el, páratlan szám esetén a kisebbik felét. S végül, ha S = stelájn szerepel a
trenderli felső oldalán, a résztvevőnek egyet be kell tennie.
A pörgettyű játékát különösen a gyerekek kedvelik, s legalább addig szokták játszani, amíg a hanukai lámpás fényei égnek. A hagyományszerint
ugyanis ebben az időben sem az asszonyoknak, sem a gyerekeknek nem szabad sem dolgozniuk, sem tanulniuk,
mert úgymond ők is aktívan részt vettek
a makkabeus szabadságharcban.

Dr. Ambrus Margit 108 éves

Ezüstérmes születésnapos
Hazánk második legidősebb lakóját köszöntöttük hétfőn a Dózsa György úti Fővárosi Szociális Otthonban. Dr. Ambrus
Margit gyermekorvos 108.
évét ünnepelte családjának és az
otthon dolgozóinak körében.
Gödöllő város részéről Gémesi
György polgármester köszöntötte – ahogy fogalmazott –
„Magyarország évek számában
második leggazdagabb polgárát”. Mint minden évben, most is sokan jöttek el köszönteni Margit nénit, aki örömmel fogadta a hozzá érkezőket. Az ajándékok közül a legkülönlegesebbet Fuszenecker Ferenc nyújtotta át: itt mutatták be azt a
portréfilmet, amiben Margit néni életébe pillanthatnak be a nézők. Ebben a doktornő nemcsak fiatalkorát, szűkebb pátriáját ismerteti meg az érdeklődőkkel,
hanem arról is beszél, miért is választotta hivatásának a gyermekek gyógyítását.
A filmet a Gödöllői Városi Televízió december 19-én pénteken tűzi műsorára.

Karácsonyi pillanatok
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub sok szeretettel
meghívja Önt és kedves családját
2008. december 19-én (pénteken), 18 órakor
kezdődő karácsonyi rendezvényére.
A rendezvény helye:
Gödöllői Városi Múzeum (Gödöllő, Szabadság tér 5.)
„Mesél”: Mácz István teológus, író
Házigazda: Krassay László

A MÁRIABESNYŐI NAGYBOLDOGASSZONY
BAZILIKA KARÁCSONYI MISERENDJE

NAGY LÁSZLÓ TAMÁS
a máriabesnyői templom
volt plébános atya halálának
ÉVFORDULÓS SZENTMISÉJE
2008. DECEMBER 21-ÉN,
VASÁRNAP
a 10:30 szentmise
keretében lesz megtartva a
Máriabesnyői Bazilika
minor kegytemplomban

December 24.
16.00: karácsonyi misztériumjáték a
szabadtéri oltárnál
23.00: virrasztó zsolozsma (Matutinum)
24.00: éjféli mise
December 25. (Urunk születése)
9.00: pásztorok miséje
10.30: ünnepi főmise
18.00: szentmise
December 26. (Szt. István első vértanú)
9.00: szentmise
10.30: ünnepi főmise
18.00: szentmise

December 28. (Szent
Család ünnepe)
9.00: Szentmise
10.30: ünnepi főmise, családok
megáldása
18.00: szentmise
December 31. (Szt. Szilveszter
napja)
17.00: szentségimádás
18.00: évvégi hálaadás
Január 1. (Szűz Mária Isten anyja, Újév)
9.00: szentmise
10.30: ünnepi főmise
18.00: szentmise
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Zene a föld alattról
Le Clézio. Teljes nevén JeanMarie Gustave Le Clézio kapta
az idei irodalmi Nobel-díjat.
Noha öt könyve is megjelent
eddig magyarul, az utóbbi évek
beláthatatlan
könyvtengerében – hol van már az az idő, mikor tudhattuk, mi az érték a világirodalomban, s ezt, az értéket olvastuk! – kevesen találkoztak eddig nálunk a nevével,
kevesen alkottak képet a munkásságáról.
Az Aranyhalacska című regényét
franciául írta, de, mint olvasom az életrajzában, kétnyelvű, az édesanyja francia, az édesapja brit, s utóbbi több,
mint húsz éven át Afrikában dolgozott orvosként. Le Clézio Nizzában
járt iskolába, majd 1959-ben, tizenkilenc évesen Angliába költözött.
Az Aranyhalacska főszereplője is valóságos világvándor. Egy néger lány,
Laila, akit kiskorában elraboltak fekete-afrikai törzsétől, s eladtak Marokkóban. Itt változatos körülmények
között él, míg aztán az egyik Európába szökő afrikai csoport tagjaként
elkerül végül is Párizsba.
Egy fekete kislány, aki csak önmagára számíthat. Számtalan veszély le-

selkedik rá, s ő igyekszik a maga módján
kikerülni a veszélyeket. Innét is a regény
mottója, egy afrikai
mondás: „Ó, halacska, aranyhalacska, vigyázz nagyon
magadra! Mert e világban annyi hurkot s hálót vetnek ki rád.”
Laila révén bepillanthatunk a Párizsban élő négerek, arabok, cigányok sajátos kultúrájába. A legnagyobb kincsük ezeknek az embereknek a zene,
ahhoz értenek, s ha megütik a dobot,
melyet talán még a hazájukból hoztak
magukkal, mintha megint körülvenné
őket bársonyosan, puhán a varázsos
afrikai éjszaka.
Kincs rejlik a lányok torkában, s
Laila valósággal beleszeret egy-egy
nála idősebb énekesnőbe. Majd ráébredhet, hogy ő sem marad el tőlük, ha
éneklésre kerül a sor. Zongorázni is
megtanult az idők folyamán, önfeledten, improvizálva járnak ujjai a
billentyűkön, és – „Hirtelen megértettem, hogy nemcsak magamért játszom, hanem életem minden útitársáért, a föld alatti emberekért…”
A siker is eléri, Amerikában lemeze
jelenik meg, Franciaországban Nizzában ad hangversenyeket. Nem so-

kat törődik mindezzel. Egy cél lebeg
előtte: visszatérni a szülőföldjére, ahol
egyszer csak elcsípték, bedugták egy
zsákba… Egy fehér, poros utcára emlékszik, egy fekete madár rikácsolására. S ily csekély mennyiségű emlék
alapján is hazatalál…
Mély humánuma, az elesettekkel való
együttérzése, mi több, azonosulása
nyilván sokat nyomott a latban, hogy
Le Cléziónak ítéljék oda a Nobel-díjat. Nagy leleménye ebben a regényben, hogy hősnője süket, ha csak az
egyik fülére is. S ennek ellenére a zene szárnyán emelkedik a magasba.
(J. M.G. Le Clézio: Aranyhalacska)
- nád -

Minta lehet az újévi koncert

Karácsonyi készülődés

Új év, új név, új arculat

Adventi kastélynapok

Tollforgató pedagógusok

Az est második részében Bereczky Mária, a Hajós Alfréd
Általános Iskola nyugdíjas pedagógusának családregényét mutatta be a szerző közreműködésével
egy kollégája: Nagyné Heltai Katalin,
valamint a szerző volt tanítványai: Saska Zsanett és Ádám, Gurbi Andrea,
és Hentz Zsuzsa. A Váradi Marietta írói
álnéven megírt családregény olvasmányos formában tárja elénk Erdély és a
Monarchia történelmét, a Ceausescu
diktatúrát, és a csodálatos tájleírások
mellett megrendítő részleteket és sorsokat ismerhetünk meg Erdélyből, ahol az
író életének első felét töltötte.
A regény alapmotívuma egy nagy szerelem, a borítón táncoló két elmosódó
alak (a szerző apósának festménye) kap-

Könyvbemutató
December 11-én este a könyvtár rendezvénytermét zsúfolásig töltötték meg az
érdeklők. A közönség két gödöllői pedagógusra volt kíváncsi, akiknek nemrégen jelent meg önálló könyve.
Bakóné Rusznák Rózsa a Petőfi Általános Iskolában tanít, aki diákjainak rajzait felhasználva írt egy gyermekverses
kötetet. A költőnő régóta foglalkozik
versírással, az esten az érdeklődők megtekinthették a könyv illusztrációjaként
szolgáló rajzokat élőben is, majd a kisdiákok előadásában hallhatták a költőnő
kedves verseit is.

2007 szeptemberétől indította el a
PSMK a művészetek háza funkciót,
ami annyit tesz, hogy a városban működő művészeti csoportok, együttesek közös, kifejezetten Gödöllőre ké-

ja lesz az Évköszöntő Gála, amit
2009. január 10-én és 11-én láthatnak
majd az érdeklődők. Ezt a produkciót a
Gödöllői Szimfonikus Zenekar Csurgó Tamás vezetésével, a Magyar BalettSzínház Gödöllő és a Talamba Ütőegyüttes Gödöllő adja elő. A koncert
igazi különlegesség, hiszen egyszerre
több, mint száz szereplő lesz majd a
színpadon, s egyben technikai bravúr
is, hiszen külön erre az előadásra
gyártott hangvető panelek segítségével élvezheti a hallgatóság a szárnyaló dallamokat a felújított széksorokból. A műsort Kálmán Imre és Lehár
Ferenc legismertebb operettjeiből állították össze, így többek között olyan
népszerű művek részletei csendülnek
fel az Operett Színház művészeinek

szített produkciókat készítsenek el,
amit a későbbiekben az ország különböző pontjain is bemutatnak. Ennek a
kezdeményezésnek az elmúlt években voltak már eredményei. 2007-ben
a Magyar BalettSzínház Gödöllő a
Talamba Ütőegyüttes Gödöllő közösen elkészítette a Pöttyös Panna utazásai című mese balett előadását, amit
több ízben mutattak be a Nemzeti
Táncszínházban Budapesten és a
PSMK-ban is. Több közös koncertet
adott a Gödöllői Szimfonikus Zenekar, a Városi Vegyeskar és a Talamba
Ütőegyüttes Gödöllő. Hatalmas sikere volt „a világ hangjai“ című nagyszabású közös koncertnek, amit a Városi Vegyeskar, az Arpeggio Gitárzenekar és a Talamba Ütőegyüttes Gödöllő adott. Ennek a kezdeményezésnek az eddigi legnagyobb produkció-

előadásában, mint a Marica grófnő, a
Csárdáskirálynő, A víg özvegy és A
mosoly országa. Lehár Ferenc ezüstarany keringőjére Kéri Nagy Béla
készített koreográfiát a Magyar BalettSzínház Gödöllő táncosai számára, akik ezen az estén egy kicsit profiluktól eltérő produkciót mutatnak be,
de azért nem bújnak ki a bőrükből,
így a közönség nem a megszokott keringőket láthatja majd a színpadon,
ahol többek között a Diótörőből a Rózsa keringőt és Brahms Magyar táncok koreográfiáját mutatják be.
Az előadás stílusában és hangulatában leginkább talán a bécsi újévi
koncertek hangulatát idézi. A szünetben a szervezők pezsgős koccintásra
invitálják a közönséget, akinek színvonalas és könnyed újévköszöntésben lehet része.
-jb-

A 2009-es esztendő a Petőfi
Sándor Művelődési Központ
számára új kihívásokat jelent,
de egyben a megújulást is, ami
már az elnevezésben is megmutatkozik. Az intézmény január elsejétől ugyanis a Művészetek Háza nevet viseli. A változás nem csak a névben, hanem a „Ház” arculatában és az
ott működő programokban,
előadásokban is megmutatkozik.

Az esztendő legbensőségesebb időszakában újra ünneplőt öltött a gödöllői királyi kastély. Az adventi hétvégéken kulturális programok várták az érdeklődőket, kézművesek és iparművészek kínálták portékáikat, s míg a szülők az ajándéknak valók közül válogattak, a kisebbek
bábelőadást nézhettek, vagy a kézműves foglalkoztatóban a karácsonyi
díszek készítésének fortélyait sajátíthatták el.
Az adventi kastélynapok rendezvényeire az idén is több ezren látogattak
el a kastélyba, ahol nem csak patinás falak között, hanem a parkban és a
pálmaházban is zajlottak az események.
Az idei adventi program egyik kiemelt és nagysikerű rendezvénye volt
Mozart Figaro házasságának bemutatója. A barokk színház kulisszái
között Kürthy András rendezésében mutatták be a népszerű operát. Az
előadás iránt az érdeklődést jól mutatja,
hogy a tervezett négy
előadásra már elővételben elkeltek a jegyek, ezért december
29-én egy újabb, ötödik fellépés keretében is színpadra állnak az Opera Viva
művészei.
Szöveg: jk
Kép:rk, it

csolatára épülő történet. A szerző régi álmát valósította meg a könyv megírásával, melyet azonban egy tragikus esemény is befolyásolt. A szereplők, a regény utolsó részében szereplő gödöllői
helyszínek sokunk számára ismerősek
még akkor is, ha egy kissé görbe tükrön
keresztül látjuk magunkat, magyarországi magyarokat. Hiszen a hazájukat
elhagyók sorsa mindig nehéz, de akkor
különösen, ha itt az anyaországban is találkoznak olyanokkal, akik idegenként
bánnak velük. Szerencsére Gödöllő
nem ez a hely, amit az este sikere és hangulata is jelképezett. Reméljük, még sok
ilyen emlékezetes irodalmi élményt fog
szerezni számunkra Marika, aki elárulta, hogy már a következő kötetén dolgozik.
-kv-
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Ajánló

GÖDÖLLŐI
ÚJ MŰVÉSZET
KÖZALAPÍTVÁNY

TÉLI KERT
képző- és iparművészeti kiállítás a
Gödöllői Iparművészeti Műhely
alkotóházában és kertjében

Ünnepi nyitvatartás a
Gödöllői Királyi Kastélyban
December 24-26.: zárva
December 27-30. nyitva
December 31. nyitva (9-15 óra)
2009. január 1. nyitva (12-17 óra)
Január 2-4. nyitva
Január 5-február 9.: zárva
Új év első napján, január elsején
látogassa meg a Gödöllői Királyi
Kastélyt és belépőjegye mellé egy
pohár pezsgőt kínálunk Önnek!
Telephone: +36(28) 410-124
www.kiralyikastely.hu
informacio@kiralyikastely.hu

A Gödöllői Városi Vegyeskar
adventi hangversenye a
Református templomban
Időpont: December 21., 19 óra
A népszerű adventi és karácsonyi
dalok hangzanak el.
Ezúttal a helyi Református Gyülekezeti Kórus is fellép, hogy közösen szólaltassanak meg a nemrégen bemutatott Gounod:Cecíliamiséből néhány tételt, ezúttal orgona kísérettel.
Közreműködik:Ágostonné Balogh Myrtill, Ágoston Ferencének, Papp Gyula-orgona
Vezényel: Pechan Kornél

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

A GÖDÖLLŐI KORTÁRS MŰVÉSZEK
KARÁCSONYI KIÁLLÍTÁSA ÉS VÁSÁRA
2008. november 28 – december 21.
Kiállító művészek: Bada Márta, László Lilla, Szekeres Erzsébet, Fábián
Dénes Zoltán, Lőrincz Ferenc, Anti Szabó János, Katona Szabó Erzsébet,
Hidasi Zsófi, Remsey FLóra
A kisteremben a Varga Galéria anyaga látható
Gödöllői Városi Múzeum 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel/fax: 28-422-003, e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

Királyi Karácsony
Erzsébet királyné karácsonyai a gödöllői kastélyban játszóház
„A királyi család 1875-ben ünnepelte először a karácsonyt itt. 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.“ (Mikszáth Kálmán cikke a Mulattató c. újság
1875. évi számából). Ahogy cseperedett Valéria, „maga is a szeretet megemlékezésével járul a karácsony örömeihez“ (Rónay Jácint naplója alapján közli a Képes Folyóirat, 1894ben). Magyarország színezett térképét készítette el felséges mamája, Erzsébet királyné
számára; ábrákat színezett és metszett ki képeskönyvhöz. A történelmi hagyományokra
emlékezve a kastély idén először játszóházzal várja a család apraját-nagyját!
December 28. vasárnap
11.00-11.50: Mátyás király című bábjáték a Hahota Bábszínház előadásában
11.00-13.00: kézműves foglalkozás és játszóház kortól függetlenül: gyertyaöntés, gyertya
díszítés, üvegfestés, szalvéta technika, origami
December 29. hétfő
10.30-11.10: Csiri-biri Torna 1-3 éves korú gyermekek számára
11.15-12.00: Csiri-biri Torna 1-3 éves korú gyermekek számára
10.30-13.00: kézműves foglalkozás és játszóház kortól függetlenül: rózsa készítése papírból – Erzsébet királyné kedvelt virága az ibolya mellett, ablakdísz készítése; cukorka csomagolása, állatkák készítése papírból, papírtányérból; Gödöllői Királyi Kastély puzzle játék; memória kártya, dominó.
www.kiralyikastely.hu
Tel.: 06/28-410-124

Kiállító művészek:
Anti Szabó János, Barabás Márton,
Bódis Erzsébet, Farkas Éva, Fábián
Dénes Zoltán, F. Orosz Sára, Hidasi
Zsófi, Katona Szabó Erzsébet, Kecskés Ágnes, Krajcsovics Éva, Kun Éva,
Olajos György, Orosz István, Pannonhalmi Zsuzsa, Penkala Éva, Remsey
Flóra, Smetana Ágnes, Somorjai Kiss
Tibor, Szabó György, Szakács Imre,
Varga Zoltán Zsolt
Kiállító művészek Németországból:
Dachau-i Művésztelep:
Michael Nauderer, Monika Siebmanns (szobrászművészek)
Oberhessichen Künstlerbundes (OKB)
alkotói, Giessen: Christel Dütge,
Günther Hermann, Susanne Ledendecker (festőművészek)
MEGTEKINTHETŐ:
2009. február 28-ig, szombat és
vasárnap 14-17 óráig, előzetes
bejelentkezés alapján más napokon is
GIM-Ház, 2100 Gödöllő,
Körösfői utca 15-17.
telefon/fax: 28/419-660,
e-mail: gimhaz@invitel.hu
December 24-28.: ZÁRVA
2009. január 1 -2.: ZÁRVA
Január 3-4.: NYITVA (14-17 óráig)
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Város–Kép

rint közlekedett), majd Mária Valériát, végül
pedig Ferenc Józsefet
A helybeliek pontosan tudták ki és mikor érkezik. Legtöbben a szeretett királynét süvegelték meg. Erzsébettel együtt érkezett bátyja, Vilmos és annak felesége Henriette Mendel
– hajdani színésznő, akit a hangzatos Wallersee bárónő címmel tettek udvarképessé. A nagy sokadalomra jeles esemény szolgált indokul. Larisch grófhoz ment feleségül a kastélykápolnában Vilmos
herceg morganatikus házasságból született lánya, a
vakítóan szép Maria Wallersee. A jegyesség nagyon
rövidre sikeredett. Az ara korábban Rudolfra (és a
kivégzett miniszterelnök fiára, Batthyány Elemérre) is szemet vetett, Erzsébet erre gyorsan férjhez
adta kedvenc unokahúgát. Az esküvő szenzációja a
kékvérű hölgyek körében egyértelműen gróf Andrássy Gyula, az Osztrák-Magyar Monarchia közös
külügyminisztere volt, aki daliásan feszített honvédtábornoki egyenruhájában.
A fiatalok és bécsi vendégek hazautaztak, maradt a
szűkebb királyi család, a csend, a nyugalom, a béke.
Mária Valéria lakosztályában állították a legmagasabb karácsonyfát, és köszöntötték Erzsébetet 40.
születésnapján. Az ünnepek befejeztével a királyné
Gödöllőről egyenesen Angliába utazott, ahol már
várta az akkor ott tartózkodó fia, Rudolf.

GÖDÖLLŐ ANNO

Fehér karácsony, felséges újév
„Megint itthon vannak a királyék!”
A „szeretett Gödöllőn”, ahogy szűkebb körben emlegették a települést, 1872-ben ünnepelte először
együtt a karácsonyt a királyi család. Hogy ki volt a
legboldogabb közülük, vélhetően az akkor tizennégy éves trónörökös. Mint az újságok megírták december 23-án tett vizsgát – királyi atyja jelenlétében – „történeti tanulmányokból.” Ferenc József
mellett, aki a reggeli vadászatról visszatérve kísérte
figyelemmel a vizsgát, jeles tudósok, Toldy Ferenc
és Horváth Mihály püspök is jelen voltak. A koronaherceg válaszai kiválóak voltak, természetesen
nem maradt el a jutalom sem: felséges apjával másnap hajnalban mehetett soron kívüli vadászatra. A
korabeli krónikások nem jegyezték fel, hogy milyen eredménnyel zárult az ünnepi cserkészés.
Mária Valériát, a gödöllőiek kedvenc királykisaszszonyát mindenki kényeztette. Az udvari személyzet tagjai egymással vetélkedve építettek neki „hóalakokat”, vagyis hóembereket. A fehérbe öltözött
kastélyparkban vígan csilingelt a szánkó, amikor a
főhercegnő már nagyon fázott bement a gondosan
fűtött kastélyba. Egyenesen nővére lakosztályába
vezetett az útja. Már a folyosón hallotta Gizella álmodozó, romantikus zongorajátékát. Ő meg nem
értette kinek is szólnak a szerelmes dallamok. Ötéves volt, nővére pedig betöltötte a tizenhatot és Lipót bajor herceghez, jövendőbelijéhez szálltakszóltak a melódiák. Amikor a kislány megunta a
lassú muzsikát, rászólt nővérére: „Csárdást!“

leket
babáinak.
Szilveszterkor a felnőttek pezsgős koccintással búcsúztatták az óévet, másnap reggel a kápolnában tartott ünnepi
mise után a felségek fogadták kíséretük tagjainak jókívánságait. Budán,
a királyi palotában
Ferenc József és Erzsébet távollétében
Újévkor a főudvarmester és főudvarmesternő köszönte
meg az etikett szerinti üdvözléseket.
A mindenre kíváncsi „gödölleiek” örömmel látták, hogy királynéjuk
felépült a gyengélkedésből, és Ferenczy Ida felolvasónő társaságában hosszabb sétákat tett a parkban.
A viszonylag enyhe időt kihasználva a kertészek
folytatták a faültetetést, újabb és újabb facsoportokat alakítottak ki. A narancsház olyan szép volt
1875-ben, hogy még a schönbrunni kert pompájához szokottak is megdicsérték. Az ünnepekre 300
forint adománnyal kedveskedett a királyné Odrobenyák Jánosnak, a segéd plébános karácsonyi
ajándékként jutatta el hozzá „Gödöllő hajdan és
most” című kötetét, ami azóta is a helytörténészek
egyik legfontosabb kútfője.
Egy évvel később is folytatódott a tradíció a királyi
család Gödöllőn ünnepelt, és a kíséret nagy örö-

A kis főhercegnő olyan zeneszámot kért, mint amilyeneket kellemes mély hangján énekelt neki szoptatós dajkája. A szadai illetőségű Legéndy Lidi saját, Mária Valériánál alig egy hónappal fiatalabb leánykáját és a pólyás főhercegnőt is gyakran szórakoztatta népdalokkal, magyar nótákkal és csárdásokkal.
mére nem maradt el a díszteremben felszolgált karácsonyi ebéd sem. 1876-ban is folytatódott a jótéNagy volt a bizonytalanság az 1873-as esztendő vé- konykodás. Az udvartartás magyar tagjai hírét vetge felé Gödöllőn. Vajon megérkezik-e a felséges ték, hogy a kolozsvári múzeum pénzt gyűjt Petőfi
család az ünnepekre. Bécsben ugyanis december- Sándor márványszobrának megvásárlására. Ferenben ünnepelték meg Ferenc József trónra lépésének czy Ida 5, Nopcsa Ferenc, a királyné főudvarmes25. évfordulóját. A negyedszázaddal korábbi ese- tere és Rónay Jácint, a királykisasszony paptanára
ményről a hazai újságok csak rövid hírekben emlé- 10-10 forintot küldött a nemes célra.
keztek meg: mindig hangsúlyozva a császárvárosban történik mindez. A magyarok ragaszkodtak ah- A királyi család 1877-ben szokatlanul korán, már
hoz, hogy Ferenc József hivatalosan csak 1867 szeptemberben megérkezett Gödöllőre.
óta király. Mint ismeretes a kiegyezés örömére, ak- Először a királynét hozta az udvari különvonat (Bukor kapta az uralkodó pár jelképes koronázási aján- dapest és Gödöllő között szabályos, menetrend szedékba a gödöllői kastélyt és a hozzátartozó uradalmat.
Fölösleges volt izgulni a család 1873-ban is megérkezett. Erzsébet királyné születésnapján (december
24.) 100 forintot küldött a katolikus iskola tanítójának, ugyanennyit a református híveknek téli ruhára
és 50 forintot a besnyői zárda szegényeinek. Mária
Valéria angol nevelőnője, Miss Trockmorton bibliai
témájú képeket ajándékozott a gyerekeknek. A királyné udvarhölgye, Festetics Mária ruhákat osztott
a szegények házában, a gödöllői királykisasszony
játszótársai édességet kaptak.
Az immár hagyományos menetrend folytatódott
1875-ben is.
Mária Valériának különleges küldemény érkezett:
Szabó Samu győri lakatosmester játék takaréktűzhelyt készített neki. Talán fölösleges megjegyezni,
hogy a sok értékes ajándék mellett eltörpült a valóságos ipari műremek, a kislány azon „főzte” az éte-

A következő évben, 1878 decemberében a falu lakói jólesően jegyzeték meg: „Megint itthon vannak
a királyék!”
A felséges szülők idegeit Rudolf balesetéről érkezett hírek borzolták. A Prágában tartózkodó trónörökös gyakorlás közben úgynevezett szalonpuskával átlőtte saját kezét. Jöttek mentek a táviratok Prága és Gödöllő között. A szülők csak akkor nyugodtak meg, amikor közvetlenül az ünnepek előtt a kastélyban magukhoz ölelhették fiukat. Megérkezett
Ferdinánd toszkániai nagyherceg is. Így aztán nem
volt akadálya, hogy Ferenc József szokásához híven hajnali négykor ébredjen,
és elfogyassza a kastély legendás kapusa, Tóth Lajos
neje által összeállított gyors
reggelit. Zsuzsika, mert egyszerűen így szólította az uralkodó, sütötte őfelsége szerint a
legfinomabb palacsintát. Arról
nem szólt a fáma, hogy a sérült
kezű trónörökös vadászott-e.
Mindenesetre a kastélykápolnában, az éjféli misén Festetics Mária társaságában imádkozott.
Legközelebb csak 1881-ben
került szóba, hogy az ünnepeket Gödöllőn tölti a királyi
család. Akkor a felsőkert egyik
részét kicsit kimélyítették és vízzel felöntötték. A fagy megtette hatását: Mária
Valéria vígan kor-

és Stefánia… ez az ékszerekkel teleaggatott, támolygó torony nem illik a mi kedves, csöndes Gödöllőnkhöz.”
Nem éppen hízelgő megjegyzések. Ezt az elutasítást észrevette a trónörökös felesége is. Stefánia az
életéről írt könyvében (Lehettem volna császárné)
arról olvashatunk, hogy Gödöllőn gyönyörű volt az
idő, hólepel borított mindent, az éjszakai csendben
csak a harangok zúgását lehetett hallani. A kibékülés, a megbékélés ünnepét közösen töltötték, de
hiányzott az egyűvétartozás öröme.
Az utolsó boldognak mondható karácsonya 1888ban volt a királyi családnak. Néhány héttel az ünnepek után, 1889 január végén Rudolf trónörökös már
nem volt az élők sorában.
A szörnyű tragédiát édesanyja sohasem tudta feldolgozni. Csak feketében járt, születésnapján nem
engedte, hogy felköszöntsék, és karácsonyfát sem
szabad volt állítani többé.
1889 karácsonyán a távoli Amerikából különleges
ajándék érkezett a trónörökös árvájának. A híres feltaláló Edison küldött Erzsinek (a családban csak így
szólították) egy beszélőbabát.
Az akkor hatéves kislány nagynénje, Mária Valéria
vállalta, hogy megírja azt a szöveget, amit a baba –

csolyázhatott.
A készülődés, a várakozás hangulatát
szörnyű hír szakította meg: Bécsben ég a
Ringtheater. Egész éjszaka világosak voltak a királyi lakosztályok ablakai. A tragédia híreit kopogta a távírógép a főhadsegédi szobában. Több százan lelték halálukat.
A vadászatokat lemondták, a gödöllői gyerekeknek szánt ajándékokat, meleg ruhát,
takarót a szokottnál korábban kiosztották.
Az udvar visszaköltözött az elcsendesedett
Bécsbe. Az elhunytak lelki üdvéért gyászmisét mutattak be a kastélykápolnában.
Budán töltötte az ünnepeket a királyi család 1882-ben. Gödöllőre természetesen eljutottak az ajándékok, volt is öröm a faluban. A ki- természetesen németül – elmond fonográfról. A
rályi palotában a legtöbb ajándékot, magyar nyelvű vers magyar fordítása így jelent meg a korabeli lakönyveket Mária Valéria kapta. Ezeket nevelőnője pokban.
özv. Kornisné Vécsey Mária vásárolta neki. Köl„Karácsony-est, gyermek-ünnep,
csönös volt a szeretet, a királykisasszony még aszJöttödnek, oh mint örülnek!
szonykorában is, szűk családi körben Zummelnek,
S hogy fogadnak, fényes este,
Zulimulinak szólította.
Ujjongással, szívrepesve!
Palotába és kunyhóban
Gödöllőn 1885 karácsonyán örülhettek ismét a kiMindenütt áll karácsonyfa.
rályi családnak. Az udvari vadászatok a szokásosMindenütt gyertyák lobognak,
nál később fejeződtek be. Az erdőben túlságosan elGyermeki szívek dobognak,
szaporodtak a szarvasok. A tetemes mennyiségű
Mindenütt parányi újjak
húst természetesen nem tudták elfogyasztani a kiráAjándékok után nyúlnak,
lyi család és a kíséret tagjai, a zsákmányból jutott a
S mindenütt a nagy világon
gödöllőieknek és a pesti árva-, illetve szegényháBoldogság fogad, Karácsony!”
zaknak is.
Összeállította:
A leghitelesebb forrás, Mária Valéria naplója szeSzabó Margit
rint: „december 23. 2 óra után megérkezett Rudolf

2008. december 18.

Gödöllői Szolgálat 9

Élő–Világ

Állati dolgok

Nem csak kertészeknek

A kutya karácsonya

Karácsonyi növényeink

Ilyenkor, pár nappal karácsony
előtt, már mindenki az ünnepekre készül. Megvannak az
ajándékok, gondolatban öszszeállt 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. Hiszen 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 karácsonyfadíszek gyomorbántalmakat
okozó hatásáról.

Az állatorvosok minden évben rettegve készülnek a karácsonyi ünnepekre. 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. A különbség csupán annyi, mi tudjuk, hogy a fa nemcsak szép de szúr

is, ezért messziről csodáljuk! Kutyánk számára azonban nem csak
szép, hanem sok külső
illatot is hoz magával,
és sok lakásban tartott
kutya úgy gondolja
ezen neki változtatnia
kell, és egyszerűen körbevizeli. 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
karácsonyfa emiatt, és törtek az üvegdíszek apró darabokra, 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 illóolaj tartót.
A fát díszítő színes
lámpácskák
igazán hangulatosak, viszont hamar
felmelegedhetnek.
A kutyák – amikor
hozzá nyomják 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

Ritka vendégek

A zsezse
A zsezsének Európában két alfaja létezik. Az egyik a szürke vagy lisztes
zsezse, a másik a Brit-szigeteken, valamint a Nyugat-Európában honos kis
zsezse. A szürke zsezse Észak-Európában, Észak-Ázsiában, illetve az
amerikai kontinens északi térségeiben van jelen, mint fészkelő faj.
Facsoportokban, telepített erdőfoltokban, parkokban, kertekben, ritkás
erdőkben költ. Az északi fenyvesek,
fűzesek, nyíresek madarai. Az öreg
madarak jellegzetes bélyege a homlokot illetve a fejtető elülső részét lefedő piros folt, valamint a kicsiny, fekete folt az állon. A hím begye, illetve
farkcsíkja rózsás színezetű. A tojóról
és a fiatal madarakról hiányzik a begy

piros színe, de télen a hímek is fakóbb
színezetűek. Magyarországon csak az
elmúlt években jelent meg téli vendégként, és évente egyre több példány
érkezik hozzánk. Általában a nálunk
telelő zsezsék vegyes csapatokban,

A karácsony természetesen
elképzelhetetlen karácsonyfa
nélkül. De ez a szokás nem
mindig kötődött az ünnephez.
A fenyő már az emberiség őskorában is mágikus jelkép volt.
Örökzöld ágai hirdették a téli
napforduló ígéretét. Először az
emberek borókát, fagyöngyöt,
fenyőágat akasztottak fel otthonaikban a mestergerendákra.
inkább magasabbra, hogy kutyánkmacskánk 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
édesség, amivel ilyenkor kedvenceinket jól megtömjük. És szintén nem
szerencsés, ha a finom töltöttkáposztát elől hagyjuk, mert kutyusunknak
igen jó a szaglása és bizony képes
akár 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 kedvenceinkre 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 állatorvosmentes ünnepeket!
csízekkel, tengelicekkel, egyéb
pintyfajokkal együtt észlelhetők.
Az ilyen jellegű inváziók legvalószínűbb magyarázata az lehet,
hogy a fészkelő területeken uralkodó, kivételesen hideg időjárás
a fajt nagy számban, méretes csapatokban való kóborlásra készteti
Európa délebbi régiói felé. Kertekben ritkán vehető észre. Főleg
a nagyobb réteken figyelhetőek
meg, ahol bőven találnak magokat. Leginkább a cickafark, a
csalán és más gyomnövények
magját fogyasztják. Csízcsapatokkal együtt van lehetőség, hogy
kertjeinkben is megjelenjenek.
Ekkor főleg a napraforgó magját illetve négermagot, cirokmagot fogyasztanak szívesen, amit a földről szednek
össze.
Szerencsés az, aki megfigyelheti
kertjében ezt a kedves kis madarat.

Már a rómaiak is ajándékoztak egymásnak zöld ágacskákat.
Az ősgermánok a fény tiszteletére
mécsesekkel díszítették a fenyőágat.

E szokásokkal rokon hazánkban a
Borbála-napi zöldág hajtatása. Később a zöld ágakat termékenységszimbólumokkal díszítették (tojás, alma, dió, mogyoró).
A legtöbb német területen a karácsonyfának paradicsom volt a neve,
hozzátartozott a középkori paradicsomjátékok kellékeihez. Az angyalhaj, a fémgyöngy, papírlánc, a bibliai
kígyót idézi a bűnbeesés idejéből. A
fa alá tett ajándékokat-ételeket a család eltávozott tagjainak szánták.
Az első karácsonyfáról Sebastian
Brant német író emlékezik meg,
Strasbourgban a XV. század végén.
A Habsburg uralkodók Bécsben
1824 táján fenyőfa alatt ünnepelték a
szentestét, egymásnak ajándékot adva. Hazánkban Bécsből a magyar
arisztokrácia példája nyomán terjedt
el. Az első karácsonyfát valószínűleg
Brunszvick Teréz állította Aszódon.
Ma már szinte minden lakásban állítanak fát, de sajnos azt is tegyük
hozzá, hogy ilyenkor több erdőnyi fenyőfát kell kivágni. És ha belegondolunk, hogy ezek a fák csak az ünnepek alatt jelentenek nekünk örömet, és egy hét múlva már a kukába
kerülnek, mondjuk meg őszintén kár
értük. Persze a környezetvédők számára is karácsony a karácsony. Így
sokuk műfenyőt állít, ami megtévesztésig hasonlít az eredetihez. Azonban
ez mégsem olyan, mint az igaz karácsonyfa. Így a másik megoldás a gyökeres fenyő. Ezzel nem kell megölni a
fát, és karácsony elmúltával, amint
beköszönt a tavasz, ki lehet ültetni a
kertbe, vagy a ház elé. De ha nem tud-

juk a fenyőt sehol sem elültetni akkor
ma már akár bérelhetünk is egyet. Itt
azonban fontos megjegyezni, hogy a
fenyőt nem szabad meleg, száraz
lakásban tartani, mert akkor elpusztul.
Természetesen a fenyőn kívül ma
már rengeteg más szobanövénnyel is
díszíthetjük lakásunkat. Az egyik legismertebb a mikulásvirág, illetve a
karácsonyi kaktusz. Ezek a növények
igazi díszei lesznek a karácsonyi lakásnak, főleg ha gyertyával, karácsonyi masnikkal is díszítjük. Karácsonyi hangulattal nem csak a szemünknek, hanem az orrunknak is kedveskedhetünk. Néhány pillanat alatt illatossá és ünnepi hangulatúvá varázsolhatjuk az asztalt néhány narancs,
aranyszalag és szegfűszeg kompozíciójával. Díszíthetjük narancsdíszekkel a komódot, felakaszthatjuk a fára
vagy az ajtókeretre, de akár ajándékkísérőként is adhatjuk. Ma már nagyon könnyen hozzájuthatunk egész
vaníliához, fahéjhoz, szegfűborshoz
is. Ezekből a fűszerekből varázsolhatunk igazi karácsonyi illatot a lakásba. Sőt a narancshéját se dobjuk ki,

hanem az előbb említett fűszerekkel
közösen tegyük egy szép tálba és helyezzük így a kandallóra, vagy a fűtőtestre. Hamarosan az egész lakást fűszeres-narancs illata árasztja el.
Legyen mindenkinek szép karácsonya!

G a z d i j á t ke re s i !

Te l . : 7 0 / 2 8 9 - 3 3 7 2

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
December 20-21.:

December 27-28.:

dr. Kurucz Marianna

dr. Szász Viktor

Tel.: 20/341-6655

Tel.: 30/67-65-818

Erdőkertes, Csillag u. 5/A.
December 25-26.:

Január 1-2.:

dr. Horváth Márk

dr. Bölcskey M. Antal

Tel.: 20/385-5726

Tel.: 70/337-9785

Gödöllő, Szabadság út 97.

Veresegyház, Erkel u. 3/E.
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Pályázati hirdetmény
Gödöllő város Polgármesteri Hivatala (2100
Gödöllő, Szabadság tér 7.)
PÁLYÁZATOT HIRDET OKMÁNYÜGYINTÉZŐI
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ FELADATOK: teljes
körű okmányügyintézés (kiemelten gépjármű
okmányok), ügyfélforgalom bonyolítása, informatikai eszközök alkalmazása, döntés-előkészítés, ügyiratforgalom bonyolítása.
AZ ÁLLÁS BETÖLTETÉSÉNEK FELTÉTELEI:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
-közgazdasági szakközépiskolai végzettség,
vagy középiskolai végzettség és középfokú számítástechnikai szakképesítés, középiskolai végzettség és az OKJ szerint: nyilvántartási és ok-

Pályázati hirdetmény
Gödöllő város Polgármesteri Hivatala (2100
Gödöllő, Szabadság tér 7.)
PÁLYÁZATOT HIRDET VÍZÜGYI ÜGYINTÉZŐI
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ FELADATOK: vízügyi igazgatási feladatok.
A város területén létesülő közműberuházások
előkészítése. A közművekkel kapcsolatos szakhatósági állásfoglalások, közútkezelői hozzájárulások elkészítése. A csapadékvíz elvezető
rendszerrel kapcsolatos fejlesztési és üzemeltetési feladatok, a szennyvíz elvezető és tisztító rendszerrel kapcsolatos fejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátása. Kapcsolat a közmű vállalatokkal, lakossági kapcsolattartás,
közműépítésekhez közterület bontási engedélyek kiadása.
AZ ÁLLÁS BETÖLTETÉSÉNEK FELTÉTELEI:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,

Pályázati hirdetmény
Gödöllő város Polgármesteri Hivatala (2100
Gödöllő, Szabadság tér 7.)
PÁLYÁZATOT HIRDET SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYINTÉZŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ FELADATOK: szabálysértési iratok érkeztetése, iktatása, tényállás tisztázása, érdemi döntés-előkészítése,
meg nem fizetett pénzbírságok behajtása iránti
intézkedések megtétele, más szabálysértési
hatóságok megkereséseinek teljesítése, más
szabálysértési hatóságok megkereséseire közérdekű munkavégzés helyének kijelölése, statisztikai adatszolgáltatás, jogorvoslati kérelmek felterjesztése, lefoglalt-, elkobzott dolgok
kezelése.
AZ ÁLLÁS BETÖLTETÉSÉNEK FELTÉTELEI:
-magyar állampolgárság,

2008. december 18.

Közérdek

mányügyintéző, számítástechnikai programozó, számítógép rendszerprogramozó, információrendszer-szervező, számítástechnikai szoftverüzemeltető szakképesítés a 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendeletben előírtak szerint.
- kinevezés esetén a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. 22/A. §-a alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. Közigazgatási szervnél okmányügyintézői
munkakörben szerzett gyakorlat előnyt jelent.
A kinevezés – 6 hónap próbaidő kikötésével –
határozatlan időre szól. Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény általános
szabályai szerint történik.
A PÁLYÁZATHOZ MELLÉKELNI KELL:
- képzettséget igazoló iratokat (vizsgabizonyítványok),
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
a pályázati kiírás megjelenését követő 15 nap.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: a
benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉNEK IDŐPONTJA: az állás a pályázatok elbírálását betöltően a munkakörre vonatkozó feltétételek teljesítésével
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtását és a pályázat tartalmát
titkosan kezeljük, a pályázat eredményéről a
pályázók az elbírálást követően értesítést kapnak.
A pályázatot – lezárt borítékban „okmányügyintézői pályázat” megjelöléssel - személyesen,
vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város
jegyzőjének – dr. Nánási Éva részére - címezve
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné
nyilvánítás jogát fenntartja.
Gödöllő, 2008. december 10.
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.) kizárólag a meghirdetés időpontjában
Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és költségelvű lakbérrel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakásra bérlői, bérlőtársi
joggal nem rendelkező, vagy a városban tevékenységet folytató munkáltatónál határozatlan
idejű munkaviszonyban foglalkoztatott személyek
részére PÁLYÁZATOT HIRDET a Gödöllő, Deák
Ferenc tér 2. fszt. 2. számú, 47 m2-es, egy+fél
szobás, összkomfortos lakás költségelvű lakbérrel, öt éves időtartamra történő bérbeadására.
A pályázatok kizárólag formanyomtatványon
nyújthatók be, melyhez mellékelni kell az abban
előírt dokumentumokat. A formanyomtatványok
és a lakás bérbevételével kapcsolatban további információkat tartalmazó írásos tájékoztatók ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Okmány- és Lakosságszolgálati vagy a Vagyongaz-

- cselekvőképesség,
- egyetemi vagy főiskolai műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vízellátási és
csatornázási, vízépítő építőmérnök vagy környezetmérnök szakképzettség, főiskolai szintű
környezetgazdálkodási agrármérnök, meliorációs mérnök szakképzettség a 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendeletben előírtak szerint.
- kinevezés esetén a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. 22/A. §-a alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. Közigazgatási szervnél csatornázási és vízügyi ügyintézői munkakörben szerzett gyakorlat előnyt jelent.
A kinevezés – 6 hónap próbaidő kikötésével –
határozatlan időre szól. Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény általános
szabályai szerint történik.
A PÁLYÁZATHOZ MELLÉKELNI KELL:
- képzettséget igazoló iratokat (vizsgabizonyítványok),
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,

A GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- igazgatás-szervezői vagy jogi képzettség,
- kinevezés esetén a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. 22/A. §-a alapján
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
Közigazgatási szervnél szabálysértési munkakörben szerzett gyakorlat előnyt jelent.
A kinevezés – 6 hónap próbaidő kikötésével –
határozatlan időre szól. Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény általános
szabályai szerint történik.
A PÁLYÁZATHOZ MELLÉKELNI KELL:
- képzettséget igazoló iratokat (vizsgabizonyítványok),
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,

A Gödöllő, Szt. János u. 26. II/23. és a Deák F. tér 3. fszt. 2. szám alatti, üres,
költségelvű lakbérrel bérbe adható lakások öt éves bérleti jogának megszerzésére irányuló pályázatok benyújtására 2008. november 24-ig volt lehetőség. A pályázati eljárás lezárásaként 2008. december 18-án, csütörtökön, 14 órakor a Városháza földszinti nagytermében a lakásbérlők kiválasztására nyilvános sorsolást tartunk.
A sorsoláson azok az érvényes pályázatot benyújtott pályázók vehetnek
részt, akiket a képviselő-testület 333/2008. (XII. 11.) sz. önkormányzati határozatával meghatározott. A sorsoláson részt vevő valamennyi pályázó részére postai úton névre szóló meghívót küldünk. A sorsolás nyilvános, ezért
az érdeklődőket tisztelettel várjuk.
Halász Levente, a gazdasági bizottság elnöke
FELHÍVÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a háztartási hulladék elszállítása
december 24., 25. és 26. napján a hétköznapi munkarend szerint történik.
Január elsején a begyűjtés szünetel, az akkor esedékes szállításokra
január 3-án kerül sor.
Megértésüket köszönjük: VÜSZI Kht.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: a
pályázati kiírás megjelenését követő 15 nap.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: a
benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉNEK IDŐPONTJA: az állás a pályázatok elbírálását betöltően a munkakörre vonatkozó feltétételek teljesítésével
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtását és a pályázat tartalmát
titkosan kezeljük, a pályázat eredményéről a
pályázók az elbírálást követően értesítést kapnak.
A pályázatot – lezárt borítékban „vízügyi ügyintézői pályázat” megjelöléssel - személyesen,
vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város
jegyzőjének – dr. Nánási Éva részére - címezve
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné
nyilvánítás jogát fenntartja.
Gödöllő, 2008. december 10.
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: a
pályázati kiírás megjelenését követő 15 nap.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: a
benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉNEK IDŐPONTJA: az állás a pályázatok elbírálását betöltően a munkakörre vonatkozó feltétételek teljesítésével
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtását és a pályázat tartalmát
titkosan kezeljük, a pályázat eredményéről a
pályázók az elbírálást követően értesítést kapnak.
A pályázatot – lezárt borítékban „szabálysértési ügyintézői pályázat” megjelöléssel - személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének – dr. Nánási Éva részére - címezve
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné
nyilvánítás jogát fenntartja
Gödöllő, 2008. december 10.
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

A VÁROSI PIAC
ünnepi nyitva tartása
December 15-19-ig (hétfő-péntek):
7–18 óráig
December 20. (szombat): 7–13 óráig
December 21. (vasárnap): –12 óráig
December 22 -23. (hétfő-kedd):
7–18 óráig
December 24. szerda: –12 óráig
December 25-től–28-ig (csütörtökvasárnap): Zárva
December 29-30. (hétfő-kedd): 7-18
óráig
December 31. szerda: 7–13 óráig
Január 1. (csütörtök): Zárva
Január 2–3. (péntek-szombat): 7–13
óráig

Pályázati hirdetmény

A Gödöllői Új Művészet Közalapítványt 1998. július
1-i hatállyal alapította Gödöllő Város Önkormányzata. A Pest Megyei Bíróság az 1999. január 15-én
kelt 1.Pk.60.233/1998/8 számú végzésével, a
1665. szám alatt vette nyilvántartásba a szervezetet. Székhelye: 2100 Gödöllő, Körösfői Kriesch
Aladár utca 15-17.
Célja: támogatni a képző- és iparművészet helyi hagyományainak ápolását, hozzájárulni a kortárs művészeti alkotások megismertetéséhez, az alkotómunka körülményeinek javításához, valamint a tehetséggondozáshoz. Célszerinti tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
CLVI. törvényben megfogalmazott „kulturális tevékenység“, valamint „kulturális örökség megóvása”
kategóriáknak és a bírósági végzés értelmében
közhasznú besorolású.
Legfőbb döntés hozó szerve a kilenc tagból álló kuratórium, működésének ellenőrzését 3 fős felügyelő bizottság látja el.
A közhasznúsági jelentés az egyszerűsített éves
beszámoló mérlege alapján készült. Az üzleti év
mérleg fordulónapja 2007. december 31.
Adószáma: 18680968-1-13
1. 2007. ÉVI MÉRLEG - VAGYON FELHASZNÁLÁS
(eFt-ban)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6968 eFt
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 6968 eFt
2. 2007. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS - SZÁMVITELI
BESZÁMOLÓ (eFt-ban)
Összes közhasznú tevékenysége bevétele: 9176 eFt

dálkodási Irodáján vehetők át. A lakás alaprajza
ugyanitt megtekinthető.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE:
A pályázatnak maradéktalanul meg kell felelnie
az írásos pályázati tájékoztatóban megfogalmazott feltételeknek.
A lakás bérbevételére kizárólag a tájékoztatóban
közzétett összetételű családok nyújthatnak be pályázatot!
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Városháza (Gödöllő, Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda 232. számú helyiségében hétfői, vagy szerdai napokon 8 és 12, valamint 12.30
és 16 óra között 2009. január 28., 16 óráig
A pályázatokat a képviselő-testület Gazdasági Bizottsága bírálja el, a lakások bérlőit ezen bizottság
javaslata alapján a képviselő-testület választja ki.

Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 9576 eFt
3. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
1. Az alapító, Gödöllő Város Önkormányzata 3.670
eFt-tal támogatta a Közalapítványt.
2. A Nemzeti Kulturális Alap 2.973 eFt-tal, pályázati úton elnyert támogatással járult hozzá a Közalapítvány szakmai programjai megvalósításához.
4. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI
A vezető tisztségviselők (elnökség, kuratórium) tevékenységükért díjazásban nem részesültek.
5. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA
a.) Kiállítások: „RAJZ” című csoportos képzőművészeti kiállítás; „A gödöllői szőnyeg 100 éve - Kortárs gödöllői kárpitok”; „VIZI-KERT” című kortárs
képző- és iparművészeti kiállítás; „GIM-MŰHELY”
című kortárs képző- és iparművészeti kiállítás,
Nemzetközi Kerámia Stúdió, Kecskemét; „Magyarországi Művésztelepek” című kortárs képző- és
iparművészeti kiállítás, MűvészetMalom Szentendre (az EuroArt, az Európai Művésztelepek Szövetsége tagjaként); b.) Oktatási program – Művészeti
tanfolyamok: A Közalapítvány egyik legfontosabb
közhasznú tevékenysége a felkészítő, képző, tehetséggondozó munka volt. Évközben és nyári intenzív
tanfolyamok keretében művésztanárok vezetésével
képző- és iparművészeti tanfolyamok (gobelinszövés, kerámia, rajz és festés) valósultak meg az alkotóházban.
A részletes közhasznúsági jelentés a Közalapítvány
székhelyén került kihelyezésre.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ünnepek körüli munkarend az
alábbiak szerint változik:
2008. december 20. (szombat) munkanap
2008. december 24. (szerda) pihenőnap
A Polgármesteri Hivatalban december 20-án (szombaton) pénteki
munkarend szerint történik a munkavégzés.
2008. december 31-én (szerda) 12 óráig tart nyitva a hivatal, mely
időtartam alatt általános ügyfélfogadási rend működik.
2009. január 2. (péntek) pihenőnap
2009. január 10. (szombat) munkanap.
A Polgármesteri Hivatalban 2009. január 10-én (szombaton) pénteki
munkarend szerint történik a munkavégzés.
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Dec. 15-22.: Medicína, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251. Dec. 22-29.: Gyógyszertér, Köztársaság út 85. Tel.: 545-721. Dec. 29-jan 5.: Alma, Dózsa Gy. út
2. Tel.: 418-002; Jan. 5-12.: Ezüstkehely, Petőfi S. u. 1/a. Tel.: 416-551.; Jan.
12-19.: Kígyó, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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.

2008. december 18.
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Mozaik

Az ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA
étterme és kávéháza várja
Önöket!
Napi 3 fogásos menüajánlat: 1000 Ft/fő. Elfogadjuk üdülési csekkjét,
Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

SZOMBATONKÉNT ÉLŐZENE!
VÁLASSZON ÚJ ÉTLAPUNKRÓL
PÉNTEKEN, SZOMBATON
ÉS VASÁRNAP
30 % ENGEDMÉNNYEL!

Nyitva tartás:

Étterem: 12–22

Kávéház: 7–22.

Asztalfoglalás és információ: 28/816-819
info@erzsebetkiralynehotel.hu
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Sport

Vívás – Felnőtt Magyar bajnokság

Futsal NB I. – Pontos zárás

Magyar bajnok a női kardcsapat

36 percnyi álom jutott

December 11-14. között rendezték Budapesten a felnőtt
magyar bajnokságot, amelyen
a GEAC remekül szerepelt. A
női kardcsapat aranyérmet, a
férfi kardcsapat bronzérmet
szerzett, míg Kerecsényi-Fodor
Georgina második lett kard
egyéniben.
Csütörtökön léptek pástra a női kardozók, párbajrtőrözők és tőrözők.
Utóbbi kettőben nem jutott a nyolc
közé GEAC versenyző, ellenben
kardban három gödöllői is remekelt.
Benkó Réka a 9., Nagy Petra a 8.,
míg Kerecsényi-Fodor Georgina a
2. helyen végzett.
Másnap ugyanezen fegyvernemek
csapatbajnokságára került sor. Az
egyéni kardsikerek már előre vetítették a csapatérmet és a GEAC női kard
csapata (Benkó Réka, Kerecsényi-Fodor Georgina, Nagy Petra, Varga Eszter) magabiztos vívással meg is sze-

rezte az első helyet, megelőzve az
UTE és a Vasas csapatait. Szombaton
és vasárnap jöttek a férfiak, előbb az
egyéni, majd a csapatküzdelmekkel.

prímet, akik a 3. helyet szerezték meg
(a csapat tagjai voltak: Bokor Gergő,
Gáll Csaba, Gémesi Bence, Gémesi
Csanád, Valkai Ferenc), de a tőr csapat 6. helye is kiemelkedő eredménynek számít.
Junior világkupa, Olaszország
– Benkó Réka aranyérmes lett

Egyéniben Gémesi Csanád 8., míg
Gémesi Bence 10. lett kard fegyvernemben, valamint a tőröző Steiner
Dániel 12. helye emelkedett még ki.
Csapatban itt is a kardozók vitték a

Asztalitenisz – Beteges rangadó

December 6-7-én Lignanoban,
Olaszországban junior vívó világkupát rendeztek. A női kard számban eddig még nem látott gödöllői siker született, ugyanis Benkó Réka nyakába
került az első helyezettnek járó aranyérem (edzője Bokor Gergely), mindemellett Kurucz Balázs tanítványa,
Nagy Petra bronzérmet szerzett az 52
főt felsorakoztató versenyen. A fiúk
valamivel népesebb mezőnyében
Gáll Csaba szintén harmadik helyezést könyvelhetett el. Edzője: Varga
József.
-tt-

December 12-én játszotta idei
utolsó bajnoki mérkőzését a
Gödöllői Sport Klub teremlabdarúgó csapata az NB I-es futsal bajnokságban. A Gödöllő
elmaradt mérkőzését pótolta
Berettyóújfalun, a bajnoki címvédő Mezei-Vill FC otthonában
és ért el remeknek mondható
döntetlent, így az utolsó 3 fordulóban szerzett 7 pontjával jól
zárta az évet a csapat.
36 percnyi álom volt csupán. Akár így
is össze lehetne foglalni a gödöllői
csapat játékát, ugyanis az említett
időszakban Baranyai Pál-Tóth László edzőpáros csapatának akarata érvényesült és remek játékkal 3–0-s
előnyre tett szert a GSK.
Az első félidőben Vidák Balázs,
majd a másodikban Harnisch Ákos
két góljával vezettünk magabiztosan,
de a hajrát nem bírta az utolsó 10
percben emberelőnyben támadó baj-

RG – I. Nemzetközi Limes-Vuelta Kupa

Két csapat is a dobogón Szép eredmények...
A gödöllői asztaliteniszezők
vegyes mérleggel, de összességében jól zárták az őszi szezont a különböző bajnokságokban. Az NB II-ben szereplő
GEAC I. az őszi terveket túlteljesítve a középmezőny elején,
a 6. helyen végzett. A záró fordulókban előbb a Kiskunfélegyháza csapatát verték a mieink
hazai pályán 11–7-re, majd a
SPAR Tatabánya ellen betegségek miatt igen tartalékos
összetételben 15–3-ra kaptak
ki.
Az NB III-ban zárásként a MALÉVtól 12–6-ra, majd a listavezető Esztergomtól kapott ki a GEAC II.
(3–15), így a 7. helyről várhatja a tavaszt.
A Pest megye A-ban csapatunk a do-

bogón végzett. A GEAC III. előbb a
tabella élén álló Dabas otthonába látogatott és ért el bravúros, 12–6 arányú győzelmet, majd az utolsó fordulóban a zsinórban 5 bajnoki címet
szerző, de az idén gyengélkedő Szentendrét verte szintén 12–6-ra, így a 2.
helyen telel a csapat.
A megye B-ben vitézkedő Gödöllő
IV. és V. csapata közül utóbbi szerepelt jobban az ősszel és a dobogó 2.
fokáról várhatja majd a 2009-es folytatást, míg a IV-es csapat a 10. helyen
zárt. Az ötös gárda az utolsó két játéknapon a papírformának megfelelően
előbb 14–4-re verte a Százhalombattát, majd Kakucsról távozott 11–7-es
sikerrel. A másik csapat mindkét
meccsét döntetlenre hozta, előbb a
Hévízgyörk, majd az utolsó fordulóban a Százhalombatta ellen ért el 9-9es döntetlent.
-ll-

Sakk – Sikeres évzáró

A gödöllői Vuelta SE és a Limes
SE közösen rendezett Budapesten, a SOTE csarnokban
nemzetközi egyéni viadalt ritmikus gimnasztikában. A versenyre Litvániából, Lettországból, Horvátországból, Romániából, Bulgáriából érkeztek
versenyzők és kiegészülve a
hazaiakkal 50 versenyző mutatta meg tudását öt kategóriában a szombati versenynapon.
A színvonalra jellemző, hogy külföldről országos bajnokok és a hazai élmezőny képviselői mérték össze tudásukat. Az I. nemzetközi kupa szép
sikereket hozott a mieinknek.
Gödöllői eredmények:
Gyerek II.: 1. Szakály Borbála, 4.
Gruhala Patrícia
Gyerek I.: 3. Seregi Dominika; Karika: 2. Seregi Dominika.

Junior: 5.Csitári Enikő, 6. Szekeres
Eszter, 7. Könyves-Tóth Piroska, 8.
Kis-Bak Éva, 10. Ravasz Melinda;
Kötél: 3. Könyves-Tóth P.; Labda: 3.
Szekeres Eszter.
Felnőtt, egyéni összetett: 2. Csernyánszky Kitti, 3. Lukács Lilla, 4. Csomai Renáta, 5. Fibecz Alexandra; Kötél:
1. Csernyánszky K., 2. Csomai R.; Buzogány: 2. Csernyánszky K., 3. Csomai
R.; Karika: 2. Csernyánszky K., 3. Csomai R.; Szalag: 3. Lukács L.

Győzelem a rangadón

Kézilabda – Dobogón a férfiak

Nagyarányú győzelmet aratott a gödöllői sakkbarátok csapata a Pest megyei bajnokság rangadóján a második helyezett Szob csapata ellen és 5 pont előnnyel zárta az évet. Az idén még egy fellépése lesz a sakkozóknak. Január 31-én Szadán
rendezi a GSBE a IV. Tímár Zsolt Emlékversenyt. A fiatalon elhunyt egykori
gödöllői sakkozó ezen a napon töltötte volna be 40 életévét.
Pest megye I. oszt. Hoschek László csoport: Szob – GSBE II 3–7
-vb-

Hajdú Zoltán értékelt

Lumniczer Emlékfutás az idén is

Fussunk át 2009-be
Az idén szilveszterkor is megrendezik a már hagyománynak nevezhető
Lumniczer emlékfutást. A december
31-én 12 órakor a városháza elől induló futásra a szervezők minél több
sportegyesületet, iskolát és gödöllői
lakost várnak, hogy minél többen teljesítsék a 2009 méteres távot. Gadanecz György főszervező beszél a
rendezvényről.
Lumniczer Sándor Gödöllön élt sebész,
sportlövő az alapítvány névadója, 50
éve hunyt el, így az idén duplán emlékezünk rá. Az alapítvány súlyosan beteg gyermekeken és családtagjaikon segít, ezért különösen fontos, hogy mi
egészségesek egy ilyen rendezvénnyel
felhívjuk a figyelmet az alapítvány
munkájára. Ez egy közös kocogás lesz
és az idő lehet bármilyen, csak a jókedv
és a hangulat a fontos, ezért várunk
mindenkit szilveszteri kellékekkel. A
rendezvényen szeretnénk köszönteni
városunk azon sportolóit, akik kiemel-

kedő eredményt értek el ebben az
évben. A futók vendéglátását (tea, forralt bor, zsíroskenyér) az Erzsébet Szálloda vállalta és lesz egy kis műsor is,
melyet a zeneiskola növendékei adnak.
Ami még nagyon fontos, hogy felvettük a kapcsolatot a Magyar Televízióval
és valószínűleg a Telesport készít anyagot a futásról.

A Gödöllői KC csapatai is befejezték a
bajnokság őszi szezonját. Az NB II-ben
szereplő hölgyek közül a felnőtt csapat a
8., míg az ifista lányok a 7. helyen zártak. A férfiak ennél valamivel jobban szerepltek. A megyei bajnokság „A” csoportjában szerelő felnőttek az első, az ifi
a 2. helyről, míg a GKC II. szintén első
helyről várhatja a tavaszi folytatást.
Hajdú Zoltán technikai vezetőt kértük,
hogy értékelje a félévet.
– Nyáron edzőt váltott női csapat, így
tervezték az őszt?
– Czétényi Attila helyét Gulyás László
vette át a nyáron. Az elvárás a 7-8. hely
valamelyikének megszerzése volt, amit

egyenlőre tart a csapat. Ezzel a játékoskerettel a végére a 7. hely megszerzése
reálisan teljesíthető. Ami külön dicséretes, hogy két-három meghatározó játékos sérülése ellenére sikerült így szerepelniük a lányoknak. Az ifisták tavaly az
5. helyen végeztek és bíztunk abban,
hogy az ősszel folytatják majd a jó szereplést. Az őszi szezon aztán nem a
várakozásoknak megfelelően alakult,
amiben közrejátszott néhány kulcsjátékos sérülése és a gyengébb csapatteljesítmény.
– A férfiak már jobban muzsikálnak,
hiszen minden csapat a dobogón telel...

Röplabda – NB I. Liga

Aguilera: 20 pontos búcsú
GYÜLEKEZŐ- ÉS RAJT: Polgármesteri Hivatal,
2100. Gödöllő, Szabadság tér
LÉNYEGES: A futás nem verseny, nem díjazzuk a
beérkezés sorrendjét. Minden résztvevő fiatal teát
és zsíroskenyeret, felnőtt pedig forraltbort kap a
jó hangulat zálogaként. Trombitát, álarcot, s
egyéb szilveszteri kelléket lehet hozni!
A futás rendezője a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola és a GEAC atlétika szakosztálya.
Gadanecz György főszervező

Az idén utoljára léptek pályára röplabdázóink hazai környezetben a BSEFCSM ellen december 13-án. Ugyan
sokkal látványosabban játszottak Bajáriné Pesti Anikóék és úgy tűnt, hogy
győzelemmel búcsúztatják majd a héten
hazájába Kubába visszatérő, a mérkőzésen 20 pontot összehozó Noralvis
Aguilerát, de ez nem sikerült. Az első
játszma hajráját megint elbukta a Gödöllő, ami ismét döntőnek bizonyult. A
TEVA-hatos a 2. etapban mintha a pályán sem lett volna és ugyan a harmadik

felvonást nagy csatában hozták a
mieink, a 4. játszmában ismét a városmajoriak öszpontosítottak jobban és nyerték a találkozót 3–1-re. Idei utolsó találkozóját december 16-án, immáron
kubai légiósa nélkül Nyíregyházán játsza majd a TEVA-GRC.
-tlNői NB I. Liga, kiemelt csoport,
13. forduló
TEVA Gödöllői RC – BSE-FCSM
1–3 (-21, -13, 24, -18)
Junior: Gödöllői RC – BSE-FCSM 0–3

noki címvédő MVFC ellen csapatunk.
Hősiesen védekeztek a gödöllői játékosok és Solymosi Zoltán is parádézott a kapuban, de az utolsó négy
percben a szerencsével sem hadilábon
álló hazaiak döntetelenre mentették a
mérkőzést, ezzel továbbra is őrzik,
immáron 40 meccs óta tartó veretlenségüket. A mérkőzésről mindent elmond, hogy a hazaiak úgy örültek az
egy pontnak, minha bajnokságot
nyertek volna.
A Gödöllői SK a hetedik helyről
(12 pont) várhatja majd a februári
folytatást.
-ltFutsal NB I., 2. fordulóból
elmaradt mérkőzés

Mezei-Vill FC – Gödöllői SK
3–3 (0–1)
Gólszerzők: Harnisch Á. (2), Vidák B.

A bajnoki tabella és a klubbal
kapcsolatos további érdekességek:
www.gbulls.hu
Heni Néni Kupa – Vuelta csapatsikerek
December 7-én Heni Néni Emlékversenyt rendeztek, amelyen több mint
harminc csapat mutatta be
együttes kéziszer gyakorlatát.
A versenyen dr. Abádné
Hauzer Henriettére, a hazai ritmikus gimnasztika
sportág
megalapítójára
emlékeztek a versenyzők.
Eredmények:
A kategória, Gyerek I.: 3.
Vuelta SE (Grandpierre I.,
Grandpierre A., Sárga C., Seregi D.,
Szakály B.)
Junior: 1. Vuelta SE (Csitári E., KisBak É., Könyves-Tóth P., Őri E., Szekeres E.)
Felnőtt: 1. Vuelta SE (Csernyánszky
K., Csomai R., Fibecz A., Lukács L.,
Soós V.)
C kategóriában felnőtt ezüst minősítést kapott a Vuelta SE.
-liKép: sd
–Igen. A felnőttek ugyan az előző bajnokságot megnyerték, de a gárda maradt a megyei kiírásban, mégpedig azért,
hogy a helyi fiatal játékosok több lehetőséget kapjanak és fejlődjenek. Az idei
cél az alapszakaszban az első négy hely
valamelyikének megszerzése. Ezt idáig
sikerült teljesíteni. Az erőviszonyok
alapján a felnőtt csapat ismét esélyes a
bajnoki cím megszerzésére. Az ifjúsági
gárda az elmúlt kiírásban a második helyen végzett. Az idei bajnokságban cél a
bajnoki elsőség megszerzése. A fiúk ennek megfelelően teljesítettek és az őszi
fordulók alapján nagy esélyük lesz a
bajnoki aranyra. Az egyetemi csapatból
belénk olvadt második gárda az idén is
remekül szerepel. Ők a megyei „B” csoportban vitézkednek és az első helyről
várhatják majd a tavaszi folytatást.”
-liI. Gödöllő városi
teremlabdarúgó torna:
Amatőr kupa a kispályásoknak
2009. januárjában indul útjára az I.
Gödöllő városi teremlabdarúgó torna.
A kispályás amatőr csapatoknak kiírt
focitornára az egyetemi sportcsarnokban
kerül majd sor és a nevezőktől függően 5
vagy 6 játéknapon keresztül zajlanak
majd a küzdelmek a helyezésekért. Az
első játéknapra január 17-én, szombaton kerül majd sor.
A nevezési határidő: 2009. január 9. A
tornával kapcsolatos információkat
és a nevezési feltételeket a 06/70283-05-88-as számon tudakolhatják meg
a nevezni kívánó kispályás csapatok.
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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!

H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66
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
K E D D EN N I N C S Ü G Y F É L F O G A D Á S
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
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.

Gödöllői Szolgálat
INGATLAN
* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes, csendes
részén de a központ közelében eladó egy nagyon hangulatos,
sarok telken elhelyezkedő, '43-ban épült, összközműves,
65m2-es parasztház, mely 2004-ben részben fel lett újítva. A
házban 2 szoba, konyha-étkező, kamra és fürdőszoba wc-vel
található. A telek szépen gondozott, rajta kb.30m2 nagyságú,
tégla építésű melléképület található, melyben garázs, nyári
konyha található. A kertben termő gyümölcsfák és díszfák vannak. Közelben: Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási lehetőség,
buszmegálló és szociális intézmények. IÁr: 7,5 MFt Tel:
70/312-5965, 20/928-3938
* Eladó Gödöllőn,az Antalhegy lábánál egy 62 nm-es, 3.emeleti
1+2 félszobás körpanorámás téglaépítésű társasházi lakás.
Iár.:16,8 millió Ft. Érd.: (20) 339-8589
* Budapestre költözők figyelem! Sürgősen eladó egy felújítandó,
3 szobás, 67 nm-es, II. emeleti panel lakás a Kelenföldi
lakótelepen, az épülő 4-es Metrótól 200 méterre, csendes, nyugodt, de központi helyen (minden közel van, vásárlási lehetőség,
buszmegálló). Tel.: 70/388-7544.

* Sürgősen eladó Gödöllőn központban 2 szobás lakás Iár 8.9 MFt
20-804-2102
* Sürgősen eladó Kossuth L. u-i jó állapotú 2 és félszobás, erkélyes lakás! I.ár: 12 MFt 20-772-2429
* SŰRGŐSEN Eladó Gödöllőn központban külön bejáratú cirkó
fűtéses kis rezsijű 2,5 szobás téglalakás Iár 17,9MFt 20-7722428
* Kertvárosban 4 szobás 2005 épült rusztikus családi ház ősfás
telken, külön borospincével eladó Iár 45,9MFt 20-7722428
* Sürgősen eladó Központban 45 nm-es másfélszobás jó
beosztású felújított lakás kulturált lakótömbben Parkettás szobák
padlólapos konyha fürdő folyosó Iár 9,5 MFt 20 772-2429
* BEVEZETŐ ÁR! Új építésű garázsösszekötéses 2
szoba+nappalis ikerház kulcsrakészen Szadán már 22,9 MFt-ért ,
3 szoba+ nappalis 23,76 MFt-tól 500 nm-es telekrésszel. (20)
772-2428 www.godolloihaz.hu
* Eladó 1 szobás lakás az Erzsébet Kir. Krt-on Iár: 7.5
M FT (20) 804-2102
* ÁR ALATT SÜRGŐSEN ELADÓ 2 SZOBÁS, ERKÉLYES,
FELÚJÍTOTT, EGYEDI FŰTÉSMÉRŐS LAKÁS A PALOTAKERTEN
PARKRA NÉZŐ TÖMBBEN. IÁR 10,5 MFT 20-772-2429
* Eladó új építésű lakás Gödöllőn! Téglaépítésű társasházban 42m2es, 1+1 félszobás lakás cirkófűtéssel. 2009. augusztusi átadással.
Iár: 13,6 MFt. U.itt 1 szobás lakás 11,5 MFt 20-772-2428
* CSAK A GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONTNÁL! Eladó új építésű
ikerház Gödöllőn 2 szoba + nappali, garázs 300 nm telekrésszel.
Kulcsrakész ár 22 MFT 20-804-2102
* ÖNERŐ NÉLKÜL, garantált hitelre! Veresegyház új építésű
részén szocpolképes lakások eladók! 40m2-95m2-ig, már 9,9
MFt-tól! 20 539-1988
* Eladó Gödöllőn magasföldszinti tégla konvektoros 2 szobás
lakás Iár 12,5 MFt 20-804-2102
* Remsey krt-n 1+2 félszobás felújított erkélyes lakás eladó. Iár
15,5 MFt 20-8042102
* Gödöllőn Kertvárosban tégla, 4 szoba + nappalis, cirkós pincés
családi ház sürgősen eladó. Iár: 19,9 mFt 20 772-2428
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
* Csanakban gyönyörű környezetben új építésű 4 szoba nappalis
garázsos panorámás ikerház ELADÓ Iár 31,9 MFt 20-7722429
* 4 szoba nappalis garázsos ház Szadán 1100 m2-es telekkel jó
közlekedésnél eladó. Iár 22,5 MFt 20-7722429
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-Új építésű 122m2 ikerházi lakóház
323m2 telekkel garázzsal 28.4MFt.
-Új építésű 112m2 nappli+3 szobás
lakóház 309m2 telken 28,8MFt.
-Új építésű 300m2 telken 85m2 egyszintes
nappali+3félszobás 28,5MFt.
-Új építésű 300m2 telken 109m2 nappali+3 szobás lakóház 28,8MFt.
-Kertvárosban 321 nm telken 95 nm konvektoros lakóház 14.5MFt.
-Városközpontban 48 m2 nappali + 1
szobás felújított lakóház 15.9MFt.
-1650nm telken lévő 90nm családi ház 24,5 MFt
-Kör utca 1,5 szobás konvektoros felújított lakás 12.1MFt.
-Kazinczy krt 2 szobás konvektoros erkélyes 60 nm lakás 11.8MFt.
-Építési telek Röges 1089m2 zsákutcában
15.8MFt.
-Blahán 133m2 nappali + 5 szobás családi
ház 40MFt.
-Thököly u 1284m2 telken 148m2 családi
ház40m2 szuterén 42MFt.
-Thököly u közeli 720 nm telken 4 szobás
családi ház 36,8MFt.

* Gödöllőn az Antalhegyen összközműves, aszfaltozott utcában
486 nm-es (17 m-es utcafronti szélességű) belterületi, építési
telek. Víz, csatorna a telken. Iá: 9,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a belvárosban eladó 80 nm alapterületű, 2 szobás
családi ház 320 nm-es telekkel, melléképülettel. Iá: 17,2 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
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* Gödöllőn Kastély közeli csendes zsákutcában 120 nm
alapterületű, belül részben felújított, 3 szobás családi ház
műhellyel (telephely engedély, ipari áram) 556 nm-es telekkel. Iá:
18 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ Szadán 2009. tavaszi kezdéssel.
750 nm-es telken épülő, 100 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, 2
fürdőszobás, kétszintes családi ház nagy terasszal, fedett gk.
beállóval. Emelt szintű szerkezetkész állapotban 23,5 mFt-os
áron. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn csendes belvárosi utcában 100 nm alapterületű, jó
állapotban lévő 3 szobás családi ház 600 nm-es telekkel. Iá: 21
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban 500 nm-es telken, 100 nm alapterületű,
2 + fél szobás, jó állapotban lévő családi ház, pincével, melléképülettel, garázzsal. Iá: 22 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn, csendes környezetben, zöldövezeti részen, 702 nmes, örökzöldekkel beültetett, ősfás telken 90 nm lakóterű, nappali
+ 3 szobás kétszintes családi ház, egy különálló kis faházzal. Iá:
23 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn 110 nm alapterületű, nappali + 5 szobás, 2 fürdőszobás, kétszintes családi ház 1080 nm-es telekkel. Iá: 25 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a központban 55 nm-es, 2 szobás, teljesen felújított,
3. emeleti lakás. Új burkolatok, új víz-és villanyvezetékek, új beép.
konyhabútor). Iá: 12,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn az Erzsébet park közelében, teljesen felújított, 60 nmes, 2+fél szobás, egyedi mérőórás, erkélyes lakás, saját pincével.
Új beépített bútorok, konyhabútor, redőnyök, riasztó, új elektr. és
vízvezetékek. Iá: 14,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn (Antalhegyen), 3778 m2-es, örökpanorámás telken,
déli fekvésű, 2 generáció részére is alkalmas 140 m2 lakóterű, kétszintes családi ház (2 konyha, 2 nappali, 4 szoba, 2 fsz.) pincével.
Riasztóval felszerelt. Iá: 39,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Szadán 1000 nm-es (20 m-es utcafronti szélesség)
összközműves építési telek ALKALMI ÁRON eladó. Iá: 8,5 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* ÁRON ALUL eladó Vácszentlászlón 2002-ben épült, színvonalas
külső és belső kialakítású, kétszintes családi ház, különálló garázzsal. Fsz. (93 nm): konyha, nappali-étkező, hálószoba, fürdőszoba,
wc; tetőtér: jelenleg nincs kialakítva, de beépíthető. Iá: 22,5 mFt
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben, csendes környezetben, 993 nmes parkosított telken 1998-ban felújított, kiváló fekvésű, 133 nm
alapterületű, 4 szobás földszintes polgári családi ház. (pince,
garázs, télikert, öntözőrendszer). Iá: 35 mFt. Tel. 0620/9194-870
* Gödöllőn a kertvárosban ELADÓ egy most épülő ikerház mindkét
lakása, mérete 137 nm. 5 szoba, gardrób, szintenként fürdő, saját
kertrész és garázs tartozik. Ára: 29,5 M Ft.30/629-0190. 79/3987
* SÜRGŐSEN ELADÓ Aszódon 2007-ban épült 120 nm-es, jó
elrendezésű 4 szobás, amerikai konyhás ikerház fél Ára: 20M Ft.
30/667-4812. 117/5216

* Gödöllőn az Alvégben 32 nm-es sorházi (galériás)
stúdiólakás kis kerttel ELADÓ! Ára:8.2 M Ft. 30/6673889. 79/3042
* Gödöllőn, kertvárosban 100 nm-es 3 szobás, konvektoros,
kertes családi ház KIADÓ. 100.000 Ft/hó/rezsi/ 2 havi kaukció.30/629-0190. 79/5064
* Szadán 1300 nm-es telken, 120 nm-es , 4 szobás étkezős,
szerkezetileg kifogástalan állapotú családi ház ELADÓ!Ára:19,9 M
Ft.30/629-0190. 114/4430
* Veresegyházán 120 nm-es nappali + 3 szobás, amerikai konyhás, vadonatúj 2 ikerház fél ELADÓ. A nappali kertkapcsolatos,
25 nm-es terasz, önálló garázs. Ára.:26,5-26,5 M Ft.30/6290190. 76 /3493
* Gödöllőn pompás 150 nm-es, 4 szobás, sorház, parányi grillkerttel, kétállásos garázzsal eladó az Antalhegyen. Ára.:25.9M
Ft.30/977-6665 79/4379
* Szép állapotú , 3 szobás ,étkezős családi ház 1000 nm-es
telken ELADÓ Zsámbokon, gáz cirkós ,új nyílászárokkal , homlokzati szigeteléssel..Ára:11,9 M Ft. 30/977-6665.141/5514
* Kossuth Lajos utcában parkra néző lakás KIADÓ. 40 nm-es,
magas földszinti bútorozva. Tágas nagy szoba + erkély. 50000
Ft/hó.30/629-0190
* Gödöllőn a János utcában ELADÓ egy 50 nm-es 1+ fél szobás
+ebédlős (ami most szobaként funkciónál), konvektoros lakás.
Felújításra szorul. Ára:11,8 M Ft. 30/667-3889 79/5538
* Gödöllőn a Remsey-n ELADÓ egy 61 nm-es, 2 szobás, erkélyes,
távfűtéses, egyedien átalakított lakás. 2007-ben teljesen fel lett
újítva (nyílászárok, burkolatok stb.).Ára.:17,8 M Ft. 30/6673889 79/5479
* ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK GÖDÖLLŐN! Búzavirág utcában: 1150
m2-es belterületi telek, 25%-os beépíthőséggel SÜRGŐSEN eladó.
Víz, villany, gáz, csatorna az utcában. A vételár rugalmas, a tulajdonost minden ajánlat érdekli! Sorszám: 3312. HÍVJON: 0630919-5960.
* ELADÓ CSALÁDIHÁZ, Gödöllő, Knézich utca: 130 m2-es, 4
Szobás önálló ház, 590 m2-es panorámás saroktelken eladó.
Irányár: 16.500.000 Ft. Tel: 0630-919-5960. Sorszám: 2688.
www.ingatlanvadasz.hu. – A POSTÁVAL SZEMBEN.
* ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllő! Harasztban 1000 m2-es, 30%-os
beépíthetőségű belterületi telek. Víz a telken belül. Villany, gáz,
csatorna az utcában. Aszfaltozott utcában, központhoz közel.
IRÁNYÁR: 17.990.000 Ft. Sorszám: 3094. IRÁNYÁR: 0630-9195960. INGATLANVADÁSZ KFT. - www.ingatlanvadasz.hu
* ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllőn, Knézich utca: 518 m2-es,
panorámás, ikerház építésére is alkalmas telek, 30%-os beépíthetőséggel eladó. Irányár: 9.500.000 Ft. Hívjon: 0630-9195960. Sorszám: 2896. INGATLANVADÁSZ KFT. www.ingatlanvadasz.hu
* ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK SZADÁN, Pazsaki úton: 1440 m2-es,
30%-os beépíthetőségű, D-Ny-i tájolású telek eladó. Víz, villany a
telken belül. Gáz, csatorna az utcában. Sorszám: 3299. HÍVJON
MA: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. www.ingatlanvadasz.hu
* Nyugdíjazás miatt ÉLELMISZER BOLT SÜRGŐSEN ELADÓ
árukészlettel, berendezéssel vagy anélkül. Főútvonal mellett, forgalmas helyen. Tel: (20) 9716-172
* Gödöllő központjában 20 éve működő BARKÁCSBOLT nyugdíjazás miatt ELADÓ vagy BÉRBEADÓ, üzlethelyiséget beszámítok.
Érd: (30) 924-3836
* GÖDÖLLŐN 20 m2 ÜZLETHELYISÉG ELADÓ! Érd: (20) 5327275
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* Ahol a madár se jár…illetve csak a madár! Ott lehet leendő
otthona, egy 871 m2-es, közműves telken (kivéve csatorna),
Margita lábánál, Szadán, kedves szomszédok társaságában. Iár:
6,5 M Ft. Érd: (30) 2005-118.
* Most megszerezheti „Gödöllő legszebb telkét”, ahogyan sokan
nevezik ezt az 1352 m2-es építési telket Antalhegyen. Örökpanorámával rendelkezik, bazilikára, zöldellő dombokra (naplementére). Csatorna
kiv. minden közmű a telken belül. Iá: 13,5MFt. (30) 2005-118.
* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű
lakások eladók. Tel: (30) 946-7702
* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek
családi okok miatt eladó. Tel: (30) 946-7702
* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2-es
épületekkel közművesítve eladó. Érd: (30) 946-7702
* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új
lakóparkban építési telkek ELADÓK! Érd: (30) 946-7702
*Gödöllőn Kampis A. téren parkolóhelyek eladók! Érd: (30) 946-7702
* SOS Gödöllőn, egyetemhez közel kétszintes többgenerációs ház
teraszokkal, medencével, pincével, garázzsal nagy telken, korrekt
áron, sürgősen eladó. Kisebb felújítást igényel. Tel: (20) 9667-362
* Eladó Kistarcsán 114 m2-es mediterrán ikerház, gyalog 5 percre a HÉV-től csendes, betonos utcában.
http://dencs.freebase.hu. Tel: (20) 9965-138
* Gödöllő, Antalhegyi 79/A 135 m2-es sorházi téglalakás, 3
szoba, nappali, garázs, kert +40 m2 beépített tetőtér, cirkófűtés,
szép állapotban, tulajdonostól eladó. Alacsony rezsi! Ár: 25,9 M
Ft. Tel: (30) 645-4273
* Eladó Gödöllőn az Ambrus közben 2 szobás 55 m2-es magasföldszinti jó fekvésű lakás szép környezetben, reális áron. Tel: (20)
351-5974, (28) 423-294
* NAGYMAROSON háromszintes lakóház medencével,
borospincével, dupla garázzsal áron alul eladó. Érd: (20) 9622-771
* KÉT SZOBÁS LAKÁS ELADÓ PALOTAKERTEN! Irányár: 11,5
millió. Érd: (30) 689-1596
* Gödöllőn a Fenyvesben új építésű 152 m2/db energiatakarékos
ikerház panorámás, nagy telken igényes kivitelben extrákkal
eladó 250 ezer Ft/m2 áron. Érd: (30) 9858-774
* Eladó GÖDÖLLŐ CENTRUMBAN 35 m2-es lakás egyedi
mérőkkel, új nyílászárókkal. Iár: 9,6 millió. Tel: (28) 414-424
* Gödöllőn, új építésű, szocpolképes ikerház eladó. 140 m2-es,
nappali, konyha-étkező, 3 szoba, 2fürdő, garázs, kertkapcsolatos
terasszal 324 m2-es telken. Központhoz közeli, csendes. Iá:
28,4MFt. Tel: (30) 402-0488
* HARASZTBAN 860 m2 rendezett telken 85 m2 felújított ingatlan, alápincézett garázzsal, kisebb telken álló, nagyobb házra
cserélnénk. Érd: (20) 8244-661
* Gödöllőn, Kazinczy körúton 59 m2-es, belvárostól néhány percre, csendes, zöld környezetben 2 szobás, teraszos beköltözhető
földszinti lakás eladó. Iár: 11,5 M. Érd: (20) 929-7758
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* Gödöllő szép panorámás részén 85 m2-es ingatlan eladó. Tel:
(20) 4011-941
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is.
Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: (30) 250-7981
* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben
csendes, nyugodt környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti
lakás. Iár: 14 M. Tel.: (30) 562-3475
* 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) 3135-816, (30) 562-3475
* Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesben 2003-ban épült, 180 m2-es, 4
szobás 2 generációs ikerház garázzsal társítva, 500 m2-es
telekkel. Csendes környezetben, jó közlekedéssel. Ár: 27millió Ft.
Érd: (30) 827-4272
* Gödöllőn értékegyeztetéssel öröklakásra cserélem nagy kertes,
panorámás házamat. Értéke: 33 millió Ft. Tel: (28) 416-445
* ÚJ TEREMGARÁZS Remsey Krt. 1,5MFt Major Zoltán
06704562100-www.perfektotthon.hu
* ÚJÉPÍTÉSŰ PANORÁMÁS LAKÁS! Liftes házban, gázfűtésű
garzonlakások eladók. Hitellel-szoc-pol-kevés-önerő Átadás:
2009. február. Ár: 11,6M Major Zoltán 06704562100www.perfektotthon.hu
* ÚJÉPÍTÉSŰ UTOLSÓ SORHÁZ! Harasztban 73m2-es, egyedi
fűtéssel, nappali, 2hálószobás lakás kocsibeállóval, kerttel,
ajándék-konyhával, azonnal beköltözhetően. Ár: 22MFt Major
Zoltán 06704562100-www.perfektotthon.hu
* KIADÓ LAKÁS fiatalos, 60m2-es, egyedi mérős, 2 szobás, teraszos, gardróbos, légkondis, plazma tv-s, teljesen felszerelt. Ár:
80.000Ft/Hó. Major Zoltán 06704562100 www.perfektotthon.hu
* KOSSUTH L. UTCÁBAN 4 SZOBÁS azonnal költözhető, igényesen felújított, 80m2-es, világos, nappali, + 3 szobás, egyszintes, új
konyhabútoros, új fürdőszobás, parkettás, erkélyes lakás.
Ár:19,5MFt Major Zoltán 06704562100-www.perfektotthon.hu
* ÁRON ALUL a Szabadka u-ban! Téglaépítésű, felújítandó, világos,
50m2-es, 2szobás, erkélyes, parkettás, konvektoros, emeleti lakás.
Ár: 11,95MFt Major Zoltán 06704562100 www.perfektotthon.hu
* ELADÓ 1. EMELETI LAKÁS! a Kossuth L. utcában 56m2-es,
2szobás, erkélyes, igényesen felújított lakás. Ár: 13,5M Major
Zoltán 06704562100 www.perfektotthon.hu
* CSALÁDI HÁZ HONVÉD U. Beköltözhető, 170m2-es, nappali+4szobás, terasz, 3állásos garázs, 50m2-es pince, parkosított
980m2-es telek. Irányár: 30MFt Major Zoltán 06704562100www.perfektotthon.hu
* ÁRON ALUL a Kazinczy Krt-on! Világos, panorámás, 62m2-es,
2szobás, erkélyes, parkettás, konvektoros, emeleti lakás. Ár:
12,5MFt Major Zoltán 06704562100-www.perfektotthon.hu
* ÁRON ALUL a János u-ban! Fiatalos, világos, 59m2-es, 2szobás,
erkélyes, parkettás, konvektoros, emeleti lakás. Ár: 11,9MFt
Major Zoltán 06704562100-www.perfektotthon.hu
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FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,
DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!

*ÚJ ÉPÍTÉSŰ SORHÁZI LAKÁSOK
GÖDÖLLŐN,
VERESEGYHÁZON,
SZADÁN 22 MFT-TÓL!
CSAK A MI KÍNÁLATUNKBAN:
*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél
szobás, téglaépítésű, jó elrendezésű,
panorámás 3. emeleti konvektoros,
társasházi lakás parkosított telken
eladó. Iá: 16,5 mFt.
*A Máriabesnyő Lakóparkban, új
építésű, 100 nm-es társasházi lakások
22- 28 m Ft-ért eladók.
*Az Isaszegi úton 1500 nm-es, közművesített ipari terület eladó. Iá: 22,5 m Ft.
*A Szent János utcában 59 nm-es, 2
szobás, 3. emeleti, téglaépítésű, konvektoros lakás (tágas szobákkal, alacsony rezsivel) eladó vagy családi
házra cserélhető. Irányár: 12,5 mFt.
*A Szt. János utcában 59 nm-es, 2
szobás, földszinti, jó állapotú, konvektoros, (alacsony rezsivel) lakás eladó.
Iá: 12,5 mFt.

ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZI LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 640 nmes telken, 94 nm-es, most épülő, nappali + 3 szobás, amerikai konyhás ikerházi lakások, garázzsal eladók. Szoc.
pol. felvehető. Irányár: 27 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban nappali+
3 szobás, garázsos ikerházi lakások
szerkezetkészen 23,5mFt-ért eladók.
*VERESEGYHÁZON, a Ligetekben kisméretű (2-3 szobás), új építésű ikerházi
lakások 400 nm-es, önálló telken januári
beköltözéssel eladók. Iár: 24 mFt-tól.
ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZAK:
*VERESEGYHÁZON, a Széchenyidombon, 1040 nm-es telken, 280 nm
–es, földszintes, új építésű (burkolatok
választhatók) családi ház minőségi
kivitelben eladó. Irányár: 62 mFt.
*VERESEGYHÁZON, a Termálfaluban,
1550 nm-es telken, 260 nm –es, kétszintes,
új
építésű
(burkolatok
választhatók) családi ház minőségi
kivitelben eladó. Irányár: 60 mFt.
LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*A Szőlő utcában 69 nm-es, 1+2 fél
szobás, étkezős, erkélyes, 4. emeleti,
kitűnő elrendezésű, jó állapotú,
panorámás, konvektoros lakás eladó.
Irányár: 13,8 mFt.
*A Palotakertben 62 nm-es, kétszobás,
(tágas helyiségekkel) 4. emeleti, lakás
eladó. Iá: 10,5 mFt
*A Szent János utcában 64,3 nm-es, 2,5
szobás, 3. em., jó elrendezésű, erkélyes,
konvektoros lakás eladó. Iár: 14,5 mFt.
TELKEK:
* SZADÁN, a Présház utcában 2666
nm-es, panorámás építési telek (közmű a telek előtt), eladó. Iá:15,5 mFt.
*SZADÁN, 1115 nm-es, két utcára
nyíló, építési telek (közmű a telek
előtt), eladó. Iá: 7 mFt
*SZADÁN, az Aranyhegy utcában 2690
nm-es, közművesített, panorámás, két
utcára nyíló, építési telek eladó. Iá:
9000 Ft/nm.
* GÖDÖLLŐN, a Diófa utcában 3562
nm-es, zártkerti telek (20 nm-es faház,
30 nm-es házalap, fúrt kút, villany)
eladó. Iá: 8,5 mFt.
ALBÉRLET:
*A Lázár Vilmos utcában 250 nm-es,
igényes családi ház hatalmas panorámás telken, garázzsal hosszútávra
bérbeadó. Bérleti díj: 200 e. Ft./hó+ rezsi.
*A Szőlő utcában 69 nm-es, 1+2 fél
szobás, jó elrendezésű, erkélyes, konvektoros, földszinti lakás min. 1 évre
bérbeadó. Kéthavi kaució szükséges.
Bérleti díj: 65 e.Ft./hó+ rezsi.
*A Kertvárosban 100 nm-es, 3 szobás,
régi építésű, hangulatos lakóház 1000 nmes telken bérbeadó. Díj: 90e Ft/hó+ rezsi.
*A Máriabesnyő Lakóparkban, új
építésű, 60 és 80 nm-es társasházi lakások 2009. március 1-től hosszútávra bérbeadók, 80 és 100 e. Ft/ hó+ rezsi áron.
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* LAKÁS Kossuth u. minőségi építésű, újszerű, 93m2, háromszobás, cirkófűtéses, teraszos, DK-fekvésű, zárt udvaros, saját
parkolóval eladó. Ár: 27,5MFt Major Zoltán 06704562100www.perfektotthon.hu
ALBÉRLET
* Kiadó Gödöllő belvárosában egy 120 nm-es, kertes családi ház
hosszú távra. 100 ezer Ft/hó+rezsi. Tel.: 20/242-0420.
* Budapesten, a XVI. kerületben, a MOL kútnál másfél szobás
bútorozatlan lakás hosszabb időre dec. 15.-től kiadó. Érd: 17-19h
között a (28) 412-614 számon.
* Gödöllő blahai részén, családi házban, külön bejárattal 2 szoba
összkomfortos bútorozott lakrész kocsi beállóval igényesnek
kiadó. Tel: (20) 329-2954
* Gödöllő központjában, Kazinczy körúton 3. emeleti, 2 szobás
összkomfortos lakás részben bútorozva 2009. jan. 1.-től kiadó. Iá:
60.000 Ft/hó + 2 havi kaució. Érd: (20) 578-6848
* GÖDÖLLŐN ALBÉRLET KIADÓ. Tel: (20) 458-2228
* Azonnal beköltözhető albérlet kiadó! (Kör utcában, konvektoros,
másfél szobás.) Kéthavi kaució szükséges! Tel: (30) 346-5408
* Gödöllőn LAKÁS v. IRODA céljára a belvárosban 75 m2-es földszinti nappali + 2 szobás egyedi fűtésű lakás 85.000 Ft + rezsi +
kaucióért kiadó decembertől. Tel: (30) 9617-621
* Januártól kiadó a PALOTAKERTEN 3. emeleti erkélyes, 2
szobás, egyedi fűtéses, 60 m2-es lakás. 50 ezer Ft + rezsi + 2
havi kaució. Érd: (30) 9517 714
* Gödöllő központjában 2,5 szobás igényesen berendezett, gázkonvektoros, kábeltévés, parkettás, erkélyes, redőnyös, egyedi vízórás,
biztonsági záras lakás csendes környezetben kiadó. Tel: (28) 412-463
* Kiadó tulajdonostól jó állapotú, harmadik emeleti, erkélyes 2 szobás
lakás csöndes, szép környezetben. 55 ezer + rezsi + 2 havi kaució.
Téglaépítésű, gázkonvektoros, alacsony rezsivel. Tel: (20) 3311-373
* Kiadó Gödöllőn a János utcában első emeleti 35 m2-es, egy
szobás erkélyes lakás. Gázkonvektoros fűtés, alacsony rezsi. Tel:
(20) 451-7351
* Gödöllő Szt. János u. 23/C alatt 2. emeleti 2 szobás, egyedi
fűtéses, igényes lakás beépített bútorokkal, téglaépületben kiadó.
Tel: (20) 333-7833
* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal
kiadó. Tel.: (70) 701-9510.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69 nmes lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
* Kiadó a Fenyvesben 3 szoba összkomfortos 80 m2-es családi
házrész kocsibeállási lehetőséggel. 2 havi kaució szükséges. Érd:
(30) 827-4272
* Palotakerti lakótelepen kétszobás földszinti lakás kiadó 50 ezer
+ rezsi + 1 havi kaució. Érd: (20) 223-9302
* Gödöllőn, a Szabadság téren első emeleti 2 szobás lakás kiadó.
Tel: (30) 437-0463
* ALBÉRLET KIADÓ. 40.000 + rezsi + 20.000 kaució. Tel: (20)
252-6516
* Kiadó hosszútávra dec. 15.-től Palotakerten 4 em. ház 3.
emeletén 64 m2-es 2 nagy szobás erkélyes lakás, pincében külön
tárolóval 55.000 Ft /hó + 1havi kaució + rezsi. (70) 269-2828
* Gödöllő kertvárosban, egyetemhez közel, különbejáretú lakrész
olcsón kiadó. Szoba, koyha, fürdőszoba tárolóval. Tel: (70) 360
9407, (20) 200 2725
* Az Erzsébet parknál kastélyra néző, frissen felújított, 1 szobás,
félig bútorozott lakás hosszútávra kiadó. Érd: (30) 301 0161
* Kiadnám 100 m2-es 3 szobás tetőtéri lakásomat hosszútávra,
vagy szobánként is. Külön mérőkkel felszerelve. Tel: (20) 9774 013
* REMSEY körúton 1+2 félszobás, 65 m2-es, 1. em., erkélyes,
beépített konyhás, kerámialapos tűzhelyes, bútorozatlan lakás
hosszútávra kiadó. Érd: 8-17-ig (28) 430-209
* Szadán albérlet kiadó új építésű házban két szoba konyha,
fürdő külön bejárattal, kábeltévével, kocsibeállóval 60 E Ft +rezsi.
Tel: (70) 364-7992

* Paál László közben, téglaépületben 2. emeleti, 2 szobás, konvektoros, teraszos, összkomfortos, jó állapotú lakás decembertől
kiadó. Tel: (70) 213-8499
* Blahai részen albérlet kiadó. Tel: (20) 4011-941
* Kiadó Gödöllő központjában azonnali költözéssel 50 m2-es
cirkó fűtéses, új építésű, fiatalos 1. emeleti lakás liftes házban.
Tel: (28) 423 143, (70) 6088 206
* Gödöllő központjában 2 szobás (56 m2), bútorozatlan, nem
panellakás hosszútávra kiadó. Bérleti díj 50 ezer Ft/hó. Kaució
szükséges. Tel: (30) 6583 147
* Gödöllőn, kertvárosban 100 nm-es 3 szobás, konvektoros,
kertes családi ház KIADÓ. 100.000 Ft/hó/rezsi/ 2 havi kaukció.30/629-0190. -79/5064
* Kossuth Lajos utcában parkra néző lakás KIADÓ. 40 nm-es,
magas földszinti bútorozva. Tágas nagy szoba + erkély. 50000
Ft/hó. 30/629-0190
* Gödöllőn, Kazinczy ltp-en kiadó 2 szobás, egyedi gázfűtésű
lakás. 50.000 Ft bérleti díj + rezsi + 50.000 Ft kaució. Tel: (30)
212-6390
* Az ALVÉGBEN jó közlekedési feltételekkel 3,5 szobás, bútorozott, konvektoros, gázfűtéses családi ház kiadó. Bérleti díj 85 ezer
Ft/hó. 2 havi kaució. Érd: (70) 3637 554
KIADÓ
* Gödöllőn az Állomás téren üzletnek, irodának, raktárnak is
kíválóan megfelelő 80 négyzetméteres helyiség kiadó! A helyiség
több, évek óta sikeresen működő vállalkozás tőszomszédságában
található. A 80nm2 igény szerint további 40m2-vel bővíthető. Forgalmas helyen, a vasútállomással szemben, a HÉV és a buszmegállótól néhány lépésre. Saját wc, vizes blokk, riasztó. Már 65eFt/hó
ártól, jó állapotban, korrekt tulajdonostól. Tel: (20) 9349013
* Kiadó! Városközpontban új 55 m2-es tetőtéri bútorozott lakás
egyedi fűtéssel, klímával. Ár: 70.000 Ft/hó. Érd: (20) 9424-237
* Lakás vagy iroda céljából Gödöllő, Kossuth L. utcában
hosszútávra kiadó 2,5 szobás lakás egyedi fűtéssel 2009. jan.
15.-től. Tel: (70) 342 4467
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 50 vagy 100 m2-es üzlet
januártól kiadó. Tel: (30) 9617-621
* Gödöllőn, Kossuth Lajos utcában 23 m2-es üzlet, az épület
sarkán kiadó. Tel: (30) 272-8158
* Szt. János utcai üzletsoron 20 m2 felújított üzlethelyiség
február 1.-től kiadó. Tel: 06 (20) 9711-080
* GÖDÖLLŐN 20 m2 ÜZLETHELYISÉG ELADÓ vagy KIADÓ! Érd:
(20) 532-7275

ÁLLÁS
* Működő fodrászüzletbe KOZMETIKUST, MŰKÖRMÖST,
MASSZŐRT keresek vállalkozói igazolvánnyal! Uitt konditeremnek
80 m2-es helyiség KIADÓ! Érd: (30) 827-4281
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* Egészségügyben dolgozó középkorú hölgy vagyok. Gondozást
vagy takarítást vállalok, ill. eltartási szerződést kötnék egyedülálló nénivel vagy bácsival. Tel: 20/9896-900
* Bolti eladót felveszek (két műszak). Bér megegyezés szerint.
Cím: Gödöllő, Klapka u. 43.

* Diákmunka saját szakmában! Farmgazdálkodás beindításához
mezőgazdasági egyetemi / főiskolai hallgatókat keresünk. Érd:
(20) 571-3561
* Gödöllői ALAPÍTVÁNYI ÓVODA FŐÁLLÁSÚ
ÓVODAPEDAGÓGUST KERES. Jelentkezés feltétele: főiskolai
oklevél. Érd: (20) 333-5213. Szakmai önéletrajzokat a tothblanka@invitel.hu e-mail címre várjuk.
* Kiemelkedő kereseti lehetőség! Gödöllőről, vagy
vonzáskörzetéből legalább érettségivel rendelkező munkatársakat felveszünk tanácsadói munkakör betöltésére. Barátságos
környezetet, kiváló munkahelyi légkört, kezdő anyagi támogatást,
ingyenes képzést ajánlunk. További információért kérem, hívja a
(30) 768-5852-es telefonszámot.

* Raktárosokat keresünk azonnali kezdéssel Veresegyházára
min. 1 éves gyakorlattal. Tel: 06 (1) 323-2093, (70) 360-6586,
(70) 7737-424
* Segédmunkát vállalok hétköznap 3-4 órát és hétvégeken egész
nap. Személygépkocsi és utánfutó van. Érd: (20) 486-2747
* Gyógynövénybolti eladó. Jelentkezési feltétel: drogéria
kereskedői vagy gyógyszertári asszisztensi, de minimum
kereskedelmi+érettségi végzettség. Fényképes önéletrajzát 2101
Gödöllő, PF 538 címre, „egészség” jeligével várjuk.

* Gödöllői egészségcentrumba keresünk kollégákat orvostechnikai termékek irodaházon belüli értékesítésére. Teljes körű
betanítás, pályakezdők jelentkezését is várjuk. Betanulási időre
100.000 nettó. Érd: (30) 857-7940
* ASZTALOST vagy ASZTALOSSEGÉDET FELVESZEK. Tel: (30)
222-4228
* Gödöllői cipőboltba szakképzett eladót felveszünk. Érdeklődni
telefonon: (28) 413-247

* A Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht fénytechnikusi
végzettséggel rendelkező munkavállalót keres azonnali
belépéssel. Érd: (70) 331-4408
* Türelmes (nyugdíjas) fodrásznőt keresünk Gödöllő és
vonzáskörzetéből hajhosszabbítási munkák otthoni
előkészítésére, varrógép szükséges. Érd: (70) 7036-457
* Gödöllői szépségszalonba fodrászt, manikűrös műkörmöst
keresek. Uitt eladó 2 m×80 cm ikeás asztal 25.000, és egy
Zanussi gázfőzőlap. Érd: (30) 989 3652
* SEGÉDMUNKÁT VÁLLALOK hétköznap 3-4 órát és
hétvégeken egész nap. Szgk. és utánfutó van. Érd: (20)
486 2747
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* Szadai szépségszalonba fodrász váltót keresek. Tel:
(30) 2340 672
* Faipari területen működő cég keres kisegítő munkatársakat
alkalmi jellegű (heti 2-3 nap) fizikai munkára. Jó fizikummal rendelkező, szorgalmas, nem dohányzó férfiak jelentkezését várjuk.
Érd: (20) 9367-314

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Karácsonyról
gondoskodva
Életünk során az ünnepek a mérföldkövek.
Megállunk, számot vetünk, meddig jutottunk, merre tovább. Az ünnepeknek
ismétlődő rítusa van, ami megadja annak
módját, hangulatát. Karácsonykor nem
szoktunk kísérletezni új ételekkel. Ez a
családi receptek és hagyományos fogások
ideje. Minden családnak megvannak a
karácsonyi fogásai, leírásuk sokszor még a
dédmama által alig olvasható kézírással,
barnuló papíron.
Az étrendben az ünnep és a tél meghatározó szerepet tölt be. A vallás hozza a
halat, a hideg a mákot, diót, másoknak
kocsonyát, a disznóvágáshoz kapcsolódó
töltött káposztát – ami már megvárja a
szilveszteri vacsorát is. Talán Krisztus
vérére utalva kapnak sokhelyütt a felnőttekkel együtt a gyerekek is borlevest (sok
cukrot tojássárgájával habosra, majd a
meleg borba keverve, plusz fahéj,
szegfűszeg, citromhéj). Jól is esik hideg
téli estén. Ezek egyben karácsonyi fűszerek, illatuk az ünnepet idézi teában, forralt borban, süteményben. A tűzhely, kályha meleg tetején lassan sülő alma és
narancshéj illata szintén ezeket az
emlékeket idézi nekem.
A mák a bőséget szimbolizálja, ezért hát a
beigli, mákosguba. Az én falumban
ilyenkor elengedhetetlen volt a” szirovnyíka”- túrós lepény. Annakidején csak ekkor
találkozhattunk az évközben elérhetetlen
naranccsal, banánnal is. A ráérős, korán
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sötétedő estéken magunk készítettük a szaloncukrot, mézeskalácsot, habcsókot, ami
előbb a fát, később a gyomrunkat
díszítette.
A karácsonyi készülődés fokozott feszültséggel is jár. Ez csökken, ha átadják a
főzés-sütés gondját. Mi örömmel készítjük
el sok személyre is az ünnepi vacsorát,
otthon már csak az utolsó fázist,a végső
sütést kell elvégezni. A halászlétől kezdve
a süteményig mindenről gondoskodunk,
így több idő marad a családra,
lakásszépítésre, ajándékvásárlásra.
Békés, boldog karácsonyt minden
olvasómnak!
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok
gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.:: 30/851-8763.
* BANYA TANYA SZÉPSÉGSZALON GÖDÖLLŐ, Bethlen G. u. 22.
(Grassalkovich utca sarok). Szeretettel várjuk megújult szalonunkban! ALAKFORMÁLÁS – VÁKUMMASSZÁS - cellulit és
narancsbőr kezelés, zsírcsökkentés, mérhető körfogatcsökkenés,
vékonyabb, zsírszövet, feszesebb izomzat, rugalmas bőr, terhesség utáni testformálás. 10+1 BÉRLET AKCIÓ! Bejelentkezés:
06-20/2725-203
* Napközi otthonos rendszerben alsó tagozatos gyermekek
felügyeletét vállalom. Tel.: (30) 636 25 66
* 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) 247-9072, (20) 9177-555 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.
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T: (20) 411-7473
Köszönjük bizalmát!

* KÖLTÖZTETÉS: KÖLTÖZZÖN VELÜNK! HÉTKÖZNAPOKON
ÉS ÜNNEPNAPOKON IS. Akár csomagolással, lomtalanítással egybekötve. Tel: (20) 951-5654
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: (20) 2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, duguláselhárítás. 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
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden,
ami festőmunka, garanciával. Tel: (30) 386-4456
* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás,
recsegés megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások készítése. Tel: (28) 407-122.
* FODRÁSZ házhoz megy! Gödöllő és Pécel környékén, korrekt
áron vállalok fodrászkodást, hajápolást, vágást, sütést, festést,
frizurakészítést, stb. Tel: (20) 206-8745
* AUTÓÜLÉS-HUZATKÉSZÍTÉS Gödöllőn. Személy,
teher, kisbuszra. Többféle minőségű anyagokból. Pap
István. Tel: (20) 544-7532
* Gyógypedikűr tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
benőtt gombás köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talp
masszázs. Nyugdíjasoknak 800 Ft-tól is. 25 év szakmai háttér.
Tel: (20) 532-7275 Bárándi József
* ASZTALOSMŰHELY. Gödöllő Tessedik utcából
ELKÖLTÖZTEM. Továbbra is vállalok egyedi épület- és
bútorasztalos munkákat. Szabó István asztalos. Tel:
(30) 565-8219
* Családi vagy ikerházát 100 %-s készültségben kb. 200 ezer
Ft/m2 áron megépítjük kiváló minőségben, pontos határidővel,
referencia munkával A-Z-ig. Tel: (30) 9858-774
* ÉPÍTŐIPARI SZAKÉRTŐ VÁLLALJA HÁZAK ÉS LAKÁSOK
MŰSZAKI ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT ELADÁSNÁL ÉS VÉTELNÉL.
T: (20) 9361-233.
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* Családi házak, lakások takarítását, nagytakarítását vállalom
Gödöllőn. Érd: (20) 226 6741

* 45.000 Ft-ért dupla indukciós főzőlap eladó. Tel: (20) 3349500.

* GÉPKOCSI FEDEZETTEL VILLÁMGYORS HITEL! 5 napon belül a
jármű használható, törzskönyvre, személyi okmányokra van szükség. BAR-listások is igényelhetik. RMR KFT. (30) 910 3013

* KIÁLLÍTÁSOKBÓL MARADT HÁZTARTÁSI KUKÁK ELADÓK!
Kerekes: - 80L: 4500 Ft, - 120L: 6000 Ft, - 240L: 8500 Ft. Tel:
(20) 329-9695
* Akác kerítéslécek méretre gyártva eladók. Érd: (30) 222-4228

OKTATÁS
* Angol szakos hallgató alap-, középfokú vizsgákra, közép- és
emeltszintű érettségikre felkészítést vállal egyéni és csoportos
formában is. Tel.: 70-411-5841
* ANGOLBÓL kisiskolásoknak kedvcsináló órák, korrepetálás; felnőtteknek nyelvvizsga felkészítés, szaknyelv, Business English.
Gödöllő belvárosában, nívós környezetben. Kérésre házhoz
megyek, vagy gyermekét tanóra után haza viszem. (Egyénileg
2800 Ft/ 45 perc, csoportban 600 – 1400 Ft/ 45 perc.) Érd:
(20) 223-0206
* TOP-TAN: ’10 évesek vagyunk’ karácsonyi akció: januárban
induló kezdő tanfolyam (hétfő-szerda: 18.45-20.15) maximum 6
fős csoportban 96 óra: 30% kedvezménnyel. Angol középfokú
nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam (május-június): keddcsütörtök: 16.30-18.00-ig.További információk: Gödöllő, Szőlő u.
16. 4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423-744,
mobil: 30-224-75-63.
* TOP-TAN: Korrepetálás, osztályozó vizsgára, érettségire
felkészítés matematika, fizika, kémia, angol tantárgyakból.
További információk: 28-423-744, 30-908-4130.
* MATEMATIKA korrepetálást vállal középiskolásoknak
középiskolai tanár. Tel: (30) 620-1230
* Kisiskolás gyermekét eredményesen tanítanám helyesen írni,
jól olvasni, szépen beszélni. (Felügyeletet is vállalok.) Nyugdíjas
tanárnő (30) 268-7788
* Felvételire és érettségire való felkészítést vállalok. SZIE
Egyetem természet- és társadalomtudományi szakain konzultációt tartok, vizsgára való felkészítéssel. Tel: (28) 412-045
* Általános iskolai tanulás segítése olvasási, szövegértési problémákkal küszködő gyerekek részére. Tel: (30) 325-9118
* Német nyelvtanítást vállalok valamint korrepetálást más tárgyakból is általános iskolásoknak gödöllői lakásomon. Aktív
pedagógus. Tel: (20) 385 8925

ADÁS~VÉTEL
* Betéti társaság eladó. Érd.: (20) 212-6315
* Eladó egy használt, új állapotú, fémvázas, egyszemélyes hintaszék. Tel.: (20) 212-6315
* Eladó olcsón egy használt, jó állapotban lévő Nokia 9300 típusú
kommunikátor. Tel.: (20) 212-6315
* Eladó egy vadonatúj, 180 x 200 cm-es Aloe Vera Memory Cool
(testformát felvevő) 20 cm vastag ágymatrac. Tel.: (20) 212-6315
* GYÁRI ÁRON eredeti Jade köves MASSZÁZS-ÁGYAK 249.000
Ft-ért eladók. Tel: 70/978-7777
* Kondigépek! Weider, Pro-form, Welso amerikai szobakerékpárok, futópadok, sífutók nagy választékban, kedvező árakon
eladók. www.a1sport.hu Tel: (20) 329-9694, (20) 329-9695
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: 28/412-230
* Arnold Sport AKCIÓ! Új és használt fitness kondigépek hatalmas választékban megtekinthetők kistarcsai bemutatótermünkben. www.arnoldgold.hu Tel: (30) 9510-769
* FONAL AKCIÓ 1300ft /kg. Álló szövőszék. 12 személyes cseh
porcelán étkészlet 58 db-os, 1930-as évekből eladó. Érd: 16-18
között (28) 414-176
* TÜZIFA ELADÓ. Érd: (70) 574-7450

* Tüzifa és gázkonvektorok eladók. Tel: (20) 9611-688
* Eladó fa emeletes ágy, étkező asztal, polcok, virágtartó. Tel:
(20) 2238 677

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* ELADÓ TEHERGÉPKOCSIK! Eladó 2 darab felújításra szoruló,
konténerszállító, IFA tehergépkocsi (1989-es, illetve 1991-es
évjáratúak). Iár: 150.000 Ft + ÁFA (darabonként). Érdeklődni
lehet: VÜSZI Kht. Tel: (20) 461-9494
* Eladó Skoda 105 szgk. 1987 évj. szép állapotban, zöldkártyával, 1 év műszakival. Ár: 100.000 Ft. Sok tartalék alkatréssel.
Érd: (20) 9150-002
* Eladnám 24 éves Audi 80 típusú dízel személyautómat vizsgával, vonóhoroggal, 5 literes fogyasztással. Tel: (20) 9774 013
* Eladó 1500-as kocka LADA alkatrésznek. Érd: (20) 413-9785

EGYÉB
* 40-es, csinos, 171/62 kg, szép arcú, diplomás nő hagyományos
értékrenddel, egzisztenciával hasonló úriember társát keresi. citrom09@citromail.hu
* Egyedülálló 60-as hölgy egészségügyi végzettséggel komoly
kapcsolatot keres Gödöllő és környékéről. Tel: (20) 965-1808
* 50 éves 185 cm magas diplomás férfi, 40-50 év közötti csinos,
jó alakú, ápolt, vonzó hölgyet keres tartós kapcsolat céljából. Tel:
(70) 508-8727
* Karácsonyfa vásár haza szállítással! Szombattól - keddig, minden nap, 9-től - 16 óráig. Cím: Peres u. 21. (a Klapka utcai buszfordulótól egyenesen)
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, selyemfű és vegyes méz 1060
Ft/kg + üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel:(28) 417-913
* TÉLÁLLÓ ALMA ELADÓ. Idared, piros, zöld 80-150 Ft/kg.
Gödöllő területére 60 kg-tól ingyen házhoz szállítás. Gödöllő, Erkel
F. u. 1. Tel: (28) 411-298, (20) 4359-650. Hévízgyörk, Fürst S. u.
8. Tel: (28) 436-280
* HÍZÓ ELADÓ! 06 (30) 898-5408
* Bio tartásból 200 kg-os HÍZÓ 500 Ft/kg dec. 21.-ig eladó. A
levágás, mérés, szállítás megoldható. Tehéntrágya folyamatosan
kapható, 300 Ft/q +1000 Ft/km szállítással, rakodással. Cím:
Szeles Imre, Gödöllő, Radnóti M. út 17. Tel: (20) 456 0481
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Marokkó - a csodák és
az ellentétek országa
Kevés olyan változatos, természeti látnivalókban
gazdag része van az arab világnak, mint a legnyugatibb kelet országa, Marokkó. Ebben a közel 700
000 km2 területű országban csodálatos tájakra
juthatunk el. Egyedülálló élmény, hogy az Atlaszhegység hófedte csúcsait egy pálmafaliget
árnyékából szemlélhetjük, esetleg az Atlanti-óceán
mesés homokstrandján heverünk, miközben a
müezzint hallgatva megy le a nap, vagy a szukok
kavargó világával megtelve egy mór palota narancsillatú kertjében teázgathatunk forró délutánokon.
Ki ne vágyott volna valaha a klasszikus filmből
olyannyira ismert Casablancába? A Rejtő Jenő
könyvein megjelenő Marrakesh a világ egyik
legrégibbi egyetemének városa. Fez, mely az
ország vallási és kulturális központja, a Napkirály
csodálójának letűnt városa Meknes, a ragyogó
fehér Rabat és az arab világ kényeztető
vendéglátása tárul ki egy körút során mindazoknak,
akik szeretnék felfedezni ezt a vonzó világot. Egy
kicsit mediterrán, ugyanakkor izgalmasan keleties
és változatosan afrikai világ ez, tuaregekkel, berber
hegylakókkal, mosolygó arab kereskedőkkel, zsidó
és keresztény hatásokkal.
Marokkó klímája körutazásokra egész évben,
nyaralásra tavasztól őszig alkalmas. Magyar
állampolgároknak az országba való belépéshez a
hazautazás napjától számítva legalább 6 hónapig
érvényes útlevél szükséges.
Játék! Játék! Játék!
Melyik marokkói városban található az
afrikai Hollywood?
A megfejtéseket az info@sissytravel.hu címre
várjuk, névvel és telefonszámmal!
A helyes választ beküldők között TUI ajándékcsomagot sorsolunk ki. Beérkezési határidő: 2008.
december 22. Nyilvános sorsolás időpontja,
helyszíne: 2008. december 23. 12 óra, Sissy
Utazási Iroda – Gödöllő, Petőfi tér 16. Előző játék
(GT)
nyertese: Guba László
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Beküldési határidő: 2009. január 14.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Zelnik Róbert, Palotakert 9. , Valter
Róbert, Erzsébet királyné krt. 25.

A Trafo Club belépőjét nyerte: Szabó Lajos, Tátra u. 5. ,
Kiss Anikó, Erzsébet királyné krt. 27.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Kupainé Rusvai Mária, Fenyvesi nagyút 9. ,
Kovács Imre, Kőrösi Csoma S. u. 1.

Recept
Habos gesztenyetorta
HOZZÁVALÓK: A piskótához: 6 tojás, 6 ek. cukor, 6 ek. liszt, késhegynyi szódabikarbóna. A gesztenyetöltelékhez: 25 dkg gesztenyemassza, 2 dl tejszín. A csokoládékrémhez: 1 cs. hidegen kikeverhető
puding ,3 dl tej, 1 ek. kakaó. A bevonathoz: 25 dkg gesztenyemaszsza, 6 dl tejszín, 2 ek. porcukor, 5-10 dkg étcsokoládé.
ELKÉSZÍTÉS: A piskótához kettéválasztjuk a tojásokat, a fehérjét kemény habbá verjük a cukorral. Ha jó kemény a hab, egyenként belekeverjük a tojások sárgáját, és a késhegynyi szódabikarbónát. Végül
fakanállal óvatosan belekeverjük a lisztet. Papírral kibélelt tortaformába öntjük és megsütjük. Ha kihűlt, 3 részre vágjuk. A gesztenyetöltelékhez a masszát áttörjük, és a tejszínnel addig keverjük, amíg
könnyű, habos lesz. Ezzel kenjük meg az 1. lapot, majd ráfektetjük a
2. lapot. A pudingport elkészítjük, de csak 3 dl tejet teszünk hozzá,
és egy evőkanál kakaóval erősítjük az ízét. Ezzel kenjük meg a 2. lapot. Rátesszük a 3. lapot, amit szintén az előzőek szerint elkészített
gesztenyekrémmel kenünk meg, és ezzel vonjuk be a torta oldalát is.
Egy napra hűtőbe rakjuk. Tálalás előtt bevonjuk a tejszínből vert, a
porcukorral ízesített habbal. Csokireszelékkel megszórjuk.

Hirdessen a Gödöllői Szolgálatban!
Hirdessen a Pelikán Rádió 93,6-on!
Hirdessen mindkettőben – együtt!

Bővebb információ:
06-70/381-7694

Adventi vásár
2008. december 1-23-ig, 10-18 óráig
Az Erzsébet királyné Szálloda
udvarán
ipar- és kézműves vásár, forraltbor,
kürtőskalács, sültgesztenye, lacikonyha
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

