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Gödöllőt és a város történetét bemutató
fotókiállítás nyílt december 11-én,
szombaton testvérvárosunkban, Beregszászon.
(5. oldal)
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Rekviem a szerelemért címmel oratórium
bemutatót tartottak december 12-én, vasárnap este az Erzsébet királyné szálloda
dísztermében.
(6. oldal)

Nagy siker volt a X. Adventi kastélynapok első hétvégéje; a királyi kastélyban
december 18-19-én is folytatódnak a
programok.
(8. oldal)

Kitűnőnek tartják az elnökségi előkészületeket a diplomaták

Gödöllőn jártak az EU-s nagykövetek
Az Európai Uniós elnökség helyszíneivel ismerkedtek meg a Budapestre akkreditált EU-nagykövetek december 10-én, pénteken. A program
első részében, a királyi kastély dísztermében
Martonyi János külügyminiszter, Gémesi György
polgármester és Gönczi Tibor, a kastély igazgatója tájékoztatta a diplomatákat az uniós felkészülésről. Ezt követően megtekintették a rendezvények helyszínéül szolgáló épületrészeket,
majd a Művészetek Házába látogattak, ami januártól a sajtóközpontnak ad majd helyet. A
program zárásaként az EU-s diplomaták megszólaltatták a Világbéke – gongot.
A királyi kastély dísztermében megtartott találkozón Martonyi János kijelentette, jó döntés volt a gödöllői királyi kastélyt választani a magyar soros elnökség kiemelt helyszínéül, mivel az az unióra jellemző sokszínűséget szimbolizálja. A magyar elnökségi program középpontjában a polgár, az „emberi tényező“ áll, amely a
fő célkitűzéseket is meghatározza –
fogalmazott Martonyi János, olyan
célokat említve példaként, mint a
gazdasági növekedés ösztönzése, a
munkahelyteremtés vagy a romák integrációja. Mint kiemelte: a magyar
elnökség különösen nagy hangsúlyt
kíván helyezni a bővítésre, a nyugatbalkáni térség integrációjára és a keleti partnerség-program részes államaira, mivel az unió ezáltal is megerősítheti globális szerepvállalását. A
jelenlegi belga elnökség jó munkát

végzett, de Magyarországra is
sok komoly feladat vár 2011
első félévében –
hangsúlyozta,
hozzátéve: az
elnökség igen
nagy kihívást jelent az országnak. A miniszter köszönetet
mondott mindenkinek, aki hozzájárult a kastély átalakítási munkálataihoz, és különösen Gémesi György
gödöllői polgármesternek fejezte ki
háláját. Kijelentette, biztos abban,
hogy a helyszíneken minden időre készen lesz.
Gémesi György örömét fejezte ki,
hogy hosszú évek munkájának eredményeként Gödöllő és a királyi kastély

alkalmassá vált arra, hogy fél éven keresztül Európa egyik központja lehessen. Mint mondta, a település az
ország egyik legdinamikusabban fejlődő kisvárosává vált, aminek stabil
gazdasági háttere a megerősödött magyar kis- és közepes vállalkozásokon
és az ide letelepedett multinacionális
ipari vállalatokon alapszik. Köszönetet mondott Martonyi János külügy-

miniszternek, aki már a kormányváltás
előtt támogatásáról biztosította Gödöllőt, és hitt abban, hogy időben készen lesznek a szükséges felújítások.
A polgármester megköszönte Révész
T. Mihálynak, a kastély korábbi
igazgatójának, és a kivitelezőknek is
a rendkívül feszített tempójú munkát,
amit az elmúlt hónapokban végeztek.
(Folytatás a 3. oldalon)

2017 –Újabb rendezvény

Világjátékok
Az Európai Uniós elnökséget
követően újabb nagyszabású
rendezvény megszervezésére
esélyes városunk. December 7én, kedden villámlátogatást tett
Magyarországon Ron Froehlich,
a Világjátékok Nemzetközi Szövetségének elnöke, aki sűrű
programját követően elmondta:
jó esélyt lát arra, hogy Budapest
és Gödöllő rendezhesse a 2017es Világjátékokat.

A Nemzeti Sportszövetség (NSSZ) évértékelő sajtótájékoztatóján Gémesi
György elnök, Gödöllő polgármestere
hangsúlyozta, hogy a pályázat benyújtásához a legfontosabb a kormány garanciája, továbbá a két város és a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) támogatásának megszerzése. Mindezekre a
korábbi tárgyalások, illetve Ron
Froehlichnek Tarlós Istvánnal, Budapest főpolgármesterével, Molnár Zoltán MOB-főtitkárral és Szekeres Pál
helyettes államtitkárral folytatott megbeszélései alapján minden remény meg(folytatás a 3. oldalon)
van.
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Beszélgetés Gönczi Tiborral, a királyi kastély új igazgatójával

Bizonyítanunk kell a következő félévben
December 7-től új igazgatója
van a Gödöllői Királyi kastélynak. Gönczi Tibor azonban
nem idegenként érkezett a patinás falak közé, két elődjének
a munkáját is segítette, így jól
ismeri a kastély helyzetét.
– Néhányan talán meglepődtek az
Ön kinevezésén.
– Immár több mint 5 éve a kastély
igazgatóhelyetteseként
dolgozom.
Még Körösvölgyi László igazgatósága idején érkeztem, és az elmúlt időszakban végig együtt dolgoztam Révész T. Mihállyal. Sőt, a kettőjük
időszaka közötti „interregnumban”
igazgatóhelyettesként nekem kellett
ügyvezetőként ellátni a feladatot. Érdekes időszak volt, mindenhez felügyelő bizottsági jóváhagyás kellett,
még ahhoz is, hogy egy lebetegedő
munkatárs helyére egy fő félállású takarítót felvegyünk… Szóval, lehet,
hogy némelyeknek meglepetést okozott, de, ha ez a kétkedőket megnyugtatja, én is sokáig gondolkoztam
azon, hogy a felkérést elfogadjam.
– Miért?
– Két okból is. Az egyik, hogy
nagyszerű közegben dolgozhattam az
elmúlt 3 évben. 2008 januárja óta
Projektmenedzserként dolgoztam a
polgármesteri hivatalban. Az én feladatom volt a pályázatok sikerre vitele.
Szerintem az eredmények alátámasztják, hogy a befektetett munka sikerre
vezet.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy
minden kollégámnak megköszönjem
azt a segítséget, mellyel megtámogatták a munkámat, közös munkánkat,
ami rengeteget jelentett. Aki ismeri a
pályázatok világát, tudja, hogy kritikus határidők szorítása alatt kell dolgozni, néha egészen extrém elvárásoknak megfelelni. Mégis minden hivatali dolgozó vette a fáradságot,
hogy besegítsen, ha kértem. És természetesen örömteli érzés, hogy a
képviselő-testület is minden esetben
támogatta a pályázatokat.
Külön köszönet jár ugyanakkor dr.
Gémesi György polgármester úrnak
és dr. Nánási Éva főjegyző asszonynak, akik töretlen bizalommal hittek a
sikereinkben. Igazolja a befektetett
munkát az a sok mosolygó arc, amit
például a múlt héten láttam az új Zöld
oviban, vagy a formálódó Szabadság
tér és a Művészetek Háza, mely nyitás után egyből fontos funkciót fog
betölteni.
A másik, hogy természetesen látom
a fejlődést a kastélyon belül, hiszen
részt vettem a pályázatok összeállítá-

sától kezdve mindkét kiemelt projekt
megvalósításában, ugyanakkor a működés vonatkozásában sok a tennivaló.
– Mire gondol?
– Elsősorban arra, hogy végre el
kellene már dönteni, hogy mit szeretnénk kezdeni közép- és hosszútávon

is a kastéllyal. Ez elsődlegesen a
többségi tulajdonos döntési kompetenciája. Én a magam részéről úgy látom, hogy az a helyzet, amiben mindkét elődömnek, Körösvölgyi és Révész uraknak dolgozniuk kellett, méltatlan a helyzethez, méltatlan a kastélyhoz. Ezért fogadtam örömmel azt
a kastély felügyelő bizottsága által
megfogalmazott elvárást, hogy az
ügyvezető állítsa össze a kastély finanszírozási módjának koncepcióját.
Ez összefügg azzal is, hogy az ügyvezetői kinevezésem 2012. június 30-ig
szól. Ha ennyi idő alatt nem sikerül
dűlőre vinni a dolgot, akkor nem biztos, hogy én kellek erre a feladatra.
Gyönyörű a közeg, komoly fejlesztési
előrelépések történtek, öröm belépni
a kastélyba, de, ha a finanszírozást
nem sikerül stabil alapokra helyezni,
akkor megy tovább a „szélmalomharc”.
Azt is hadd említsem meg, hogy
olyan személyt követek ebben a székben, akivel komoly emberi kapcsolatot alakítottunk ki és aki megtisztelt
azzal, hogy a barátságába fogadott.
Köszönet Révész T. Mihály úrnak az
elmúlt időszakért. A Tanár úr sokat
tett a kastélyért és Gödöllőért az elmúlt 5 év alatt.
– Előttünk az uniós elnökség.
Képes lesz megfelelni a kastély az
előbb elmondottak alapján a feladatnak?
– Természetesen. Nem tehetünk
mást, ez a kastély, ez Gödöllő és az
ország érdeke is. Szerintem most jön

a legnehezebb rész. Ugyanis a lovardával gyakorlatilag egy új épület
kerül a birtokunkba, amit még
egyikőnk sem próbált ki. És itt kell
megállnom egy pillanatra. Mindenképpen köszönettel tartozunk a kivitelezésben közreműködőknek, a fővállalkozónak, az alvállalkozóinak és
a beosztottaknak. Fantasztikus, amit
az elmúlt négy hónapban teljesítettek.
Szóval be kell laknunk az épületet, be
kell próbálni. Csak egy példa: december második felében érkeznek a Külügyminisztérium által beszerzett bútorok. A kollégáimnak be kell tanulniuk az összeszerelésüket, tárolásukat, mozgatásukat, hogy amikor már
élesben megy a dolog, akkor ebben ne
legyen fennakadás.
De ugyanez a helyzet a kastélyon
belüli vendégirányítás, tájékoztatás
kérdésével, vagy azzal, hogy mindig
legyen szappan a mosdóban. Olyan
helyzetben kell majd mozognunk,
amiben eddig soha egyikőnk sem
tette, ráadásul úgy, hogy a hibázási lehetőség a legkevesebb legyen.
Bízom a kollégáim elhivatottságában és szaktudásában, nélkülük
ugyanis ez az egész nem fog működni.
– Mondjon néhány szót a terveiről!
– Másfél éves időszakra nehéz komoly koncepcióval kirukkolni. A pálya adott, ami mentén mozogni kell:
uniós elnökség feladatainak sikeres
megvalósítása, aztán itt van előttünk a
Barokk Év, amelynek városi programjaihoz szervesen kapcsolódik a
kastély is számos programmal. Jövőre Liszt évforduló is lesz, szeretnénk
méltóképpen megünnepelni.
Mint azt a nagyköveti látogatáson
is elmondtam, tovább szeretnénk haladni a felújításokkal, bízom benne,
hogy lesz ehhez megfelelő pályázati
konstrukció. Szeretném továbbá, ha
néhány nagyobb szabású kiállítás előkészítésében előre tudnánk lépni. Hiszen az elnökségi időszak elmúltával
is itt marad egy csodálatos, egyedi
hangulatú lovarda, amelynek funkcióját épp a kulturális célú hasznosítás lehetősége adja.
Ezzel párhuzamosan pedig nekiállunk a működési/működtetési koncepció kidolgozásának, remélve,
hogy állami oldalról is komolyan
gondolják, hogy a gödöllői királyi
kastély hosszútávon képes betölteni
egy állami protokoll rendezvényhelyszín szerepet. Ehhez kell bizonyítanunk az előttünk álló félévben.
tj

Ő is tudja...
ÜNNEPI MEGJELENÉSEK
Tájékoztatjuk tisztelt
olvasóinkat a Gödöllői Szolgálat
ünnepi megjelenéséről, és a
hirdetésfelvétel nyitva tartásáról:
2010. decemberi utolsó
megjelenés: december 22.
2011. januári első
megjelenés: január 19.
Az ügyfélszolgálat és a
hirdetésfelvétel
2010. december 17 –től zárva.
Nyitás: 2011. január 5.

Nézze meg ön is, az európai uniós elnökség
sajtóközpontját!
A múlt héten az európai uniós országok Budapestre akkreditált nagykövetei megtekintették a leendő uniós
helyszíneket, így a hét végén átadásra
kerülő Művészetek Házát is. Az épület
műszaki átadás-átvétele már december

lesztése, integrált településfejlesztés
Pest megyében” című pályázatán a
„Gödöllő ökovárossá válásának első
lépése: A városközpont arculatának és
infrastruktúrájának integrált fejlesztése” című, módosított tartalmú pályázatával 936 millió forint összeg
támogatást nyert el.
Ezen belül a Művészetek Háza
energiahatékony és funkcióbővítő átalakítására támogatási
forrásból és önerőből álló –
nettó 364.222.000 forint keret
állt rendelkezésre. A pályázatban vállalt műszaki tartalmon
felül az önkormányzat további
nettó 54.000.000 forint saját
Már az utolsó simításokat végzik erőt biztosított a színházterem
elején megkezdődött, a hét végén pe- légtechnikai korszerűsítésére.
dig – ha csak ideiglenesen is – váro- A megújult intézmény átadására 2010.
sunk lakói is megtekinthetik a Főtér december 19-én, 14 órakor kerül sor.
program keretében korszerűsített léte- Az ünnepséget követően lehetőség
sítményt, ami januártól az Európai nyílik az épület megtekintésére, amire
Uniós Elnökség rendezvényeinek saj- a szervezők mindenkit szeretettel várbj
nak.
tóközpontjaként szolgál majd.
Mint ismeretes, Gödöllő önkormányzata, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
„Pest megyei településközpontok fej-

Nem okozott fennakadást a téli idő

Hideg, hó – folyamatos munka
Nagy erőkkel dolgoztak a VÜSZI szakemberei a hét végén, így sehol sem okozott fennakadást a téli időjárás. A délelőtt megkezdődött havazás miatt folyamatosan dolgoztak a szórógépek, végezték az útburkolat sózását, majd a
kora délutáni órákban a járdák és buszmegállók kézi takarítását is elvégezték.
Még éjjel is takarították az utakat, a hóügyelet munkatársai a gépekkel váltott
műszakban végzeték a csúszásmentesítést, egészen a vasárnap reggeli erős olvadásig.
– Mennyire kapcsolódtak be a hóeltakarítási munkába az ingatlantulajdonosok? – kérdeztük Zdenkó Páltól,
a VÜSZI részlegvezetőjétől. Hiszen az
elmúlt hetekben többször is felhívtuk a
figyelmet arra, hogy az ingatlanok előtt
a tulajdonosoknak, illetve a lakótelepeken a közös képviselőknek kell gondoskodni a csúszásmentesítésről.
– Tekintettel arra, hogy ez a hétvége egy
munkanapnak nyilvánított szombattal

kezdődött, így nem tapasztaltam különösebb problémát. Azt azonban a korábbi évek tapasztalatai alapján elmondhatom, hogy sajnos jellemző, hogy az üzletek bérlői, tulajdonosai sokszor elfeledkeznek arról, hogy szombaton és vasárnap is el kell takarítani a havat a járdáról. Márpedig az elmúlt télen, és az
idén is általában a hétvégeken hullott le
nagyobb mennyiségű hó.
***
Már csak néhány nap van hátra, és ismét
járhatóak lesznek az aluljáró lépcsői a
Művészetek Háza felőli oldalon. A múlt
heti nagy vihar megnehezítette a munkákat. A szél megrongálta a munkaterületet takaró fóliát, ehelyett újat kellett
felhelyezni.
A takarás alatt azonban folyamatos a
lépcső felújítása, jelentős részére már
felkerült a burkolat. A tervek szerint a
munka december 21-ig befejeződik, és
22-től ismét használatba vehetik a gyalogosok a feljárókat.
jk

Jól haladnak a geotermikus munkák

Fúrótornyok a 3-as főút mentén
Néhány hete égbe szökő torony köszönti a városunkba érkezőket a 3-as főút
mentén. Az építmény része annak a projektnek, aminek keretében a geotermikus energia hasznosítás felé igyekszik
nyitni Gödöllő.
Mint arról már korábban is beszámoltunk, a geotermikus energia hasznosítása már régóta célja Gödöllő önkormányzatának. A tervek között szerepel, hogy
a távhő szolgáltatást is ennek felhasználásával korszerűsítsék. Horuczi
György, a Pannergy üzletfejlesztési
igazgatója tájékoztatta lapunkat a munka jelenlegi állásáról.
Még az ősszel elkezdődtek a geológiai felmérések, aminek eredményeként
kiderült, itt egy nagyon gazdag geotermikus mező található –tudtuk meg. A
szükséges engedélyek beszerzése után
kezdődött meg a munka, első körben a
terület előkészítése történt meg, majd a
fúrótorony felállítására került sor. Ezt
kövezően érkezett meg a fúró berendezés, majd körülbelül egy hete elkezdődött a fúrás. A számítások szerint egy
hónapon belül érik el a kívánt mélységet. A következő lépés a rétegelemzés
lesz, a hozam- és a vízhőmérséklet feltérképezése. Mindezek mellett már zaj-

lanak a következő fúrás helyének előkészítő munkálatai is.
A helyszínen 300.000 GJ energia kitermelését tervezik, ami Gödöllő teljes
távfűtésének hőigényét fedezi, annak

bővítési lehetőségével, valamint a kastély, illetve az egyetem igényét, és egy
nagy üvegház létesítésére is lehetőséget
biztosít. A hozamtól és a hőmérséklettől
függően 3-4 termelőkút és a visszasajtoláshoz – a tervek szerint – 2 kút fúrását
tervezik. Mint azt Horuczi György elmondta, a projekt szempontjából rendkívül hasznos, hogy a terület olyan közel van a városhoz, hogy megfelelő
technológiával szinte hőveszteség néljb
kül ide szállítható a víz.
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Budapesten és Brüsszelben, meghatározó magyar politikusok több külföldi
látogatást tettek. A magyar elnökség
napirendjével
kapcsolatban
azt
mondta, a témák egy része természe-

mánya van, és úgy tűnik, a gazdaság
megfelelő irányban halad. „Nem látok különösebb okot aggodalomra“ –
mondta. A nagykövet szerint az egyik
legnagyobb feladat az lesz Budapest
számára, hogy az EU 27 tagállama
között egyetértést alakítson ki, „ez
nagyon kemény munka“.
Ő is kiemelte, hogy a váratlan kihívások elkerülhetetlenek.

tesen Brüsszelből származik, de Magyarország külön hangsúlyt helyez a
keleti partnerség programjára és a
Nyugat-Balkán európai integrációjának segítésére, „ez nagyon jó, előre
fogja vinni Európát“. Szerinte nincs
túlzott hangsúly a magyar érdekeken,
mivel „ezek az ügyek mindannyiunkat érintik“. Ugyanakkor természetesnek mondta, hogy minden ország a
saját régiójára fordít nagyobb figyelmet. Az EU-elnökség legfőbb kihívásairól szólva azt mondta: ezek előre
nem ismertek. Bármi olyan előfordulhat, amit nem látni előre és nagyon
gyors reagálást igényel – magyarázta.
Mads Sandau-Jensen, Dánia nagykövete azt mondta, senki nem tart attól, hogy Magyarország nem lesz képes ellátni az EU-elnökségi feladatokat. Nagy előnynek nevezte, hogy
Magyarországnak nagyon erős kor-

John Deady ír nagykövet azt mondta,
kiválóan felújították a Gödöllői Királyi Kastélyt, a konferenciákra oda érkező miniszterek igazán elégedettek
lesznek a helyszínnel. Lehet, hogy kicsi a tanácskozóterem, de talán nem is
a méret, hanem a szervezés lesz a döntő – tette hozzá. Kifejezte, biztos benne, hogy minden magyar az EU-elnökség mögé fog állni a siker érdekében.
Az EU-elnökség fő kihívásait szerinte
sem lehet előre tudni, „mindig váratlanok“. Szerinte az olajozott elnökség a
legjobb elnökség, amikor senki nem
beszél róla, mert minden rendben működik. Ő is kiemelte, hogy a kisebb államokhoz fűződnek a legjobb elnökségek, mivel sokkal jobban összpontosítanak az ügyek rendezett intézésére, az
elnökségi félév sikerességére, ahelyett, hogy saját érdekeik érvényesítéjb
sével foglalkoznának.

Kitűnőnek tartják az elnökségi előkészületeket a diplomaták

Gödöllőn jártak az Európai Uniós nagykövetek
(Folytatás az 1. oldalról)
Az elnökségi rendezvények helyszínéül szolgáló részeken Gönczi Tibor,
a királyi kastély igazgatója kalauzolta
végig a vendégeket. A kastély törté-

netét ismertetve elmondta, az épület
számos alkalommal adott otthont magas szintű két- és többoldalú megbeszéléseknek, diplomáciai eseményeknek. Az újonnan felújított részek – a
két megújult kastélyszárny, a lovarda
épülete –, valamint a díszterem és a
Barokk Színház igazán méltó helyszíne lesz a következő fél év fontos tanácskozásainak, találkozóinak. Mint
mondta, a helyzet nagyszerűségét
mutatja, hogy a felújításokra az Európai Unió támogatásával került sor,
mely ugyanakkor nem valósulhatott
volna meg a Magyar Állam és Gödöllő Város Önkormányzatának támogatása nélkül.
A kastély után a nagykövetek ellátogattak a szintén most felújított Művészetek Házába, ami az elnökségi
események idején a sajtóközpontnak
ad majd helyet. Itt Kovács Balázs, az
intézmény igazgatója kalauzolta a
vendégeket, akik végül Gödöllő belvárosát keresték fel. Ellátogattak a
Monarchia Rétesházba, majd a Főtéren megszólaltatták a Világbéke-gongot.
***
Kitűnőek a magyar EU-elnökségi előkészületek, de a váratlan helyzetek
kezelése jelenti majd az igazi kihívást
– mondták egyetértőleg az uniós
nagykövetek az MTI-nek december
10-én pénteken, amikor bejárták a felső szintű találkozók helyszíneit.

Jari Vilén finn nagykövet méltatta a
megfelelő ütemben haladó magyar
EU-elnökségi előkészületeket. Kiemelte, hogy Magyarország szakmailag kellően felkészült, erre biztosítékot jelentenek a jól képzett szakem-

berek. Az Európai Unió szerinte
egyik legmélyebb válságát éli át,
részben a globális gazdasági krízis
miatt. A magyar elnökség egyik leg-

dasági kormányzást, a közös energiapolitikát és a keleti partnerség programját nevezte.
Greg Dorey brit nagykövet úgy fogalmazott, az EU-elnökség közeledtével felgyorsulóban vannak a magyar előkészületek. Azt mondta, láthatóan nagy erőfeszítések történtek
azért, hogy Gödöllői Királyi Kastély
a miniszteri tanácskozások látványos
helyszíne legyen. Úgy értékelte, a
magyar EU-elnökség szempontjából
hasznos, hogy az országnak nagyon
stabil, nagy parlamenti többséggel
rendelkező kormánya van, „nehéz az
EU-elnökséget betölteni, ha a hazai
ügyek, esetleges viták elterelik a figyelmet“.
Robert Milders holland nagykövet
viszont arról beszélt, hogy Magyarország időnként túl szerény, nagyobb
hangsúlyt is helyezhetett volna tervezett elnökségi napirendjén a magyar
érdekekre. A nagykövet – aki diplomataként már öt EU-elnökség szervezésében vett részt – azt mondta, Magyarország jó úton halad a sikeres el-

fontosabb feladata ezért a válságkezelés lesz, és nem az előzetes napirend, hanem az események fognak
diktálni. A tapasztalat szerinte az,
hogy a kisebb tagállamok sikeresebben látják el az elnökséget, mert komolyabb erőfeszítéseket tesznek a siker érdekében. Kiemelte, a korábbi
finn elnökségek egyik fő tanulsága,
hogy mindig vannak meglepetések,
amelyeken túl kell jutni. „Bármennyire fel lehet készülni, különböző forgatókönyveket lehet készíteni, mindig
az események a meghatározóak“ –
mutatott rá. A következő félév legfontosabb kérdéseinek az európai gaz-

nökség felé. A sikerességet persze
csak utólag lehet megállapítani annak
fényében, hogy a kitűzött legfontosabb célokat mennyiben sikerül elérni. Megítélése szerint a következő
félév legnagyobb feladata az EU
pénzügyi távlatainak kijelölése lesz,
erről nagyon sok vita van. Ennek
alakításában Magyarországnak döntő
szava lesz, „várni fogjuk, milyen javaslatai lesznek“.
Dorothee Janetzke-Wenzel német
nagykövet szerint Magyarország kitűnően felkészült az EU-elnökségre,
kiemelte, hogy az előkészítés folyamán nagyon sok találkozót tartottak

EU-s elnökség: Visszaszámlálás

sére áll majd. Az
olyan kiemelt rendezvények idején,
mint a január 19-21.
közötti Bel-és Igazságügyi Miniszterek Informális
Ülése, lezárásokra és elterelésekre
elsősorban a 3-as főúton és az Ady
sétányon kell majd számítani.
Az Ady sétányt valamennyi miniszteri szintű tanácskozáson lezárják. Ez a terület, valamint a
Martinovics utca a rendezvény
idején csak az ott lakók számára
lesz megközelíthető. Akinek ez idő
alatt a zeneiskolában lesz dolga, az
időben tájékozódjon, hogy milyen
útvonalon juthat el az épületbe. A
kastély melletti útszakaszon ez idő
alatt tilos lesz gépkocsival megállni.
A lezárási gyűrű átmérője a biztonsági fokozattól függően változik
majd.
A rendezvények idején a lakosság
információ ellátása biztosított lesz.
A gödöllői városi honlap, a Rádió
Aktív 93.6, folyamatosan a legfrissebb tudnivalókkal látják majd el a
lakosságot a rendezvények idején, s
ez időszak alatt lapunk honlapján, a
www.szolgalat.com címen is külön
linket találnak majd az érdeklődők a
legfontosabb, és legfrissebb tudnivalókról.
jk

Fontos tudnivalók januárra
Már csak néhány hét, és
megkezdődnek az Európai
Uniós Elnökség ülései a királyi kastélyban. Mint arról már
korábban is beszámoltunk, a
rendezvények idején forgalmi rend változásra, és elterelésekre is fel kell készülnie a
lakosságnak.
Januárban négy rendezvényre kerül
sor, az elsőre január 13-14-én, ekkor
rendezik ugyanis az ÁÜT (Általános Ügyek Tanácsa) Informális Ülését. Ezt követi 17-18-án a Foglalkoztatási Miniszterek Informális
Ülése, majd 19-21. között a Bel-és
Igazságügyi Miniszterek Informális
Ülése. Ez utóbbi lesz az egyik kiemelt találkozó, ami fokozott biztonsági intézkedésekkel jár majd.
A januári rendezvényeket a tervek
szerint 27-én az EU-USA kétoldalú
találkozó előkészítő ülése zárja,
aminek az ideje alatt szintén jelentősebb biztonsági intézkedésekre
kell számítani. Gödöllő az elnökségi időszakban öt biztonsági szempontból kiemelt tanácskozásnak ad

otthont, a belügyminiszterek tanácskozása mellett a hadügyminiszteri informális találkozó, az USAEU csúcstalálkozó, az ASEM tanácskozás és a Keleti partnerség tárgyalás számít ilyen eseménynek.
Mint arról már beszámoltunk, már
januárban felállítják a rendezvények
biztosítását szolgáló kordonokat,
amiket – mint azt Tóth Csaba, a
Gödöllői Rendőrkapitányság vezető
helyettese a közmeghallgatáson elmondta – nem bontanak majd el teljesen, azokat a biztonsági fokozatnak megfelelően nyitják és zárják az
elnökségi rendezvények idején.
Ami viszont jelentősen érinti
majd a gépkocsival közlekedőket,
hogy a Művészetek Háza parkolója
az elnökségi időszakban kizárólag a
rendezvényre érkezők rendelke-zé-

város, Moszkva, valamint
Wroclaw. Szeretnénk azonban a
2009-es tajvani és a 2013-as kolumbiai játékok után újra Európában megrendezni ezt a nagyszabású sporteseményt. Ráadásul Budapesten és Gödöllőn minden adott a sikeres lebonyolításhoz – idézte Ron Froelich szavait Gémesi György.

Újabb nagyszabású rendezvény

Világjátékok 2017
(folytatás az 1. oldalról)
A főpolgármester ígéretet tett arra, hogy a közgyűlés elé terjeszti a kérdést, s jó esélyt lát
arra, hogy határozat formájában álljon ki a
testület a rendezés mellett. Tarlós István arra
is nyitottnak mutatkozott, hogy Gödöllővel
közösen legyen házigazda, s az IWGA vezetője sem látja akadályát annak, hogy két településen legyenek a versenyek.
Szekeres Pál azt ígérte, tájékoztatja Réthelyi
Miklós nemzeti erőforrás minisztert és a kormányt a Világjátékok részleteiről.
Ron Froehlich az NSSZ-nek adott keddi
nyilatkozatában azt emelte ki, hogy Magyarországon szinte minden létesítmény készen áll
a Világjátékok lebonyolításához. Gémesi
György elmondta, hogy Világjátékok rendezői négy-öt új sportágat beemelhetnek a programba, s ezek közül az egyik biztosan a fogathajtás lesz. Az IWGA első embere december
7-én el is látogatott a Lázár Lovasparkba.
A 2017-es eseményre jövő januárban írják ki a
pályázatot, a végső döntés pedig május 31-én
születik meg.
Budapest és Gödöllő joggal reménykedhet abban, hogy megrendezheti a 2017-es világjátékokat. Annak ellenére, mondom ezt, hogy nagyon komoly vetélytársak vannak, így Fok-

Egy nappal korábban, december 6-án
Gödöllő polgármestere a Lázár Lovasparkban találkozott Lázár Vilmossal, a Magyar
Lovas Szövetség elnökével, 7-szeres fogathajtó világbajnokkal, Lázár Zoltán 6-szoros fogathajtó világbajnokkal, dr. Fehér
Károllyal, a Magyar Lovas Szövetség sajtófőnökével és Szekeres Pál sportpolitikáért felelős helyettes államtitkárral.
Ezen a megbeszélésen is szó esett többek
között arról, hogy a Világjátékok sportágai
közé Magyarország felvenné a fogathajtást
is.
-k-
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Közélet

Mégsem épül meg a logisztikai központ

Eredményes pályázatnak köszönhető programok

Nem lesz Magyar Posta-beruházás

Nyert a Művészetek Háza

Nyáron még arról volt szó,
hogy a Magyar Posta Gödöllőre tervezett központjában kaphat munkát a Sony decemberben bezáró üzemében dolgozók egy része. A Posta azonban a piaci tendenciák miatt letett a beruházásról, így nem
lesz központ. Erről tájékoztatta olvasóit múlt héten az origo.hu. A város vezetése nem
kapott hivatalos értesítést a
döntésről.

Egyre gyakrabban számolunk be
olyan nyertes pályázatokról, amik az
intézmények összefogásának eredményeként valósulhatnak meg. Ilyen a
Művészetek Háza Gödöllő és az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár közös
projektje is, ami 60.648.504 Ft támogatásban részesült. A két intézmény
közösen vett részt az Európai Unió által támogatott TÁMOP pályázaton, és
szerepelt sikerrel, aminek eredményeként iskolán kívüli oktatási alkalmakat – közérthetőbb néven szakköröket, nyári táborokat és számos
egyéb foglalkozást szerveznek a
gyermek- és ifjúsági korosztály számára.
A szakkörök témáját úgy választották ki, hogy 6-18 éves korig mindenki
találjon köztük kedvére valót. Színjátszó szakkör, kézműves foglalkozások, komolyzenéhez kapcsolódó
programok várják majd a diákokat.
Nyári táboraik kínálata is kibővül
három teljesen új témára épülő táborral, amelyek a 12 év feletti korosztálynak szólnak. A pályázati kiírásnak
megfelelve szerepet kap még a tehetséggondozás, valamint foglalkoztató
klub keretében életvezetési és pályaorientációs tanácsadások.
A projekt keretén belül régi tervük
válik valóra a DIÁKSZIGET Ifjúsági
Klub elindításával. Igaz, ez az első
félévben még nem működhet a Művészetek Házában, mert ott az európai
uniós miniszteri ülések sajtóközpontjának biztosítanak helyet, addig a
Szabadság út 23. szám alatt várnak
minden érdeklődőt.

„A beruházás koncepciójának kidolgozása óta eltelt időszak jelentős mértékű változásokat hozott a levélpiacon, ezért a Magyar Posta felülvizs-

gálta álláspontját, és nem tervezi a jelenlegi kapacitások bővítését, így
nem épül új logisztikai központ Gödöllőn” – közölte a cég az internetes
portállal.
Az állami kézben lévő társaság indoklásában közölte: az elmúlt évek
folyamatait vizsgálva megállapítható,
hogy a küldeményforgalom növekedési üteme stagnáló fázisba ért, és ez
a tendencia tapasztalható európai viszonylatban is. A küldemény-elektronizálódás és a postai szolgáltatások
területén 2013-ra várható piacnyitás
következtében küldeménybővülésre a
levél termékkörben nem lehet számítani.

A hét végére elkészülhetnek a burkolással

„Nem kaptam hivatalos tájékoztatást erről, várjuk a hivatalos megkeresést” – mondta az origónak Gémesi
György, Gödöllő polgármestere a
hírre, hogy a Magyar Posta letett
arról, hogy Gödöllőn hozza létre 700
embernek munkát adó logisztikai
központját. Mint mondta, Gödöllő városa kiemelten kezelte az ügyet, amikor tavaly a Posta döntött a beruházásról. Az első közbeszerzés érvényes, de eredménytelen volt, ezt követően azonban megállt az ügy. A polgármester még a nyáron kereste a
Posta felügyeletét ellátó minisztert,
Fellegi Tamást, hogy mi lesz a beruházás sorsa, de választ nem kapott a
megkeresésre.
(b.z.)
egyre több helyen kerülnek be a fák, örökzöldek és cserjék.
Hasonló módon a
világítás is egyre
nagyobb területen készül el.

Hóban, fagyban is dolgoznak
Az eső, a hóesés és a fagy váltakozó
körülményei között is halad a főtér
építése. A múlt héten sor került a Petőfi Sándor utca leaszfaltozására és a
Tormay Károly Egészségügyi Központnál is elkészült az új burkolat, így
megszűnt a vaslépcső használata.
Jelenleg a téren és környezetében
valamennyi helyszínen burkolási
munkákat végeznek. A hét végére a
tervek szerint a tér teljes, gyalogosforgalmi részén szilárd burkolaton
lehet majd közlekedni. Burkolnak az
áruház és az Erzsébet Királyné Szálloda közötti útpályán, a Világbékegong és az áruház közötti járdán, a
szálloda oldalbejárata előtti úton, a

mélygarázs melletti és mögötti útpályán is. Készülnek az aknafedlapok
körbeburkolásai, a
beszabások, kiegészítések, javítások.
A csatlakozó területeken öntött aszfaltozás készül.
A következő napokban is folytatódik a növénykazetták feltöltése termőfölddel, ezzel
együtt a mulcs terítése és az öntözőrendszert építése. A
növénykazettákba

(k.b.)

Vörös István lehet a Fidesz új képviselője

A hét kérdése

Mandátumcsere

Decemberben egymást követik az ünnepségek, rendezvények. A karácsony közeledtével egyre nagyobb hangsúlyt
kapnak a különböző hagyományok, népszokások. Kíváncsiak voltunk: „Az ön számára
fontos a hagyományok ápolása?”

Fideszes források
szerint a listás képviselői mandátumáról lemondott Liptákné dr. Boros Andrea – volt polgármesterjelölt – helyére Vörös István
lép a városi képviselő-testületben.
Mint ismert, november
10-én a Fidesz-KDNP
kompenzációs listájáról
listavezetőként szerzett
önkormányzati képviselői mandátumát Liptákné dr. Boros Andrea
visszaadta. A Fidesznek
30 nap állt a rendelkezésére, hogy döntsön
arról, a 15 fős kompenzációs listáról kit jelöl a
helyére.
Vörös István János a 9-es számú
egyéni választókerületben is indult az
önkormányzati választásokon. A szavazatok 60,8 százalékát elnyert Ha-

„Amíg nem voltak gyermekeim, addig nem nagyon foglalkoztam ezzel.
Azt hiszem, a hagyományok akkor
válnak igazán fontossá, amikor családot alapítunk. Ahogy cseperedtek a
fiaim, azt vettem észre, hogy az idő
múlásával egyre több olyan dolog jelenik meg az életünkben, amit a szüleim, nagyszüleim szokásaiból vettem át. Ez nem csak az ünnepekre
igaz, hanem a mindennapokra is. De
ez nem baj, hiszen ezek a szokások,
erősítenek bennünket, segítenek abban, hogy megtaláljuk a helyünket a
világban…”
Kiss Zita
lász Levente (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub) mögött 2. helyen végzett a
szavazatok 16,9 százalékával.
(l.t.)

...hová való a pet palack!

Környezetünk védelméért!

Rendőrségi hírek
A Gödöllői Rendőrkaptányság megbízott vezetője, Bozsó Zoltán r. dandártábornok 2010. december 1-jén
munkaértekezletre hívta meg az illetékességi területen működő polgárőr
egyesületek vezetőit.
A megbeszélésen elsősorban a közbiztonság színvonalának emelése, az
együttműködés további lehetőségeinek kihasználása, közös szolgálatellátás keretében történő megvalósítása
volt a téma. Az összejövetelen jó fogadtatásra talált a rendőrkapitány javaslata, a megerősített rendőr-polgárőr párosítással végrehajtani kívánt
járőrözés.
A tábornok úr kérte továbbá, hogy
a polgárőrök saját kommunikációs
csatornáikon keresztül végezzenek
aktív áldozattá válást megelőző tevékenységet a lakókörnyezetükben.

„Nem hiszem, hogy a hagyományok
rabjainak kellene lennünk, de fontos,
hogy ne felejtsük el a régi értékeket
megőrizni. Számomra inkább az az
érdekes, ahogy új szokások alakulnak ki, ahogy modernizálódnak a régiek. Azt azonban sajnálom, hogy
egyre több olyan dolog van, amit már
csak a könyvekből ismerünk, mert a
városiasodással teljesen eltűntek az
életünkből. A nagymamám pl. ma is
nosztalgiával emlegeti pl. a karácsonyi énekléseket, ami nem ugyanaz, mint a betlehemezés, és mára
teljesen eltűnt…”
(Pappné)
„…A napi munka mellett nem nagyon van időnk a hagyományokkal
foglalkozni, ez a feladat családunkban a nagyszülőkre hárul. Az ünnepek idején azonban én is jobban szem
előtt tartom ezeket. Úgy érzem, megnyugtatnak. Jó érzéssel készítem a
mézeskalácsot a dédnagymamám receptje szerint, nem számít karácsonyinak az asztal, ha nincs a süte-

A tárgyaló felek megegyeztek abban, hogy a korábbi években kialakított, kiválóan működő munkakapcsolatot még tovább lehet javítani, és
e cél elérése érdekében érdemes további energiákat mozgósítani.
*
A PMRFK Rablási Alosztálya keresi a képen látható személyeket, akik
feltehetően kapcsolatba hozhatóak a
2010.11.23-án 10:30 óra körüli időben a Kerepes, Szabadság utcában található mobiltelefon kereskedésben elkövetett
fegyveres
rablással.
Az 1. férfi 2830 év körüli kb.
180-185
cm
mackós testalkatú, fehér bőrű,
borotvált fejű.

A Művészetek Háza Gödöllő kiemelt feladatának tartja a pályázati
célkitűzés megvalósítását: „a közoktatási rendszer hatékonyságának a
közművelődés eszközeivel történő javítását, ennek keretében a gyermekés ifjúsági korosztály bevonását a formális oktatást támogató és kiegészítő
új tanulási formákba, nem formális,
informális tanulási programokba,
szolgáltatásokba”. A projekt célja,
hogy a különböző szakköröket, klubokat, foglalkozásokat azon fiatalkorúak számára is elérhetővé tegyék,
akiknek eddig nem volt lehetőségük
részt venni ezeken, döntően szociális
helyzetük miatt.
A szervezők szeretnék, ha Diáksziget-projekt a felnőttképzési programmal, és további pályázatokkal
együtt hosszú távon hozzájárulna az
élethosszig tartó tanulás minél szélesebb körű elterjesztéséhez.
A szakkörökkel, foglalkozásokkal
kapcsolatban minden információ letölthető a www.muza.hu weboldalon
a Diáksziget link alatt.
ny.l.

mények között bejgli, és a szentestét
otthon, csak és kizárólag a szűk családdal együtt ünnepeljük. Nálunk
mindig is ez volt a szokás. Nem tudom elképzelni, hogy ilyenkor ne otthon legyek, és idegenekkel együtt
ünnepeljek, mint sok ismerősöm, aki
ilyenkor bulit rendez…”
L.V.
„Szeretem megismerni más népek
szokásait, így nyitott vagyok arra is,
hogy ezekből átvegyek bizonyos dolgokat. Ezért nálunk mindig van valami különleges, hagyományos dolog.
Lucakor mindig keltetünk búzát (legalább a gyerekek látják, hogy fejlődik), mindig készítünk adventi koszorút, és – bár a karácsonyi étlapunk elég színes – mindig kerül az
asztalra a hagyományos ételekből
is.”
Balogh M.

A hét kérdése:
– Ön mit vár a 2011-es esztendőtől?

A 2. férfi 175-180 cm magas, vékony testalkatú, fehér bőrű, 23-25 év
körüli, sötét, rövid hajú, „karvaly” orrú.
Kérjük, hogy aki a képen látható
személyekkel kapcsolatban érdemleges adattal, információval rendelkezik, az hívja a 06-1-443-5120-as telefonszámot vagy tegyen bejelentést a
Telefontanú 06-80-555-111 ingyenesen hívható telefonszámán.
(kr.)
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Amit a határ nem választhat szét

Gödöllő Beregszászban
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola Gross Arnoldról
elnevezett termében nyílt meg
december 11-én az a különleges
fotókiállítás, mely mintegy száz
fénykép segítségével mutatja be
Gödöllő történetét a monarchia
korától napjainkig. A Felvidéki
Beregszász és Gödöllő 1991-ben
kötött testvérvárosi szerződést.
Azóta több, főleg művészeti csoport lépett fel városunkban, legutóbb 5 éve a Nemzeti Együvé
Tartozás Napján a beregszászi
gyermekkórus. További kapcsolódási pontot jelent a két város
között az is, hogy Gödöllő anyagilag támogatta a beregszászi magyar főiskola épületének rekonstrukcióját.
A kiállítást megnyitó beszédében Gémesi György, gödöllő polgármestere elmondta: mivel 2011-ben Magyarország
tölti be az Európai Unió soros elnöki
tisztét, s Gödöllő kiemelt uniós elnökségi helyszín lesz, azt szeretné, hogy ez az
esemény közelebb hozza a várost és a
határon túli magyar közösségeket; így
az utóbbiak is részesülhessenek az anyaország sikereiből és átérezhessék a
gondjait. A fotókiállítás is „a magyar
nemzetrészek együvé tartozásának érzését“ hivatott erősíteni – tette hozzá.
A kiállítás alapötlete Bacskai József
beregszászi (a hét óta ungvári) magyar
főkonzultól ered, aki egyben a magyar
uniós elnökség egyik szervezője is. A
főkonzul köszöntőjében a magyar-magyar kapcsolatok erősítésének fontosságát hangsúlyozva arra kérte Gödöllő
polgármesterét, tegye lehetővé, hogy
minél több gödöllői lakos látogasson el
Beregszászra, s a kárpátaljai városból is
minél többen kereshessék fel a történelmi magyar kisvárost.
Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Főiskola elnöke megköszönte Bacskai Józsefnek mindazt a segítséget, amit munkája során tett az iskoláért. Mint elmondta, Gödöllő nagy dolgok és egyben nagy lehetőségek előtt áll azzal,

hogy fél éven át Európa szeme idevetül.
Reméli, hogy ebből a fényből egy kevés
Beregszásznak, mint testvérvárosnak is
jut majd, még úgy is, hogy Ukrajna nem
tagja az Európai Uniónak. Mint azt az
elnökasszony elmondta, az iskolának itt
Kárpátalján jelentős küldetése van. Saj-

nos, az utóbbi évek politikája egyre jobban nehezíti helyzetüket; a magyar családok közül is egyre többen gondolják,
hogy gyermekeiknek nagyobb esélyük

van a jövőben akkor, ha ukrán főiskolán
tanulnak tovább. Az iskola, ami a rendszerváltozás előtt a szovjet hadsereg tulajdonában volt, éppen befejezte a több
éve tartó belső felújítását, ami elsősorban anyaországi települések, a magyar
állam, továbbá magánszemélyek adományaiból valósulhatott meg. Most
azonban a tető teljes rendbehozatala vált
szükségessé, ezért létrehoztak egy
számlaszámot, ahova bárki elküldheti
adományát és 2000 forintért „cserépjegyet” vásárolhat. Megköszönte Bacskai

József főkonzul segítségét, aki elsőként
támogatta ezt az akciót. Gémesi György
polgármester ígéretet tett, hogy Gödöllő
mint a felújításkor is, most is támogatni
fogja az iskolát.
Gajdos István, Beregszász polgármestere reményét fejezte ki, hogy a fotókiállítás megnyitásához kapcsolódó
találkozója Gémesi Györggyel élénkíti a
két testvérváros kulturális és gazdasági
együttműködését. Gödöllő polgármestere már ebben az évben szeretné, ha
Beregszászról művészeti csoportok lépnének fel városunkban. Erre két lehetőség is kínálkozik. Június utolsó hétvégéjén, az uniós elnökség vége előtt pár
nappal a Magyar Szabadság Napja keretében testvérvárosi napokat rendez a város, amihez a Testvérvárosi Egyesület
jelentős uniós forrást nyert. Ezen a rendezvényen testvérvárosainkból érkeznének művészeti csoportok, akik bemutatkoznának Gödöllőn. De hogy a gödöllőiek is jobban megismerjék ezeket a településeket, egy, a gödöllőihez hasonló
városi fotókiállítás is nyílna. A jövőre
megrendezendő Barokk Év keretében
pedig a beregszászi színház társulata
lépne fel és mutatná be a Don Quijotét.
Erről a polgármester Balázsi Józseffel,
a Beregszászi Illyés
Gyula Magyar Nemzeti Színház igazgatójával is tárgyalt. Gémesi György fontosnak
tartotta továbbá, hogy a
Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány egyik
célkitűzése, hogy a jövőben határon túli és
anyaországi magyar
gyerekek egy hetet
együtt tölthessenek el,
hiszen csak így képzelhető el, hogy a
határokon átnyúló kapcsolatok megerősödnek és nem felejtődik el a magyar
nemzettudat. A kárpátaljai látogatás során Gémesi György Munkácsra is elutazott, ahol a város alpolgármestereivel
folytatott tárgyalásokat.
A fotókiállítás, ami ez év végéig látható, jövőre több testvérvárosunkba is eljut majd. Külön köszönet Bacskai József főkonzulnak, aki munkájával elősegítette a tárlat létrejöttét. A kiállítást
t
Seres Imre rendezte be.

SEGÍTSÉG KÉRÉS BEREGSZÁSZ MAGYAR FŐISKOLÁJA RÉSZÉRE
A II. Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola főépületének tetőszerkezete 5600 négyzetméternyi területe felújításra szorul, amihez 270 ezer darab cserépre lenne szükség. A munkálatok költségeivel 1 hódfarkú cserép ára 1800 Ft. A felújításhoz cserépjegyek vásárlásával bárki hozzájárulhat. A
megvásárolt cserépről névre szóló számozott tanúsítvány készül, a „vásárló” neve felkerül az iskola honlapjára, valamint az épület bejáratánál elhelyezett tisztelettáblára. A befizetéseket a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány erre a célra elkülönített számlájára várják.

KMFA OTP Bank nyíregyházi fiókja:11744003- 20387349

Adószám: 18795897-1-15

Kérjük, segítse az épület átfedését és vásároljon cserépjegy(ek)et!

Gödöllői Mikulás
csomagok a moldvai
Lészpeden
A Damjanich János általános iskola
és a Szent Imre katolikus általános iskola igazgatói, Szűcs Józsefné és
Varga András bámulatos gyorsasággal megszervezték, hogy 170 lészpedi iskolás gyermekhez időben megérkezzen a Mikulás. Köszönet nekik, a
segítő pedagógusoknak és az áldozatot vállaló szülőknek és gyermekeiknek!
Büttner Sarolta
Kemcse (Keresztszülők a moldvai
csángókért egyesület) vezetőségi tagja

Új vezetőt választott a Testvérvárosi Egyesület

Nagy feladatok várnak ránk
A Gödöllői Testvérvárosi Egyesület december 9-i tisztújító
közgyűlésén Sándorné Pálfalvy Beátát választotta elnöknek, miután az egyesület korábbi vezetője, Gloserné Szabó
Györgyi hosszas külföldi tartózkodása miatt lemondott
tisztségéről.

– Az elmúlt időszakban mennyire
sikerült áttekintenie az egyesület
munkáját? Hiszen, mint azt a közgyűlésen Ön is elmondta, ebben korábban nem vett részt…
– Ez nem azt jelenti, hogy nem tudom, milyen munka folyt itt. Az
egyesület megalakulásakor önkormányzati képviselőként a nemzetközi

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ volt igazgatója a
megalakulása óta vezette az egyesületet. A nemrég nyugalomba vonult
intézményvezető asszony azonban az
év nagy részét nem tölti idehaza, így
nemcsak szeretett könyvtárától, hanem a nevével szorosan összefonódott civil szervezettől is elbúcsúzott.
„Az Egyesület megalakulása óta
láttam el ezt a tisztséget. A gödöllői
polgároktól és külföldi partnerektől
kapott elismerések és visszajelzések
az mutatják, hogy egyesületünk elhivatottsággal, korrektül látja el a megalakulásakor felvállalt feladatát. Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak a munkát, akik segítettek
abban, hogy eredményes és sokrétű
civil kapcsolat és barátság alakult ki
Gödöllő és a 15 testvérváros polgárai
között.
Városunk vezetőitől minden támogatást megkaptam ahhoz, hogy az általuk képviselt diplomáciai kapcsolatokon túl az egyesületünk segítségével minél több civil kapcsolat alakuljon ki.
Kívánom, hogy a jövőben, az európai uniós pályázatokon nyert támogatással még jobban szolgálja, segítse,
hogy a testvérvárosaink polgárai
megismerjék Gödöllőt, és minél több
barátság szövődjön közöttük.” – írta
leköszönő levelében Gloserné Szabó
Györgyi.
Az egyesület tagjai elnökké választották Sándorné Pálfalvy Beátát, a
Szent István Egyetem nemzetközi
kapcsolatok titkárságának vezetőjét,
aki megválasztásakor úgy fogalmazott, bízik abban, hogy a munkája során kialakított kapcsolatokkal segíteni tudja az egyesületet.
– Bemutatkozó beszédében azt
mondta, szeretné tovább folytatni
az elődje által megkezdett programokat, de emellett több új kezdeményezés elindítását tervezi. Hallhatnánk erről egy kicsit bővebben?
– Nagyon fontosnak tartom, hogy
ezen a programon keresztül is segítsük, hogy minél többen tanulhassanak idegen nyelvet. Ennek fontosságát azt hiszem nem kell hangsúlyoznom pont most, amikor néhány
hét múlva megkezdődnek az Európai
Unió elnökségi eseményei itt Gödöllőn, és nagyon sok külföldi vendég
fordul majd meg városunkban.
Szeretném kibővíteni a már korábban kialakult kapcsolatokat, minél
szélesebb körben bevonni a lakosságot, célom, hogy minél több civil
szervezet kapcsolódjon be ebbe a
munkába, és úgy gondolom, hogy a
pénzügyi szféra, a vállalkozók felé is
nyitnunk kell.

Sándorné Pálfalvy Beáta

kapcsolatok bizottságát vezettem, s
így beleláttam az itt folyó munkába.
Később is jó kapcsolatot ápoltam
Gloserné Szabó Györgyivel, így figyelemmel tudtam kísérni az eseményeket. Amikor pedig felkértek az elnöki tisztségre, igyekeztem áttekinteni a jelenlegi helyzetet. Úgy gondolom, nagyszerű munkát végeztek az
elmúlt években. Vannak azonban még
új területek. Így például jó lenne nyitni az angolszász területek felé, de természetesen csak akkor, ha erre megvan az igény.
– Mit tart a következő időszak
legfontosabb feladatának?
– Most a legfontosabb az EU-s elnökségi rendezvények sikeres lebonyolítása. Mi is szeretnénk ehhez
hozzájárulni. Szintén kiemelt feladat
lesz számunkra a jövő év nyarán
megrendezésre kerülő testvérvárosi
fesztivál megrendezése, amire az Európai Unió testvérvárosi pályázatán
12.600 eurót nyert egyesületünk.
Erre a rendezvényre tizennégy testvértelepülésünkről érkeznek majd
hozzánk a helyi művészeti csoportok,
akik kétnapos program keretében adnak ízelítőt kultúrájukból, és fűzik
szorosabbra a baráti szálakat a városunkban élőkkel.
De szerepel a terveim között egy
gyermekszakácskönyv megjelentetése is, amit a testvérvárosokban élő
gyerekekkel közösen készítenénk el.
Ennek az előkészületei már meg is
kezdődtek. Elképzeléseink szerint ezt
egy gasztronómiai rendezvény keretében mutatnánk be. Ehhez kitűnő
partnerre találtam az Alma Mater étterem vezetőjében, Bánhegyi Bélában. Úgy gondolom, ez is egy új területe lehet a különböző kultúrák találkozásának.
A közgyűlés, miután bizalmat szavazott Sándorné Pálfalvy Beátának, Gloserné Szabó Györgyit, az
egyesület egykori vezetőjét örökös,
tiszteletbeli elnökké választotta.
bj

Felhívás
Tamás Zoltánt, a Török Ignác Gimnázium 12. osztályos tanulóját súlyos
baleset érte, a felépüléséhez és a rehabilitációjához sok pénzre van
szükség, ezért kérjük a jó szándékú adakozókat, hogy a Segítség
Közalapítvány révén, a következő számlaszámon segítsék a családot és a fiút.
SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY (TAMÁS ZOLTÁN RÉSZÉRE)
10103836-13223200-01001005
Kérjük, a befizetéskor feltétlenül írják oda: Tamás Zoltán részére!!!
Köszönettel: Török Ignác Gimnázium
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Virágzó citromfák tövében
Mindig is tudtam, hogy Görögországban lehet a legjobban új
életet kezdeni. Ragyog a nap,
simogató a tenger, bársonyos
a part fövenye. A házak hófehér fala, a bokrok ágainak virágözöne, a márvány lépcső és
padozat akár a legszerényebb
építményekben is mind-mind a
szépséget sugározza felénk.
Az emberek, legalábbis a turistákhoz,
a legkedvesebbek közé tartoznak a
világon. S Maeve Binchy ír szerző
Esős és csillagos éjszakák című regénye négy többé vagy kevésbé kisiklott életű turista magára találását követi végig az Aghia Anna, vagyis
Szent Anna nevű görög szigeten.
Magányos kódorgók ők mind a négyen, akik elfutottak otthonról a
nagyvilágba, menekültek a kudarcaik
elől, és fogalmuk sincs róla, mit is
akarnak, mit is keresnek valójában.
Talán csak egy kis pihenést, egy lélegzetvételnyi szünetet a rakás megoldhatatlannak tűnő gond közepette,
de akár a nagy sorsfordulót is, ami
mindent megváltoztat.
Különböző országokból jöttek. Elsa a gyönyörű és sikeres tévés műsorvezető Németországból, Thomas, az
egyetemi tanár az Egyesült Államok-

ból,
Kaliforniából,
David, akinek tulajdonképpen nincs foglalkozása, mert nem
akar beszállni az apja
cégébe, semmi kedve üzletemberré
lenni, Angliából.
Fiona pedig Írországból. Ő az
egyetlen, aki mikor megismerjük,
nincs egyedül. Egy férfival van, akit
elvakultam szeret, hiába óvják, óvták
tőle, nem látja, mert nem akarja látni
a hibáit. Mindent megmagyaráz magának, amit a társának hitt ember
művel, felmentést talál a legszörnyűbb cselekedetére is. Nem kis
időre, nem kevés eseményre van
szüksége, hogy lehulljon a szeméről a
hályog.
Elsa vele szemben tisztán látta,
miért kellett elszöknie a férfi elől, aki
még mindig nem közömbös a számára. Thomas elvált, s most az elváltak, a volt házastársnál maradt gyermek után sóvárgók keserűsége tölti
el.
Egy napon összetalálkoznak a magasan fent a domboldalon levő vendéglőben, ahonnét rálátni a tengerre,
szemtanúi lesznek, hogyan jár szerencsétlenül az egyik hajó, amely turistákat vitt kirándulni. Rádöbbennek: ők is a hajón lehettek volna.

Oratórium ősbemutató

Rekviem a szerelemért

Puszta véletlen, hogy nem lettek a
borzalmas, a világ összes hírműsorában helyet kapó baleset áldozatai.
A tudat, hogy ajándék az életük,
összekovácsolja őket, azontúl mint a
legjobb barátaikra tekintenek a többiekre. A helybeliek iránt is együttérzés kél bennük, bekapcsolódnak a
mindennapjaikba. Otthonra lelnek a
szigeten, odaköti őket a megrendültség, s aztán egyre több, más dolog is.
De végül egyikük sem telepszik le
örökre Aghia Annán. Ki így, ki úgy,
de felismeri, hogy ott kell helytállnia,
ahonnét jött. Azoknak kell a segítségére lennie, akiket elhagyott, akiknek
szükségük van rá. Jobban, mint bárki
másnak.
(Maeve Binchy: Esős és csillagos
éjszakák)
-nád -

Takács Fanni révén. Nagy vállalkozás
a mű, nagyszabású az előadás – nem
maradt el a siker. Szólt a vastaps. A szereplőknek egy gyönyörű, hosszúszálú

ra, Dezső Piroska hegedű, Székely
Judit brácsa, Lovas Orsolya, Heltai
Zoltán cselló, Marton Lili
oboa, Csapó Tamás trombita,
Alföldy-Boruss Márk harsona, Kósáné Szabó Beáta
akusztikus gitár, Dóra László, Kósa István, Kovács
Zsolt ütőhangszerek – előadásában.
Időről időre megszakadt a
mise menete. Egy szerelmes
ember szavakban kifejezett
gondolatai, zenébe öntött érzései helyet
kértek maguknak a gyász közepette.
Népi énekek szövege, dallama is felhangzott üdítőn Kakucs Kata és

piros rózsát nyújtott át Márton Danku
István, az előadás karnagya. Mint a Re-

Válogatás a városi múzeum vendégkönyvéből

emlékére rendezett tárlatot. Sokan, és
megelégedéssel látták ezt a kiállítást
is; például Remsey Klára: „Ismételten
nagy örömmel vettem részt és köszönjük a csodálatos élményt, úgy is,
mint családtag”. A néhány meglepő,
szokatlan beírás közül kettőt idézünk:
„A kiállítást nézvén, mint régi gödöllői, jómagam 72 éves lévén, most,
öreg koromra akarok majd elkezdeni
festeni. Remsey Iván tanított valaha
rajzolni, Remsey András öreg barátommal pedig éppen a múltkor beszéltem, hogy egy koros férfi álmát
hogy lehetne összehozni valahogy.”,
egy gyerek pedig így véleményezte a
látottakat: „Örülök, hogy megnéztem,
sokat gyönyörködtem bennük. Remélem, ha nagyobb leszek, eljövök
ide a családommal, és már többet fogok érteni belőlük.”

Mindenki múzeuma
Az év vége mindenki számára
lehetőséget ad az összegzésre.
Ennek jegyében tekintették át
a vendégkönyvet a Gödöllői Városi Múzeumban, ahol az elmúlt hónapokban rendkívül
sok esemény várta a látogatókat. Mind az időszaki, mind
az állandó kiállítások vonzónak bizonyultak a hazai és a
külföldi vendégek számára.
Tavaly ősszel nyílt meg „A magyar
cserkészet története 1910-től napjainkig“ című állandó, történeti kiállítás;
azóta nagyon sokan, cserkészcsapatok is, belföldiek, külhoni magyarok
és többek között finnek, dánok,

ausztrálok, szlovákok, kanadaiak,
olaszok, mexikóiak voltak kíváncsiak
a bemutatott gazdag, részben gödöllői
anyagra.
„A kiállítás érzelemdús és gyönyörű, jól érzékelteti a cserkészmozgalom minden nemes epizódját. Kitűnő, alapos, szorgalmas munka van
benne. Megérdemel minden magas
jelzőt!” – írja az egyik látogató. Egy
miskolci kerületi cserkészvezető véleménye: „Igen nagy örömmel tölt el,
hogy ilyen méltó helyre került a cserkész-gyűjtemény. Gratulálok a kivitelezőknek.”
Néhány hete bontották le a Remsey-emlkév keretében megrendezett
Remsey Jenő György (1885-1980)

Színpadon a „György barát”
Különleges előadásra invitálja az érdeklődőket a A Gödöllői Városi Múzeum, a Damjanich János Általános Iskola és a Garabonciás Színtársulat december 17-én és 18-án, 18 órai kezdettel.
Ekkor mutatják be ugyanis a Damjanich iskola színháztermében,
interaktív előadás formájában, Remsey Jenő, György barát című
drámáját a Remsey-emlékév záróeseményeként. Városunk ezzel
az előadással tiszteleg a gödöllői művésztelep egyik legsokoldalúbb tagjának irodalmi tevékenysége előtt.

„Mert erős a szerelem, mint a
halál, kemény, mint a sír a buzgó szerelem, lángjai tűznek
lángjai…” Mintegy háromezer
évvel ezelőtt keletkeztek a fenti sorok, a Biblia Énekek éneke
című könyvében olvashatók.
Szerelem és halál, micsoda különös
párosítás, milyen meglepő hasonlat,
mely a szerelmet a halállal kapcsolja
össze. A legboldogítóbb érzést azzal,
mely a legtragikusabb mélységbe taszítja az ember szívét.
Mert mindkettő hatalmas. Mert
mindkettő legyőzhetetlen.
Meghalni egy pillanatra, percekre,
órákra, talán napokra – aztán új életre
kelni. Ez a szerelem.
Ez a témája Gémesi Gergely Rekviem a szerelemért című oratóriumának, melynek december 12-én vasárnap este tartották az ősbemutatóját az
Erzsébet királyné szálloda dísztermében.
Egy gyászmisét követhettünk végig a Cavaletta Nőikar, valamint a
szólisták – Kis Anita szoprán, Gombosné Székely Andrea alt, Jenes
Barnabás tenor, Gombos Viktor bariton, Kósa István basszus – és a zenészek – Danku Eszter Anna zongo-

Színházi előadással zárul a Remsey-emlékév

formátus Líceum tanára pedig köszönetet mondott azért, hogy ilyen tanítványa lehetett, mint az elhangzott oratórium szerzője.
N. A.

Tóbiás Csaba Sándor

Remsey Jenő írt verset, drámát, színdarabot, szerkesztett irodalmi folyóiratot. Irodalmi tevékenysége azonban
a két világháború közötti időszakra
korlátozódik, 1945 után már csak festészettel foglalkozott. György barát
című drámáját 1942-ben bemutatták a
Kolozsvári Nemzeti Színházban Tárai Ferenc és Kőmíves Nagy Lajos
rendezésében. A darab főszereplője,
Martinuzzi Fráter György, aki a három részre szakadt ország összetartásán, a nemzet egységesítésén fáradozik, de a nemzeti közöny és széthúzás
miatt elbukik, nem talál támogatásra,
tragikus hősként pusztul el. György
barát élettörténetében az fogta meg a
dráma íróját, hogy a korabeli magyarság Kelet ellen küzdött Nyugatért, és

mégis a Nyugattól kapott halálos csapást. Az előadás időpontjában, a II.
világháború idején a külső veszély
hangoztatásával a darab és az előadás
aktualizálódott, németellenes jelleget
kapott.
Szereplők: Fráter György: Nagy Zoltán, Izabella: Mészáros Beáta,
Bethlen: Lakatos Zsombor, Bebek:
Koós György, Petrovits: Horváth
Péter, János Király, Bertold barát:
Fejes József, Játékvezető: Bene Zsuzsanna, Mészáros Beáta, Közreműködik: Joób Emese (koboz) Rendezte: Mészáros Beáta. Jegyek a Gödöllői Városi Múzeumban és a Damjanich János Általános Iskolában vásárolhatók.
jk

Telt ház a Damjanich Udvar-Házban

Musical duett

Nagy tetszéssel fogadta a közönség Bereczki Zoltán és Szinetár
Dóra Musical Duett koncertjét a Damjanich János Általános Iskolában december 11-én, szombaton. A Damjanich Udvar-Ház programsorozat keretében megtartott műsorban népszerű dallamok
hangzottak el a fiatal művészházaspár előadásában.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Gödöllői Kortárs Művészek
Karácsonyi kiállítása ás vására
2010. december 1 – december 23.
Anti Szabó János, Bada Márta,
Hidasi Zsófia, László Lilla,
Remsey Flóra, Szekeres Erzsébet
és a Varga Galéria
GÖMB Alkotócsoport: Balla Vera,
Bíró János, Bércesi-Dienes Erika,
Dvorszky Anikó, Fábián Dénes
Zoltán, Kovács Gabriella, Kőhalmi
Ákos, Lőrincz Ferenc, Mészáros
János, Papp Edina, Pirók Irén,
Posztobányi Péter, Rehák Júlia,
Szentiványi-Székely Enikő,
Szinvai Pál, Varga Zoltán Zsolt.
***
MEGHÍVÓ
A Gödöllői Városi Múzeum, a
Damjanich János Általános Iskola
és a Garabonciás Színtársulat
tisztelettel hívja Önt a
REMSEY-ÉV ZÁRÓ
PROGRAMJÁRA
REMSEY JENŐ György barát
című drámájának
interaktív előadására
Időpont:
2010. december 17. és 18., 18 óra
Helyszín:
a Damjanich János Általános
Iskola színházterme
(2100 Gödöllő, Batthyány út 30.)
Belépőjegy ára: 600 Ft

„...hogy az Ünnep teljes legyen...“
X. Adventi kastélynapok a Gödöllői Királyi Kastélyban

2010. december 18-19.
December 18.
10.30: Karácsonyi Kastélymese. Részletek Herceg Egérváry Elemér naplójából.
12.00: Gödöllői Városi Vegyeskar ünnepi műsora a Díszteremben
14.00: Télapó kesztyűje. Interaktív mesejáték a Szegedi pinceszínház előadásában
14.45: A Varázsfuvola Együttes adventi koncertje
15.30: „Hangok, fények, ünnep” - az Arpeggio Gitáregyüttes adventi koncertje
19.00: Gödöllői Szimfonikus Zenekar Kamarakoncertje, közreműködik: Simon
Zsolt (trombita)
December 19.
10.10: „Éj mélyből fölzengő”- zenés gyermekműsor. Weöres Sándor megzenésített verseit a Szegedi Pinceszínház adja elő
11.30: Medvealakoskodó. Népi vásári komédiázás a Kacskaringók Virtustársulattal
12.00: Prücsök Miksa kalandjai. Vásári bábjáték a Mimikri Bábszínház előadásában
14.00: Advent a Hargitán túl. A Hetedhét Együttes adventi koncertje
16.30: Történetek az Ezeregyéjszaka meséiből; a Maszk Bábszínház előadása
18.00: Meglepetés fényjáték a kastély Díszudvarán
19.00: Rossini: Hamupipőke – Kétfelvonásos vígopera az Opera Viva előadásában
A múzeum nyitva tartása az Adventi Kastélynapok alatt: 10-18 óra között
(belépőjegy a múzeumba és az időszaki kiállításba 17 óráig váltható)
A szabadtéri előadások rossz idő esetén beltéren kerülnek megrendezésre
KARÁCSONYHÁZ a kastély Pálmaházában november 8. - december 24.
között. Részletes információ: www.tulipakert.hu

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

A Frédéric Chopin
Zeneiskola programjai

Napijegy ára: gyermek és diák (3-18 évesig): 1500 Ft/fő, felnőtt 1800 Ft/fő, családi jegy: 4800 Ft/család.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A MI KÉPEINK 2.
Tisztelettel meghívjuk Önt 2011. JANUÁR 15-ÉN (SZOMBATON) 17 ÓRÁRA, Szikora
Tamás, Bondor Csilla, Dobner Edit, Katona Szabó Erzsébet, Kovács Réka Gyöngyvér, Szász
Sándor és Újházi Péter csoportos képzőművészeti kiállításának megnyitójára.

A kiállítást köszönti: Dr. Gémesi György, Gödöllő Város polgármestere
A kiállítást megnyitja: Konok Tamás, Kossuth-díjas festőművész
Horváth Balázs nagybőgőn jazz-improvizációkat ad elő
Kurátorok: Szikora Tamás, Katona Szabó Erzsébet
A kiállítás megtekinthető: szombat, vasárnap 14 órától 17 óráig, illetve előzetes
bejelentkezés alapján más napokon is
Áldott, békés ünnepeket kíván a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány!
Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza, 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon: 06/28-419-660, e-mail: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu

December 16. csütörtök 17.00
Braun Julianna (gitár) növendékeinek hangversenye
December 17. péntek 18.00
Az ütő tanszak hangversenye (Kovács Zsolt és Zombor Levente növendékei)
December 18. szombat 11.00
Margó Ede restaurált Chopin szobrának ünnepélyes avatása
December 20. hétfő 17.00
Nagyné Kánya Andrea (hegedű)
növendékeinek hangversenye
December 21. kedd 18.00
A jazz tanszak hangversenye
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Város–Kép

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Karácsonyi programok a királyi kastélyban

Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy
előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol találunk
olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek. Vannak, akik országos hírnévnek örvendenek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük szeretnénk
megismertetni kedves Olvasóinkat!

P. Nagy László Tamás, 1955. május 31. (Budapest) – 2000. december 19. (Gödöllő)
P. Nagy László Tamás 1955. május 31-én született Budapesten. Egyházi szolgálatát a váci egyházmegyében kezdte meg. Pappá szentelése után Csongrádon, Dunavarsányban, Rádon, Vácon és Budapest-Rákosligeten szolgált
mint káplán, majd Kosdra helyeztek plébánosnak. Itt
történt életében a következő fordulat: meghallotta, hogy
az Úr a szerzetesi életre hívja őt, Assisi Szent Ferenc kapucinus rendjébe. Ez azonban nem volt könnyű feladat,
hiszen a kapucinus rend a kommunizmus évtizedeiben
hazánkban egyáltalán nem működött. Huszár Viktricius
atya volt az, aki még az elnyomás alatt, titokban elkezdte
a rendet Magyarországon újraszervezni. Tamás atya nála
jelentkezett, és 1987. augusztus 4-én, belépett a tagok sorába.
Így került Máriabesnyőre, ami első és utolsó rendi állomása volt, hiszen plébánosként, majd 1994-től tartományfőnökként itt teljesített szolgálatot. Működése alatt
rendkívül sokat tett a máriabesnyői kegyhely felvirágoztatásáért. A kezdeti időkben ő lelkesítette a fiatalokat,
amikor a rend működése ismét megindult. Tartományfőnökké választása után virágzásnak indult a rendtartomány élete. Kiváló szobrász és festő volt, mely képességét a kegytemplom és környéke szépítésében is felhasználta. Az ő kezdeményezésére állították fel, közadakozásból, a „Meg nem születettek” emlékművét, a prágai kis
Jézus szobrával,1996-ban.
Búcsújárásokat, zarándoklatokat szervezett. Mindig
nagy tisztelettel fordult a Szűzanyához, aki saját elbeszélése szerint álmában azt mondta neki: „Én mentelek meg
téged !” Ezeket a szavakat megőrizte szívében, s halála
előtt az iránta érzett tisztelet jeléül létrehozta a Mária-múzeumot.
Ennek alapját a Kátay Géza római katolikus plébános
által 1981-ben Petőfiszálláson létrehozott gyűjtemény adta. Tamás atya ezt az anyagot befogadta Máriabesnyőn,
tovább gyarapította és gondozta. Célja az volt, hogy ezt
az idezarándokló híveknek is bemutassa. A gyűjteményt
először a rendház celláiban helyezte el, idővel azonban
fölmerült egy önálló múzeum felépítésének a gondolata
is. A Mária-múzeumnak nevezett épületet a kolostor udvarának hátsó részében, a földbe süllyesztve alakította ki
saját tervei szerint. Bár műemléki megkötöttségek is közrejátszhattak az épület szokatlan konstrukciójában, leginkább mégis a loretói Casa Sancta, illetve a betlehemi
Születés barlangja volt az a két objektum, mely alap-

X. Adventi Kastélynapok
A karácsony közeledtével újra ünnep- ahol nem csak a székeket, hanem a
lőt öltött a királyi kastély. Immáron szőnyeget és a parkettát is elfoglalta a
10. alkalommal rendezik meg az „Ad- közönség.
A hétvége kiemelkedő eseménye
venti Katélynapok” rendezvénysorozatát, aminek keretében két hétvégén volt Bogányi Gergely zongoraműát színes családi programokkal, kultu- vész két hangversenye, amelyen Chorális rendezvényekkel és vásárral vár- pin zongoraműveiből szólaltatott meg
ják a látogatókat.
Bogányi Gergely
A királyi család az 1870-es
években a legkisebb gyermek,
Mária Valéria kedvéért szívesen
töltötte a karácsonyt Gödöllőn.
Ezeknek a karácsonyoknak az
emlékére jött létre rendezvénysorozat, melyen valamennyi korosztály megtalálja a számára érdekes ünnepi programot.
Koncertek, színi előadások, számtalan játék, kézműves fogalakozás, ál- néhányat a közönség kívánsága szelatsimogató várta a gyerekeket a hét rint. A különleges koncerten, a helyvégén is a kastélyban és annak park- színen, számítógépen összegezték a
jában. A programok nagy része persze vendégek kívánságait, így a műsor
az épületben zajlott, szombaton a ha- csak közvetlenül az előadás kezdése
vazás, vasárnap pedig az eső kergette előtt alakult ki. Ezzel a rendezvénnyel
be az érdeklődőket a díszterembe, a kastély beírta magát a zenetörténelembe, ilyen hangversenyt
ugyanis, még soha, sehol a világon, egyetlen művész sem vállalt fel.
Az Adventi Kastélynapok a
héten is folytatódnak. December 18-án és 19-én ismét színes
programok várják majd a gyerekeket és a felnőtteket.
Pécsi Ildikó

vetően meghatározta szerkezetét. Tamás atya halála után
a gyűjteménynek nem igazán volt gazdája. Az anyag egy
része visszakerült Petőfiszállásra. A kapucinusok is elhagyták 2002-ben Máriabesnyőt és az épületkomplexum
a Váci Egyházmegye illetékessége alá került. Miután
mind a hívek részéről, mind gyűjteményi szinten egyre
sürgetőbbé vált a múzeum ügyének rendezése, 2007-ben
a Máriabesnyői Katolikus Plébánia felkérésére a Magyar
Kapucinus Delegáció támogatásával a Gödöllői Városi
Múzeum kezdte el az új kiállítás megtervezését és kialakítását. Magyarország egyetlen Mária múzeuma 2008
augusztusában, Nagyboldogasszony napján, a lourdes-i
jelenés (1858) százötvenedik évfordulóján nyílt meg.
Tamás atyát életének 45., áldozópapságának 21. évében 2000. december 19-en ragadta el a halál. Temetésén
több ezren vettek tőle végső búcsút. A gyászmisét Keszthelyi Ferenc, váci megyéspüspök mutatta be, rendtársai,
és több mint száz pap társaságában. Az altemplomban levő kapucinus kriptában helyezték örök nyugalomra.
(B.)

Tudatjuk a Kedves Olvasókkal, hogy

néhai Nagy László Tamás,
a Máriabesnyői minor bazilika kapucinus
plébános atya halálának 10. éves évfordulós
miséjét 2010. december 19-én, vasárnap
10:30 órakor tartják a máriabesnyői bazilikában.

A MÁRIABESNYėI NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKA
KARÁCSONYI MISERENDJE 2010.

December 24. Péntek
15. 00: Karácsonyi misztériumjáték a szabadtéri oltárnál
24. 00: Éjféli mise

December 25. Szombat Urunk születése ünnepe
9. 00: Pásztorok miséje
10. 30: Ünnepi FĘmise
18. 00: Esti Szentmise

December 26. Vasárnap Szent Család ünnepe
9. 00: Szentmise
10. 30: Ünnepi FĘmise és Családok megáldása
18. 00: Esti Szentmise

December 31. Péntek Szt. Szilveszter napja
17. 00: Szentségimádás
18. 00: Évvégi hálaadás

Január 1. Szombat SzĦz Mária Isten Anyja, Újév
10. 30: Ünnepi FĘmise
18. 00: Esti Szentmise

Január 2. Vasárnap Vízkereszt, Urunk Megjelenése
9. 00: Szentmise és vízmegáldás
10. 30: Ünnepi FĘmise
18. 00: Esti Szentmise

(A részletes programot
lapunk 7. oldalán közöljük)

A héten Gödöllőn, a Királyi Kastélyban forgatott a Magyar Televízió. A stáb
a magyar európai uniós elnökség tiszteletére készít szilveszteri műsort, melyben – mintegy 10 perc erejéig – Gödöllőről külön blokk szól majd. Képünkön
Szabó Dóra, mint Erzsébet királyné látható, de a felvételeken feltűnik majd a
gödöllői Gaál Noémi is Mária Terézia szerepéhben.

2010. december 15.
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Kutya hideg van az állatoknak is!
Hideg és fagyás fenyegeti télen a házi
kedvenceinket és a természetben élő állatokat is! Ha zord hidegre fordul az időjárás, az utcán lévő emberek mellett
ilyenkor a szabadban sétáltatott, a kinn
tartott állatokra is oda kell figyelnünk.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület tanácsaival és egy kis odafigyeléssel elkerülhető a házi kedvencek, a szabadban
élő állatok éhezése, fagyása.
A nagy hidegben kint tartott kedvenceink számára feltétlenül biztosítsunk
energiában dús eleséget. Napközben
többször ellenőrizzük az ivóvizes tálakat, a fagyott vizet ilyenkor langyosra
kell cserélni. Ne feledjük el azt sem,
hogy a hideg idő hatására nem csökken
le kedvenceink mozgásigénye. Minden
nap szánjunk időt a velük való sétára, játékra. Az utcákon sok kóbor állat kószál.
Aki csak tud, az fogadjon be közülük
egyet.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület ebrendészeti szolgálata a nagy hideg beköszönte után számtalan esetben találkozott fagyásveszélynek kitett kóbor és
gazdás állatokkal. Számos esetben a
szolgálat későn érkezik és már csak fagyott állattetemeket talál. A háziállatok
felelős tartása az állattartók erkölcsi és
büntetőjogi kötelessége is! A gondatlan
tartás állatkínzássá is fajulhat, ami bűncselekmény és akár 2 évig terjedő börtönt is maga után vonhat.
Az utcán sétáltatott állatok marási sebeket szerezhetnek, ha sózott területeken
sétálunk velük. Az állatok védelmében

ajánlatos ezeket a helyeket elkerülni
vagy a kedvencünk tappancsát „cipővel“ megvédeni!
Mire jó a kutyacipő? - csak divatolásként használják?
Vízálló anyagból készülhet kutyacipő.
Kényelmes és hasznos viselet lehet a téli
időszakban egy ilyen kutyának való darab. Ha olyan helyen lakunk, ahol rendszeresen sózzák a járdát a jegesedéstől,
ott megvédi a kutyus lábát a káros maróanyagtól, a sótól. Egy só marta tap-

pancsra a kutya nehezen tud ráállni. A
gyógyulás hetekig is eltarthat. A marástól véd meg a kutyacipő.
Hideg ellen kutyaruha?! - nagyvárosi
hóbort?
A tömbházakban tartott kutyákra a hideg téli napokon a gazdik gyakran ruhákat, cipőket adnak. Ez amolyan divathóbortnak tűnhet, az öltöztetésnek azonban fontos szerepe is lehet. A lakásokban tartott kutyákat még télen is meg

szokták fürdetni. Ilyenkor az állatok
szőrét védő faggyú, zsírréteg a kenceficéktől lemosódik. A fűtött lakásokban
élő állatok szőre nem véd meg a zord tél
viszontagságaitól. Lakásos kedvencünket, ha hosszabb ideig kint tartjuk a jeges szabadban, az meg is betegedhet…
A problémák megelőzésére egyre többször alkalmaznak kutyaruhákat.
Milyen a jó téli kutyaház? - védjük a
házaink őrzőit!
Az udvaron tartott kutyákról se feledkezzünk meg. A kutyaház az ő számukra nyáron a hőgutától ad védelmet, télen
pedig a fagyás ellen kell, hogy védelmet
adjon. Vásárolhatunk hőszigetelt kutyaházat, ugyanezt (ha van barkácsműhely)
otthon mi magunk is elkészíthetjük. A
hideg ellen védő kutyaház a kutyánál kicsit kell, hogy nagyobb legyen. A túl
nagy házat a kutya nehezebben „fűti
be”. A ház kívülről és belülről fából kell,
hogy legyen, köztes anyagként szigetelőhabot tölthetünk bele. A jó kutyaház 56 cm-es lábakon kell, hogy álljon, ez
megvéd a saras esőtől, a latyakos hótól
is. A házon belül puha szőnyeggel,
rongyokkal béleljünk. A bélést hetente,
kéthetente higiéniai okokból cseréljük
le. Udvaron telelő kutyust télen nem
szabad fürdetni. Paraziták elleni permettel meleg helyen kezeljük le, hogy tudjon rendesen száradni. A kutyaházat tegyük fedett helyre, lehetőleg minél
szélvédettebb, melegebb helyre. Ha
nagyon hideg van, a kinti kutya is kapjon napjában a többszöri élelem mellett

bebocsátást fűtött helyre
(kazánház, garázs).

Madarak etetése – készítsünk madáretetőt!
Amikor beköszönt a hideg tél, érdemes
körülnézni kertünkben, vajon hogyan
jutnak élelemhez a madarak, mi tudja
megvédeni őket a hidegtől. Fontos a tűlevelű és örökzöld növények szerepe. A
tobozok, magvak élelmet, a növények
búvóhelyet biztosítanak számukra. Jó,
ha a kertnek olyan része is van, ahol a
sűrű bozót a lombkorona szintjéig ér. A
talajt takaró növények, a fás, bokros ligetek is búvóhelyül szolgálnak. Ne takarítsuk teljesen tisztára kertünket. Az
elszóródott magvakat hagyjuk meg a
madaraknak. A füvet se nyírjuk le mindenütt. Hadd húzódjanak meg a rovarok, teleljenek át a lárvák, téli táplálékot
szolgáltatva a madaraknak.
További búvóhelyet készíthetünk, ha a
már „gazdátlan“ virágágyásokat fenyőgallyakkal takarjuk be. A beteg, rothadó
leveleket, ágakat azonban feltétlenül
gyűjtsük össze! A napraforgó-magvak
sok madarat (a csuszkát, pintyet, feketerigót, mátyásmadarat, harkályt) életben

mészetőrök az úton. A lassabb állatoknak, mint például a teknősöknek, vagy
békáknak gyakorlatilag semmi esélyük a túlélésre.
„Főleg a kétéltű fajok esetében, békafajok tekintetében van nagyobb volumenű gázolás. Illetve tavaszi időszakban a nyári lúd fiókák elég gyakran ke-

Elveszett Döme névre hallgató, 6
hónapos labrador kan kutyusunk a
Batthyány utcából, november 29én, hétfőn. Megtalálója magas jutalomban részesül.
Tel: 20-421-9433.
Németjuhász keverék kutyát találtam! A kutya kb. 1-1,5 éves szuka,
barna bőr nyakörvvel, napok óta
Máriabesnyőn kóborolt. Kérem a
gazdáját, vagy aki szeretné befogadni, jelentkezzen!
Tel.: 20-540-9842.

2010. október 31-én Gödöllőn (Blahán) találtak meg. Labrador lány vagyok. Keresem
gazdámat, vagy aki szívesen lenne gazdám! Tel.: 20-519-5212.

Minél több állat- és növényfaj hal ki a
Földön, az emberek annál nagyobb veszélybe kerülnek: a fajok ugyanis természetes védelmi vonalat jelentenek a
fertőző betegségekkel szemben. Azok
a baktériumok, vírusok és gombák
ugyanis, amelyek jelenleg az állatokra és a növényekre veszélyesek,
„préda“ híján az embereket támadhatják a jövőben.
A témával kapcsolatos kutatásokat
az amerikai Nemzeti Tudományos
Alapítvány (U.S. National Science
Foundation), az Egyesült Államok
Környezetvédelmi
Ügynöksége
(U.S. Environmental Protection
Agency) és a National Institutes of
Health's Ecology of Infectious Diseases (EID) nevű program finanszírozza. A cél, hogy kiderítsék, a biológiai
sokféleség hogyan érintheti az embereket – írja a Nature.
A szakemberek megállapították, hogy
az erdők és a helyi ökoszisztémák kipusztulása a baktériumok, vírusok és
gombák elszaporodásához vezethet.

Ez pedig azzal az eredménnyel járhat,
hogy ezek a kórokozók az embereket
kezdenék támadni, valamint olyan állatokat és növényeket, amelyekre eddig nem jelentettek veszélyt.
Kulcsfontosságú, hogy a jövőben job-

ban betekinthessünk abba, hogy a környezeti változások hogyan hatnak a
betegségek kialakulására és terjedésére, valamint hogy a természet hogyan képes korlátozni a kártékony
szervezetek elszaporodását. Csakis egy
gondos elemzés elkészítésével és hatékony beavatkozással kerülhető el a
baj – mondta Josh Rosenthal, az EID
vezetője.
pts
megkérdezhetünk egy illetékes állatkerti dolgozót. Aranyszabály, hogy sose higgyünk
feltétel nélkül a kisállat kereskedőnek –
a keksz nagyságban árusított és elsőre
igen szimpatikusnak tűnő lágyhéjú teknősről szinte biztosan csak utólag fog
kiderülni, hogy érzelmeink nem kölcsönösek.
3. Gondoljuk át, hogy díszállatot szeretnénk-e tartani vagy olyan kedvencet,
akivel kontaktust is lehet teremteni. Madagaszkári nappali gekkóval ugyanis viszonylag nehéz apportírozni, míg a patkány vélhetőleg soha nem lesz terráriumunk egzotikus ékköve.
4. Fontos, hogy illik-e hozzánk a kiszemelt állat. Az afgán agár, például, intelligenciáját tekintve örül, hogy egyáltalán
tudja, merre rohan, viszont lételeme a
mozgás, a szobakonyhás panelbe így
nem ez a fajta lesz a tökéletes választás.
5. Sose tartsunk háziállatot divatból.
Minden csoda három napig tart, és egy
megunt madárpók a legritkább esetben
számít ideális lakótársnak.
pts

5 tipp, hogyan válasszunk háziállatot

tart. A köles, a repcemag, a kukoricadara
más fajok téli eledele. Tanácsos a magvakat száraz helyen, jól zárható edényben tárolni. A rovarevő madarak számára a legmegfelelőbb a marhafaggyú,
amely magvakkal gazdagítható. Célszerű az eledelt hálóba helyezni, majd a
fákra függeszteni, esetleg kisebb farönkök üregeibe rejteni. A gerlék, verebek
kedvelt téli csemegéje a kukoricadara,
amelyet a földről szeretnek felcsipegetni. Az eledel a lehető legszárazabb helyekre kerüljön. Az etetőtálkát tartsuk
tisztán. Ne készítsünk etetőt furnérból,
mert a madarak megehetik az összeillesztésnél használt ragasztót! Kerüljük
pts
a sózott, cukrozott magvakat.

Gazdit keresnek a magára hagyott házi kedvencek! Az Orpheus Állatvédő Egyesület Ebrendészeti
Telepén utcára kidobott/megunt állatok tucatjai
keresik végső menedéküket, szerető gazdáikat!
A www.ebrendeszet.hu oldalon, illetve a 20/36098-49-os telefonszámon elérhetők az állatvédők.

Több mint 500 milliós uniós támogatás természetvédelemre
Több mint 500 millió forintos uniós támogatást nyert a Duna-Ipoly nemzeti
park Igazgatósága, a budapest környéki természeti értékek megőrzésére.
A pénzből védőfalat építenek például a
7-es főút mellé, amelyen számtalan
védett állatot gázolnak halálra az autósok. A Gerecse hegységben pedig két
barlang bejáratát zárják le, hogy megvédjék az ott élő denevérfajokat.
A 7-es főút Magyarország egyik legforgalmasabb útszakasza. Közvetlenül
a Velencei-tó partján fekszik, éppen
kettévágja számos védett állat vonulási útvonalát. Táblákkal igyekeznek
felhívni az autósok figyelmét az útszakaszon az állatokra, de a szakemberek
szerint ez nem sokat segít. A múlt héten két vidra tetemét találták meg a ter-

Az állatok és növények kihalása
veszélyt jelenthet az emberi egészségre

rülnek ide a 7-es számú főútra ki, és
válnak a gépkocsiforgalom áldozatává“ – mondja Kiss Péter, természetvédelmi őrkerület-vezető.
Egy uniós támogatás segítségével jövőre már körülbelül 70 centiméter magas védőfal gátolja majd meg az út
mindkét oldalán majdnem 4 kilométer
hosszan, hogy az állatok az úttestre tévedjenek. Négy árkot építenek a főút
alá, ezeken biztonsággal kelhetnek
majd át az állatok. Ez a beruházás két
másikkal együtt csak az unió segítségével valósulhat meg.
A félmilliárdos uniós támogatás révén
a 7-es főútnál lévő munkák mellett az
Ipoly völgyében vízvisszatartó rendszert építenek majd ki.

Keressük a képen
látható, DANI névre
hallgató 5 éves magyar vizsla kant. Pofája őszül, farka vágott. November 19én,
Máriabesnyő
Fenyves részén tűnt
el. Aki látta, vagy
esetleg befogadta,
kérem értesítsen.
Tel.: 20-474-7773

Sokan gondolják, hogy a háziállat vásárlása az állatkereskedésben eltöltött
tíz-húsz percet jelenti. Pedig ha átgondoltabban választjuk ki új kedvencünket, megkímélhetjük magunkat a csalódásoktól. Fontos, hogy olyan kedvencet
válasszunk magunknak, amit nem
ununk meg az idők folyamán – ebben
nyújthat segítséget az alábbi öt pont.
1. Tény, hogy háziállatot jó esetben nem
néhány hétre vásárol az ember, beszerzésükkel többnyire évekre, nem ritkán
évtizedekre szóló döntést hozunk. Fontos, hogy kiválasztása előtt tisztázzuk
magunkban, készen állunk-e élete végéig gondját viselni leendő kedvencünknek.
2. Soha ne vegyünk csak azért meg egy
állatot, mert az „olyan aranyos”. Nem
árt előre tájékozódni a kiszemelt példány mozgás- és táplálékigényéről,
gondozásának módjairól és költségeiről
sem. Ha szükségesnek látszik, esetleg

Gazdit keresünk!
A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.
a Kotlán Sándor úti Gyepmesteri telepén látja el a gazdátlan, befogott
ebek ideiglenes elhelyezését. Célunk
minden esetben az, hogy a gazdátlan
állatok minél előbb új tulajdonosra
találjanak, vagy az elkóborolt kedvencek mielőbb visszakerülhessenek régi
otthonukba.
Figyelmükbe ajánljuk az alábbi
kutyusokat, valamint honlapunkat
(www.ghgkft.hu) ahol a „Gazdit keresünk“ címszó alatt, a többi gazdára
váró kutyát is megtekinthetik.
Érdeklődéseiket az alábbi telefonszámokon várjuk: 06-30-241.0200
vagy 06-30-303.3041

Rumli: Fekete kan

pts

Andrej: trikolor, kan kölyök

Bogi: 1,5 éves, fekete szuka

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
December 18-19.:

Dr. Horváth Márk
Tel.: 06-20-3855-726.
Gödöllő, Szabadság u. 97.
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Választás

Meghívó
A Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a Gödöllői
Német Kisebbségi Önkormányzat, a
Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat testületeinek
2010. december 20-án (hétfőn) 18
órakor tartandó
KÖZMEGHALLGATÁSÁRA.
Az ülés helye: Gödöllő Város Polgármesteri Hivatalának földszinti
nagyterme.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Balog Gyula sk., a GCKÖ elnöke
Szabó László sk., a GLKÖ elnöke
Meizner Sándor sk.,a GNKÖ elnökhelyettese
Havassy Marija sk., a GRKÖ elnöke

Alpolgármesteri
fogadónap változás
Tájékoztatjuk a tisztelt gödöllői lakosságot, hogy Pintér Zoltán alpolgármester fogadóóráját 2010. december 27. helyett, 2010. december 20án 10-12, és 14-16 óráig tartja.

Halászlé főzés a városi piacon
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlésének 2010-ben hozott határozatai (I.)
15/2010 (08.26.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése, taggyűlés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján jóváhagyja és egyben megbízza a Társaság
ügyvezető igazgatóját, Dr Révész T. Mihályt a Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése – II. ütem (Lovarda
és Barokk istálló) projekt („Projekt”) kapcsán, a
KMOP -2009-3.1.1/E keretén belül megvalósuló rekonstrukciójának kivitelezési munkáira a Reneszánsz
Kőfaragó Zrt.-vel (2543 Süttő, Rákóczi út 64, cégjegyzékszám: 11 10 001531) kötendő szerződés aláírására. A megkötésre kerülő építési szerződés alapját a Projekt 2010. júliusi Ajánlati Dokumentációjában szereplő építési szerződéstervezet képezze, azzal, hogy
i.) azt a kivitelezői ajánlatnak és a szokásos építőipari
gyakorlatnak megfelelő tartalommal (különös tekintettel a teljesítési határidőkre, kötelező jótállásra és
egyéb biztosítékokra) és mellékletekkel kell kidolgozni és véglegesíteni, valamint
ii.) a Társaság által a Projekt kapcsán 2010. július
30-án kiírt ajánlati felhívására a Reneszánsz Kőfaragó Zrt által tett ajánlatban szereplő határidőknél
hosszabb határidők nem fogadhatóak el; továbbá
iii.) azzal, hogy a Társaság ügyvezető igazgatója a nyertes ajánlattevővel aláírt építési szerződés 1 eredeti példányát (annak összes mellékletével együtt) a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül küldje
meg az MNV Zrt. részére..
A Projekt eredeti költség tervének (1 milliárd Ft+

ÁFA) túllépése, vagy pótmunka megrendelése kizárólag Taggyűlési jóváhagyással lehetséges.
16/2010 (09.14.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése, taggyűlés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő
fejlesztése – II. ütem (Lovarda és Barokk istálló) projekt kapcsán, a KMOP -2009-3.1.1/E keretén belül
megvalósuló rekonstrukciójára vonatkozó Támogatási Szerződés megkötését és egyben megbízza a
Társaság ügyvezető igazgatóját, Dr. Révész T. Mihályt
annak aláírására.
17/2010 (09.14.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft
taggyűlése, taggyűlés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján:
- a Kft. Felügyelő Bizottságából a taggyűlési határozathozatal napjával visszahívja:
• Dr. Rubicsek Sándor urat,
• Virág Anikó hölgyet,
• Róna Iván Béla urat.
- a Kft Felügyelő Bizottságába választja a taggyűlési
határozathozatalt követő naptól 2011. május 31-ig:
• Dr. Harmath Zsolt urat,
• Kis Gábor Iván urat,
Dr. Jánosi Andrea hölgyet.
- a Kft. Felügyelő Bizottsága díjazását a taggyűlési
határozathozatalt követő naptól Felügyelő Bizottság
elnöke részére 80.000 Ft/hó, a Felügyelő Bizottság
tagjai részére 70.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy
az eddigi hagyományokhoz híven az
idén december 23-án is lesz halászlé
főzés a piacon, továbbá kolozsvári töltött káposzta és kocsonya is készül.
(Elvitelre, vagy a helyszínen is fogyasztható.)
Készítői: Pataki Mária és Vancsa Ferenc ( a főzőverseny díjazottjai)
Halászlé ( 790.- Ft/adag ( 2 szelet hal,
0,7l halászlé)
Kolozsvári töltött káposzta: 790.Ft/adag (1 adag 2 db töltelék)
A kocsonya készítője: Veres Miklós,
550 Ft/adag.
Igényelhető a városi piacon, vagy a
+36/30/5030-777-es telefonon.
Fenyőfa árusítás: december 11-től 24ig.
Piac Kft.

A VÁROSI PIAC ÜNNEPI NYITVATARTÁSA
december 13-17. (hétfőtől péntekig) 7- 18
óráig
december 18-19. (szombat, vasárnap) 7-13
óráig
december 20-23. (hétfőtől csütörtökig) 7 18 óráig
december 24. (péntek) 7-13 óráig
december 25-26.(szombat, vasárnap) ZÁRVA
december 27-30. (hétfőtől-csütörtökig) 718 óráig
december 31.(péntek) 7-13 óráig
január 1-2. (szombat, vasárnap) ZÁRVA
Újévi nyitás: 2011. január 3. (hétfő) 7 órától

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
December 13-19-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 418-002.
December 20-26-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 416551.

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.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,
70/550- 3377.
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Búcsúztassa nálunk az óévet!
Szecessziós báltermünkben tavalyi áron vacsorázhat és mulathat!
Hatfogásos szilveszteri gálavacsorával, hangulatos tánczenével és meglepetés műsorral várjuk
kedves vendégeinket.
Újév köszöntő Büfé! Fergeteges hangulat hajnalig! Tombola, értékes ajándékokkal!
Visszanyerheti belépője árát! Belépő: 16.000.-Ft/fő
Amennyiben a szállodában szobát is foglal erre az éjszakára, akkor a csomag ára 26.900.-Ft/fő!

Szilveszteri menü 2010
„Ó Év” cocktail - pezsgő cocktail; Hideg étvágygerjesztő –Epres hideg kacsamell diós pirítóssal; Vargánya
krémleves; Baconos pisztráng filé pirított zöldségekkel; Szeder szorbet; Libamájjal és almával töltött
borjúszűz saját pecsenye levével francia burgonya koronggal és Bélszínszelet fokhagymás tigrisrákkal,
vadrizses piláffal; Narancsos mascarpone kocka bitter csokoládé tükrön; Musetti Kávé; Naturaqva ásványvíz.
ÚJ ÉVI BÜFÉ: Malac kocsonya; Lencseleves roppanós virsli karikákkal tejfölösen; Bőrös sült malac párolt
pezsgős káposztával, hagymás tört burgonyával; Vegyes mini pogácsa.

Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a betérő családos vendégeinket.
A főtér felújításának ideje alatt az étterem vendégeinek a szálloda mélygarázsa ingyenes!

Nyitva tartás:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu
Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!
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Sport

Kosárlabda – Ob elődöntős hely a Diákolimpián

Küzdősport - ITF Taekwon-do

Törökös ezüst az V. korcsoportban

Két verseny, nyolc érem

A Török Ignác Gimnázium tornatermében rendezték meg a Pest
megyei diákolimpia V. korcsoportos lányok kosárlabda
megyei döntőjét.
A négy csapat magával hozta a selejtezőben elért eredményét, így a
Dunakeszi és a Monor egy-egy győzelemmel érkezett Gödöllőre. A mérkőzéseken hamar kiderült, hogy a Dunakeszi és a Gödöllő lényegesen nagyobb játékerőt képvisel. A törökös
lányok magabiztos játékkel, nagy különbséggel nyertek a Monor és a Vác
ellen, ezzel biztosították a helyüket az

országos elődöntőbe. A törökös lányok valamennyien a Gödöllői Kosársuli SE játékosai.
A végeredmény: 1. Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, 2. Gödöllő
Török Ignác Gimnázium, 3. Monor
József Attila Gimnázium, 4. Vác Boronkay György Gimnázium.
Az ezüstérmes csapat tagjai: Bátori
Zsófia, Bencsik Bianka, Éder
Hanga, Hollósy Réka, Radócz Imola, Simoncsik Hanga, Slézinger
Krisztina, Tánczos Karola, Zámbó
Kamilla. Testnevelő Gőz Tibor,
edző Szabó Tamás.
-szt-

Vívás – Junior Világkupa siker

Valkai Ferenc: hatodik hely
December 4-én a németországi Dormagenben U20-as
világkupát rendeztek. A 147
indulóból, közel 20 ország
képviseletében, a GEAC vívója, Valkai Ferenc hatodik helyen végzett.
Kurucz
Balázs
tanítványa,
Valkai Ferenc jó formában vívott a
németországi világkupán. A gödöl-

lői vívó a 64 között a német Moggot verte 15:7-re, míg a 32 között az
amerikai Spear ellen diadalmaskodott 15:13-ra. A nyolcba
jutásért szintén 15:13-ra nyert a
német Wust ellen, de a négyért már
alul maradt 11:15 arányban a he-lyi
klub színeiben vívó Huebers ellen,
aki később meg is nyerte a versenyt.
-zs-

Diákolimpia – Játékos vetélkedő a Damjanichban

Körzeti döntő, Erkel sikerrel
December 10-én, a Damjanich ség volt. A jól felkészített csapatoknál
iskolában került megrende- jó volt látni a kisdiákok lelkes verzésre a Diákolimpia játékos senyzését.
sportversenyeinek körzeti dön- Végeredmény: 1. Erkel Ferenc Ált.
tője.
Isk, 2. Damjanich János Ált. Isk., 3.
Négy iskola, a házigazdákon kívül Kerepes, 4. Szent Imre Ált.Isk. -ggya Szent Imre, az Erkel és a Az Erkeles csapat
kerepesi iskola alsó tagozatos diákjai versengtek 18
fős csapatokkal. A tíz váltóverseny rendkívül izgalmas csatározást hozott. A
végén az első helyen záró
Erkel iskola csapata és a
holtversenyben 3-4. helyen végzett csapat között
mindössze 3 pont különb-

Az évente megrendezésre kerülő
Ifjúsági és felnőtt országos bajnokságnak idén Hódmezővásárhely adott otthont november 13án. A legrangosabb országos versenyen 36 egyesület, mintegy
250 versenyzője jelezte indulási
szándékát.
A hétvégi bajnokság kiváló lehetőséget nyújtott a sportolók számára, hogy
kellőképpen lemérjék tudásukat formagyakorlat, küzdelem, tradicionális küzdelem és erőtörés versenyszámokban.
A Gödöllői Contact ITF Taekwon-do
SE versenyzői is részt vettek a gálán
Kókai Zsolt 3. danos mester vezetésével. Az ifjúsági küzdelmek kedvezően
alakultak a gödöllőiek számára, ugyanis
Habermann Attila az 52kg-os súlycsoportban bronzérmet szerzett, míg a felnőtt női kategóriákat Könczöl Alexandra formagyakorlatban ezüstöt, illetve 52

kg-os küzdelemben bronzérmet nyert. A
felnőtt férfi erőtörés versenyszáma is
tartogatott kellemes meglepetést. Ebben
a kategóriában a versenyzők edzettségüket és pontosságukat tesztelhették. A
népes mezőnyben a gödöllőiek örömére
Kókai Zsolt bronzéremig jutott.
Az Ob-t két hétre rá követte az országos Diákolimpia, amely a fiatalabb korosztálynak is lehetőséget adott a
ver-senyzésre. Közel 200 lelkes fiatal rész-vételével november 27-én
Mezőhegyesen rendezték a 2010-es
Diákolimpia taekwon-do versenyét.
A serdülő fiúk küzdelmi számában
György Bence jó formában versenyezve 42 kg-ban ezüstérmes lett. A
47 kg-os serdülő fiúk küzdelmében
Benedek Dániel Tibor ügyes szerepléssel bronzot szerzett. A felnőtt
női kategóriák is sok izgalmat ígértek. A gödöllői egyesületet Könczöl

Küzdősport – K-1, országos amatőr bajnokság

Éremeső Baján
Remekül szerepeltek a Gödöllői Muay Thai és Boksz Egyesület (azaz a Crow-Gym) versenyzői a Baján megrendezett,
éves WTKA nyílt országos bajnokságon. A négy induló, négy
súlycsoportban állhatott fel a
dobogóra, öregbítve városunk
hírnevét.

Varjú László és Ócsai Zsolt
által felkészített versenyzők remek teljesítménnyel rukkoltak
elő. Veréb Imre a -86 kg-os, Seregi Dávid a -81 kg-os, Budai
Gergely pedig a -75 kg-os súlycsoportban szerzett bronzérmet.
Különösen kiemelkedő volt Deme Bálint szereplése, aki a -63

Alexandra képviselte, aki kiváló teljesítménnyel formagyakorlat versenyszámban aranyéremig jutott, míg az 52 kg-os
küzdelemben magabiztos teljesítménnyel, mintegy az eseményt megkoronázva szintén a dobogó legfelső fokára
állhatott fel.
Amennyiben megismerkedne ezzel a
harcművészettel, jelentkezését szeretettel várja az egyesület a Bio-Fitt Centerben (Gödöllő, Állomás út 1-2/a) zajló
edzésein hétfőn és szerdán 17.30-19.00ig. Honlap: http://itftaekwondo.uw.hu
-li-

kg-os súlycsoportban aranyéremig jutott. az elődöntőben és a döntőben is
K.O.-val győzve le ellenfeleit.
-ds-

A bajai éremhalmozók

Te is kipróbálnád magad valamelyik küzdősportban?
Tekintsd meg edzéseinket:
THAI BOX: kedden és csütörtökön 17,30-19-ig; BOKSZ: hétfőn és szerdán 17:30-19-ig; GYERMEK EDZÉS: kedden és
csütörtökön 16:30-17:30-ig
Továbbá mindenki örömére, a sokak által hiányolt és az angliai kiküldetés miatt félbehagyott katonai közelharc is folytat minden hétfőn és szerdán 19-20:30-ig
A kéthetes téli szünet után január 3-án kezdünk, az első edzés mindenhol ingyenes!
Cím: Gödöllő, 2100, Ipartestületi Székház, Dózsa György út 25. További részletekről érdeklődni lehet: Varjú László
ökölvívóedzőnél, a 06/20-365-64-24-es telefonszámon, vagy tekintse meg honlapunkat: www.crowgym.hu

Futsal – Közel a bravúrhoz a kupában

Megszorongatták a Győrt
Az elmúlt héten a Magyar kupában volt jelenése a Gödöllői
Bikák futsal csapatának. A legjobb négy közé kerülésért az
első osztály toronymagas favoritja, a bajnoki és kupacímet is
őrző Rába ETO volt az ellenfél.
A kupapárharc első találkozóját
Gödöllőn rendezték és ugyan a sorsolás után már sejteni lehetett, hogy a
Rába-parti csapat az esélyesebb, a
Gödöllő mindent megtett annak érde-

kében, hogy megkísérelje kivívni a
továbbjutást. A hazai közönség nagy
örömére nyílt meccset tudott játszani
Baranyai Pál együttese a válogatott
játékosokkal teletűzdelt ellenfelével
szemben és a végén ugyan a vendégek örülhettek, de a gödöllői alakulat
is minden dicséretet megérdemel a
4–2-es vereség ellenére. A visszavágót január 12-én rendezik majd
Győrben. (a képen: az U21-es válogatott kerettag Nagy Rolnad (jobbra)

Röplabda – Mikulás Kupa

Röplabdás ünnep Gödöllőn
December első hétvégéjén rangos utánpótlás tornának adott otthont Gödöllő. A hosszú hagyományokra visszatekintő Mikulás Kupa (1980-ban volt az első)
ezúttal a korábbiaknál nagyobb
szabású volt.
Az NSI Sport XXI. programjának ez
volt a Pest megyei kiemelt versenye. A
fiúknál mini kategóriában 4 csapattal
zajlottak a küzdelmek, a lányoknál pedig 12-12 csapat indult a két korosztályban (mini, gyermek) a kupáért.

A hétvégén összesen 286 fiatal röplabdás mutatta meg tehetségét és elhivatottságát a sportág iránt. A támogatóknak köszönhetően (NSI, Pest Megye
Önkormányzata, Gödöllő Város Önkormányzata) minden gyerek kapott egy
csoki Mikulást, valamint a dobogós helyezettek érmeket, a győztes csapat kupát, és minden csapat oklevelet kapott.
A gyerek korosztályban dominált a
szlovákiai Léva, két csapatuk vívta a
döntőt egymás ellen. A legjobb hazai
csapat a Kecskeméti SI lett, akik a TE-

Kézilabda – Dobogón telenek az ifisták

Közel az élmezőny a felnőtteknél
A megyei bajnokságokat követően, a
férfi NB II-ben is a féltávhoz érkeztek
a gödöllői csapatok az elmúlt hétvégén. A férfi NB II. keleti csoportjában
szereplő Gödöllői KC felnőtt és ifjú-

küzd a labdáért).
Futsal Magyar kupa, negyeddöntő,
első mérkőzés: Gödöllői Bikák –
Rába-ETO 2–4 (0–2) Gól: Schrancz
Balázs, Ughy Márk
-tt-

sági csapata egyaránt 18 pontot gyűjtött, ezzel majd a felnőttek a 4., míg
az ifisták a 3. helyről folytatják tavasszal. Az ifisták a záró játéknapon a
dobogó szempontjából rangadót ját-

VA Gödöllői RC B csapatát győzték le a
bronzmeccsen. A kisebbeknél is a legjobb két csapat jutott a döntőbe, ahol a
Vasas döntő játszmában tudta csak legyőzni a Kecskemétet. Itt a bronzérmet
a Központi Röplabda Akadémia szerezte meg a Gödöllő „A” elől.
Gyerek korosztály: 1. Léva A, 2. Léva
B, 3. KESI, 4. Gödöllő B, 5. KRA, 6.
Gödöllő A, 7. Delta, 8. Csokonai DSE
Újpest, 9. Dunakanyar SE, 10. Jászberényi RK, 11. RUNKIL, 12. Gödi DSE
Mini korosztály: 1. Vasas, 2. KESI, 3.
KRA, 4. Gödöllő A, 5. Csokonai DSE
Újpest, 6. Gödöllő B, 7. Léva A, 8. Delta, 9. Léva B, 10. Dunakanyar SE, 11.
Veszprém, 12. Gödi DSE
-kl-

szottak a játéknap előtt még előttük
álló Mizse otthonában, akiket magabiztos győzelemmel vertek idegenben. A megyei bajnokságok március
első hétvégéjén, míg az NB II-es bajnokság február 13-án folytatódik
NB II. keleti csoport: Vecsés SE –
Gödöllői KC 30:22 (ifi: 31:30); GKC
– Füzesabonyi SC 30:26 (40:25);
Mizse KC – GKC 34:26 (24:37) -ll-
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

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

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

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület?
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt,
s mi meg is írjuk Ön helyett!
További információ: 70/381-76-94

INGATLAN
*A központ közelsége, kertváros nyugalma! Saját kertrésszel
és autóbeállóval rendelkező alacsony rezsijű, ötletes belső
kialakítású, nagy teraszos világos 44nm-es nappali +szoba
padlófűtéses lakás eladó. Tömegközlekedés 2 percre.
Iá.12,5MFt 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Fiataloknak, időseknek és befektetésnek is kiváló! Gödöllőn
belvárosban új építésű, erkélyes, d-ny-i fekvésű, jó beosztású
42 nm-es 1,5szobás lakás cirkó fűtéssel 13 MFt-ért kulcsrakészen 20-772-2429
*János utcában 59m2-es 3 szobás, erkélyes, jó állapotú konvektoros lakás eladó. Iár: 10,9MFt 20-7722428
*Kertvárosban, 620 nm-es ősfás telken 2 szobás családi ház
eladó 13.5 M FT (20) 804-2102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*AKCIÓ! Belvárosban 3szoba +nappalis, 2 fürdőszobás, teraszos, mediterrán stílusú újépítésű gyönyörű ikerház 200nm-es
saját telekkel eladó. Kulcsrakész ár:20MFt,320nm-es telekkel
rendelkező ikerház 22MFt , 20-772-2429
*Erzsébet krt-on eladó műanyag ablakos, felújított lakás
7,3MFt 20-804-2102
*Gödöllőn igényes, új építésű egyszintes 3szoba+nappalis,
garázsos dryvit szigetelt családi ház 600nm-es telekkel
eladó Kulcsrakész iár:33,9 M Ft 20-772-2429
*Jó vétel! Gödöllőn új építésű részen 1370nm-es építési
telek bekerítve eladó.Iár:14MFt 20-772-2429
*Árcsökkenés! Garázs-összekötéses ikerház emelt szintű
szerkezet kész állapotban 17MFt 93nm nappali +3szoba
20-7722428
*Palotakerten 1 szobás, felújított lakás, alacsony rezsivel
7,5MFt 20-804-2102
*Kiváló áron, Ambrus közben 1+2félszobás 55nm-es tágas,
jó beosztású lakás eladó Iár: 9,9MFt 20-772-2429
*Szadán ’93-ban épült 3szoba +nappali, garázs családi ház
1350nm-es gyönyörű telken eladó Iá:17MFt 20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Nagyfenyvesben 3szoba+nappalis, étkezős felújított
cirkós ház eladó szuper áron költözés miatt. Iár: 19MFt 20772-2429
*Eladó két szobás, konvektoros, műanyag nyílászárós lakás
Iár:8.5MFt 20-804-2102
*Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy terasszal eladók 14,9MFt-tól 20-804-2102
*Sürgősen eladó Nagyfenyvesben 3szobás ikerház
Iár:16,5MFt 20-8042102
*Eladó Gödöllőn, tégla építésű, cirkós, jó állapotú
2szobás,53nm-es lakás a Kazinczy krt. Iár:9,5 MFt 208042102
*Készpénzes ügyfeleink részére keresünk eladó családi
házakat, lakásokat, telkeket Gödöllőn és Szadán
WWW.GODOLLOIHAZ.HU (20) 772-2428
*Kertvárosban panorámás 110nm-es családi ház eladó
26,5MFt 20-9447025
*Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt
20-9447025
*Eladó panorámás széles 1800m2 építési telek 30% beépíthetőséggel Gödöllőn. Iá.:14,9MFt 20-9447025
*Mogyoródon 987nm-es ikerház építésére alkalmas saroktelek 10,9MFt-ért eladó 20-9447025

*Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás Gödöllő
központjában BOMBA áron eladó. Ugyanitt egyedi penthouse
lakás 16,7MFt. Lakások 300.000Ft/m2 alatt 20-9447025
*Kistarcsán 115m2-es, nappali +négy szobás, garázzsal
rendelkező ikerházi lakások eladók! Kulcsrakész Iár:25.5Mft
20-5391988
*Gödöllőn Szőlő u.-ban felújított két és fél szobás, erkélyes,
2em-i lakás eladó! Iár:15.5Mft. 20-539-1988
*Gödöllőn SÜRGŐSEN eladó 55m2-es, két szobás harmadik
emeleti lakás. Iár.10.5Mft 20-539-1988
*Gödöllőn a Boncsokban (Csiperke u-ban) 16 m utcafronti
szélességű, 800 m2-es zártkert, egy 12 m2 alapterületű, 2
helyiségből álló faházzal. Iá: 3,8 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn új építésű környezetben, 2000-ben épült, 126 m2
alapterületű (+garázs, terasz) nappali+3 szobás, földszintes
kialakítású családi ház 932 m2-es telekkel. Az ingatlanhoz
29 m2-es garázs és 15 m2-es terasz tartozik. Iá: 39 mFt.
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Harasztban 600 nm-es telken, 100 nm
alapterületű, 2 + fél szobás, belül részben felújított családi
ház, pincével, melléképülettel, garázzsal. Iá: 20,5 mFt.
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*ÁRON ALUL eladó Királytelepen 1063 nm-es telken épült,
jó állapotú 85 m2-es családi ház. 2 + fél szoba, konyha, kamra, tágas fürdőszoba wc-vel, közlekedő. Iá: 17,5 mFt. FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Szilágyi Erzsébet utcában nagyon jó állapotban
lévő, 90 m2-es, 2+fél szobás családi ház, egy 50 m2-es melléképülettel, 900 m2-es telekkel. Iá: 26 mFt. FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás,
nagyon jó állapotban lévő családi ház, 100 m2-es szuterénnel,
mely vállalkozás kialakítására is alkalmas (víz, villany, ipari
áram bevezetve) 540 nm-es örökzöldekkel beültetett telekkel.
Iá: 24,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn, TELEK ÁRBAN eladó, csendes belvárosi utcában
100 nm alapterületű, 3 szobás családi ház, 740 nm-es
telekkel 14,9 mFt. ir. áron. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*Gödöllőn a Remsey krt-on, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség,
mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is
kitűnő. Iá: 17 mFt. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
*Gödöllőn Palotakerten 63 nm-es, felújított, 1+2xfél
szobássá átalakított. 2. emeleti lakás 10 mFt ir. áron és 63
nm-es, 2 szobás lakás 9,8 mFt ir. áron eladó. FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a belvárosban, 2005-ben épült társasházban kétszintes (73+30 m2) öröklakás, garázzsal. Nappali, 2 szoba,
konyha kamra, fürdősz. Iá: 22,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a Szt. János u-ban 2. emeleti 2 szobás egyedi
fűtésű lakás eladó. Iá: 10,9 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn teljesen felújított, mfsz-i, 62 nm-es, 2 szobás
erkélyes lakás 10,9 mFt ir. áron és 37 nm-es, fsz-i 1 szobás
lakás 6,9 mFt ir.áron eladó. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870
*Gödöllőn ALKALMI ÁRON eladó az Erzsébet krt-on 34 nmes, 1 szobás, felújításra szoruló lakás. Iá: 6,9 mFt. Érd:
28/411-086; 20/9194-870
*Gödöllő belvárosának legkeresettebb részén, felújított, 170
m2-es, nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás elegáns belső
kialakítású, nyitott tornácos, polgári családi ház parkosított
belső udvarral, borospincével, ásott kúttal, garázzsal. A telek
örökzöldekkel beültetett, ősfás. Iá: 45 mFt. Tel: 20/9194-870
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*Gödöllőn Kertvárosban 500 m2-es parkosított, panorámás
telken eladó 110 m2 lakóterű, nappali + 2 szobás szinteltolásos
családi ház kertkapcsolatos terasszal. Iá: 26,5 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086; 20/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 2007-ben teljes körűen felújított
családi ház, déli fekvésű tágas terasszal. (új tető, burkolatok,
nyílászárók, víz, gáz, villanyvezetékek). 2 szoba, nappali-konyha-étkező, fürdőszoba wc-vel. A telek 650 m2-es, parkosított.
Iá: 27,5 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a központtól néhány percnyire 120 nm alapterületű
(2 lakrésszé kialakított) 3 szobás, belül teljesen felújított családi ház, 900 nm-es ősfákkal beültetett hangulatos telekkel. Iá:
30 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 780 m2-es építési telkek 8
mFt ir. áron eladók. Érd: +3620/9194-870
*Bag nyugodt, kertes övezetében jó állapotú 6 szobás családi
ház eladó 12 mFt ir. áron vagy gödöllői lakásra elcserélhető.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Szadán 761 nm-es telken, jelenleg építés alatt lévő, 120 nm
alapterületű, nappali + 3 szobás földszintes családi ház KEDVEZŐ ÁRON eladó. Iá: 20,9 mFt (burkolatok árát nem tartalmazza). FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
*Kistarcsán ÚJ ÉPÍTÉSŰ 140 m2 alapterületű, amerikai konyhás nappali + 3 szobás, befejezés előtt álló földszintes családi
ház, 2 terasszal, garázzsal, 1063 nm-es telekkel. Iá: 24,9 mFt.
Érd: 28/411-086; 0620/9194-870
*Gödöllőn 1200 nm-es telken központ közeli, 300 nm-es 2 generációs 7 szobás minőségi családi ház eladó. Az ingatlan vállalkozásra is kiválóan alkalmas! Iár: 57,5 MFt. Tel.: 30-684-5516.
*Veresegyházon 105 nm-es 1+2 félszobás dupla komfortos nagyon jó állapotú újszerű ház eladó! Vízforgatós medence, garázs, gondozott 698 nm-es telek. Ára: 25,5 MFt. Tel.: 30-684-5516.
*Gödöllő Palotakerti 61 m2-es 2 szobás, 3. emeleti, részben
felújítandó lakás SÜRGŐSEN eladó. A lakáshoz tároló tartozik,
erkélyes. Ára: 10,5 MFt. Tel.: 30-684-5516.
*Gödöllő Kazinczy lakótelepen 75 nm-es igényesen felújított
2,5 szobás konvektoros földszinti lakás eladó. Iár: 17,5 MFt.
Tel.: 30-684-5516.
*Püspökhatvanban 100 nm-es belülröl teljesen felújított 3
szobás családi ház 2000 nm-es telekkel eladó! Iár: 15,5 MFt.
Tel.: 30-684-5516.
*Aszódon 5 + 2 félszobás 252 nm-es, 2 szintes némi felújítást
igénylő családi ház ÁR ALATT, 937 nm-es telekkel eladó. Nagy
családosoknak, vállalkozásnak, munkásszálónak is kiváló. Ára:
22,1 MFt. Tel.: 30-684-5516.
*Gödöllőn 198 nm-es két generációnak is megfelelő 5,5
szobás dupla komfortos igényes családi ház, gyönyörű 1081
nm-es kerttel eladó! Iár: 63,9 MFt. Tel.: 30-684-5516.
*Eladó 2-3 generációnak is alkalmas 246 nm-es, 3 szintes
családi ház 1000 nm-es telekkel Gödöllőn. Szintenként fürdőszobával és konyhával. Ára: 27 MFt. Tel.: 30-684-5516.
*Építési telket keresek Gödöllőn megvételre. Akár telekrész is
megfelel, kisebb területű is, ahová kis ház elfér. Sík terület
előny. Tel.: 0630-337-0700
*ELADÓ FSZT-i téglalakás János utcában. 36 m2-es, 1
szobás, 1,5 szobássá alakítható, gáz-, és vegyestüzelésű fűtés
lehetőséggel, saját pincével. IRÁNYÁR: 8.300.000 Ft. HÍVJON
MA: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ – A nagypostával
szemben! Sorszám: 3526
*JÓ VÉTEL! ELADÓ Gödöllõ, Thököly Imre utca közelében,
közel telek áron, 57 m2-es, 2 Szobás TÉGLAHÁZ, 800 m2es ősfás telken. Kialakult környezet, csendes helyen, kétlakásos ház építhető. IRÁNYÁR: 12.200.000 Ft. Tel.: 0630919-5960. www.ingatlanvadasz.hu - A nagypostával szemben! Sorszám: 4543.
*Mintha az elsőn lenne, olyan magasan van! ELADÓ János
utca SZEBBIK oldalán magasföldszinti téglalakás! 56 m2es, 2 Szobás, egyedi fűtéses, erkélyes, gyönyörű zöldövezetre néző lakás eladó. IRÁNYÁR: 11.500.000 Ft. Telefonáljon:
06 (30) 919-5960 www.ingatlanvadasz.hu - A nagypostával
szemben! Sorszám: 4569.
*KERESEK eladó Másfél-két szobás gödöllői LAKÁST 7 MFttól akár felújítandót, vagy felújítottat is, erkély előny. Egész
nap: 0670-424-5960
*Gödöllőn, Kampis Antal téren új építésű lakások és kocsibeállók eladók! Tel: 30/946-7702

*Palotakerti 36nm-es 1szobás lakás 6,7MFt-ért, ill. 57nm-es
2szobás, teljesen felújított lakás 9,3MFt-ért, Dózsa Gy. úti Zöld
Társasházban 75nm-es felújított lakás 18,5MFt-ért eladó. 0630-843-6440
*Gödöllő belvárosában a Kőrösfői utcában eladó két utcára
nyíló családi ház, kedvező áron. (3 szoba, pince, garázs, egy
kellemes hangulatú belső udvarral.) Érd: 06-28-430-348
*KERESÜNK Gödöllőn eladó KERTES HÁZAT 20 millió, vagy
ÉPÍTÉSI TELKET 10 millió forintig, óvoda, iskola közelében,
csendes utcában. Tulajdonosok hívását várjuk. 20/250-7047
*Eladó Blahán a Diófa utcában 1335 nm-es telek, rajta 20 nm
alapterületű alápincézett faház. Víz, villany van. Iár: 4,85 MFt
Érd: 06-30-630-1410
*Szadán eladó 2585 nm-es TELEK 8500,-Ft/nm irányáron.
Víz, villany telekhatáron belül. Tel: 06-20-3455-437
*Eladó Gödöllő Palotakerten egy 2 szobás (62nm), teljesen
felújított, magasföldszinti, erkélyes, fűtésszabályzóval ellátott
lakás, mely tehermentes és azonnal beköltözhető. Ára:
10,9MFt. Érd: 06-20-230-1343
*2 és fél szobás, hálófülkés, tetőtéri, Fácán sori lakás
panorámával, garázs vásárlási lehetőséggel eladó. Iár: 19,5 MFt.
Beépített konyha, fürdőszoba, gardrób. Érd: 20-320-4023
*Gödöllőn, Palotakerten 44 nm-es, korszerűsített, távfűtéses,
déli fekvésű 1,5 szobás lakás eladó tulajdonostól! Iár: 8,9MFt.
Tel: 06-30-544-0208 Ingatlanosok, kérem, ne hívjanak!
*GÖDÖLLŐN a kertvároshoz közel új építésű 5 szobás, dupla
komfortos, garázsos, igényes ikerházfél saját kerttel eladó. Iár:
29,9M Ft Érd: 06-30-500-2432
*A SZŐLŐ UTCÁBAN eladó egy 69 nm-es, 1+2 félszobás
klímás, erkélyes, konvektoros felújított lakás. Alacsony rezsi.
Iár: 14,2MFt. Érd: 06-20-345-0074
*Eladó ház! Gödöllő Nagyfenyvesben 900m2–es telken
150m2 felújított családi ház, gondozott kerttel, öntözőrendszerrel, dupla garázzsal eladó. A telek két utcára nyílik, a háznak
két különálló bejárata is van, kétgenerációs házként is használható. Iár: 35 M Ft Érd: 06/70-604-4403, 06/30-469-6721
*TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nm-es telken eladó egy
1992-ben épült 70 nm alapterületű téglaépítésű, 2 szobás
nyaraló a strand közelében. Érd: Végh Tamás - 70-333-1362
*JÁSZFÉNYSZARUN szép kertes, összkomfortos,
tehermentes családi házamat eladnám, vagy elcserélném
gödöllői házra vagy lakásra. Tel. 06-57-423-093
*Kistarcsán 8.000 nm alapterületű, tanyasi jellegű terület
eladó: állattartásra alkalmas régi épület, +ott tartózkodásra 3
helyiséges épülettel. Villany, fúrt kút van. Érd: 06-20-5650698, kobold200@gmail.com
ALBÉRLET KIADÓ
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*Gödöllőn a Kastély mögötti részen 3 szobás (+ egyterű
tetőtér) családi ház fűtött garázzsal, szuterénnel, garázzsal
KIADÓ 90 eFt+reszi bérleti díj. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870
*Gödöllőn KIADÓ a Remsey krt-on, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására
is alkalmas. Bérleti díj 90eFt/rezsi. Érd.: 20-9194-870
*Gödöllő kertvárosában 3 szobás felújított családi ház kiadó.
80eFt/Hó 20-5391988
*Gödöllőn 2 szobás külön bejáratú házrész kiadó.
40eFt/hó+rezsi 20-7722429
*János utcában felújított, bútorozott, egyedi órákkal rendelkező lakás kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel: 28/411-259
*Kiadó Palotakerten egy 1 szobás bútorozatlan 44 nm-es lakás
40 eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel:20-3539492
*Gödöllőn a Zombor utcában 36 nm-es szoba-konyhás, bútorozott, konvektoros lakás kiadó hosszútávra. Tel:28-412-034
*Kiadó a HÉV állomásnál Mogyoródon, 30 percre az Őrsvezér
tértől összkomfortos kertes 80 nm-es családi ház bútorozottan, szuterénnel, garázzsal, kombi cirko fűtéssel. 60.000,-Ft
+rezsi. Kaució szükséges. Tel: 06-20-268-9147
*Gödöllőn a centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes családi házban, külön bejáratú 50 m2-es összkomfortos lakás
kiadó. (Kábeltévé, Internet.) Albérleti díj +2 havi kaució. Tel:
20-914-2007
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*Gödöllői tavak mellett kétszobás családi ház hosszú távra
kiadó. Érd +36-30-213-4882
*Szép, nyugodt környezetben 2 szobás családi ház alacsony
rezsivel kiadó Szadán. Iá: 35.000,-Ft +rezsi/hó. Tel: 06-306531-486
*Gödöllő központjában 2 szobás lakás kiadó. Tel: 30-288-3240
*PALOTAKERTEN KIADÓ 63 m2-es, 2 Szobás, azonnal
költözhető, erkélyes lakás. Bérleti díj: 40.000 Ft + rezsi / hó.
Telefon: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ - A nagypostával
szemben! Sorszám: 3383
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Gödöllőn, forgalmas helyen jelenleg élelmiszer üzletként
működő üzlethelyiség kiadó. Tel:06-20-9194-870
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.
*30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején.
Tel.: 70/281-5126.
*VERESEGYHÁZÁN KÖZPONTBAN NAGY ÜVEGKIRAKATOS
40m2-es ÜZLETHELYISÉG BÉRLETI JOGA ÁTADÓ. ALACSONY
BÉRLETI DÍJ! 20-7722428
*Városközpontban 28nm-es üzlethelyiség kiadó, alacsony rezsivel 120.000Ft/hó+2havi kaució. 06-20-9447025
*Gödöllőn, városközpontban kiadó 24 nm-es üzlethelyiség
2011. februártól. Klíma, riasztó, kamerarendszer: 100 E +
ÁFA/hó. Tel: 0620-404-8071
*GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 38 nm-es ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ (konyhával, riasztóval, ráccsal felszerelve)! Irodának és
fodrászatnak is alkalmas. Érd: 30/231-7508
*Üzlethelyiség (75 nm) eladó Gödöllő központjában. Tel: 0630-7033-478
*Petőfi téren, utcafronton új, 42 nm-es üzlethelyiség eladó!
Illetve Városközpontban, emeleti, jelenleg ügyvédi iroda berendezéssel együtt bérbeadó! Más tevékenységre is alkalmas. Tel:
06/309-509-841
*Gödöllő Dózsa György úti társasház zárt parkolójából nyíló 21
nm-es GARÁZS ELADÓ. Iár: 165.000Ft/nm. Tel: 20/946-2210
*Igényesen felújított első osztályú játékterem, söröző tulajdonjoga eladó. Tel: 20/391-3949
*50 nm-es üzlethelyiség a Kossuth Lajos utcában irodának is
kiadó. Tel: 06-309-617-621
*GARÁZS beállóhely kiadó: Gödöllő, Szt. János út 42. Érd: 0628-411-088, 06-30-336-5279
*Gödöllőn a Kossuth L. u. 44.sz. alatt, az épület sarkán lévő 23
nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel: 06-30-272-8158
*Kiadó iroda Gödöllőn a Szőlő utcai irodaházban, 104 nm, első
emeleti, utcafrontos, klimatizált, igényes. Érd: H-P 8-18-ig 0628-430-209
*Közel a központhoz 60 nm-es, felújított lakás egyedi
mérőkkel –konvektoros, de vegyes tüzelés is megoldhatóbútorozottan NEM DOHÁNYZÓ bérlőnek kiadó január 1-től. Tel:
70/320-3081
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ÁLLÁS
*Tíz éve jól működő, Táncsics Mihály úti fodrász szalonunkba
keresünk férfi-női fodrászt. Jelentkezni a +36-20 9194-870 es telefonszámon lehet.
*ÁLLÁST KERES? VÁLTANA? MEGSZŰNT MUNKAHELYE?
JÖJJÖN HOZZÁNK! AZONNALI KEZDÉSSEL TARGONCÁSOKAT,
RAKTÁROSOKAT, MINŐSÉGELLENŐRÖKET ÉS BETANíTOTT
MUNKÁSOKAT FELVESZÜNK. JOB AND CAREER, BP. 7.KER.
DOB U. 53.FSZ. 236-0696,20-362-7106, 20-3627106,engszám:49765-1/2008-5100595
*Kizárólag nappali tagozatos egyetemistákat keresünk adminisztratív munkakörbe! Főnix Kft. Tel: 06-30/935-3241 fonixfonix@invitel.hu
*Megbízható, kedves, rugalmas fiatal eladó lányt gödöllői
üzletbe keresünk. Fényképes önéletrajz kézzel írottan leadható
a Petőfi tér 16. DVD TÉKA HAPPY BOX üzletben: 20-404-8071
*GYAKORNOKI és MŰSZAKOS MUNKÁK DIÁKOKNAK a hatvani
Boschban! Céges busz, útiköltség térítés. 06-20/337-2775;
euroworlddiak@invitel.hu
*Gödöllőn, iskola, óvodával szemben Missy Szépségszalonba
fodrász szék bérbe adó nagyon korrekt áron, masszőr szoba
kiadó. Műkörmöst felveszek. Kozmetikust pedig vendégkörrel,
nagyon korrekt feltételekkel. 06-30-247-6718
*MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT keresek, 6 órás részmunkaidőbe. Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal,
fizetésigény megjelölésével az alábbi e-mail címen:
adomentor2010@gmail.com
*Jó kommunikációs készséggel rendelkező, kombinatív
észjárású, németül és angolul felsőfokon beszélő fiatal
munkatársat keresünk. Munkakör: EU-ból, USA-ból gépjárművek beszerzésével kapcsolatos ügyintézés. orangecredit.kft@gmail.com, 06-70-323-7777
*Idős vállalkozó úr keres konzultáns egyetemista fiút, aki
megtanítaná a számítógép és multimédiás eszközök alapfokú
kezelésére Gödöllőn. Tel: 06-30-9461-807
*Cégünk keres elektronikai karbantartókat, gépipari
mechanikai karbantartókat, ill. művezetőket. (CNC – NC – PLC,
járműipar ágazati termelő gépek, berendezések ismerete
előny.) Magas kereseti lehetőség. Érd: 10-17-ig 0670-4318013, markus0204@freemail.hu
*Pótmamit vagy pótnagyit keresünk Gödöllőre 2 éves ikrek
mellé hétközben napi 8 órában (H-P 6:30-14:30) 2011. február
végi kezdéssel. Érd:70-679-8606, agnes.meszaros1@gmail.com
*ÉLELMISZERBOLTBA SZAKKÉPZETT ELADÓT FELVESZÜNK.
Érd: 30/240-1736
*Családnál takarítást, vasalást vállalok. Gyermekfelügyeletet
igény szerint. Tel: 0620/224-5824
*VILLAMOSSÁGI SZERELŐT KERESÜNK. Gödöllői, mezőgazdasági automatizálással foglalkozó cég munkatársat keres
állattartó technológiák villamossági szerelésére, szervizelésére
hazai és külföldi projektekhez. A munka esetenként tartós
távollétet igényelhet. Feltételek: vezérléstechnikai és villamos
ismeretek, kommunikációképesség angol nyelven, jogosítvány.
Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával várjuk a
caliper@caliper.hu címre. Bővebb információ: +36(28)510-985
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INGATLANOK FORGALMAZÁSA, INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
KIADÓ INGATLANOK:
*A Máriabesnyő Lakóparkban 1.
emeleti, nappali+2 szobás, 80 nm-es
lakás bérbeadó. Kéthavi kaució szükséges. Bérleti díj:110 e. Ft/hó+ rezsi.
*A Paál László közben 68 nm-es, 2+1
fél szobás, kéterkélyes, egyedi fűtésű,
alacsony rezsijű, kiváló állapotú lakás
hosszútávra bérbeadó. Kéthavi kaució
szükséges. Bérleti díj:80 eFt/hó+ rezsi.
*Kerepesen, 2007-ben épült földszintes, 55 nm-es,1+2 fél szobás sorházi
lakás terasszal, kis kerttel hosszútávra
bérbeadó. Kéthavi kaució szükséges.
Bérleti díj:75 e. Ft/hó+ rezsi.

LAKÁSOK:
*A Kossuth L. utcában 6 lakásos társasházban, 1. emeleti, nappali+2
szobás, tetőtérbeépítéses, 70 nm-es,
újszerű, klimatizált lakás zárt, udvari
kocsibeállóval eladó. Irányár: 22,9 mFt.
*A Kör utcában 3. emeleti, 69 nm-es,
amerikai konyhás, 1+2 fél szobás,
kiváló elrendezésű, erkélyes, felújított,
egyedi fűtésű lakás eladó. Iár: 13,9 mFt.
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 2 szobás, 1. em., téglaépíté-sű,
egyedi fűtésű társasházi lakás, telekrésszel sürgősen eladó. Iár: 18,5 mFt.
*A belvárosban nappali+3 szobás,
amerikai konyhás (2. emelet+tetőtér),
az udvaron ponyvagarázzsal, nagy
terasszal eladó. Irányár: 22 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás,
étkezős, 64 nm-es, 3. emeleti, felújított
lakás (tágas terekkel) eladó. Iá: 13,3 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, francia erkélyes, felújított, egyedi (gázcirkó) fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 8,7 mFt.
*A Palotakertben 64 nm-es, kétszobás,
7. em., kitűnő állapotú, erkélyes lakás
(egyedileg szabályozható fűtéssel)
eladó. Azonnal költözhető. Iá: 11,9 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Fenyvesben, 2008-ban felújított,
nappali+ 2 szobás családi ház szép
környezetben, 648 nm-es telken eladó
vagy a környéken nagyobbra cserélhető. Irányár: 21,9 mFt.
*A Blahán, nappali+3 szobás, kétszintes, jó állapotú családi ház, garázzsal
910 nm-es, panorámás telken eladó.
Irányár: 27,8 mFt.
*A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2
szobás, felújított, hangulatos családi
ház 550 nm-es, ősfás saroktelken
sürgősen eladó. Irányár: 27,5 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*VERESEGYHÁZON, 2006-ban épült
158 nm-es, földszintes, nappali+ 3
szobás igényes családi ház beépített
háztartási gépekkel, 24 nm-es üzlethelyiséggel, pincével, garázzsal 807 nmes telken eladó. Irányár: 39,9 Ft
*VALKÓN, erdővel övezett panorámás
dombtetőn 1417 nm-es telken 225 nmes új építésű, szerkezetkész családi
ház áron alul eladó. Irányár: 14,9 mFt.
*DOMONYVÖLGYBEN, 980 nm-es
panorámás üdülőtelken 45 nm-es, nappali+2 fél szobás téliesített nyaraló
parkosított kertben fürdőmedencével
eladó. Csereként budapesti lakást
beszámítanak. Irányár: 20 mFt.
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*Friss nyugdíjas Eü dolgozó –szeretettel- felügyelné, gondozná
idős v. beteg hozzátartozóját, ünnepnapon is. Tel:20-354-9688
*Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata – a
Duna House – gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű ingatlan
értékesítő munkatársakat keres. Érd: 06-30-866-3421, karsai.orsolya@dh.hu
SZOLGÁLTATÁS

*Közeleg a Karácsony és még nem tudja, hogy mit
ajándékozzon? Lepje meg szeretteit névre szóló pedikűr
és/vagy manikűr utalvánnyal! Érd.: 30-851-8763
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430341, 30/211-9388.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés
0-24-ig, 2 órán belül. 30/3006200. www.hutogepszereles.hu
*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű
gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés.
+36-70-2479072, +36-20-9177-555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: +36-20423-4828, www.interiortrans.hu
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel:
+36-30-302-4622. www.csoszereles.hu
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. +36-20-9370-199
*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnepnapokon is. T: +36-20-411-7473 Köszönjük bizalmát!
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók,
mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. 70-613-5662.
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2 órán belül. +36-20-9-177-555
*SZALAGFÜGGÖNYÖZÉS a felméréstől a kivitelezésig. Óriási
szín és anyagválaszték Gödöllőn a Kossuth Lajos u. 14.sz. alatti
belsőépítészeti és lakberendezési stúdióban. Tel: 30/202-0045
*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk
családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni
foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629
*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és
csatornázási munkák rövid határidőre. Tel: +36-30-202-0050
*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 NYELVEN, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/556-2653, E-mail:info@ili.hu
*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: +36-20-5231-094
*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg,
tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
+36-20-4-359-650

*HÓELTAKARÍTÁST VÁLLALUNK társasháznak, magánszemélyeknek. Számlaképes kertészeti vállalkozás. Tel: 30-20-200-50
*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: +36-30-333-9201
*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 30/508-1380
*Fogyás éhezés nélkül! 10 nap alatt 4-10 kg fogyás – Kínai
tradicionális masszázzsal (MIAOMEI) –csökken a vérnyomás, javul a keringés, zsírégető, feszesítő (hozzátartozó
étrend kiegészítőkkel). -Gyógy, frissítő, fogyasztó
kezelések.- Karácsonyra lepje meg szeretteit bérlettel,
ajándékutalvánnyal! Dell’Edera Márta okl. gyógymasszőr
70-522-4063 (Kossuth L. u. 24-26.)
*Fenstherm Bemutatóterem: -egyedi műanyag és fa
nyílászárók, egyedi bútorok gyártása, -redőnyök, -szúnyoghálók, -párkányok, teljes körű kivitelezés. Cím: Gödöllő,
Kossuth L.u.26. 30/398-4815
*Zenekar vállalja esküvők, családi és céges rendezvények,
leány és legénybúcsúk zeneszolgáltatását. Tel. 30-656-7418
*INGYEN MASSZÁZS! Amennyiben vásárol valamelyik családtagjának, barátjának vagy munkatárásának egy tetszőleges
masszázsbérletet, Ön is ajándékba kap tőlünk egy frissítő hátmasszázst. Részletek: 70/284-2596, www.petimasszazs.hu
*Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos
tűzhely, szárítógép stb. javítása Gödöllőn és környékén! Hívjon
bizalommal! Tel:06-20-886-2397
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: 20-9527-289, 28-476-229
*Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás, benőtt köröm, szakszerű kezelése, ápolása. Talp
masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon a feketén dolgozó
házaló kontároktól! Bárándi József 06-20-532-7275
*Vállalunk hideg-meleg burkolást, viakolorozást, dryvitozást,
festés-mázolást, lakásfelújítást, gipszkartonozást,
díszburkolást garanciával. Tel: 06-20-2374-370
*KÖNYVELŐIRODA. –Gödöllő és Vác telephellyel – KFT-k, BTk, egyéni vállalkozók részére teljes körű számviteli szolgáltatást vállal, több évtizedes gyakorlattal. Tel: 28/411-428
*LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. -Kapu, ajtó, ablak,
ereszcsatorna, fürdőszobai javítások, -lamináltpadló lerakás, üvegezés,- festés, -zárjavítás, -csere, ajtónyitás, -konyhabútor
készítés, bútorok összeszerelése, -kertrendezés, -autójavítás
(minden típus). Tel:06-70/201-1292, speakertom@tvn.hu
*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás,
recsegés megszüntetése. Tel: +36-70-505-1177.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden,
ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs
munkák. Tel: +36-30-386-4456

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület?
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt,
s mi meg is írjuk Ön helyett! További információ: 70/381-76-94
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*Akupresszúrás kezelés. Stresszoldás, izületi bántalmak,
derékfájás, hátfájás, talp reflexmasszázs. Tel.: 70-701-9510.

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Karácsonyi sütemény
Akkor éreztem, hogy megállíthatatlanul itt az
ünnep, amikor a sütőből áradni kezdett a sült bejgli
illata. Készítése előtt daráltuk a mákot, préseltük át
a mákdarálón, szinte folyt az olaj belőle. Sokkal
jobban feltárta a mákban rejlő szépségeket, mint a
mai elektromos őrlők. A tejjel összeforralt cukros
mák, dió masszáját kiváltság volt kevergetni, ittott lecsippentve belőle. Örültem, ha az edény
oldalán, alján maradt töltelék nekem jutott. Édesanyám szinte ipari mennyiségben, sokat készített,
ám ünnep előtt nem lehetett venni belőle, csenni
sem, hiszen a bejgli rudak bontatlan egységben
pihentek a kendő alatt. Ha mégis megpróbáltuk,
meg kellett enni egy egészet, mert ha félbehagyjuk, az a biztos lebukás.
A nagy karácsonyi vendégjárás óhatatlanul hozta
magával az
összehasonlítást,
ki
készítette az
év legjobb bejglijét. Mindenhol megkínáltak, s
bizony volt, ahol kín volt udvariasságból egy
szeletet is megenni a száraz, kevés mákkal, dióval rendelkező süteményből. Másik gyakori
hiba volt, ha a tésztája félig nyers maradt.
Nekem mindig az volt a nyerő, ha gazdag töltelék uralta, tészta pedig alig látszott benne. Ha
az íze finom volt, nem zavart, ha megrepedezett a külseje. Ennek elkerülésére a tölteléket sűrűre, nehezen kenhetőre kell
készíteni, valamint – mint egy wudu szertartáson - alaposan meg kell szurkálni kötőtűvel,
hogy a gőz távozhasson belőle.
Manapság próbálkoznak sokféle töltelékkel,
gyümölcsökkel, gesztenyével, túróval – nekem
azonban csak a hagyományos diós, mákos –
főként az utóbbi jelenti a Karácsonyt. Némi
változtatást azért elfogadok, a mazsolán kívül
kerülhet a diósba kandírozott narancshéj, a
mákosba birsalmasajt…
A bejgli, tagadhatatlanul magyar hagyomány.
Bár csaknem 600 éve meghonosodott, eredete
azonban Sziléziából való, nevét hajlított formájáról (beugen: németül hajlítani) kapta, alakját
pozsonyi kiflink őrzi. Ezt támasztja alá, hogy
Csehországban ma is tízszer annyi mákot termelnek, mint nálunk. Bejglit télen készítünk, amikor
friss a mák – az apró szemek bőséget ígérnek, a
dió pedig a rontást űzi el a néphit szerint. Jó
kvízkérdés – a választ már egyszer megírtam itt:
hány szem mák fér bele egy kilóba?
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: +36-20-2852-804

ADÁS~VÉTEL
*Eladó egy 6 személyes teakfa étkezőgarnitúra. 80x150-es
asztal. Dió színű. Ár: 210 ezer Ft. Tel.: 30/619-9399.
*Toprider etetőszék, almazöld, kifogástalan állapotban
eladó. Ár: 10 ezer Ft. Tel.: 70/627-9233.

*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: +36-30-9229-553.

*Stokke babakocsi zöld színben (fiúnak-lánynak egyaránt
használható)
kifogástalan
állapotban
eladó
(www.stokke.com). Ár: 150 ezer Ft. Tel.: 70/627-9233.

*Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel:
+36-30-9229-553.

*CIPŐ – TÁSKA KUCKÓ. Folyamatosan megújuló készlettel,
napi akciókkal várjuk üzletünkben. Jön a KARÁCSONY!
Ajándékozzon, szerezzen örömet a nálunk vásárolt termékekkel! Gödöllő, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel: +36-20-9133-165
*Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98
*MŰKÖRÖMÉPITÉS! Féléves tapasztalattal, kedvező
árakkal vállalok zselés körmök építését az Ön otthonában,
akár hétvégén is! Minőségi alapanyagokkal: Crystal Nails
termékekkel dolgozok! Érd.: 30-851-8763
OKTATÁS
*BESZÉDCENTRIKUS ANGOL tanítás a hét minden napján
tapasztalt angol tanárnál. Egyéni és csoportos órákra is van
lehetőség. Vállalok nyelvvizsga, érettségi felkészítést, szinten tartást, korrepetálást. Céges órákra is van lehetőség.
Délelőtti oktatás esetén csoportoknak (min. 4 főtől), illetve
kismamáknak (min. 4 főtől) extra kedvezmény. Kísérje
figyelemmel folyamatosan akciós óráimat: englishlearning.hupont.hu, tel.: 0630/932-4401
*DECEMBERI AKCIÓ! Karácsonyi intenzív angol nyelvtanfolyam kismamák részére, délelőtti órákban december 6.tól. Az utolsó két alkalommal speciális amerikai és brit
karácsonyi órával! A tanfolyam ára 700 Ft/fő/45 perc (min.
4 fő esetén). Jöjjön mama és baba tanulni és szórakozni
egyszerre! DÉLELŐTTI INTENZÍV angol nyelvtanfolyam indul
december 6.-tól. Ára 900 Ft/fő/45 perc (min. 4 fő esetén).
Telefonálj most, nehogy lemaradj! Tel.: 0630-932-4401
englishlearning.hupont.hu
*NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE ATTÓL TARTASZ,
HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET
SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY NEM
JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK! HASZNÁLD KI
EXTRA AJÁNLATUNKAT IS: IRATKOZZ BE NOVEMBER 30-IG
BÁRMELY CSOPORTOS NYELVTANFOLYAMUNKRA ÉS A
TELJES TANKÖNYVCSOMAGOT AJÁNDÉKBA KAPOD! EZ AZ
AJÁNLAT KIZÁRÓLAG NOVEMBER 30-IG ÉRVÉNYES! HÍVJ
MINKET MOST! NEM TUDOD MÉG MIT ADJ VAGY MIT KÉRJ
KARÁCSONYRA? NAGY HIRDETÉSÜNKET A 17. OLDALON
LÁTTAD MÁR? NÉZD MEG MOST ÉS HÍVJ MINKET! STUDIO
ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA,
SPANYOL ÉS OROSZ CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVOKTATÁS. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL
ÁTELLENBEN - TELEFON: 0620 216 62 40
WWW.STUDIOONLINE.HU
*Munkavédelmi oktatás és vizsga Gödöllőn! Ára: 17,500 Ft.
Érd.: Szabó Imre 06-70-623-1977.
*TOP-TAN: ÚJ: Senior angol újrakezdő nyelvtanfolyam
nyugdíjasoknak, január 18-tól, kedd: 9.00-11.15-ig.
Maximum 5 fős csoportok. www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-643.
*TOP-TAN: Ha gondja van gyermekének a matematika, fizika,
kémia tantárgyakkal általános vagy középiskolában, magántanuló, vagy vizsgára készül, hívjon bizalommal. Tanári segítséggel
a tavalyi gyengébb jegy is javítható. Hívjon: 30-908-4130
*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános,
intenzív és vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és gyerekek részére
egyaránt, 560 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)
*MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL, OROSZ, JAPÁN nyelvoktatás, anyanyelvi tanárok, alap-, közép-, felsőfokon, kedvező
áron, egyéni és csoportos. Általános, beszédcentrikus, üzleti
tanfolyamok. Bővebb info: 70-219-3689 www.mencelus.com
*Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállal Gödöllő központjában. Tel: 06-30-274-1797
*Angolból óraadást vállalok, gyermekeknek korrepetálást. Tel:
0620/224-5824
*Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel. +3628-415-998, +36-20-388-4953

*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: +36-28-412-230
*Tüzifa eladó akciós áron. 30/9144-950.
*Lejárt, teljes árú, 36 km-s vonatbérletet veszek. Tel:
20/341-9861
*Építkezésből megmaradt, 6 raklap (480 db), Leier 30-s
tégla eladó. Ára: 180,-Ft/db. Érd: 06-20/341-9861
*Eladó egy francia ágy újszerű állapotban 25 E Ft-ért, és
egy Singer varrógép: régi, felújított 25 E Ft-ért. Érd:
hétvégén +36-30-948-6151
*Holland ülőgarnitúra, kitűnő állapotú fa-barna szövettel
eladó. 3+2+1-s és egy üveglapos dohányzóasztal is tartozik
hozzá. Ár: 55.000,-Ft Érd: 06-20-576-6448
*Beltéri ajtók féláron! Eladó 5db elméretezett juharszínű
beltéri ajtó. Típus: 3db Dekora-Gunma II., falnyílás:75×208cm, 2db Dekora-Nagano, falnyílás
98×208cm. Ár:35.000,-Ft/db. Érd: Fenstherm
Bemutatóterem, Gödöllő, Kossuth L.u.26. 30/398-4815
*+15 %-kal TÖBB FŰTÉSI ENERGIA! Tölgyfa tuskóból
fűrészelt, tüzelésre kész tüzelő eladó. 2000,-Ft/q. Tel: 309499-418
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk,
kedvező árak. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) +36-20-94-58-766, 06-28-611-728
EGYÉB
*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
*Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
*Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
*KERTVÁROS FALATOZÓ (Gödöllő, Testvérvárosok útja 19.)
HURKA-KOLBÁSZ, LÁNGOS, HEKK, GYROSZ, HAMBURGER.
Elvitelre is! KOCSONYA, HALÁSZLÉ, TÖLTÖTT KÁPOSZTA
KARÁCSONYRA MEGRENDELHETŐ! Tel: 06-70-215-3305,
06-30-6436-742
*TAVASZI KIRÁNDULÁS! Meghívjuk Önöket a Holland tulipán
showra, s még sok más érdekes látnivalóra! 2011. ápr. 1016. (7 nap) Részvételi díj: 94.900,- Amennyiben dec.31-ig az
első részletet befizetik, úgy 10.000,-Ft/fő KEDVEZMÉNYT
KAPNAK. Befizetés: dec.20-án 14-16 között a piaci
Rétesházban. Érd: Tóthné, 0630/268-5596, 28/415-685
*MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, virág-, hárs-, erdei-, aranyvessző-, ámor-, gesztenye, repce krém-, selyemfű-, lépesméz kapható. 3kg fölött
házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721
*GALGAMENTE TÁRSKÖZVETÍTŐ IRODA. A komoly kapcsolatra vágyóknak. Országos fényképes adatbázis. Ingyenes
internetes regisztráció. H. Boglárka 06-20/504-9910 web:
http://galgamente.ctk.hu
*KORCSOLYAPÁLYA NYÍLIK dec. 17-én 15 órakor GÖDÖLLŐ
EGYETEM TENISZPÁLYA területén. Nyitva tartás: hétköznap
15-21 óráig, szombat-vasárnap (ünnepnapokon is) 10-21-ig.
Korcsolyabérlés, korcsolyaélezés, zsíros kenyér, forró tea.
Belépő: 500,-Ft/fő. Csoportoknak, iskoláknak kedvezmény!
Tel: 06-20-9375-051
*Társ és partnerközvetítés felsőfokon Ha egyedül érzi magát,
szakítana a magánnyal, jelentkezzen! Személyre szabott
kiválasztás, rendezvények. ZSUZSA TÁRSKERESŐ KLUB Tel:
06-20-571-8369 E-mail: zsuzs63@citromail.hu Békés
Ünnepeket kívánok jelenlegi és leendő ügyfeleimnek!
*Ismételten várjuk régi és új vásárlóinkat csányi almáinkkal.
Idared, piros KR11, zöldalma: 80-200,-Ft-ig. Kapható: sütnivaló, vagy léalma 50-60 Ft-ig. Tel: 28/411-298, 20/4359-650
*November 7-én született, de politikailag független fajtatiszta
fekete és fehér pulikölykök az aktuális önköltségi áron eladók.
Sok évre szóló társ- vagy munkatárs! Karácsony előtt elvihetők! Érd: 28/412-045

Multifokális lencsék - az
univerzális megoldás
A múlt -A hagyományos korrigálási mód:
egyfókuszú olvasószemüveg.
- Távolra nem
biztosítja
az
éleslátást.
- Önnek minduntalan le kell vennie
olvasószemüvegét, hogy
távolra is lásson.
- Állandóan keresnie kell, hol tette le
olvasószemüvegét.
- A szemüveg munkatávolságra (60-100 cm)
nem ad éles korrekciót.
- Íróasztalának, munkaterületének szélén
elhelyezkedő tárgyakat már nem látja élesen.
A múlt és jelen -A hagyományos korrigálási mód: bifokális - kétfókuszú
szemüveg.
Munkatávolságra
ez
sem
ad
megfelelő korrekciót (60-100 cm).
- Így munkahelyén sem kapja
meg a tökéletes látáskomfortot.
- A közeli és távoli részt éles választóvonal
határolja, amely a mindennapi tevékenységeiben zavaró lehet (pl. lépcsőn való
közlekedés, sport, főzés, barkácsolás,
kirakatnézegetés közben).
Ez az éles választóvonal nem esztétikus,
hiszen így mindenki láthatja, hogy Önnek
már szüksége van erre a korrekcióra, tehát
már elérkezett az a bizonyos kor...
A jelen és jövő -A korrekció "progresszívebb módja" a folyamatosan változó
törőerejű multifokális lencse.
Távolra,
munkatávolságra
és közelre is
megfelelő korrekciót ad.
- Ön mindent élesen lát, fokozatmentesen a közeli távolságoktól egészen a távoliakig.
- Nem kell állandóan cserélgetnie a
szemüvegeit.
- Gyorsan hozzászokik a nagy látáskomforthoz.
- Nincs zavaró és jól látható választóvonal.
- Ön úgy lát és úgy néz ki, mint fiatalabb
éveiben.
- Az emberek nem látják, hogy Ön "időskori"
távollátó.
Ön végre egy olyan optikai és divatszempontból is kiváló szemüveget viselhet, amelyet speciálisan az "időskori" távollátók
számára fejlesztettek ki.
Sok szeretettel várjuk üzletünkben, ahol
ingyenes szemvizsgálattal és személyre szóló
szaktanácsadással is segítünk, ráadásul
most óriási kedvezményekkel is kedveskedünk!

Gergelyné Szőke Emese
optometrista látszerész mester

2010. december 15.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: DECEMBER 22.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os vásárlási utalványát nyerte: dr. Hollósy Tamás, Dalmady Gy.u. 5.,
Forró Szilvia, Hegedűs Gy.u. 4/b.
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Sebő Györgyné, Semmelweis u. 2., Zelnikné Török Ilona, Palotakert 9.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Centner János, Öreghegyi u. 6.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Ormos Miklósné,
Sík S. u. 25.

2010. december 15.

