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Valamennyi kedves olvasónknak áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk!
A Gödöllői Szolgálat munkatársai

Európai uniós elnökségi helyszínek átadása

Messziről jött üzenet

Megújult a Művészetek Háza és a Lovarda
Ünnepélyes keretek között, nagy érdeklődés
mellett átadták a felújított Művészetek Házát
december 19-én Gödöllőn, ami januártól az
uniós elnökségi események sajtóközpontja
lesz, december 15-én pedig szerződés szerint
megkezdődött a műszaki átadási-átvételi eljárás annak érdekében, hogy határidőre – az év
végén – a kivitelező birtokba adhassa a királyi
kastély lovardáját, ami januártól a tanácskozásoknak helyszínéül szolgál.
A Művészetek Háza épületének korszerűsítésére és átalakítására azt követően került sor, hogy Gödöllő önkormányzata, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség „Pest megyei településközpontok fejlesztése, 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. A három elemből álló projekt
egyik részeként került sor az 1982ben épült Művészetek Háza energiahatékony és funkcióbővítő átalakítására. A felújítás 364 millió forintba
került. A pályázatban vállalt műszaki
tartalmon felül az önkormányzat további nettó 54.000.000 forint saját
erőt biztosított a színházterem légtechnikai korszerűsítésére.
A közel 30 esztendős épület felújításának első üteme 2010 júniusában

kezdődött, tudtuk meg az átadáshoz kapcsolódó sajtótájékoztatón. Ennek keretében
sor került az
épület energetikai korszerűsítését, mely magában foglalja a
külső, mintegy
145 db homlokzati nyílászáró
cseréjét, a villamoshálózat teljes felújítását, továbbá
a fűtési és hűtési, szellőzési rendszer
kialakítását.
A korábban zajos, forgalmas főútra
néző homlokzaton lévő főbejáratot
áthelyezték az épületnek a királyi
kastély felé eső oldalára, s itt kapott
helyet az információs porta és a büfé
is. A földszinten nagy, többcélú rendezvényteret alakítottak ki, és meg-

Betlehemi láng
Az idén is meghívást kaptak Gödöllőre a Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagjai, és a környező települések vezetői, hogy
elvigyék a betlehemi lángot az
ország valamennyi részébe. Az
ünnepségre december 19-én, a
Városházán kerül sor.
Már több, mint két évtizede szervezik
meg a Betlehemi békeláng akciót, melybe évről-évre egyre többen kapcsolódnak be. Az ENSZ 1986-ot a Béke évé-

történt az épület komplex akadálymentesítése is.
A megnyitón dr. Gémesi György,
Gödöllő polgármestere mondott köszöntőt, amelyben felelevenítette azokat a problémákat, amikkel a felújítás
előtt meg kellett küzdeniük, többek
között a mára elavult építészeti technológiák miatt.
Mint mondta, az épületet a lehetősé-

gekhez képest a legjobban alakították
át. Bár az uniós pályázat csak az alsó
szint felújítására adott lehetőséget,
ezzel a teljes korszerűsítés nagyobbik
részét sikerült elvégezni.
Ígéretet tett arra, hogy még ebben a
ciklusban meg fogják teremteni a
szükséges forrásokat a felső szint
rendbetételéhez is.

nek nyilvánította. Azóta minden esztendőben Bécsből – cserkészek kíséretében
– rendszerint egy-egy különleges gyermek indul Jézus születésének helyszínére, hogy a jászol helyén épült templomban, a Születés Bazilikában található örökmécsesről lángot vegyen. Lámpásba zárva viszik azután repülővel
Bécsbe, ahol nagyszabású ünnepség keretében veszik át az egyes országok,
nemzetek cserkészküldöttségei.
Hazánkban immáron harmadik alkalommal Gödöllőről vihetik tovább az
ország különböző településeire.

(Folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 8. oldalon)

Egységes rendelet a helyi
adókról

Elfogadták a jövő évi költségvetési koncepciót

Zavartalan működés, további fejlődés
December 16-i évzáró ülésén a
képviselő-testület elfogadta a
jövő évi költségvetési koncepciót, amely megőrizve a város
működőképességét és mintegy ezer közalkalmazotti munkahelyét, további fejlődést tesz
lehetővé. Tervek készülnek a
Hajós Alfréd Általános Iskola
újraépítésére, a Petőfi Sándor
Általános Iskola és az Erkel Ferenc Általános Iskola tornacsarnokkal való bővítésére. Tovább épülnek az utak és a járdák, reális lehetőség látszik a
szennyvíz-tisztítómű korszerűsítésére, vált ismertté az előterjesztésből és a polgármester szóbeli kiegészítéséből.
Az Országgyűlés még nem fogadta el
a 2011. évi költségvetési törvényt, de
az előzetes anyagokból látszik, hogy
az önkormányzatok állami támogatása mintegy negyven milliárd forinttal csökken.
Az ebből fakadó bevételkiesést és az
állami normatívák reálértékének
csökkenését Gödöllőn jórészt ellensúlyozza a helyi adóbevételek többlete. Továbbra is az elmúlt években
megszokott szigorú gazdálkodásra
van szükség.
A képviselő-testület a jövőben is a
működési bevételekhez igazítja a működési feladatok mértékét, a működési kiadásokat nem lehet fejlesztési
forrásokból finanszírozni. A költségvetési koncepció továbbra is az oktatási szolgáltatások színvonalának
megőrzését tartja szem előtt.
Az áprilisi beiratkozást követően dől
el, hogy az Erkel Ferenc Általános Iskolában három vagy négy első osztály
indul. A képviselő-testület a 2011/12es tanévben továbbra is csak egy német kétnyelvű nemzetiségi első osztály
indítását engedélyezi a Petőfi Sándor
Általános Iskolában.
A képviselő-testület biztosítja a törvényben előírt béreket, a 2010 évi cafeteria juttatást és nem tervez újabb
létszámleépítéseket. A nehéz költségvetési helyzet miatt szükségessé válik
a közétkeztetés térítési díjának emelése, de rászorultság esetén továbbra
is igényelhető lesz a csökkentett térítési díj vagy e szolgáltatás ingyenes
igénybe vétele.
A képviselő-testület kiemelt célként
támogatja a (mindennapos testnevelést felmenő rendszerben megvalósító) városi egészség- és sportnevelési
program indítását szeptember 1-jétől
és a Barokk Év eseményeit.
Kiemelt fejlesztési feladat lesz az
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uniós támogatással megkezdett projektek (Norvég Alap, Főtér Program)
és a szennyvíz projekt II. ütemének
befejezése, az önkormányzati intézmények energiatakarékos rekonstrukciójának folytatása, a belterületi utak
szilárd burkolattal való ellátásának
kiteljesítése, további járdák és vízelvezetés kiépítése, a Hajós Alfréd Általános Iskola újraépítésének, a Petőfi
Sándor Általános Iskola és az Erkel
Ferenc Általános Iskola tornacsarnokkal való bővítésének tervezése.
A Hulladékgazdálkodási Kft. üzleti
terve fél éves működésre készül, mivel a gödöllői hulladékszállítási és
hulladékkezelési feladatokat a regionális hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi társulás el tudja látni.
A Városfejlesztési Kft-t a Főtér program projektmenedzseri feladatainak
az ellátása céljából hozta létre a képviselő-testület. A projekt lezárását követően megszűnik a feladata, ezért a
végleges költségvetés elfogadásáig
döntési javaslat készül a kft további
sorsáról.

Letette képviselői esküjét
Vörös István János

munkavállaló átmeneti továbbfoglalkoztatására. A képviselő-testület döntése alapján a januári bérek és járulékok fedezete beépül a VÜSZI Kft.
üzleti tervébe illetve a városi költségvetésbe.

Új távhő felügyelő bizottság
A képviselő-testület megválasztotta a
Gödöllői Távhő Kft. új felügyelő bizottságát. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló, múlt évben elfogadott törvény előírása szerint a felügyelő bizottság a korábbi öt helyett
három tagból állhat. Az új bizottságnak tagja a távfűtéssel érintett körzet
egy-egy önkormányzati képviselője,
Pelyhe József és Varga András, a
harmadik tag Bellus Zoltán.

Új szerződés a Volánbusz Zrtvel

detését a Gödöllői Szolgálat újságban, a www.godollo.hu weblapon, valamint a Városháza hirdetőtábláján.
Bérleti szerződés 2011. december 31.
napjáig szóló időtartamra, a jelenlegi
9.000 Ft/m2/év díjtétel alapulvételével köthető.

A jövő évtől egy önkormányzati rendeletben szabályozza az önkormányzat a Gödöllő illetékességi területén
már eddig is működtetett helyi
adókat.
A képviselő-testület elfogadta a benyújtott tervezetet, amely az építményadó, a telekadó, az idegenforgalmi adó és a helyi iparűzési adó
mértékében nem tartalmaz változtatást.

Név- és címerhasználati engedélyek
A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a december 2-án megalakult Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Közhasznú Egyesület a város nevét használhassa.
A szervezet tevékenysége főleg a három és több gyermekes családok érdekeinek civil szervezeti képviseletére terjed majd ki. Ugyancsak engedélyezte a képviselő-testület, hogy a
Magyar Posta Zrt. alkalmi bélyegzőmotívumként felhasználhassa Gödöllő város címerét.

Hulladékkezelési díjak
Január 1-jétől a lakossági hulladékkezelési díjak 5,6 százalékkal emelkednek Gödöllőn. A háztartási (lakás,
családi ház, üdülő) hulladékkezelés
díja 4,75 Ft/liter, a gazdálkodó szervezetek hulladékkezelési díja 5
Ft/liter mértékűre változik. A konténeres hulladékkezelési díj 5000
Ft/m3-re változik, a rendszeresített
köztisztasági zsák 225 forintba fog
kerülni.

A rögesi lakópark
útépítésének feltételei
A képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy milyen feltételekkel
van lehetőség a Rögesen megvalósuló
lakópark területén tervezett utak megépítésére vonatkozó megállapodás
megkötésére az ingatlantulajdonosok
és Gödöllő Város Önkormányzata között, valamint milyen feltételekkel
adja meg az önkormányzat a közútkezelői hozzájárulást az utak építési
engedélyezési eljárásához.
A határozat szerint az önkormányzat
az utak megvalósítása tárgyában abban az esetben köt megállapodást a
Borsos Kft. építtetővel, ha az érintett
földrészletek minden tulajdonosa és
az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett jogosult nyilatkozik arról, hogy
hozzájárul a tulajdonban lévő földrészleten építendő út megvalósításához, és
az út megépítését követően mind a
földrészletet, mind az út és tartozékai
felépítményeket ellenérték és kártalanítás nélkül Gödöllő Város Önkormányzata tulajdonába és kezelésébe
adják.
Az utak engedélyezési eljárásához az
önkormányzata részéről a közútkezelői nyilatkozat megadásának szükséges – de nem feltétlenül elégséges –
feltétele az előzőekben megjelölt nyilatkozatok rendelkezésre állása.

Szennyvízdíjak
A képviselő-testület elfogadta a jövő
évre szóló szerződést a Volánbusz
Zrt-vel a helyi autóbusz-közlekedés
ellátására. Az önkormányzat bruttó

Gödöllőn a Duna Menti Regionális
Vízmű Zrt. által végzett szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás-szol-

Letette képviselői esküjét Vörös István János (Fidesz-KDNP), aki a
mandátumáról lemondott Liptákné
dr. Boros Andrea helyére lépett a
képviselő-testületben. Mint ismeretes, november 10-én visszaadta a
Fidesz-KDNP kompenzációs listájáról szerzett önkormányzati képviselői
mandátumát Liptákné dr. Boros Andrea, aki polgármesterjelöltként is indult az októberi választásokon, de vereséget szenvedett.

Januárban is lesz bérük a
közcélú foglalkoztatottaknak
Bár január elsejével megszűnik a
közcélú foglalkoztatás, aminek eddigi
rendszerét a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltja fel, az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket
még nem fogadta el a parlament. Az
újév első hónapjában várhatóan központi pénzügyi forrása sem lesz az
önkormányzatnak a közcélú munkavállalók bérének és járulékainak kifizetésére. Jelenleg a VÜSZI Kft. 41,
a polgármesteri hivatal 6 fő közcélú
tevékenységet végző személyt alkalmaz.
Az általuk ellátott feladatok a napi
biztonságos működéshez elengedhetetlenek. Gémesi György erre való figyelemmel, és azért is, hogy az érintettek ne kerüljenek bizonytalan helyzetbe, javaslatot terjesztett elő a 47

100 millió forintot fizet a szolgáltatásért. A január elsejétől érvényes menetrend a www.godollo.hu portálon is
megtekinthető.
*
A szolgáltató javaslatára a tarifák január 1-jétől átlagosan 3,9 százalékkal emelkednek. Az elővételes menetjegy ára 210, az utazás során váltotté
250 Ft lesz.
Az egyvonalas havi bérletjegy ára
3.050, az egyvonalas félhavi bérletjegy ára 2.000, az összvonalas havi
bérletjegy ára 4.500, az összvonalas
félhavi bérletjegy ára 3.000, a tanuló
és nyugdíjas bérletjegy ára 1.750 forintra változik.

gáltatás 2011. évi díja közületi fogyasztó esetén 352,50 Ft/m3-re,
lakossági fogyasztó esetén – nyári locsolási kedvezmény figyelembe vételével – 312,50 Ft/m3-re emelkedik.
A szippantott szennyvíz fogadásának
2011. évi díja 1.267,50 Ft/m3 lesz.

Eljárás indult egy gödöllői mézkereskedő ellen

Se busz, se tájékoztatás

Ökörtelekvölgyi Hulladékkezelő Központ

Még folyik a vizsgálat

Sztrájkoltak a buszvezetők

Rekultiváció

Büntetőfeljelentést tett a gödöllői Pannon Honig Kft. ellen Bognár Lajos, a
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) elnöke. Emellett a társhatóságok – az APEH és a VPOP – bevonásával teljes körű, a cég ügyfélkörére
is kiterjedő vizsgálatot kért, miután egy tudósításból az derült ki, hogy a Pannon Honig Kft. gödöllői irodájában a cég ügyvezetője jelöletlen mézet adott
el számla nélkül, és felmerült a gyanú, hogy az adott méztétel a határértéket
meghaladó antibiotikum mennyiséget tartalmazott.
Az ügy érdekessége, hogy az eladó az a Fazekas Gyula, aki éveken keresztül a
szakma krémjét képviselte. Az elmúlt napokig ő volt a Magyar Mézkereskedők és
Mézcsomagolók Egyesületének elnöke.
Az MgSzH illetékes munkatársai ellenőrzést tartottak a Pannon Honig Kft. irodájában, és minden ott található terméket hatósági zár alá vettek. A szakemberek a
cég szarvasi üzemében is ellenőrzést végeztek, amelynek eredményeképpen a
szakhatóság elrendelte az üzem működésének felfüggesztését.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az ügy kapcsán azonnali hatállyal országos, teljes körű mézellenőrzést rendelt el. A miniszter megengedhetetlennek
tartja, hogy ismeretlen eredetű, illegális, antibiotikummal fertőzött méz kerüljön
bj
forgalomba a hazai piacon – áll a tárca közleményében.

A Volánbusz Zrt. alvállalkozója, a
T&J Busz Projekt Kft. jármű-vezetői 2010. december 16-án, csütörtök reggel 5.30-tól 7.30-ig, két
órás figyelmeztető sztrájkot tartottak Gödöllőn és a térségben.
A munkabeszüntetés mintegy 200 járművet érintett. Ez idő alatt a Volánbusz-bérlettel rendelkezők a MÁVStart járatain díjmentesen utazhattak.
A Volánbusz Zrt. szerint az akció nem
okozott jelentősebb fennakadást.
Bár a sztrájkról a városi- és a Gödöllői Szolgálat honlapja igyekezett tájékoztatni a lakosságot, annak előkészületeiről hivatalos tájékoztatást az
önkormányzat nem kapott a Volánjb
busz Zrt-től.

Közbeszerzési eljárás

Garázsbérlet: változatlan
áron

A Művészetek Háza épületének
felújítása során a befejezéshez közeledve a pályázatban nem szereplő, de
a működéshez elengedhetetlenül
szükséges munkák igénye merült fel.
A képviselő-testület közbeszerzési eljárást indított az emeleti radiátorok
cseréje, továbbá a kupola festésére.

A képviselő-testület a Deák Ferenc
téri garázsok meglévő garázsbérleti
szerződéseit 2011. december 31. napjáig meghosszabbítja, egyben elrendeli az ottani üres garázsok bérbevételi lehetőségének nyilvános meghir-

Előrelépés történt a rekultivációs munkák megkezdéséhez az Észak-Kelet
Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás területén
lévő 34 korábbi hulladéklerakón. Ezt
Gémesi György, a társulás elnöke jelentette be december 14-én, az ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központban
tartott sajtótájékoztatón.
A rekultiváció előkészítésére a Társulásnak a KEOP „Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs program elvégzése” pályázatán történt eredményes részvételének
köszönhetően kerülhet sor, amelyen a
társulás megnyerte az előkészítő munkák támogatását. Ennek teljes összege
nettó 68.521.000 Ft., melyből az önrész

it

10.278.150 Ft. A program Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmánya elkészült, a kivitelezéshez szükséges engedélyek és tervek megvannak. A II. pályázati fordulóra történő beadás megtörtént, a jövő év első felében fejeződhet be
az elbírálása. Kedvező értékelés esetén a
munkák 2011 első felében kezdődhetnek meg.
A részt vevő települések: Alsónémedi,
Balassagyarmat, Bánk, Bercel, Berneceapáti, Cserháthaláp, Csesztve, Diósjenő, Drégelypalánk, Erdőkertes, Érsekvadkert, Gödöllő, Horpács, Hugyag, Isaszeg, Litke, Márianosztra, Mohora, Nógrád, Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, Ősagárd, Patak, Pusztaberki, Tomháy, Szada, Szokolya, Szügy, Tápiószecső, Terény, Valkó, Vác, Vámosmikola. (b.z.)
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Európai uniós elnökségi helyszínek átadása

Megújult a Művészetek Háza és a Lovarda
(folytatás az 1.oldalról)
A polgármester köszönetet mondott
mindazoknak, akik részt vettek a felújításban, és megköszönte a türelmét
azoknak a művészeti csoportoknak,
akik az elmúlt időszakban más helyeken, a korábbiaknál nehezebb körülmények között dolgoztak, és még
egy fél évig így is fogják végezni a
munkájukat.
Az átadás ellenére a művészeti
csoportok nem költöznek vissza az
épületbe, az ugyanis a következő hónapokban az Európai Unió elnökségi
események sajtóközpontjának ad
majd helyet.
Kovács Balázs, a Művészetek
Háza igazgatója a kivitelezésben
résztvevők mellett a város vezetésének is köszönetet mondott. Kiemelte:
nagy öröm, hogy a város vezetése
számára ilyen fontos a kultúra, hogy
az épület felújítása mindvégig része
maradt a Főtér-programnak. Úgy fogalmazott: Ebben a városban egy modern helyszín jött létre, ahol rengeteg
kulturális program lesz a jövőben, s
ami nem csak a város, hanem a kistérség kulturális életének is fontos
helyszíne lesz.
Szintén kiemelt köszönetet kapott
Seres Imre, az intézmény műszaki
igazgatója, aki az elmúlt hónapokban
koordinálta a felújítási munkálatokat.
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Kovács Balázs a rendezvényen bejelentette, hogy bár uniós helyszín lesznek, és csak július elsején veszik
igazán birtokba az épületet, az átadó
rendezvény mellett a tervek szerint
egy nagyszabású nyitó ünnepségre is
sor kerül január 22én. A Magyar Kultúra
Napján egésznapos
rendezvény
várja
majd a gödöllőieket,
amikor is délelőtt a
gyerekek számára kínálnak tartalmas programokat, délután pedig
a gödöllői művészeti
csoportok mutatkoznak majd be.
Városunk kulturális
kínálatából azonban

már a megnyitón is ízelítőt kaphattak a vendégek. Az esemény ünnepi műsorának verses,
zenés összeállításában
Szelba Szabolcs, Czirle Fanny és Ferenczy
Beáta, valamint a Gödöllői Fiatal Művészek
Egyesületének tagjai:
Miklós
Krisztina,
Géczi András és Tömpe Gábor működött
közre.
Az ünnepséget követően a résztvevők megtekinthették a
megújult épületet, ami a következő
időszak jelentős részében zárva lesz a
nagyközönség előtt.
***
Az átadást követően a rendezvény a

városházán folytatódott, ahol dr. Gémesi György polgármester megnyitotta azt a fotókiállítást, ami a Főtér
program néven ismertté vált projekt

munkálatait mutatja be. Ezen a Művészetek Háza építésének részletei
mellett a még folyamatban lévő főtér
munkálatokról, és a Városi Piac galériájának felújításáról is láthatnak fotó összeállítást az érdeklődők.
A város másik kiemelt EU-s elnökségi helyszínén is már az utolsó simításokat végzik. Itt december 15-én
kezdődött meg a műszaki átadás. Az
elmúlt hónapokban jószerivel éjjelnappal folyt a munka annak érdekében, hogy minden időre elkészüljön.
A tendernyertes Reneszánsz Kőfaragó Zrt.-vel augusztus 26-án írták alá
a szerződést, s azóta a szakemberek
folyamatosan dolgoztak a kivitelezésen. A
Gödöllői
Királyi
Kastély folyamatban
lévő komplex fejlesztésének második

ütemeként, a Lovarda és Barokk Istálló rekonstrukciójával összesen 1700
négyzetméter területen folyt a felújítás. A kiemelt projekt összköltsége
1 milliárd forint. Az Új
Magyarország Fejlesztési Terv keretében kapott 900 millió forint
pályázati támogatást a
kisebbségi tulajdonos,
Gödöllő Város Önkormányzata 100 millió forint összeggel, mint önerővel egészítette ki.
A Lovarda megközelítését az új bejárat előtti terület – ún. Schimmelhof – felújítása teszi
lehetővé, amely környezethez méltó
kialakításával az ide érkező vendégek
reprezentatív fogadóterületeként is
szolgál, az elmúlt hónapokban ez a
rész is a kastélyhoz méltó kialakítást
kapott.
A munka azonban még nem ért véget.
Az elnökségi időszakot követően, a
projekt részeként megtörténik a Barokk Istálló félemeleti (mezzanine)
szintjén található termek falfestésének helyreállítása is, földszinti terei
pedig közönségforgalmi funkciókat
kapnak: információs iroda, pénztár és
ruhatár kerül kialakításra.
jk

dig
elhatározta,
hogy az intézet udvarából kihelyezi a
szobrot az épület
főbejárata
előtti
közterületre, és környezetét méltó módon alakítja ki, hogy mind a városban
élők, mind az idelátogató vendégek
megtekinthessék. A szoboravató a Lengyel Intézet nemes felajánlása, valamint
Gödöllő város önkormányzatának támogatása nélkül nem
valósulhatott volna
meg, ezért hálás köszönet illeti őket,
hangsúlyozta Ella
Attila.
Köszönetét fejezte ki
továbbá a VÜSZI
Kft.
dolgozóinak,
Bokor Árpádnak és
Zdenkó
Pálnak,
akik a szobor környezetének kialakítását, valamint a kertészeti munkákat
végeztették el. Megköszönte a SIMI 97
Kft vezetőjének, Simon Károlynak,
és a cég dolgozóinak lelkiismeretes
munkáját.
A szobor talapzatának kivitelezéséért a
Varga és Fiai Kft vezetőjének, Varga
Árpádnak fejezte ki elismerését. Végül
Hernádi Zsolt restaurátor művésznek
köszönte meg a szobor felújítását.
it

Felkészülés az elnökségi eseményekre

Méltó befejezése a Chopin évnek

Aktuális tudnivalók

Újraavatták a zeneszerző szobrát

Már csak néhány nap van hátra,
hogy hazánk megkezdje az Európai Unió elnökségi teendők
ellátását. Ezzel városunk életében is megkezdődik egy különleges időszak, amikor Európa figyelmének a középpontjába kerülünk. A következő fél évben a
világpolitika legmagasabb rangú képviselői látogatnak majd
Gödöllőre. A rendezvények idején számtalan forgalmirend-változásra és elterelésekre is fel
kell készülnie a lakosságnak.
A rendezvények januárban kezdődnek
meg. Az első tanácskozásra január 13án kerül sor, ekkor az Európai Igazgatók Ülése zajlik. Ezt követi 14-én a

GAC (Általános Ügyek Tanácsa),
majd 17-18-án a Foglalkoztatási Miniszterek Informális Ülése. Január 2021-én rendezik meg a Bel- és Igazságügyi Miniszterek Informális Ülését, az
egyik kiemelt, fokozott biztonsági intézkedésekkel jár majd.
A januári rendezvényeket január 28-án
az EU-USA kétoldalú találkozó előkészítő ülése zárja, aminek az ideje
alatt szintén jelentősebb biztonsági intézkedésekre kell számítani.
A Pest Megyei Rendőrfőkapitányság
tájékoztatása szerint az alábbiakra kell
felkészülniük a gödöllőieknek.
– Az Ady Endre sétány a Szabadság tértől a Honvéd utcáig – a sétány
felső szakasza az úgynevezett „szerviz út” kivételével – a közúti forgalom elől lezárásra kerül.
Az ezen a szakaszon lévő két
buszmegállót szintén lezárják, a
buszközlekedést a Honvéd és Tessedik Sámuel utca irányába terelik.
A tömegközlekedéssel utazók a nagyobb forgalmú többi buszmegállóban
zavartalanul igénybe vehetik a helyi és

helyközi járatokat.
A BKV-HÉV közlekedését a közutak zárása alapvetően nem érinti,
csak indokolt esetben és csak minimális időszakra terveznek eseti korlátozást.
Az érintett területen lakók otthonaikat – jelentős érdeksérelem nélkül – meg tudják közelíteni, az Ady
Endre sétány felső szerviz útja a Martinovics Ignác utcától a Honvéd utcáig
járható lesz, a Martinovics utcát igénybe vehetik.
Megállási tilalom lép azonban hatályba a Szabadság úton a Tessedik
Sámuel utcától a Munkácsy Mihály
utcánál lévő HÉV-átjáróig, ahonnan
a szabálytalanul megálló járműveket a
rendőrség elszállítatja. További megállási tilalom lesz a Martinovics Ignác utcában a királyi kastély oldalán az Ady Endre sétánytól a Lovarda utcáig. Egyéb utakon csak időszakosan rendel el a rendőrség megállási
tilalmat.
A gyalogosok a Szabadság tér irányából az Ady Endre sétány lezárt területe mellett, a park felőli oldalon közlekedhetnek, a lezárás az Alsópark sétányait a volt Testőrlaktanya vonalában a park felőli oldalon (Állomás út
irányában) nem érinti. A zeneiskola
gyalogosan bármelyik irányból megközelíthető lesz, a gépkocsival érkezőknek azonban azt javasolják, hogy
az Isaszegi úton, vagy a Faiskola utca
környékén parkolják le járműveiket.
A lezárások a Martinovics utcai
óvoda megközelíthetőségét nem befolyásolják.
A rendezvények idején Gödöllő
város területén fokozott ellenőrzést
vezetnek be, ezért a személyi és gépjármű okmányokat mindenki tartsa
magánál.
A várható korlátozásokról a lakosság naprakész információkat talál a www.godollo.hu honlapon az oldalsó menüben, és a hírek rovatban,
valamint a www.szolgalat.com címen,
szintén az oldalsó menüben. Ugyancsak friss információkat kaphatnak az
érdeklődők minden nap a Rádió Aktív
93.6. adásában.
jk

A Frédéric Chopin Zeneiskola udvarából az intézmény főhomlokzata elé, az Ady sétányra helyezték át a zeneköltő bronz szobrát.
Margó Ede alkotásának újraavatási ünnepségére december 18án került sor.
A lengyel és a magyar himnusz hangjai
után a szakadó hóesésben Ella Attila, a
zeneiskola igazgatója és Arkadiusz
Bernas, a budapesti Lengyel Intézet
igazgatója leplezte le az alkotást.
A rendezvényen dr. Gémesi György
polgármester méltatta a magyar-lengyel
barátságot. Nagyra értékelte a gödöllői
lengyel kisebbségi önkormányzat munkáját, a Zywiec és Gödöllő között kialakult testvérvárosi együttműködést. A
szoborról elmondta, hogy méltóbb helyre kerül, a város mindenapjainak a részesévé válik az európai uniós elnökség
alatt és után. Megköszönte a szobor áthelyezésében munkálkodók és az újraavató ünnepségen közreműködők fáradozását.
Arkadiusz Bernas kifejezte örömét a
szobor felújítása és áthelyezése alkalmából. Rámutatott, hogy Magyarorszá-

gon egyedül a gödöllői zeneiskola viseli
Chopin nevét. Úgy vélekedett, hogy az
avatás és az azt követő műsor méltó befejezése a magyarországi Chopin év
eseménysorozatának.

Mint azt Ella Attila elmondta, a szobrot
1983 decemberében állították fel az iskola udvarán, s 1984. január 1-től az
intézmény hivatalosan is felvette Frédéric Chopin nevét. Amikor 2009-ben
Árkádiusz Bernas látogatást tett az iskolában, a Chopin Év apropóján az
igazgató úr és a Lengyel Intézet – elismerve a szobor kultúrtörténeti jelentőségét – támogató felajánlást tett annak
felújításához. Az iskola vezetősége pe-

Átadták a Huniber Házat
December 17-én, pénteken délután ünnepélyes keretek között
adták át a Petőfi téren a most elkészült Huniber-Házat.
Csaba Antal, a Profilterv vezetője ünnepi beszédében elmondta: az, hogy a
gazdasági válság közepette az épület két
év alatt elkészülhetett, hatalmas teljesítményt kívánt mindenki részéről. Többfunkciós épületet (lakásokkal, üzletekkel, mélygarázzsal) szándékoztak létrehozni Gödöllő városképileg és építészetileg is igen jelentős pontján, a Petőfi
téren. Mivel Magyarországon Gödöllő
az egyik legdinamikusabban fejlődő település, így annak központjában egy minőségi épületet tervezni nagyon komoly
kihívást jelentett, de ennek szerencsére
sikerült megfelelni.
Dr. Gémesi György polgármester
ünnepi beszédében többek között arról

beszélt, hogy Gödöllő ismét egy újabb
szép és hasznos épülettel gazdagodott.
Külön öröm az is, hogy ahogy az utóbbi

hetekben, napokban az építés során
használt takaró-kerítések lekerültek az
épületről, a városban élők is elismeréssel nyilatkoztak a beruházással kapcsolatban. A polgármester kiemelte: Gödöllő városa a minőségi fejlesztésben – és
nem a mennyiségben – partner; a Hu-

niber-Ház ezen kritériumnak pedig tökéletesen megfelel. Szükség van minőségi szolgáltatásra a városban, hiszen
2011 első félévében Gödöllő az EU-s elnökség kiemelt helyszíne lesz, ahova
neves politikusok mellett több
ezer hazai és külföldi újságíró
is érkezik; utóbbiak minden bizonnyal körbenéznek majd a
városban, így nem mindegy,
hogy milyen minőségi szolgáltatásokkal találkoznak itt.
A szalagátvágást követően
az épületet az egyházak képviselői szentelték fel.
Huniber-Ház: Az épületben
huszonhat lakás, hat üzlet és negyven
férőhelyes mélygarázs kapott helyet.
A lakások nagysága átlagosan 50-70
m2 közötti, de egy 90 és egy 120 m2est is kialakítottak, a Mór-kutat és a
Gábor Áron utcát egy belső udvaros
passzázs köti össze.
hc
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Évértékelő beszélgetés dr. Gémesi György polgármesterrel

Gödöllő Európa figyelmének központjában
Lapunk hagyományához hűen
az idei karácsony alkalmával is
elkészítette évvégi interjúját
Gödöllő város polgármesterével. Az idén ötödik alkalommal
újraválasztott Gémesi György
legszebb ajándéka az, hogy a
gödöllőiek a bebizonyították,
még mindig bíznak benne...
– Polgármester úr. Szeptember végi
interjúnk végén arról beszélgettünk, hogy vajon itt fogjuk-e megtartani az évértékelő beszélgetést.
Elsöprő győzelmet aratott, húsz év
alatt nem volt ekkora nagy támogatottsága, mint idén.
– Ez nagy öröm volt. Fantasztikus
eredmény, és óriási felelősség a jövőt
illetően. Hiszen ebben a néhány hónapban, amit a kampány során végigéltünk, nagyon sok olyan cselekmény
volt, ami az embereket irritálta, és
úgy érzem, olyan összefogás sorakozott fel mögöttünk, ami még az elmúlt
húsz évben nem volt. Egyértelműen
összezárt a város, és nem akart – hogy
visszaidézzem a fő motívumot – változást.
– 2010 összességében a fejlesztésekről szólt Gödöllőn. Nagyjából
kész a főtér, átadásra került a Művészetek Háza, rengeteg épület
újult meg, átadták az új kastélyszárnyakat…
– Építettünk utakat, járdákat, így
folytatnám tovább. Valóban, nagyon
megindult a város fejlődése és fejlesztése. Ennek a kellős közepén vagyunk, mert még előttünk van a Norvég Alap pályázatnak a beindulása,
hiszen a Királyi Váró, az Erzsébetpark, az Alsópark és a kapucinus kolostor mellett lévő filagóriának a
megújítása még csak most kezdődik,
és bízunk benne, hogy áprilisban, a
szerződésnek megfelelően, be is tudjuk fejezni. Minderre sajnos nagyon
kevés idő jut. Elképesztő, hogy – önhibánkon kívül – mennyi időt vesz
igénybe az előkészítés. Hiszen például a Főtér-pályázatnál három évvel
ezelőtt adtuk be a pályázatot, és gyakorlatilag, szeptemberben kezdett érdemi munka folyni. Kétszer kellett a
közbeszerzést kiírni, és ez csak az
egyik olyan tényező volt, ami akadályozta a tempós, dinamikus végrehajtást. A döntés másfél évvel ezelőtt
megtörtént, de elhúzódtak az adminisztrációs folyamatok. Ugyanígy
alakult a Norvég-pályázat, hiszen az
is, már több mint két esztendővel ezelőtt eldőlt, a szerződést idén márciusban írtuk alá, de a munkálatoknak a
közbeszerzés miatt még mindig nem
tudtunk nekikezdeni. A kivitelezők
összességében jól dolgoznak. A főtérnél is láthattuk az elmúlt hónapokban,
hetekben, amikor szakadt az esőben,
hóban, fagyban is igyekeztek a határidőt tartani. Sajnos néhány napot
csúszni fog. Ennek kapcsán is azt szerettem volna érzékeltetni, hogy a fejlesztések, nem úgy valósulnak meg,
hogy elképzelek valamit, azután megszerzem a forrást. Mert az nagyon lényeges dolog, hogy a pénzeszközök
is rendelkezésre álljanak, és az uniós
pályázatok beindulásával nagyon sok
forrást, nagyon sok pénzt tudtunk a
városnak nyerni.
– Tudjuk-e, hogy mi lesz az úgynevezett szocreál épületekkel?
– Teljes mértékben nem tudjuk ezeket a várost építészeti stílusából és az
építészeti megjelenéséből kivenni, hiszen ahhoz nagyon sok pénz kellene.
Ilyen szocreál épület pl. a Művészetek Háza, ahol nem lett volna annyi
pénzünk, hogy egy vadonatújat építsünk, hanem a pályázat arról szólt,
hogy felújítást kellett végeznünk. Így
is csak a felére jutott pénz, hiszen az
alsó szint van teljes mértékben áta-

lakítva. Lesznek olyan szocreál épületek, amik megmaradnak, de vannak,
amiket majd szép lassan fel lehet számolni, ehhez azonban pénz kell. Ilyen
a II. rendelő, ami a pártház volt korábban. Pályáztunk is ennek kiváltására egy úgynevezett terápiás és gondozóház formájában, ami a tüdőgondozó felújításával került volna megvalósításra, de ezen a pályázaton nem
nyertünk. Az áruházzal nem tudunk
sokat kezdeni, hiszen az nem a mi tu-

lajdonunk. Most már, ahogy szépül a
főtér, építészetileg nem oda való. Ennek, amikor épült, meg volt a küldetése. Ez volt az egész térségnek az
áruháza. Ma már a nagyobb kereskedelmi láncok megjelenésvel ez változott.
– Tudjuk-e, hogy mi lesz a Rézgombossal?
– A Rézgombos helyére egy szép
épület kerül. Ez a kastélyhoz igazodik
– nem a lakótelephez, ami a másik oldalán van – meg a Mária-szoborhoz,
ami gyönyörű barokk szoborként
ékeskedik a város szívében. Itt kereskedelmi, irodai, és hasonló funkciók
kapnak majd helyet, és egy mélyparkoló lesz alatta. Ez azért is fontos,
mert a főtéren megszűnt a parkolás.
– Nem sokkal az önkormányzati
választások után volt a Magyar Önkormányzatok Szövetségének tisztújító közgyűlése is, ahol újra Önt
választották meg elnöknek. Hogyan
látja ebből a pozícióból az önkormányzatok jövő évi helyzetét?
– Megtisztelő volt számomra ez az
újraválasztás, hiszen, lassan húsz éve
vagyok ennek a szövetségnek az elnöke, és most újabb négy évre kaptam
mandátumot. Igyekszem mindig objektíven értékelni az önkormányzatok
helyzetét, és nem politikafüggően.
Igyekszem az önkormányzati pozícióból elmondani a véleményemet
akár a költségvetésről, az önkormányzatok helyzetéről, vagy az előttünk lévő átalakítási folyamatokról,
ami feltehetően 2011-ben, elég markáns megfogalmazása lesz majd újra
az önkormányzati rendszernek.
Ami a 2011. évi költségvetést illeti:
40-45 milliárd forint közötti az az
összeg, amivel kevesebb jut az önkormányzatoknak. Ez azért nagy baj,
mert a 2010-es költségvetésnél mindenki emlékszik arra a bizonyos 120
milliárdra, amire még annakidején
Bajnai miniszterelnök úr azt mondta:
kőbe van vésve. Az, hogy nem tudtunk elmozdulni erről a 120 milliárdról, azt eredményezte, hogy felálltak
az érdekszövetségek a tárgyalóasztaltól. Akkor azt mondtuk, hogy ez tragikus helyzetbe hozta az önkormányzatokat. Tisztában vagyok azzal, hogy
a három százalékos költségvetési hiány tartása, amit a kormánynak meg
kell teremtenie, hihetetlen erőfeszítéseket követel. De, ha a tavalyi költségvetésről azt mondtuk, hogy katasztrofális helyzetet okoz az önkor-

mányzatoknál, akkor a 40-50 milliárd
forinttal kevesebb összeg, még roszszabb helyzetbe sodor bennünket. Itt
elsősorban költségvetési forrásokról
van szó, amiket a kötelező feladatok
ellátásáért kap az önkormányzati
szektor. Ez azt jelenti, hogy az iskola,
az óvoda és a bölcsőde működése
nem lesz olcsóbb, a feladatok nem
csökkentek. És ha nem olcsóbbak
ezek a szolgáltatások, akkor nagyon
keményen át kell gondolniuk az önkormányzatoknak, hogy mi az, amit
el tudnak látni a 2011-es esztendőben,
és mi az, amit nem. Tehát, mindamellett, hogy megértjük, hogy bizonyos
jellegű kereteket tartani kell, fel kell
hívjam a figyelmet arra, hogy a mi
működésünk nagy része szolgáltatás.
Közoktatási, szociális, egészségügyi,
város, vagy településüzemeltetési
szolgáltatás, amiknek a költségei növekedtek 2010-hez képest.
– Gödöllő rendkívül sokszor van
a média figyelmének a középpontjában. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az idén elnyert Városimázs-díj.
– Szeptemberben kaptuk ezt a nagyon szép elismerést. A Városimázsdíjat, azok a települések kaphatják
meg, akikről a legtöbb pozitív hír
jelent meg az adott esztendőben. Balatonfüred kapta kisvárosi kategóriát,
mi a nagyvárosi kategóriát, és Debrecen a megyei jogú városi kategóriát.
Az elismerés a pozitív hírről szól, de
ahhoz, hogy pozitív hír legyen, pozitív eseménynek is kell történni. Ebben a városi hírek mellett, nagyon sok
szerepet játszott a kastély is. Érdekes,
hogy az előző esztendőben hatodikak,
előtte a nyolcadikak voltunk, onnan
kerültünk föl az első helyre úgy, hogy
Szentendrét előztük meg, ami nem kis
dolog. Korábban mindig Szentendrére vitték a protokoll vendégeket, ott
volt gyakorlatilag „a kirakat”. Én nagyon szeretném, ha Gödöllő nem kirakat lenne, hanem Gödöllő értékeiért
jönnének el a városba nagyon sokan.
– Ha már az értékeknél járunk,
Gödöllőn a kulturális élet is rendkívül élénk. Nem csak a kistérségből,
nem csak Budapestről, hanem az
ország legkülönbözőbb tájairól érkeznek a kulturális eseményekre az
emberek. Jövőre Barokk Év lesz, ez
az egyik legfontosabb esemény, ami
2011-et és a kulturális életet illeti.
– Gödöllőnek valóban gazdag a
kulturális élete, ezt fémjelzik a helyi
művészeti csoportok, akik nagyon
sokszor szerepelnek a városban, a
város határain kívül, sőt, nemzetközi
megmérettetések is voltak az elmúlt
időszakban. Igazán büszkék lehetünk
rájuk, és az is nagyon fontos, hogy a
város nagyságához képest, sokkal de
sokkal gazdagabb és színesebb a kulturális élet. Persze ennek megvannak
a helyszínei, ilyen például a királyi
kastély, vagy a most felújított Művészetek Háza. De gondoljuk végig,
hogy Gödöllőnek három színházterme is van: a Barokk Színház, a Művészetek Háza és a Damjanich iskolában is van egy. Három amatőr színházi társulatunk is van, akik minden évben magas színvonalú előadásokkal
rukkolnak ki. Ilyen a Danku István
által vezetett Cavaletta együttes, a
Garabonciás színtársulat, vagy a Fiatal Művészek Horváth Zoltán által
vezetett csapata. A helyi művészeti
csoportok mellé jönnek a meghívott
vendégek, előadások, így teszik széppé, egésszé a gödöllői kulturális palettát. 2011-ben megpróbáltuk tematizálni a kulturális csoportok működésének egy részét, és tematizált évet
rendezünk. Ez lesz a Barokk Év, aminek Mária Terézia 260 évvel ezelőtti
gödöllői látogatása az igazi apropója.
Több mint húsz rendezvény lesz a

városban a különféle színtereken, bekapcsolva a GIM-házat a főteret, a
besnyői templomot, és – ami új lesz –
a múzeum udvarát is. A részletes
program már megtalálható a Barokk
Év honlapján.
– Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy Gödöllő nincs rajta Magyarország térképén. Ehhez képest,
ha csak az elmúlt napok sajtótermékeit nézzük, akkor például olyan
címen jelentek meg cikkek, hogy
Gödöllő bevéste magát Európa térképére.
– Nyilván ez egy kicsit visszautal a
választási kampány negatív részeire,
de, hát nem csak, hogy Gödöllő rajta
van Magyarország térképén, hanem,
világosan fogjuk látni 2011 első félévében, hogy Európa térképén is rajta
van. Gödöllő Európában, Európa Gödöllőn, tehát az Európai Unió elnökségi pozícióinak a betöltése városunkat nagyon jó helyzetbe hozza. Több
mint negyven rendezvény lesz a királyi kastélyban, az átadás alatt lévő lovardában és az ahhoz kapcsolódó terekben. Nagyon sokat dolgozunk
azon, hogy ebből a város profitáljon.
Természetesen lehet azt mondani,
hogy jönnek ide nagy emberek, azután el is mennek, és akkor ez miért jó
nekünk? Lezárják az utakat, kellemetlenséget jelent a mindennapi életben, nem tudunk bemenni a Művészetek Házába a megszokott programokra, és sorolhatnám tovább.
Nyilván ezeket a kellemetlenségeket
el kell viselni, hiszen lesznek olyan
rendezvények, ahol gyakorlatilag a
világ legerősebb biztosítását kell
majd megvalósítani. Ezeken a napokon, amikből nem lesz túl sok, meg
fog változni a mindennapi életünk.
Ezekről az információkat a gödöllői
városi honlapon és a Gödöllői Szolgálat honlapján napra készen mindenki elolvashatja, és minden nap a
Rádió Aktív 93.6-on is meg lehet
hallgatni. Nagyon kérem a gödöllőieket, hogy hallgassák a rádiót, nézzék
az internetes portálokat, és olvassák a
Gödöllői Szolgálatot is. Előre jelezzük azokat a napokat, amelyek nehezek lesznek. Azért fontos erről beszélni, mert rá kell hangolni magunkat is
arra, hogy vendégek jönnek, nem is
akármilyen vendégek! Az egyik rendezvényen Hillary Clinton fog Gödöllőn tartózkodni, egy másikon Nicolas Sarkozy elnök úr, vagy Angela
Merkel. Mária Terézia látogatásáról
260 év után is beszélünk, és visszautalunk azokra a történelmi időkre.
Most ez többszörös Mária Terézia
szintű látogatás lesz. Ez számomra
óriási öröm, hihetetlen kihívás, és nagyon bízom benne, hogy ez Gödöllőnek óriási esélyt ad, hogy a későbbiekben ebből építkezni tudjon. Ez
nagyon komoly tőke. Nem pénz, de
tőke a városmarketing szempontjából. Ide befektetőket várunk. Szeretnénk, ha konferenciák lennének, szeretnénk a gyógyvíz programot, gyógyászati központot elkészíteni. Pénzt
szeretnénk valamilyen formában ebből – ha nem is rövidtávon, de középtávon – a városnak kovácsolni. Sok
város örülne, ha ilyen magas rangú
vendégek látogatnák meg. De ez csak
akkor ér valamit, ha ebből profitálni
tudunk valamilyen formában. A rendezvények központja a gödöllői királyi kastély lesz, a sajtó központja pedig a Művészetek Háza. Éppen ezért,
bár átadtuk a Művészetek Házát, de a
következő fél évben korlátozott lesz a
használata. Ez nem azt jelenti, hogy
teljesen le lesz zárva, lesznek események, de nekünk alkalmazkodni kell
majd az uniós rendezvényekhez, azok
biztonsági szempontjait kell figyelembe venni, és azokat a forgalomtechnikai változásokat, amit aktuáli-

san mindig az egyik vagy a másik
rendezvény fog jelenteni. Számomra
ez hihetetlen boldogság. Azért nem
gondoltam – bár titkon mindig számítottam arra, hogy valami központi,
kiemelt helyszín lesz a kastély –,
hogy ilyen magas rangú vendégek
lesznek majd a kastélyban az én polgármesterségem alatt. Hálás vagyok
mindenkinek, aki ebben valamilyen
szinten közrejátszott, és azoknak is,
akik az utolsó pillanatban eldőlt kormánydöntések után ilyen hihetetlen
tempóban és munkabírással készítették el a tereket. Gondoljuk végig, augusztus 11-én döntött a kormány!
Ugyan a pályázatot egy évvel ezelőtt
megnyertük, ugyan a város belerakott
100 millió forintot a felújításba, mégsem születtek meg azok a döntések,
hogy el tudjon indulni a munka.
Augusztus 11-én döntött a kormány, hogy indulhat a beruházás,
szeptember elején írták alá a szerződést, és december 15. az átadási határidő, amire, ha nem is 100 százalékosan, de 99,9 százalékosan készen lett.
És ebben a programban műemlék
épületek, restaurálási folyamatok
vannak benne. Huszonnégy órában
dolgoztak villanyfény mellett a restaurátorok. Összességében rendben van
a felújítás. Ezt konstatálhatták a nagykövetek is, hiszen december 10-én itt
voltak, és megnézték a kastélyt a
mostani állapotában, és örömmel
nyugtázták, hogy az európai uniós
helyszínek műszaki felkészültségi állapota, ha nem is százszázalékos, de
január közepére, az első rendezvényre százszázalékos lesz. Nagy az izgalom, kérem a gödöllőieket, hogy legyünk konstruktívak, dolgozzunk
együtt azon, hogy Gödöllő jó hírét vigyék el a nagyvilágba. Mi pedig minden anyagot el fogunk készíteni annak érdekében, hogy el is vigyék a
különféle gödöllői kiadványokkal az
információkat, és, hogy visszatérjenek ide. Nagyon fontos az ide akkreditált sajtó, akik nem egy napot fognak itt tartózkodni, hanem többször
visszatérnek. Ha őket jól szolgáljuk
ki, akkor valóban ott leszünk Európa
és a világ hírcsatornáin.
– Ön mit kíván a gödöllőieknek
2011-re?
– A választási kampány után, amikor ez a fantasztikus eredmény megszületett, akkor azt mondtam, hogy
köszönöm, köszönjük Gödöllő! Ez
óriási ajándék volt számomra, és szeretném megszolgálni. Természetesen
a közeljövőben is, és középtávú jövőben is – a négyéves relációban nézzük
a dolgokat, akkor négy éven keresztül
– azon leszek, hogy minden, amit leírtunk, és amit nem írtunk le sikerüljön.
Hogy a gödöllői emberek jól érezzék
magukat ebben a városban. Hogy, ha
hazajönnek, akkor kint tudják a város
határain kívül hagyni a gondjaikat és
a bajaikat, és azt érezzék, hogy olyan
városba jönnek haza, ami az otthonuk. Ezen nagyon sokat dolgoztunk
már eddig is, és szeretnék ezután is
ezért tenni, hogy minél kevesebb
gond és probléma legyen, hogy a közösség, az valóban közösség legyen.
És miután megköszönöm azt, hogy
ezt a támogatottságot megadták, hogy
felsorakoztak mögénk, hogy megvédtek ebben a valóban nagyon átláthatatlan, keszekusza helyzetben. Azt kívánom, hogy egyrészt pihenjék ki
magukat az év végén, és – ha már a
választási kampányról beszélünk, hiszen még élénken él bennünk nagyon
sok minden, az is elhangzott, hogy –
tegyünk együtt a mosolygós, békés
Gödöllőért! Mutassuk meg a világnak, hogy milyenek vagyunk, ebben a
nagyon sok feszültséggel, erőszakkal,
agresszivitással teli világban! Teljenek el az ünnepek szeretetben, békességben, és a következő esztendő legyen sikerekben gazdag és eredményes!
(Az interjút készítette: Péter Petra,
a RádióAktív 93.6 programigazgatója.)
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Ez volt 2010 – Gödöllőn
Január 1.: Fülöp Attiláné lett a könyvtár
új igazgatója.
Január 4.: 91 éves korában elhunyt
Kirchhofer József mesteredző, Gödöllő
Város Díszpolgára.
Január 18.: Lerakták a TEVA Gyógyszergyár Zrt. új gyáregységének alapkövét.
Január 23.: Balogh Gyula és a Talamba
Ütőegyüttes részesült a Gödöllő Kultúrájáért Díjban.
Február 5.: Gödöllő önkormányzata, a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „Pest
megyei településközpontok fejlesztése,
integrált településfejlesztés Pest megyé-

ben” 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. A támogatási szerződést a városházán írták alá.
Február 12.: A hagyományos gödöllői
sportdíj átadó ünnepségen az év sportolója díjat Benkó Réka kapta, az év edzője
Szörényi István lett.
Február 25.: A királyi kastélyban tartotta együttes ülését a Kárpát-medencei
Magyar Képviselők Fóruma (KMKF)
Kulturális, Oktatási és Tudományos Albizottsága, valamint Gazdasági Albizottsága.
Február 26.: A Damjanich Iskolában a
Nemzeti Együvé Tartozás Napja alkalmából 2009-ben meghirdetett “Nekem
szülőhazám e föld” című fotópályázat díjazott képeiből nyílt kiállítás.

Március 1.: A korábban Pelikán Rádió
néven működő gödöllői adó új neve:
RADIOAKTÍV 93,6.
Március 2.: Tizennégy gödöllői sír országos védettségéről döntött a Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság.
Március 5-7.: Az Utazás kiállításon bemutatkozott Gödöllő Város Önkormányzata. Az eseményen már a 2011-es Gödöllői Barokk Év programjait is bemutatták az érdeklődőknek; amiért a város
szakmai elismerésben részesült.
Március 15.: Gödöllő Városért díjat kapott Gloserné Szabó Györgyi, a könyvtár
korábbi igazgatója, dr. Szabadfalvi András, a Tormay Károly Egészségügyi Köz-

pont igazgatója és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gödöllői Önkéntes Csoportja.
Március 20.: A Remsey-emlékév keretében négy helyszínt összekapcsoló kiállítás-sorozattal tisztelgett a város az egykori gödöllői művésztelep alkotói közé
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tartozó Remsey Jenő György előtt születésének 125. évfordulója alkalmából.
Március 26.: Aláírták a szerződést a
Norvég Alappal (Gödöllő önkormányzata 1.701.238 euró támogatást nyert el a
„Várostörténeti és kulturális szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja,
többcélú hasznosítása” címmel benyújtott pályázatára az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati konstrukció keretében).
Március 30.: A királyi kastély a lovarda
és barokk istálló felújítására 900 millió
forint uniós támogatásban részesült.

Április 5.: Elhunyt dr. Klacsmann László szülész-nőgyógyász főorvos, az egykori gödöllői szülőotthon igazgatója
Április 11.: Gödöllőn a Fidesz jelöltje,
Vécsey László nyerte meg az országgyűlési választásokat.
Április 12.: Megnyílt a Boróka Egészségház.
Április 23.: Több mint 20.000 facsemete
került a földbe a Csemetekertben.
Április 25.: 17 éves a Gödöllő Táncegyüttes.
Április 29.: Gémesi György és Borovics
Balázs, a PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsának elnöke aláírták a Gödöllői Geotermia Zrt. megalapításáról szóló szerződést.
Május 1.: Átadták a királyi kastély megszépített, felújított parkját.

Május 20.: Elbontották a régi, kettétört
Világfát az Alsóparkban.
Május 25.: Indonéz-magyar vallásközi
konferenciát tartottak a királyi kastélyban.
Június 2.: A Sony Hungária Kft. közleményben jelentette be, hogy a Sony Corporation decemberben megszünteti a termelést magyarországi gyártóbázisán,
Gödöllőn.
Június 3.: Gödöllő spanyol testvérvárosában, Valdemoróban, és Madridban is
hatalmas sikerrel mutatkoztak be a gödöllői kulturális csoportok képviselői.
Június 6.: Aláírták a Művészetek Háza
felújításának kivitelezési szerződését a
városházán.
Június 7.: A Gödöllő Gyermekeiért Díj
idei kitüntetettjei: Dr. Heltai Pálné, a Református Líceum nyugalmazott tanárnője, Mácsárné Hevesi Mária, a Szent János utcai Óvoda óvónője, Ferenczi Győző, a Royal Rangers Cserkészcsapat 5.
sz. gödöllői törzsének vezetője.
Június 12.: Hivatalosan is átadták a Táncsics Mihály úti Sportcentrum első ütemének fejlesztéseit.
Június 15.: Átadták a Zöld Híd Program
részeként megépült, az európai uniós kö-

vetelményeknek mindenben megfelelő
Ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központot.
Június 19.: Megalakult a Garam – Ipoly
– Gödöllő Korlátolt Felelősségű Európai

Területi Együttműködési Csoportosulás.
Június 19.: Bánffy György Kossuth-díjas színművész kapta a Magyar Szabadságért díjat.

hogy Gödöllő lesz a központi helyszíne
az Európai Unió Tanácsa 2011. első félévi magyar elnökségi eseményeinek.
Augusztus 18.: Átadták a Zöld Óvodát.

Június 23.: Átadták a Jó tanuló, jó sportoló díjakat.
Június 26.: Felavatták a Pozsonyi csata
emlékművét a Nemzeti Együvé Tartozás
Parkjában.

Augusztus 20.: Pécsi Ildikó Kossuth- és
Jászai-díjas színművésznő kapta a Gödöllő Város Díszpolgára címet.

Június 27.: Bemutatták a jubileumi XX.
Magyar Szabadság Napja ünnepi műsorát, illetve felavatták a megújult Világfát.

Június 27-28.: Megtartották a VIII. Magyar Polgármesterek Világtalálkozóját,
melyen átadták a polgármesteri Ezüst-

lánc-díjakat. Kitüntettek: dr. Baranyi István, Pusztaföldvár, és Bukovszky János,
a szlovákiai Deáki polgármestere.
Június 29.: Gödöllő Egészségügyéért
Díjat kapott: Havay Ildikó, a Tormay Károly Egészségügyi Központ vezető
asszisztense, Kovács Jánosné, az Egyesített Szociális Intézmény vezető gondozónője és az Egyetemi Gyógyszertár.
Július 6.: Nagy sikert aratott a gödöllői Lokálpatrióta Klub által szervezett
kerékpáros túra az M31-es gyorsforgalmi úton.

Július 15.: Megtörtént a kastély felújított
Rudolf- és Gizella-szárnyának és a
Horthy bunkernek a műszaki átadása.
Július 25.: Deák Nagy Marcell (GEAC)
Kanadában a 13. junior világbajnokságon 400 méteres síkfutásban ezüstérmet
szerzett.
Július 26.: Átadták az M31-es autópályát. Az M0-s keleti szektorát az M3-as
gödöllői csomópontjával összekötő 12,4
kilométer új sztráda díjmentes.
Július 29.: Aláírták a kivitelezői szerződést a Főtér-programról.
Augusztus 4.: Megkezdődött a munka a
Főtéren.
Augusztus 6.: Megújult Gödöllő város
honlapja
Augusztus 11.: Arról döntött a kormány,

Augusztus 23.: Beindult a városban a
szelektív hulladékgyűjtés.
Szeptember 1.: Felújították a palotakerti
bölcsődét.
Szeptember 4.: Új játszóteret avattak a
„Rönkvárnál”
Szeptember 10-11, 18-19.: Megtartották
a Belvárosi Napok és a Testvérvárosi Napok rendezvényeit, melyre három testvérvárosunkból, a csehországi Brandys
Nad Labem-Stara Boleslavból, a spanyolországi Valdemoróból, és a belgiumi
Turnhout-ból is érkeztek vendégek.

Szeptember 14.: Városimázs-díjat nyert
Gödöllő: a nagyvárosok kategóriájában első helyezett lett az Image Factory és az Observer Budapest Médiafigyelő kutatásában, mely a 2009-es
év pozitív médiamegjelenéseit vette
figyelembe.

Szeptember 16.: Átadták a Gödöllő
Vállalkozója Díjat. A kitüntetettek: Surányi Mihály és Simon Károly.
Szeptember 16.: A képviselő-testület
úgy döntött, hogy az önkormányzat megvásárolja a város központjában lévő
Testőrlaktanya épületét.
Szeptember 18.: Új játszóteret adtak át a
Csanakban
Szeptember 18.: Nagy siker volt a Gödöllői Lokálpatrióta Klub által a Hungaroringre szervezett kerékpáros túra.
Szeptember 18.: Felavatták az egykori
szecessziós művésztelep alapítója, Nagy
Sándor, és felesége, Kriesch Laura síremlékét a Dózsa György úti temetőben.
A síremlék kialakítását a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület kezdeményezte.
Szeptember 29.: Az arisztokrácia porcelánja címmel nyílt meg a Herendi Porcelánmanufaktúra kiállítása a kastély felújított Rudolf-szárnyában.

Október 2.: A kastély díszudvarán rendezték meg második alkalommal városunkban az Erőszakmentesség Világnapja ünnepségét.

Október 2.: Az Alsóparkban átadták
Gödöllő központi játszóterét.
Október 3.: Az önkormányzati választásokon Gémesi Györgyöt – a szavazatok
csaknem 73 százalékával – újra Gödöllő
polgármesterévé választották; a 10
egyéni körzetben a Lokálpatrióta Klub
jelöltjei győztek.

Október 24.: A Gödöllői Iparművészeti
Műhely (GIM-Ház) kiállítótermében
nyílt meg a „Barokk Térinstallációk” elnevezésű tárlat, ami szervesen kapcsolódik majd a Barokk Év Gödöllőn 2011
rendezvénysorozatához.
Október 28.: Ismét Gémesi Györgyöt
választotta elnökének a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás.
November 1.: Bozsó Zoltán dandártábornokot, rendőrségi főtanácsost nevezték ki a Gödöllői Rendőrkapitányság
élére.
November 3.: Az Észak-Kelet Pest és
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás közgyűlésén Gémesi Györgyöt választották elnöknek.
November 7.: Széphalmi Júlia táncművész, a Magyar Táncművészeti Főiskola
hallgatója kapta a Kőrösfői Kriesch Aladár Emlékplakettet.
November 16.: Ismét Gémesi Györgyöt
választotta elnökének a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ).
December 5.: A Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban rendezték meg a VI.
Nemzeti Együvé Tartozás Napja ünnepségét.

December 7.: Gönczi Tibor lett a királyi
kastély új igazgatója.
December 10.: Az Európai Uniós elnökség helyszíneit tekintették meg a Budapestre akkreditált EU-nagykövetek. 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.
December 11.: A kárpátaljai Beregszászban nyílt fotókiállítás Gödöllőről.

December 15.: A királyi kastélyban átadták a felújított Lovarda épületét.
December 19.: Átadták a felújított Művészetek Háza konferencia-termét.
December 19.: Megnyílt a Főtér project

kiállítás a polgármesteri hivatalban.
December 19.: Gödöllőre érkezett a Betlehemi Láng.
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Jóság és modor
A folytatások korát éljük, mindenkiről mindent tudni akarunk. Azzal, hogy boldogan éltek, míg meg nem haltak, még
nem lehet vége egy történetnek. Mert boldogan, no jó, de
miben állt a boldogságuk? És:
nem árnyékolta-e be, nem zavarta-e meg a boldog életet
mégis valami? Az idők során…
Jane Austen Büszkeség és balítélet című regénye azzal ér véget, hogy a két
Bennet kisasszony, Jane és Elizabeth
révbe jut. Mindketten megtalálják a
párjukat, feleségül mennek azokhoz a
férfiakhoz, akiket szívből szeretnek,
Charles Bingleyhez, illetve William
Darcyhez.
Elizabeth, immár Mrs. Darcy esküvője után hosszú útra kel. Olyan vidékre utazik, olyan vidéken fog eztán
élni, ahol még sose járt, teljesen ismeretlen a számára, Wales-ben. Pemberley kastélyának, az azt övező birtoknak az úrnője lesz.
A regény, melyet a Büszkeség és
balítélet folytatásaként írt meg már
korunkban Rebecca Ann Collins, a
Pemberley-krónikák címet kapta. Ebben követhetjük tovább hőseink sorsát, s mindazokét, akikkel rokonságban, ismeretségben álltak korábban,
vagy akik majd csak eztán lépnek be
az életükbe.
Utóbbiak főként megszülető gyerme-

keik, Cassandra és ifjabb William
Darcy, valamint Jonathan és Emma
Bingley. Nagy szerepet kap a könyvben a Gardiner család, nem utolsósorban, mert Mr. Gardiner, Jane és Elizabeth anyai nagynénjének a férje fogékony az új idők szavára, észreveszi a
lehetőségeket, melyek a megélénkülő, elsősorban a gyarmati területekkel
folytatható kereskedelemben rejlenek.
Vállalkozásába társként kapcsolódva Bingleyék és Darcyék nem kiszolgáltatottjai a vidék hanyatlásának, a földbirtokos nemességet sújtó
válságnak. A jólét azonban nem teszi
önzővé őket, ellenkezőleg, felismerik, hogy a körülöttük élők javát kell
szolgálniuk.
Kórházat, iskolát létesítenek. Gardinerék idősebbik fia, Richard az orvosi pályát választja, az új nemzedékbe tartozó lányok közül többen
tanítónőként tevékenykednek vagy
kívánnak majd tevékenykedni. A hagyományok szerint, mikor megfelelő
korba érnek, bálokon mutatják be
őket a társaságnak, szerelmek bontakoznak, eljegyzésre, sőt, akár már házasságra határozzák el magukat.
Azonban a tragédiák sem kerülik el
hőseinket, fiatal hozzátartozóikat veszítik el, ki baleset, ki gyógyíthatatlan
betegség következtében hal meg. Éppen Elizabethnek is egyik gyermeke
halálát kell feldolgoznia. De nem köl-

A Remsey-év záróprogramja

György barát Gödöllőn
Ha kiderülne számomra, hogy
Remsey Jenőnek György barát
című drámája a Garabonciás
Színtársulat által bemutatott
előadásán a címszerepet vállaló Nagy Zoltán valójában hivatásos színész, nem lepődnék
meg.
Most, hogy láttam az alakítását december 17-én, pénteken a Damjanich
János Általános Iskola színháztermében, úgy érzem, nem is lehetett másfajta Martinuzzi Fráter György, egy
rendkívül izgalmas, tragikus, ellentmondásos kornak – annak a pillanatnak, amikor 1541-ben éppen három

részre szakadt az ország – a politikusa, mint ahogy ő eljátszotta. Pozitív
hős volt-e vagy negatív figura a kormányzószerepbe csöppent pálos szerzetes? Kiváló taktikus, aki az ország
javára cselekedett, mentette, ami menthető,
vagy ellenkezőleg, áruló, aki rátett egy lapáttal
a sírra, mely a korabeli
magyarság fölé borult?
És Izabella királyné,
a csecsemő gyermekkel
özvegyen
maradt
asszony milyen szerepet vállalt, vállalhatott,
miben reménykedhetett
a reménytelenség idején? Az őt játszó, s egy-

tözik el Pemberley-ből, férje javaslata ellenére ott marad, ahol minden
szeretett fiuk, William hiányára emlékezteti őket. Helyt kell állniuk.
Nem futamodhatnak meg.
Ezt ők mindig is tudták. Mint a
Büszkeség és balítéletből is kiderült
számunkra, finom viselkedésük, előkelő modoruk a jellemszilárdságuk
megnyilvánulása. Emez újabb regényben, a Pemberley-krónikákban is
élvezheti az olvasó, hogy a szereplők
mindig mindent részletekbe menően
megbeszélnek, hogy ábrázoltatnak a
lélek legapróbb rezdülései is. Akár az
elődnél, a példaképnél, Jane Austennél, itt, a folytatásban is rengeteg szeretetet, boldogságot, hűséget és barátságot nyújtanak a hősök egymásnak.
Tapintatosságuk lenyűgöző, kedvességük figyelemre méltó, jóságuk követésre érdemes.
(Rebecca Ann Collins: Pemberley-nád krónikák)
ben az előadást rendező Mészáros
Beátát már korábban is megismerhettük más darabokban, más rendezésekből, nem lephetett meg, hogy most is
kiválót alkotott. Párjelenetük Nagy Zoltánnal, György baráttal
lenyűgöző,
borzongató, elgondolkodtató
volt.
Feladatuk is volt a nézőknek a gondolkodás, s az is, hogy elmondják azokat a gondolataikat, melyeket
az előadás keltett bennük. Egy-egy, a szereplők által eljátszott jelenet után kérdések következtek, vagy éppen úgy
vonták be a játékteret körbeülő gyerekeket, az iskola tanulóit, hogy ők is
részesei lettek az eseményeknek.
Interaktív módon közelítették meg
az előkészítők, a jelenlevők a darabot.
A falon körben láthatók voltak az
1942-es kolozsvári színházi bemutató
fotói, neves színészekkel, akikre a
köztünk levő Katona Szabó István
sorra ráismert. Az emberben vágy
kelt: bárha láthatná, megismerhetné ő
is a teljes művet.
A Remsey Jenőre emlékező évnek
a mostani esemény volt a zárása. Talán mégis létrejöhet még majd a
György barát teljes előadása is. N. A.

Ünnepi program kavalkád

Adventi Kastélynapok
Az idén is nagy sikerrel rendezték meg az Adventi Kastélynapokat a királyi kastélyban. Immár tízedik alkalommal várták két
hétvégén át színes családi, kulturális programok az érdeklődőket, akik közül minden korosztály talált magának megfelelő programot.
A gyerekeket kézműves
foglalkozások, állatsimogató, mese előadások várták, míg a nagyobbaknak a
különböző koncertek segítettek lélekben felkészülni
a közeledő karácsonyra.
A programokba az idén is
bekapcsolódtak a gödöllői
kulturális csoportok, és az
általános iskolák. Mindkét
hét végén találkozhattak az érdeklődők Herceg Egérvári Elemérrel, akinek a
történetével Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész és Varga Kata ismertette
meg a látogatókat.
Nem maradtak program
nélkül a zenerajongók
sem. Többek között az Arpeggio Gitárzenekar és a
Városi Szimfonikus Zenekar adott nagysikerű
koncertet. Ez utóbbin
Michael Haydn, Mozart,
Novotny és Hummel művei csendültek fel.
jk

Emlékezés Erkel Ferencre

Újév napján koncerttel kezdte
a 2010-es esztendőt a Talamba
Ütőegyüttes Gödöllő. Akkor
Mága Zoltán gálahangversenyén léptek fel, most december 30-án pedig a Magyar Rádió 22-es stúdiójában muzsikálnak.
A szilveszteri koncerten az együttes
tagjain – Grünvald László, Kiss István, Szitha Miklós, V. Nagy Tamás,
Zombor Levente – kívül közreműködik Furák Péter (zongora) és Papesch Péter (basszusgitár).
A nyilvános cd-felvétel műsorán a zenekar tagjainak átiratában hangzik el

– többek között – Bizet: Carmen fantáziája, Mozart: Varázsfuvola nyitánya, a Badinerie a h-moll szvitből, és
Csajkovszkij: Diótörő szvitje is.
A rögzített hangversenyt 2011.
január 3-án, 18 órától lehet majd hallani a Bartók Rádió hullámhosszán.
A Talamba rajongók pedig később
természetesen meg is vásárolhatják az
ütőegyüttes legújabb, sorrendben ötödik cd-jét, ami Crossover címen jelenik meg.

Hot Jazz band
Nem maradnak év végi program nélkül a Hot Jazz Band rajongók sem. A

múlt évi nagysikerű rendezvény után
a népszerű zenekar idén december
30-án is megtartja előszilveszteri
koncertjét az Uránia filmszínházban
20 órai kezdettel.
A rendezvényen sok különlegességet kínálnak a közönségnek, többek
között Bényei Tamással egy – ez alkalomra összeállított – bendzsó zenekarban együtt játszik majd Nagy Jenő és Gáspár Pál, de a koncert vendége lesz többek között Papa Fleigh
is. Az est folyamán felcsendülnek a
régi film- és jazz slágerek, amik vidám estét ígérnek. Az év vége jegyében a vendégeket egy pohár pezsgőre
is meginvitálja a Hot Jazz Band. bj

Fotó: Tóth Péter

Gödöllői együttesek szilveszteri koncertjei

A református templomban adott nagysikerű karácsonyi hangversenyt december 19-én az Erkel Ferenc Általános Iskola kórusa. A hagyományos
koncerttel hosszú programsorozatot zárt az intézmény, az idén ugyanis az
Erkel-év keretében több nagyszabású rendezvénnyel emlékeztek meg névadójuk születésének 200. évfordulójáról.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Gödöllői Kortárs Művészek
Karácsonyi kiállítása
és 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.
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

Erzsébet királyné karácsonyai 2010.
DECEMBER 28.
10:00-16:30: Játszóház, Kreatív
Kuckó – Alkossunk együtt téli díszeket, szilveszteri kellékeket, újévi
ajándékokat, vagy próbáld ki játékainkat!
10:30-11:30: Múzeumi kaland (tárlatvezetés gyerekeknek) – Ismerkedjünk a kastélybeli élettel egy izgalmas időutazáson!
10:30-11:00: Tánctanulás – Ha felcsendültek a keringő dallamai, mindenki tudta, hogyan táncoljon. Mi is
tudjuk? Itt a lehetőség a tanulásra,
táncra fel!
11:30-12:00: Meseház – Varázslatos
élmény várja a kicsiket a mesék birodalmában!
13:00-14:00: Múzeumi kaland (tárlatvezetés gyerekeknek) – Ismerkedjünk a kastélybeli élettel egy izgalmas időutazáson!
13:30-14:00: Tánctanulás – Itt a lehetőség, táncra fel!
14:30-15:30: Kalamajka tündér mesejáték – A Pitypang Színpad előadásában Kelekótya király palotájába
röppenünk, ahol az ifjú herceg szü-

letésnapjának bonyodalmain izgulhatunk, ugyanis Kelekótya király,
aki mindig mindenről, így a mai ünnepségről is megfeledkezett. Ráadásul Kalamajka tündér bosszút esküdött. Vajon megfeledkezett a bosszúról?
DECEMBER 29.
10:00-16:30: Játszóház, Kreatív
Kuckó – Alkossunk együtt téli díszeket, szilveszteri kellékeket, újévi
ajándékokat, vagy próbáld ki játékainkat!
10:30-11:30: Múzeumi kaland (tárlatvezetés gyerekeknek) – Ismerkedjünk a kastélybeli élettel egy izgalmas időutazáson!
11:00-11:30: Meseház – Varázslatos
élmény várja a kicsiket a mesék birodalmában!
11:45-12:15: Tánctanulás – Ha felcsendültek a keringő dallamai, mindenki tudta, hogyan táncoljon. Mi is
tudjuk? Itt a lehetőség a tanulásra,
táncra fel!
Ebédszünet – Szeretettel vár mindenkit a Kastély Kávéháza külön-

leges karácsonyi kínálatával és a
programhoz kapcsolódó kedvezményekkel!
13:00-14:00: Múzeumi kaland (tárlatvezetés gyerekeknek) – Ismerkedjünk a kastélybeli élettel egy izgalmas időutazáson!
13:30-14:00: Tánctanulás – Itt a lehetőség, táncra fel!
14:30-15:30: Róka Rudi kalandjai
mesejáték – A Pitypang Színpad előadásában találkozunk Borka nénivel,
aki Meseerdő szélén lakik a nagyon
lusta cicájával, Cirmos kandúrral,
betér hozzá Lompos farkas, természetesen Róka Rudi is színre lép. A
kuszálódó események jó szórakozást
ígérnek!
NAPIJEGY ÁRA:
gyermek- és diák (3-18 évesek):
1500.-Ft/fő
felnőtt (minden felnőtt kísérő):
1800.- Ft/fő
családi jegy: 4800.- Ft/család.
www.kiralyikastely.hu
informacio@kiralyikastely.hu
Tel: 06 28 410 124

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
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Messziről jött üzenet

Három Grassalkovich, öt házasság

Betlehemi Békeláng

A dinasztiaalapító I. Antal háromszor nősült, kétszer vett el
özvegyasszonyt, két feleségét
temette el. Először 28 évesen
állt az oltár előtt, a nálánál egy
esztendővel idősebb Langh Erzsébetnek (a különböző korokban megjelent családfák és
életrajzok Lang, Langh, Láng és
Lángh változatban is írták a nevet) fogadta meg, addig élnek
együtt, míg Isten el nem választja őket. Erre sokkal hamarabb sor került, mint gondolta
volna.
Az ifjú asszony Grassalkovich egyik
feljebbvalójának lánya és Bajthay István, Pest megye alispánjának özvegye volt. Langh Erzsébet már első
férje halálának évében ismét férjhez
ment. Az asszony két lányt – Erzsébet
és Terézia – és egy fiút vitt a házasságba. A fiú, Bajthay József Zsidón
(most Vácegres) született. Nevelőapja iránti tiszteletből vette fel később
az Antal keresztnevet. Hétévi házasság után, 1729-ben, 36 éves korában
halt meg az első feleség.
Ebből a Grassalkovich Antallal kötött frigyből nem tudunk életben maradt utódról. Grassalkovich odaadóan gondoskodott az immáron kétszeresen árva fogadott fiáról, aki iskolái
befejezése után a majdani kalapos királyt, II. Józsefet tanította magyarra,
végül Erdélyben lett püspök.
Különleges időpontban, Szilveszter napján kötötte Grassalkovich I.
Antal második házasságát: 1731-ben,
Eperjesen vezette oltár elé Klobusiczky Krisztina bárókisasszonyt (a Klobusiczky-Klubusitzky családnév is
több változatban olvasható), aki akkor mindössze 19 éves volt. A család
anyagi helyzetét nagyban befolyásolta, hogy az ifjú asszony hamarosan

nagy vagyont örökölt. Egy év múlva megszületett első gyermekük:
Franciska, aki felnőtt korában
Draskovich János felesége lett.
Évenként újabb es újabb gyerek látott napvilágot. 1734-ben megszületett az első fiú, Antal. 1735-ben
született meg Klára, Gödöllőn. Mivel akkor még ott nem volt plébánia, őt Isaszegen anyakönyvezték. Később ott is kötött házasságot 1755-ben Esterházy Gáborral.
1736-ban született meg Anna Mária, ő később Haller Gábor felesége lett. Ignác 1737-ben jött a világra és végül 1738-ban Teréz, kinek születése után két héttel az
édesanyja meghalt. A legnagyobb
árva hatéves, a legkisebb kéthetes
volt. A megrendült özvegyet még
egy tragédia érte abban az évben:
alig valamivel több, mint egyéves
korában meghalt másodszülött kisfia, Ignác is. Grassalkovich I. Antal az
árvák nagynénjétől, egyben sógornőjétől, Klobusiczky Teréziától kért segítséget, aki gyermektelen házasságban élt Forgách Ferenccel. Amikor a
férj meghalt, a tizennégy esztendei
özvegység után – az időközben bárói,
majd grófi rangra emelt – Grassalkovich elvette rokonát, sógornőjét. Ezt
csak XIV. Benedek pápa külön engedélyével tehette, azzal a kitétellel, ha
Grassalkovich újabb es újabb templomok építését ajánlja fel. Az esküvőt
1752-ben tartották. Klobusiczky Terézia akkor már 43 éves volt, ebből a
házasságból nem született gyermek.
Hogy boldog ember volt-e az akkori Magyarország talán leggazdagabb
földesura? Utólag nehéz eldönteni.
Már első felesége is özvegyen hagyta.
Második feleségét, aki gyerekekkel
ajándékozta meg, nagyon szerette.
Halála után sokáig nem is akart újra megnősülni. Már közel járt a 60hoz, amikor harmadszor is oltár elé
állt.
Egyetlen felnőtt kort megért fia, II.
Antal 1758-ban feleségül vette Esterházy Anna Mária hercegkisasszonyt.
Az utódok számát illetően eltérőek a
családfa adatai: az 1759-ben született
Antal hétéves korában meghalt, az
1760-ban született Mária Anna Viczay Mihály felesége lett. Terézia
1761-ben született, néhány hetet élt.
Ottilia, 1764-ben látta meg a napvilágot, felnőtt korában Forgách Antal
kérte meg a kezét. 1765-ban János

(folytatás az 1. oldalról)

született meg, élt talán négy évet. A
két esztendővel később született Erzsébet később Esterházy Ferenc felesége lett. A harmadik fiú, aki 1768ban született, valószínűleg csak pár
órát élt. Végül 1771-ben, utolsó gyermekként született meg herceg Grassalkovich III. Antal. Időközben édesapját ugyanis hercegi rangra emelték,
azzal a feltétellel, hogy csak az elsőszülött örökölheti azt. Csupán a nagyapa érdemeinek köszönhetően: a három elhunyt után a negyedik kisfiú
unoka megtarthatta a legmagasabb
főnemesi címet.
Grassalkovich III. Antal 1793-ban
nősült meg. VI. Pius pápa külön engedélyével unokatestvérét, Esterházy
Leopoldina hercegkisasszonyt vette
feleségül. Gyermekük nem született.
Egy kislányt adoptáltak, Maria Henriette Aspasie le Marcant de Montvalt,
aki Esterházy Kázmér felesége lett.
(Egy fiuk es egy lányuk született.)
A Grassalkovich-család fiú ágon
kihalt, a név nem öröklődött tovább.
A sikeres dinasztiaalapítóra épített
öröksége: kastélyok, templomok sokasága emlékeztet. A Grassalkovichlányok leszármazottai a Draskovich,
Haller, Esterházy és Forgách családokkal kötött házasságuk révén pedig
napjainkban is köztünk élnek.

A városházán megtartott rendezvényen dr. Gémesi György polgármester, a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke köszöntötte a megjelenteket.
Mint mondta, szeretnék, ha a láng minden otthonba eljutna és elvinné a béke
üzenetét.
– Nagyon nehéz évet tudhatunk magunk mögött, ami nekünk, magyaroknak
árvizet, iszapkatasztrófát hozott, és nem volt ez másképp a világban sem, ahol a
természeti tragédiák mellett nagyon
sok erőszakos cselekmény történt –
mondta
Gémesi
György, aki az
olimpiai
lánghoz
hasonlította a betlehemi lángot.
– De míg az
olimpiai fáklya magára vonja a világ
figyelmét, és milliárdokat ültet a televízió elé, ezt a kicsi
fényt nem kíséri ekkora visszhang, eltörpül az áruházak karácsonyi versengésében. Pedig e mellé le lehet ülni, el lehet mellette beszélgetni, és érezhetjük,
hogy fontosak vagyunk egymásnak. Lobbantsa fel ez a láng a lelkünkben is a
tüzet, és adjon erőt
és hitet a mindennapi
küzdelmeinkhez! – fejezte be
gondolatait Gémesi
György.
A rendezvényen
a gödöllői általános
iskolák diákjai adtak ünnepi műsort:
Lukács Lilla Réka, a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium diákja karácsonyi verseket mondott, majd a Cibri énekegyüttes műsorában adventi és karácsonyi énekek csendültek fel. A Montágh Imre Általános Iskola tanulói és tanárai betlehemes játékkal kedveskedtek az ünneplőknek, majd az Erkel Ferenc
Általános iskola kórusa karácsonyi dalokból
A Cibri énekegyüttes
készített összeállítása hangzott el. Ezt követően
a megjelent polgármesterek gyertyával, mécsessel vitték tovább a Betlehemből érkezett
lángot az ország minden részébe, ki-ki a saját
településére.
(k.j.)
A montághosok

Szabó Margit
(Részlet a Kastélyok, templomok,
szerelmek című könyvből.)

Lukács Lilla Réka

Az erkelesek kórusa

Grassalkovich I. Antal emlékezete
A méltatlanul elfeledett Grassalkovich I. Antalnak és családjának állít
emléket Szabó Margit legújabb
könyvében, amelyet december 15-én
mutattak be a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központban
a Gödöllői Lokálpatrióta Klub szervezésében. A „Kastélyok, templomok, szerelmek – A Grassalkovichok
emlékezete” című könyv átfogó képet
nyújt Mária Terézia királynő egykori
bizalmasa, gróf Grassalkovich I. Antal és családja életéről.
Gödöllő egykori birtokosát ma is
sokan, mint templomépítő Grassalkovich Antalt emlegetik, nem csoda, hiszen a történelmi Magyarország területén több mint 30 templomot épített,
s korában az egyház egyik legkiemelkedőbb mecénásának számított. Neve
összefonódott Gödöllőével. Többnyire ebben ki is merül mindaz, amit a
legtöbben ma tudnak róla.
Így tapasztalata ezt Szabó Margit
is, és ez indította el, hogy összegyűjtse mindazokat az információkat,
amik fellelhetők az egykori főúri családról. A könyv több éves kutatómunka eredménye, amely azonban még
nem zárult le. Mint azt a bemutatón

Körösvölgyi Tamás, az Aquincum Kiadó igazgatója elmondta
az elmúlt napokban is több
olyan adatra derült fény, ami indokolttá teszi egy második, bővített kiadás előkészítését.
A könyvnek két aktualitása is
van: Gödöllő 2011-ben Barokk
Évet rendez, ezzel emlékeznek
Grassalkovich I. Antal halálának 240., és Mária Terézia magyar királynő gödöllői látogatásának 260. évfordulójáról.
2011 első felében az egykori
főúri palota – amit később Erzsébet királyné és Ferenc József
pihenő rezidenciáként használt,
és napjainkban, mint királyi
kastélyt emlegetik – ad otthont
Gödöllőn az európai uniós elnökségi tanácskozásoknak.
Az épület együttest ma hazánk legnagyobb alapterületű
barokk kastélyaként tartják számon,
ami folyamatosan nyeri vissza régi
pompáját. A könyvről és a kastélyról
dr. Máté Zsolt építész beszélt, aki
több mint két évtizede tervezi és felügyeli a felújítási munkálatokat. A
bemutatón Pécsi Ildikó Kossuth-

A MÁRIABESNYėI NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKA
KARÁCSONYI MISERENDJE 2010.

„A hazaszeretet ott kezdődik, amikor
egymást szeretik azok, akik egy
hazában élnek.De ezt olyan nehezen értik meg az emberek.”
(Wass Albert)

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

díjas színművész tolmácsolásában
hangzottak el részletek a könyvből,
korabeli dokumentumok, levelek segítségével idézve meg az egykori főúri család alakjait. Az est házigazdája
Pintér Zoltán alpolgármester volt.
(b.z.)

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

MEGHÍVÓ
Wass Albert születésének
103. évfordulóján,
2011. január 7-én, 14 órakor
Gödöllőn, a Wass Albertszobornál tartandó,
koszorúzással egybekötött
megemlékezésre.
Kérjük, koszorúzási szándékát a
Gödöllői Református Líceumban a
06-28-410298-as számon jelezzék!
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Állati dolgok

A kutya karácsonya
Ilyenkor, pár nappal karácsony
előtt, már mindenki az ünnepekre készül. Megvannak az
ajándékok, gondolatban öszszeállt az ünnepi menü, sül a
bejgli, és előkerülnek a már
egy éve nem látott színes karácsonyi üvegdíszek. Természetesen egy igazi gazdi a család
négylábú, vagy szárnyas kedvencére is gondol, hiszen az
ünnep számukra is ünnep.

Azonban nem árt az óvatosság. Hiszen a karácsonyfa díszei, az ünnepi
menü, és a sok szép ajándék kedvencünknek akár veszélyforrás is lehet.
Minden négyzetméteren flitterek,
gyertyák és egyéb díszek csillognak
és egy óvatlan pillanatban a kutyus,
vagy cicus farka a mécses lángjától
tüzet foghat. Nem is beszélve a karácsonyfadíszek gyomorbántalmakat
okozó hatásáról.
Az állatorvosok minden évben rettegve készülnek a karácsonyi ünnepekre.
Ők ilyenkor nem pihenhetnek, mert
jelentősen megnő a klinikai esetek
száma, mely jórészt a felelőtlen gazdiknak köszönhető. Ne csak az égési
sérülésekre gondoljunk; gyakori
probléma a csokoládé túladagolása
miatti gyomorfájás és egyéb mérgezéses tünetek, vagy az elektromos
égők miatti áramütés. Ha az a célunk,
hogy kedvencünk ép szőrrel átvészelje a nagycsaládi összejöveteleket,
jobb ha megfogadjuk a következő tanácsokat.
A karácsonyfa illata nem csak nekünk, de kutyánknak is nagyon csá-

bító. A különbség csupán annyi, mi
tudjuk, hogy a fa nemcsak szép, de
szúr is, ezért messziről csodáljuk!

Kutyánk számára azonban nemcsak
szép, hanem sok külső illatot is hoz
magával, és sok lakásban tartott kutya
úgy gondolja ezen neki változtatnia kell, és egyszerűen körbevizeli. Ez még a legszobatisztább kutyával is előfordul.
Cicás gazdák szintén figyeljenek, hiszen kis kedvencük szívesen mászik fel a fára és játszik a díszekkel. Nem egyszer
borult már fel karácsonyfa
emiatt, és törtek az
üvegdíszek apró darabokra, ami majd kedvencünk mancsát vágja el.
Ne rakjunk illatos illóolajokat
az élő fenyő öntözővizéhez,
mert kutyánk egy óvatlan pillanatban bele fog inni. Ezek a
kemikáliák pedig toxikusak.
Ha mindenképpen használni
szeretnénk, akkor inkább az
állat által nem elérhető helyre
tegyük, vagy használjunk speciális illóolaj tartót.
A fát díszítő színes lámpácskák
igazán hangulatosak, viszont hamar

felmelegedhetnek. A kutyák – amikor
hozzányomják az orrukat – égési sérüléseket szerezhetnek.
A fényeket, vagy az egész fát
tegyük biztonságos magasságba, hogy a kisebb gyerekek és
házi kedvencek pörkölésmentesen lavírozhassanak a földszinten.
Az áram alatt lévő vezetékeket
ragasszuk a falhoz vagy a padlóhoz – rágcsálásuk ugyanis
megrázó végeredménnyel járhat.
Szintén figyeljünk a
gyertyákra. Sok cica
szereti a lángokat nézegetni,
majd egy óvatlan pillanatban
egyszer csak felugrik és elkezd
a gyertya lángjával játszani.
Sok macska szőre gyulladt
már ki emiatt, és sok lakástűz
okozója volt így a kedvenc cicus.
A csengettyűk és a karácsonyfadíszek kedvesek a szemnek,
de rosszak a gyomornak. Éles, hegyes
szélük vágási sebeket, elfogyasztásuk
pedig bőrirritációt, nyáladzást, mér-

gezést, bélcsavarodást és súlyvesztést
okozhat. Gyanú esetén rohanjunk az
orvoshoz.
Az ehető díszeket – mint például a
habkarika – tegyük inkább magasabbra, hogy kutyánkmacskánk ne érhesse
el, még felugrálva sem.
Az aranyhaj szintén a veszélyes kate-

A téli ünnepek és a nagy világvallások
Az üdítőital-reklámban már a karácsonyi ajándékot is a Mikulás hozza, akit
ízlés vagy hit kérdése, de Télapónak is
nevezhetünk.
Az egykori keresztény ünnep jobb esetben a szeretet ünnepévé, rosszab esetben ajándékozós, hosszú hétvégévé válik, miközben egyre kevésbé tudjuk,
melyik díszt miért tesszük az ablakba,
asztalra – s akkor a magyar néphagyományokról még nem is beszéltünk. A téli ünnepkörnek nagy evések, családi és
Ausztrália

góriába tartozik, mely szájba kerülve
irritációt okozhat, lenyelve pedig bélelzáródást. Ellenőrizzük a gyerekek és a
kutya ajándékait! Örökérvényű az a törvény, hogy amit le lehet nyelni, azt ők le
is nyelik! A szalagokat és kötözőket mihamarabb tegyük el, mivel könnyen belecsavarodhat kedvencünk. Egy jó tanács: mielőtt megszabadulnánk a nagy
dobozoktól, ellenőrizzük, hogy nem
költözött-e beléjük „házfoglalósat“ játszó macskánk. Szintén figyeljünk oda
kutyánk, cicánk ünnepi lakomájára.
Nem szerencsés a sok szaloncukor,
csoki és édesség, amivel ilyenkor kedvenceinket jól megtömjük. És szintén
nem szerencsés, ha a finom töltöttkáposztát elől hagyjuk, mert kutyusunknak igen jó a szaglása és bizony képes
akár az egész lábast felenni.
Ma már kedvenceink számára rengeteg ajándék közül választhatunk, amit
a fa alá tehetünk számukra, és szintén
készülhet nekik különleges ünnepi
menü, amitől nem lesznek gyomorbántalmaik. Ha felelős gazdik vagyunk, odafigyelünk a velünk együtt élő
kedvenceinkre is, és úgy készülünk az

baráti összejövetelek és ajándékhalmok
mellett egyre halványabb a szakrális jellege, de ettől még jó tisztában lenni azzal, mire is emlékezünk ilyenkor.
Karácsonykor a keresztények Jézus
Krisztus születését ünneplik. Advent a
várakozás négy hetét jelenti, amelyben a
karácsonyt megelőző hétvégéken egyegy gyertyát gyújtanak meg a koszorún.
Az adventi koszorú három lila és egy

ajánlották – erre utal a hanuka szó is,
ami felavatást jelent.
USA

A görögkeletieknél, akik máig a Julianus-naptárt használják, majd csak januárban jön el a karácsony – ráadásul
ezt kemény, egy hónapig tartó böjt előzi
meg. Szenteste napján csak főtt gabonát
fogyasztanak a hívők –, ők a december
24-i ünnepet nem is ismerik.
Spanyolországban a karácsony ugyanolyan ünnep, mint nálunk, csak csomagbontogatás nélkül. Ott a Háromkirályok
januárban érkeznek az ajándékokkal.

Anglia

Franciaország

rózsaszín (vagy ilyen színű szalagokkal
átkötött) gyertyája közül a rózsaszínt a
harmadik vasárnap gyújtják meg. A lila
a bűnbánatot, a rózsaszín a megváltó
születése fölötti örömöt jelképezi.
A katolikus ünnep fénypontja a szenteste megtartott éjféli mise, délután a
gyerekek és a fiatalok betlehemes játékot adnak elő, amely Jézus fogantatását,
József és Mária útját és a születést mutatja be.

Ami az ajándékozást és a Mikulást illeti,
az angolszász hagyományban ő hozza
az ajándékokat (ráadásul nem is szenteste, hanem december 25-e reggelére),
nálunk hagyományosan a Jézuska teszi
ezt.
Érdekesség, hogy a muzulmán vallásnak is esik ünnepe a téli időszakra –
rendszerint decemberben vagy januárban kerül sor a hadzsra, a mekkai zaránVatikán

doklatra, melyet minden igazhitűnek
legalább egyszer meg kell tennie életében.

Kína

Ajándékozás
ünnepre, hogy az nekik is és nekünk is
nyugalommal teljen, nem pedig az
ügyeletes állatorvos látogatásával.
És még egy fontos dolog. Szilveszterkor
figyeljünk oda kedvenceinkre. Helyezzük őket biztonságba a petárdák elől, ha
kell, inkább engedjük be a lakásba vagy
garázsba. A legtöbb kutya ilyenkor tűnik
el otthonról és sokuk soha nem kerül
meg.
Kívánunk minden szerető gazdinak és
kedvencének békés, boldog és állatorpts
vosmentes ünnepeket!

Ezzel párhuzamosan idén december 1-9
között tartott a zsidó vallás kiemelt ünnepe, a hanuka is. A zsidók még várják
Megváltójuk érkezését, így teljesen
mást ünnepelnek, mint a keresztények –
i. e. 165-ben a makkabeusok visszafoglalták a jeruzsálemi templomot a görögöktől, majd újra Isten kegyelmébe

Az ajándékozási időpontok világszerte
nagyon különbözőek.
Hálaadás és előestéje (november
24–25.): USA
Mikulás (december 6.): Magyarország,
Hollandia, Lengyelország.
Karácsony (december 24–25.): USA,
Magyarország, Lengyelország, Anglia,
Németország, Svédország, Ausztria,
Puerto Rico.
Újév: Oroszország
Vízkereszt és előestéje (január 5-6.):
Spanyolország, Olaszország, Puerto
Rico.
pts

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 alábbikutyusokat, 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
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.

Tappancs: Barna-fehér szuka

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

Brix: Fekete-fehér
ápolt kan

mellényes,

Ancsa: Fekete, szuka kölyök

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
December 24-25-26.:
December 31.-jan. 1-2:

Dr. Pénzes János
Tel.: 06-30-9531-241.
Szada, Ipari park
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Közérdek

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlésének 2010-ben hozott határozatai (II.)
18/2010 (11.04.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése, taggyűlés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján jó-váhagyja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., és a Gödöllői
Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. által 2010. szeptember 23-án aláírt Támogatási Szerződést, amelyben az
MNV Zrt. 20 M Ft-os támogatást nyújt a Gödöllői Királyi
Kastély épület együttes és kastélypark helyreállításával és
hasznosításával kapcsolatos munkák elvégzésére.
19/2010 (11.04.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése, taggyűlés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján jó-váhagyja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., és a Gödöllői
Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. által 2010. szeptember 13-án aláírt Kölcsön Szerződést, amelyben az MNV
Zrt. 46 M Ft kölcsönt folyósít 2011.01.31-i visszafizetési ha-

táridővel referencia kamatláb + 400 bázispontnak megfelelő
kamatfelárral. A kölcsön célja a Gödöllői Királyi Kastély
komplex, környezetbarát, üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése ( I.
ütem ) című projekt finanszírozása.
20/2010 (11.04.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése, taggyűlés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Gödöllő Város Önkormányzata, és a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. által 2010. szeptember
23-án aláírt Szerződést a közcélú pénzeszköz átadásáról,
amelyben Gödöllő Város Önkormányzata vállalta, hogy a Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését
lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése ( II. ütem ) kapcsán 100 millió forint összegű
önrészt önkormányzati forrásból biztosít.

A VÁROSI PIAC ÜNNEPI
NYITVA TARTÁSA

Varga András, a 4. számú választókörzet képviselője szeretettel
hívja Önt és Családját a 4. számú
választókörzet (Kossuth Lajos utcai lakótelep, Haraszt, Dobogó)
közös karácsonyfa állítására, az
Ambrus közi játszótérre december 23-án (csütörtökön) 17 órára.
Belső melegítőről (forralt bor, tea)
a szervezők gondoskodnak. Süteményt és a fenyőfa „öltöztetéséhez” házilag készített díszeket szeretettel fogadnak.

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) 7-18 óráig
december 31.(péntek) 7-13 óráig
január 1-2. (szombat, vasárnap)
ZÁRVA
Újévi nyitás:
2011. január 3. (hétfő) 7 órától

Halászlé főzés a városi piacon
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 24Piac Kft.
ig.

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

ÜGYELETEK
ÜNNEPI MEGJELENÉSEK

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

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.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
December 20-26-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 416551.
December 27-jan. 2-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Január 3-9-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Január 4-16-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Január 17-23-ig:Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.:
419-749.

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.

2010. december 22.

2010. december 22.

Mozaik
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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

Atlétika – Országos Gyermek atlétikai verseny

Vívás – Egyéniben Ob-arany és csapatban is érmek

5 arany, 4 ezüst, 2 bronz

Történelmi gödöllői sikerek

A GEAC gyermekversenyzői a
Dunaújvárosban megrendezett
atlétikai versenyen kitűnően szerepelve öt első és még számos
dobogós helyezést értek el a
mintegy 250 fős mezőnyben.
Az eredmények közül kiemelkedik
Kovács Emma 152 cm-s magasugrása
a 12 évesek korosztályában.
Eredmények:
1. helyezettek: Kovács Emma (magas:
152 cm, 60 gát: 11,8 mp.), Borhy Botond (60 gát: 10,6 mp.), Szikszai Rebeka (magas: 115 cm), 6x fél körös váltó

Az elmúlt hétvégén rendezték a
vívó országos bajnokságot a fővárosban. A GEAC-SZIE vívói történelmi pillanatot élhettek meg,
ugyanis kard szakágban, egyéniben egy aranyat, két bronzot, míg
csapatban egy ezüstöt és egy
bronzérmet értek el, ezzel a legeredményesebb vidéki csapat lettek a sportág történetében.
Az egyéni küzdelmekben, a férfi
nemben 67 induló közül Gémesi
Csanád a 3. lett. A gödöllői vívó előbb
Iliasz Nikolaszt verte, majd Lontay Ba-

(Kondrák Réka, Köő-Tóth Kúnó, Szikszai Rebeka, Borhy Botond, Kovács
Emma, Grnács Krisztián)
2. helyezettek: Borhy Botond (távol:
437 cm), Simonváros Csanád (60 m:
8,65 mp.), Kriszt Katalin (60 gát: 2,5
mp.), Grnács Krisztián (60 m: 8,45 mp.)
3. helyezettek: Simonváros Csanád (távol: 434 cm), Balogh Marcell (magas:
125 cm)
További jobb eredmények: Kondrák
Réka (magas: 110 cm, távol: 374 cm),
Kondrák Sára (távol: 370 cm)
-szi-

Labdarúgás – Sólyom Transz Kupa

Egy arany és egy bronzérem
December 11-12-én több korosztályos tornán is részt vettek
a Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgói. A 2001-es, az 1999-es és az 1998-as korcsoportok hazai rendezésű teremtornán, míg az 1996-os és az 1997es korosztály Nagykátán szerepelt.
A 2001-es korcsoportban nyolc csapat
versengett a Sólyom Transz Kft. által
felajánlott kupákért, amelyet végül a
Budapest Honvéd nyert. A gödöllői fiatalok a 4. helyen zárták a küzdelemsorozatot. Az 1999-es korcsoportban 6
csapat mérte össze erejét. A Gödöllői
SK első csapata megnyerte a tornát,

míg a második csapat a 6. helyen végzett. A ’98-as együttes a 7. helyen zárt
a nyolccsapatos tornán. A hazai rendezésű tornák díjazásában nagy támogatást nyújtott a Sólyom Transz Kft, a
Football Factor sportbolt, valamint
Gödöllő Város Önkormányzata.
A 14 évesek a nagykátai nyolccsapatos
torna 7. helyét szerezte meg, míg
ugyan innen az 1996-os korosztályos
küzdelemben a 15 évesek bronzéremmel térhetett haza. Az elődöntőben 8
perces hosszabbítást követően, aranygóllal kapott ki az Újpest ellen, majd a
bronzmeccset magabiztosan, 4–1-re
nyerték a kieink.
-ll-

Diákolimpia – Körzeti futsal bajnokság

A Petőfi ment tovább
Az elmúlt héten rendezték a Premontrei
Gimnázium tornatermében a Diákolimpia versenyét teremlabdarúgó szakágban. A futsal tornára a Hajós, az Erkel,
a Petőfi, a Premontrei, a Damjanich, valamint a Szent Imre Általános Iskola IV.
korcsoportos csapatok vettek részt. A
körzeti tornát a Petőfi nyerte, így ők vehetnek majd részt az albertirsai megyei
döntőn január 12-én. A második az Er-

kel, a 3. a Hajós, 4. a Premontrei, az 5. a
Szent Imre, míg 6. a Damjanich lett.
Eredmények: Hajós – Premontrei 3:2,
Erkel – Petőfi 3:3, Premontrei – Damjanich 4:1, Erkel – Szent Imre 7:1, Hajós
– Damjanich 10:0, Szent Imre – Petőfi
1:5 Elődöntők: Hajós – Petőfi 5:8, Premontrei – Erkel 0:3; 3. helyért: Hajós –
Premontrei 6:4; Döntő: Petőfi – Erkel
2:0
-li-

lázstól kapott ki. Női egyéniben 39 induló közül Benkó Réka végigverve a
mezőnyt, országos bajnok lett. A GEAC
vívónője többek között az olimpikon
Nagy Orsolyát, az Európa-bajnok, nagy
rivális Pető Rékát, majd a döntőben
Galamb Nórát verve jutott el a dobogó
legfelső fokáig. Ugyan itt KerecsényiFodor Georgina a 3. helyen végzett,
aki a négybe jutásért a válogatott kerettag Várhelyi Annát verte.
Csapatban a fiúknál 13 csapat vett
részt az ob-n, a GEAC-SZIE csapata kiemeltként a négyért a BSE, a döntőbe
jutásért az UTE csapatát verte. Történelmi
pillanat volt ez, mert a
Gödöllő még nem jutott ilyen sokáig csapatban eddig. A fináléban
a Valkai Feri, Gáll
Csaba, Gémesi Bence,
Gémesi Csanád alkotta fiatal csapat a Vasas
ellen, már-már a nyakban érezhette a legfényesebb medált, de A női és férfi érmes csapat tagjai, Bokor Gergely edzővel

Futsal – Utánpótlásban is az élen

Bikák vezette keleti csorda
Lejátszotta idei utolsó mérkőzését az NB II-es bajnokságban a
Gödöllői Bikák csapata. A Gödöllő hazai pályán magabiztosan
verte a Soroksár gárdáját (7–2),
ezzel listavezetőként várhatja
majd a „tavaszi” folytatást a
keleti csoportban.
Baranyai Pál tanítványai 27 ponttal
(9 győzelem, 1 vereség), 84 rúgott és 27
kapott góllal állnak jelenleg a tabella
élén, előnyük 6 pont az egyaránt 21
ponttal második helyen álló Nagykáta
és MVFC II. előtt.
Futsal NB II keleti csoport, 11. ford.
Gödöllői Bikák – Soroksár 7–2 (1–0)
Gól: Schrancz Balázs, Jenei Ottó (2),
Tóth Sándor, Vidák Balázs, Baranyai
Pál, Szente Tamás

Utánpótlás – Remeklői gödöllői
fiatalok

Gödöllői SK – Újpest FC 12–1(6–0)
Gól: Józsa Tamás (3), Hegyi Balázs (2),
Szabó Tibor (2), Tóth-Velez Valentin,
Bihari Gábor, Kovács Dániel, Tóth Patrik, Nagy Barnabás
Gödöllői SK – Vasas 9–6 (2–5)
Gól: Hajdú Tamás, Tóth Patrik (3),
Tóth-Velez Valentin, Bihari Gábor, Józsa Tamás, Szabó Tibor, Dobi Gergő
Gödöllői SK – Gyöngyös 6–0 (4–0)
Gól: Józsa T. (3), Tóth P., Nagy B., Hegyi B.
-tt-

A Gödöllői Sport Klub 1996-os korosztálya továbbra is remekel az NB Ies, U15-ös futsal bajnokságban. A Rubeola FC Csömör jogán, a közép csoportban versenyző fiatalok az elmúlt
hétvégén Csömörön léptek
A képról hiányzik: Pervai Gáspár,
pályára a 3. fordulóban. Varsányi Áron és Árvai Bence
Tóth László tanítványai
magabiztos játékkal verték
az Újpest FC, a Vasas és a
Gyöngyös csapatait, ezzel
továbbra is száz százalékos
mutatóval vezetik a csoportot. A következő fordulót december 30-án rendezik.
Futsal NB I, U15, közép
csoport, 3. ford.

Röplabda – Negyedik helyről folytatja a TEVA-GRC

Átértékelendő célok
Egy győzelemmel és két vereséggel zárta az alapszakaszt a TEVA-Gödöllői RC csapata a női Extraligában, ezzel
a 4. helyről várják majd Deme
Gábor tanítványai a folytatást.
A gödöllői röplabdás hölgyek a
Nyíregyházi Főiskola vendégeként,
mondhatni kötelező győzelmet arattak, de a MÁV Előre, valamint az
NRK Nyíregyháza már túl kemény
diónak bizonyult. A székesfehérvári
derbin lenullázta a mieinket a hazai
csapat és három gyors játszmával

40:35-ös vezetésről végül kikaptak a
mieink, így a fővárosiak örülhettek a
bajnoki címnek.
A lányok a 3. helyen végeztek
(Benkó Réka, Kerecsényi-Fodor Georgina, Nagy Petra, Lipták Laura) 8
csapat közül. A négyért a Kárpáti Vívóklubot verték, majd az elődöntőben a
BSE ellen ugyan alulmaradtak, de a
bronzmeccsen az UTE együttesét magabiztosan legyőzve lettek végül
bronzérmesek. Mindkét csapatot Kurucz Balázs és Bokor Gergely készíti
fel.
Ezzel az eredménnyel az éremtáblázaton, kard szakágban a GEAC-SZIE
csapata teljesített a legjobban, ami történelmi siker a gödöllői vívó klub életében.
-li-

abszolválta a találkozót, míg az év
utolsó bajnoki meccsén, hazai pályán az NRK ellen sem termett sok
babér a mieinknek. Egy szettet
ugyan sikerült hozni, de az amúgy
gyenge színvonalú találkozón, a kevesebbet hibázó vendégcsapat örülhetett.
Deme Gábor edzőt kértük egy
rövid félévértékelőre: Igen hullámzó volt a teljesítményünk egész
ősszel. Át kell értékelnünk magunkban, hogy mi az a pozíció, amiért mi
a folytatásban harcba szállhatunk.

Szabó Bence,

Tovább tetézi még a gondjainkat,
hogy Borlai Luca játékára, gerincsérve miatt már nem számíthatunk,
így most azt mondom, hogy reálisan
a 3-4. hely az elérhető a számunkra.
A bajnoki középszakasz január 1416-án, a változatosság kedvéért dupla fordulóval rajtol.
Extraliga, nők, alapszakasz, 12.
forduló: Nyíregyházi Főiskola SE –
TEVA-Gödöllői RC 0:3 (-27,-20,13)
Extraliga, nők, alapszakasz, 13.
forduló: MÁV Előre SC – TEVAGödöllői RC 3:0 (20, 17, 17)
Extraliga, nők, alapszakasz, 14.
forduló: TEVA-Gödöllői RC –
NRK Nyíregyháza 1:3 (-19,23,-21,18)
-lt-

Sportolók Karácsonya a Megyeházán – Díjátadó

Deák Nagy és Benkő Ákos az év legjobbjai
Pest Megye Közgyűlése a megye
sportéletének kiválóságait minden évben a Sportkarácsonyi ünnepségén részesíti elismerésben. Sportolók és edzők december 17-én, a Megyeházán vehették át a legjobbaknak és legeredményesebbeknek járó díjakat
világhírű sportolóktól, valamint a
Közgyűlés képviselőitől.
Az ünnepség alkalmával 15 kategóriában közel fél száz díjat ítéltek oda. A
díjakat Pest Megye Közgyűlésének elnöke, alelnökei valamint az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának elnöke adta át. A Sportkarácsonyon a kitüntettek
példaképekkel, világhírű magyar sport-

olókkal is találkozhattak. Díjat adott át a
legendás Aranycsapat tagja, Buzánszky
Jenő; a fogathajtó sport örökös bajnoka,
a hatszoros világbajnok, hétszeres magyar hajtó derby győztes Lázár Vilmos;
a kétszeres olimpiai bajnok, világ- és
Európa-bajnok öttusázó Martinek János; valamint Molnár Zoltán, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára.
Természetesen, mint minden évben,
gödöllői díjazottak is voltak a listán. Az
Év edzője Benkő Ákos atléta mesteredző lett, aki számos kitüntetéseit gyarapította ezzel a díjjal. Az év legjobb férfi sportolója utánpótlás korosztályban, a
mesteredző tanítványa, Deák Nagy
Marcell atléta lett aki, az országos juni-

or bajnokságon hat aranyérmet nyert.
2010-ben fedett pályán kétszer, szabadtéren négyszer javított országos
rekordot. A 2010-es év legjobb női felnőtt kategóriában a GEAC-SZIE vívója,
Benkó Réka a 2. helyezett lett, míg a
harmadik legeredményesebb iskola az
Erkel Ferenc Általános Iskola lett. -tt-
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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)

IRODÁNK DECEMBER 20-TÓL
JANUÁR 5-IG ZÁRVA VAN!
NYITVA TARTÁSA JANUÁR

INGATLAN
* Őrbottyán külterületén lótartásra és lakóház építésére alkalmas
2 Ha földterület eladó. 850
Ft/nm2. tel.:70/7015617

5-TŐL A SZOKÁSOS
IDŐPONTOKBAN:
KEDD:
SZERDA:

11:00 – 16:00
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 tar-

* Egyedi vétel! Egyetem téren 2
szobás, 52 nm-es, erkélyes lakás
9,8MFt-ért sürgősen eladó! 20772-2429
* 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
2percre. Iá:12,5MFt 20-7722428
www.godolloihaz.hu

* 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
* AKCIÓ! Belvárosban 3szoba
+nappalis, 2 fürdőszobás,
teraszos, mediterrán stílusú
újépítésű gyönyörű ikerház
200nm-es saját telekkel eladó.
Kulcsrakész ár: 20MFt, 320nmes telekkel rendelkező ikerház
22MFt, 20-772-2429
* Erzsébet krt-on eladó műanyag
ablakos, felújított lakás 7,3MFt
20-804-2102

talmáért felelősséget nem vállalunk.

* Szabadka u.-ban I. emeleti,
erkélyes, 2szobás, jó állapotú
lakás eladó. I.ár: 11,2MFt 20772-2429
* 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 13MFt-ért
kulcsrakészen 20-772-2429

* János u.ban 1,5 szobás II.
emeleti lakás 9,5MFt 20-7722429
* Szőlő u.-ban gyönyörűen felújított, 69 nm-es, 3 szobás, extra
tágas erkélyes, új műanyag
nyílászárós lakás eladó. Iár:
13,8MFt 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 20-772-2429
* Eladó két szobás, konvektoros,
műanyag
nyílászárós
lakás
Iár:8.5MFt 20-804-2102
* Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval,
nagy terasszal eladók 14,9MFttól 20-804-2102
* Sürgősen eladó Nagy-fenyvesben 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 20-8042102

*
Árcsökkenés!
Garázsösszekötéses ikerház emelt szintű szerkezet kész állapotban
17MFt 93nm nappali +3szoba
20-7722428

* Készpénzes ügyfeleink részére
keresünk eladó családi házakat,
lakásokat, telkeket Gödöllőn és
Szadán
www.godolloihaz.hu
(20) 772-2429

* Palotakerten 1 szobás, felújított lakás, alacsony rezsivel
7,5MFt 20-804-2102

* Kertvárosban
panorámás
110nm-es családi ház eladó
26,5MFt 20-9447025

* Kiváló áron, Ambrus közben
1+2félszobás 55nm-es tágas, jó
beosztású lakás eladó. Iár:
9,9MFt 20-772-2429

* Fenyvesi részen építési telkek
eladók 11,5MFt és 14MFt 209447025
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* Eladó panorámás széles
1800m2 építési telek 30% beépíthetőséggel Gödöllőn. Iá.: 14,9 MFt
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
205391988
* 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 3. em.
lakás. Iár.10.5Mft 20-539-1988
* Gödöllőn a Munkácsy utcában 56
nm-es, 2 szobás lakás eladó. Iá: 10
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870
* 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 20/9194-870
* Gödöllőn a Szt. János u-ban 2.
emeleti 2 szobás egyedi fűtésű
lakás eladó. Iá: 10,9 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Remsey krt-on, 57 nmes, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár
orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb.
kialakítására is kitűnő. Iá: 17 mFt.
Érd.: 28/411-086; 20/919-4870

* Gödöllőn ALKALMI ÁRON eladó
az Erzsébet krt-on 34 nm-es, 1
szobás, felújításra szoruló lakás. Iá:
6,9
mFt.
Érd:
28/411-086;
20/9194-870

* Gödöllőn a Harasztban, csendes
környéken 100 nm alapterületű, 3
és fél szobás jó állapotban lévő,
téglaépítésű családi ház, 1000 nmes, gyümölcsfákkal beültetett telekkel. Iá: 23,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 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:+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, közle-kedő. Iá:
17,5 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870
* 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 örök-zöldekkel beültetett telekkel. Iá: 24,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn új építésű környe-zetben,
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 20/9194-870
* 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 20/9194-870
* Gödöllőn a belvárosban, 2005ben 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 20/9194-870
* Gödöllőn teljesen felújított, mfszi, 62 nm-es, 2 szobás erkélyes
lakás 10,9 mFt ir. áron és 37 nmes, fsz-i 1 szobás lakás 6,9 mFt
ir.áron eladó. FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a régi Fenyvesi részen
780 m2-es építési telkek 7,8 mFt ir.
áron eladók. Érd: 20/9194-870

* Gödöllőn Kertvárosban 500 m2es 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 2007ben 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
* 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 20/9194-870
* ÁRON ALUL! Gödöllőn a Fenyvesben 75 nm-es, nappali + 2 szobás,
befejezés előtt álló, kétszintes ikerház-fél, 300 NM-es telekrésszel
eladó. Iá: 14,5 mFt. Érd: 28/411086 vagy 20/9194-870
* Szadán a Fenyvesligetben 2006ban épült, nappali + 3 szobás, 93
nm alapterületű földszintes családi
ház 1500 nm-es telekkel. Iá: 26
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870
* 13,9 M Ft-ért eladó gyönyörű,
szigetelt, 3 szobás, konyha +
étkezős családi ház Bagon.
Cirkófűtéses, téglaépítésű. Garázzsal, pincével, hűs terasszal,
780 m2 telken. 30/ 977-6665
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* Csendes, belvárosi, zárt
udvarú, nappali + 2 szobás
lakás, ajándék beépített konyhabútorral 22,9 MFt-ért eladó.
Felszíni beálló, tároló tartozik a
lakáshoz egy kulturált társasházban. Érd.: 30/2132885
* Nagy-fenyvesben eladó 82 nmes, nappali + 2 szobás, tágas konyha-étkezős, erkélyes, tárolóval,
garázzsal, kertkapcsolattal rendelkező 1. em. lakás. Ha szereti a
nyugalmat! Érd.: 30/2132885
* Gödöllőn, Kampis Antal téren
új építésű lakások és kocsibeállók eladók! Tel: 30/946-7702
* KERESÜNK Gödöllőn eladó
KERTES HÁZAT 20 millió, vagy
ÉPÍTÉSI TELKET 10 millió
forintig, óvoda, iskola közelében,
csendes utcában. Tulajdonosok
hívását várjuk. 20/250-7047
* 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. 30-843-6440
* 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
* 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 a belvároshoz
közel új építésű 5 szobás, dupla
komfortos, garázsos, igényes
ikerházfél saját kerttel eladó. Iár:
29,9M Ft Érd: 06-30-500-2432
* 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: 20-5650698, kobold200@gmail.com
* Eladó
emeleti,
erkélyes,
MFt. Érd:

Szt. István téren 2.
56 nm-es, 2 szobás,
felújított lakás. Ár: 11,8
30/355-8020

* Gödöllőn a Kör utcában eladó
1+2 félszobás erkélyes, konvektoros, 69 nm-es, téglaépítésű,
2.em. lakás beépített bútorokkal
és konyhai gépekkel. Iár:15MFt.
30-483-3022, 30-384-2587
* Gödöllő központjában eladó
egy 1,5 szobás, amerikai konyhás lakás kis tárolóval, alacsony
rezsivel két liftes házban. Ár: 9,8
MFt. Érd: 06-20-405-9840
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*
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:
70-604-4403, 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 +36-70-333-1362

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 krton, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő,
ügyvédi iroda stb. kialakítására
is alkalmas. Bérleti díj 90
eFt/rezsi. Érd.: 06-20-9194-870
* Gödöllőn a Zombor utcában 36
nm-es szoba-konyhás, bútorozott, konvektoros lakás kiadó
hosszútávra. Tel: 06-28-412-034
* Szép, nyugodt környezetben 2
szobás családi ház alacsony rezsivel kiadó Szadán. Iá: 35.000,Ft +rezsi/hó. Tel: 30-6531-486
* Közel a központhoz 60 nm-es,
felújított lakás egyedi mérőkkel
–konvektoros, de vegyes tüzelés
is megoldható- bútorozottan
NEM DOHÁNYZÓ bérlőnek kiadó
január 1-től. Tel: 70/320-3081
* Központhoz, tömegközlekedéshez közel, nyugodt, csendes
helyen, Kertvárosban különálló
garzon január 1-től hosszútávra
kiadó. Tel: 20-354-9688
* 1036 nm-es telken 25 nm-es
családi ház, Iklad, Hársfa u.
Gyönyörű kilátás, csöndes környék. Vasútállomás, buszmegálló
2 percre. 39EFt+19EFt fix rezsi.
* Kiadó Palotakerten egy 1 szobás
bútorozatlan 44 nm-es lakás 40
eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel:20-3539492
* 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: +36-20-9142007

* Gödöllő Palotakerten ELADÓ
vagy KIADÓ egy 63 nm-es, felújított, egyedi fűtésű, erkélyes,
alsó-parkra néző lakás. Érd: 0620-823-1416
* Gödöllői tavak mellett kétszobás családi ház hosszú távra
kiadó. Érd +36-30-213-4882
* Gödöllőn 2 szobás összkomfortos, gázfűtésű lakás kiadó.
Bérleti díj 45.000,-Ft + rezsi. 2
havi kaució szükséges. Érd: 0630-624-8888
* Gödöllő városközpontban,
Remsey körúton 1,5 szobás 46
m2-es, bútorozott, vízórás földszinti lakás elkerített terasszal
kiadó! 50e. Ft/hó +rezsi + 1 havi
kaució. Érd. 20/9319-521
* Gödöllő legjobb helyén HÉVtől, vasútállomástól, ABC-től 2
percre, kertes családi házban 2
szobás albérlet kiadó. Érd: 0628-410-066, 06-20-981-8633
* Kiadó Szadán a CBA-val szemben 120 nm-es ikerház fele, mely
nappali, szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, terasz és nagypincéből áll. Kocsibeálló az
udvaron. 55.000,-Ft/hó +rezsi
+2 havi kaució. Tel: 06-70-3259568, 16 után
* Gödöllő kertvárosában 3
szobás felújított családi ház
kiadó. 80eFt/Hó 20-5391988
* Gödöllőn 2 szobás külön
bejáratú
házrész
kiadó.
40eFt/hó+rezsi 20-7722429

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
* Gödöllőn üzlethelység, raktár,
garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllőn (Táncsics utcában),
forgalmas
helyen,
jelenleg
élelmiszer üzletként működő
üzlethelyiség kiadó. Tel:06-209194-870
* Gödöllőn, igényesen felújított
söröző, I. kategóriájú játékterem
bérleti joga eladó. Tel: 20/3913949
* Gödöllőn a Kossuth L. u. 44.sz.
alatt, az épület sarkán lévő 23
nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel:
06-30-272-8158
* 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
* Kiadó iroda Gödöllőn a Szőlő
utcai irodaházban, 104 nm, első
emeleti, utcafrontos, klimatizált,
igényes. Érd: H-P 8-18-ig 06-28430-209
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MINDEN KEDVES
ÜGYFELÜNKNEK BÉKÉS,
KARÁCSONYT ÉS BOLDOG,
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!
ELADÓ CSALÁDI HÁZAK
GÖDÖLLŐN:
*A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2 szobás, felújított, hangulatos
családi ház 550 nm-es, ősfás saroktelken sürgősen eladó. Irányár: 27,5
mFt.
*A Kertvárosban nappali+2 szobás, 95
nm-es családi ház, 40 nm-es különálló
házzal, fedett autóbeállóval, melléképülettel, ásott kúttal1120 nm-es
telken eladó. Két generáció számára
is kiválóan alkalmas. Iár: 26,5 mFt.
*A városközponttól néhány percre
üzletnek, vállalkozásnak alkalmas,
200 nm-es,nappali+5 szobás, 3
szintes ház 700 nm-es telken, 60 nmes
különálló,
összkomfortos
lakrésszel eladó. Iá.:39,5 mFt.

*A Kertvárosban, 2 szobás, 68 nm-es,
részben felújított családi ház gondozott
718 nm-es telken (díszfák, ásott kút)
garázzsal, 68 nm-es, műhelynek alkalmas szuterénnel eladó. Iár: 23 mFt.
*Kertvárosban parkosított saroktelken
180 nm-es, nappali+3 szobás családi
ház garázzsal, szaunával, jakuzzival
eladó. A telken egy 1 szobás önálló
lakrész is található. Iá: 68,9 mFt.
*A Kertvárosban, közel a központhoz,
715 nm-es parkosított telken 360 nm-es,
szinteltolásos nappali+3 szobás családi
ház (garázzsal, borospincével, mosókonyhával, kondi szobával, hatalmas
fedett medencével) eladó. Iá.: 55 mFt.
*Kertvárosban 450 nm-es, nappali+6
szobás családi ház 3600 nm-es telken,
garázzsal, sok extrával (klíma, riasztó,
locsoló rendszer, elektromos kapu,
automatikus kerti világítás, járdafűtés,
kerti pavilonok stb.) eladó. Iá.:120 mFt.
*Az Alvégben régi építésű 76 nm-es,
2 szobás lakóház 3090 nm-es, ősfás
telken (a telek végén patak folyik)
eladó. Irányár: 21,9 mFt.
*A Nagyfenyvesben, 900 nm-es,
panorámás telken,174 nm-es, nappali+ 4 szobás, háromszintes családi
ház,(jelenleg felújítás alatt) garázzsal, pincével eladó. Iá: 27 mFt.
*A Blahán, 2 szobás, 60 nm-es
téglaház 852 nm-es saroktelken
eladó. Csereként egyedi fűtésű lakást
beszámítanak. Irányár:16,5 mFt.
*A Blahán, nappali+3 szobás, kétszintes, jó állapotú családi ház, garázzsal 910 nm-es, panorámás telken
eladó. Irányár: 27,8 mFt.
*Az
Antal-hegyen1850
nm-es,
panorámás telken, 2004-ben épült,
igényes, 3 szintes családi ház (nappali,
2 szoba, amerikai konyha, gardrób,
kamra, fürdő, mosókonyha, tárolók,
dupla garázs). A tetőtérben egy önálló
lakás kialakítható. Iár:65 mFt.
*Az Antal-hegyen, körpanorámás,
800 nm-es telken 2009-ben épült 238
nm-es, kétszintes, nappali+ 3 szobás,
ízléses, kiváló minőségű családi ház
eladó. Iá.: 70 mFt.
*A Damjanich utcában, 2002-ben épült
nappali+3 fél szobás családi ház külön
bejáratú mini garzonnal 670 nm-es,
panorámás telken eladó. Iár: 26,9 mFt.
*A Szabadság úton 3 szintes, 300
nm-es, nappali+5 szobás családi ház,
dupla garázzsal, pincével, tárolóval
1030
nm-es
telken
eladó.
Vállalkozásra alkalmas! Iár: 36 mFt.
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* 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn,
a Grassalkovich utca elején. Tel.:
70/281-5126.

* ÉLELMISZERBOLTBA SZAKKÉPZETT ELADÓT FELVESZÜNK.
Érd: 30/240-1736

* 50 nm-es üzlethelyiség a
Kossuth Lajos utcában irodának
is kiadó. Tel: 06-309-617-621

* 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: (28)510-985

* GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 38
nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ
(konyhával, riasztóval, ráccsal
felszerelve)!
Irodának
és
fodrászatnak is alkalmas. Érd:
30/231-7508
* 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

* Magyarország legnagyobb
ingatlanközvetítő hálózata – a
Duna House – gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű ingatlan értékesítő munkatársakat
keres. Érd: 06-30-866-3421,
karsai.orsolya@dh.hu
* Megbízható, fiatal, szakképzett
babysitter gyermekfelügyeletet vállal
Gödöllőn és környékén. Tel: 30/5043460, e-mail: plotti@freemail.hu
* Állást keresek Gödöllőn és
környékén egyműszakos, 8-16
óráig
tartó
munkaidővel.
Részmunkaidős, hétvégi és alkalmi munkát is vállalnék. Tel:
20/429-4098,
vagy
ildiko.berzekine@freemail.hu

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

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. 236-0696,20362-7106,
20-362-7106,
engszám:
49765-1/20085100595
* Kizárólag nappali tagozatos
egyetemistákat keresünk adminisztratív munkakörbe! Főnix Kft.
Tel: 06-30/935-3241 fonixfonix@invitel.hu
* GYAKORNOKI és MŰSZAKOS
MUNKÁK DIÁKOKNAK a hatvani
Boschban! Céges busz, útiköltség térítés. 06-20/337-2775;
euroworlddiak@invitel.hu
* Megbízható, leinformálható
takarítónőt keresünk 2 hetenként
1
napra
Gödöllő,
Nagyfenyvesben. Érd: 06-706 7 9 - 8 6 0 6 ,
agnes.meszaros1@gmail.com

* KEREPESI CBA BOLTUNKBA
gyakorlattal rendelkező, szakképzett kollégákat keresünk
B O LT V E Z E T Ő - H E LY E T T E S ,
pénztáros, csemege pultos
munkakörbe! Jelentkezni lehet:
2144. Kerepes, Szabadság út
95. Mobil: 30/747-8569
* HÍRLAPÉRTÉKESÍTŐKET keresek Gödöllő területére kora
reggeli 2-3 órás munkára, hetente hatszor. Tel: 30-591-5304
* Diplomás NÉMET, ANGOL
tanárokat keresünk gödöllői
munkához. Kiemelt fizetés,
érdekes szakmai munka, rendszeres szakmai továbbképzések.
Önéletrajzát az info@ili.hu email-re szíveskedjen elküldeni!
Tel:06/20-556-2653
*
Ügyfélszolgálati
vezetőt
keresünk. Feltételek: Jó kommunikációs készség, angol nyelvtudás, Excel és Word felhasználói ismerete. Juttatások:
versenyképes fizetés, cafeteria,
ingyenes nyelvtanulás, egyéb
bónuszok. I.L.I. Kft. Gödöllő.
Jelentkezés e-mailen: info@ili.hu
* Gödöllői elegáns Étterem és
Rendezvényközpont B kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező 4 órás
gondnokot keres. Lehet friss
nyugdíjas is! Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet:
etterem88@gmail.com
Tel.:
06/20/527-0765
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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
* GYÓGYTORNÁSZ magánrendelés az Ön otthonában! Gerincferdülés, tartáshibák kezelése
Schrott-módszerrel, reumatikus
fájdalmak kezelése, műtét utáni
rehabilitáció.
0670/7015617.
www.mobilgyogytornasz.hu
*
Könyvelés,
bérszámfejtés,
egyéni vállalkozók, kis- és
középvállalkozások
részére.
Ezen
kívül
Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW
Controlling Kft. Tel.: 430-341,
30/211-9388.
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép,
villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2
órán
belül.
+36-303006200.
www.hutogepszereles.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás
elhárítás vomával, korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-,
gáz-,
fűtésszerelés.
+36-702479072,
+36-20-9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu
*
KÖLTÖZTETÉS:
HA
ÖN
KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON,
MI
MINDENBEN
SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és
ünnepnapokon is. T: +36-20-4117473 Köszönjük bizalmát!
* 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. 20-9370-199
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok,
fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift
bérlési
lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: 20-4234828, www.interiortrans.hu
* Vízvezeték szerelés, fagyásos
dugulások szakszerű elhárítása,
talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok,
mosdók,
mosogatók,
csőtörések javítása 0-24 óráig.
+36-70-613-5662.
* Kaputelefon, riasztó, beléptető,
térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés, javítás 2 órán belül.
+36-20-9-177-555
* SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje meg,
tavalyi áron! Ingyenes árajánlat!
Tiszta, rendes munka! Tel: +3620-4-359-650

*
BELSŐÉPÍTÉSZETI
–
LAKBERENDEZÉSI
tervezés,
egyedi bútorok készítése, exkluzív tapéták, burkolatok, szalagfüggönyök. Gödöllő, Kossuth
L.u.
14.
30/202-0045
www.andrasizsuzsa.hu
* 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: 30-202-0050
* HÓELTAKARÍTÁST VÁLLALUNK
társasháznak,
magánszemélyeknek. Számlaképes kertészeti
vállalkozás. Tel: 30-20-200-50
* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50
NYELVEN, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott
szakfordítókkal!
Kedvezményes
árak.
I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői
u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/5562653, E-mail:info@ili.hu
* Számítógépes problémája van?
Hívjon
bizalommal,
házhoz
megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén
is! Tel: +36-30-333-9201
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.
hu Tel: +36-20-5231-094
* KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel:
28/407-122, 30/508-1380
* INGYEN MASSZÁZS! Amennyiben
vásárol valamelyik családtagjának,
barátjának vagy munkatárásának
egy tetszőleges masszázsbérletet,
Ön is ajándékba kap tőlünk egy
frissítő hátmasszázst. Részletek:
0 6 7 0 / 2 8 4 - 2 5 9 6 ,
www.petimasszazs.hu
* KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS,
ANYAGBESZERZÉS. Tel: 06309546-504
* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek,
konvektorok tisztítása, javítása.
Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: +36-20-9527-289,
+36-28-476-229

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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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban
Egy ismerősöm szeptember óta nem
eszik édességet, míg be nem köszönt
a Karácsony. Ezt követően viszont
elengedi magát, azt, olyat, annyit,
ami jólesik. Így tartja egyensúlyba kilóit, visszaveszi,
amit előtte leadott. Mert
Karácsonykor nem könnyü
mértéket tartani.
Ilyenkor mindenhol kínálják
az embert, a háziasszonyok
különlegességeiket
is
bevetik, mintha versengés
indulna köztük, ki mit tud.
Vendégségbe megyünk, s ha
nem veszünk legalább kétszer, megsértődnek az otthoniak. A mentegetőzés, se
mindig hiteles, a legnagyobb bajba
akkor vagyunk, ha tényleg nem ízlik.
Az ünnepi kínálat végtelensége szinte
meseszerü. Sokkal többet főzünk,
mintha ősi pogány szokás szerint az
Isteneknek
is
áldoznánk.
Csomagolunk is a vendégnek – így
értelmet nyer a pazarló mennyiség. E
bőség mögött az idők mélyén tényleg
áldozati szertartás lehetett, nagy
ünnepek során rituálisan megismétlődik.
A hagyomány is kiemelkedő szerepet
játszik. Minden családnak, de
közösségnek is szinte előírás, mit
ajánlott karácsonykor sütni-főzni. A
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hal központi szerepet játszik, a böjti
szerepe által. A többi étel a bőségről
szól, töltött káposzta, sültek,
sütemények. Következő ünnep a
Szilveszter még feltűnőbben kínálja
az ünnep követelte pazarlás mintáját,
nemcsak az étel, de az ital terén is. Itt
már meghatározóbb a disznóhús,
hurka, kolbász, s elsősorban a malac.
A diétát, fogyókúrát az Újévre
halasztja mindenki, ennek a hangu-

latát jól fejezte ki fent említett
ismerősöm, aki poharát emelve így
nyitotta meg a lakomát:
" Éljünk a mának, barátaim, továbbá
emlékezzünk tisztelettel azon hölgyekre, akik továbbküldték a deszszertes kocsit a Titanicon..."
Lélekben meleg Karácsonyt,
Boldog Új Évet kíván:

és

Varga Icu és a Fagyöngyből mindenki!
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu
(x)

* Mosogatógép, mosógép,
vill. bojler, vill. tűzhely,
kerámialapos tűzhely, szárítógép stb. javítása Gödöllőn és
környékén! Hívjon bizalommal! Tel: 20-886-2397
* 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 0620-532-7275
* KÖNYVELŐIRODA. –Gödöllő
és Vác telephellyel – KFT-k,
BT-k,
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
* TÁRSASHÁZKEZELÉS, KÖZÖS KÉPVISELET. Kapcsolat:
20/3466-937 vagy janosikgyorgy@fibermail.hu
* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta
lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló
lerakást. Javítás, recsegés
megszüntetése. Tel: +36-70505-1177.
*
Szobafestés,
mázolás,
tapétázás, külső színezés,
minden, ami festőmunka,
garanciával. Gipszkartonozás
és dekorációs munkák. Tel:
+36-30-386-4456
* Akupresszúrás kezelés.
Stresszoldás, izületi bántalmak, derékfájás, hátfájás,
talp reflexmasszázs. Tel.:
+36-70-701-9510.
* Vállalom lakások felújítását
(kőműves munkák, burkolás,
gipszkar ton szerelés, dr yvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: +36-20-2852-804
*
Gödöllői
Hibaelhárító
Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás.
Tóth
László. Tel: 30-9229-553.
* Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László.
Tel: +36-30-9229-553.

* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel: 20-9133-165
* Utánfutó kölcsönzés: +3620-220-62-98
* MŰKÖRÖMÉPíTÉS! 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
* 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
A JÁNLOTT
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: 06-70-219-3689
www.mencelus.com
*
Tanulási
képességek
fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak. TANULNI
IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk:
emlékezetet,
figyelmet, gondolkodást. Tel.
+36-28-415-998,
+36-20388-4953
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* Munkavédelmi oktatás és
vizsga Gödöllőn! Ára: 17,500
Ft. Érd.: Szabó Imre 06-70623-1977.
* TAI CHI tanfolyam Gödöllőn,
kezdőknek és haladóknak,
folyamatos bekapcsolódási
lehetőséggel.
Ha
tenni
szeretne egészségéér t, várjuk! Érd: 06-20-544-8021
* AKVARELLFESTÉS az Árnika
Központban
felnőtteknek
2011. január 12-től, 5 alkalommal szerdánként. Téma: Föld,
víz, levegő – táj. Jelentkezés
2011.
január
10-ig,
06205757049. További információ: www.aranyarnika.hu
* Tanítok középiskolásoknak,
általános
iskolásoknak
matematikát,
informatikát,
kémiát, vállalok együtt-tanulást, felügyeletet 1962 óta
sikerrel. Házhoz is megyek.
+3630-551-6994
* Gödöllő, blahai részén
diplomás, tapasztalt, türelmes
pedagógus angol nyelv oktatását
vállalja. Nyelvvizsga, érettségi,
beszédcentrikus,
praktikus
nyelvtudás a cél. 45 perc 1700,Ft, 60 perc 2.000,-Ft, 2×45 perc
3.000,-Ft.
Soós
Erzsébet,
Blaháné u. 147. 06-20-399-3610
zummencs@gmail.com,
english@fibernet.hu
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* Tüzifa eladó akciós áron.
30/9144-950.
* +15 %-kal TÖBB FŰTÉSI
ENERGIA! Tölgyfa tuskóból
fűrészelt,
tüzelésre
kész
tüzelő eladó. 2000,-Ft/q. Tel:
309-499-418
* Eladó Thomas Vario 20
vizes – száraz takarítógép
újszerű
állapotban.
Tel:
20/223-3892

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) 20-94-58766, 28-611-728

EGYÉB
* Társ és partnerközvetítés.
Tel.: 20/9455-583.
* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.

ADÁS~VÉTEL
* Eladó egy 6 személyes teakfa étkezőgarnitúra. 80x150es 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.
* Stokke babakocsi zöld színben
(fiúnak-lánynak egyaránt használható) kifogástalan állapotban
eladó (www.stokke.com). Ár:
150 ezer Ft. Tel.: 70/627-9233.
* 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.
* Könyveket, könyvtárakat,
exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: 28-412-230
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* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
* GALGAMENTE TÁRSKÖZVETÍTŐ IRODA . A komoly
kapcsolatra
vágyóknak.
Országos fényképes adatbázis. Ingyenes internetes
regisztráció. H. Boglárka 0620/504-9910
web:
http://galgamente.ctk.hu

Utazni jó!

„Párduc,
oroszlán, gorilla,
makákó…”
Ha szafari, akkor Kenya. Ez
egyértelmű.
Igaz európai ember
számára a téli hónapokban főként a
türkizkék víz finomhomokos partja
jelenti a legnagyobb csáberőt, de aki
kicsit az adrenalin szintjét is meg akarja tornáztatni, annak fel kell fedeznie
Kenya bámulatos vadrezervátumait
(Masai Mara, Tsavo…) is. Ha szerencsénk van, szemtanúi lehetünk a Nagy
Vándorlásnak, melynek során kilométer hosszan állat seregek vándorolnak Afrika végtelennek tűnő sztyeppéin. Ha kevésbé mozgalmas időszakban érkezünk, akkor „csak” egy-egy
zsákmányszerzési akciót csíphetünk el,
vagy testközelből szemlélhetjük az
oroszlánok, zsiráfok, elefántok…
hétköznapjait. Még mielőtt inunkba
szállna a bátorságunk, had nyugtassak
meg mindenkit, a nagy macskák
számára nem jelentenek potenciális
táplálékot a turistákat szállító jeepek.
A vadállatok egész közel jöhetnek
autónkhoz, akár fel is ugorhatnak a
motorháztetőre, de megkóstolni biztosan nem fogják azokat. Persze, azért
lehetőleg ne próbáljuk megsimogatni
egyik aranyos leopárd kölyköt sem, de
minderre úgyis felhívják a figyelmet a
szakavatott
idegenvezetők,
akik
elkísérnek bennünket életünk talán
legizgalmasabb túrájára.

* KOSÁRFONÓ TANFOLYAM
indul januári kezdéssel. Tel:
06-70-631-1022
* 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
* 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: 28/411298, 20/4359-650

Ha mindezek után szeretnénk egy kicsit lehűteni magunkat, javaslom, hogy
merüljünk el az Indiai – óceán habjaiban és tanulmányozzuk annak páratlan, színes víz alatti világát. Biztos
vagyok benne, hogy nehezünkre esik
majd visszatérni a télbe, de úgy gondolom ezt akkor sem szabad kihagyni.
(FB)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
JANUÁR 19.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Matisz József, Tölgyfa u. 11.;
Rózsa András, Fenyvesi Nagyút
28.
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Horváth Györgyi, Török I. u.
4.; Eiben Istvánné, Szent János
u. 16.
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Botlik Tamás,
Arany J. u. 14.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Virtela
Laura, Perczel M. 71/b.

