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Megszületett a végleges döntés

A szeretet hírnöke

Főtér-program: start!

Betlehemi láng
Ünnepélyes keretek között
adta tovább a cserkészek által
Magyarországra hozott Betlehemi lángot dr. Gémesi György
polgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, a vasárnap délután a
városháza előtti rendezvényen.

Két év telt el azóta, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiírta a „Pest megyei településközpontok fejlesztése, integrált településfejlesztés Pest megyében” című pályázatot. A hosszú ideje várt döntés december 3-án született meg, aminek értelmében a „Gödöllő ökovárossá válásának első lépése: A városközpont arculatának és infrastruktúrájának integrált fejlesztése” című, módosított tartalmú pályázatnak 936
millió forint összeg támogatást ítéltek meg.
A pályázat eredetileg nyolc fő pontból állt, de az eredetileg megpályázott 1,5 milliárd helyett az első fordulóban végül 900 millió forint
nagyságrendre kapott előzetes támogatási igérvényt a város. Lehetőség
volt a tartalom csökkentésére, a második fordulóban így a Szabadság
tér közterületi rehabilitációját (felszíni környezetrendezés, valamint a
közművek áthelyezése, rekonstrukciója), a Művészetek Háza energiahatékony és funkcióbővítő megújítását és a Városi Piac galériájának
átalakítását tartalmazta.
Itt a kiírás szerint fontos szempont volt, hogy a projekt elemek illeszkedjenek a helyi gazdaságélénkítő stratégiába. Ez alapján választották ki a bekerült elemeket. A Főtér-program jól megfelelt ennek az
elvárásnak, hiszen önmagában gaz-

daságélénkítő projektnek tekinthető, mely elsősorban a szolgáltatási
és a kereskedelmi ágazatok fejlesztését kell
segítenie a helyi lakossági, vállalkozói, intézményi igények magasabb szint kielégítése
céljából. Lényeges vetület volt, hogy a fejlesztések szerves összhangban legyenek a városban élők, dolgozók
igényeivel/elvárásaival
ugyanakkor vegyék figyelembe a
helyi szükségleteken túlmenően a
kistérségi, regionális, országos, sőt
nemzetközi szinten jelentkező igényeket is (pl.: idegenforgalom, felsőoktatás, nemzetközi vállalatok,
stb.).

A mielőbbi kezdés érdekében december 22-én rendkívüli ülést tart a
képviselő-testület, ahol döntenek a
főtér és a Művészetek Háza közbeszerzési dokumentációjáról, ami januárban jelenhet meg a Közbeszerzési Értesítőben. A pályázóknak 45

nap áll rendelkezésükre, hogy ajánlatukat eljuttassák a gödöllői önkormányzatnak. Amennyiben a közbeszerzés eredményes lesz, március
második felében kerülhet sor a kivitelező kiválasztására és a szerződés
(folytatás a 4.oldalon)
megkötésére.

December 13-án, advent harmadik
vasárnapján Gödöllőn, a városháza
előtt az ünnepi műsort követően először a megyék képviselői, majd a Pest
megyéből érkezett településvezetők
gyújthatták meg mécseseiket a lángról, amit Betlehemben a Születés
templomában gyújtottak meg, majd
onnan repülővel vittek Bécsbe, ahol a
különböző nemzetek cserkészei juttatták el hazájukba.
(folytatás a 8. oldalon)

2009. december 9.
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Képviselő-testületi ülés: Elfogadták a 2010-es költségvetési koncepciót

miatt azonban rendre ki kell írni a pályázatot.

Csökkenő bevételek, nagyobb erőfeszítések
Közismert, hogy az önkormányzatok mozgástere az iparűzési
adóbevételek csökkenése, a többletkiadások és az általános forgalmi adó növekménye miatt 200-250 milliárd forinttal szűkül. Az
országgyűlési többség által elfogadott jövő évi állami költségvetés több mint százmilliárd forintot vont el a településektől. Ez alól
Gödöllő sem kivétel. A város 2010. évi költségvetési koncepcióját
a december 10-i képviselő-testületi ülésen előterjesztő Gémesi
György polgármester elmondta, hogy bár sikerült mérsékelni a
gyermekétkeztetéstől, a művészeti és a két tannyelvű oktatástól
elvonni szándékozott összegeket, így is kérdéses, hogy az önkormányzatok képesek lesznek-e megőrizni működőképességüket.
Gödöllő jövőre mintegy 300 millió
forinttal kevesebb összeget fordíthat
működési kiadásokra. 2010-ben a
saját bevételek, a helyi adóbevételek
és a normatív állami támogatás csökkenésének ellensúlyozására további
megszorításokra lesz szükség, tartalmazza a most elfogadott koncepció.
Az önkormányzat a kevesebb pénzből nem vállalhatja feladatainak változatlan szintű ellátását. Lesz, amit
el kell hagyni, s lesz, amit át kell hárítani a szolgáltatást igénybe vevőkre.
Meg kell vizsgálni például az óvodák nyitvatartási kihasználtságát és
ahol indokolt, ott javaslatot kell készíteni a nyitvatartási idő legfeljebb
egy órával való csökkentésére. A jövőre megnyíló Zöld Óvoda két új
csoportjába a város óvodáiból kell
átcsoportosítani a munkaerőt.
A Montágh Iskola, a Frédéric
Chopin Zeneiskola, a Török Ignác
Gimnázium és a Egyesített Szociális
Intézmény működtetése nem kötelező feladata az önkormányzatnak.
Az utóbbi költségvetése a pályázati
támogatások és adományok révén
nagyjából egyensúlyban van. A gimnázium évente mintegy 80 millió forint önkormányzati hozzájárulást
igényel, de a város – amíg csak lehet
–, nem adja át megyei fenntartásba.
Az alapfokú művészetoktatásban a
térítési díj összegét legalább 30 százalékkal meg kell emelni, folytatni
kell a zeneiskolába felvehető tanulók
számának korlátozását, ezzel összefüggésben csökkenteni kell a bérköltségeket.
A Montágh iskolába más településekről bejáró gyermekek esetében
együttműködési megállapodás kötését kell kezdeményezni lakóhelyük
polgármestereivel az állami normatíva és a tényleges költség különbözetének vállalásáról. Az iskola 2010
szeptemberétől kizárólag gödöllői
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező gyermekeket vehet fel. A
bejáró gyerekek fokozatos kifutása
következtében a gyógypedagógusoknak a felszabaduló kötelező
óráikban utazó gyógypedagógusként
kell ellátniuk az óvodába és általános iskolába irányított, integráltan
nevelhető gyerekek és tanulók fejlesztését.
A költségvetési koncepció arra is
kitér, hogy az intézményi tanterem,
tornaterem, tornacsarnok bérbeadások díjtételeit intézménytípusonként
egységesíteni kell.
A múlt évről áthúzódó fejlesztési
feladatokra (például a Zöld Óvoda
építésének befejezésére, a Főtér
program és a Norvég Alapú pályázatok megvalósítására) 2 milliárd 263
millió forinttal számol a koncepció.
307 millió forint szabad rendelkezésű fejlesztési forrás. Ennek a konkrét
felhasználásáról a várhatóan februárban beterjesztésre kerülő költségvetési javaslat tárgyalásakor döntenek
majd.
Gémesi György elmondta még
azt is, hogy az ÁFA és az inflációs
árnövekmény nagy terhet jelent a ko-

rábban beadott és nyertes projektek
közbeszerzési eljárása során, hiszen
a több éve meghatározott árakon ma
nemigen érkeznek ajánlatok. Példaként említette a 2007 decemberében
kiírt Főtér pályázatot, amit a következő hónapban kellett beadni – s Gödöllő be is adta, a gyorsaság miatt
nem csekély többletköltséggel –,
majd ezután többször is módosították a határidőt.
Megszűnik az eddig jelentős felújítási keret, ennek következtében
számolni kell az intézmények állapotának romlásával. Ennek a hatását
csak mérsékelni tudja a karbantartási
keret szerény mértékű emelése, amivel az intézmények gazdálkodnak
majd. A 12 millió forintos vis maior
keret a váratlan problémák elhárítását szolgálja.
Ami a közalkalmazottakat illeti, elveszett a 13. havi fizetés, béremelés
nem lesz, csak a minimálbéren dolgozóknál. Az önkormányzat havi bruttó
6000 forint meleg étkeztetési juttatást
ad. Az ÁFA levonása után tisztán 4.800
forintot ér ez a juttatás személyenként.
Az önkormányzat idei nagyon jó gazdálkodásának köszönhetően nem kell
még ennél is nagyobb megszorítást végrehajtani jövőre, szögezte le Gémesi
György. Végül elmondta, hogy a városi
munkatársai teljesítőképességük határán dolgoznak: kevesebb létszámmal,
több feladatot kell ellátniuk.

A színe és a fonákja
Meizner Sándor, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke egyetértett a
költségvetési koncepcióval. Kérte, hogy
a határozati javaslatot egészítsék ki egy
olyan előírással, mely szerint a Petőfi Iskolában indított német nemzetiségi oktatásban csak német nemzetiségű pedagógus lehessen osztályfőnök. Meizner
szerint ez nem jelent plusz terhet a városnak, mert a kisebbségi oktatás állami
normatívája a kétszerese a nem kisebbségi oktatásénak.
– Nem tudjuk megállítani az érdeklődést, annyira népszerű ez az oktatási forma Gödöllőn – tette hozzá. – Nem arról
van szó, hogy mindenki német nemzetiségű az osztályban. A törvény 8 nemzetiségi tanulót ír elő osztályonként,
ezen felül az iratkozik be, aki akar.
– A kisebbségi oktatásnak nem a népszerűsége a fokmérője – reagált az elmondottakra Pelyhe József képviselő
(Gödöllői Lokálpatrióta Klub). – Az ezt
elősegítő törvénynek az a célja, hogy a
nemzetiségi diák ne csak otthon, hanem
az iskolában is őrizni tudja kisebbségi
kötődését. Úgy érzem, hogy a Meizner
Sándor által közöltek kicsit ellentmondásban állnak az ide vonatkozó jogszabállyal.
Meizner Sándor ezután elmondta,
hogy akik a nemzetiségi oktatásban
vesznek részt, azok ingyen tanulják a
nyelvet, amiért mások kemény pénzeket
fizetnek. Ezt ő nem érzi problémának.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző arra
emlékeztetett, hogy a Petőfi Iskolában a
képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai program keretében, az országos németek kisebbségi önkormányzat

és a pedagógiai intézet révén elfogadott
nemzetiségi tanítási program szerint
folyik a kisebbségi oktatás. Ennek személyi és tárgyi feltételei biztosítottak.
Gémesi György rámutatott arra, hogy
a Meizner Sándor által előterjesztett javaslatot előkészítés nélkül nem lehet tárgyalni. Ha pedig ilyen hozzászólásra készül, az a minimum, hogy meghívja az
iskola igazgatóját. Hozzátette: tisztelettel adózik minden olyan törekvés iránt,
amely többlettudással vértezi fel a gyerekeket. Egy kisebbségi önkormányzatnak jogában áll kihasználnia a jogszabályok adta lehetőségeket, a képviselő-testület pedig eleget tesz az előírt kötelezettségeinek. De mi lesz akkor, ha a törvényhozóknak feltűnik, hogy ilyen módon azok is ingyen tanulják a nyelvet –
mint Meizner Sándortól is hallottuk –,
akik nem német nemzetiségűek, majd
változtatnak a feltételeken! A példáért
nem kell messzire menni: az Országgyűlés már jövőre megszüntette volna a
két tannyelvű oktatás támogatását.
Egyelőre csak 2011-re halasztotta el ezt
a lépést. Ha ez megtörténik, a kifutó évfolyamok többlet oktatási költségeit ki
fogja állni?
Emlékeztetőül, a képviselő-testület
2008. április 3-án a következő határozatokat hozta a német nemzetiségi oktatás
indításáról.
1. A képviselő-testület a nemzeti és
etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.
évi LXXVII. törvény 43. § (4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. Törvény vonatkozó
jogszabályain alapuló törvényi kötelezettsége okán elrendeli a német nemzetiségi kétnyelvű 17 fős első osztály indítását a 2008/2009-es tanévben, a Petőfi
Sándor Általános Iskolában.
2. A képviselő-testület kötelezettséget
vállal a 2008/2009-es tanévben induló
első osztály 1-8 évig, felmenő rendszerben történő működtetésére azzal a feltétellel, hogy kizárólag a mindenkori állami normatívát biztosítja a feladatellátáshoz, továbbá mind az induló első,
mind a következő osztályok (2-8. osztály) esetén kizárólag gödöllői állandó
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
életvitelszerű itt lakással rendelkező
gyermekek írathatók be.
3. A képviselő-testület a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatójának feladatául adja az intézményi dokumentumok, a pedagógiai program, a helyi tanterv és alapító okirat módosításának
előkészítését, a fenntartóhoz jóváhagyásra való előterjesztésért.
4. A képviselő-testület kezdeményezi, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat a német nemzetiségi kétnyelvű
osztály zökkenőmentes működéséhez
éves költségvetése terhére biztosítson
pénzügyi hozzájárulást.

Fülöp Attiláné az új igazgató
Január elsejétől öt évre Fülöp Attilánét bízza meg a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ igazgatójának a képviselő-testület, miután
az eddigi vezető, Gloserné Szabó
Györgyi nyugdíjba vonul. A pályázati
felhívásra Botosné Koscsó Ilona, a
Debreceni Egyetem és Nemzeti Könyvtár Bölcsésztudományi és Természettudományi Könyvtár vezetője és Fülöp
Attiláné, a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ igazgatóhelyettese jelentkezett. A pályázatot elbíráló bizottság egyhangúlag az 1975 óta a városi könyvtárban dolgozó, 1994-től
igazgatóhelyettes Fülöp Attiláné megbízását támogatta. A javaslatot szintén
egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület. A városi könyvtár olvasóbarát és
minőségi szolgáltatásokat nyújt, jegyez-

te meg Gémesi György polgármester és
az új vezető könyvtárosi hitvallása is
ebben foglalható össze.

Szándéknyilatkozat az
Élelmiszerbanknak

Módosította a taxiállomások igénybevételének rendjéről alkotott önkormányzati rendeletét a képviselő-testület.
A taxiállomás éves használati díjának
mértékét a jövő évben 5% százalékkal,
21.400 Ft + ÁFÁ-ról 22.500 Ft + ÁFÁra emelte. A COOP Áruház előtti taxiállomás jövőre, a Főtér program indulására való tekintettel feltételhez kötötten,
ideiglenesen működik. Ez utóbbi használati díját negyedévre szólóan kell számítani. Ezt követően a taxiállomás megszüntetéséig havi díjat kell alkalmazni.

A képviselő-testület szándéknyilatkozatot adott a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület logisztikai és adminisztratív
központjának Gödöllőn történő kialakítása támogatásáról a volt Vásártér területén. Eszerint „A logisztikai és adminisztratív központ megvalósításához
Gödöllő Város Önkormányzata kinyilvánítja szándékát egy cca. 5000 m2-es
építési telek biztosítására. A telek az
önkormányzat tulajdonában marad, arra
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület az
épület fennállásáig tartó ráépítési és
használati jogot kaphat. A telek szabályozási tervének elfogadása folyamatban van. A telek kialakítására a szabályozási terv elfogadása után kerülhet
sor, a 0126 hrsz.-ú ingatlan területéből.
A telekre a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület egy karitatív célú élelmiszer
raktárt és az egyesület központját befogadó irodát építhet. A raktár elsősorban
az Élelmiszerbank által gyűjtött élelmiszerek tárolására hivatott, üzleti, piaci
jellegű tevékenység ellátása nem engedélyezhető.
Gödöllő Város Önkormányzata
azonban hozzájárul, hogy a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület más karitatív
szervezetet is érintő logisztikai feladatokat is ellásson a létesítményben.
A szabályozási terv elfogadását követő 1 hónapon belül Gödöllő városa
vállalja, hogy elindítja a telekalakítás
folyamatát.
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület
a szándéknyilatkozat kiadását követően
elkészíti a beruházás koncepciótervét.
A képviselő-testület a szabályozási
terv elfogadását követően, a koncepcióterv ismeretében hoz döntést a terület
biztosításáról.”

Közterület használati díjak

Szerződésmódosítás

A képviselő-testület helyi rendeletben szabályozza a közterületek rendeltetésszerű használatának alapvető szabályait, továbbá azokat a szabályokat,
melyek mindenki számára kiszámíthatóvá teszik a közterületek rendeltetéstől
eltérő használatához (pl. hirdető-berendezés elhelyezése, idényjellegű árusítás
vagy sport- és kulturális rendezvény
megtartása esetén) szükséges közterület-használati hozzájárulás megadásának feltételeit, elutasításának indokait és
a rendeltetéstől eltérő használat után fizetendő térítési díjakat. Ez utóbbiakat
értékállóságuk megőrzése érdekében a
jövő évtől 5 százalékkal emelik. A rendelet alkalmazása során egyéb módosítás szükségessége nem merült fel.

Módosította a képviselő-testület a Petőfi tér 4-6. szám alatti ingatlanra az önkormányzat és a HUNIBER-HÁZ Ingatlanfejlesztő Kft. között a múlt év december 15-én létrejött adásvételi szerződést. A vevő a vételáron felül öt mélyparkoló hely határozatlan időtartamú
ingyenes használatát kínálta az eladónak. Az ingatlanra tervezett épület engedélyezési terve a tervtanács és a lakossági fórum észrevételei következtében
több helyen változott és ezek a módosítások jelentős többletköltséget okoztak
az új tulajdonos részére. A HUNIBERHÁZ Kft. kérésére az adásvételi szerződést úgy módosította a képviselőtestület, hogy a többletmunkák költségeinek ellentételezéseként lemond az öt
parkolóhely ingyenes használatának jogáról.

Közüzemi díjak
A képviselő-testület több szolgáltatás
2010. évi díjáról is döntött.
Január elsejétől a települési szilárd
hulladékkezelési díjak 5,8 százalékkal
emelkednek Gödöllőn.
A hulladék begyűjtésének, szállításának és kezelésének díja literenként 3,4
forint +ÁFÁ-ról 3,6 forint plusz ÁFÁ-ra
módosul. A rendszeresített köztisztasági
zsák díja: 160 Ft+ÁFA-ról 170
Ft+ÁFA-ra változik.
Január elsejétől a szennyvíztisztításszolgáltatás 2010. évi díja közületi fogyasztó esetén 270 Ft/m3 + ÁFA, lakossági fogyasztó esetén – nyári locsolási
kedvezmény figyelembe vételével –
240 Ft/m3 + ÁFA. A szippantott szennyvíz fogadás díja 1.010 Ft/m3 + ÁFA.
A díjemelés mértéke sorrendben 4,7,
1,69 és 0,7 százalék.

Taxiállomások: rendeletmódosítás

Helyi autóbuszközlekedés
Eredménytelennek nyilvánította a
képviselő-testület a város közigazgatási
területén, menetrend szerinti helyi
autóbusz-közlekedés ellátására kiírt pályázatot, mivel az egyedüli pályázó Volánbusz Zrt. 50 százalék feletti üzemeltetési hozzájárulási díjemelést igényelt.
Ennek teljesítésére fedezet hiánya miatt
az önkormányzat nem lesz képes, ezért
az ajánlat nem megfelelő. (Az idén bruttó 84 millió forinttal támogatja az önkormányzat a helyi autóbusz közlekedést,
a pályázó jövő évi igénye pedig 107
millió forint + ÁFA volt.) A képviselőtestület ugyanakkor kezdeményezte a
közszolgáltatási szerződés egy évre történő megkötését a Volánbusz Zrt.-vel.
Újabb pályázatot jövő március 31-éig írnak ki. Gémesi György polgármester elmondta, ezen a szolgáltatási piacon továbbra sincs igazi versenyhelyzet. S mivel itt is átalakulás várható, most nem is
érdemes tíz évre elkötelezni a várost egy
szolgálgató mellett. Törvényi előírás
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Évi végi jutalom
A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy még ebben az évben minden
önkormányzati intézményben legalább egyhavi bérnek megfelelő jutalom kerüljön kifizetésre differenciáltan, az elvégzett munka szerint. A
képviselő-testület jóváhagyta az ehhez szükséges bér és járulék fedezetének átcsoportosítását. A hiányzásokból eredő bérmegtakarítás törvényszerűen adódik a működésből,
ezt csak ki kellett kiegészíteni. A jutalmazási lehetőség szociális jellegű,
hiszen két éve nem volt béremelés a
közszférában és a 13. havi bér is
megszűnt. A képviselő-testület a Jogi,
Igazgatási és Ügyrendi Bizottság javaslatára 20 igen szavazattal 1-1 tartózkodással egy havi jutalmat szavazott meg a város polgármesterének és
alpolgármestereinek az évi munkájuk
elismerésére.

2009. december 16.

Évértékelés dr. Gémesi Györggyel

Középpontban a fejlesztések
Az új esztendőről és a várható
változásokról beszélgettünk
Gémesi György polgármesterrel szokásos, évvégi interjúnkban, akit Péter Petra, a
Pelikán Rádió műsorvezetője
kérdezett.
– Korábban a jövő évi költségvetéssel kapcsolatosan már több fórumon is felhívta a figyelmet arra,
hogy a megszorítások nagyon sok
önkormányzatot lehetetlen helyzetbe hoznak. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnökeként, de még inkább Gödöllő polgármestereként, hogy látja, miként lehet elviselni azokat a megszorításokat, amiket kénytelenek
elszenvedni?
– Sajnos ma már nem az a kérdés,
hogy egyes polgármesterek saját településüknek hogyan harcolhatnak
ki jobb körülményeket, hanem mindenki azért izgul és számolgat, hogy
hogyan tudják tisztességesen ellátni
a feladatukat. Ezért küzdöttünk az
elmúlt időszakban, és küzdünk mind
a mai napig. Fél évvel ezelőtt jeleztem, hogy nagy baj lesz! Hogy ezt
hogyan lehet túlélni? Erre csak a jövő tudja megadni a választ. Már
most nagyon sok olyan település van
Magyarországon, amely teljesen kilátástalan helyzetben van.
Örömmel mondom, hogy Gödöllő
helyzete valamivel jobb, mint az országos átlag. Ennek több oka van.
Az egyik – büszkén jelenthetem ki
–, hogy jól gazdálkodtunk az elmúlt
időszakban; a másik oka az, hogy
vannak még saját bevételeink, amik
egy picit több lehetőséget biztosítanak a számunkra. Ezt az Álllami
Számvevőszék jelentése is alátámasztotta. Ezeket a bevételeket próbáljuk beforgatni – a jövő évi súlyos
megszorítások tükrében – a város
működésébe, működtetésébe. Hangsúlyozom, hogy a város működésé-

be, mert a város működési és fejlesztési bevételei-kiadásai élesen el
vannak különítve! Gödöllőnek elkészült a 2010-es költségvetési koncepciója, és úgy ítélem meg, hogy
ha nem változik a gazdasági helyzet
a közeljövőben, akkor Gödöllő biztonságban tud majd működni, és
nagy visszalépés a megszokott szolgáltatások színvonalában nem lesz.
– Hogyan lehetséges, hogy az
egyre romló gazdasági helyzet és a
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megszorítások ellenére Gödöllő
mégis látványos fejlődésnek indul
a 2010-es esztendőben?
– A bevételeket csak fejlesztésekre használjuk fel. Szerencsére az
elmúlt időszakban sok eredményes
pályázatot tudhatunk a magunkénak,
18 benyújtott pályázatból 16-ot
nyertünk meg. Ennek köszönhetően
egy látványos, lendületes
fejlődési
folyamatnak
lesznek részesei, szemtanúi a gödöllőiek. Ezekről
már nagyon sok információ napvilágot látott. Az
ehhez szükséges pénzek
elsősorban uniós forrásból érkeznek, illetve az
önkormányzat önrészeiből. Mi most körülbelül
5 milliárd forintos beruházásról beszélünk. Ehhez pluszban jön még a
kastély és a hulladéklerakó fejlesztése. Nem feledkezhetünk meg a privát
tőkéből megvalósuló építkezésekről, erre jó példa
az Ipari Park.
Ugyancsak itt szeretném megemlíteni, amire
méltán büszkék vagyunk.
Városunkban fogja a Magyar Posta létrehozni a
budaörsihez hasonló elosztó központját. Ez egy közel 6
milliárdos beruházás, ami 700 munkahelyet is teremt egyben. Azt hiszem, hogy míg országszerte arról
hallhatunk, hogy állások szűnnek
meg, elmondhatjuk, Gödöllőn munkahelyeket teremtünk.
– Gödöllő sokszor szerepelt
eredményesen európai uniós pályázatokon. Minek köszönhető ez?
– Mint azt az előbb említettem, 18
beadott pályázatunk volt, amiből 16
lett sikeres. Lényeges, hogy ezek a
pályázatok nem politikai alapon dől-

nek el. Tény az is, hogy ezeket meg
is kell írni, ami nem kis feladat! Kemény és bonyolult feltételrendszereknek kell megfelelnünk egyáltalán
ahhoz is, hogy befogadják. Hozzá
kell tennem, hogy professzionális
szakemberkekkel dolgozunk, nélkülük nem lehetnénk ilyen sikeresek.
– Állítólag, felmerült annak a
lehetősége, hogy 2011-ben, az Európai Unió magyar elnöksége alatt
Gödöllő kiemelt helyszín legyen.

– Nem akarom elkiabálni, de tény,
valóban voltak ezzel kapcsolatos
tárgyalások és helyszíni felmérések.
Egyelőre azt lehet kijelenteni, hogy
amikor Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztét, Gödöllő szintén helyszíne lehet EU-s
rendezvényeknek. Ehhez persze
olyan fejlesztéseknek is teljesülniük

kell, mint pl. a királyi kastély lovardájának felújítása, ami a tervek szerint egy nagy, komoly konferenciaterem lesz.
– Ez milyen lehetőségeket hordoz magában a számunkra?
– Például Gödöllő bekerülhet az
EU történelemkönyvébe. Gondoljunk a schengeni egyezményre, a
maastrichti, vagy a lisszaboni szerződésre! Ezek a városok ma már fogalommá váltak. Elképzelhető, hogy
2011-ben minden nap emlegetni
fogják Gödöllő nevét szerte a kontinensen. Ez pedig nem csak a politikai közéletben jelenthetne sokat, hanem a turizmus terén is. A 2011-es
uniós elnökség magyarországi lehetséges helyszínei között azért bírunk
nagyobb eséllyel, mert 2010 tavaszán átadják az M31-est, ami, meg
kell említsem, Fábián Zsolt egykori
alpolgármester ötleteként, EU-s forrásból valósul meg, és aminek köszönhetően a Ferihegyi repülőtér
20-25 perc alatt elérhető lesz Gödöllőről úgy, hogy közben egy településen sem kell átmenni. Ilyen adottsággal egy város sem rendelkezik
ma Magyarországon! Még Budapestnél is jobb helyzetben vagyunk.
– Az elmúlt időszakban is sok,
jelentős fejlesztés történt már Gödöllőn, melyeket tartja a legfontosabbnak?
– Lehet, hogy nem annyira látványos, de mégis – legalább is számomra – a legfontosabb az iskolafejlesztés, mert az a gyerekekről, a
jövőnkről szól. Ugyanis aki iskolát
épít, az jövőt épít. Megítélésem szerint jó döntést hoztunk a Damjanich
János Általános Iskola, és a most
épülő, s jövő szeptemberben kapuit
megnyitó Zöld óvoda kapcsán.
Ezeken kívül a következő esztendő egyik látványos beruházása lesz
az európai uniós forrásból megvalósuló Főtér-program, ami a belváros
arculatát fogja gyökeresen megváltoztatni, de nem szabad megfeledkezni a Norvég Alapból megszépülő
királyi váróról sem, ami régi pompájában lesz visszaállítva. Ezek a város jövőbeli arcát évtizedekre meghatározzák.
Mindezek mellett említést kell
tennünk arról, hogy mostanra

elértük, hogy Gödöllő belterületi útjai 92-93 százalékban pormentesek
lettek! Az utcákban pedig teljes körűen ki van építve az infrastruktúra,
legyen szó csapadékvíz-elvezetésről
vagy csatornázottságról.
– Az Ön tapasztalata szerint a
gödöllőiek mennyire partnerek
ezekben a fejlesztésekben? Menynyire viselik el a megpróbáltatásokat?
– Én nagyon szeretném ha azok
lennének, nagyon sokat dolgozunk

azon, hogy minden információ eljusson a lakosokhoz, és hogy mindenki értékelhesse és beleszólhasson a fejlesztési folyamatokba. Nagyon sok fórumot tartottunk civilszervezeteknek, külön-külön az
érintett lakosoknak, sőt, a 2010-es
városi naptár is ezeknek a fejlesztéseknek az elemeit mutatja be. A
visszajelzésekből azt tudtuk eddig
leszűrni, hogy a többség számára
ezek pozitív élményt jelentenek.
Négy évvel ezelőtt, amikor elkezdődött ez a nagyobb arányú fejlesztési program, akkor jöttünk rá, hogy
vigyázni kell; hiába költünk sok
száz millió forintot az utak fejlesztésére, ha nem tartunk folyamatos
egyeztetést a lakosokkal, akkor óriási feszültségek keletkezhetnek. Törődni kell az emberekkel! Rendszeres időközönként magam is járom az
utcákat, és minden kapubejáró, minden járdaszakasz esetében tapasztaltam, hogy mennyire odafigyelve
dolgoztak a kollégáink.
– Mi lesz az a fejlesztés, ami
2010-ben a leginkább próbára teszi a gödöllőiek türelmét?
– Valószínűleg a főtér átépítése
rója majd a legnagyobb terhet a lakosokra. A régi, megszokott helyszínek fognak teljesen átalakulni. A napi bevásárlások, a munkába- és iskolába menetel fog megváltozni. A
művelődési központ már be is zárt,
ami további alkalmazkodási kényszert jelent az érintetteknek. Talán
valamivel kisebb gondot fog okozni
a királyi váró felújítása, ami miatt
egy ideiglenes váró és pénztár kialakítására fog sor kerülni. Ha mindezekről időben és megfelelően tájékoztatjuk az embereket, akkor jobban felkészülhetnek a kényelmetlenségekre. Fontos, hogy mindez értük
történik!
– Köztudott, hogy Önnek több
társadalmi funkciója is van, a polgármesterségen és az önkormányzatokon túl a sport terén is elhivatott. Sokáig a Magyar Vívószövetség elnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke volt. Jelenleg a
Nemzeti Sportszövetség elnöke.
Idén Tajvanon rendezték meg a világjátékokat, ahol a magyarok jól
szerepeltek. Igaz-e, hogy a 2017-es

világjátékok megrendezésére Magyarország is pályázik?
– A Nemzeti Sportszövetség 74
szakági szövetséget tömörít magába,
többet, mint a MOB, mégis sokkal
kisebb a mozgástere, ismertsége, elismertsége. Mint az olimpiák esetében, itt is négyévente rendezik meg
a világjátékokat. Idén 74 sportolóval
12 sportágban vettünk részt az eseményen, aranyérmet, ezüstöt és
bronzot is hoztunk haza bőven. Ami
pedig a 2017-es világjátékokat illeti,
szerintem ez egy jóval olcsóbb „kategória”, mint az olimpia, ezért akár Magyarország is könnyedén
megrendezhetné. Itt már
meglévő sportlétesítményekre kell rátelepíteni
az eseményeket. Ez ügyben már tárgyaltam a
MOB elnökével, kormányzati erőkkel, fővárosi illetékesekkel, akik
egyöntetűen támogatják
ezirányú törekvéseinket.
A pályázatunkat – Budapest és Gödöllő közösen
– fogja beadni, és várhatóan erről jövő év elején
döntés is fog születni.
Ha sikeres lesz a pályázatunk, akkor Gödöllő is
bekerülhet a lehetséges
helyszínek közé, és ha
mást nem, akkor az ejtőernyős célbaugrást biztosan meg tudjuk rendezni, hiszen a gödöllői
repülőtér kiválóan alkalmas ilyen
versenyek lebonyolítására.
– Nem mehetünk el szó nélkül
amellett, hogy 2010-ben választások is lesznek. Ön milyen tervekkel vág neki ennek az új esztendőnek? Igazak-e azok a pletykák,
hogy magasabb pozíció várományosa?
– Helyben és országosan is sok
minden információ kering velem
kapcsolatban. Az igazság az, hogy
én sosem törekedtem magasabb pozíciókra, mint amiket korábban már
elértem. A jelen helyzetben nem
gondolok arra, hogy a következő
ciklusban ilyen feladatot kellene
vállalnom. Ennek az is az oka, hogy
itt, Gödöllőn elindítottunk rengeteg
fejlesztést, felújítást. Ezt egy magasabb pozícióért nem lenne tisztességes otthagyni. Akik olyan híreket
terjesztenek rólam, hogy kecsegtető
pozíciókért elmennék a városból,
azok nagyon tévednek! Én mindennél többre tartom és szeretem Gödöllő városát, és a vele járó feladatokat. Ezzel tartozom Gödöllőnek!
A pletykákat leginkább „jólértesült”
ellenzékem terjeszti rólam, ami akár
megtisztelő is lehetne, mert úgy
gondolják, ez a munkám eredményességét is jelezheti. 2010-ben kifejezetten Gödöllőre fogok koncentrálni, és bejelentem, hogy az országgyűlési választásokon sem fogok elindulni, bár sokan megkerestek ezzel kapcsolatban.
– Karácsony és az újév közeledtével milyen gondolatokat osztana
meg az Olvasókkal?
– Őszintén szeretnék ezúton is
mindenkinek békés, nyugodt és áldott karácsonyt kívánni! Jómagam
nagy családból származom, nálunk
ez az ünnep valóban mindig a szeretet jegyében telt el. Karácsonyra és
az új esztendőre pedig azt kívánom a
gödöllőieknek, és egyben minden
embernek: soha ne essünk egymás
torkának! Kapunk majd úgyis hideget-meleget, ez ne adjon senkinek
felhatalmazást arra, hogy az egyik
ember a másikat méltóságában megsértse! Figyeljünk oda, hogy emberek tudjunk maradni!
Fotók: Tatár Attila
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Megszületett a végleges döntés

Főtér program: start
(folytatás az 1.oldalról)
Mint azt Pataki Sándortól, a Városfejlesztő Kft. vezetőjétől megtudtuk,
a szerződéskötés után azonnal átadják
a munkaterületet a kivitelezőnek,
hogy – az időjárás függvényében –
mielőbb meg lehessen kezdeni a
munkálatokat, mivel a határidők elég
szorosak. A Művészetek Háza korszerűsítésének a projekt ütemterv szerint
2010. szeptember 30-ig, a Főtér átalakításának pedig október 30-ig kell elkészülnie. A szintén a projekt részét
képező piaci galéria átalakításával
könnyebb a helyzet, ez ugyanis egy
kisebb volumenű munka, ami az időjárási viszonyoktól is független. Az

erre vonatkozó közbeszerzés kiírása
jövő év elején kerül a testület elé, az
átalakítást pedig nyár végéig kell befejezni.
Az eredetileg tervezett programból időközben kikerült a Polgármesteri Hivatal
felújítása az épület mögötti úgynevezett

Záróbuli a Művészetek Házában

Nyitás 2010 őszén
Bár a Művészetek Háza hetek
óta üresen áll, az ünnepélyes
záróbulit december 12-én rendezték meg. A Főtér programként ismert pályázat támogatásának eredményeként az intézmény megújul.

2010 szeptember végéig kell elkészülnie az épület energiahatékony felújításának, aminek eredményeként
korszerűbb körülmények között vé-

gezhetik munkájukat a
Művészetek Háza dolgozói, és az itt helyet kapott
művészeti
csoportok,
klubok.
A szombat esti rendezvényen a Fiatal Művészek Egyesületének zenekara szórakoztatta a közönséget. Az intézmény főbejárati ajtajában éjfélkor fordult meg a
kulcs, jelezve, hogy ettől kezdve valóban csak a felújítást
végző szakemberek léphetik
majd át a küszöböt.
A zárás persze nem jelenti azt, hogy
kulturális rendezvények nélkül maradna a város. A nyitásig a kastély, a
könyvtár, az egyetem és a Damjanich

Beköszöntött a téli időjárás

Készenlétben a VÜSZI
December közepére megérkezett a hideg. A szokatlanul enyhe időjárást követően a hét elejére már az első fagyokkal is meg kellett birkózni az útkezelőknek. A hét második felére már
nemcsak fagyot, hanem nagymennyiségű havat is jeleznek a meteorológusok, ami fokozott balesetveszélyt jelent
a közlekedésben.
Mint azt Zdenkó Páltól, a VÜSZI
részlegvezetőjétől megtudtuk, hétfőn
már szükség volt csúszásmentesítésre a
blahai városrészben. A feladat nem érte
váratlanul a szakembereket, november
15-től ugyanis folyamatosan tartják a
hóügyeletet. 22 fős csoport – kézi munkások és gépkezelők – áll 24 órában ké-

A hét kérdése
Ön megszervezte már, hogyan
töltse gyermeke a téli szünetet? – tettük fel a kérdést kedves olvasóinknak legutóbbi
számunkban. Íme néhány a
beérkezett válaszok közül.
„Mivel a két ünnep között szabadságon vagyok, ezért nem probléma,
hogy mit csináljanak a gyerekek.
Ilyenkor tudunk egy kicsit több időt
velük tölteni. Bár mivel már mindketten tizenévesek, ettől ők nem annyira
lelkesek, mint mi. De nagyon fontosnak tartom, hogy lehetőség szerint
minél több időt töltsünk velük, ilyenkor a családi karácsonyozás mellett
igyekszünk közös programokat csinálni. Így például kirándulunk, kiállításokra megyünk, de kihagyjuk a
mozit és az olyan helyeket, ahol nincs
lehetőség beszélgetésre…”
Kissné
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szenlétben, hogy a havazás ne okozzon
problémát a közlekedésben. A téli időszakban a VÜSZI-nél alkalmazott közhasznú munkások is elsősorban ezen a
területen kapnak feladatot. Emellett a
hó- és csúszásmentesítésre 8 gépjármű
vethető be. Az idén 400 tonna szóróanyaggal gazdálkodnak a gödöllői utakon. Fontos azonban, hogy bármennyire
is igyekeznek, nem jutnak el egyszerre
minden utcába. Az eltakarítást az ide vonatkozó miniszteri rendelet szerint végzik. Eszerint az I. ütemben mindig az
autóbuszjáratok útvonalát teszik használhatóvá. A II. ütemben a városi gyűjtőutak csúszásmentesítése és a lakótelepi utak takarítása történik meg, majd a
„Nem igazán szoktuk megszervezni a
karácsonyi szünetet, mert ilyenkor
mindig családi programok, látogatások vannak, és ezekre elvisszük a
gyerekeket is.
Amikor pedig otthon vagyunk, akkor
élvezzük a pihenést, együtt játszunk
olvasunk, főzünk stb. A múlt év végén a gyerekeim azt mondták az így
eltöltött téli szünet után, hogy ez volt
életük legjobb két hete. Ez nekünk is
nagyon jól esett, mert azt jelenti,
igénylik a táraságunkat és azt, hogy
foglalkozzunk velük.”
Babócs Márta
„Az én gyerekeim már megszervezik
a maguk programját, nekünk sokszor
csak az a feladat marad, hogy mikor
hová vigyük őket.
Ők is élvezik, hogy a barátaikkal kedvükre lehetnek, és nem tanulással töltik az időt. Szerencsére olyan barátaik vannak, akikhez bátran elengedhetjük őket, de persze soha sem
maradnak felügyelet nélkül. A kará-

lemezes parkoló kialakításával, a Kossuth Lajos utca felújítása lámpás csomópont kialakításával és a Hattyús-tó
rekonstrukciója a hozzá tartozó környezetrendezéssel.
Ezek közül a Kossuth
Lajos utcai munkákat
az önkormányzat már
saját forrásból megvalósította, s a Hattyús-tó
rekonstrukció előkészítő munkái is folyamatban vannak. Nem merül
feledésbe a Polgármesteri Hivatal épületének
felújítása sem, erre más
pályázati forrásokat keresnek a szakemberek.

Karácsonyra minden munka befejeződik

Átadták a Kossuth Lajos utcát
Karácsonyra véget érnek a városunkban folyó felújítási munkák, s megszűnnek a közlekedési nehézségeket okozó lezárások, terelések is. De az ünnep közeledte nem ad lehetőséget a szakembereknek a pihenésre, hiszen az előrejelzések szerint az időjárás jelentős
munkát ad majd nekik.
Nem sokkal lapzártánk után, kedden
délelőtt adták át ünnepélyesen a felújított Kossuth Lajos utcát. A szeptember elsején megkezdődött felújítás során a Kossuth Lajos utcában új
pályaszerkezetet építettek, megújult a
járda és az úttal párhuzamosan parko-

János Általános Iskola biztosítanak
helyszíneket a különböző kulturális
rendezvényekhez.
A munka is több helyszínen folyik, a
volt nevelési tanácsadóban (Petőfi tér

8.), a Forrás volt épületében (Szabadság út 23.) és a Palotakert 2. szám
alatt, a művészeti csoportokat a zeneiskolában, a Damjanich iskolában, a
Református Líceumban, a Török Ignác Gimnáziumban és a Szent István
Egyetemen helyezték el. Az intézményben működő jegyiroda a múzeumi boltban található meg.
III. ütemben kerül sor a földutak tisztítására.
Városunkon azonban több olyan út is
áthalad, aminek a karbantartása, s ezen
belül a hó- és csúszásmentesítése nem a
VÜSZI, hanem a Magyar Közút Nonprofit Kft. feladata: a Rét utca, a Blaháné út egy része, a Hegy utca, a Dózsa György út, az Állomás utca, az
Isaszegi út, a Köztársaság út és a Szabadság út járhatóságáról ők kötelesek
gondoskodni. Bár az önkormányzati
tulajdonú épületek előtti járdákat a
VÜSZI takarítja, a gyalogos közlekedési utakat azoknak az ingatlantulajdonosoknak kell rendben tartani,
akiknek az ingatlana előtt található.
Ez egyaránt vonatkozik a különböző
cégekre és a magánházakra; a lakótelepeken pedig a közös képviselők
feladata a járdaszakaszok tisztántartásáról gondoskodni.

lókat alakítottak ki. A munka jelentős
részét képezte a közművek átépítése
és szintbehelyezése, valamint a hiányzó bekötések kiépítése és a zárt
csapadékcsatorna kialakítása. Megújult az utca közvilágítása is, helyükre kerültek az új, már a jövőbeni főtér arculatához igazodó kandeláberek, amikhez földkábeles megoldást
alkalmaztak.
Elkészült a Dózsa György
úti csomópont átépítése is,
s ehhez kapcsolódóan az
érintett terület burkolat
felújítása és a szükséges
íves járdakorrekciók.
A fejlesztés eredetileg a főtér program részét képezte, de a második fordulóban a támogatás mértékének
csökkentése miatt kikerült a projektelemek közül. Az önkormányzat végül önerőből végezte el a felújítást.

A tervek szerint haladnak az M31M3-as autópálya gödöllői csomópontjának munkálatai. Ennek eredményeként a hét második felében
megnyitják az M3-as gödöllői felhajtóit. Így hosszú hetek után ismét
mindkét irányba, Pest felé és Miskolc
felé egyaránt felhajthatnak az autópályára. Sávelhúzásra és sebességkorlátozásra azonban továbbra is számítani
kell majd a gépkocsival közlekedőknek.
A Táncsics Mihály utca munkálatai is
véget érnek a héten, amennyiben azt
az időjárás engedi. Az önkormányzat
és az M31-es autópálya kivitelezője
által közösen végrehajtott felújítás
már hetek óta zajlik. Sajnos, a munkát nagy mértékben hátráltatta, hogy a
gépjárművel közlekedők
nagy része figyelmen kívül hagyta a szakaszos lezárást és a kihelyezett táblákat. A területen dolgozó
szakemberek elmondták,
még az is előfordult, hogy
a frissen leterített aszfaltra
hajtottak rá terepjáróval.
A kivitelezésen még a hét végén is
dolgoztak, tekintettel arra, hogy a héten már nagy hideg és havazás várható, ami akadálya lehet az időben

történő befejezésnek. A Kőrösi Csoma Sándor utcai áteresz átépítési
munkái is a befejező szakaszban vannak. Az új átereszek már a helyükre
kerültek, s amennyiben az időjárás
nem szól közbe, a héten már a patakot
is az új mederbe terelik.
Kép és szöveg: jk

Minden Kedves Olvasójának Békés
Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt
kívánnak a cikkeket író ügyvédi iroda dolgozói:
dr. Boros Andrea, dr. Nahm Judit, dr. Matyi Mária, Balázs Zita.
A 2010-es évben is várjuk kérdéseiket a jog bármely területéről

csonyt meg a szilvesztert együtt
töltjük, és ilyenkor úgy szervezem a
tennivalókat, hogy sokat tudjunk játszani, beszélgetni .”
G. T.
„Kezdetben mindig megszerveztem a
téli szünet programjait, s mindig ideges voltam, amikor a gondosan
összeállított program felborult. Ezért
ma már nem idegeskedek, inkább
hagyom, hogy maguktól alakuljanak
a dolgok. A gyerekeim egyre önállóbbak, és sokszor ők állnak elő az ötletekkel, hogy mit csináljunk, hová
menjünk. Ez nekünk is jó, mert ilyenkor biztos, hogy jól érzik magukat, és
már egyre gyakoribb, hogy ilyenkor
a szülők is közösen „buliznak”, jó a
társaság, és a felügyeletük is megoldott.”
Haraszti Zs.
A hét kérdése:
– Ön tesz újévi fogadalmat?

KARÁCSONYI ÜNNEPI NYITVATARTÁSI
ÉS MEGJELENÉSI RENDJE
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Gödöllői Szolgálat a karácsonyi
ünnepek alatt az alábbiak szerint jelenik meg:
EZÉVI UTOLSÓ MEGJELENÉS: 2009. DECEMBER 16.
JANUÁRI ELSŐ MEGJELENÉS: 2010. JANUÁR 13.
Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy december 14-től már csak a
2010. január 14-ei számba tudunk hirdetéseket fogadni!
A HIRDETÉSFELVÉTEL NYITVA TARTÁSA:
2009. december 14. (hétfő) : nyitva (pénteki nyitva tartás szerint)
december 15 – 18-ig: szokásos nyitvatartási rend
december 19-től (munkanap) – december 31-ig zárva
2010. január 4. (hétfő): nyitva (pénteki nyitva tartás)
Január 5-től ismét a szokásos nyitvatartási rend szerint várjuk kedves ügyfeleinket.
Valamennyi kedves olvasónknak áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag
boldog új esztendőt kívánnak a Gödöllői Szolgálat munkatársai

2009. december 16.

Ez volt 2009 – Gödöllőn
Január 2.: Ettől az évtől új nevet visel a
Petőfi Sándor Művelődési Központ;
Művészetek Háza néven fogadja a látogatókat.
Január 16.: Ezen a napon vettek végső
búcsút Pál István nyugalmazott iskolaigazgatótól a gödöllői temetőben.

Január 18.: A Magyar Kultúra Napján
Lőrincz Ferenc festőművész és a Garabonciás Színtársulat vehette át a Gödöllő Kultúrájáért-Díjat.
Január 23.: Ünnepélyes keretek között
írta alá a testvérvárosi kapcsolatról szóló
megállapodást Gémesi György és Ondrej Prenosil Brandys nad Labem–Stará
Boleslav polgármestere.

Január 26.: Elhunyt dr. Vámos János,
Gödöllő város díszpolgára.
Január 28.: Gödöllő város díszpolgárát, Kirchhofer Józsefet 90. születésnapja alkalmából köszöntötték.
Február 3.: Az önkormányzatok finanszírozásáról, a 2009. évi költségvetés e
területet érintő kérdéseiről rendezett
konferenciát a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, melyen közel 500 magyarországi településvezető vett részt.
Február 5.: 16 éves születésnapját ünnepelte a Gödöllő Táncegyüttes
Február 6.: Gémesi Györgyöt választotta elnökké a Nemzeti Sportszövetség
rendkívüli tisztújító közgyűlésén.

Február 19.: Megnyílt a Gödöllői Iparművészeti Műhely oktató műhelyeinek
10 éves jubileumi, beszámoló kiállítása
a Művészetek Házában.
Február 19.: Lerakták az alapkövét annak a szolgáltató központnak, aminek a
megvalósításához a Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül,
az ipari parkok, iparterületek telephelyés szolgáltatásfejlesztésről szóló pályázaton 478 milliós uniós és állami támogatást nyert el a Gödöllői Innovációs és
Logisztikai Park.

Február 20.: A rendőrség bejelentés
alapján megtalálta a 2007. augusztus 3ára virradó éjjel ellopott Teleki-szobor
maradványait.
Március 4.: Gödöllő újabb EU-s pályázaton került be a második fordulóba, a
„Gödöllő ökovárossá válásának első lépése: A városközpont arculatának és
infrastruktúrájának integrált fejlesztése”
című pályázat az első körben 900 millió
forint összegű támogatást kapott.
Március 6.: elhunyt dr. Makra Csaba,
Gödöllő város díszpolgára, köztiszteletben álló fogorvos.
Március 13.: A Szent István Egyetem
gödöllői kampuszán átadták a PPP
konstrukcióban épült kollégiumi épü-
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leteket összekötő, művészeti alkotásokként is szolgáló hidakat.
Március 19.: Ünnepi események sorozatával emlékeztek meg Máriabesnyőn arról, hogy ezen a napon volt
250 esztendeje, hogy az egykori premontrei templom romjai között megtalálták a máriabesnyői kegyszobrot.
Március 21.: „Ablakok Pápua ÚjGuineára” címmel új időszaki kiállítás nyílt a Gödöllői Városi Múzeumban.

Március 28.: Megkezdődtek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek kivitelezései munkálatai a Zöld Híd Programban. A 2010 elejétől elinduló új
hulladékgazdálkodási rendszer részeként létesülő gyűjtőszigeteken papír,
műanyag és fehér üveg hulladékaikat
helyezhetik majd el a lakosok.
Április 10.: A sajtó nyilvánossága
előtt köszönte meg Gémesi György
polgármester a Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársainak munkáját, aminek eredményeként megtalálták gróf Teleki Pál bronzból készült mellszobrának maradványait.
Április 25.: Ünnepélyes keretek
között adták át a Szent István téren
és az Ambrus Zoltán közben található játszótereket.

Május 10: Elhunyt Papp György, a
Gödöllői Rendőrkapitányság egykori
kapitányságvezetője
Május 15.: A Halhatatlanok Társulatának örökös tagjává választották a
Gödöllőn élő Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművésznőt.
Május 24.: Ünnepélyes keretek között, a királyi kastély dísztermében írták alá a Testvérvárosi Szerződést Bogor és Gödöllő vezetői. A megállapodás, melyet Mangasi Sihombing,
az Indonéz Köztársaság magyarországi nagykövete is ellátott kézjegyével, kétéves előkészítő munka után
született meg.

Május 28.: Befejeződött a Tormay
Károly Egészségügyi Központ komplex akadálymentesítése. Az átalakítás
több mint 37 millió forintba került.

Május 28.: Gödöllő északi városrészében, az M3-as autópálya közvetlen
közelében átadták a STOP.SHOP. Gödöllő Bevásárlóparkot.
Június 5.: A Gödöllő Gyermekeiért,
Ifjúságáért-díjat az idén Gombosné

Suba Julianna, Holecska Andrásné és
Törökné Toma Mónika vehette át.
Június 9.: A Magyar Önkormányzatok Szövetsége a kastély dísztermében tartotta azt az ünnepi tanácskozást,
ahol Polgármesteri Ezüstlánc-díjban részesült Hoffman Pál, Tököl, és Péter Ferenc, az erdélyi Szováta polgármestere.
Polgármesteri Arany pecsétgyűrűt kapott Kész Elemér, a kárpátaljai Kígyós,
és Remitczky Zoltán, Szob polgármestere.

Június 22.: Többéves előkészítő munka
után lerakták a Zöld Óvoda alapkövét. A
közel 600 milliós beruházást 96 millió
forint önrésszel valósítja meg az önkormányzat.
Június 27.: Tizenkilencedik alkalommal rendezték meg Gödöllőn a Magyar
Szabadság Napját arra emlékezve, hogy
1991. június 19-én elhagyta hazánk területét az utolsó szovjet katona.

Július: Gémesi György polgármester és
Révész T. Mihály, a királyi kastély ügyvezető igazgatója szándéknyilatkozatot
írt alá a lovarda és a barokk istálló helyreállítására.
Július 4.: A Semmelweis napon adták át
a Gödöllő Egyészségügyért díjakat. Az
idén Annusné Nagy Katalin ifjúsági védőnőnek, Kovács Zoltánné csecsemőés gyermekgondozónak és a Fővárosi
Önkormányzat Idősek Otthona Szakmai Közösségének ítélte oda a képviselő-testület az elismerést.

Július 14.: Logisztikai központot épít a
Magyar Posta Gödöllőn. A várhatóan
2011 második félévétől üzemelő küldemény-feldolgozó 700 gödöllői és a környékben élő embernek nyújt majd munkát. Az erről szóló szerződést Szűts Ildikó, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója és Gémesi György írta alá.
Július 18.: Óriási vihar tombolt hazánkban, ami városunkat sem kímélte.
Az orkán erejű szél jelentős károkat
okozott a gödöllői faállományában. Az
Öreghegyen több helyen is komoly károk keletkeztek a házak tetőszerkezetében, s féltucat gépkocsi is megsérült.
A kár több tízmillió forint.
Augusztus 8-9.: Nagy sikerrel rendezték meg a IX. Barokk Kastélynapokat.
Augusztus 20.: A Gödöllői Szimfonikus Zenekar adott ünnepi hangversenyt
Szent István Ünnepén. Az ezen a napon

átadott díszpolgári címet dr. Fábri Mihály vehette át.
Augusztus 26.: Átadták a megújult és
felújított Damjanich János Általános Iskola épületét. Az egymilliárd 46 millió
forintos beruházás eredményeként 5000
négyzetméteren 23 tanteremet, nyelvi és
természettudományi laborokat, tornacsarnokot és egy, a városrész közösségi
tereként is használható színházteremet
kapott az iskola.

Szeptember 6.: Erdő Péter bíboros, prímás mutatott be szentmisét Kisboldogasszony búcsúnapján a bazilikában. Az
esemény része volt a kegyszobor megtalálásának 250. évfordulójára meghirdetett jubileumi év programjának.
Szeptember 11.: A Pest megyei Kereskedelmi és Ipari Kamara ülésével egybekötve adták át a Gödöllő Vállalkozója
Díjat a városházán. Az elismerést Tóth
Katalinnak és Köntös Sándornak ítélte
oda a képviselő-testület.

Szeptember 11-13.: Tizenkilencedik
alkalommal rendezték meg a gödöllői
sörfesztivált. A háromnapos rendezvénysorozat idején többek között utcabál, koncertek, kirakodóvásár, sportesemények várták az érdeklődőket.
Szeptember 20.: Nagy sikerrel rendezték meg a VI. Gödöllői Állatvédelmi napot.

Szeptember 21.: A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében megtartott ünnepségen vehette át a Széchenyi
Társaság Díját Gémesi György polgármester, a magyar területi önkormányzatiság érdekében végzett tevékenységéért, az értékek, mint az önállóság és a
szabadság felmutatásáért, a Magyar
Polgármesterek Világtalálkozóinak és a
Magyar Szabadság Napja ünnepségeinek megszervezéséért.
Szeptember 29.: A Gödöllői Értékvédő
Közhasznú Egyesület kezdeményezésére, a Gödöllői Ipari Park és Törő Lajos
felügyelő bizottsági tag munkájának köszönhetően átadták a felújított Ivánkakriptát.

képviselet tagja is részt vett.
Október 10.: Az idén 70 éves Kresz Albert fotóművész közel négy évtizedes,
sokrétű munkásságából nyílt életmű kiállítás a kastélyban.
Október 13.: Gödöllőre látogatott Sárközy Pál, a 2007-ben Franciaország
köztársasági elnökévé választott Nicolas Sarkozy édesapja, aki egykor a premontrei gimnázium diákja volt.

Október 16.: Gödöllőn tartotta kihelyezett ülését az Európai Parlament Régiók
Bizottsága. A szemináriumon a polgári
jogok helyi és regionális önkormányzatok általi érvényesítésének különböző
szempontjait vizsgálták meg.

Október 20.: A Gödöllői Városi Múzeumban megnyílt „A magyar cserkészet története 1910-től napjainkig”
című állandó kiállítás. A megnyitón
részt vett Mádl Ferenc egykori köztársasági elnök és felesége, Mádl Dalma asszony, Katona Tamás történész,
ny. államtitkár, a Magyar Cserkészszövetség volt elnöke és Beer Miklós
váci megyéspüspök is.
Október 28.: Nagysikerű koncerttel
ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a Talamba Ütőegyüttes.
November 5.: Gödöllőre érkeztek a
Világ Körüli Menet a Békéért és Erőszakmentességért képviselői.A látogatás szerves részét és folytatását képezte az október 2-án Gödöllőn – az
Erőszakmentesség Világnapja alkalmából – rendezett megemlékezésnek

November 8.: A gróf Teleki Pál téren
felavatták a néhai miniszterelnök,
földrajztudós újraöntött gödöllői
mellszobrát.
November 29.: A Kazinczy körúton letették a Szent Kereszt elnevezésű görög
katolikus templom alapkövét.

December 5.: Ötödik alkalommal rendezték meg Gödöllőn a Nemzeti Együvé Tartozás Napját, megemlékezve arról, hogy a 2004. december 5-én megtartott népszavazás eredménytelensége
miatt a határainkon túl élő magyarok
Október 2.: A városháza előtt békejelet
formázó fáklyások gyújtották meg a béke lángjait az Erőszakmentesség Világ-

napján. A rendezvényen, melyen megszólaltatták Európa első és egyetlen
Világbéke-gongját, több diplomáciai

nem kaphatták meg a lehetőséget, hogy
magyar állampolgárságért folyamodhassanak. A rendezvényen megnyitották
a „Nekem szülőhazám e föld” című fotókiállítást, majd zentai, dunaszerdahelyi és gödöllői fiatalok adtak gálaműsort.
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Gogol Köpenyéből
Kate Furnivall A vörös sál című
regénye címlapjából nemigen
következtethetünk a jellegére,
a tartalmára. Ez a regény sokkal több annál, mint amit a borítója sugall.
Az írónő orosz emigránsok leszármazottja, műve a sztálini Szovjetunió tébolyába nyújt bepillantást. Visszaemlékezések során ott vagyunk 1917
forradalmi napjaiban is Pétervár utcáin.
De a történet java 1933-ban játszódik. Először egy szibériai női munkatáborba kerülünk az olvasás során,
megismerkedünk a két főhősnővel,
Annával és Szófiával. (Utóbbit mindig Szofjának olvastam magamban,
így, oroszosan sokkal jobban illett a
történethez.)
Szófiának sikerül megszöknie, miután megesküszik Annának, hogy
visszatér és kiszabadítja. Csak egy
falu meg egy ott élő férfi nevét tudja.
Oda igyekszik, abba a faluba, ahhoz a
férfihoz. Aki majd segít. Hogy miből
gondolják, az a férfi Anna régi ismerőse, szerelme, később derül ki. Az is,
hogy tévednek.
A tévedés tulajdonképpen szerencsés. Szófia többet talál, mint ameny-

nyit keres. S a kis faluban is része van
mindabban, ami az akkori Szovjetunió életét jellemzi, az örökös ellenséget szimatolásban, gyanúsítgatásokban, feljelentésekben. Tapasztalhatja, mint lesznek olyanok, akik vezetők voltak, pártkatonák, váratlanul,
egyik napról a másikra „burzsoák”,
„szabotőrök”, akiket börtönbe kell
csukni, kemény vallatásnak alávetni,
hogy beismerjék: igen, nyugati kémek bízták meg őket, hogy akadályozzák a hatalmas és dicsőséges építőmunkát, ami náluk a Nagy Vezér
irányításával folyik.
Közben sokan éhen halnak, hiszen
amit megtermelnek, nem ritkán az
utolsó szem gabonáig elviszik tőlük.
Csak a csoda segíthet.
És a csoda segít is. A falut mintha
Gogol írta volna le, mágikus, kísértetjárta hely. Mint Szerb Antal megállapítja: az orosz realistáknál „a csoda
is egy oldala a valóságnak.” S mint
Dosztojevszkij: „mindnyájan Gogol
Köpenyéből jöttünk ki.”
Ha megjelenik is a jóvátétel A vörös sálban, ami hajdan végbement,
nem törölhető ki egy csapásra az emlékezetből. Gyilkosoknak kell egymásnak megbocsátaniuk. Annát az az
ember menti meg, aki valamikor

Jelenits István rendtársára emlékezett

120 éve született Sík Sándor
A Gödöllő Városi Múzeumban
nagy érdeklődés kísérte dr. Jelenits István piarista költő,
tanár előadását, amellyel a 120
éve született rendtársára, az
egykor szintén piarista Sík
Sándorra emlékezett.
A teológus költő 1955-ben lépett be a
piarista rendbe, s 1959. augusztus 28án tett örökfogadalmat. A gödöllői
születésű Sík Sándor személyes ismerőse volt, s később, amikor a budapesti piarista rendházban lakott, ott
korábbi rendtársa szobájába került.
Előadásában felelevenítette személyes emlékeit, és több Sík Sándor
verssel emlékezett meg a költőről.
Sík Sándor Gödöllőn töltötte a gyerekkorát, és ez egy életre szóló, jó élményt adott neki.
Itt szerezte a gyökereit, identitástudatában, önmeghatározásában kitüntetett helyet foglal el ez az időszak
saját vallomása szerint is: „Pesten
születtem, de gödöllőinek vallom magam.“ Kezdetben csak nyaralni jártGödöllőre a Sík család, a téli hóna-

pokat Pesten töltötték, később azonban véglegesen Gödöllőre költöztek.
Ezt követően itt végezte az elemi iskolákat és később innen járt be a budapesti piarista gimnáziumba is. 14
éves volt, amikor 1903-ban belépett a
piarista rendbe.
A Vácott töltött novíciusév után a
7. és 8. gimnáziumi osztályokat rendi
studensként Kecskeméten végezte és
ott tett érettségit. Egyetemi tanulmányait a budapesti egyetem bölcsésznyugtázhatta az estet
bevezető köszöntője első mondatában: végre
kulturális központ ez az
iskola, ez a színházterem. Elmondta, hogy az övék az egyetlen olyan általános iskola az országban,
aminek színházterme van. Mint csodára
tekinthet vissza a nemrég befejeződött
építkezésre, amit önerőből vitt végbe a
város, mivel a központi költségvetéshez
benyújtott pályázataira nem kapott támogatást.
Kell egy hely, folytatta Szűcs Józsefné,
ahol jó lenni, ahol nemcsak a fa-lak
épültek, de közösség is épülhet. Közösség nélkül elveszett az egyes ember.
Hiába van benne a tenni vágyás, hiába
az alkotóerő, ha nincs, ahol megvalósíthatja, megoszthatja másokkal, amit tud,
amire képes, amire vágyik.
A könyvbemutatón a bazilika BarTimeus kórusa működött közre. Meghatározó Máriabesnyőn, az ott lakók, az
odaköltözők számára a bazilika, a kegyszobor jelenléte.
Szászné Süle Annamária is elmondta,
hogy mikor néhány éve máriabesnyői

Kultúrközpont Máriabesnyőn

Kell egy hely...
Máriabesnyőn már régen készülődik, nem is készülődik, létrejött
valami. Valami, ami Gödöllő más
városrészeiből is odavonzza,
vonzhatja a kultúra, a kulturális
események iránt érdeklődőket.
A Damjanich János Általános Iskolában színjátszást is oktatnak, évek óta
működik a Garabonciás Színtársulat. A
kapucinus bazilikához tartozó egyházközség tagjai is szívesen vállalkoznak
színi bemutatókra, elsősorban nagy egyházi ünnepekhez kapcsolódón.
Egy hete számolhattunk be a Garabonciás Színtársulatnak az újjáépült iskola színháztermében lezajlott előadásáról. S máris újabb eseményre gyűlhettünk az elmúlt csütörtökön ott össze:
könyvpremierre, Szászné Süle Annamária Pálmalevél című most megjelent
verseskötetének a bemutatójára.
Szűcs Józsefné, az iskola igazgatója

megölte a negyvenegy éves apját, s
ezért legszívesebben kitépné a szívét,
„hogy negyvenegy rongyos darabra
szaggassa, egy-egy darabot az édesapja minden egyes életévéért.” Nem
teheti. Az a szív már Szófiáé, mert
azé a férfié, akit Szófia szeret. Akivel
együtt mentek, hogy kihozzák őt a
munkatáborból, elragadják a halál
torkából.
Ha jobban megnézzük a könyv borítóját, egy részletet is olvashatunk
rajta a New York Times kritikájából.
Egyet érthetünk az idézett véleménnyel:
„Kate Furnivall lenyűgöző, történelmi
hátterű regénye izgalmas és fordulatos… Szívbemaróan gyönyörű…”
(Kate Furnivall: A vörös sál)
-nád -

karán magyar-latin szakos tanárjelöltként végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett.
Piarista tanári működését az
1910/1911. iskolai évben Vácott
kezdte meg, majd a közvetkező évtől
a rend budapesti gimnáziumában kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett 1912/1913tól egyik alapítója és irányadója volt a
magyar cserkészmozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkészcsapatának.
Fiatalkorától fogva foglalkozott az
irodalom szinte minden ágával. Már a
gimnáziumban feltűnt költői tehetségével, később írt irodalomtörténeti és
esztétikai értekezéseket, kritikákat és
színműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat,
működött mint lelkigyakorlat-vezető
és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság
életében és irányításában is részt vett.
Sík Sándor elsősorban költő, író,
tudós, pap és lelkipásztor volt. De
kedvező tulajdonságai: akarata, éles
esze, szerető szíve nagy rendfőnökké
is tették. Atya és barát volt, soha senkit meg nem bántott volna egy szóval
sem. Figyelmes volt a végletekig.
Kép és szöveg: jb

lakos lett, erősödött meg benne az egyházhoz tartozás érzése. Máriabesnyő,
egy Szentlélek-szeminárium, amin részt
vett, indította a versírásra.
Pete Márta, az iskola tanára vezette
az estet, Kárász Eszter színművész
mondott verseket a megjelent kötetből.
Six Edit a városrészről, a templomról, a
kegyszoborról beszélt, úgy is, mint a
bazilika idegenvezetője.
Turai János, a bazilika plébánosa
Szent János evangéliumából idézett:
„Egyik vet, a másik arat.” Tréfásan utalt
rá ezzel, hogy még a szeptemberben távozott elődje, Gáspár István kezdeményezte, hogy Szászné Süle Annamária verseit kötetben kiadják. Sokan
segítettek, munkával, anyagiakkal, hogy
valósággá váljon a szándék. A szerző
most hálásan mondott köszönetet a
segítőknek, tiszteletpéldányokat nyújtva
át számukra.
Mint a BarTimeus kórus énekével
kezdődött, azzal is fejeződött be az est
műsora, szép keretbe foglalva a bensőséges összejövetelt, még a sötét utcára
érve is megtöltve örömmel a látogató
N. A.
szívét.

Évköszöntő gálakoncert

Operával és operettel
Harmadik alkalommal kerül
sor az immár hagyományosnak számító újévi gálakoncertre. Ezúttal a Szent István Egyetem Aulája ad otthont az elmúlt években nagy népszerűségre szert tett rendezvénynek
január 9-én, szombaton 19 órai
kezdettel.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar
Alapítvány és a Művészetek Háza
Gödöllő által közösen megszervezett
Évköszöntő gálakoncert első felében
a Gödöllői Szimfonikus Zenekar, va-

lamint az est szólistái, Kertesi Ingrid, a Magyar Állami Operaház magánénekese, és egy fiatal tehetség
Klein Ottokár közreműködésével
közismert és népszerű operaáriákból
hallhatunk néhányat, a szünet után
pedig fergeteges operett produkciók
következnek. Az est karmestere Horváth Gábor, aki 2010. január 1-jétől
a Gödöllői Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője. A szervezők folytatják az újévi gálakoncertek hagyományát, hogy az előadás szünetében
minden kedves hangverseny látogatót
vendégül látnak egy pohár pezsgőre.

Válogatás Haydn műveiből

Szimfóniák a kastélyban
Joseph Haydn műveiből ad
koncertet a királyi kastélyban
december 20-án a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar. A hangverseny változatos karakterű
és jellegzetes példákkal igyekszik keresztmetszetét adni a
vonósnégyes és a szimfónia
atyjának több, mint száz darabot számláló szimfónia-életművéből.
Az est folyamán felcsendül a C-dúr
szimfónia, Ein’ Magd, ein’ Dienerin
– Cantilena pro adventu, G-dúr szimfónia, a Berenice, a che fai-kantáta, a
B-dúr szimfónia. Az igen korai, 2.
szimfónia még Bécsben keletkezhetett, amikor Haydn Morzin gróf szol-

Érintés
Néhány héttel ezelőtt számoltunk be
arról, hogy bemutatták Gémesi Gergely: Érintés című verseskötetét.
A költészetet kedvelő olvasóink közül azóta többen is érdeklődtek, hol
lehet hozzájutni a könyvhöz.
A nemrég megjelent kötet továbbra
is beszerezhető a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központban.

gálatában állt. A 81. számú, érett darab a fertődi Esterházy-palotához köthető, a 102. pedig a már világnagyságként ünnepelt, idős mester utolsó,
londoni szimfóniáinak egyike.
A műsort két, zenekar-kíséretes
ének-szóló teszi teljessé. Az egyik az
Ein’ Magd, ein’ Dienerin körül, az Esterházy-udvar számára írt adventi
ária. A másik pedig – Haydn drámai
vokális stílusának egyik legszebb alkotása – a korszak nagy primadonnája, Brigitta Giorgi Banti számára Londonban komponált „Berenice, che
fai” kezdetű kantáta . A gödöllői koncerten ezeket Bodrogi Éva előadásában hallhatja majd a közönség. A Gödöllői Szimfonikus Zenekart Bali János vezényli.
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Ajánló

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

GÖDÖLLŐI KORTÁRS
MŰVÉSZEK
KARÁCSONYI
KIÁLLÍTÁSA ÉS VÁSÁRA

December 1 – december 23.
Anti Szabó János festőművész,
grafikus
Bada Márta festőművész
László Lilla festőművész
Lőrincz Ferenc festőművész
Remsey Flóra textilművész
Szekeres Erzsébet textilművész

A GÖMB
(Gödöllői Művészetbarátok:
Festőművészek, grafikusok,
szobrászok, Textilművészek
Alkotóközössége)
és a

VARGA GALÉRIA
kínálatából
Gödöllői Városi Múzeum 2100
Gödöllő, Szabadság tér 5.
tel., fax: 28-422-003, e-mail:
gmuzeum.g@gmail.com

2009. DECEMBER 29-30-ÁN

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY „ERZSÉBET KIRÁLYNÉ KARÁCSONYAI“
CÍMMEL GYERMEKPROGRAMOKAT ÉS JÁTSZÓHÁZAT SZERVEZ
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK:

2009. DECEMBER 29.

A Frédéric Chopin
Zeneiskola
programjai

11.00: BRÉMAI MUZSIKUSOK AZ ARANYLÓ SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN
12.45: „A KASTÉLY GYEREKSZEMMEL” TÁRLATVEZETÉS GYERMEKEKNEK
13.30: JÁTSZÓTÉR GYEREKEKNEK: PUZZLE, MEMÓRIA, TÁRSASJÁTÉK,
JÁTSZÓSZŐNYEG

14.30: AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY GYEREKSZÍNJÁTSZÓK
ELŐADÁSÁBAN ÉS TÁNC

2009. DECEMBER 30.
10.00: „MESÉS DÉLELŐTT” - MESEOLVASÁS ÉS BÁBKÉSZÍTÉS
11.00: GARABONCIÁS TÁNCEGYÜTTES: PANTOMIM, JÁTÉK ÉS TÁNC A
BAROKK SZÍNHÁZBAN
12.45: „A KASTÉLY GYEREKSZEMMEL” TÁRLATVEZETÉS GYERMEKEKNEK
14.00: VÍVÁSBEMUTATÓ A BAROKK SZÍNHÁZBAN
14.00: KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS KISS ANDREÁVAL A BAROKK SZÍNHÁZBAN
A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY ÜNNEPI NYITVA TARTÁSI RENDJE:
2009. DECEMBER 24-25-26.: ZÁRVA
2009. DECEMBER 27-30
10.00-17.00 NYITVA
2009. DECEMBER 31.
9.00-15.00 NYITVA
2010. JANUÁR 1.
12.00-17.00 NYITVA
2010. JANUÁR 2-3.
10.00-17.00 NYITVA
2010. JANUÁR 4 - 31.
KARBANTARTÁS MIATT ZÁRVA
A KASTÉLY 2010. FEBRUÁR 1-JÉTŐL A TÉLI NYITVA TARTÁSNAK MEGFELELŐEN VAN NYITVA!

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐ KÍVÁNUNK!
2009. december 21-étől 2010. január 4-ig a GIM-Ház zárva tart!
2010. január 4-étől január 31-éig újra látogatható lesz a Kortárs japán kerámiák - kortárs
magyar textilek c. kiállítás, szombaton és vasárnap 14-17 óráig,
előzetes bejelentkezés alapján más napokon is!
GIM-Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Tel: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu

December 16., szerda, 18 óra
Az ütő tanszak hangversenye
December 17., csütörtök, 18 óra
Nagyné Kánya Andrea (hegedű)
növendékeinek hangversenye
December 18., péntek
16.30.: Novák Gyuláné (hegedű) és
Sivadóné Benyus Hedvig (fuvola)
növendékeinek hangversenye
18.30.: Székely Judit (furulya) növendékeinek hangversenye
December 19., szombat
10.00.: Braun Julianna (gitár) növendékeinek hangversenye
11.30 Nuszbaum Ferenc (gitár) növendékeinek vizsgahangversenye

GÖDÖLLŐ ANNO PLUSZ
Gödöllő egyik ékessége volt az egykori hattyús tó, amit Ferenc József temettetett be, s amit mindig nosztalgiával emlegettek városunk lakói. A tó nemsokára ismét ott díszlik majd az Alsóparkban, mivel az önkormányzat helyreállíttatja az egykori látványosságot. A rekonstrukció előkészítő munkái már folyamatban vannak.
„Ezüst tavadban rátartó negélylyel
Uszkál hattyúid játszi serege,
S a hányszor benne megfürdik szemével,
Szebben derül fel a táj kék ege.”
A hattyús tó látványa Garay Jánost is elbűvölte. A költő
versben örökítette meg gödöllői látogatását, bár amikor
1846-ban a „nagyúri kastélyban” járt már csak az elhagyott szobákat láthatta. A néhány évvel korábban özvegygyé lett III. Grassalkovich Antalné Esterházy Leopoldina
férje halála után Európában utazgatott. Ám egyszer csak
Gödöllőre jött, hogy gondoskodjon az idősek házának
megépítéséről. A tizenkét lakásos épületben az uradalom
szolgálatából nyugállományba vonultakat helyezték el, és ellátásukról
is az özvegy hercegnő
gondoskodott. A kastély
személyzete és a település
minden lakója szeretve
tisztelte „védangyalát”.
Örömmel
konstatálták,
amikor a nagyobbik hattyús tó közepére, a kifejezetten neki épített pavilonhoz „csolnakázott”.
Volt olyan időszak, – a
XIX. század tízes-húszas
évei, amikor Leopoldina hosszabb időt töltött Gödöllőn.
A kialakult rend szerint júniusban Antal napra érkezett
meg a kastélyba, hogy már itt ünnepelhessék férje névnapját. Az Antal-napi vigasságokat várták a helyibeliek,
hasonlóan szívesen vettek részt november közepén az úrnőjük névünnepén is.
A fényűző életviteléről híres-hírhedt Grassalkovich
herceget szívesen látogatták meg gödöllői palotájában a
kor notabilitásai. Köztük volt Széchenyi István is, de őt
inkább a ház asszony varázsolta el. Feljegyzés a Naplóból:
„1820. július 19-én
Gödöllőre érkeztem.[…] Gr[assalkovich] h[ercegné]
nagyon tetszik nekem, mert ama kevesek közé tartozik államunkban, akik élni tudnak, és van egy kastélyra való
vidám és pompás udvarnépe.”
Széchenyi megállapítása a vidám és pompás udvarnépről találó, Esterházy Leopoldina kellemes, nyitott személyiség lehetett. Egyéniségéhez is jobban illett a szigorú
geometriai alakzatokat követő, túlontúl rendezett francia
kert helyett, az általa kialakított angolpark. A nyitottabb,
egyszerűbb és egyben érzelmeket is kifejező „tájkert” felkeltette a hírlapírók érdeklődését is. A Regélő – Szépművészeti Első Magyar Folyóirat – 1833-ban, első évfolyamának, egyik számában beszámolt a Gödöllőn
látottakról.
„Keringő utak, tágas kilátások, sűrű berkek, virágcsoportozatok s hűs ligetek
váltják fel egymást. Itt
rózsa-virányok mosolyognak, amott fehér liliomok
tárván ki szűz keblöket
aranyszín rudacskájok úgy
látszik bennek, mint Ámornak nyila egy ártatlan szívben, – emitt szerény vaniliák éreztetik felséges illatjokkal
itt létöket, – amott nyílt arcú hortensiák hívogatnak az
előttük állópadra leülni, mellyet sugár jegenyék, susogóhársak s komoly fenyvesek környékeznek.”
A Regélő társlapja, a Honművész néhány esztendővel
később, 1837-ben szintén hírlapírót küldött Gödöllőre, a
látogatásról ezt olvashatták a korabeliek.
„A hattyú-tó tükrében levén állitva pavillonja is, melly
kert mélyebb helyzetű valamivel a nagynál, s mellyet egy
faragott kövekkel kirakott csatorna választ ketté, – s beosztásban helyes izlésre és kertészi szorgalomra mutat.
Ezen kisebb kertben találhatni a finomabb a legkülönösebb rózsa virágokat, ezer féle pelargoniumokat, (muskátlikat) mintegy 80 féle színű georginákat, (dáliákat)
oleandereket, fejér s piros szinűket, hortenziákat, s ezeknél fogva megérdemli ezen kert, hogy minden műkedvelő
s a szép természet barátja megtekintésre méltassa...”
A kastély és Gödöllő történetében is jelentős változást
hozott a Grassalkovichok hercegi ágának kihalása, Sináék majd egy belga bank után a koronauradalom részeként
1867-ben állami tulajdonba került a barokk palota és környéke. A természetet kedvelő Erzsébet királyné szívesen
időzött a parkban. A Vasárnapi Ujság munkatársaként a
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később Gödöllőn letelepedett Győry Vilmos 1879-ben
írta az utolsó hitelesnek tekinthető beszámolót a hattyús
tóról.
„E parknak legfestőibb pontja kétségkívül a tó környéke, melynek délkeleti partját épen képünk is mutatja. (Keleti Gusztáv metszete) A tó medrét a Szada alatti völgyben fakadó Rákos patakja táplálja vizével, melynek fölöslege aztán a délre fekvő híd alatt ömöl le egy kisded vizesésben s patak gyanánt folytatja tovább útját Isaszeg felé
Budapest irányában...
A tó ama túlsó partján, főleg a hidacska közelében,
óriási nyárfák pompáznak, ritka példányok ugy nagyság,
mint épség dolgában. Leülni e hatalmas fák árnyékában,
hallgatni leveleik örökké
hangzó halk, szelíd zizegését, suttogását, hallgatni a tóból kiömlő viz
elandalító mormolását,
innen nézni csendes
nyári esten, bárány-felhős égen a nap leáldozását: valóban olyan élvezet, melynek édes emléke soká, soká megmarad
a természet bájaiban igazán gyönyörködni tudó
ember szivében. A nap
lánggolyója mind alábbalább száll a kastély kupolái s az azokat környező fák koronái mögött, bucsusugárai megaranyoznak mindent s
tűzhidat fektetnek végig a tó csendes tükörén. Ennek sima
fölszinét legfölebb a tavon ringatózó hattyúk törik meg
imitt-amott, a mint csendesen tova úsznak, vagy vitorlává
duzzasztott szárnyaikkal űzik szelíd játékukat, vagy a tó
vizeből föl-fölcsapódó halacskák, melyek ezüstös pikkelyei majd itt, majd amott csillannak meg egy röpke pillanatra, s aztán halk csobbanással tűnnek alá ismét a viz
mélyébe. A nap egészen leáldozott már e közben, csupán
aranyos küllői s az ég boltjának piros fénye jelzi leszállta
irányát, s mire ez a pír is eltűnt az ég szinéről, a föltünedező csillagok képe mosolyog már a tónak sima tükrében,
nemsokára a hold teriti szét halvány világának ezüstjét a
most még hűvösebb szépségű tájékon.”
Az 1817-ben létesített két tó eltűnéséről, mikor melyiket temették be megoszlanak a vélemények. Fogadjuk el
a megbízható forrásokból tájékozódó Ripka Ferenc leírását.1896-ban jelent meg, saját kiadásában a Gödöllő a királyi család otthona című kötete. Abban ezt írta:
„A kastély kapujával szemben, kővel kerített félkörben
márvánnyal kövezett terras van, melyről azelőtt, míg a
fák nem szőtték úgy be –
pompás kilátás nyílt a
kastély alatt elvezető útra s az egész alsóparkra.
S ez csakugyan festői
kép lehetett, midőn még
megvolt mindkét hatytyús tó, – egyik szemben
a kastéllyal, a másik
jobbra ettől. Az elsőt
már régen, még az 1870es években betöltötték,
míg az utóbbit csak három év előtt. A két tóval
sokat veszített a kert.”
A gyermekkorát városunkban töltő költő, író,
műfordító és piarista tanár Sík Sándor 1931-ben írta Gödöllő című költeményét. Több évtized távlatából gondolatban járta végig a „Tágas végtelenség!”-et, a drága
dombokat, réteket, erdőket, mindent, ami élete végéig
kedves és fontos maradt neki. Gödöllő című költeményéből azt a részt idézzük, amely a hattyús tóval kapcsolatos.
Az országúton, csak egy nénivel,
Maga sétál a feketenapernyős,
Feketeruhás, kalapos királyné.
Olyan vékony és olyan szomorú!
Az ember szinte sírna, hogyha látja! /versszak vége/
A Felső-parkban vagy egy citrom-allé:
Nagy zöld kádakban furcsafürtű fák.
Azt mondják, a királyné itt szeret.
Én jobban szerettem a hattyúkat,
Amint úszkáltak a halastavon,
Karcsú, fehér, méltóságos nyakukkal.
De ez már rég volt: a halastavat
Kiszárították. Ó, hogy is tehették!
Szabó Margit

A szeretet hírnöke

Betlehemi láng
(folytatás az 1. oldalról)

Több százan gyűltek össze a városháza előtt vasárnap este Magyarország különböző részeiből,
hogy elvigyék településükre, és ott
adják tovább az otthonokba a szeretet lángját.
Mint azt Csáky Zoltán, a Duna
TV műsorvezetője elmondta, 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
gyermek indul Jézus születésének
helyszínére, hogy a jászol helyén
épült templomban, a Születés
templomában található örökmécsesből lángot vegyen. Lámpásba zárva
hozzák aztán repülővel Bécsbe.
Az idén is nagyszabású ünnepség
keretében vették át a bécsi II. kerületi

Fotók: Tatár Attila
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szerb ortodox templomban a lángot a
különböző nemzetek cserkészei, így a
magyar küldöttség tagjai, akik azután
gépkocsival hozták el Gödöllőre.
Az ünnepi műsort követően Gémesi György polgármester, a MÖSZ el-

nöke beszédében a hazánkba érkezett
lángot az olimpiai lánghoz hasonította. Mint mondta, ez nem kap olyan
nagy figyelmet, mint a Görögországból útnak indult fáklya, pedig több
mint kétezer esztendős
üzenetet hordoz: a
Megváltó születésének
hírét, s a szeretetet hirdeti.
Úgy fogalmazott,
ma különösen fontos,
hogy ez a láng minél
több otthonba eljusson, mivel a karácsony
egyre inkább a múlandó értékekről, a költekezésről szól, s elfeledkeznek arról az üzenetről, amit ez a láng
hordoz.
Gémesi
György advent fő feladatának nevezte a láng
tovább adását.
Beszédét követően először a hazai
megyék képviselői, majd a Pest megyéből érkezet településvezetők kapták meg a Betlehemi lángról gyújtott
mécsest. Utána a résztvevők kaptak
lehetőséget a láng továbbvitelére. Ki mécsessel, ki gyertyával
vitte haza a szeretet
lángját, hogy őrizze azt
karácsonyig.
A láng tovább világít
a városháza földszintjén
is, ahol december 23-ig
minden nap 8-16 óra között, mindenkinek lehetősége van rá, hogy
meggyújtsa róla saját
mécsesét.
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Állati dolgok

Vigyázat, karácsony!
A bajok egy része kiszámíthatatlan, a
betegségek nem ismerik a naptárt.
Több olyan baleset vagy heveny megbetegedés van azonban, amelynek
előfordulása sokkal gyakoribb év végén, mint az év más részeiben. Ha az
év végi programok megszervezésekor, előkészítésekor arra is gondolunk, hogy mit szól majd mindezekhez kedvencünk, akkor az
„ünnepi betegségek“ jó részét kivédhetjük vagy megelőzhetjük.
Ehhez pedig nem is kell túl sokat
tennünk, mindössze annyit, hogy
a dolgokat egy kicsit „házikedvencként“ nézzük, gondoljuk át!
Az ünnep fő dísze mindenütt a
feldíszített fenyőfa. Csak remélni
tudjuk, hogy a karácsonyfa minden családban még januárban is
ugyanúgy áll majd a helyén, mint
ahogy Szentestén állni fog, és a
család kedvence nem dönti azt
magára. Nagyon fontos alapkövetelmény ezért a készülődés során,
hogy megtegyünk minden szükséges
biztonsági intézkedést a fa megfelelő
rögzítését illetően!
A macskák, különösen azok, amelyek egyébként is hajlamosak mindenhová felugrálni, nagyon könnyen
„játszótérnek“ vélik a fenyőfát, és bizony megpróbálnak landolni rajta.
Emellett a csillagszórók, gyertyák látványától és a velük járó váratlan hangjelenségektől is
könnyen
megijedhetnek,
aminek következtében könynyen magukra dönthetik a
karácsonyfát.
Különösen
igaz ez az „elsőkarácsonyos“ kölykökre, amelyek
még soha nem láttak, tapasztaltak hasonlót. Ez azért fontos kérdés, mert a minden bizonnyal bekövetkező anyagi
káron túl megsérülhet maga a
baj okozója, a cicus is. A felboruló fa (főleg, ha méretesebb) zúzódásokat, vérző sérüléseket,
de akár agyrázkódást, gerincsérülést
is okozhat!
Ha a cicánk nem akar fára mászni,
akkor is komoly problémákat okozhat
a sok csillogó-villogó fenyődísz, főként azért, mert játékra ingerli az állatot. Főleg a lametták, lelógó díszek
veszélyesek, mert ezeket szívesen
meg is rágcsálják, így azok a nyelvükre tekeredhetnek, vagy lenyelhetik őket. Vigyázni kell a csillagszórógyújtással is, mert kedvenceink legtöbbje kifejezetten fél a látványtól, és
a vele járó hangjelenségektől is! Jobb,
ha ezekben a percekben biztonságos
távolban vannak, és nem lábatlankodnak a fa közelében.
Az ünnepi ebédek, vacsorák készítésekor, a sütés-főzés lázában hajlamosak vagyunk engedékenyebbek,
egyúttal figyelmetlenebbek is lenni,
ami szintén bajok forrása lehet. Ilyenkor meggondolás nélkül adunk kedvenceinknek a különféle húsok tisztításakor, előkészítésekor megmaradó
nyesedékeket, bőr- és zsírdarabkákat,
sokan megszánják a konyhában lebzselő négylábút, és odadobnak neki

Félperzsa ivartalanított 6 hónapos
kandúr elveszett november 27-én
Batsányi utca környékéről. A megtalálónak jutalmat adunk.
Tel.: 06-30/397-0703

Gödöllői Szolgálat 9

Élő–Világ

egy-két (néha sok) falatot. Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy egy
évben egyszer megérdemlik, hogy
egy jót egyenek. Így aztán bőven jut
az ünnepi étkekből nekik is a nagy karácsonyi vacsorából. Adunk egy kicsit a töltöttkáposztából, majd egy kis
pecsenyét, sőt a karácsonyi süte-

ménykínálatot is végigkóstoltajuk velük. Ráadásul nemcsak a gazditól kap
egy-egy kiporciózott adagot, hanem a
gyerekek, a rokonok vagy a vendégek
is dugnak néhány jó falatot az asztal
körül sündörgő jószágnak.
És ezután jön a baj. Hányás, hasmenés biztosan lesz a dologból, de jó,
ha ennyivel megússza! A nem éppen
állatoknak való sós, fűszeres, erős

ételek megterhelik a belső szerveket,
az esetleg máj-, vese- vagy keringési
betegségekkel küszködő állatok állapota hirtelen rosszabbra fordulhat.
Az ilyenkor szinte biztosan bekövetkező gyomorrontáson, hasmenésen vagy bélsárrekedésen kívül veszélyes fertőzések, parazitózisok is
fenyegetik kedvencünket, különösen
akkor, ha máskor
szokatlan húsfélék
(vad, birka, nyúl)
kerülnek az ünnepi
asztalra, és ennek
következtében tálkájukba. Külön fel
kell hívni a figyelmet a nyers sertéshús etetésének tilalmára, amit az ünnepi sütésfőzés hevében sokan hajlamosak megszegni. Ne tegyék, az állat
életébe kerülhet!
Sokkal jobb, ha a velünk együtt élő
állataink számára is egész évben a
megszokott, máskor is etetett ennivalókat, tápokat, konzerveket adjuk az

3 hónapos vagány cirmos fiú, illetve
3 és fél hónapos nagyon félénk cirmos cicalány sürgősen gazdát keres.
Mindkettő talált.
Szeredi Adrien: 06-20/326-5929

ünnepek alatt is. Ügyeljünk arra,
hogy a megszokott etetési időpontokat így az ünnepek táján is betartsuk!
Ez utóbbi így leírva, kimondva egyszerűnek tűnik, de az ünnepi forgatagban bizony könnyen elfelejtjük
ezeket a máskor természetesen betartott időpontokat!
Az ünnepek alatt szinte minden
családban nagy a vendégjárás. Rokonok jönnek-mennek, sokszor késő estébe nyúlnak a családi programok.
Rengeteg a feladat, sütni-főzni kell,
bevásárolni, díszíteni a
fát, a szilveszteri házibulihoz a lakást, megteríteni az asztalt.
A család aprajánaknagyjának jut bőven a
munkából.
Csoda-e
hát, ha a nagy felfordulásban elfelejtjük azt,
amit a hétköznapokon
biztosan nem? Ilyenkor
fordul elő, hogy senki
nem veszi észre, hol jár
a négylábú kedvenc,
evett-e, ivott-e rendesen, vagy hogy elvittük-e sétálni. A beteg állatoknak
gyakran felejtik el a naponta szükséges gyógyszerek beadását, vagy a
mindennapi ápolási feladatok elvégzését.
Nem árt kiszámolni azt sem, hogy
kedvenceink mindennapi ellátását
szolgáló készleteink például tápok,
macskaalom, elegendőek lesznek-e
az ünnepekre, nem kell-e még időben
utánpótlásról gondoskodni.
Nagyon kellemetlen
tud lenni, ha éppen a
háromnapos karácsonyi ünneplés közben
jövünk rá arra, hogy
nincs egy árva doboz
macskaeledel sem a
kamrában, vagy elfogyott a cica alma.
Baj lehet abból is,
ha a nagy sürgésforgásban a családtagok
figyelmetlenebbek a
kelleténél. Az ünnepek előtti takarításkor könnyen okozhatunk véletlen
balesetet.
Különleges veszélyekkel fenyeget
Szenteste az a csomagolóanyag-halom, amely az ajándékok kibontása
után keletkezik, és amit ezen az estén
csak ritkán szoktunk azonnal össze-

szedni. Ne felejtsük el, hogy minden
macska ösztönösen imád belebújni
minden dobozba, nejlonzacskóba!
Sokszor éppen ez okozhat súlyos
gondokat, például fulladásveszélyt.
És legutoljára hagytuk a szilvesztert. Kutyák százai menekülnek el
évente a petárdák elől és lesznek kóborrá. A szerencsésebbek megkerülnek, de vannak, akik örökre eltűnnek.
Készüljünk fel erre, és vigyük őket
biztonságos helyre!

csonykor boruljon virágdíszbe, nyáron vizet és kevéske
tápanyagot kell a növénynek
juttatni. Ekkor az új levelek
beérnek és kialakulnak az új
virágkezdemények. Ősztől csak mérsékelten szabad öntözni, ám, a bimbók
megjelenéséig rendszeresen kellene párásítani. Virágzás alatt sok vizet és foszforban gazdag tápoldatot igényel. Bimbói nem egyszerre nyílnak. 10-15 fokos
helyiségben tovább virágzik, ezért az
ablak közelében a helye. Amikor virágzik, nem szabad mozgatni.
A virágzás után elveszti fényét, és
megkezdi kéthónapos nyugalmi időszakát, ilyenkor kevesebb vizet és fényt
igényel. Mondhatni, a
második sorba kerülhet. A szobából hűvösebb helyre tehetjük,
tavaszig nem nagyon
van vele dolgunk. Ha
nyugton
hagyjuk,
csak jót teszünk vele.
Sokan hajtatnak a téli
szobában amarilliszt
is. A nemes hagymák
óriási virágaival télen
színt visznek a lakásba. Egy elég nagy
hagyma általában 2-6 nagy, tölcsér alakú virágot hoz, a virágok száma és
nagysága függ a növény tápláltságától,
korától is. Számos amarilliszváltozat létezik. Van egyszínű, narancssárga, bordó, rózsaszín, vörös, fehér és csíkos, valamint cirmos virágúak mellett megtalálhatók a telt virágú változatok is. Vannak a virágzásra felkészítettek, ezeket a
kezelési utasításnak megfelelően kell
ápolni, s óramű pontossággal hozzák
virágjukat.
Az egyszerű hagymákkal azonban
végig kell csinálni a teljes amarilliszrituálét – pontosan fordítva, mintha a kertben nőnének. Úgy kell az időt visszaszámolni, hogy a virágok nyílásáig 8-9
hétre van szükség. (Aki a karácsonyi virágoztatást most kezdi, elkésett. Ezért
inkább előkezeltet válasszanak.) A beültetés után csak egyszer szabad öntözni,
egészen addig amíg, meg nem jelenik a

Nem csak kertészeknek

Téli növényeink
Ilyenkor, karácsony előtt, és ünnepek
alatt nagy intenzitással vetjük bele magunkat a lakás díszítésébe, melyhez sokszor szorosan hozzátartozik a karácsonyi-téli virágok beszerzése is. Sajnos sokan ezeket a virágokat csak karácsonykor tartják életben, utána hagyják elpusztulni. Pedig ezek a növények akár
éveken át díszithetik otthonunkat, mindössze egy kis odafigyelést igényelnek.
És ha megfelelően gondozzuk őket, akkor jövőre már nem is kell pénzt kiadnunk.
Talán legkedveltebb
decemberi cserepes növényünk a mikulásvirág (Euphorbia pulcherrima). Az intenzív
díszt a növény jelentéktelen, apró sárgás virágait körülvevő úgynevezett fellevelek szolgáltatják. Ezek lehetnek
klasszikus pirosak, bordók vagy az újabban
kapható fehéres-vajsárga árnyalatúak, esetleg rózsaszínek.
Meglehetősen hosszú ideig, kb. két hónapig díszítenek. Szobai körülmények
között a növény újravirágoztatása nem
egyszerű, ezért ha nem akarunk vele bíbelődni, levéldísznövényként tarthatjuk
tovább: elvirágzása után vágjuk le a felkopaszodott szárakat. Tavasszal érdemes radikálisan visszavágni, akár 5-10
cm-esre, ennek következtében kompaktabb, bokros növekedésű lesz. Ha mégis
megkíséreljük virágoztatását, elvirágzás
és visszavágás után tartsuk hűvösebb,
kb. 15°C hőmérsékletű helyiségben. Tavasszal ültessük át Florasca B. típusföldbe. Nyárra akár a kertbe is kiültethetjük. A nyár második felében érdemes
megkezdeni tápoldatozását, majd – mivel rövidnappalos növény, tehát csak
akkor virágzik, ha a nappalok rövidebbek, mint az éjszakai időszak – szeptembertől két hónapon keresztül napi
12-14 órányi teljes sötétség biztosításával karácsonyra újra szép virágos növényünk lehet. Mivel a mesterséges fény
is megszakítja a ciklust, vigyázni kell,
hogy lámpafény se érje ilyenkor, különben a várt virágzás elmarad!
Nem túl meleg, napos szobában érzi
magát a legjobban. (Az ideális hőmérséklet számára 18-20°C) A huzatra érzékeny. Az öntözésre oda kell figyelni:
fontos a rendszeres vízellátás, hogy
földje ne száradjon ki, a túlöntözést
azonban kerülni kell! A lágy vízzel való
öntözést meghálálja. Leggyakoribb kártevői a takácsatkák és a levéltetvek.
Sokkal sikeresebbek a karácsonyi
(és rokonának számító húsvéti) kaktusz
tartói. Az ajándékba kapott növényről jó
tudni, hogy eredeti élőhelyén, a brazíliai
esőerdőkben gyökereivel a korhadó fában és bomló levelek között keresi a táplálékot. Megfelelő kezelés mellett karácsony táján virágzik. Ha ezt más időpontokban teszi, akkor a belső órája
megzavarodott. Könnyen életben tartható. Nyáron, félárnyékos helyre, a szabadba költöztethető. Azért, hogy kará-

hagyma oldalából induló a virágszár hegye. Középről a levelek hajtanak. Ha
ebben az időszakban is bőségesen öntözik, akkor a hagyma csak levélcsokrot
hajt. A virágszár megjelenésekor sötétebb helyre kell rakni az amarilliszt,
mert ekkor hoszszabb szárat hoz, ilyenkor már kaphat bőven vizet is.
Persze rengeteg más növénnyel is díszithetjük lakásunkat karácsonykor. Ma
már egyre divatosabbak a különféle trópusi növények, orchideák, falmingó-virágok is. De a megszokott örökzöldek
soha nem mennek ki a divatból.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
December 19-20.:

December 26-27.:

dr. Erdélyi Gábor

dr. Sebesztha László

Tel.: 06-30-9445991

Tel.: 06-30-9748301

Őrbottyán, József A. u. 27.

Veresegyház, Vásárhelyi u. 8.

December 24-25.:

December 31-január 1.:

dr. Szász László

dr. Csernai Ferenc

Tel.: 06-30-9917092

Tel.: 06-20-9457816

Veresegyház, Bánóczi u. 1.

Mogyoród, Temető u. 20.
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Közérdek

Felhívás – közmeghallgatás
Tisztelt Polgárok!

Felhívás – fogadónap
Értesítem a tisztelt választópolgárokat, hogy soron következő

Gödöllő város képviselő-testülete
FOGADÓNAPOMAT
2009. DECEMBER 16-ÁN (SZERDÁN) 18 ÓRAKOR
december 28. helyett december
21-én (hétfőn), 10-12, valamint
14-16 óra között tartom
a Polgármesteri Hivatalban.

KÖZMEGHALLGATÁST tart
Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme
NAPIREND: 1. Tájékoztató Gödöllő Város 2010. évi költségvetési koncepciójáról, a jövő évi gazdasági lehetőségekről.
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és más szervezetek képviselőit, hogy a témával kapcsolatos közérdekű kérdéseiket,
javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel.
A témát követően mód van más témához kapcsolódó közérdekű kérdések és
javaslatok elhangzására is.
Gödöllő, 2009. december 1 .
Tisztelettel:
Dr. Gémesi György

A VÁROSI PIAC
DECEMBERI PROGRAMJAI ÉS NYITVA TARTÁSA
KARÁCSONYI VÁSÁR (ARANYKAPU) DECEMBER 1 –24-IG.
A kínálatból: ruhaneműk, ajándéktárgyak, adventi koszorúk, virágok,
kristályvázák, készletek, bődíszművek, kürtőskalács, sült gesztenye,
édességek, kézműves portékák, ásványok, gyöngyök stb.
FENYŐVÁSÁR: DECEMBER 12-24-IG
HALÁSZLÉ FŐZÉS DECEMBER 23.
1 adag 750.- ft. (2 szelet hal, 0,7 l halászlével) jegyelővétel a piacfelügyelőnél. Készítője a főzőversenyen díjnyertes Vancsa Ferenc.

Pintér Zoltán
Gödöllő Város alpolgármestere

Tisztelt Polgárok!
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala nyílt napot tart
DECEMBER 16-ÁN (SZERDÁN) DÉLELŐTT 10
ÓRÁTÓL.
A nyílt nap keretében a város lakosai megismerhetik a hivatal működését, tájékoztatást kaphatnak az itt folyó munkáról.
EGYÚTTAL ISMÉT TÁJÉKOZTATOM ÖNÖKET, HOGY UGYANEZEN A NAPON 18 ÓRAI KEZDETTEL KÖZMEGHALLGATÁSRA
KERÜL SOR A POLGÁRMESTERI HIVATAL FÖLDSZINTI NAGYTERMÉBEN.
Tisztelettel várjuk Önöket!
Dr. Nánási Éva Gödöllő Város Jegyzője Címzetes Főjegyző

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a Gödöllői Református Líceum Wass Albertre emlékező koszorúzására.
Időpont: 2010. január 8., 15 óra
Helyszín: Wass-Albert szobor
Tisztelettel kérjük, koszorúzási szándékukat az alábbi telefonszámon jelezzék: 30/-432-3172 (Csobán Pál)

Felhívás
Tisztelettel értesítjük a
lakosságot, hogy
2009. dec. 4-től –2010. jan. 4-ig
kifüggesztésre kerül a
Polgármesteri Hivatal
Okmány- és Lakosságszolgálati
Irodáján, a Gödöllő,
Thegze L. u. – Ottó F. u. – Márki
S. u. – 6992 hrsz közterület által
határolt terület szabályozási
tervének módosítása.

NYITVA TARTÁS:
Az Aranykapu december 24-ig minden vasárnap 13 óráig tart nyitva.
A piaci csarnok : ezüst – (dec. 13.) és aranyvasárnap (dec.20.) 13 óráig,
a többi napokon a szokásos nyitva tartási rend szerint: hétfőtől péntekig : 7 – 18 óráig , szombaton: 7- 13 óráig
december 28- tól 30-ig: 7- 18 óráig
DECEMBER 25 -27-IG, VALAMINT JANUÁR 1-3-IG A PIAC ZÁRVA TART.
Minden kedves vásárlónknak jó vásárlást, kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Gödöllői Piac Kft.

Felhívás – ügyfélfogadási rend
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati- és Okmányirodájának 2009. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendje:
2009. december 18. péntek:
2009. december 19. szombat:

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

2009. december 21. hétfő:
2009. december 22. kedd:
2009. december 23. szerda:
2009. december 24. csütörtök:

8.00 – 18.00
8.00 – 16.30
8.00 – 16.30
pihenőnap

2009. december 28. hétfő:
2009. december 29. kedd:
2009. december 30. szerda:
2009. december 31. csütörtök:

8.00 – 18.00
8.00 – 16.30
8.00 – 16.30
8.00 – 12.00

Nincs ügyfélfogadás
Pénteki munkarend,
nincs ügyfélfogadás

Juhászné dr. Baráth Márta
irodavezető

„CSODÁLKOZÁS A KARÁCSONY ÜNNEPE“
Előadó: Mácz István teológus, író

Az ÁNTSZ tájékoztatása alapján közöljük a Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségek területén létesült oltópontok címét:
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház: 2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1.
Missió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30.
Tormay Károly Egészségügyi Központ: 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor u. 1.
Medcenter Kft.: 2170 Aszód, Baross u. 4.

2009. DECEMBER 18. (PÉNTEK) 18 ÓRA
A kifüggesztés ideje alatt a
tervvel kapcsolatos
észrevételeiket a helyszínen
megtehetik.
Berencz Ibolya főépítész

Helyszín: Városi Múzeum, Gödöllő
Házigazda: Krassay László
Az előadást követően könyvei megvásárolhatók.
Legújabb írásának címe: MERJÜNK BOLDOGOK LENNI

HIRDETMÉNY
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal felajánlja eladásra leselejtezett, elavult
fénymásolóit, egy lux takarítógépet, és két db működésképtelen, kizárólag
alkatrésznek való porszívót.
Időpontja: 2009. december 18. (péntek) : délelőtt 9-től 10-ig.
Helye: Polgármesteri Hivatal, Gödöllő, Szabadság tér 7., 2-es garázs.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
December 17-24-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
December 25-től jan. 1-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár. Szabadság út 167.
Tel.: 420-762.
Január 2-9-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Január 10-17-ig: Gyógyszertér Gyógyszertár. Tel.: Köztársaság út 85. Tel.:
545-720.

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.

2009. december 16.
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Mozaik

Elfogadjuk üdülési csekkjét,
Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

Szilveszteri program és vacsora:
16.000Ft/fő
- Hatfogásos gálavacsora
- Szórakoztató tánczenés program
- Egzotikus hastánc show
- Újévköszöntő – büfé
Foglalás: Dunavölgyi Illés 06-30/380-8335,
vagy a 06-28/816-819-es telefonszámon
e-mail: etterem@erzsebetkiralynehotel.hu

A DVENT
Adventi vásár
az Erzsébet királyné Szálloda udvarán.

2009. DECEMBER 5-23- IG
10 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT .

Ipar- és kézműves vásár, sültgesztenye,
biosajt és -termékek, Zsanna-manna,
üstben főzött házi lekvárok és szörpök,
Amennyiben a szállodában szobát is foglal erre
mézkülönlegességek, forraltbor.
az éjszakára, akkor a csomag ára 24.900 Ft/fő
Szobafoglalás: 06-28/817-816 (recepció)

~~~

NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Információ: Vörös Péter (06-70-523-7857)
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu
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TIG arany Katarból

méter síkon 3. helyen ért célba, míg a
400x100 méter leány váltó tagjaként
(Lóránd Lilla, Nguyen Anasztázia,

Vincze Dorina Patrícia) ezüstérmes
lett. A TIG tanulója, Deák-Nagy ennél is
szenzációsabban szerepelt, ugyanis
hosszú sérülése után kiválóan tért vissza
és aranyérmet szerzett 400 méteren
47,41 másodperces idővel. A Dohában
megrendezett középiskolás játékok hasonló súllyal bír, mint az ifjúsági világbajnokság, ezért is mondható remeknek
a magyar csapat szereplése, akik felülmúlták a Gymnasiadék történetének valaha elért legjobb magyar csapateredményét, amihez a két gödöllői atléta
nagy mértékben hozzájárult a 4 érmével.
-tt-

Kerékpár – Gödöllői példakép

Pintér Tamás Pannon példakép díjas
A Premontrei gimnázium tanulója, Pintér Tamás Pannon példakép díjat vehetett át az elmúlt héten, többek között kiemelkedő
2009-es teljesítményéért.
Huszadszor hirdette ki díjazottjait a
Pannon Példakép Alapítvány. Ez alkalommal a díjak odaítéléséhez széles körben még nem ismert, olyan jelölteket
keresett, akik a magyar sportélet és –
eredmények javításáért küzdenek. Közülük példaképpé választották Angyal
Józsefnét, a Hársfa fogyatékos egyesület vezetőjét, Dávid Géza kajak-kenu
mesteredzőt és Pintér Tamást, a moun-

tain bike korosztályos magyar bajnokát.
A 17 éves versenyző először kisebb, helyi futamokon indult, majd a sikereken
felbátorodva országos, sőt nemzetközi
versenyeken is.
Tavaly megszerezte a magyar bajnoki
címet, megnyerte a négy nagy hazai maraton-versenyből álló TOP Maraton sorozatot, benne a kiemelten rangos
MVM Duna Maratont.
A 2009-es szezonban három világkupa
futamra is kijutott, és megnyerte a Magyar Kupa sorozat összetett első helyét.
Igazi, nagy célja az ifjúsági versenyeken, majd „felnőtt” olimpián való részvétel, ezért dolgozik következetesen. -li-

Vívás: utánpótlás Bajorországban

Bancsics Máté aranyérmes
Saját korosztályában Bancsics
Máté nyert, Matuz Márk harmadik, Györke Gábor hatodik, Morvai Ákos nyolcadik lett egy német
nemzetközi versenyen.

Morvai Ákos 8., az U12-es korosztályban a 20 fő közül Matuz Márk 3. és az
U16-osoknál az 50 fő közül Györke
Gábor a 6. helyen végzett. Edző: Bokor Gergely.

Németországban, Fürth városában rendeztek nemzetközi kardversenyt a 1016 éves korosztályoknak. A mezőnyben
bajor, magyar és cseh vívók voltak. Az
U13-as korosztályban a 40 fő közül
Bancsics Máté bizonyult a legjobbnak,
az első helyért a többszörös korosztályos magyar bajnok Kossuth Bálintot
győzte le. Az U11-es korosztályban

Steiner remekelt – csapatarany
az Ob-n
Remekül teljesít az utóbbi időben a
GEAC egykori vívója, a Török Ignác
Gimnázium végzős tanulója, Steiner
Dániel. November 22-én felnőtt és
U23-as tőr válogatón a dobogó 3. fokára
léphetett, ez azért is szép eredmény, mi-

December 8-án Budapesten, az Aréna hotelben sajtótájékoztató
keretében mutatta be a Nemzeti Sportszövetség a 2009-es tajvani Világjátékokról készült képes sportkönyvét.

vel az utóbbi öt felnőtt válogatón mindig a legjobb nyolc között végzett és három alkalommal is 3. helyezett lett.
November végén a lengyelországi
Lesznoban rendeztek junior világkupát,
ahol Steiner a 7. helyezést érte el. A
négy közé jutásért a szám kadett világ és
a junior korosztályban Európa-bajnok
olasz Garozzotól kapott ki nagy csatában. Az elmúlt versenyén az olaszországi Lignanoban rendeztek junior
világkupát. A TIG tanulója visszavághatott olasz ellenfelének a nyolcaddöntőben, ahol 11-14-ről nyert Fekete Gábor
tanítványa 15-14-re. A világkupán a 7.
helyen végzett. A felnőtt országos bajnokságon egyéniben 9., csapatban
aranyérmes lett a Csata DSE tagjaként.
-ll-

Sikeres hazai zárás

Vuelta aranyak

Magyar Kupa – Könnyedén a
négyben
Magabiztos eredménnyel jutott be a legjobb négy közé az idei Magyar Kupa
sorozatban a TEVA-GRC, akik Szolnokon nyertek 3:0-ra, így a tavalyi évhez hasonlóan a BSE, a Vasas és a Nyíregyháza társaságában, a Gödöllő küzd
majd a négyes döntőben a helyezésekért
-tla kupában.
Magyar Kupa negyeddöntő
Szolnok – TEVA-GRC
0:3 (11,16,14)

Asztalitenisz – Zárásként mindenből jutott

Remekül szerepeltek a Vuelta SE versenyzői az idei őszön az országos bajnokságban. A ritmikus gimnasztikás
lányok a felnőtt kategóriában a TOP
lista élén végeztek az egyéni összetett
csapatversenyben, míg az egyéni öszszetettben (kötél, karika, labda, szalag) Csernyénszky Kitti az 5., Lukács Lilla pedig a 6. lett.
A junioroknál szintén a Vuelta SE
végzett a csapatverseny élén. A gyermek 1/B kategória egyéni összetett
versenyében Szakály Borbála az 1.,
Seregi Dominika a 4. helyen zárta az
ob-t, míg a gyermek 2/B kategóriában
Gruhala Patrícia a 6. helyen fejezte
be az egyéni összetett versenyt.
-tt-

Íjász toborzó

Békés(i) remi a hölgyeknél
A hölgyek az NB I. őszi utolsó fordulóban a Békési TE ellen mérkőztek idegenben. Nem bírtak egymással a csapatok, így 9:9-es döntetlen lett a vége. A férfi NB II-ben szereplő gödöllői csapat a Budaörs 2i SC II. gárdájához látogatott és nyert 10:8-ra idei utolsó
meccsén. Az NB III-as egylet a Tokodhoz látogatott. A hazaiak jobban bírták a tempót és otthon tartották a bajnoki pontokat (13:5).
A megyei bajnokságokban szereplő csapatok közül a csapatbajnokság
északi A csoportjában szereplő Gödöllő III. Budaörsre látogatott és
nyert 10:8-ra, a déli csoportban szereplő IV. csapat Csepelen vizitált és
szintén nyerni tudott 10:8-ra, míg az V. csapat a megyei B-ben a Püspökhatvan vendége volt. A gödöllői legények nem bírtak a házigazdákkal és 11:7-re kaptak ki.
-li-

MOB-érdemérmet vehetett át dr. Gémesi György a Magyar Olimpiai Bizottság
december 12-ei közgyűlésén Budapesten. A MOB korábbi alelnöke, a Nemzeti
Sportszövetség első embere illusztris társaságban vette át a kitüntetést, hiszen dr.
Kozári Józsefné, Császári Attila, Füleky András és Ruza József is érdemérmet kapott. Gémesi György a közgyűlés után elmondta, ő nem a kitüntetésekért dolgozik. „Természetesen jól
esett, hogy gondoltak rám a Magyar
Olimpiai Bizottságnál; kiemelt helyet
kap a vitrinemben ez az érdemérem“ –
tette hozzá a sportvezető, aki az utóbbi
hónapokban a Nemzeti Sportszövetség
elnökeként sokat tett azért, hogy megvalósuljon a magyar sportot irányító szervezetek összefogása.

Világjátékok karácsonyra

Ritmikus gimnasztika

Női extraliga, 13. forduló
TEVA-GRC – Vasas Duna Autó Óbuda
3:1 (-22, 17, 13, 27)

Illusztris társaság tagja lett

Könyvbemutató

Röplabda – Kupatovábbjutás
Sikerrel vette idei utolsó hazai mérkőzését a TEVA-GRC és a győzelem ismét
visszaadta a reményt, hogy a legjobb
négyben végezzen a csapat.
A Vasas elleni találkozó rosszul kezdődött a mieink szempontjából, ugyanis az első szettet a vendégek nyerték. A
lányok rég tapasztalt küzdőszellemmel vonultak ki a folytatásra és remek
játékkal megfordították a meccs állását és 3:1-re megnyerték a találkozót
Deme Gábor tanítványai.
A győzelem azt jelentheti, hogy, ha a
Gödöllő idei utolsó, idegenbeli mecscsén december 20-án 3:0-ra veri a
Miskolcot, míg a Békéscsaba vereséget szenved Nyíregyházán, akkor a
mieink a négyben végezhetnek az
alapszakaszban.

MOB-érdemérmet kapott dr. Gémesi György

Fotó: Balázs Gusztáv

Atlétika – XIV. Középiskolás világjátékok
Katarban rendezték az idei Gymnaziadét, a közép iskolások világjátékát, amelyen két gödöllői sportoló, Komiszár
Kriszta és Deák-Nagy Marcell, a Török Ignác Gimnázium tanulója is részt
vett. A világjátékokon négy sportágban:
atlétikában, úszásban, tornában és ritmikus gimnasztikában mérték össze tudásukat a fiatalok. Benkő Ákos mesteredő
tanítványai kiválóan teljesítettek a katari
versenyen. Komiszár a leány 100 és 200
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Sport

Az eseményen Gémesi György, a Nemzeti Sportszövetség elnöke többek között elmondta: Örvendetes dolog, hogy a világjátékokról készült könyv megörökíti és visszaadja azokat az élményeket, amelyeket a versenyzők és a szurkolók átéltek a helyszínen. A könyv bemutatja azt a 12 sportágat, amelyen a
magyar versenyzők részt vettek a nyári játékokon. A kiadvány – amit Kaszala Claudia, Bányász Árpád, Molnár Mátyás állított össze és amit Vörös Nándor fotói
színesítenek és ami többek között a Libri és a Líra Könyvesboltokban kapható – a
sportteljesítmények mellett a tajvani élet mindennapjaiba is elkalauzolja az olvasót.

Futsal – Egy félidős csapat

között Magyarországon
megrendezésre kerülő Futsal Európa-bajnokság, melyet Budapesten és Debrecenben rendez hazánk. A magyar válogatott az „A” csoportba kapott besorolást Azerbajdzsánnal és Csehországgal
egyetemben.
A futsal válogatott csoportmérkőzéseire
január 19-én (17:30) és 23-án (20:30)
kerül sor a Papp László Arénában Budapesten. Jegyek a futsaleurotickets.com
oldalon elővételben vásártolhatók.
Futsal NB I, 12. forduló
Gödöllői-Fortuna-Colorspectrum Aramis 1–5 (1–0)
Gól: Moll Csaba

Búcsú vereséggel
Az NB I-es futsal bajnokság utolsó őszi
játéknapján a Gödöllői-Fortuna csapata
a Colorspectrum Aramist fogadta hazai
pályán az elmúlt pénteken. Az ősszel
már többször bizonyították a gödöllői
fiatalok, hogy csak 20 percig tudnak
koncentrálni, ami az Aramis elleni derbin is beigazolódott. Kis János tanítványai az első játékrész után 1-0-ra vezettek, de a folytatás a vendégeké volt, így
vereséggel zárta az őszt a Fortuna és a 9.
helyről várja majd a 2010. február 8-ai
folytatást.
A hosszú szünet oka a janurár 19-30.

-lt-

Labdarúgás – Old Boys siker

Első hely, harmadszor
A hétvégén Pestszentlőrincen vett részt
a gödöllői Old Boys csapat egy nyolc
csapatos tornán, amelyet immáron harmadik alkalommal nyertek meg. Bánhegyi Béla alakulata többek között az
FTC és az MTK öreg halait utasította
maga mögé.

labdarúgást. A tagfelvétel időpontja és
helyszíne: 2010. január 17., vasárnap
délelőtt 10-12 óráig, Táncsics Mihály
úti fedett műfüves pálya. Jelentkezni,
vagy érdeklődni a 06/70-60-44-388-as
telefonszámon lehet.

Toborzó a GSK-nál

Kispályás foci – Újévi focikupa a
sátor alatt

A Gödöllői Sport Klub utánpótlás-labdarúgó szakosztálya tagfelvételt hirdet
az 1999-2004 között született, focizni
szerető gyerekek részére. A szakosztály
várja azon gyerekek jelentkezését, akik
egyesület keretében, rendszeres edzői
vezetés mellett kívánnak megismerkedni, vagy versenyszerűen kívánják űzni a

Új évet köszöntő kispályás focikupával indítják a 2010-es évet a Táncsics Mihály úti fedett műfüves pályán. A január 9-10-ei Újév
kupa a felnőtt férfi, női és Senior korcsoportokban kerül megrendezésre a sátor alatt.
Mindhárom tornára 2010. január 5-ig lehet
nevezni, a 06/70-60-44-393-as telefonszámon. Részletek: www.sevo.hu

Tell Vilmosok kerestetnek
A gödöllői AKSE HUN-TER Íjász
Szakosztálya tagfelvételt hirdet
2010-es évre.
A szakosztály várja azon 14. életévüket betöltött fiatalok, vagy felnőttek
jelentkezését, akik egyesület keretében, rendszeres edzői vezetés mellett
kívánnak megismerkedni, vagy versenyszerűen kívánják űzni a terep-,
tradícionális - vagy 3D íjászatot.
További részletek a
www.ijasz.airsoftkse.hu
oldalon olvashatók,
vagy a 30/206-76-13-as
telefonszámon kérhetőek.

Fussunk át 2010-be
Lumniczer emlékfutás Gödöllőn
Rajt: a polgármesteri hivataltól, december 31-én 12 órakor
Táv: 2010 méter
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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!
H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

-Új építésű lakások korlátozott számban még
megvásárolhatók az 1. ütemben:
-energiatakarékos kivitel: cirkó fűtés + kandallókémény
-optimális tájolás, csendes nyugodt otthonok,
nagy bekerített zöldterülettel, terasszal/ erkéllyel
-kitűnő közlekedés: buszmegálló 5 percre
-egyénre szabott fizetési konstrukció, díjmentes hitelügyintézés
-önálló tároló és gépkocsi parkolóhely jár hozzá
-54m2-től 64m2-ig, nappali + 2 szobás
beosztással, 17,0 MFt-tól – 17,4 MFt-ig.

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.
(a Petőfi térnél)

IRODA YITVA TARTÁSA:
KEDD:
11:00 – 16:00
SZERDA:
8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉTEK:
8:30 – 12:00
HÉTFŐ ICS
HIRDETÉSFELVÉTEL!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

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 wcvel 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:
5,4 MFt Tel: 70/312-5965, 20/928-3938
* Garázs eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában. Dupla beállásos
(2 autó számára) a 4 emeletes panellakások alatt, víz villany
fűtés van. Irány ár: 3,99 m. Érdeklődni: +36/20-3527445.
* Gödöllőn, a Kör utcában 69 nm-es, 1+ 2 félszobás, 3. emeleti
konvektoros lakás eladó. Iá.: 15 mFt. Tel.: 20/9811-027.
* Kiváló ajánlat! Szadán új építésű 3 szoba + nappalis, igényes
kivitelezésű, dryvit szigeteléses 1 szintes ház 1300 nm-es
telekkel eladó. Kulcsrakész ár: 23,8 MFt 20-7722429
* GÖDÖLLŐ PETŐFI TÉREN CIRKÓS I EMELETI TÉGLAÉPÍTÉSŰ
2,5 SZOBÁS 60 NM-ES ÚJSZERŰ KÜLÖN BEJÁRATÚ LAKÁS
ELADÓ 14 MFt-ért 20-772-2428
* Gödöllőn PANORÁMÁS 600 nm-es építési telek érvényes
építési engedéllyel eladó. Iár 5,9 MFt 20-7722428

* Sürgősen eladó Gödöllőn Blahán szépen felújított 3 szoba +
nappalis szuterénes cirkós+ vegyes tüzeléses garázsos családi
ház 1600 nm-es telken 19,9 MFt-ért 20-7722429
* JÓ VÉTEL! 2 szobás lakás 1 szobás áráért! Gödöllő központjában 45 nm-es 2 szobás lakás, alacsony rezsivel, alacsony
közös költséggel, szabályozható fűtéssel eladó. Jó fekvésű,
parkra néző. Irányár: 8,5 MFt 20-772-2429
* Jó vétel! Gödöllő kertvárosi részén 2 szoba-nappalis konyhaétkezős, 98 nm-es családi ház eladó! Új tető új nyílászárók, új
bejárati ajtó, új cirkós fűtésrendszer +új radiátorok. JÓ VÉTEL!
Iár 20 Mft. 20 7722429
* ÁRON ALUL Veresegyházon összközműves 40 méteres
utcafrontú 600 nm-es építési saroktelek jó közlekedésnél eladó
Ár 6,5 MFt 20-4306474
* Sürgősen eladó Gödöllőn telekárban egy 100 m2-es
70-es években épült családi ház, lakható állapotban
500 m2-es telken. 3 szoba nagy konyha, étkező, fürdő,
kamra. Ár 12,9 MFt 20-804-2102
* Jó vétel! János utcában sürgősen eladó szépen felújított 1,5
szobás tégla erkélyes II em konvektoros lakás sarokkádas
fürdő Iár 10,5 MFt 20-7722429

-Fenyvesben 80m2 parasztház 1248m2 telken
16MFt.
-Alvégben új építésű nappali+2 szobás ikerház
195m2 telekkel 20,6 MFt.
-Domonyvölgyben 1747m2 telek, előtte villany van 3,3 MFt.
-Ipari telek ingatlanok összközművel 14MFttól 30 MFt-ig.

* Eladó 2 szobás családi ház 560 nm-es ősfás telken, új
ablakok Iár 14,5 MFt 20-8042102
* Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2 szobás,
60nm-es lakás a Kazinczy Krt Iár 10,9 MFt 20-8042102
* János u-ban 1 szobás I emeleti lakás eladó Iár 8,3
MFt 20-8042102
* Eladó Gödöllőn az Egyetem téren másfélszobás 1. emeleti
lakás Iár 9.3 M FT 20-8042102
* Eladó Gödöllőn Egyetemhez közel I. emeleti cirkós 45 nm-es
felújított lakás kocsibeállóval! Iár 10.8 M Ft 20-8042102

* Gödöllőn 550 nm-es összközműves építési telek eladó Iár 8,9
MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Eladó Gödöllőn egy 600 m2-es építési saroktelek ikerház
építési engedéllyel Minden közmű az utcában Buszmegálló 1 percre iskola óvoda közért 5 percen belül Ár 10,5 MFt 20-4306474

* Gödöllőn újszerű 3 szoba-nappalis amerikai konyhás 1
szintes ház sürgősen eladó. Iár 31 MFt 20-7722429

* Keresek készpénzes ügyfeleim részére 2 szobás, (földszint, III.-III.emeleti) konvektoros téglalakást 13 MFt-ig! 20-8042102

* Gödöllőn, Erzsébet körúton eladó fiatalos 34 nm-es 1 szobás
III. emeleti jó állapotú lakás egyedi mérős/szabályzós fűtéssel
ár 8,3 MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn Szt. János u-ban I. emeleti, 40 nm-es, 1+fél szobás,
konvektor fűtésű, teljesen felújított (új burkolatok, beépített
bútorok, új fürdősz., nyílászárók, redőnyök), erkélyes lakás. Iá:
10,5 mFt. Érd: 20/310-9862

* Gödöllőn 3 szoba nappalis, dryvit szigeteléses új építésű ikerház
kocsi beállóval eladó ár kulcsrakészen 23,5 MFt 20-7722429
* Sürgősen Eladó Gödöllőn, Palotakerten szépen felújított 62
nm-es 2 szobás beépített erkélyes lakás beépített konyhabútorral ár 10,3MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn (Palotakerten) teljesen felújított, kifogástalan állapotban lévő, 44 m2-es, 1 szobás lakás, egyénileg
szabályozható, korszerűsített fűtéssel. Iá: 9,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Sürgősen eladó a Remsey Krt-on 1+2 félszobás jó állapotú
lakás Iár 13,9 MFT 20-804-2102

* ALKALMI ÁRON eladó Gödöllőn a központban, jó állapotban
lévő, 2 szoba + étkezős, 65 nm-es, Kastélyra néző lakás. Iá: 10
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Egyedi vétel! Sürgősen eladó Gödöllő legszebb könnyűszerkezetes háza, parkosított, gyönyörű, öntözőrendszeres 840
nm-es telken 3 szoba nappalival, hangulatos terasszal Iár 27
MFt 20-772-2429

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 2000 m2-es telken épült 6 lakásos
társasházban, I. emeleti 45 m2-es, 1+fél szobás, teljesen felújított cirkó fűtésű lakás, saját tárolóval, közös telekhasználattal. Iá:
10,8 mFt. Érd: 28/411-086; 20/9194-870

* Gödöllőn eladó 60 nm-es 2szobás magasföldszinti konvektoros lakás Iár 10.9 MFt 20-8042102

* Gödöllőn (Harasztban) 2 szintes, teljesen felújított, 100 m2
lakóterű, nappali + 2 és fél szobás családi ház (új tetőszerkezet,
új burkolatok, szaniterek, új konyhabútor, új korszerűsített
fűtéstechnika), 486 m2-es, örökzöldekkel beültetett telekkel.
Iá: 35 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Örökpanorámás 3 szoba-nappalis szuterén hobbiszoba 3
fürdőszobás medencés nagy teraszos ház Gödöllőn eladó Iár 30
MFt 20-8042102
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* SOS. Szent János utcában, gázfűtésű, felújítandó, 38 m2-es, földszinti, 2 félszobás, Nyugati fekvésű, üres téglaépítésű lakás. Irányár:
7,6MFt Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* Gödöllőn a Kazinczy krt-on konvektoros fűtésű, I. emeleti,
felújított, erkélyes lakás. 58 m2-es, 2 szobás. Iá: 11,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a belvárosban, 2002-ben épült, 71 m2 alapterületű,
nappali + 2 szobás, színvonalas kialakítású, 2. emeleti társasházi öröklakás. Téglaépítés, cirkó fűtés, beépített bútorok,
klíma. Iá: 19,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 548 nm-es saroktelken, 90 nm
alapterületű, 3 szobás családi ház, üzlethelyiséggel. Iá: 16 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a központban (1990-ben épült) 61 nm-es, 2 szobás,
teljesen felújított és átalakított, I. emeleti erkélyes lakás,
pincével, tárolóval. (Új burkolatok, új beép. konyhabútor). Iá:
15,5 mFt. Érd: 28/411-086; 20/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás teljesen alápincézett, nagyon jó állapotban lévő családi ház 540 nmes örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Belváros közelében, kívül-belül teljesen felújított,
85 m2 alapterületű, nappali+2 szobás családi ház 480 m2-es
telekkel. Iá: 28 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn (Csanakban) 2004-ben épült, 105 m2 lakóterű, nappali + 2 szobás, 2 fürdőszobás ikerház-fél beépíthető tetőtérrel, garázzsal, 585 m2-es telekkel. Iá: 29,5 mFt. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Szt. János utcában magasföldszinti, 1. és 2. emeleti,
1+fél; ill. 2 szobás, felújított, gázkonvektor fűtésű lakások AKCIÓS
áron eladók. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban, csendes környéken 100 nm
alapterületű, 3 és fél szobás jó állapotban lévő, téglaépítésű
családi ház, 1000 nm-es, gyümölcsfákkal beültetett telekkel.
Iá: 26,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 530 m2-es (22 m
utcafronti szélesség) összközműves építési telek (30%-os
beépíthetőség), rajta egy 12 m2-es faházzal. Iá: 9,6 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* ÁRON ALUL eladó Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban
épült, nappali + 3 szobás, 93 nm alapterületű földszintes
családi ház 1500 nm-es telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: 28/411086 vagy 20/9194-870
* Bagon 100 nm alapterületű, 4 szobás családi ház garázzsal,
melléképülettel, 1000 nm-es, 2 utcára nyíló telekkel. Iá: 8,5
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 06-20-9194-870
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK 2010. ÁTADÁSSAL Városközpontban
csendes, keresett helyen, liftes házban, 35-60 m2-es, 2
szobás, egyedi fűtésű lakások épülnek. Kedvezményes hitel
lehetőség. Érdeklődni: Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu
* Sürgősen eladó! Munkácsi utcában tégla építésű 57 m2 polgári lakás, panorámás 2 emeleti, kétszobás, parkettás, egyedimérőórás, konvektoros Ár: 9,95MFt Major Zoltán 0670/77-33222 www.perfektotthon.hu
* János u.-ban emeleti, egyedi-fűtéses, 2szobás, parkettás,
felújított lakás, új nyílászárókkal, új fürdőszobával. Ár: 11,9MFt.
Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
* Gödöllőn Kossuth Lajos utcában, frissen festett, 40 m2-es,
3.emeleti, 1 szobás, parkettás, erkélyes, napsütötte világos lakás.
Ár: 8,2MFt Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* 2010-BEN ÉPÍTKEZŐK: NE VÁRJON AZ UTOLSÓ PILLANATIG!
Már ma kösse le építkezését, legyen Ön az első! Családi házak
építése, évtizedes tapasztalattal, helyi valódi referenciákkal vállaljuk házának megépítését tervezéstől, akár kulcsrakész
állapotig. Érdeklődjön az INGATLANVADÁSZ irodában. Telefon:
06 (30) 919-5960 www.epitok.hu - A POSTÁVAL SZEMBEN!
* NEM ZSÁKBAMACSKA: mivel már megépült. 2 héten belül
költözhető: újépítésű téglalakás, Központban, 52 m2, Nappali + 1
Hálószobás, cirkófűtéses, saját kerttel, kocsibeállóval. IRÁNYÁR:
16.800.000 Ft. Telefon: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ
KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN. Sorszám: 3359.
* NEM KELL A MAGASSÁGTÓL RETTEGNIE: János utcában magasföldszinti, 59 m2-es, 2 Szobás, egyedi fűtésű, erkélyes lakás eladó
10.900.000 Ft-os irányáron. Tel.: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. – www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3757.
* EGYEDI AJÁNLAT! 25%-OS ÁRCSÖKKENTÉS! Gödöllőn,
József Attila utca környékén a kertvárosban családi ház 125
m2-es, 3 Szobás, duplakomfortos, kétgenerációs téglaház,
1087 m2-es exkluzív, széles telken eladó. IRÁNYÁR:
21.900.000 Ft. Hívjon most: 0630-919-5960
www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3772.
* ELADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK Gödöllő központjában vásárlóink részére. Gödöllő központi lakások értékesítése 3,5 %-s
jutalékkal nyolc éves helyi értékesítési tapasztalattal. Pontosabb
tájékoztatás: 0628-513-210 vagy 0630-919-5960, vagy személyesen: INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN
* NEM AGGÓDIK TÖBBÉ A MAGAS TÁVFŰTÉSSZÁMLA MIATT.
Eladó Kazinczyn II.em., konvektoros, egyedi fűtésű, erkélyes
lakás 10.500.000 Ft-ért akciós irányáron eladó. Egyedi,
csendes, parkos helyen, kizárólag az INGATLANVADÁSZNÁL:
0630-919-5960. www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3505.
* Gödöllőn KERESEK ügyfelem részére 35 millióig családi házat,
ill. egyedi fűtéses lakást. Katonáné Enikő 06 (30)-491-5020
* Egyedi ajánlat! Gödöllőn Központhoz közel, 75 nm-es, 3 szobás,
konvektoros, nyugati fekvésű, nagy erkélyes, 3. em., igényesen felújított, klímás lakás eladó (tárolóval). Iár:15,5MFt: (30) 491-5020
* Fenyvesi részen 2001-ben épült, tégla, cirkófűtéses, 74 nmes, 2szoba +galériás, 18nm-es terasszal, 25nm-es tárolóval
rendelkező igényesen felújított lakás sürgősen eladó. A társasház zárt, parkosított udvarán belül játszótér, kerti grill, gépkocsi beálló található. Csendes, nyugodt zöldövezet, barátságos, családias kis lakóközösség. Iár:15,9MFt (30) 491-5020
* Kistarcsa kitűnő közlekedésű új részén eladó egy
94m2+18,5m2, teraszos, 4szobás, 2008-as építésű, egyszintes ikerház fél, 360m2 füvesített kerttel. Iár:22,99 MFt
Tel:30/894-5249
* Gödöllő, Palotakerten 1+2szobás, teljes körűen, igényesen
felújított, mért fűtéses lakás, beépített bútorokkal, saját pincével azonnal költözhetően eladó. Iár:10,5MFt Tel:30/894-5249
* Mogyoródon, HÉV-közelében 4 szobás, cirkós, tégla ikerház
fél, 330 nm-es saját kerttel teljesen felújítva eladó. Az épület
alá pincézett. Iár:19,9MFt Tel:30/894-5249
* Erdőkertes csendes utcájában, nappali+2 hálószobás, nagy
fedett teraszos, igényes kivitelezésű, családi ház, 710 nm-es
kerttel eladó. Iár:22.5MFt Tel:30-822-2059
* Erdőkertes központjában, zárt udvarban, 3 lakásos
sorházban, 134 nm-es kétszintes 3 szoba + 2 nappalis, dupla
komfortos, garázzsal és 2 autóbeállóval ellátott szélső lakás
eladó. 18.9MFt 30/822-2059
* Veresegyház ligetekben, 115 nm-es,2+3 félszobás,
duplakomfortos, 2007-es építésű lakás, sok extrával 273 m2es parkosított kerttel eladó. Iár:26.77 MFt Tel:30/822-2059
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* Eladó 34 nm-es második emeleti felújított, bútorozott lakás a
Centrumban. Kellemes környezet. Befektetésnek tökéletes.
Albérletbe könnyen kiadható. Gödöllő, Zombor u. Tel: (28) 414-424
* ISASZEGI 96 nm-es családi ház (1+2,5 szoba + nappali +
ebédlős konyha) 1000 nm telken garázzsal, pincével sürgősen
eladó. Ár: 16,8MFt. Érd: (30) 430-6724
* Gödöllőn a centrumban 1,5 szobás lakás áron alul sürgősen
eladó. Tel: (30) 975-9604
* Eladó Gödöllő Isaszegi úton 120nm alapterületű (amerikai
konyhás, tetőtér beépítéses) családi ház 50nm-es pincerésszel,
3500nm ősfás telken végében tóval. Iár:32MFt (30) 680-8360
* Eladó Gödöllő központjában, csendes helyen, tágas, világos jó
elosztású, 66 nm-es 2,5 szobás, magasföldszinti, felújított,
riasztóval felszerelt lakás igényesnek. Befektetésnek is alkalmas. Iár: 13,9M Ft. (20) 554-7022
* Eladó 2 szobás, távfűtéses lakás a Szabadság téren 4
emeletes házban a IV. emeleten. Tel: (30) 266-3473
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is.
Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: (30) 250-7981
* Veresegyházon, 2000-ben épült, nappali+4 szobás,
gépesített konyhás, jó állapotú, kerti medencével ellátott családi ház, garázzsal eladó. Iár:31,9 MFt Tel:30/6465-779

* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most
épülő új lakóparkban építési telkek ELADÓK! Érd: (30)
946-7702

* Gödöllő csendes, nappali+4 szobás, 2000-ben épült, napfényes,
egyedi gázfűtésű, kellemes hangulatú családi ház, 568 m2-es rendezett kerttel eladó. Iár:31,9MFt Te:30/6465-779

* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új
építésű lakások eladók. Tel: (30) 946-7702

* Hévízgyörk központjában 5 szobás, 190 nm-es egyedi tervezésű, galériás, tetőteraszos családi ház, 938nm-es, parkosított telken eladó. I.ár:22,5MFt Tel:30/869-5401

* Gödöllőn a Diófa utca végén 3.320 nm területű ZÁRT KERT
ELADÓ. Iár: 6M Ft. 100 nm-es épület építhető rá. Tel: (20) 9516685, (20) 911-4980

* Isaszeg csendes mellékutcában, parkosított telken, nappali+
4 szobás, konyha-étkezős, 147nm-es, nagy teraszos, családi
ház eladó. 18,4MFt 30/8695-401

* Gödöllőn Kertvárosban kétlakásos családi ház sürgősen
eladó. Összeköltözésre, irodának, üzletnek kiváló. Lakások: 75
és 150 nm külön közművekkel, két utcára nyíló bejáratokkal.
Iár: 24,8MFT. (30) 392-3635

* Veresegyházon, központ közelében 100nm-es, 3 szobás, étkezős,
összközműves, cirkófűtéses, hangulatos parasztház, 1000nm-es
parkos telken eladó. Irányár:18,5MFt Tel.:30/869-5401

* GÖDÖLLŐN és KÖRNYÉKÉN KERESEK eladó családi házat,
öröklakást vagy egyéb ingatlant. Tel: (30) 719-9988
munkaidőben, hétvégén: (20) 509-2000 Varga

* Vácszentlászlón fő út mellet családi ház eladó 2195 nm
telken. Fúrt kút, gazdasági épület, termő gyümölcsfák az
udvaron. Iár. 11,9 Mft. Tel.06 30 822 1680

* Gödöllőn csendes zsákutcában nappali +2,5 szobás családi
ház sürgősen, áron alul eladó. Lakás beszámítása lehetséges.
Tel: (30) 9981-496

* Veresegyház csonkás részén, eladó egy 1497m2, lakó övezeti
telek. Víz, villany, gáz a telken belül, csatorna a ház előtt.
Utcafronti szélesség 20m. Iár. 14,5 Mft. Tel. 30/822-1680

* TURÁN kettő TELEK egymás mellett eladó. Gazdálkodásra,
lótartásra kiváló. Víz, villany a házban, amely felújításra szorul.
Érdeklődni: (30) 854-0637

* Isaszegen, közel a vasútállomáshoz, felújítandó szoba-konyha,
fürdőszobás parasztház, gondozott parkosított nagy telken, az
udvaron fúrt kúttal, telekáron eladó. Iár. 8,5 Mft. Tel:30-822-1680

* Gödöllő központban földszinti, 1,5 szobás, parkra néző felújított lakás egyedi fűtéssel, beépített konyhával eladó. iár: 9,9 M
Ft. Tel: (20) 3-238-106

* 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
* Kazinczy körúton 1 szobás 50 nm-es, 3. emeleti lakás eladó.
Ár: 11.000.000 Ft. Tel: (28) 411-227
* ZSÁMBOKON a lecsó hazájában, 2005-ben földszintesre tervezett, 30 nm nappali amerikai konyhás, 3+félszobás, 2WC,
összkomfortos családi ház 1100nm telken eladó 27,8MFt-ért.
Gödöllői társasházi 1szobást beszámítok. 30/504-75-36
* Gödöllőn, Királytelepen 135 nm alapterületű 4 szobás,
üzletes családi ház 750 nm telekkel eladó vagy lakásra cserélhető. Ár megegyezés szerint. Tel: (70) 392-7694
* KIADÓ vagy ELADÓ - vállalkozásnak is - három szoba + nappalis, összkomfortos családi ház (140 nm) + külön épület (120
nm). Három generáció által lakható. Tel: (20) 432-1572

ALBÉRLET KIADÓ
* János utcai lakásba keresek lány társbérlőt. Érd: 30393-6052
* Gödöllőn a központ közelében KIADÓ 50 nm-es, 1+fél szobás
erkélyes felújított lakás, bútorozatlan vagy akár bútorozott állapotban. 50.000 Ft+rezsi/hó. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* GÖDÖLLŐ NAGYFENYVESBEN 136m2, igényes kialakítású,
4szoba+nappalis, duplakomfortos sorházi lakás triplagarázzsal, mosókonyhával, sok extrával, 700m2-es kerttel ELADÓ.
29,9MFt 30/8703437
* VERESEGYHÁZ SZOMSZÉDSÁGÁBAN ERDŐKERTESEN,
csendes, fejlődő utcában 50m2-es, praktikus kialakítású,
cirkófűtéses családi ház, 630m2-es, pihenőkertnek kialakított
telken ELADÓ. 16 MFt 308703437
* VERESEGYHÁZON, ÖREG-HEGYEN EGYSZINTES, ÚJÉPÍTÉSŰ,
amerikai konyha+3 szobás családi ház, garázzsal, terasszal,
800nm-es parkosított telken ELADÓ. 28MFt. 30/8703437
* Bp.XVI. ker. Rákosszentmihályon, teljes körűen felújított,
442nm -es telken, 150nm – es 4 szobás családi ház eladó.
Riasztóval, klímával felszerelt. Iár.: 34,9MFt 30/2893837
* Bp. XVI ker. Ferenc utcában eladó egy 150 nm-es, 5 szobás,
467nm-es telken, igazán jó elrendezésű, gázcirkó fűtéses
családi ház. Iár: 24,8 M Ft 30/2893837
* Csömörön eladó egy 840nm-es telken lévő 65 nm-es 2
szobás szigetelt családi ház, borospincével, kiváló közlekedés
mellett. Iár.: 19,9 MFt 30/2893837
* Központban másfél szobás (különnyílóak) parkra néző csendes
lakás (44 m2) eladó. EGYEDI MÉRŐVEL, saját tárolóval, LIFTES
házban. www.marecoingatlan.hu 8,400,000 Ft 30/977-6665
* Turán kétszobás, csatornázott, gázkonvektoros, vegyes
falazatú "kocka" ház eladó. Telek 1130 m2, ásott kúttal, rendezett szomszédok. Ára: 6,500,000 Ft 30/977-6665
* Blahán, felújítandó 2 szobás, 60 m2-es kertkapcsolatos
tégla lakás eladó, 3 lakásos társasházban. Buszmegálló 400 m,
jó levegő, zöldövezet. Irányár: 9,5 M Ft. 30/977-6665
www.marecoingatlan.hu
* ELADÓ, KIADÓ házakat, lakásokat, telkeket keresünk, kínálunk
Gödöllőn és környékén. LEVENDULA INGATLAN Tel: (30) 754-7434

Egészség és vidámság
már gyermek méretben is, elõször Magyarországon!

Látogasson el gyermekével és
meglátja, milyen vidám lesz õ a
világ legpuhább talpú cipõjében.
Bõvebb információ:

"több,
mint gyerekcipő"
www.joyssy.hu

* INGATLANKERESKEDŐ CÉG MEGVÁSÁROLJA SÜRGŐSEN
ELADÓ (végrehajtással fenyegetett, stb.) INGATLANÁT AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, KORREKT FELTÉTELEKKEL,
KIZÁRÓLAG ALKALMI ÁRON. 20/9621-024
* 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

Dózsa György út 27., Tel: 06/28-413-526

MINDEN KEDVES
ÜGYFELÜNKNEK BÉKÉS,
KARÁCSONYT ÉS BOLDOG,
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!
*GÖDÖLLŐN, A SPAR BEVÁSÁRLÓ
KÖZPONTBAN 400, 307, 196, 191 ÉS
142
NM-ES
ÜZLETHELYISÉGEK
AKCIÓS ÁRON BÉRBEADÓK!
*A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK AKCIÓS ÁRON ELADÓK!

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Kertvárosban, 195 nm-es, nappali+4
szobás,(pince, garázs, terasz) jó állapotú
családi ház 696 nm-es gondozott telken,
sürgősen eladó. Irányár: 29 mFt
*A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2
szobás, felújított, hangulatos családi ház
550 nm-es, ősfás saroktelken sürgősen
eladó. Irányár: 27,5 mFt.
*A Kertvárosban parkosított saroktelken
180 nm-es, nappali+3 szobás, igényes
családi ház garázzsal, szaunával,
jakuzzival eladó. A telken egy 1 szobás
önálló lakrész is található. Iá: 64,9 mFt.
*A Kertvárosban, pár percre a központtól,
10 éve épült, 250 nm-es lakóterületű,
dupla garázsos családi ház (tágas
terekkel, szoláriummal, szaunával, nagy
teraszokkal) eladó. Iá: 55 mFt.
*A Kertvárosban, 400 nm-es telken, nappali +4 szobás, újjáépített családi ház
melléképülettel eladó. Iá: 22,5 mFt.
*A Kertvárosban, csendes utcában, 852
nm-es telken, most épülő, nappali+3
szobás, 136 nm-es, egyszintes családi ház
szerkezetkész állapotban eladó. Iá: 25 mFt.
*A Kertvárosban, nappali +7 szobás, 2
szintes, kétgenerációs, felújított, családi ház,
3 férőhelyes garázzsal 850 nm-es, parkosított telken sürgősen eladó. Iá: 39,8 mFt.
*Csendes, kertvárosi környezetben, 600
nm-es, saroktelken 160 nm-es, nappali +
3 szobás, jó állapotú családi ház eladó.
Beépített konyhabútor, dupla garázs,
mosókonyha, szauna. Irányár: 27,8 mFt.
*A központ közelében 3 lakásos társasházzá alakítható, utcai bejáratú üzlet
nyitására alkalmas helyiséggel, 190 nmes, családi ház, családi okok miatt
sürgősen eladó (2-3 szobás gödöllői
lakás beszámítható). Iá: 39 mFt.
*A Csanakban, 1983-ban épült, nappali+
5 szobás, 180 nm-es családi ház 989 nmes telken (szauna, klíma, riasztó, gondozott kert, melléképületek). Irányár: 38 mFt.
*Máriabesnyőn kétgenerációs, 150 nm-es, 2
szintes családi ház, 378 nm-es telken (kiváló
közlekedéssel), garázzsal eladó. Iár: 25 mFt.
*A Blahán, 2 szobás, 60 nm-es téglaház 852
nm-es saroktelken eladó. Csereként egyedi
fűtésű lakást beszámítanak. Iár:16,5 mFt.
* A Lázár Vilmos utcában, 1610 nm-es
telken nappali + 3 szobás, amerikai konyhás, 150 nm-es lakóház 50 nm-es melléképülettel, garázzsal, tárolókkal, ólakkal
eladó. Irányár:19,9 mFt.
*Máriabesnyőn, szépen parkosított 1030
nm-es telken nappali+ 5 szobás, háromszintes családi ház, dupla garázzsal,
tárolókkal, pincével eladó. Irányár:39 mFt.
*A Nagyfenyvesben, 900 nm-es,
panorámás telken,174 nm-es, nappali+ 4
szobás, háromszintes családi ház, (jelenleg felújítás alatt) garázzsal, pincével
eladó. Iá: 29 mFt.
*A Nagyfenyvesben 360 nm-es, nappali
+5 szobás, garázsos, 3 szintes családi
ház, tágas terekkel, üzlethelyiséggel
1000 nm-es telken eladó. Két generációnak is alkalmas. Irányár: 39 mFt.
*A Nagyfenyvesben 1993- ban épült, 120
nm-es, nappali +3 szobás földszintes
családi ház 800 nm-es parkosított telken
(garázs, hatalmas terasz, kültéri
medence) eladó. Irányár:47 mFt.
*A Nagyfenyvesben, 620 nm-es, parkosított telken, 220 nm-es, nappali+ 3 szobás,
háromszintes, garázsos, igényes családi
ház, szaunával, kerti medencével, locsolórendszerrel eladó. Iá.:39,5 mFt.
*A Királytelepen 1000 nm-es telken, 1990ben épült 320 nm-es, amerikai konyhás
nappali+ 4 szobás családi ház eladó. Nagy
terasz, garázs, üzlethelyiség. Iá: 23 mFt.
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A szeretet lángja
gyújtani is képes!

* Gödöllőn a központban KIADÓ 61 nm-es, 2 szobás, teljesen felújított és átalakított, I. emeleti erkélyes lakás pincével, tárolóval
bútorozva vagy bútorozatlanul. Érd: 28/411-086; 0620/9194-870

A karácsony és a hozzá kapcsolódó ünnepkör egyik legjellegzetesebb színfoltja a gyertyák mécsesek, kis fáklyák használata. A
régebbi időkben ezek a folyamatosan
csökkenő természetes fény pótlására szolgáltak, mára azonban lényegében több jelentéssel is bíró jelképpé váltak. Ez a változás
azonban azt hozta magával, hogy
elődeinknek a folyamatos használatból eredő
rutinja a mai - ezeket csak néha használó emberekből hiányzik, és mi tűzoltók tapasztaljuk csak igazán, hogy néha milyen
hajmeresztő dolgokra vagyunk képesek.
Néhány gondolat a használatról:
A gyertyák mécsesek használatánál legfontosabb az, ahogyan ezeket elhelyezzük.
Mindenféleképpen használjunk nem éghető
anyagú alátétet ( tányér, csészealj) vagy erre
a célra készített szintén nem éghető anyagú
gyertya vagy mécsestartót, melyet eldőlés,
leesés ellen biztosítottunk. Sok tűzeset
keletkezik abból, hogy a leégett eszköz a
műanyag alátétet, asztallapot, terítőt, adventi
koszorút gyújtja meg. Kereskedelmi forgalomban
kaphatók
csodálatosabbnál
csodálatosabb műanyag mécsestartók,
melyek fő hátránya, hogy a teljesen leégett
mécses utolsó lánglobbanásaival éppen a
tartót fogja tűzbe borítani. Egyébként az is jó
megoldás ha nem hagyjuk teljesen leégni az
eszközt, és legfőképpen nem hagyjuk hosszú
időre - mondjuk egész éjszakára - egymagában lobogni.
A másik jelentős veszélyforrás, hogy a láng
akkora hősugárzással rendelkezik, mely a
közelben lévő éghető anyagokat, díszítő elemeket képes meggyújtani. Ezért az eszközöket
illetve a környezetében lévő éghető anyagokat
úgy kell elhelyezni, hogy azok egymáshoz
képest ne legyenek gyújtás közelben. Ez a biztonsági távolság normál esetben kb. 30 cm de
ez függ a láng nagyságától, a huzat irányától
stb. Javasoljuk hogy a fenti távolság figyelembevételével helyezzük el az eszközöket, és a
meggyújtott láng körül tenyerünkkel keressük
meg azt a távolságot ahol a kezünket tartósan
ott tudjuk tartani. Ezen a távolságon kívül az
anyagok meggyulladásával nem kell számolnunk. Ez az eljárás csak jól rögzített eldőlésre,
leesésre nem hajlamos tárgyak esetében
megfelelő. A nem stabilan rögzített anyagokat
az eszközök közeléből mindenféleképpen el
kell távolítani.
Ez érvényes az olyan anyagokra is melyek
gőze szobahőmérsékleten képes ellobbanni (
benzin, alkoholszármazékok). A gyertyafény
mellett végzett automakett festés vagy
körömlakkozás nem biztos hogy a megfelelő
eredményt fogja hozni.
Ebben a körben kell szót ejtenünk a világító
eszközök modern rokonairól a karácsonyfákon alkalmazott elektromos lámpafüzérekről. Ezek a biztonságos és a szabványoknak megfelelő kialakítás esetén szinte
teljes biztonságot nyújtanak a nyíltlángú
eszközökhöz képest. Itt különös hangsúlyt
kell helyezni a biztonságos kialakításra mivel
a kéz alatt vásárolható, vagy igen leértékelt
árú „bóvlik” - amellett, hogy igen megrázó
élményt
tudnak
nyújtani
túlmelegedésükkel, zárlataikkal ugyanakkora
tüzet tudnak okozni mint nyílt lángú társaik.
A karácsony évszázadok óta a legszebb
ünnepünk, egy kis odafigyeléssel, elővigyázatossággal megelőzhetjük nehogy a
legszomorúbb legyen.

* Szent Imre utcában, liftes házban, gázfűtéses, 100 m2-es,
nappali, 3 szobás, parkettás, 2 teraszos, világos, hangulatos
téglaépítésű új lakás. Bérleti díj: 80.000Ft/hó Major Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* KIADÓ CSALÁDI HÁZ Gödöllőn, az Alvégen! 45 m2-es, 2 Szobás,
bútorozott, azonnal költözhető önálló ház kiadó. Bérleti díj:
40.000 Ft + Rezsi / hó. Tel.: 0630-919-5960 INGATLANVADÁSZ
KFT. - www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3896.
* KIADÓ GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 44 m2-es, 1.5 Szobás,
bútorozatlan lakás gyorsan költözőknek. Bérleti díj: 40.000 Ft
+ rezsi / hó. Telefon: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT.
- www.ingatlanvadasz.hu Sorszám: 3965.
* KIADÓ LAKÁST, HÁZAT KERESÜNK regisztrált ügyfeleink
részére, egy éves vagy hosszabb időtartamra. Telefon: 0630919-5960 INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN.
* Központban, újszerű bútorozatlan stúdiólakás KIADÓ,
hosszútávra. I. emeleti, csendes, udvarra néző. Rezsi rendkívül
alacsony, azonnal költözhető! 58.000 Ft/hó 30/977-6665
* Tűztoronyházban nappali + kétszobás szupercsendes,
igényes, újszerű, lakás KIADÓ! Erkélyes, konyha felszerelt,
gyönyörű sarokkádas fürdőszoba. GARÁZZSAL együtt 120.000
Ft/hó (irányár) 30/977-6665
* Központban I. emeleti 2 szobás, BÚTOROZOTT lakás KIADÓ. Pici
erkélye van, teljes körűen, szépen felújított. Azonnal költözhető.
70.000 Ft/hó www.marecoingatlan.hu 30/977-6665

* Gödöllőn 2 szoba komfort kiadó hosszú távra. Tel: (70)
34-35-231
* ALBÉRLET KIADÓ A JÁNOS UTCÁBAN. 40.000 Ft/hó.
(70) 33-64-387
* Központban 2. em. konvektoros 2 szobás, bútorozott lakás kiadó.
50.ezer Ft + 1 havi kaució. Tel: (28) 418-005, (30) 277-8113
* Kiadó -azonnal beköltözhetően- Gödöllő, Kazinczy körúton
egy földszinti 60 nm-es lakás. Részben bútorozott. Kéthavi
kaució szükséges. Érd: (20) 31-15-831, (20) 80-71-377
* Gödöllő központjában új építésű 2 szobás fiatalosan berendezett és teljesen gépesített lakás kiadó kocsi beállóval, tárolóval. 75.000 Ft/hó +rezsi +2 havi kaució. (70) 364-4212
* Gödöllőn az Egyetemhez közel bútorozatlan garzonlakás
kiadó. Tel: (30) 266-8035
* Kiadó Gödöllő központjában, János u. elején 1szobás egyedi
vill. gáz-, vízmérős, kábeltévés lakás. 1 havi kaució szükséges.
50 ezer Ft/hó + alacsony rezsi. (30) 74-32-910
* Kossuth L. utcában 1+2 félszobás 4. emeleti lakás kiadó.
50.000 Ft+ rezsi + 2 havi kaució. Tel: (30) 236-5989 16h után
* Dózsa György utcában 3 szobás, bútorozatlan, egyedi fűtésű,
vízórás, 1.em. lakás hosszútávra kiadó. A ház mögött zárt
parkolóval! Tel: (70) 283-1187
* Egy szobás lakás kiadó Gödöllőn a Kör utcában. Tel:
(28) 411-938
* Kiadó lakás a Szabadság téren 4 emeletes házban: 4 em. 2
szoba, távfűtés. Tel: (30) 266-3473
* Gödöllőn 2 szoba komfort kiadó hosszú távra. Tel:
(70) 34-35-231

* Gödöllő központjában 1. emeleti, kastélyra néző kétszobás,
kitűnő állapotú távfűtéses lakás 40.000 Ft/hó + rezsiért nemdohányzóknak kiadó. Számlát adunk! (30) 638-4729

* Városközpontban (Gödöllő) tetőtéri 130 nm-es összkomfortos lakás alacsony rezsivel gépkocsi beállási lehetőséggel
hosszútávra kiadó! 70.000.-+rezsi. Tel. (30) 2090-517

* Gödöllőn Fenyvesben hosszútávra kiadó kétszintes családi
ház kerttel. 3 szoba, 2 fürdőszoba, 2 nappali félig bútorozva
vagy bútorozatlan. 170.000.-/hó +rezsi. (30) 962-3768

* Kiadó a Fácán soron 1 szobás, konvektoros, földszinti lakás.
Alacsony rezsi! 40.000/hó + rezsi. Kéthavi kaució szükséges.
Tel: (70) 517-1370

* Gödöllőn az egyetemtől 5 percre különálló kertes házban
frissen felújított 2 szobás lakás kiadó. Kábeltévé, Internet
használattal 56.000,-/hó +2 havi kaució. Tel: (20) 3515-292

* Bethlen Gábor utcában 4 lakásos társasházban 1.emeleti 1,5
szobás egyedi fűtéses lakás azonnal beköltözhetően kiadó. Tel:
(20) 341-9633

* Gödöllő központjában a Remsey körúton 60 nm-es földszinti
lakás kiadó. Ár:30eFt/hó+rezsi + 2 havi kaució. Tel. (20) 362-3009

* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba
használattal kiadó. Tel.: (70) 701-9510.

* Kiadó Palotakerten egy 1 szobás bútorozatlan 44 nm-es lakás
40eFt +rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel: (20) 353-9492

* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69
nm-es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650

* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN MÁSFÉL SZOBÁS LAKÁS
JANUÁRTÓL KIADÓ. Tel: (70) 640-0656

* Gödöllőn a centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes családi
házban, külön bejáratú 51 m2-es összkomfortos lakás kiadó.
(Kábeltévé, Internet.) Ár: 60e Ft/hó +rezsi, egy havi kaucióval.
Tel: (20) 914-2007

* Gödöllőn, Szt. János u. 42-ben 1. em. erkélyes 59 nm-es konvektoros, bútorozatlan lakás hosszútávra kiadó. Tel: (30) 9519-619

* Gödöllői tavak mellett kétszobás családi ház hosszú távra
kiadó. Érd 06-30-213-4882
* Gödöllőn, az EGYETEM TÉREN 2 szobás, felújított, részben
bútorozott, 64 nm-es lakás hosszútávra kiadó. Ára: 48.000./hó + 1 havi kaució + rezsi. Tel: (20) 422-2998
* Családi háznál bútorozott, jól hőszigetelt kis garzon kiadó.
Kocsi beállás, konvektoros fűtés. 30.000 Ft/hó +alacsony rezsi
+ kaució. Tel: (20) 488-0584
* KIADÓ 2 SZOBÁS, GÁZKONVEKTOROS LAKÁS. 1 havi kaució.
Tel: (30) 609-8707
* Gödöllő központjában 3 szobás földszinti, utcai bejáratú
lakás egyedi fűtéssel 80e Ft/hó, ill. ugyanitt 2 szobás 56 nmes lakás irodának is kiadók. (30) 9617-621
* Gödöllőn kiadó 110 nm-es összkomfortos, kertes családi ház.
Irodának is. Tel: (20) 573-3189
* Remsey krt-on cirkófűtéses 76 nm-es 3 szobás I.emeleti
lakás kiadó 70 EFt/ hó bérleti díjért 20-772-2428
* Kiadó luxusiroda Gödöllő központjában 130 nm, autóbeálló
250 EFt/hó 20-772-2428
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ÜZLET, IRODA, GARÁZS
* Gödöllőn a belvárosban 31 nm-es üzlethelyiség KIADÓ (100
eFt+ÁFA). Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllő központjában, a Remsey körúton 47 nm -es
üzlethelység kiadó. Érd.: 30/588-5889
* Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-60-80-100 m2-es legjobb
helyen a Kossuth L.-Dózsa Gy.u. sarkán liftes-házban, klímával.
Ár: 1.200,-Ft/m2+Áfa Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu
* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllő belvárosában a Petőfi téren, új építésű, 52 nm-es
riasztós, légkondícionált üzlethelyiség kiadó. Kiváló irodának is!
Külön tárgyaló,raktár rész! Tel.: 20/3464-718.
* Gödöllőn, a Kossuth Lajos utca 52-ben, az Ambrus körútra
nyíló garázs eladó. Iá.: 2,2 mFt. Tel.: 30/336-2683.

* 33 éves nő Gödöllő és környékén ügyintézői vagy recepciós állást
keres. Áruterítés, személyfuvarozás is érdekel! H-P-ig 7-16-ig.
Érettségi, mobil, kocsi van! Ajánlatát 10-16-ig várom: 20/586-6848
* ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT VÁLLALOK, szgk és
utánfutó van. (a mindenes) Érd: (20) 486-2747
* UTAZÁSI IRODÁNKBA ÉRTÉKESÍTŐ MUNKATÁRSAT
KERESÜNK. Részletek: www.sissytravel.hu Önéletrajzokat a
Gödöllő pf:420 címre várjuk.

* Gödöllő központjában 90 nm-es üzlethelyiség kedvező áron
kiadó. Tel.: 20/9421-768
* Gödöllő belvárosában 30 nm-es üzlet hosszútávra kiadó.
(Eddig ügyvédi iroda volt.) Érdeklődni: (20) 3-303-396
* Gödöllő központjában, Petőfi téren üzlethelyiség kiadó.
(Udvari, 30 nm.) Tel: (30) 346-5408

* Gödöllő központjában lévő Szépségszalonba FODRÁSZT,
MŰKÖRMÖST KERESEK. Tel: (30) 4963172
* Gödöllői Villamossági – műszaki szaküzletbe ELADÓT
felveszünk. Előny: kereskedelmi és/vagy boltvezetői
végzettség, gödöllői lakhely. Tel: (30) 9-672-654
* Üzletvezetői végzettséggel rendelkező pultos lányokat
keresünk pomázi sörözőbe. Tel: (20) 492-3044
* Gödöllői kávéházba gyakorlott, szakképzett felszolgálót
felveszünk. Érd: (20) 322-0372
* Gödöllői Arzenál áruház nem dohányzó munkatársat keres
KARBANTARTÁS, ÁRUMOZGATÁS munkakörbe. Meghallgatás
délutánonként 16-17 óra között.
* Házak, épületek takarítása, ablakpucolás, vasalás megegyezés szerint. Megbízható, gyors, pontos, leinformálható,
erkölcsivel rendelkező középkorú hölgy személyében. Éjjel-nappal hívható: 20/216-3138

* Gödöllő központjában, a Petőfi udvarban 54 nm üzlet 2010.
januártól kiadó. Érd: (70) 535-4474
* DÁNY főútvonalán vendéglátó-ipari egységnek átalakított
lakóház kiadó nagy udvarral, utcafrontos parkolóval! Tel: (70)
779-2131, (70) 779-2199
* Felújított, tágas (42 m2) garázs fele a Szőlő utcában
hosszútávra egy megbízható autótulajdonosnak január 1.-től
kiadó. Érd: 28/412-068, 20/3682-240
* A Remsey körúti mélygarázsban kocsi beálló eladó vagy kiadó.
Eladási irányár: 1.300.000 Ft. Tel: (30) 273-3452, (28) 418-893
ÁLLÁS
* Szakképzett, jogosítvánnyal rendelkező villanyszerelő jelentkezését várjuk. Érd.: 30/588-5889
* A turai Tamás Patika gyógyszerész és szakasszisztens
munkatársat keres, mielőbbi belépéssel. ötnapos munkahét,
ügyelet nincs. Tel.: 70/381-5973.
* Önállóan dolgozni tudó, jól hegesztő, VÍZ-, GÁZ-,
FŰTÉSSZERELŐKET keresek azonnali kezdéssel. Tel: 70/5372043, 20/919-6250

* CNC gépkezelőket keresünk budapesti munkahelyre. Kiemelt
bérezés! Szállás, utazás biztosított. Érd: 9-16h-ig (70) 6209-901
* Vidám, fiatal autóval rendelkező MASSZŐR elhelyezkedne 4
órás állásban. Idős, beteg emberek ellátását is vállalja. Tel: (28)
418-005 este 6-21-ig „…az emberekhez jó akarat.”
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* GÉPÉSZETI SZERELŐ. Mezőgazdasági automatizálással
foglalkozó cég munkatársat keres állattartó technológiák gépészeti
szerelésére, szervizelésére hazai és külföldi projektekhez. A munka
esetenként tartós távollétet igényelhet. Feltételek: jó vezetői
készség, kommunikációképesség angol nyelven, jogosítvány, villamos ismeret. Előny: villamos tapasztalat. Jelentkezését szakmai
önéletrajz leadásával várjuk a caliper@caliper.hu címre. Bővebb
információ: +36(28) 510-985
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SZOLGÁLTATÁS

* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy
más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30/851-8763.
* Műszaki vizsgáztatás, zöldkártya soron kívül. Tel.: 20/2049-003
* Lakások, házak teljes körű felújítását vállalom. Érd.: 0670-5912776
* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók,kis- és középvállalkozások részére.Ezen kívül Könyvvizsgálat,cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Mondja marha,
mért oly bús?
…. olcsóbb a hal, mint a hús – plakátszöveg a
harmincas évekből, állítólag Karinthy ötlete
volt. Ma már nem olcsóbb a hal, a jó minőségű
hal drágább. Akkoriban sokkal több halat
ettünk, talán 40 éve, hogy halfogyasztásban
Európában az utolsó helyre estünk vissza. A
környező országokban 4-5-ször, Portugáliában
tizenötször annyi halat esznek, mint nálunk.
Pedig a hal fontos táplálék. Olyan többszörösen
telítetlen zsírsavakat (omega-3) tartalmaz, amelyeket az emberi szervezet nem tud előállítani.
Ezért, hogy a grönlandi eszkimók vagy a japán
halászok között jóval kisebb arányú a szív- és
érrendszeri betegségek előfordulása.
A halak húsa laza szövetszerkezetű, könnyen
emészthető, diéták fontos eleme. A halhús színe
szerint beszélünk fehér-, illetve barna húsú
fajokról. A fehérek gyengébb, a barnák erőteljesebb fűszerezést kívánnak. Megkülönböztetünk
még sovány és zsíros húsú halakat (előbbiek
zsírtartalékaikat a hasüregükben, a belek között
tárolják, s így attól a bontásnál meg lehet
szabadulni, az utóbbiak inkább az izomszövetükbe építik be a zsírt).

A rántott és sült hal valamint a halászlé után
sokan megakadnának a magyar halételek felsorolásánál. Ám lehet sütni burokban (tészta
vagy zöldség), sokféle mártással gazdagítani
(nálunk népszerü a fogas, kapros, gombás,
tejszínes rákraguval vagy a harcsapaprikás
tésztával).
Felmérésekből származó érdekes adat, hogy a
lakosság 77%-a alapvetően szereti a halat,
fejlődésre tehát van lehetőség. Változásra akkor
van igazán esély, ha felnő egy olyan generáció,
amelyik már „otthonról hozza magával” a heti
halfogyasztás szokását. Szezonális halfogyasztók vagyunk, Karácsonykor és Húsvét
táján kerül tányérra az éves mennyiség közel
negyven százaléka. A pogány hitvilágban az
örök élet, soha meg nem halás jelképe lett,
mivel régen az emberek azt hitték sosem alszik.
A keresztény szimbolikában a hal Jézus
Krisztust jelenti. Böjti étel, fogyasztásával
tanítását követjük. A hal megjelenése az asztalon hagyomány Karácsonykor. Örömmel
segítünk elkészítésében, házhoz szállításával.
Legyen mindenkinek békés, kegyeletteli
Karácsonya!
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu
(x)

* Full House Ételbár és Pizzéria ! Extra finom pizzák! Kiváló magyar
alapanyagból készült ételek! Péntekenként koktél parti , karaoke és
konga show! Naponta 12-től 15h-ig napi menü! Bővebb információ:
www.jopizza.hu (20) 966-5500 2100.Gödöllő, Szőlő u.5. a Csíkos
ABC-vel szemben!
* 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

* Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Tel: (28) 407-122.
* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/5562653, E-mail:info@ili.hu
* FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, megbízható és olcsó. Női
hajvágás: 1500 Ft. Festés: 1000 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft.
Gyermek hajvágás: 500 Ft. Hívjon bizalommal! (70) 280-2276
* DELL’EDERA MÁRTA GYÓGYMASSZŐR. Szeretettel várja régi
és új vendégeit. Frissítő – relaxáló gyógymasszázs, fogyasztó
cellulit kezelések. Bérletvásárlási lehetőség. Kossuth L. u. 2426 (Parkolási lehetőség az udvarban, Fog RTG mellett.)
Bejelentkezés: 70/522-4063
* MASSZÁZS! Tibeti masszázs, nyirokmasszázs, gyógy és sportmasszázs! (Erotikamentes.) Ajándékutalvány és bérletvásárlási
lehetőség! Simon Csilla (70) 333-5478
* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Tel: (30) 333-9201
* MASSZÁZS! Svéd-, relax-, cellulit-, csokoládé-, talpmasszázs.
Szeretettel várom vendégeimet kedvező árakkal. Aki a hirdetést felmutatja 500 Ft kedvezményt kap. Ouerfelli Seif: 30/4963-172
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása. DECEMBERBEN 30%-s kedvezmény a munkadíjból!
www.kalyhasmester.hu Tel: (20) 5231-094
* Szeretettel várom Kedves régi és új vendégeimet új helyen,
kibővült szolgáltatásokkal, karácsonyi akciókkal, sminktetoválás,
gyógynövényes mélyhámlasztás, RF-s ránctalanítás, tartós szőrtelenítés, mezoterápia. Szántóné Bea: (30) 304-4244
* REDŐNYÖS – készítés – javítás + szúnyoghálók + harmonika ajtók. 06-20-9-943-145
* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: (20) 9527-289, (28) 476-229

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák ingyenes
helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 06 20 423-4828, www.interiortrans.hu

* Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása, talp
masszázs. 25 év szakmai gyakorlat. Nyugdíjasoknak 1000 Ft.
Bárándi József (20) 532-7275

* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel: (30) 302-4622.
www.csoszereles.hu

* LAKÁSFELÚJÍTÁS, BURKOLÁS. (30) 294-2004

* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: (30)
9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi
mérés jegyzőkönyvvel. Tel: (20) 9370-199
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON,
MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnepnapokon is. T:
(20) 411-7473 Köszönjük bizalmát!

* REDŐNYÖS – készítés – javítás + szúnyoghálók + harmonika ajtók. 06-20-9-943-145
* „Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipphopp majd én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK
JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE,
MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. (20) 2038-718
* ASZTALOS MUNKÁK, RESTAURÁLÁS, BÚTORJAVÍTÁS ÉS
KÉSZÍTÉS. Tel: (70) 533-5859
* Lakatos munkákat vállalok, átalakításokat is. Tel. (20) 562-5015

* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása,
talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel: (70) 613-5662.

* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
(20) 2852-804

* Kaputelefon, riasztó, garázskapu szerelés, javítás 2 órán belül.
Tel: (20) 9-177-555

* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid
határidőn belül. Tel: (70) 944-2377
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* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javításacseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth
László. Tel: (30) 9229-553.

Utazni jó!

* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel: (20) 9133-165

Kedves Olvasóink!
Az évvégi jókedvre hangolódva ezúttal egy
utazási TOTÓ-val lepjük meg Önöket,
akinek kedve tartja játsszon velünk és nyerjen
egy TUI ajándékcsomagot!

* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden, ami
festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs munkák.
Tel: (30) 386-4456
* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés
megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.
* Bérsüti sütés! Szeretné meglepni szeretteit, vendégeket vár, vagy
lagziba készül, de nincsen ideje sütni? Süteménye elkészítését elvállalom! Érd.:30/851-8763.
OKTATÁS
* Klasszikus gitároktatást vállal diplomás zenetanár és művész.
Tel.: 20/330-71-23
* Angol nyelvvizsgára felkészítő kurzus indul max. 4 fős csoportoknak, kezdő és haladó szinten! Tel.: 70/411-5841
* TOP-TAN: Angol és német kezdő, újrakezdő és középfokú
nyelvvizsgára és érettségire felkészítő tanfolyam indul januártól.
Jelentkezés már most: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-224-75-63.
* TOP-TAN: Kedvezményes senior német középhaladó tanfolyam indul jelentkezés után azonnal. Tel: 28-423-744, mobil:20/537-42-78.
* TOP-TAN: Korrepetálás, érettségire, magántanulók vizsgára való
felkészítése matematika, fizika, kémia 30-908-4130.” és angol
(30-372-20-26) és német tantárgyakból. MAGÁN TANULÓSZOBA
5-10. osztályosoknak. További információk: 28-423-744
* TAI CHI oktatás Gödöllőn kezdők és haladók részére, folyamatos
bekapcsolódási lehetőséggel. Érd: (20) 544-8021
* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ nyelvtanfolyamok
MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és gyerekek
részére egyaránt, 510 Ft/óra díjtól. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő,
Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 2O/ 543-1775. Az I.L.I. Gödöllő egyik
legrégebbi és legjobb nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai
Egyesülete által is AJÁNLOTT nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)
* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden
korosztálynak. Egyéni és kiscsoportos. Egész nap. Fordítás.
Érd: (30) 611-0036 Kollarics Katalin
* ANGOL és NÉMET nyelvoktatás, korrepetálás, nyelvvizsgára
felkészítés. Első óra ingyen! További kedvezmények! Érd: (20)
268-4064, (20) 230-6250
* ANGOL nyelvoktatás, nyelvvizsgára, érettségire felkészítés.
Délelőtti időpontokban is. Takárné Bacsó Márta (28) 430-229,
(30) 49-73-066
ADÁS~VÉTEL
* Eladó: Tölgyfa étkező garnitúra 160x100cm, 280cm re bővíthető, 8 székkel, 150 ezer Ft, banánlevél szófa 120 ezer Ft. Tel.:
30/619-9399
* Eladó 1 db gyermek íróasztal görgős székkel 12.000,- 1 db
rattan fotel 5.000,- Ft, 1 db IKEA zeneszekrény (fekete, üvegajtós) 8.000,- Ft, 4 db Michelin 195/55 nyári gumi alig használt
5.000,- Ft/db. Tel.: 30/6342-172.
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: (28) 412-230
* TÜZIFA ELADÓ! Kiváló minőségű csertölgy tüzifát kínálunk
kuglizva vagy méterben, telephelyen vagy mázsálás után
(Gödöllőn ingyenes) kiszállítással! Tel: (20) 936-7314
* Kiállításokból visszamaradt KEREKES háztartási kukák eladóak.
Méretek: - 80L: 5.500 Ft, - 120L: 6.000 Ft, - 240L: 8.500 Ft.
Szállításban segítünk. Tel: (20) 32-99-695

* FENYŐFA ELADÓ! 2 db 3,5 m-es formás ezüstfenyő, igény szerinti kivágással eladó. Tel: (20) 4359-650
* Az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet gödöllői
területén eladó bruttó 300 m3 akác, tőáras tüzifa-kitermelés,
vágástakarítással 7.500 Ft/m3 áron. Érd: (70) 426-1298
* Eladók tüzelésre alkalmas deszkák, lécek, raklapok. Tel: (20) 9354-687
* Gyors varrógép és interlock eladó. Tel: (28) 412-335, -16 órától:
(20) 770-5393
* Eladó Bioptron lámpa új állapotban, ár: 80.000 Ft, színszűrők
40.000 Ft. Tel: (30) 212-6390
* Sony nagyképernyős tévé, ivóvíz tisztító (original), elektromos vízforraló, Videoton (Infracolor) tévé, 11 kg-s gázpalack eladó. Tel: (28)
410-272
* TÉLI MADÁRELESÉG apró, tört szemű napraforgó, kismadarak
kedvence a készlet erejéig fél áron kapható. Gödöllő, Asbóth S. u. 9.
ÁLLAT
* Október 19-én született fajtatiszta fekete puli kölykök eladók! A
szülők is megtekinthetők a helyszínen. Érd: (28) 412-045
* Puli kiskutyák eladók. November 5-én születtek, karácsony előtt
elvihetőek 10 ezer forintért. Gyönyörűek, fehér és zsemleszínűek.
Féléves szukák is kaphatók. (30) 452-6259
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Az Egyesített Szociális Intézmény eladásra kínálja a Mitsubishi L
300 BUS B típusú autóját. Az autó adatai: évj.:1992., 233.000 km,
műszaki vizsga érv.: 2010.09.30., 1997 cm3, ár: 300.000 Ft.
Megtekinthető: 2100 Gödöllő Ady Endre sétány 56. (érd. Pásztor
Katalin gazdasági vezetőnél 28-512-406)
EGYÉB
* AKCIÓS TEREMGARÁZS Kossuth L.u.-ban. 1,5 MFt. Major Zoltán
0670/77-33-222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34. www.perfektotthon.hu
* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
* Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület keres
családokat, házaspárokat NEVELŐSZÜLŐI FELADATRA. Érdeklődés: gyermekmento2009@freemail.hu Tel: (30) 520-5087
* 154/65 55 éves nő, megismerkedne korban hozzáillő vidám 5060 év körüli (átlagos) férfivel. Tel: (30) 847-1319
* Minden kedves érdeklődő társkeresőnek 2010-ben is segítek a
párkapcsolatok kialakításában. Időpont egyeztetés, bizalmas
beszélgetés, személyre szabott közvetítés. Az ünnepekre kívánok
szeretetteljes Áldott Karácsonyt, és sikeres Boldog Új Évet. „Éva”
20/967-4009, 30/228-4096
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül
a termelőtől! Akácméz, akác-hárs 1200 Ft +üveg, selyemfűméz
1060 Ft/kg + üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel:(28) 417913
* ALMA VÁSÁR. Idared, KR 11-es 80-120 Ft/kg. Cím: Gödöllő,
Erkel F. u. 1. Tel: (28) 411-298, (20) 4359-650
* Üdülési utalványt vásárolok. (30) 434-1101

TOTÓ

1. Hol épült az első európai földalatti vasút?
1. London X. Berlin
2. Budapest
2. Mikor épült a csarodai román kori templom? 1. XIV. sz. X. XVI. sz. 2. XIII. sz.
3. Svájc melyik országgal nem határos? 1.
Luxemburg X. Lichtenstein 2. Németország
4. Mit neveznek Görögország sziklaerdejének? 1. Akropolisz oszlopai X. Delphoi
jóshely 2. Metéora
5. Mit jelent az izlandi „geysir” szó? 1. forróvíz
X. gőz 2. kilövellés
6. Mi Venezuela fővárosa?
1. Karachi
X. Caracas
2. Valencia
7. Milyen fennhatóság alá tartozik Aruba?
1. Hollandia X. Egyesült Királyság
2. Venezuela
8. Hol találhatóak a azca-vonalak? 1. Peru
X. Chile 2. Ecuador
9. Melyik – a Seychelles Köztársasághoz
tartozó – terület került fel a Világörökséglistára? 1. Aldabra-szigetek X. La Diguesziget 2. Desroches-sziget
10. Melyik sziget nem tartozik Francia
Polinéziához? 1. Bora-Bora X. Huahine 2. Haiti
11. Mi Krabi? 1. rákfajta X. indonéz
ételkülönlegesség 2. thaiföldi üdülőhely
12. Hogy hívják Ayers Rock-ot az ausztrál
bennszülöttek (aborigók)? 1. Uluru X. Kata
Tjuta 2. Arkoza
13. Mi Jordánia államformája? 1.
népi
demokratikus köztársaság
X. hasemita
királyság 2. iszlám köztársaság
+1. Melyik országhoz tartozik Gotland
szigete? 1. Németország X. Svédország 2. Dánia
A megfejtéseket az info@sissytravel.hu címre
várjuk, névvel és telefonszámmal!
A helyes választ beküldők között 1 db TUI
ajándékcsomagot sorsolunk ki. Beérkezési
határidő: 2009. december 29. Nyilvános sorsolás
időpontja, helyszíne: 2009. december 31. 12 óra,
Sissy Utazási Iroda – Gödöllő, Petőfi tér 16.
Békés boldog karácsonyt és utazásokkal teli új
esztendőt kívánunk!
Sissy Utazási Iroda
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A Trafo Club belépőjét nyerte: Dr. Kovács Zsoltné
(Vasvári Pál u. 6.), Matisz József (Tölgyfa u. 11.)
A Happy Box 2000 Ft értékű vásárlási utalványát
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási nyerte: Köteles István (Szent János u. 30./B)
utalványát nyerte: Tihanyi Bernadett (Szabadság A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Som János (Rózsa u. 33.)
tér 12-13.), Sajtos Ferencné (Deák F. tér 2.)

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2010. JANUÁR 6.

A Pelikán Rádió
hirdetésszervezőket keres!
Olyan agilis, profit- és sikerorientált jelentkezőket
várunk, akik minimális
média-hirdetésszervezői
gyakorlattal, és remek üzleti
érzékkel rendelkeznek.
A önéletrajzokat a
pelikan.radio936@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Pelikán Rádió 93,6
A mi rádiónk

