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80. születésnapja alkalmából köszöntötték Jókai Anna írónőt a városi könyvtárban a Nemzeti Együvé Tartozás Napja rendezvényének keretében.
(5. old.)

Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

December 7-én, pénteken megkezdődtek
a Gödöllői Adventi Napok. A főtéren karácsonyi vásár és színes programok várják az
érdeklődőket.
(6. old.)

December 7-én tartották meg a Pest megyei sportkarácsonyt, amin gödöllői díjeső született: 4 kategóriában lett első gödöllői sportoló vagy edző.
(8. old.)

Talamba-koncert a Művészetek Házában

Díjeső Gödöllőnek

Világrekord született

Megyei elismerés

Óriási sikerrel, telt ház előtt, mutatta be
legújabb albumát a Talamba Ütőegyüttes Gödöllő. A bemutató számtalan különlegességgel szolgált, a legnagyobb érdeklődéssel azonban azt a világrekordkísérletet várta a közönség, amit már jó
előre beharangozott az együttes.
A koncert első részének végén Zombor Levente dr. Gémesi György polgármestert és Kovács Balázst, a Művészetek Háza igazgatóját szólította a színpadra, akik dr. Szabó Veronika közjegyző jelenlétében indították el a rekordkísérletet:
Zombor Levente vibrafonján egy
percig játszotta a kromatikus skálát, a lehető leggyorsabb tempóban. A produkciót speciális kamerával rögzítették,
majd a szünetben lassított felvételről
számolták meg a leütéseket.
A koncert második részében azután
mindenki izgatottan várta a végeredményt, aminek kihirdetését játék előzte
meg: a közönség tagjai tippelhettek a leütések számára. Az eredményt Gémesi
György polgármester hirdette ki, s mint
kiderült, a valóság jóval túlszárnyalta a
közönség elképzeléseit: Zombor Leven-

Pest Megye Közgyűlése és Pest
Megye Önkormányzata 2012.
december 7-én a Megyeházán
tartotta meg a hagyományos
megyenapi ünnepséget, amit az
idén a sportkarácsonnyal együtt
rendeztek meg.

Fotó: Váraljai János

Világrekord született a Talamba
Ütőegyüttes Gödöllő Spirit of Life
című lemezbemutató koncertjén a Művészetek Házában december 8-án. Zombor Levente
egy perc alatt kromatikus skálában 862 ütést mért vibrafonjára.

Ez alkalomból kitüntetéseket és díjakat
adtak át azoknak, akik az év folyamán
kimagasló munkát végeztek. Gödöllőnek számtalan kitüntetés jutott, Megújított Városközpont kategóriában megkapta a Kulturált Települési Környezet
Díjat, valamint sportdíjat vehetett át a
Gödöllői EAC férfi kardcsapata, a
TEVA Gödöllői Röplabda Club, Kaptur Éva (Gödöllői EAC), Bontovics
Babett (Gödöllői Taekwon-do SE) és
Benkő Ákos (Gödöllői EAC).
A rendezvény részeként adták át a
megyei díjakat, amik közül Gödöllő városa az idén a Kulturált Települési Környezet Díjat vehette át, Megújított Városközpont kategóriában.
(folytatás a 2. oldalon,
kapcsolódó írásunk a 8. oldalon)

te egy perc alatt 862 leütést mért a vibrafonra.
A rekordról szóló igazolást magyar és
angol nyelven állították ki, a magyar
nyelvű oklevelet Gödöllő polgármestere, a másikat Kovács Balázs adta át.
Zombor Levente a ceremónia után
úgy nyilatkozott, eredeti célja alapján a
800 leütést szerette volna elérni, s na-

gyon örül, hogy e fölött sikerült teljesítenie.
A rekordkísérlet mellett a zene, a Spirit of Life című album talambásított feldolgozásai is magukkal ragadták a közönséget. Az albumon olyan világslágerek hangzanak el, mint Grigora Dinicu:
Pacsirta, Liszt: II. Magyar Rapszódia,
Hacsaturján: Kardtánc, vagy Piazzolla:

Libertango című műve. A kiadvány a cd
mellett dvd-t is tartalmaz, csodálatos képi anyaggal egészítve ki a muzsikát.A
felvételeket a nyár folyamán a Gödöllői
Királyi Kastélyban rögzítették, s a művek megszólaltatásában ugyanúgy a Harmónia Garden közreműködött, mint a
szombati bemutató koncerten.
(folytatás az. 5. oldalon)
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Regionális turisztikai évzáró a kastélyban

Díjeső Gödöllőnek

Gödöllő a világgal versenyez

Megyei elismerés a főtérnek

A királyi kastélyban tartotta évzáró szakmai programját a Magyar Turizmus Zrt. Budapest és
Környéke Regionális Marketing Igazgatósága december
10-én. Az értekezlettel egybekötött üzleti partnertalálkozó
vendégeit köszöntve Gémesi
György polgármester elmondta, Gödöllőn immár két esztendő tapasztalata szerint bevált
az a kezdeményezés, hogy a
turisztikai programokat tematikus évek köré szervezik.
2011-ben a barokk kor értékei,
idén a város híres hölgyei vonzották a látogatókat városunkba, jövőre pedig a szecesszió
lesz a hívószó.
Nagyon fontos a programok időbeli
meghirdetése és azok folyamatos
megújítása, továbbá új attrakciók kidolgozása, hiszen a város legfontosabb látványosságát, a kastélyt
előbb-utóbb mindenki megismeri
már. A gödöllői vendégforgalom fellendülésében nélkülözhetetlen szere-

pe van a kulturális műhelyek együttműködésének is. A minőségre való
törekvés azért is fontos, mert Gödöllőnek a világgal kell versenyképesnek
lennie.
Gönczi Tibor, a kastély ügyvezető igazgatója kiemelte, a kastély
legutóbbi, több ezer négyzetméteres felújítása is főként a turizmust szolgálta. Meg is lett az
eredménye, mert az idén rekordszámú látogató várható. Ez a nemzetközi trendnek is megfelel, tudtuk meg Mártonné Máthé Kinga, a Magyar Turizmus Zrt. igaz-

gatójának beszámolójából, aki
elmondta, december 13-án
Spanyolországban köszöntik
az év egymilliárdodik turistáját
a világon… Magyarországon
is mind a bel- mind a külföldi
vendégéjszakák száma emelkedett 2012-ben.
Az eseményen adta át a Magyar Turizmus Zrt. által kiírt
rajzpályázat nyertesének, a 8
éves Peresztegi Hannának az
ajándékát Gémesi György és
Gönczi Tibor. A XVI. kerületi kislány
a királyi kastélyról készítette festményét, azután, amikor azt az édesanyjával együtt felkereste.
lt

A régi kocsik felújításánál a belső
borítást lebontják és könnyen tisztán
tarthatóvá cserélik, új, kopásálló szövettel borított üléseket és zárt rendszerű WC-ket szerelnek be, az ablakok pedig hő- és hangvédő fóliát
kapnak. Növekszik a kerékpártárolók
befogadóképessége is.
Jövő év első felétől nem csak az
InterCityken, hanem az elővárosi vonatokon is ingyen lehet majd internetezni.
Az utasok problémáit a nyáron mérte

és Végh József vették át az elismerést.
Gödöllő megújult főterét az idén
második alkalommal díjazták, novemberben a Virágos Magyarország
versenyen a „Magyarország legszebb
főtere” kitüntető címet kapta meg.
Az ünnepség megnyitásaként
Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének elnöke mondott beszédet, és
emlékezett meg Pest-Pilis- Solt vármegye 1659. december 4-én történt
létrejöttéről, és arról, hogy Pest Megye Közgyűlése ezt a napot 1999-ben
nyilvánította Megyenappá.

Bírósághoz fordult Vörös István

Folytatódik?

Újabb vasúti fejlesztések láthatáron
fel a MÁV-Start, 6 ezer, a jegyvizsgálók által kiosztott, és 43 ezer, a cég
honlapján kitöltött kérdőívet értékeltek. A régi kocsik felújításánál az értékeléseket is figyelembe veszi a
MÁV Start.
A felmérés szerint a szolgáltatásokkal legjobban a 65 év feletti utasok
elégedettek, míg a 15-26 év közti korosztály a legkritikusabb, pedig ez
utóbbiakra épít leginkább a társaság –
tette hozzá az értékesítési igazgató.
Az 5 pontos skálán a jegyvizsgálók
munkája érte el a legjobb helyet 4,1
ponttal, a járatok pontossága 3, a mellékhelyiségek tisztasága 2,4 pontot
kapott.
***
A gödöllőiek mindig nagy érdeklődéssel kísérték a MÁV fejlesztéseit,

A díjat Gödöllő Város Önkormányzatának, valamint a két tervezőnek,
Végh Józsefnek és Kovács Ritának
ítélték oda. A Megyeházán Mészáros
Judit (képünkön) Gödöllő főépítésze,

bj

Jövőre ingyen internetezhetünk a vonaton
Az idén 40 darab, 40-50 éves személykocsit modernizál 220 millió forintból a
MÁV-Start, a következő egy-két évben összesen 300 kocsi újul meg,
amiket a Budapest környéki elővárosi
forgalomban használnak majd.

(Folytatás az 1. oldalról)

hiszen a vasút fontos szerepet játszik
városunk közlekedésében. Ezért is
várják sokan, mikor is nyílik meg
végre a forgalom előtt a Királyi Váró
mellett kialakított P+R és B+ R parkoló. Mint arról korábban beszámoltunk, ez nem a város hatáskörébe tartozó döntés. Ehhez a közlekedés felügyelet engedélye szükséges, amihez
még hiányoznak egyes szakhatósági
hozzájárulások. Ezek pótlása sem a
városnak, hanem a kivitelezőnek a feladata. Információink szerint a szükséges engedélyek napokon belül megérkezhetek a közlekedésfelügyelethez, s ezzel, végre, elhárulhat az utolsó akadály a forgalomba helyezés
elől. A VÜSZI Kft. készen áll az átvételre és az üzemeltetésre.
jb

ÚJ HULLADÉK GYŰJTÉSI REND GÖDÖLLŐN
A Zöld Híd Régió Kft. a lakossági kommunális hulladék gyűjtés-szállítás színvonalának növelése
érdekében 2012. december 31-től Gödöllőn az alábbi gyűjtési rendet vezeti be:
1. A házhoz menő vegyes kommunális hulladék minden héten, hétfő, szerda és pénteki napon kerül begyűjtésre. A
gyűjtési napokhoz rendelt utcák listáját külön olvashatják, illetve a következő számlalevelünkhöz mellékelten is megküldjük.
2. A zöld hulladék begyűjtését április – november hónapokban kéthetente, minden páratlan héten, a vegyes kommunális hulladék gyűjtési napján végezzük. Csak a kijelölt forgalmazóktól beszerzett biológiailag lebomló zsákokban
gyűjtött zöldhulladékot szállítjuk el.
3. A szelektív hulladék begyűjtését egész évben, kéthetente, minden páros héten, a vegyes kommunális hulladék gyűjtési napján végezzük. A szelektív hulladékot mind az általunk díjmentesen biztosított, mind az Önök háztartásában feleslegessé vált tiszta, átlátszó műanyag zsákban elszállítjuk.
A zsákokban vegyesen gyűjthető:
– ásványvizes, üdítős PET palack, kupakkal, címkével, összelapítva
– kozmetikai és tisztítószeres flakonok kiöblítve
– tiszta műanyag zacskó, szatyor, zsugorfólia
– aluminium italdoboz összelapítva
– fém konzervdobozok kiöblítve
– újságpapír, reklámkiadvány, kisebb papírdoboz összehajtva, tiszta papír csomagolóanyag (a nagyobb kartondobozokat a zsák mellé helyezzék)
– tejes, gyümölcsleves italoskarton doboz kiöblítve, összelapítva
A házhoz menő szelektív gyűjtés rendszeressé tételével a gyűjtőszigeteken történő papír és műanyag hulladék gyűjtést
a családi házas körzetekben fokozatosan megszüntetjük. Az üveg gyűjtő konténerek és a lakótelepeken üzemeltetett
szelektív gyűjtőszigeteink változatlanul rendelkezésükre állnak.
Kérjük, hogy a kijelölt gyűjtési napon az ürítésre szánt gyűjtőedényét, vagy elszállítandó zsákos szelektív hulladékát
legkésőbb 6.00 óráig helyezze ki saját ingatlana elé. Kérjük, hogy a gyűjtőedénye oldalán jól láthatóan tüntesse fel címét.
A gyűjtési rend alapján látható, hogy kiemelt hangsúlyt fektetünk a rendszeres, házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés bevezetésére, amely azonban az Önök segítő közreműködése nélkül nem lehetséges.
A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi háttér változása miatt 2013. évben sor kerülhet a gyűjtési rendünk átszervezésére, amely érintheti az Önök gyűjtési napját. Minden változásról 50 nappal a bevezetést megelőzően tájékoztatást küldünk.
(A hulladékgyűjtési rend utcalistáját a 10. oldalon olvashatják)

Elsőfokon elvesztette a Gödöllői Szolgálat ellen indított pert Vörös István fideszes önkormányzati képviselő. Mint
emlékezetes, lapunk 2012 szeptember
26-i számában megjelent képviselő-testületi beszámolót követően Vörös István több alkalommal is helyreigazítási
kérelmet nyújtott be szerkesztőségünkhöz. Az általunk közölt cikkeket a képviselő nem tartotta elfogadhatónak,
ezért bírósághoz fordult.
Vörös István első levelét, amiben még
azt sem jelölte meg, mit szeretne helyreigazítani október 3-ai lapunkban olvashatták, majd ezt követően október 24-én
a Vörös István három felvonásban című
tájékoztatónkban közöltük a fideszes
képviselő helyreigazítási kérelmét, ami
egyrészt vonatkozott a „Vörös István
nem tudja mit csinál” című cikkre, másrészt a „Mire esküdött Futás Levente?”
című írásra. A levél mellett szó szerint
közöltük a szeptember 26-ai képviselőtestületi ülésen elhangzottakat. Azt gondoltuk, számunkra ezzel az ügy lezárult.
„Képviselő úr levele további részében
Futás Levente reagálását is tisztázni kívánta, azonban ezt fideszes képviselő
társa nevében nem teheti meg.” Megjegyeztük azt is, lapunkhoz az érintett
képviselő nem juttatott el észrevételt.
Ez utóbbi cikkben Vörös István „A parkoláshoz kapcsolódó előterjesztések vitái kapcsán Futás Levente és Vörös István hozzászólásaiból a polgármester a
fideszes képviselők felelős hozzáállását
hiányolta.” mondatban azt sérelmezte,
hogy neve közlésre került. Már ekkor
leszögeztük: a „Mire esküdött Futás Levente? című írás” a címben is említett fideszes képviselőre vonatkozik.
Vörös István azonban ezzel nem volt
elégedett, s az olvasók október 31-ei
számunkban újabb sorokat olvashattak
a témában, „Ráadás Vörös István módra” címmel, mivel véleménye szerint a
szeptember 20-ai testületi ülésről szóló
„Mire esküdött Futás Levente?” című
írásunkban rontottuk hírnevét. Ekkor
azonban lapunk már nem közölte le a
képviselő levelét, s határozottan kijelentettük: „Az adott cikk – továbbra is – Futás Leventével foglalkozott.”
Mivel Vörös István számára ez sem

volt elegendő, jogi útra terelte az ügyet.
A Budapest Környéki Törvényszék
2012. november 15-én folytatta le a tárgyalást, ahol Vörös István sajtó-helyreigazítási kérelmét elutasította, a kérelmet megalapozatlannak ítélte.
Az ítélet hosszas és részleteses indoklásában felhívja a figyelmet arra, a sajtószabadságról és médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV.
törvény 12. § szerint sajtóhelyreigazításnak csak akkor van helye, ha valótlan
tényt állítanak, vagy való tényeket hamis színben tüntetnek fel. Leszögezi,
hogy ez – hivtakozva a PK 12. Kollégiumi állásfoglalására – az általunk leírtakban nem történt meg.
Későbbi írásunkról szólva pedig az
alábbiakat állapította meg:
„Az alperes 2012. október 24. napján
közölt „Vörös István három felvonásban” című cikkben a felperes a „Képviselő úr levele további részében Futás
Levente reagálását is tisztázni kívánta,
azonben ezt fideszes képviselő társa nevében nem teheti meg „mondatot sérelmezte. Határozott álláspontja szerint ez
azért valótlanság, mert ő nem kívánt Futás Levente nevében nyilatkozni.
A sérelmezett mondat alapján, illetve a
vizsgált szövegkörnyezetből egyértelmű, hogy az újságíró bírálatát, illetve a
történtekből levont következtetéseit sérelmezi a felperes. A sajtó-helyreigazítás
alapját azonban csakis tényállások képezhetik, ekként egy politikai vita, véleménynyilvánítás, vagy bírálat nem ad
alapot erre. A bíróság csupán utal rá,
hogy a sajtótermék helyreigazításához
még az sem elegendő, ha indokolatlanul
sértő, lekicsinylő, vagy durva kifejezésmódot használ a cikkíró. E jogsértéseket
nem lehet sajtó-helyreigazítás útján orvosolni, ezzel szemben a személyhez
fűződő jogok megsértése miatt külön
keresettel élhet az arra jogosult. A bíróság azonban hangsúlyozza, hogy jelen
esetben erről nincsen szó.”
Reményeink szerint végre pontot
tehetünk a történtek végére, de miután
az ítélet december 20-án emelkedik jogerőre, csak utána tudhatjuk meg, lesz-e
újabb folytatás.

Menesztették a járási vezetőt
Lapzártánk után kaptuk a hírt, hogy leváltották Csepregi Ti‐
bort, a Gödöllői Járási Hivatal októberben kinevezett veze‐
tőjét. Nem hivatalos értesüléseink szerint helyére olyan
személy kerül, akinek nincs gödöllői kötődése.
Emellett továbbra sincs vezetője a Klebelsberg Intézmény‐
fenntartó Központ gödöllői tankerületének.
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Az uniós polgárság erősítése, az uniós polgárok választójognak támogatása

A mindennapos testnevelésről

Elfogadták Gémesi véleménytervezetét Konferencia Szolnokon
Az Európai Unió Régiók Bizottsága a december 4-ei Civex
ülésén elfogadta az Uniós polgárság erősítése az uniós polgárok választójogának támogatása előterjesztést, amit Gémesi György nyújtott be és dolgozott ki.
A Polgárok Európai Éve fontos év lesz
mindannyiunk számára, amely további
cselekvésekre, együttműködések bővítésére és ösztönzésére ad lehetőséget
többek között a különböző választásokon való részvétel bátorítására irányuló erőfeszítések növelésére is.
Az elmúlt hónapok során a 27 tagállam nevében kidolgozott véleménytervezethez kapcsolódóan számos konzultáció, egyeztetés, széles körű párbeszéd valósult meg az uniós polgárság és a választójog kérdéskörében
annak érdekében, hogy hozzáadott értékként fogalmazódhassanak meg az
egymásra épülő alfejezetek tartalmi
elemei az uniós polgársági jogok tudatos gyakorlásának ösztönzéséhez
és növeléséhez – mondta brüsszeli beszédében Gémesi György.
Kijelentette, fontosnak tartja a Régiók Bizottsága által múlt héten rendezett „Polgárok Európai Éve 2013” Fórumot, amely példaértékű eseményt
jelentett a cselekvési területek, kihívások, megoldási lehetőségek megvitatására. Az uniós polgárok számára
konkrét projektek szükségesek workshopok, konferenciák, szemináriumok, választási szituációs helyzetek
játékos gyakorlataival, képzések,
nyílt napok rendezésével, jó gyakorlatok tapasztalatcseréivel széles körű
együttműködésben ahhoz, hogy minden generációs választásra jogosult
uniós polgár felelősségteljesen legyen tisztában jogaival. Mint mondta,
az ifjúság számára különösen fontos,
hogy tudatos választópolgárokká váljanak, ehhez azonban el kell magya-

rázni nekik polgár közeli nyelven, miről is van szó és miről szavaznak a választás során. Fontosnak nevezte azt
is, hogy az uniós dokumentumokban
foglalt szakmai nyelvezet átadásához
egyszerű, polgárközeli megfogalmazásokat használjanak a tájékoztató és
oktató kampányok során.
– Az Önök előtt ismert véleménytervezetben az uniós polgárság választójogára fókuszálva alapvető az a
tény, hogy a hatályos uniós jog a helyi
és az európai parlamenti választások
tekintetében határoz meg szabályokat
azzal, hogy nem feltételezi a tagállamok választási rendszereinek harmonizálását. A párbeszédek alapján fogalmazódott meg többek között annak a javaslatnak a megerősítése,
hogy a szubszidiaritás elve tiszteletben tartásával az uniós polgár választójoga gyakorlásához ösztönözzük a
tagállamokat a helyi önkormányzati
választásokon túl a regionális választásokon való részvétel lehetőségének
megvizsgálására és biztosítására. Tiszteletben tartva és elismerve egyúttal
azt is, hogy a különböző tagállamok
helyi és regionális önkormányzatait

sokféle struktúra jellemzi, különböző
jogi és közigazgatási hagyományokat
tükröznek.
Tapasztalatok azt mutatják, hogy a
részvétel növeléséhez, a választói aktivitáshoz a közigazgatási eljárásokat,
különösen a választói névjegyzékbe
vételt is egyszerűsíteni szükséges.
Álláspontom szerint emellett a
szubszidiaritás elvének tiszteletben
tartásával, a tagállamok döntéseire,
választására, alkalmazására bízva érdemes lenne hosszú távon elgondolkodni, megfontolni többlépcsős folyamat keretében a helyi és regionális
önkormányzati választások időpontjának összekapcsolását az európai parlamenti választásokkal; valamint a
nemzeti szuverenitás figyelembe vételével, jó gyakorlatok mintája alapján
megvizsgálni a tagállamoknak a helyi
és a regionális választási rendszerükben ötéves mandátumok kialakításának lehetőségét az európai parlamenti
választások évéhez igazodva – mondta Gémesi György a Régiók Bizottsága Civex ülésén.
(k.j.)

Döntött a kormány a keretszámokról

Fizessen, aki tanulni akar!
A szerdán elfogadott felsőoktatási koncepció keretében a
kormány döntött a felsőoktatási keretszámok csökkentéséről, valamint arról, hogy bizottságokon keresztül felügyelik
az egyetemek adósságrendezését. A rektorok mellé kancellárt nevez ki, ők az intézmények gazdasági döntéseiért
lesznek felelősek. Az ellenzék
és a szakmai szervezetek élesen bírálták a kormány döntését, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége népszavazást kezdeményez, lapunk megjelenésével egy időben, szerdán pedig demonstrációt tartanak.
Nem pusztán a keretszámokról, hanem egy teljes felsőoktatási koncepcióról döntött legutóbbi ülésén a kormány. Ennek értelmében az állam
2013-ban a felsőoktatási szakképzésben, az alap-, valamint az egységes,
osztatlan képzésben csak 10.500 teljes ösztöndíjas, ugyanakkor több mint
46 ezer részösztöndíjas helyet biztosít. Ezen felül mesterképzésben 16
ezren, doktori képzésben 1300-an tanulhatnak teljes állami ösztöndíjjal.
Ezzel mindössze ötödére csökkenne
az ingyenesen tanulók száma. A döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt
években a hallgatók 46-47 százaléka
lemorzsolódott, ezért a kormány azt
szeretné elérni, hogy a diákoknak nagyobb legyen a felelősségük, a motivációjuk. Giró-Szász András kor-

mányszóvivő kijelentette, az állam
mindenkinek kifizeti felsőfokú tanulmányait: valakinek ösztöndíj, valakinek a Diákhitel 2 formájában. Az
utóbbit igénybe vevők esetében, ha az
államnál helyezkednek el, az állam
kiváltja őket a hitelükből, ha pedig a
piacon vállalnak munkát, akkor adókedvezményt kapnak a cégeket, ha átvállalják a terheket.
A döntés ellen nem csak a pártok
tiltakoznak, hanem a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) is, ami népszavazást
kezdeményez a „minőségi, európai
színvonalú és tandíjmentes magyar
felsőoktatásért”. Nagy Dávid, a szervezet vezetője hangsúlyozta, követelik a „röghöz kötés” eltörlését és a jövő évi keretszámok azonnali eltörlését.
Emlékeztetnek arra, hogy 2008ban a szavazók egyszer már nemet
mondtak a tandíjra. A népszavazás
mellett megmozdulásokat is szerveznek, s felvették a kapcsolatot a Magyar Rektori Konferenciával, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetével, a Felsőoktatási Dolgozók
Szakszervezetével, valamint a Hallgatói Hálózattal is.
A Magyar Rektori Konferencia
(MRK) a kormány bejelentését követően nyilatkozatot adott ki, amelyben
leszögezte:
„…a magyar felsőoktatást alapjaiban érintő kormányhatározatokkal
nem ért egyet. Az előzetes szakmai
egyeztetés nélkül hozott intézke-

déseket az alábbi indokok miatt elutasítja:
1./ A fiatalok és az intézmények
számára már a közeljövőt is kiszámíthatatlanná teszik.
2./ Az elsősorban fiskális szempontoknak alárendelt elképzelések a korábban közösen elfogadott alapelvekkel is ellentétesek. Nem szolgálják a
felsőoktatás minőségi javítását, a
munkaerőpiac által preferált szakterületek támogatását.
3./ A családok anyagi teherbíró képességét figyelmen kívül hagyják, ezért szociális igazságtalansághoz és
társadalmi szegregációhoz vezetnek.
Az idei tapasztalatok szerint az adósságteherrel fenyegető Diákhitel 2
nem tölti be a felsőoktatásban neki
szánt szerepet.
4./ A továbbtanulni vágyó fiataljaink közül éppen a legtehetségesebbeket késztetik az ország elhagyására.
5./ A felsőoktatásból történő forráskivonás a nemzetközi trendekkel
ellentétes, nem felel meg a fejlett országok gyakorlatának és a magyar
felsőoktatás leszakadásához vezet.
6./ A felsőfokú tanulmányok folytatására alkalmas fiatalok tömegei
számára válik elérhetetlenné a diploma megszerzése, ez nagymértékben
veszélyezteti az értelmiség újratermelődését.
A Magyar Rektori Konferencia elkötelezett a minőségi felsőoktatás
mellett, ennek érdekében továbbra is
kész együttműködni a felsőoktatás
koncepciójának kidolgozásában.”
(bdz)

„Mindennapos testnevelés az
új köznevelési törvény tükrében" címmel rendezett konferenciát a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) december 5-én, Szolnokon. A
rendezvényen önkormányzati,
sport- és oktatási szakemberek és az érintett minisztérium
államtitkárai tartottak előadásokat a 2012/13-as tanévtől,
felmenő rendszerben bevezetett mindennapos testnevelést
érintő kérdésekről, s az eddig
megvalósult gyakorlatok alapján szerzett tapasztalatokról.

szakszövetségekkel, nyitnak az alternatív- és az élményjellegű sporttevékenységek felé, és a sport által való
közösségépítést is fontos feladatuknak tekintik. Együttműködési megállapodást kötöttek az EMMI-vel, aminek keretében – többek között kölyökatlétika-programjukkal és a fittségi mérések elvégzésével – a mindennapos testnevelés gyakorlati megvalósításában is részt vállalnak.
A rendezvényen Pecze Dániel
sportügyi tanácsnok mutatta be az érdeklődőknek a Gödöllő egészségnevelési programjába illeszkedő edzéselvű testnevelés programcsomag be-

A tanácskozáson Szakál Ferenc Pál,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Közoktatás Fejlesztési
Főosztálya főosztályvezetője ismertette a mindennapos testnevelés törvényi hátterét, az oktatáshoz szükséges továbbképzési lehetőségeket,
majd a gyakorlati megvalósítás részleteit ecsetelve elmondta: a testnevelésórák csak speciális esetekben –
például úszásoktatás – tömbösíthetők,
de részlegesen kiválthatók iskolai
sportkörben, illetve sportszakosztályokban, versenyszerűen végzett
sporttevékenységgel, gyógytestneveléssel, néptánccal, lovaglással, régi
magyar sportokkal. Mint elmondta, a
legégetőbb probléma jelenleg a megfelelő számú tornaterem hiánya, amit
pályázatok kiírásával igyekeznek pótolni.
A 20 milliárd forintos tornaterem
építési pályázatra 180 milliárdos
igény jelentkezett, ami kilencszeres
túljelentkezést jelent – de ezt már
Kiss Norberttől, az EMMI sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkárától tudhatták meg az egybegyűltek, aki különböző statisztikai adatokkal – például a hazánkban várható átlagéletkor uniós átlagtól való lemaradásával, illetve a túlsúlyos gyerekek
közel 20 százalékos számarányával –
is alátámasztotta a mindennapos testnevelés bevezetésének szükségességét.
Bekapcsolódott a mindennapos
testnevelés szervezésébe illetve kontrolállásába a májusban újjáalakult
Magyar Diáksport Szövetség is. Mint
Balogh Gábor, a szervezet elnöke elmondta, az utóbbi félévben jelentősen
kibővült a korábban csak a diákolimpiák megszervezésével foglalkozó
szövetség szakembergárdája és tevékenységi köre: együttműködnek a

vezetését. Hangsúlyozta, hogy a köznevelésbe ágyazott testnevelési rendszer csak komplex módon értelmezhető, mert a heti öt kötelező testnevelésóra hatással lesz a köznevelés egészére ez egészségnevelés eredményességére, valamint a diáksportrendszer alakulására. Nem lehet tehát
olyan testnevelési rendszert működtetni, amelyik tartalmában, módszereiben nem felel meg az edzéselveknek, sporttudományoknak. A heti öt
testnevelésóra csak tartalmi fejlesztés
mellett lehet hatásos. A mindennapi
mozgás mellett elengedhetetlenül
fontosnak nevezte az iskolások
egészséges táplálkozásának kérdését
is, ami a menzák kínálatának megreformálásával lehetne megvalósítani.
A konferencián megjelent polgármesterek, sport- és oktatási szakemberek részéről számos kérdés megfogalmazódott a mindennapos testnevelés jövőjével kapcsolatban is. Nem
tudható ugyanis, hogyan támogathatják, finanszírozhatják tovább a mindennapos testnevelés megkezdett
programját az intézményfenntartásból jogilag és pénzügyi források tekintetében kiszoruló önkormányzatok, s fennáll a veszélye annak is,
hogy az átszervezés az önkormányzatok sportszakmai apparátusának leépítéséhez vezet. Kiderült, hogy a tornatermeknél is nagyobb hiány van
tanuszodákból, s nincsen tisztázva az
sem, melyek a mindennapos testnevelés azon kritériumai, amelyeket –
egy esetleges ellenőrzés során – számon kérhetnek az iskoláktól.
A hiányzó létesítmények pótlására
Szakál Ferenc Pál újabb európai uniós
pályázatokat, az önkormányzati részvétellel kapcsolatos válaszok megtalálásához Kiss Norbert szakminisztériuMP
mi egyeztetéseket ígért.

Kétnapos tanácskozást rendeztek a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontban december 4-5-én. A konferencián az intézet saját és partnereivel
folytatott kutatási eredményeiről számoltak be.
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Lokálpatrióta esték

Lokálpatrióta Klub – Hó, csoki, élmény

Vendégek, hat olimpiai arannyal
esten fogalmazott: ez egy hatalmas
hiánypótlás lenne a városnak és a térségnek, mert ebben az esetben a gyerekeknek nem Budapestre kellene

December 5-én este a Gödöllői Lokálpatrióta Klub által rendezett “Lokálpatrióta esték” rendezvénysorozaton két – nyugodtan mondhatjuk,
hogy már most – legendás sportolót,
az egyaránt háromszoros olimpiai
bajnok vízilabdázót, Benedek Tibort
és Kiss Gergőt látták vendégül.
A két kiváló sportember az esten mesélt pályafutásuk szépségeiről, kudarcairól, apró kulisszatitkokról, a vízilabda jelenéről és jövőjéről is.
Benedek Tibor egyébként jó esélylyel pályázik a férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitányi tisztségére.
Ha megválasztják, remélhetőleg
ugyanannyi sikerben lesz része a medence partján, mint előtte a vízben.

És bár Kiss Gergő még aktív játékos,
de azért neki is bőven vannak tervei a
jövőre nézve. Például az, hogy hosszú
előkészítés után sikerült egy olyan
konstrukciót kidolgozni, ami lehetőséget ígér Gödöllőn egy megfelelő
méretű, modern, fedett sportuszoda és
vízilabdacsarnok építésére, amiben
Gergő szakmai segítsége, hozzáértése
sokat jelenthet. Ahogy a sportoló az

hc

Városszerte szépítenek növényeikkel

– Minek alapján ítéli oda a szakma
ezt a címet? – kérdeztük a kitüntetettet.
– A jelölteknek egyrészt magas belső követelményrendszernek kell
megfelelniük, másrészt pedig valami
szakmai pluszt is le kell tenniük az
asztalra. Mi az oktatásra, szakmai továbbképzésekre helyezzük a hangsúlyt, sok előadást szervezünk a dísznövényekkel foglalkozó szakemberek
számára. A díjat a Hortus Hungaricus
Nemzetközi Kertészeti Kiállítás nyitónapján a megnyitó keretében adta át
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter.
– Mióta foglalkozik dísznövényekkel?
– Agrármérnökként végeztem itt
Gödöllőn, majd a gyermekeim megszületésekor kezdtünk el díszfaiskolával foglalkozni 1992-ben. Először a
családi ház kertjében alakítottunk ki

Civil Karácsony Gödöllőn
Az adventi időszak a békéről,
egymás felé fordulásról, meghittségről szól. Még szebbé tehetjük ezt az ünnepi időszakot, ha
elgondolkodunk azon, mi mindent köszönhetünk meg egymásnak. Szeretnénk segíteni a készülődésben a gödöllői kisgyerekes
családokat.
Ezért civil szervezetek felajánlásával, 2012. december 22-én, 912 óráig“ amíg az anyukák és
apukák bevásárolnak” a gyerekeknek kézműves foglalkozást
tart az AUTONÓMIA Aktív Nevelést Támogató Egyesület és a
SZIGETKÉK Alkotóműhely.
10.30-tól a Megújult Nemzedékért Alapítvány báb csoportja a
“Betlehemi csillag” című báb-

egy termesztő telepet, ahol örökzöld
szaporítóanyagot termesztettünk. Később már nem csak szaporítóanyagot,
hanem konténeres kész növényeket is
értékesítettünk. Mivel ezek előállításához nagyobb mennyiségű föld kellett, ezt meg kellett keverni, ekkor jött
az ötlet a férjem részéről, hogy kertészeti földkeveréket kellene gyártani. Ekkor ketten a férjemmel megalakítottuk a Specialmix Kft-t, ami a
speciális virágföldek mellett dekorációs fenyőkéreg feldolgozásával és
csomagolásával is foglalkozik. E három tevékenység folytatásához már
nagyobb területre lett szükség, így
megvásároltunk egy 10 hektáros területet a város szélén, ahol 2000 óta
működnek cégeink. Az azóta eltelt
időben folyamatos fejlesztések során
kialakítottunk egy korszerű infrastruktúrával felszerelt kertészetet,

darabot adja elő.
Délután 2 órától a Megújult
Nemzedékért Alapítvány és a Royal Rangers tagjai várják a Civil
Házba látogatókat egy igazi karácsonyi hangulatú együttlétre,
közös gofrisütésre, kreatív ajándékkészítésre.
15.30-kor karácsonyi énekes, zenés előadás a Megújult Nemzedékért Alapítvány ifjúsági csoportjától.
16.00-tól a Megújult Nemzedékért Alapítvány báb csoportja a
“Betlehemi csillag” című bábdarabot adja elő.
Helyszín: Gödöllő Szabadság út
23. Civil Ház
Várunk minden érdeklődőt, a
részvétel ingyenes.

Nincs olyan gyerek, aki ne várná nagy izgalommal a Mikulás jöttét, a
tőle kapott ajándékokat. Az izgalom még nagyobb, ha találkozhat is
a nagyszakállúval, aki az idén már azelőtt megrázta szakállát, és fehér lepelbe burkolta a várost, hogy útnak indult volna Gödöllőre.

menniük, ha úszni vagy pólózni akarnak, hanem maradhatnak Gödöllőn is.
Kiss Gergő most ennek a célnak a
megvalósításán dolgozik.

Gödöllői szakember lett „Az Év Dísznövénykertésze”

A hazai dísznövény egyesületek minden évben ajánlást
tesznek a Dísznövény Szövetségnek,
hogy
ki
az
a
szakember, vállalkozás, akit javasolnak „Az Év Dísznövénykertésze” címre. Ezután a tagok szavazata alapján születik
meg a döntés. A dísznövénykertészek közül az idén a díjazás során először egy hölgy,
Kisgergelyné Király Andrea érdemelte ki az elismerést, aki
városunkban a „Tiszta udvar,
rendes ház – 2012” program
egyik támogatója volt.

Mikulás mozi

ahol a vevőink kulturált körülmények
között vásárolhatnak, és a minőségi
árutermesztéshez minden feltétel
adott. A dísznövénytermesztést kibővítettük, ma már a lombos és örökzöld szaporítóanyag mellett több mint
600 féle lombhullató díszcserjét,
lomblevelű örökzöldeket, tujákat, borókákat és fenyő-oltványokat is termesztünk. Földlabdás tujákat, borókákat nevelünk 5 hektáron, melyek itt
a közép-magyarországi klimatikus viszonyok között nevelkedve nagyobb
biztonsággal ültethetők. Műtrágyákat
és fűmagot is forgalmazunk, és
szívesen adunk kerttervezési tanácsokat is az azt igénylő vásárlóinknak.
– Munkájuk minőségét jól példázza, hogy Gödöllő közterületeit is
sok olyan növény díszíti, ami önöktől származik.
– Büszkék vagyunk rá, hogy a városban sok helyen találkozhatunk a
nálunk nevelt növényekkel. A kastélyparkban, a „Magyarország legszebb főtere” címmel kitüntetett főtéren és a Rézgombos környékén, de
például a Magyar Szabadság Napja
rendezvényein is többször díszítették
a színpadot a tőlünk származó örökzöldek.
Örömmel kapcsolódtunk és kapcsolódunk be a városi civil kezdeményezésekbe is, mint például a „Tiszta
udvar, rendes ház” program. Ez az
elismerés arra ösztönöz bennünket,
hogy a jövőben is igyekezzünk a lehető legmagasabb szakmai igényesjk
séggel végezni a munkánkat.

MEGHÍVÓ

VÁLASZTÓKERÜLETI KARÁCSONY
Sok szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt a hagyományok szerinti
lokálpatrióta karácsonyra.
Helyszín: Petőfi Sándor Általános Iskola
(Munkácsy M. út 1.)
Időpont: 2012. december 19., 18 óra
A műsorban közreműködnek:
a Szent János utcai Óvoda növendékei
a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai
a Polgármesteri Hivatal munkatársai

A Civil Kerekasztal nevében:
Szabó Sándor

Üdvözlettel:
Tóth Tibor és Pintér Zoltán

Wass Albert megemlékezés
2013. január 4‐én (pénteken) 14 órakor szeretettel várjuk Wass Albert szobrához tisztelőit, a
hagyományos koszorúzással egybekötött születésnapi megemlékezésünkre.
Gödöllői Református Líceum

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub jóvoltából az idén több mint 1000 gyermek találkozhatott a Mikulással a Gödöllői Városi Moziban.
A hét önkormányzati óvoda mellett a Szent Imre katolikus óvodából érkeztek a
gyerekek, akiknek mesefilmet vetítettek, majd a kijáratnál a Mikulás és krampuszai várták őket. A gyerekek énekkel, verssel köszönték meg a csokoládé mikulást és a mandarint, amiből minden apróságnak jutott.
A rendezvény megvalósításához a Gödöllői Városi Mozi és a TESCO Áruház
nyújtott segítséget, a gyerekek szállításáról pedig a Vekobil Kft (Venczel Csaba), a
BBus Kft (Bakonyi család) és Szabó László gondoskodott.
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Titkos helyeink
„Miért vagyunk a világon”
Hogy valahol otthon legyünk
benne” – írta volt Tamási Áron
az Ábel Amerikában című
könyvében. Otthon vagyunk,
persze, a lakóhelyünkön, még
a születésünk helyén, aztán
ahol felnövekedtünk, fiatalok
voltunk…
De őrzünk néhány helyet a szívünkben, az emlékezetünkben, melyről
senki sem tud rajtunk kívül, melyről
nem is gondolná senki, hogy bennünk
rejlik – a titkos helyeinket. Jártunkkeltünk valahol a nagyvilágban, turisták voltunk, jövevények, de egyszer csak felfedeztünk valamit, ami
talán az ott honosaknak is ismeretlen,
vagy ha nem is ismeretlen, nem jelent
semmit.
500 titkos úti cél a világ körül – ezt
kínálja, ezt teríti elénk most a Geographia Kiadó Életre szóló kalandok
sorozatában megjelent kötete.
Lapozgatva az albumot éppen ötszáz rejtett kincsre bukkanhatunk rá.
Kilenc csoportba sorolták a látni- és

olvasnivalókat. Ez a kilenc: Lenyűgöző magaslatok. Érintetlen tájak. Eldugott szigetek. Ritkán járt utak. Titkos történelem. A lélek menedékei.
Rejtett kincsek. Apró falvak. Városi
rejtélyek.
A világ minden tájáról bemutatnak
több vagy kevesebb megélni érdemes
csodát. Magyarországról a Bartók
Béla Emlékházat – ahol, bevallom,
még nem jártam. Ők, a világutazók
igen. S mindent tudnak róla. A pontos
címét, a megközelíthetőségét, a nyitvatartási idejét. Itt is közlik, mint
mindenütt máshol, hogy mikor kellemes errefelé az éghajlat, hogy mi
minden található az emlékház közelében. Magyarországi zenei programokról tájékoztatnak, a Bartók múzeum, a Bartók fesztivál honlapját
adják az érdeklődők tudtára.
Az itt birtokunkba kerülő tudást
könnyedén hasznosíthatjuk, de olvashatunk helyekről, melyekről sejthetjük: úgysem juthatunk el oda soha.
Például Hondurasba, Copán maja
romjaihoz. Vagy a kötetben vele
szemben látható Brimstone-hegyi

Keresni a magasabb értelmet és célt

Szeretetéhség
A küldetés, melyet a Nemzeti
Együvé Tartozás Alapítvány létrehozásával szolgálni kívántak, ma sem időszerűtlen, noha mostanra megvalósult az
eredeti cél, hogy a határon túl
élő magyarok magyar állampolgárságot kapjanak. Az együvé tartozást nem csupán bevezetni, hanem fenntartani is
szükséges – nyitotta meg Gémesi György polgármester a
Városi Könyvtár és Információs
Központ rendezvénytermében
az alapítvány kuratóriumának
tagja, a nyolcvanadik születésnapjához érkezett Jókai Anna
írónő könyvbemutatóját.
Bemutatta a polgármester azt a kötetet, amiben kétszázötvenen köszöntik, köztük ő maga is, írásaikkal, képzőművészeti alkotásaik reprodukciójával a kerek születésnapjához érkezett Jókai Annát. Az egybegyűlt közönség megtudhatta, hogy a kuratórium tagjai közül immár hárman is Prima primissima-díjasak – s mindhárman jelen vannak –, az írónőn kívül
Czigány György író, költő, zeneművész, aki most az ünnepelt beszélgetőtársának szerepét is magára vállalta, valamint Kósa Ferenc filmrendező.
Czigány György előadta az ez alka-

erődbe valahol a Karib térségben.
Kínában Csöcsiang folyosóhídjaihoz.
De hát persze ki tudja, mit hoz a jövő.
Azonkívül: legalább így olvasva
megismerkedhetünk velük.
De ami a legfontosabb lehet a számunkra: ráébredhetünk, hogy mindenütt vannak rejtett csodák. Nincs
olyan szöglete a világnak, ahol ne vehetnénk birtokba úgy egy helyet,
hogy úgy érezzük, az csak a miénk.
Onnét néztünk egy naplementét. Ott
éltünk meg egy hajnalt. Ott tudtunk
meg valami fontosat. Ott éreztünk át
valamit, ami a szívünkbe markolt.
(Életre szóló kalandok – 500 titkos
úti cél a világ körül)
-nádhatározta, hogy megajándékozza akkorra magát, írt még egy regényt,
mert tévedett, amikor korábban azt
hitte, hogy már „mindent” megírt. Ez
az ajándékregény a most megjelent:
Éhes élet.
Miről szól az Éhes élet? Fiatalon
rettenetes éhség van az emberben. Elsősorban szeretetéhség. Szeretetet
akarnak kapni az emberek, még többet és még többet, sokszor bármi
áron, akár önfeladással is. Pedig, ő
már tudja, mondta Jókai Anna, a szeretethiány mögött istenhiány van.

lomra írt költeményét, melynek címe:
Teremtés ez is. A halál, a gyász is bírhat teremtő erővel, volt a vers mondanivalója.
Jókai Anna a gondolatot így folytatta: az életnek a legvégső pillanata
is születés lehet. Majd feltette a kérdést: mire is való, ami az ember életé-

ben még a nyolcvanadik éve után
jön? Különös kegyelem, állapította
meg, ha az ember az öregséget még
viszonylagos egészségben éli meg.
Iróniával kell szemlélni a korunkat,
derűvel fogadni mindazt, amit a
hosszú élet hoz. 2007-ben ráeszmélt:
2012-ben nyolcvan éves lesz. El-

Ahelyett hogy egymásba kapaszkodunk, hogy megfojtjuk a másikat a
szeretetünkkel és a szeretetvágyunkkal, a világban levő magasabb értelmet és célt kéne keresni. Mert van
ilyen értelem és van ilyen cél.
Végül, mint bevezetőben is, muzsikát
hallgathattunk.
Czigány
György kísérte zongorán Győrffy
Gergely hegedűművészt. Majd az
írónő dedikálta az Éhes élet, s az
először éppen negyven éve megjelent, most újra kiadott Napok című
regényének példányait az olvasóknak.
N. A.

Talamba koncert a Művészetek Házában

Világrekord született
(Folytatás az 1. oldalról)

A Talamba rajongók megszokhatták,
hogy az együttes koncertjein sztárvendégeket is hallhatnak. Így volt ez most
is, amikor Herczenik Anna, a Magyar
Állami Operaház magánénekese volt az
Ütőegyüttes vendége, aki a koncerten
felcsendülő közös produkciók során
többek között Bizet: Carmen című operájából a Habanerát énekelte, a Talamba

kíséretével, a közönség nagy örömére.
Az együttes Spirit of Life című albuma

iránt óriási volt az érdeklődés, mint
megtudtuk, többen éltek a lehetőséggel,
hogy elsőként vásárolhatták meg a kiadványt, amiből máris több példányt juttattak ki a külföldi rajongókhoz.
jb

Karácsonyi ajándék Vincze Lillától
Az angyal hozzánk hajol... címmel adott
nagy sikerű koncertet december 9-én este a kastély Barokk Színházában Vincze
Lilla énekes. Közreműködtek: Markovich Mónika (hárfa), Tassi Ádám (fuvola) és Viczián Gábor (zongora, klarinét). A népszerű énekművész legutóbb
az I. Erzsébet-bálon szerepelt, szeptemberben pedig a Belvárosi Napokon adott
hangversenyt együttesével, a Napoleon
Boulevard zenekarral Gödöllőn.
Lilla és kamarazenekara több éve járja a
magyarországi templomokat, szakrális
helyeket akusztikus koncertjével, aminek külön varázsa, hogy a hangszerek és
az énekhang természetes hangja együtt,
a templomi akusztikával a legtisztább és
legtermészetesebb megszólalást idézi. A

Barokk Színházban előadott repertoár
szintén élvezte ezeket az előnyöket.
A művész Napoleon Boulevard-örökzöldek mellett a többi között Handel,
Gounod műveket adott elő, és felcsendül az Ave Maria Wolf Péter dallamára
is.
Vincze Lilla köszönetet mondott a meghívásért, a közönség szeretetéért és gratulált Gödöllő eredményeihez. A közönség a
programot is tartalmazó dedikált üdvözlőlapot kapott.
Gémesi György polgármester
virágcsokorral búcsúztatta a
művészt, a mielőbbi
viszontlátás reményében.
lt
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Város-Kép

A mák jegyében telt az első hétvége

Elkészült a 2013-as városi naptár

Ha advent, akkor főtér!

Gödöllő rejtett szépségei

December 7-én kezdetét vette
az Adventi Napok rendezvénysorozat városunk főterén. A
helyszínen felgyulladtak Gödöllő ünnepi fényei, a kisiskolások
felhelyezték az utolsó díszeket a
város karácsonyfájára, és megnyitott a karácsonyi vásár.
A programsorozatba Gödöllő és a térség művészeti csoportjai is bekapcsolódtak, s így karácsonyig pénteken és
szombaton és vasárnap 17 órától a városháza előtt színes műsorok várják az
érdeklődőket. Az első hétvégén többek
között a Petőfi Sándor Általános Iskola
diákjai, a Szironta csengettyű együttes,
a Club Színház, és az Isaszegi Aszszonykórus lépett a közönség elé.
A gyerekek örömére a Mikulás is
hosszasan időzött városunkban, mind-

három napon találkozhattak vele a kicsik a főtéren.
A hétvégi események középpontjában a karácsony egyik legfontosabb és
legkedveltebb kelléke, a mák volt. A
Mák-fesztivál keretében azokat a vállalkozó szellemű háziasszonyokat hívták mákos süti sütő versenyre, akik vállalták, hogy szívesen megosztják a többiekkel a saját receptjük által készült
süteményeket. A hagyományos mákos
bejgli mellett többek között mákos pite, mákos muffin, máktorta, habos-mákos lepény, került a tálcákra.
A süteményeket egy három tagú zsűri: Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színésznő, Gödöllő díszpolgára, Köntös Sándor, a Monarchia Rétesház ügyvezető
igazgatója és Gémesi György polgármester bírált el. Megállapították, minden „alkotás” tökéletesre sikerült.

A zsűri végül Balogh Györgyné
mákos bejglijének ítélte oda az első díjat; II. helyezett lett Heiszler Dorisz, a
képzeletbeli dobogó harmadik fokára
pedig Rövidné Rózsika állhatott fel. A
IV. helyen Szőkéné Magdi végzett,
Tóthné Ancika sütési tudományát pedig különdíjjal ismerték el.
A sütemények mellé mákos innivaló
is került, a különlegességnek számító
mákpálinka hidegben nagy sikert aratott. A rendezvényen a kicsiket a mákhoz kapcsolódó foglalkoztató programok várták.
Ünnepi összeállítás legközelebb a
hétvégén, az adventi vásár azonban a
hét minden napján várja az érdeklődőket a főtéren, ahol a kézművesek portékái mellett különleges finomságokat,
valamint gyerek és felnőtt puncsokat is
megkóstolhatnak.
(ny.f.)

Kalandozásra, valódi kincskeresésre hívja a gödöllőieket a
2013-as városi naptár, amit az
idén is valamennyi háztartásba
eljuttatatnak.
A sokak által várt, szinte már hagyományosan karácsonyi ajándékként érkező kalendárium már előre jelzi a jövő évi városi rendezvények jelentős
részét, s felhívja a figyelmet a 2013as Szecessziós Év programjaira is.
A naptár fotóösszeállítása ez alkalommal még a Gödöllőt jól ismerők
számára is izgalmas, és elgondolkod-

tató lesz. Sokan teszik fel majd maguknak a kérdést: Hol is láttam ezt?
A város jól ismert látnivalóit ugyanis a megszokottól eltérő módon mutatják be, kiemelve a részleteket. A
képek egy része azonban olyan rejtett
értékeinkre hívja fel a figyelmet,
amik mellett sokan nap mint nap elmennek, anélkül, hogy pillantást vetnének rájuk.
A jövő évi városi naptárat lehetőség szerint karácsonyig minden postaládába eljuttatják az önkormányzati
egyéni képviselők.
(k.j.)

Nem csak virtuálisan

Gödöllő Retró
Nagy érdeklődés kísérte a Gödöllő Retro első rendezvényét,
a Királyi Váróban. A találkozón
közel 50 fő vett részt, akik sok
érdekes információval gazdagították a Dózsa György útról
eddig tudottakat.

Hanukai fények

Felavatás
„Júdás és testvérei pedig így
szóltak: Íme, ellenségeink megsemmisültek. Menjünk tehát
fel, tisztítsuk meg és szenteljük fel újra a szentélyt!” – olvashatjuk a Makkabeusok első könyvében.
Az i.e. II. században járunk. A zsidó
állam, Júda, annak fővárosa, Jeruzsálem Nagy Sándor hódítását követőn a
hellének uralmát szenvedte. IV. Antiokhosz Epifánész hellén uralkodó
idején már elviselhetetlen volt az elnyomás, amit addig nem tettek, a
Templomot is megszentségtelenítették, a zsidó népet arra kényszerítették, hogy az egy igaz Isten helyett a
görög bálványoknak mutasson be áldozatot. Mattatiás pap és fiai, köztük

Júdás, más néven Makkabeus, vagyis
Kalapács, i.e. 167-ben felkelés élére
álltak, s sikerült is győzelemre vinniük ügyüket.
A Templomban a tisztátalanná tett
oltárt lerombolták, újat építettek, mint
a Törvény előírta, faragatlan kövekből. Meggyújtották a mécstartóban a
mécsest, s Kiszlév havának 25-én ismét a Törvény szerinti áldozatot mutattak be az újonnan emelt oltáron.
Nyolc napon át ülték az oltárszentelés
örömünnepét, a zsidó fényünnepet, a
hanukát, ami azt jelenti: felavatás.
A hagyomány szerint csoda is kapcsolódik az eseményhez. Mikor a
makkabeusok bevonultak a szentélybe, csak egy korsónyi olajat találtak,
ami mindössze arra lett volna elegendő, hogy egy napig táplálja az ünnepi
lángot. Azonban mégis nyolc napig
tartott ki. Ezért a mai napig nyolc napon keresztül égnek a gyertyák, a
mécsesek a szabadulás emlékére a
nyolcágú hanukai lámpásban, a me-

nórában, a zsinagógákban és egyéb
helyeken közös gyertyagyújtásra kerül sor, nyolc napig szól a dal, folyik a
tánc, Kiszlév hava 25-től Tévesz hava
2-ig.
Noha időben majdnem egybeesnek, a hanuka és a karácsony között
semmiféle kapcsolat nincs, ellentétben a zsidó-húsvét és a keresztényhúsvét, a zsidó-pünkösd és a keresztény-pünkösd szoros összefüggésével. Esetleg abban felelnek meg egymásnak, hogy mindkettőben nagy
szerepet játszik a téli sötétséget elűzni
hivatott fény.
N.A.

A Facebookon több, városunkkal foglalkozó oldal is van, de a legnagyobb
aktivitás a „Gödöllő” csoportban van,
ahol sok, városunkat bemutató, egykori eseményeket megörökítő fotót
osztanak meg a tagok. Ez adta az ötletet Kerényiné Bakonyi Eszternek, a
Gödöllői Városi Múzeum munkatársának, aki szintén tagja a csoportnak,
hogy elindítson egy Retró Klubot. Bár
az első találkozás célja, elsősorban az
ismerkedés volt, információban gazdag estében volt részük azoknak, akik ellátogattak a Királyi
Váróba. A programhoz tartozó
vetítés során felelevenítették az
elmúlt évtizedeket, a legizgalmasabb
emlékeket
azok
osztották meg, akik a múlt
század első feléről rendelkeztek
személyes emlékekkel.
Az érdeklődést jól mutatja,
hogy nem csak a jelenleg Gödöllőn élők vettek részt a találkozón, hanem több, ma már
nem gödöllői lakó Budapestről

érkezett, hogy megossza az érdeklődőkkel a városrészhez kapcsolódó emlékeit.
Igazi különlegesség volt például az
a beszámoló, amit egy egykori gödöllői hentes fiától hallhattak a résztvevők. A család ugyanis régen, a Horthykorszak idején a kastély húsbeszállítója
volt. Erről az időszakról sok személyes emléket,
tapasztalatot
őriznek ma is.
A találkozó azt is
bizonyította, a történelem, és a helytörténet iránt érdeklődők
nem csak az interneten, hanem a valóságban is szívesen alkotnak csapatot, és
örömmel szánják idejüket arra, hogy ismereteiket bővítsék
és megosszák másokkal.
Kerényiné Bakonyi Eszter lapunknak elmondta, a „belvárosi sétát” követően más városrészekhez kapcsolódnak majd a találkozók, és örömmel
fogadnak bármilyen régi ábrázolást.
A legközelebbi találkozó 2013. január 17-én, 17 órakor lesz a Királyi
Váróban, a résztvevők pedig folytatják a már megkezdett témát, a Dózsa
(dz)
György út történetét.
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Élő-Világ

Született egy rendelet az ebek mikrochippel való megjelöléséről…..

Az élő állatok ajándékozását az állatvédők nem javasolják!

Gödöllői állatorvosok

Karácsonyra ÁLLATSTOP!

Cél az ebtartók pontosabb
tájékoztatása
Már itt, írásunk elején szeretnénk
leszögezni: az ebek mikroelektronikus azonosítóval, közismert néven
chippel (tévesen a köztudatban
„cshipsszel”) történő megjelölésével
egyetértünk. Örülünk, hogy az ebek
azonosíthatósága
feltételezhetően
megteremti majdan egy magasabb állattartási és állatvédelmi kultúra alapjait. Egy jól szervezett rendszerben a
chipszám leolvasása után az megtalált
eb tulajdonosa azonnal értesíthető, s
az eb azonnal hazavihető. Hangsúlyozzuk, csak 100 százalékos chippeltség esetén nem lenne szükség
menhelyekre, hiszen minden kutyához hozzárendelhető lenne a gazda.
Miért kellene akár gyűjtőtelepet is
üzemeltetni, ha a tulajdonos az általa
megadott címen, telefonszámon,
email-en azonnal elérhető?
A probléma nem a kutyák egyedi
megjelölése (transzponderrel való ellátása, chippezése), hanem a rendelet
végrehajthatóságának kérdésessége,
annak kivitelezhetősége.
Mit is ír a rendelet?
Jövő év elejétől minden négy hónapnál idősebb állatot chippel kell ellátni.
A chip beültetés egyidejű regisztrációval is jár, ahol az állat és a gazda
adatait rögzítik az állatorvosok egy
központi nyilvántartásba.
A rendelet alkalmazásával kapcsolatban néhány probléma merül fel, amit
a következőkben tárgyalunk.
Legfontosabb alappillér a regisztrációs rendszer
Mit ér, ha a kutyába belekerül a chip,
de nem történik meg a regisztráció,
azaz nem tudjuk az állatból leolvasott
számot tulajdonoshoz rendelni?
Nos, a mai napig nem történt meg az
állami regisztrációs rendszer kiépítése, amelynek a rendelet megszületése előtt (de legalábbis a megszületése napján) már működnie kellett
volna!
Jobb híján a 2004 (!) óta üzemelő
Magyar Állatorvosi Kamara Petvetdata nevű adatbázisba rögzítjük az általunk chippelt ebeket. A rendeletetalkotók legfontosabb feladata továbbra is az lenne, hogy az állami rend-

szert minél előbb üzembe helyezzék,
de erről a mai napig nem tudunk, a
rendszer nem állt fel. Így tehát mi állatorvosok elvégezzük az említett kamarai rendszerbe történő adatrögzítést, tehát az eb bármikor visszakereshető, de ez még nem az állami
regisztráció. Hogy ez mikor születik
meg, illetve hogyan kerülnek át eme
rendszerbe a megjelölt állatok,
egyelőre nem tudjuk.
Következő probléma a rendelettel
kapcsolatban a chip beültetése. Szaknyelven ez egy invazív folyamat, melyet csak állatorvos végezhet, s
melynek szigorú szabályai vannak.
(például heves vérmérsékletű állat
esetén csak bódításban, esetleg akár

rendelő, regisztrációhoz szükséges
internet hozzáférés melyik szolgáltatónál van, stb.)
Harmadik kérdés: bódításban, altatásban vagy ébren történik-e az állaton a
beavatkozás?
Negyedik kérdés: a tulajdonos telephelyén vagy az állatorvosi rendelőben?
Ötödik kérdés: milyen minőségű és
gyártmányú chippel?
Sajnos, ezekre a kérdésekre adott válaszok a rendeletből mind-mind kimaradtak, ami még nem lenne baj,
hisz ennyi mindennel egy rendelet
nem foglalkozhat. De ha nem tud foglalkozni a chippezés során felmerülő

Az advent előtti vásárlási dömpingben sokan szeretteik számára
élő állatok megvásárlásában gondolkodnak. Szinte minden házi
kedvencnek való állat (kutya, macska, rágcsáló, hüllő, madár és
díszhal) megvásárolható állatkereskedésekben vagy az állatszaporítóknál. Sokan az ajándékba kapott állat tartási körülményeit
nem ismerik, gyakran nem tudják az újdonsült állattartók, hogy
az állattartás időt, pénzt és megfelelő tartási helyet igényel.
Az ünnepek előtt megvásárolt kedvencek az ajándékozáskor örömteli pillanatokat okoznak. Az Orpheus Állatvédő Egyesület tapasztalata az, hogy az ünnep
utáni szürke hétköznapokban a növekvő, táplálást és időráfordítást igénylő állat a munka – tanulás mellett sokak számára csak nyűg lesz. Gyakori, hogy az
ajándékba kapott állatok a rossz körülmények miatt elpusztulnak. Sokan a
gyorsan megunt állatoktól ilyen – olyan módon szabadulni akarnak.

Beültetés

Leolvasás

altatásban történhet.) A chip behelyezése nem hasonlítható egy injekció
beadásához! A nyaki terület meghatározott pontján, a bőr alatti kötőszövetbe kell történnie a beültetésnek.
A rendelet következő problémája: a
beavatkozásért 3500 forint kérhető,
ami több kérdést is felvet.
Az első kérdés: Áfával vagy Áfa nélkül? Ez ugyanis nem lett meghatározva.
A második kérdés: a tulajdonos lakóhelyén vagy az állatorvosi rendelőben? Az ország bizonyos területein
az állatorvosnak akár 10-20 km-t is
kell autóznia, hogy az egyedi megjelölést elvégezhesse. Tehát az állatorvosnak országrészenként is igen
eltérő költségei merülnek fel a
chippezéssel kapcsolatban. A chippet
az állatorvosnak előre meg kell vásárolnia, 1000-2500 forintos ár között
kapható. A chipleolvasó ára 45.000160.000 forintig terjedhet. Az állatorvos saját rezsijének költsége országrészenként, de akár településenként is
más és más lehet (egyszemélyes ún.
táskás praxis, foglalkoztat-e alkalmazottat vagy saját maga végzi az adatrögzítést, bérlemény-e vagy saját a

költségekkel, akkor véleményünk
szerint nem lehetne meghatározni a
szolgáltatás árát sem.
Tudjuk, hogy a chip beültetése az eb,
a tulajdonos, az állatorvos, a közegészségügy és az önkormányzat közös érdeke, valamint a törvény is előírja. Cikkünkkel csak arra szerettük
volna felhívni a figyelmüket, hogy ne
azért chippeltessék be kedvenceiket
mert kötelező, hanem azért, hogy egy
véletlenül nyitva felejtett ajtón való
világlátás után a chip segítségével
minél előbb visszakerülhessen kedvencük a biztonságot jelentő otthonába.
Mi, gödöllői állatorvosok azért tartjuk fontosnak e cikk megjelenését,
mert az országos sajtóorgánumokban
különböző, valóságtól elrugaszkodott
cikkek jelennek meg a chipezéssel
kapcsolatban. Az árképzésünk során
figyelembe vettük a fent leírtakat, valamint a Magyar Állatorvosi Kamara
ajánlását is.

Nem ritka, hogy az ajándékba kapott,
de megunt díszhalakat (még élve) egyszerűen a wc-be engedik. Az apró rágcsálókat, teknősöket, vadászgörényt,
pókot (és megannyi más ajándékba
kapható állatot) legtöbbször ingyenesen vissza lehet juttatni valamelyik állatkereskedésbe. A kutyák, macskák
szaporítói ritkábban veszik vissza az állatot, hiszen a kölyöknél nagyobb példányok szinte eladhatatlanok. Sok állat
az utcára kerül, vagy menhelyeken kaphat ideiglenes befogadást. Legtöbb kóborrá lett állat azonban az utcán pusztul
el.
Ünnepekkor se feledkezzünk meg a
felelős állattartás fontosságáról! Ne vásároljon élő állatot senkinek sem, hiszen
nem tudhatjuk, hogy az érezni-szenvedni képes élőlény igazi öröm lesz-e a
megajándékozott számára! A felelős “előre gondolkodással” az állatok sem
fognak majd szenvedni! Élő állat helyett van ajándékozási alternatíva: a plüss

Dr. Bodó Szilárd, Dr. Bucsy László
Dr. Koleszár István, Dr. Kovács Ilona
Dr. Horváth Márk, Dr. Varga Ferenc

Tájékoztató az állatjelölő microchip beültetéséről és használatáról
Az állatjelölő microchip rizsszem nagyságú kapszula, amit az állat nyakbőre alá
ültet be az állatorvos egy tűszerű eszköz segítségével. A microchip egy 15 jegyű
számot tartalmaz kódolt formában, amit az erre a célra szolgáló készülékkel lehet leolvasni, legfeljebb néhány centiméter távolságból.
A microchipes jelölésnek az a funkciója, hogy az elveszett, elkóborolt, ellopott
állatokat mielőbb azonosítani és hazajuttatni lehessen.
Ez az alábbiak szerint valósulhat meg:
– a gazdátlan állatot be kell fogni és elvinni az állatmenhelyre vagy az állatorvosi rendelőbe;
– ott leolvassák az állat microchipszámát;
– a szám alapján értesíthető az állat tulajdonosa.
Alapvető tény, hogy az adatok regisztrációja nélkül az állatba helyezett microchip semmit sem ér. Az Állatvédelmi törvény szerint minden kutyát, amelybe microchipet ültettek be, regisztrálni kell
az állami adatbázisba, ez az adatbázis azonban jelenleg még nem létezik.
A regisztrációt ma a Magyar Állatorvosi Kamara adatbázisában tudják elvégezni.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

maci, a szintetikus alapanyagokból készült figura vagy a tartós emléktárgy is
okozhat örömteli pillanatokat a karácsony ünnepén, hiszen az ajándéknál sokkal fontosabb, hogy szeretetből és jó szándékból cselekedjünk.
Gazdit keresnek a magára hagyott házi kedvencek!
Az Orpheus Állatvédő Egyesület Állatvédelmi Központjában utcára kidobált/megunt állatok tucatjai keresik végső menedéküket, szerető gazdáikat!
A www.ebangyal.hu oldalon, illetve a 20/360-98-46-os telefonszámon elérhetők az állatvédők, és informálódni lehet a négylábú védencekről is.

A kutyusokról érdeklődni lehet a 06‐20‐55‐48‐450‐es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e‐mail címen.

Orpheus Állatvédő Egyesület

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
December 15‐én és 16‐án
szombaton és vasárnap
7‐8.30 óráig:
Árész: Fiatal, jófej pulikeverék
Bambi: Fekete‐cser pischer kan. Még kicsit meg van il‐
jellegű kan kutya. Eredeti letődve, de remélhetőleg ha‐
gazdáját is keressük. Lakásba mar feloldódik, és bújós kutyus‐
sá válik.
ajánljuk.

Pityu: 2012. 11. 26‐án Gö‐
döllőn befogott keverék kan.
Kedves, játékos, aktív kutya. A
pórázt nem ismeri. Eredeti
gazdáját is keressük.

Dr. Koleszár István rendelője
Füles: Kaukázusi jellegű,
végtelenül kedves szuka
kutya. Elég félős, meghun‐
yászkodó de hamar oldó‐
dik.

6 hónapos kisfiú gazdit keres. Na‐
gyon szereti az embereket, szeret
ölben lenni. Oltásai folyamatban
vannak. Tel.: 70/2819‐555.

Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 30/535‐5523
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Sport

Futsal – Gödöllői lecke a riválisnak

Sportkarácsony – Elismert gödöllői sporteredmények

Nagy csatában nyertek a Bikák

Év végi Pest megyei díjeső

Rangadót nyertek a Gödöllői
Bikák az elmúlt játéknapon: a
gödöllői futsalosoknak az évek
óta az élmezőnyhöz tartozó, az
elmúlt bajnokság ezüstérmesét, az MVFC Berettyóújfalut sikerült legyőzniük 3–2-re.
Baranyai Pál együttese az előző bajnokságban éppen a hajdúsági
csapattal elődöntőzött, amelyből az
MVFC jött ki jobban és játszhatott
végül baj-noki döntőt, míg a mieink a
végül
megnyert
bronzéremért
csatázhattak az Aramis ellenében.
Egyszóval igazi presztízscsatává
nőtte ki magát ez a találkozó.
Villámrajtot vett a Gödöllő, ugyanis
már az első percben vezetést szereztek a mieink, majd a 4. minutumban
már megduplázta előnyét a csapat. A
vendégek rendezték soraikat és sikerült is talpra állniuk, a 14. percben
már ismét egyenlő volt az állás.
A második 20 percben kevésszer fo-

rogtak veszélyben a kapuk, igazi
taktikai harcot láthattak a nézők. A
pontot az i-re végül a gödöllőieknek
sike-rült feltenni, a félidő közepén
egyszer kihasználták mieink a látogatók megingását, ezzel 3–2-re
megnyerte a Gö-döllői Bikák-Vasas
Phiton együttese a találkozót.
Győzelmével a Gödöllő stabilizálta
magát a bajnoki tabella 4. helyén. A
lejátszott 12 mérkőzést követően 23
pontos a csapat.
A Gödöllői Bikák lapzártánk után,
december 10-én játszott a sereghajtó
MAFC-BME otthonában.
A Bikák idei utolsó találkozójukat
hazai környezetben játsszák majd
december 17-én, az ellenfél a 3. helyen álló Újszegedi TC lesz.
Futsal NB I, 13. forduló
Gödöllői Bikák-Vasas Phiton – MVFC Berettyóújfalu 3–2 (2–2)
Gól: Vidák Balázs, Füzy Zsolt, Veres
Gergely
-tl-

December 7-én Budapesten, a
Pest Megyei Önkormányzat
székházában tartották a hagyományos Pest Megyei Sportkarácsonyt, közösségünk amatőr és professzionális sportolóinak találkozóját, amelyen
két csapat és két egyéni első
helyet könyvelhettek el a gödöllőiek.
A díjátadásban közreműködött Simicskó István, a sportpolitikáért felelős államtitkár és Balogh Gábor, a

Magyar Diáksport Szövetség el- lyen a TEVA-Gödöllői RC női röpnöke, a miniszterelnök sport- labda csapata végzett, míg egyéni
ügyekért felelős tanácsadója. Az felnőtt női kategóriában a 2. helyen
eseményen előbb a XIV. nyári Pa- Bontovics Babett taewondozó (Göralimpia, valamint a XXX. nyári döllői Taewon-do SE), a 3. helyen
Olimpiai Játékokon résztvevő, Kaptur Éva (GEAC) atléta végzett.
pontszerző Pest megyei sporto- Az Év Legjobb Pest megyei férfi felnőtt egyéni kategóriában Deák Nagy
lókat köszöntötték.
Ezt követően került sor a 2012. év Marcell, a GEAC atlétája vehette át a
legsikeresebb megyei sporto- legjobbnak járó díjat, valamint az Év
lóinak, edzőinek, valamint sport- Edzője kategóriában Benkő Ákos a
szervezeteinek díjátadó ünnepségé- legjobb edzőnek járó elismerésben rére. Nagy büszkeség, hogy minden év- szesült.
-tlben számos gödöllői is a díjazottak között van, amely
ezúttal sem volt másképpen.
Az Év Legjobb Pest megyei
csapata utánpótlás korcsoportban a Gödöllői EAC férfi
kard csapata, azaz Gémesi
Bence, Gáll Csaba, Gémesi
Csanád és Valkai Ferenc
lett.
Gödöllői díjazottak egy része (balról): Benkő
Az Év Legjobb felnőtt csa- Ákos, Deák Nagy Marcell, Kaptur Éva, Bontovics
pata kategóriában az első he- Babett.

Labdarúgás – Eredmények tükrében

Röplabda – Közép-európai Liga

Felemás gödöllői ősz

“Postás” siker a Gödöllőn

Felemás őszt tudhat maga mögött a Pest megyei I osztályban
szereplő Gödöllői SK felnőtt labdarúgó csapata, akik a 10. helyről
várhatják a tavaszi folytatást.

Az elmúlt héten a Középeurópai Liga (MEVZA) listavezetőjét, az osztrák Post
Schwechat együttesét fogadta
a TEVA-Gödöllői RC. A találkozó nagy csatát, rengeteg izgalmat és vendég győzelmet hozott.

A jövő évi átszervezést követően a két
NB II-es csoportból csak egy marad,
míg a jelenlegi hat NB III-as csoportból
három, ami azt jelenti, hogy a harmad
osztályból kieső csapatok a megyei bajnokságba zuhannak. Az NB III-as Pest
megyei csapatok számától függően változik tehát, hogy a megyei I osztályból
hány csapat esik majd ki, legjobb
esetben a 2-10. helyezettek őrizhetik
majd meg első osztályú tagságukat.
A nyáron, Lilik Pál személyében új edző és játékosok formájában némi vérfrissítés is érkezett a csapathoz, annak
reményében, hogy a vezetőség által kitűzött célt, a dobogót elérje a GSK.
Nem indult túl bíztatóan a bajnokság,
ugyanis az első három fordulót követően nulla ponttal és 1–9-es gólkülönbséggel áltak a tabella utolsó helyén a
Gödöllő. Sikerült rendezni a sorokat a
Lilik Pál, Sztriskó István edzőpárosnak
és következett egy hárommeccses győzelmi széria, ami megnyugtatta az igen
fiatal együttest. A 7. és a 13. forduló között liftezett a csapat, hol nyert, hol veszített, majd az őszi utolsó két játéknapot úgy zárta a GSK, ahogy elkezdte a
szezont, vereségekkel.
Összességében a lejátszott 15 mérkő-

zésből 6 meccset nyert meg a Gödöllői
SK, míg 9 alkalommal volt kénytelen
gratulálni az ellenfeleknek. A megszerzett 18 pontjával a 10. helyen végzett fél
távnál az együttes. A 20 rúgott gól elmarad a várttól, míg a 31 kapott gól a vártnál talán több, így lesz min javítania a
téli felkészülés alatt az edzői stábnak, ha
el akarja érni célját a GSK és a következő, már lényegesen erősebb bajnokságban is a megyei I osztályban kíván szerepelni.
A házi gólversenyt Nagy Roland
nyerte, aki 5 találatával a csapat legeredményesebb játékosa tudott lenni.
Lilik Pál edzőt kértük, hogy értékelje az
őszt: – Rövid volt a felkészülés és az ismerkedés is, így indultunk neki a szezonnak, talán ezért is volt hullámzó az
ősz. El kellett telnie néhány mérkőzésnek, míg összeállt a csapat és körülbelül
az 5. forduló környékén derült csak ki,
hogy melyik az a taktika, amivel eredményesek lehetünk. Ekkor ért össze a
csapat, de néhány taktikai fegyelmezetlenség rengeteg pontunkba került. Át
kellett idővel értékelni a vezetőség által
kitűzött célt, azaz a dobogót és most úgy
látom, a 6. hely környéke lehet számunkra a reális cél. Vannak hiányposztjaink, gondolok itt a kapusra, vagy egy
befejező csatárra és remélem sikerül
meggyőzni a vezetőket arról, hogy
anyagi ráfordítás nélkül nem fogunk
tudni erősíteni és akkor a bentmaradá-tlsért is meg kell majd izzadnunk.

Sakk – Újabb győzelem

A zsinórban megszerzett harmadik
csapatgyőzelemmel a GSBE feljött a
tabella harmadik helyére, bár egy
mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint

Közép-európai Liga
10. forduló
2012.12.14., péntek 18 óra
TEVA GRC – Kalcit Kamnik
(szlovén)
SZIE Sportcsarnok
Magyar Kupa – Papírforma
továbbjutás
Simán, kettős győzelemmel, 6–0-ás

Utánpótlás – Csak egy jobb
volt
Remekül szerepeltek a hazai csapatok
a hagyományos Mikulás Kupán.
Mindhárom gödöllői alakulat bejutott
a legjobb négy közé, ám az áhított
első helyet nem sikerült megszerezni.
Évfolyamok szerint alakultak meg a
gödöllői csapatok, így a
96-osok, a 97-esek és a
98-asok vették fel a küzdelmet a meghívott 9
csapattal. A csoportmérkőzéseket mindhárom
gödöllői alakulat hibátlanul zárta. A négy közé
jutásért a legfiatalabbaknak a nagy rivális
KRA serdülő csapatát
kellett kétvállra fektetni,

-li-

Atlétika – XIX. Mezeifutó Európa-bajnokság

Erdélyi Zsófia: 40. hely a mezei Eb-n

Dobogón telel a GSBE
Újabb szép győzelmet aratott a
Gödöllői Sakkbarátok első csapata, ezúttal a bajnokság élvonalához tartozó Dunakeszi ellen.

Nem sikerült a bravúr a listavezető
Schwechat ellen hazai pályán. A gödöllői hölgyek ugyan mindent megtettek a minél jobb eredmény elérése
érdekében, de a bombaerős “postás”
csapat nagy falatnak bizonyult. Mindhárom szettet simán nyerték a vendégek, akik ezzel továbbra is magabiztosan vezetik a ligát, míg a Gödöllő 6
pontjával a 8. helyen áll a kilenccsapatos mezőnyben.
Közép-európai Liga, 9. forduló
TEVA-Gödöllői RC – SVS Post
Schwechat 0–3 (-14, -16, -17)

összesítéssel jutott tovább a Magyar
Kupa nyolcaddöntőjéből a TEVAGRC csapata. Az ellenfél a Kaposvári
Egyetem gárdája volt, akik a tisztes
helytállás reményében mindent meg
is tettek a két találkozón, de a nagyobb tudással bíró gödöllői hölgyek
dolgát nem sikerült megnehezíteniük.
Magyar Kupa nyolcaddöntő, viszszavágó
1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem – TEVA-GRC 0–3 (-11, -16, -18)

ami nagy csatában sikerült is. Az
elődöntőkben a 96-osok a "kicsikkel", míg a 97-esek Jászberénnyel
csaptak össze. A házi rangadó lett simább a kettő közül, itt az idősebbek
vívták ki a döntőbe jutást. A 97-esek
óriási mérkőzést játszottak és hajszálon múlt mindkét játszma vége, de a
döntő szituációban jobban koncentráltak a jászságiak, így ők nyerték a
találkozót. A bronzérem végül a 97esek nyakába került, a döntőben
pedig a hősiesen küzdő 96-osok alulmaradtak a Jászberényi RK csapatával szemben.
A torna végeredménye: 1. Jászberényi RK, 2. Gödöllői RC 96, 3.
Gödöllői RC 97, 4. Gödöllői RC 98,
5. BSE, 6. ÚCSDSE, 7. Gödi DSE, 8.
TFSE-KRA, 9. ÚCSDSE 2., 10. BSE
2., 11. Novi Sad, 12. Dobó Katalin
Gimn., Esztergom
Legjobb ütő: Csécsei Adél (JRK),
Legjobb feladó: Hemmert Kyra
(GRC 98), Különdíj: Mihajlovic Marina (GRC 96)

az előtte álló Vác, illetve Gyömrő
csapata. Folytatás január 20-án a Vác
– GSBE szuper rangadóval.
Pest megye Szuper csoport
GSBE – Dunakeszi 7–3
Győzött: Bándy A., Nagyajtai G.,
Veréb G., Ruttkay P., Kőszegi L., Bajnóczi P.; Döntetlen: Reznák A., Sillye
K.; Vesztett: dr. Tallós E., Veres I.
-vb-

Fussunk át 2013-ba – Szilveszteri Futás Gödöllőn
A rendezvény időpontja: 2012.12.31., 12 óra
Gyülekező- és rajt: Polgármesteri Hivatal bejárata előtt, a Főtéren
Résztvevők: Sportegyesületek versenyzői, edzői, vezetői, s bárki, aki kedvet érez
2013 méter lefutására. A futás nem verseny, nem díjazzuk a beérkezés sorrendjét!
A futás rendezője a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola, a Kirchhofer SE és a
GEAC atlétika szakosztálya, Lokálpatrióta Klub Gödöllő
Támogatók: Gödöllő Város Önkormányzata és az Erzsébet Királyné Szálló.
Védnök: Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere.

December 9-én, csípős hidegben, havas pályán, napsütésben
versenyeztek a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, azaz a Skanzen
területén vasárnap a XIX. Spar
Mezeifutó Európa bajnokság
indulói. A mezőnyben ott volt a
gödöllői Erdélyi Zsófia is, aki a
40. helyen végzett.
Az írek versenyét hozta az idei Európa-bajnokság a hölgyeknél, míg a
férfiaknál olasz egyéni (Andrea
Lalli) és spanyol csapatgyőzelem
született. A nők 8050 méteres versenyén az ír Fionnuala Britton jó haj-

rával, két másodperccel győzött a portugál Dulce Felix és
hárommal a holland Adrienne
Herzog előtt. Britton két aranyéremmel távozott Szentendréről, mivel a csapatversenyben is
ír győzelem született. A mezőnyben két magyar induló
volt, az egykoron a GEAC-ban
kezdő Erdélyi Zsófia (a képen
jobbra) - a londoni olimpia maratoni számában a 92. helyen
ért célba - a hazai rendezésű
Eb-n a 40. helyen végzett. A
másik magyar induló, Papp
Krisztina 43. lett.
-tt-

Fotó: masz.hu)

Taekwon-do – Toborzó
Ha szeretnéd megvédeni magad vagy csak egy kis mozgásra vágysz, csatlakozz Czeba Mihály 5 danos mester csa-

patához!
Óvodástól nyugdíjasig mindenki
elsajátíthatja ezt a harcművészetet.

Szeretettel várják az érdeklődőket a
gödöllői Művészetek Házában, kedden és csütörtökön 16:30-18 óra között az edzéseken. Érdeklődni Czeba Mihály 5. danos mesternél lehet
a: 06-20/530-4957 vagy személyesen az edzéseken.

2012. december 12.

ajánló
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A múzeumi boltban
december 23-ig a kiadványaink
25 % karácsonyi
kedvezménnyel kaphatók

Frédéric Chopin Zeneiskola
December 15. szombat 16.00:
Chopin Zeneiskola, Nagyterem:
Vallás – művészet – felvilágosodás – Carl Philipp Emanuel Bach
és szellemi környezete konferencia a „Die Israeliten in der Wüste”
című oratórium kapcsán.
December 16. vasárnap 15.00:
Gödöllői Királyi Kastély, Lovarda: az Arpeggio Gitárzenekar adventi koncertje
December 18. kedd 18.00:
Erzsébet Királyné Étterem: Zenés
kávéházi esték – A Cantus Ludus
Énekegyüttes karácsonyi koncertje
December 19. szerda 18.00:
A ZENEISKOLA NÖVENDÉKEINEK ÉS EGYÜTTESEINEK
ADVENTI HANGVERSENYE
December 20. csütörtök 17.00:
Sivadóné Benyus Hedvig (fuvola)
növendékeinek hangversenye
December 21. péntek 17.00:
Nagyné Kánya Andrea (hegedű)
növendékeinek hangversenye
December 21. péntek 18.30:
Evangélikus templom: Adventi
hangverseny

Faust Zsolt
Női arcok az Istenek
lakóhelye országából című
fotókiállítás látható a
Polgármesteri Hivatal első
emeleti galériájában

A tárlat – ami a Nők Éve 2012
kiállítás sorozat keretében valósult
meg – decemberig látható

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
tisztelettel meghívja Önt
2012. december 14‐én (pénteken)
16 órára a GIM‐Házba a
KORTÁRS MŰHELYGYAKORLATOK című,
2012‐ben megvalósult múzeumpedagó‐
giai program beszámoló kiállításának
megnyitójára.
A kiállítást köszönti: Tóth Tibor, Gödöllő város alpolgármestere
A kiállítást megnyitja: Borbáth Péter író, A program kurátora: Szabó Emma Zsófia
A kiállítás az NKA Képzőművészeti Kollégiumának támogatásával, a Gödöllői Városi Könyvtárban,
a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben és a Nádor Galériában megvalósult foglalkozásokon készült
diákmunkákat mutatja be. A foglalkozások Barabás Márton, Gyulai Líviusz, Horváth Kinga, Kovács
Péter Balázs, Márvány Miklós, Nádas Alexandra képzőművészek alkotásai köré szerveződtek.
A kiállítás megtekinthető: 2013. február 23‐ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 17
óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.
GIM‐Ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15‐17.
Telefon/fax: 28‐419‐660, e‐mail gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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Közérdek

A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT DECEMBERI ÉS JANUÁRI MEGJELENÉSEI
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy a Gödöllői Szolgálat
2012. decemberében az alábbi időpontokban jelenik meg:

DECEMBER 12., DECEMBER 19.
A karácsonyi szünetet követően az első januári megjelenés időpontja:

2013. JANUÁR 23.
A hirdetésfelvétel 2012. december 21‐ 2013. január 7‐ig ZÁRVA tart
Nyitás: 2013. január 8.
ALPOLGÁRMESTERI FOGADÓNAP VÁLTOZÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt gödöllői lakosságot, hogy Tóth Tibor alpolgármester fogadónapja
2012. december 31. helyett, 2013. január 7‐én hétfőn lesz megtartva.

TÁJÉKOZTATÓ – lakossági közvélemény kutatás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy megkezdődött és 2013. január 10-ig tart az a lakossági közvélemény kutatás,
amely a Család, Gyerek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület és a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás közös
együttműködésében megvalósítandó „A társadalmi kohézió erősítése az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés érdekében a Gödöllői kistérségben” című TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0005 projekt részeként zajlik.
A lakásokba bekopogtató kérdezőbiztosok a Család, Gyerek, Ifjúság Egyesület megbízólevelét mutatják be. A kérdések az áldozatsegítés, konfliktuskezelés, közbiztonság és társadalmi kapcsolatok témakörökre vonatkoznak. A
kérdezés során egy a projekt célját bemutató tájékoztató anyagot is átadnak a lakosságnak.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a megbízólevéllel érkező kérdezőbiztosok munkáját segítse az önkéntes és névtelenül feldolgozásra kerülő kérdőívben feltett kérdések megválaszolásával.

Család, Gyerek, Ifjúság Egyesület

ÚJ HULLADÉKGYŰJTÉSI REND GÖDÖLLŐN
A Zöld Híd Régió Kft. 2012. december 31-től a hulladékot az
alábbi napokon gyűjti.

HÉTFŐ:
Ádám u., Akácfa u., Ambrus Z. köz,
Arany J. u., Árpád u., Attila u., Bajcsy-Zs. E. u., Balassi B. u., Bartók B.
u., Báthory I. u., Béke u., Bem J. u.,
Bercsényi M. u., Berente I. u.,
Berkenye u., Bethlen G. u., Blaháné
u., Bocskai István u., Bodza köz, Boncsoki dűlőút, Bossányi K. u., Brassó
u., Buzogány u., Csalogány u., Cserjés u., Csillag u., Csiperke u., Csonkás
köz, Deák F. tér, Diófa u., Dobogó u.,
Dózsa Gy. út, Egyetem tér, Erkel F. u.,
Erzsébet krt., Estike u., Éva u., Fecske
u., Fillér u., Fiume u., Forint u., Füves
köz, Fűzfa u., Gábor Áron u.,
Galagonya u., Galamb u., Garó E. u.,
Gerle u., Gida köz, Grassalkovich A.
u., Hajnalka u., Hamvay F. u., Haraszti köz, Haraszti út, Hársfa u.,
Határjáró u., Hegy u., Hegyalja u.,
Hegyesi Mari u., Hérics köz, Hold u.,
Holló u., Homoki N. I. u., Hunyadi J.
u., Hunyadi u., Ilona u., Jókai M. u.,
József A. u., Kafka M. u., Kampis A.
tér, Kandó K. u., Kápolna köz, Kazinczy F. u., Kazinczy krt., Kecskés
dűlő, Kelemen L. u., Kenyérgyári út,
Kereszt u., Kis komlós u., Kiss J. u.,
Klébersberg K. u., Knézich u., Kodály
Z. u., Kornya M. u., Kossuth L. u.,
Kotlán S. u., Kökörcsin köz, Kör u.,
Körösfői K. A. u., Lázár Vilmos u., Liget u., Ligeti Juliska u., Lumniczer S.
u., Magyar K. köz, Március 15. u.,
Margita u., Márki S. u., Mátyás király
u., Mezsgye u., Mihály D. köz, Mikszáth K. u., Mocorgó u., Móra F. u.,
Móricz Zs. u., Munkácsy M. u., Nagyboldogasszony tér, Nagysándor köz,
Nagyvárad u., Nap u., Nyárfa u.,
Nyárkút, út, Odray F. u., Október 6. u.,
Orday J. u., Ottó u., Öreghegyi u.,
Paál László köz, Palota-kert, Patak tér,
Páter K. u., Perczel Mór u., Peresztke
u., Petőfi S. tér, Radnóti M. u., Rákóczi F. u., Rákospatak u., Remsey
krt., Rét u., Rigó u., Ripka F. u., Rózsa u., Rögesu., Sas u., Semmelweis I.
u., Sőtér Kálmán u., Sport köz, Surin
I. u., Szabadka u., Szabadság út (az

Arany J. u.-ig), Széchenyi I. u., Szent
Imre u., Szent István tér, Szent János
u., Szilágyi E. u., Szilhát u., Szív u.,
Szőlő u., Táncsics M. út, Tátra u.,
Testvérvárosok útja, Thegze L. u.,
Toldi M. u., Tompa M. u., Topolya u.,
Tölgyfa u., Undi Mariska u., Úrréti u.,
Vadászház u., Városmajor u., Vincellér u., Virág u., Vőfély köz, Völgy
u., Vörösmarty u., Zengő u., Zombor
u., Zrínyi M. u.
SZERDA:
Ady E. stny.,Agyagos u., Alkony u.,
Alkotmány u., Állomás tér, Állomás
út, Alma u., Alsótó u., Alvég u.,
Ambrus Z. köz, Antalhegyi lejtő, Antalhegyi út, ÁOI-telep, Asbóth S. u.,
Aulich u., Avar u., Babati u., Babatiút,
Bagoly u., Balaton u., Bánki D. u.,
Barackos u., Bástya u., Batsányi u.,
Batthyány L. út, Béri B. Á. u., Besnyő
u., Bessenyei Gy. U., Bihari J. u., Birs
u., Boglárka u., Borbolya u., Boróka
u., Borostyán u., Brassó u.(Arany J.
utcától a Testvérvárosok útjáig),
Búzavirág u., Címer u., Csanak u.,
Csemetekert u., Csillagkürt u., Csipke
u., Csokonai V. M. u., Dalmady Gy.
u., Damjanich u., Dankó P. u., Dárda
u., Deák F. tér, Dembinszky J. u.,
Déryné u., Dessewffy A. u., Dobó K.
u., Domboldali u., Duna u., Egyetem
tér, Eperjes u., Erdélyi F. u., Erdész
köz, Erdőszél u., Érsek u., Erzsébet
krt., Észak u., Esze T. u., Fácán sor,
Faiskola tér, Faiskola u., Felsőtó u.,
Fenyves köz, Fenyvesi főút, Fenyvesi
nagyút, Fürdő u., Gábor Áron u.,
Ganz Á. U., Gárdonyi G. u., Gébics
u., Gépgyári ltp., Gesztenye u., Gomba u., Gróf Teleki P. tér, Gyertyán u.,
Gyöngyvirág u., Hajnal u., Hajnóczi J.
u., Hajó u., Harmat u., Havas u.,
Hegedűs Gy. u., Hétház u., Honvéd u.,
Horgásztó u., Hóvirág u., Hős u., Hun
u., Ibolya u., Ifjúság u., Illés köz,
Ipolyság u., Isaszegi út, Iskola köz,
Iskola u., Ivánka u., Jászóvár u., Jázmin u., Juhar u., Kampis A. tér, Kankalin u., Kapucinusok tere, Kard u.,
Kassa u., Katona J. u., Kazinczy krt.,
Kerengő u., Kert u., Kertész köz, Kétház u., Kikerics u., Kilátó u., Kinizsi
P. u., Király u., Kisfaludy u., Kiss Ernő u., Klapka Gy. út, Klapka köz,

Köszönettel:
Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás

Knézich u. (Mátyás király úttól),
Kokárda u., Komáromi u., Korona tér,
Korona u., Kökény u., Kölcsey F. u.,
Kör u., Kőrösi Cs. S. u., Köztársaság
út, Légszesz u., Leleszu., Levendula
u., Liszt F. u., Lomb u., Lovarda u.,
Lovas u., Madách I. u., Magtár köz,
Magyar K. köz, Magyar u., Major u.,
Malomtó u., Mályva u., Mandula u.,
Mária u., Martinovics u., Méhész köz,
Méhészet ltp., Mihály D. köz, Mikes
K. u., Mohács u., Mókus u., Munkácsy M. u., Nádas u., Nádor köz, Nagy
L. u., Nagyboldogasszony tér, Nagysándor köz, Nagyvárad u. (Arany J.
utcától a Testvérvárosok útjáig),
Nagyváthy J. u., Napsugár u., Nefelejcs u., Németh L. u., Nyár u., Orgona
köz, Országalma u., Ottlik G. u., Őrház u., Örökzöld u., Ősz u., Őz u., Paál
László köz, Pacsirta u., Palást u., Palota-kert, Panoráma u., Patak tér, Páter
K. u., Peres u., Petőfi S. tér, Pipacs u.,
Pitypang u., Podmaniczky u., Premontrei u., Présház u., Puskás T. u.,
Rekettye u. Remény u., Remsey krt.,
Repülőtéri út, Rómer F. u., Rónay Gy.
u., Rozsnyó u., Sajó u., Selyemfenyő
u., Sík S. u., Simon I. u., Sió u., Szabadság út (Arany J. utcától), Szabó P.
u., Szántó K. J. köz, Szarvas u., Százszorszép u., Szedres u., Székely B. u.,
Székely köz, Szent Gellért u., Szent
István tér, Szent János u., Szent-Györgyi A. u., Szivárvány u., Szkíta krt.,
Sztelek D. u., Tábornok u., Tájkép u.,
Tamás atya u., Tanító köz, Tavasz u.,
Tavaszmező u., Tél u., Telep u.,
Tessedik S. u., Thököly I. u., Tisza u.,
Toboz u., Török I. u., Túrócu., Turul
u., Vadász u., Vak Bottyán u., Váradhegyfok u., Vásár u., Vasvári P. u.,
Veres P. u., Villanytelep u., Viola u.,
Virág köz, Zápor u., Zarándok u.,
Zászló u., Zúzmara u., Zsálya u.,
PÉNTEK:
Ambrus Z. köz, Bláthi O. u., Csonka
J. u., Deák F. tér, Egyetem tér, Erzsébet krt., Gábor Áron u., Kampis A.
tér, Kazinczy krt., Kör u., Kühne E.
u., Magyar K. köz, Mihály D.
köz,Munkácsy M. u., Nagyboldogasszony tér, Nagysándor köz, Paál
László köz, Palota-kert, Patak tér,
Páter K. u., Pattantyús Á. u., Petőfi S.
tér, Remseykrt., Szent István tér,
Szent János u.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
December 10‐16‐ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12.
Tel.: 410‐251.
December 17‐23‐ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510‐220.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430‐856,
06‐30/634‐3723
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525‐212,
06‐70/550‐3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. Tel: 28/410‐653,
06/30‐331‐8822

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06‐20/524‐0340

A Városi Piac ünnepi nyitva tartása
2012. december 22-24 -ig (szombat, vasárnap, hétfő): 7-13 óráig
December 25-26 (kedd-szerda): ZÁRVA
December 31. (hétfő): 7 -13 óráig
Fenyővásár 2012. december 12-től
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és BUÉK!
Piac Kft.

VÁROSI PIAC – PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A városi piacon bérelhető üzletek 2013. január 1-jétől:
111. sz. zöldség-gyümölcs üzlet (a piaci csarnokban)
129. sz. tej és péksütemény üzlet (az üzletsoron)
Bővebb felvilágosítás Vilhelm Ferenc ügyvezetőnél a helyszínen vagy a
+36/30/5030777-es számon.

HIRDETMÉNY – SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal felajánlja eladásra leselejtezett, elavult
– működő illetve működésképtelen – számítástechnikai eszközöket:
monitorokat, számítógépeket, nyomtatókat szakértő által megállapított áron.
Időpontja:
2012. december 14., péntek: 9-től 10 óráig.
Helye:
Polgármesteri Hivatal, Gödöllő, Szabadság tér 7., 3-as garázs.

2012. december 12.

A Gödöllői Városi Piac
emeleti étterme
december 15. és 22-én
a piac területén
bográcsozást tart.
Halászlé: 700 Ft/adag
Birkapörkölt (körettel): 950 Ft
Pacalpörkölt (körettel): 950 Ft
Szarvaspörkölt (körettel): 950 Ft
Rossz idő eseté a kínált ételek
az emeleti étteremben
kaphatók.

Mozaik

Az étterem ünnepi nyitva tartása:
December 24.: 7-16 óráig
December 25-26.: 8-16 óráig
Menü: 720 Ft
Halászlé: 700 Ft
Töltött káposzta: 700 Ft
December 31.: 7-17 óráig
Korhelyleves: 480 Ft
Január 1.: 9-15 óráig
Lencsefőzelék: 400 Ft
Január 2.: 7-18 óráig
Malacsült (körettel): 950 Ft
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A hirdetésfelvétel utolsó nyitva
tartási napja: 2012. 12. 20.
Első: 2013. 01. 08.
11 órától a szokásos
nyitva tartási renddel.
Február 5-től módosul a nyitva
tartás: kedden: 11-18 óráig

H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

20/525-53-66
70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

N yitva : K : 11 – 1 6 ; S z, C s : 8 :3 0 – 1 6 ;
P : 8 :3 0 – 1 2 ; H é tfőn zárv a !
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

2012. december 12.
INGATLAN
+Gödöllő központjában 74 m2-es Üzlethelység
ELADÓ/KIADÓ. Tel: 30/588-5889
+Gödöllőn centrumban 2szoba+ nappalis új építésű ikerház
350nm-es telken, kocsibeállóval 18,8MFt-ért kulcsrakészen
eladó. 20-772-2429
+Gödöllőn centrumban Kampis Antal téren (csendes
zsákutcában) új építésű nappali+1 szobás, erkélyes,
cirkófűtéses lakás eladó. 14,5MFt 20-772-2429
+Gödöllőn, Palotakerten 44nm-es lakás eladó, egyedi fűtésmérés-szabályzás Iár 6,5MFt 20-772-2429
+Gödöllőn I.emeleti, tégla, 2 szobás, felújított, gázkazánfűtéses lakás eladó. Iár: 11MFt 20-772-2429
+Gödöllő központjában, rendkívül alacsony rezsivel rendelkező, 2.em.-i klímás 54m2-es újszerű, cirkós lakás eladó!
Iár:14.9Mft 20-539-1988
+PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI FEKVÉSŰ,
ERKÉLYES JÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁS AKCIÓS IRÁNYÁRON
7,9MFt 20-8042102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Akciós áron 21,9MFt-ért, kulcsrakészen, 3 szoba+ nappalis ikerház, fedett kocsibeállóval, 340nm-es saját
telekrésszel, kertvárosi részen eladó. 20-772-2429
+Gödöllőn 1 szintes 3szoba+ nappalis, garázsos, újszerű családi
ház 600nm-es telekkel 26,9M-ós irányáron eladó 20-772-2429
+Központban felújított 1.5 szobás lakás 7.5 MFt Irányáron
eladó 20-8042102
+Eladó 3szoba+ nappalis 2003-ban épült jó állapotú családi ház Gödöllőn Iár: 16.9 MFt 20-8042102
+SÜGŐSEN KERESEK PALOTAKERTI 60m2 FELETTI, TELJES FELUJÍTÁST IGÉNYLŐ LAKÁST! 7-7.5MFT
KÉSZPÉNZÉRT! 20-539-1988
+Eladó! Gödöllő központjában újszerű, belső kétszintes nappali+ két és fél szobás újszerű lakás zárt parkolóval eladó!
Iár:18.9MFt! 20-539-1988
+Gödöllő kertvárosában, két utcafronttal rendelkező ikerház építésére alkalmas telek, felújítandó vagy bontandó házzal eladó! Iár:16.9MFt! 20-5391988
+Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére
(20) 804-2102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Tulajdonostól Táncsics Mihály utcában, 100 nm-es nappali+3
szobás családi ház, örökzöldekkel beültetett kertrésszel, garázzsal eladó. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-919-4870
+Vállalkozás üzlethelyiséggel együtt a belvárosban eladó,
bejáratott piaccal, referenciákkal. 20-9194-870

+Gödöllő Antalhegyi dombon, örök panorámás, 807 nm-es
telken újépítésű, extrákkal felszerelt (klíma, elektromos kapu,
aluredőnyök, kandalló, infraszauna stb.) kétgenerációs, 188
nm-es, kétszintes, nappali+4 szobás, 2 fürdőszobás családi ház
eladó. Referencia szám: 3671. I.ár: 44 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a Deseffwy utcában, 1000 nm-es telken
egy 65 nm-es lakóház. Referencia szám: 3542. I.ár: 14,5
mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Királyi Kastély közelében egy nappali+3
szobás, két fürdőszobás, étkezős, téglaépítésű kertes családi
ház, 700 nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 16 nm-es
garázs is. Referencia szám: 3673. I.ár: 24,9 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn, Palotakerten 57 nm-es, 2 szobás, erkélyes +
konyha, fürdőszoba, wc, előszoba, jó állapotú lakás eladó.
Referencia szám: 3675. I.ár: 9,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Rendkívül kedvező áron, Gödöllő belvárosában eladó a Spar
mellett, liftes, téglaépítésű házban egy 53 nm-es, nappali+2 db
fél szobás lakás. Alacsony rezsi, színvonalas belső kialakítás.
Referencia szám: 3656 I.ár: 14,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn, Perczel Mór utcában eladó egy 140 nm-es
hasznos alapterületű, nappali+4 szobás, két fürdőszobás
családi ház, erkélyekkel, szuterénnal, örök panorámával.
Referencia szám: 3676 I.ár: 35 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, Duna utcában, 1050 nm-es, 23 m széles,
örökzöldekkel, ősfákkal beültetett építési telek. Eladási ár:
13 m Ft. I.ár: 15,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn, Erzsébet park közelében 100 nm-es, szépségszalonként berendezett üzletház eladó. Az üzlethelyiség más
tevékenységre is alkalmas. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn, Kastély mögött, nappali+3 szobás, két
fürdőszobás 1000 nm-es telken lévő, 120 nm-es családi ház.
Referencia szám: 3009 I.ár: 27 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Palotakerten másfél szobás, igényesen felújított 44 nm-es
öröklakás eladó. E.ár: 8,2 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó a Százszorszép utcában Gödöllőn, egy 600 nm-es
építési telek, 7,5 m Ft-os irányáron. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén
eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két
különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3
szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú
lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos
garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös,
új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+GÖDÖLLŐN, FENYVESBEN ÚJ, 3 SZINTES (szigetelt pince, földszint, emelet) 100 nm alapterületű családi ház 800 nm-es telken
gyönyörű panorámával eladó. Iár: 33 MFt. Tel: 06-20-4340-792
+Eladó Gödöllőn a SPAR közelében az újonnan épülő uszoda
mellett egy 1070 nm-es körbekerített külterületi (zártkert)
telek. Iár: 4,8 M Ft. Tel: 06-30-771-5794
+Gödöllő központjában, Remsey körúton eladó egy földszinti, 59 nm-es, 1+2 félszobás, vízórás, udvari
teraszkapcsolatos társasházi lakás. Iár: 11,9 MFt. Érd.
(17 óra után): 06-20-949-2331
+Gödöllőn eladó 2001-ben épült, 90 nm lakóterületű kertes
családi ház. 1+2 félszoba +étkező, konyha, fürdő, kamra,
WC. A ház szigetelt, padlástér beépítésére van lehetőség.
Rendezett 670nm-es kert, több kocsi beállására alkalmas
betonozott rész, terasz. A ház része egy különálló, kb.
15nm-es, külön bejárattal rendelkező, összkomfortos
lakrész. Ár:16,9 millió, alkuképes. Tel: 20/9-734-738
+Gödöllő központjában 1 + félszobás kitűnő állapotú 3.
emeleti lakás eladó. Tégla, konvektoros fűtés, új nyílászárók!
Iár: 8,6MFt. Tel: 06-20-430-6474

ALBÉRLET KIADÓ
+Kiadó Gödöllő Kazinczy körúton 2 szobás, gázkonvektoros,
kellemes 2. emeleti lakás hosszútávra, vagy egyetemistáknak. Tel: 06-30-2158-539
+Szent János utcai 2. emeleti 2 szobás lakás kiadó. Tel:
20/352-5005
+Blahán, családi házban 19 nm-es szoba kiadó egy fő, férfi
részére. Internet. 15.000,-Ft/hó + rezsi. Tel: 20/240-4635
+Gödöllő központi részén 50 nm-es, 2 szobás, magasföldszinti, gázkonvektoros lakás BÚTOROZATLANUL, azonnali
költözéssel kiadó. 50.000,-Ft/hó + rezsi. 2 havi kaució + 1
havi bérleti díj szükséges. Tel: 70/703-4111
+2 szobás, 70 nm-es lakás kiadó Gödöllő belvárosában
hosszútávra 50.000Ft/hó, 1 havi kaució szükséges. Tel.:
20/939-0797.
+Gödöllőn, új építésű, 3 emeletes, liftes társasház, 3.
emeletén, 1 szobás, amerikai konyhás, erkélyes lakás,
bútorozottan kiadó. 50.000,-Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució.
Érd: 06/70-38-28-247, 06/70-379-4243.
+Kiadó Gödöllőn kb. 70 nm-es, 1+2 félszobás, kertes családi
ház. Terasz, rendezett kert, kocsibeálló az udvarban. 65.000,Ft + rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel: 30/31-31-777
+Kiadó Gödöllőn kb. 15 nm-es, összkomfortos különálló
lakrész. 49.000,-Ft/hó rezsivel együtt, 2 havi kaució szükséges. Tel: 30/31-31-777
+Szt. János u. 23/c. alatt kétszobás, berendezett lakás
azonnal kiadó. Saját fogyasztásmérőkkel rendelkezik.
Tel: 28/411-259
+Gödöllő központjában busz pályaudvartól 5 percre felújított 1,5 szobás, kis rezsijű, gázkonvektoros 2. emeleti lakás
kiadó. Kaució szükséges. Tel: 06-20-223-8286
+Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes
családi házban, külön bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es
összkomfortos, bútorozott lakás /kábeltévé, internet/
50.000.- Ft + rezsi, egy havi kaucióval kiadó. 70/271-1543
+Számlát tudok adni! Gödöllőn, városközponthoz közel, zárt
udvarban különálló 65-70 nm-es lakások kiadók. Egyedi
mérőórák, kocsibeállási lehetőség. 55.000,-Ft + rezsi. Csak
munkahellyel rendelkező, leinformálható jelentkezők hívjanak! Egy havi kauciót kérek! Érd: 70-576-2479
+Szoba-konyhás, zuhanyzós, bútorozott, fa tüzelésű lakás
alacsony rezsivel, 1 személy részére kiadó! 1 havi kaució
szükséges. Tel: 06-30-609-8707
+Főbérlővel, albérleti szoba berendezve tévével, internettel
Gödöllő központjában kiadó. Érd: 70/310-1933
+A Köztársaság út közelében kiadó egy családi ház (45 nm,
internet, kocsibeálló). Tel: 06-20-44-33-551
+Kiadó Gödöllőn a központban egy földszinti, 2 szobás,
nagy erkélyes lakás. 50.000,-Ft/hó. Kaució szükséges. Tel:
06-70-633-2821
+BELVÁROSBAN CSALÁDI HÁZ KIADÓ. Tel: 28/816-254
+Gödöllő belvárosában 32 nm-es garzon egyedi fűtéssel
kiadó. 45eFt/hó + rezsi + 2 havi kaució. Tel: 30/9617-621
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllő központjában 74 m2-es Üzlethelység
ELADÓ/KIADÓ. Tel: 30/588-5889
+KIADÓ Gödöllőn, forgalmas helyen, ingyenes parkolási
lehetőséggel 100 nm-es üzlethelyiség! Érd.: 20-91-94-870
+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes
üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb.
kialakítására is kitűnő. Iá: 13,5 mFT. Érd.: 28/411-086;
20/919-4870
+Eladó Gödöllőn, belvároshoz közel, 100 nm-es, szépségszalonként berendezett üzletház. Az üzlethelyiség más
tevékenységre is alkalmas. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-417-7687
+Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.+30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn,
a Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.
+Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nmes üzlethelyiség! Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
+Gödöllőn, forgalmas helyen jól bevezetett, közel 300m2es vendéglátó egység (+kerthelyiség) hosszú távra, kedvező
feltételekkel kiadó. Tel.: 20/ 944-3356
+Gödöllő központjában egy 38 nm-es légkondival, ráccsal,
konyhával, raktárral ellátott üzlethelyiség kiadó! Irodának,
fodrászatnak is alkalmas! Tel: 30/231-7508
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Dec. 14.péntek 21h A.M.D + NKS koncert (hardcoe, punk, rap, hip-hop egy bulin, beugró 900Ft!)
15.szombat 20h Impro - Merry Christmas a Club Szinház szervezésében (jegyek az esti buliba is
érvényesek!) 15.szombat 22h "Made in Hungary" Magyar buli, hogy a külföldiek is értsék! Dj Téglási
Pisti és 25 év énekelhető dalai! Belépő 22h-ig 95Ft, 23h-ig 195Ft, 24h-ig 495Ft, 02h-ig 995Ft!
21.péntek 21h Ex Jim Beam Blues Band + BeeBor (Világvége tour) a koncert után Rock Buli Dj
Resident & Dj Oldschool (500Ft!) 22.szombat 22h trafo'95-ös buli modern tánczenével a lemezjátszóknál Andrew G - WarmUp: Dj Tompa (22h-ig 95Ft, 23h-ig 195Ft, 24h-ig 495Ft, 02h-ig 995Ft)

+KIADÓ AUTÓMOSÓ az Ádám utcában, más célra is. Tel:
06-28-415-664
+Gödöllő belvárosában (Vodafone mellett) 27 nm-es földszinti, utcafrontos üzlethelyiség, és az emeleten egy 25 nm-es
iroda kiadó. Érd: 06-20-802-1287
+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI) telephelyén folyamatosan őrzött, illetve kamerával védett terülten raktár és irodahelyiségek kedvező áron kiadók. Érdeklődni lehet (28) 410-988/100-as melléken vagy a +36
20/462-4808 telefonszámon
+Kiadó ÜZLETHELYISÉG Gödöllőn! Városközpontban
lakótelep üzletsorán felújított 20 nm-es bevezetett fodrászüzlet berendezéssel átadó, más célra is kiadó. Alacsony rezsi,
ingyenes parkolás, kedvező bérleti díj. Tel: 06-309-528-920
+GARÁZS KIADÓ a Kazinczy úti lakótelepen. Tel: 20-439-0724
+Üzlethelyiség kiadó/eladó Gödöllő belvárosában, 84nm, a
Remsey krt.22. alatt. Igényes, újszerű, klimatizált, nagy
üveges sarok portál. Tel: 28/430-209 (munkaidőben).
ÁLLÁS

+Pizza szakácsot és pultost keresünk gödöllői éttermünkbe.
Érd.: 06-30-6015214, 06-70-3332102
+Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:
20/9455-583.

+Keressük Gödöllő és környéke legjobb angoltanárait! Az
OktaTárs Nyelvstúdió (www.oktatars.hu) diplomás
angoltanárokat keres, akik az angolt nem magyarul tanítják,
hisznek az oldott hangulatú, kommunikációközpontú
nyelvórák eredményességében, és szeretnének egy támogató csapat tagjai lenni. Jelentkezés: e-mailben az
info@oktatars.hu -ra. Csatolandó dokumentumok: önéletrajz,
diplomamásolat, magyar és angol nyelvű motivációs levél.
+FODRÁSZT KERESEK szépségszalonba. Tel: 70-7753-255
+Nemzetközi gépjárművezetőket keresünk „C+E” kat.
jogosítvánnyal. Tapasztalat és nyelvtudás nem szükséges.
Tel: +36307222900.
+Kereskedelmi és értékesítői munkakörbe keresünk új
munkatársakat Gödöllőre, ingyenes képzéssel, magas kereseti lehetőséggel. Érd: 06-70-6086-252
+GÉPÉSZETI ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ Gödöllői, állattartó technológiák gépészeti és villamossági szerelésével
foglalkozó cég keres munkatársakat külföldi és hazai projektek vezetésére (kommunikációképes angoltudás szükséges),
és gépészeti szerelő munkakörbe. A munka rendszeres (1-3
hetes) távollétekkel jár, hazai külföldi projekteken.
Feltételek: gépészeti és/vagy villamossági-automatizálási
ismeretek, jogosítvány. Jelentkezését szakmai önéletrajz
leadásával várjuk a caliper@caliper.hu címre. Bővebb információ a +36(28)510-985-ös telefonszámon.
+Februárban nyíló „Gödöllői Curves fitness klub csak
nőknek”, női munkatársat keres összetett edzői, marketing
és értékesítési feladatok ellátására, rész munkaidőben, váltott műszakban. Betanított munka; vidám, energikus személyiség és pozitív kisugárzás alapfeltétel. Akik jelentkezését
várjuk!: - tartós, biztos munkahelyet keresők; - vidám,
kedves és kreatív hölgyek; - január 7-i munkakezdés; - minden korosztály érdekelt; - komolyan veszik a munkát, SZERETNÉNEK DOLGOZNI! Csak fényképes önéletrajzokat
várunk e-mailben: csizmadia.eva@amv.hu !
+NC forgácsolókat Skoda 160-s gépre, marósokat, légszerszámos karbantartókat, 135-136-os hegesztőket és szerkezetlakatosokat keres budapesti munkahelyre. Szállás biztosított.
70/384-7138, 70/366-3401, range3838@gmail.com

+CNC szakembereket keresünk betanulási lehetőséggel megmunkáló központra (Mazak) ill. köszörűsöket (palást-, sík-) és
CNC horizontosat tatabányai munkahelyre. Szállás biztosított.
70/384-7138, 70/366-3401, range3838@gmail.com
+Szakképzett óvónő gyermekfelügyeletet vállal minden
hétköznap. Tel: 06-20-536-1325
SZOLGÁLTATÁS
+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme?
Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.:
+36-30-851-8763
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*A belvárosban 2004-ben épült, 60 nm-es,
amerikai konyhás, 2 szobás, igényes földszinti
lakás bútorozottan hosszútávra bérbeadó.
Bérleti díj:95 ezer Ft/ hó+ rezsi.
*Az Erzsébet- park közelében, felújított, 2. emeleti,
61 nm-es, 2 szobás, erkélyes lakás, világos, tágas
helyiségekkel, tárolókkal eladó. Iár: 12,2 mFt.
*A Királytelepen két utcára nyíló, 1262 nm-es, 22
m széles, (30 %- a beépíthető) közművesített,
megosztható építési telek eladó. Irányár:17 mFt
*Szada és Veresegyház határán 2005-ben épült
nappali + 3 szobás, két fürdőszobás földszintes ház garázzsal 912 nm-es, ősfás telken
sürgősen eladó. Irányár: 29 mFt.

Fogyás és alakformálás új módszerekkel Gödöllőn!
Elismerő pillantások a másik nem részéről,
örömteli pillanatok a tükör előtt: ki ne vágyna
erre. Elérni nem könnyű, biztos te is sokat dolgoztál már ezen… De nekünk gödöllőieknek
nagy szerencsénk van.
Városunkban egy olyan új kezdeményezés
indult, ami az egész országban rendhagyó. Egy
új stúdió, ahol nem csupán modern gépeken
edzhetsz, hanem komplett életmód programot
dolgoznak ki neked. Egy felmérés és alapos
kikérdezés után orvos és dietetikus segítségével
összeállított programot kapsz, mely a mozgástól
kezdve szokásaidon át az étkezésedig mindent
érint. A mozgást a stúdióban meg is valósíthatod. Melyek ezek a legmodernebb módszerek,
melyeket az alakformáláshoz vagy a fogyáshoz
használ az EXA Stúdió?
Flabélos Gödöllőn
Bizony sokan járnak be Budapestre, és veszik
igénybe ezt forradalmi új gépet és eljárást.
Ezentúl az EXA Stúdióban is kipróbálhatod, és
használhatod!
Újra Vibro Training TRX és Kettlebell edzés
Gödöllőn is!
Korábban már működött testvibrációs testedzés
Gödöllőn, de a tulajdonos budapesti volt, nem
tudta távolról eredményesen üzemeltetni ezt a
fantasztikus edzést segítő gépet. Ha edzéseidet
vibro traineren végzed el, egy 30 perces edzés
1,5 óra edzésnek felel meg, eredményét
hamarosan centikben is érezni fogod! A vibro
edzést lehet TRX edzéssel Kettlebell edzéssel is
kombinálni, mely mind nőknek, mind férfiaknak ajánlott!

Kavitációs ultrahang - a kés és
fájdalom nélküli
zsírleszívás- férfiaknak nőknek
egyaránt!
A
kavitációs
ultrahangról sok
félét lehet hallani.
Van
akinek
brutális gyorsan 1-3 kezelés sok centimétert
lekap a kívánt testrészről, de van aki
panaszkodik, hogy semmit sem használt. Az
EXA stúdió tapasztalt, szakképzett testkezelői
mindkettőnek tudják az okát! Ha nem szakszerűen végzik a beavatkozást, valóban nem ér
semmit, de a gyakorlatban kidolgozott EXA
módszer biztos sikerhez vezet!
Férfiakat és nőket is várnak!
Az EXA Stúdióban célodnak megfelelően
alakítják ki a programot: fogyni vagy izmosodni, esetleg hízni szeretnél, mindezt az
egészséged maximális figyelembe vételével,
akkor keresd őket itt: www.enportal.hu és a 0670-3314-914-es telefonszámon!
A tökéletes karácsonyi ajándék!
Az új évet új, egészséges élettel kezdeni - mi is
lehetne szebb ajándék! Ha valakinek szeretnél
igazán örömet okozni vegyél neki karácsonyra
EXA Varázskártyát, mellyel részt vehet kezdeti
állapotfelmérésünkön, és azt első havi programot is végigcsinálhatja! Egészség és szépség
– ezt kapja tőled, nagyon fog örülni!
(x)

14 Gödöllői Szolgálat

2012.

december 12.

Megújul az élelmiszeráruház Palotakerten
A Match áruházlánc
Magyarországról
történő kivonulása következményeként a
palotakerti élelmiszer-áruház a Gödöllő
COOP Zrt. tulajdonába került. A 100%-ban
magyar tulajdonú cég részéről, Dr. Dúl
Udóné vezérigazgató elmondta, hogy az
áruház korábbi körülményei szükségessé
tették, teszik a bolt jelentős átalakítását,
megújítását, hogy az valóban, újra a vevői
igényeknek méltó lehessen. Az üzlet átalakulása több ütemben zajlik majd, az első
fázisban, az elkövetkező napokban a forgalmazás alapvető körülményei újulnak
meg, valamint megújul és szélesedik a termékválaszték, így 2012. decemberétől már
a COOP üzletlánc választékával, akcióival
és hosszabb nyitva tartással találkozhatnak
majd a vásárlók az üzletben. A következő,
2013. januártól kezdődő fázisban pedig egy
nagyobb energetikai és átfogó esztétikai
fejlesztés következik, mely várhatóan a
következő év közepéig valósul meg. A cég
tájékoztatása szerint a lakosság igényeit és
kényelmét figyelembe véve az átalakulás
ideje alatt is, folyamatosan biztosítani fogja
a bevásárlási lehetőséget.
(x)

HÁZHOZ MEGYEK
HÉTVÉGÉN IS!

ÁRAK:
NŐI HAJVÁGÁS:
rövid:
2.800.félhosszú: 3.000.hosszú:
3.300.-

FÉRFI HAJVÁGÁS:
hajvágás:
gépi:

1.700.900.-

GYEREK HAJVÁGÁS:
1.400.-

NAGY SZILVI • (06 70) 523 7394

+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430341,30/211-9388.
+Kezdje a karácsonyt nagytakarítással! Szőnyeg – kárpit –
ablaktisztítás kedvező áron. Külön-külön is. Három az egyben olcsóbb. Pontos, precíz munka. Forduljon bizalommal
hozzám: 06-20-3671-649
+Gyorsszolgálat! Hűtőgép, villanybojler, villanyszerelés,
duguláselhárítás 0-24-ig, 2órán belül. 70/264-3660
+Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2órán belül. Tel: 70/264-3660
+Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 70/264-3660
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás, benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Talpmasszázs. 30 év szakmai háttér. Óvakodjon a házaló,
feketén dolgozó kontároktól! Bárándi József 20/532-7275
+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, csatornázás,
csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK, fagyasztók, mikrók javítása
garanciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/522-1258
+IRODAI SZOLGÁLTATÁS! Magánszemélyeknek, kis és középvállalkozások számára! Szakdolgozatok gépelése; szabályzatok
elkészítése egyénre szabottan. Érdeklődni: SOMA Optimus Kft.
Gödöllő, Dózsa György út 18. I/2. Tel.: 0620/593-2535
+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+KÖNYVELÉS egyéni vállalkozók, Kft-k, Bt-k részére.
Kappa Consulting Kft. Tel: 20/329-5527, e-mail:
info@kappaconsulting.hu
+ÉRINTÉSVÉDELMI, EBF, EPH, VILLÁMVÉDELMI mérések,
jegyzőkönyvek készítése mind a régi, mind az új (2011. októberi)
OTSZ szerint. Tel: 30/967-2654, e-mail: akrovill@gmail.com
+PARKETTÁS MUNKÁK: csiszolás, lakkozás, javítás, lerakás. Tel: 06-30-9488-909
+FÜLAKUPUNTÚRÁS FOGYASZTÁS! Fogyjon havi 4-5 kg-ot
biztosan és mellékhatás mentesen a gödöllői Mályvavirág
Természetgyógyászati rendelőben. Számos természetgyógyászati kezeléssel (Reflexológia, Fitoterápia, Mágnesterápia,
stb.) várom vendégeimet. Bejelentkezés: 0620-571-0832
+SZEMÉLYI KÖLCSÖN: egyszerűen, gyorsan, korrekten,
rövid átfutási idővel. Tel: 30/986-7038
+Gödöllői varróműhely várja már meglévő és új vásárlóit
egyedi készítésű karácsonyi ajándék ötletekkel: mikulás
zsákok, adventi kalendárium, karácsonyi dobozkák, piperetartók, gyermek és felnőtt kötények, táskák, szatyrok.
Egyéb szolgáltatások: nadrágfelvarrás 500,-, függöny,
terítőszegés 120,-Ft/fm. Cím: Kossuth L. u. 26. (Fenstherm
Bemutatóterem) 06-30-42-88-666
+TAKARÍTÁS! Lépcsőházak, lakások, családi házak,
intézmények és irodák takarítását, ablaktisztítását vállalom!
Számlát tudok adni. Tel: 30/8590-626, e-mail: vargatakaritas@
citromail.hu
+GÉPELÉST, szövegszerkesztést, valamint weboldalra
adat- és képfeltöltést vállalok. Tel: 06-20-597-4742
+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás,
burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: 20/628-8185
+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel: 20/9133-165
+Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok,
vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
OKTATÁS
+TANULJ ANGOLUL INGYEN! Hamarosan uniós forrásból is
finanszírozhatod az angol nyelvtanulásod a Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretén belül. Regisztrálj
bővebb információért itt: www.oktatars.hu/ingyen
+ANGOL beszédkészség fejlesztő tanfolyam középfokon: hétfő
vagy szerda: 18.30-20.00. TELC nyelvvizsga felkészítő:
csütörtök: 17.45-20.00, egyéni órák egyeztetett időpontban.
www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com, Mobil:30-224-75-63.
+3. osztálytól felsőfokig. Angol kezdő nyelvtanfolyam kicsiknek, januártól. Szülők tájékoztatása személyesen,
egyeztetett időpontban. Tel: 30-224-75-63. E-mail: toptan1999@gmail.com.
+MENCELUS Nyelvstúdió: beszédcentrikus ANGOL középhaladó (INTERMEDIATE) tanfolyam indul minden péntek
délután. Kiscsoportos oktatás. Folyamatos csatlakozási
lehetőség. Tel: 06-30-374-6545 www.mencelus.com
+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten minden korosztálynak. ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE nyelvvizsgára, közép és emelt szintű érettségire felkészítés. Egész
nap. Érd: 30/611-0036 KOLLARICS KATALIN
+INGYENES, 90-120 órás ANGOL és NÉMET nyelvtanfolyamok felnőtteknek a TÁMOP 2.1.2/12-1-2012-0001
"Idegennyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése" program keretén belül, EU-s FORRÁSBÓL. Előregisztráció már
folyamatban! I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel:
28/511-366, 20/556-2653, info@ili.hu. (Ny.sz:13-0295-04)
+MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és
középszintű érettségire való felkészítést vállal gödöllői
középiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése is!
20/380-2268 (du., este hívható)
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A víz, mint közös érték

+GÉPÍRÁSOKTATÁS kedvező áron, egyéni ütemben.
Hatékonyabban, gyorsabban szeretné munkáját végezni?
Tanulja meg a tízujjas vakírást! Tel: 06-20-597-4742

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

ADÁS~VÉTEL

+Azonnali készpénz fizetés mellett elcserélem kifogástalan
állapotú, négy éves Opel Astra 1.4. Enjoy típusú autómat,
más hasonló kategóriájú, legfeljebb egy éves használt
személygépkocsira. Tel.: 30/6342-172.

+Minőségi, olasz, extraszűz olívaolaj a Garda-tó mellől
eladó. 1liter 2eFt. Érd.: 0630 8518 763

+Eladó 1991-es évjáratú Renault Clió Gödöllőn. Érd:
20/532-7275

+KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

EGYÉB

+KÖNYVEK. Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. Nem vagyok kereskedő. Tel: 20/956-4084
+DIÓBÉL 2.100,-Ft/kg és 2 hónapos NYULAK 1.000,-Ft/db
áron eladók. Tel: 06-30-972-0652
+ALMA VÁSÁR! Újra várjuk régi és új vásárlóinkat csányi
almáinkkal (télálló). Fajták: Idared, Jonatán-starking keverék (KR:11), zöldalma, apró alma (vegyes), léalma (vegyes).
Cím: Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: 28/411-298, 20/435-9650
+TÜZÉPRŐL SZÁRAZ TÜZIFA ELADÓ. AKÁC hasítva:
2.200,-Ft/q, kuglizva 2.000,-Ft/q. TÖLGY hasítva: 2.100,Ft/q, kuglizva 2.000,-Ft/q. Digitálisan mérlegelve. 06-20911-2598, 06-20-522-9185.
+Ülőgarnitúra (3+2+1) kihúzható ágyrésszel, vízzel
tisztítható huzattal, terrakotta színben eladó. Iár: 120.000,-Ft
(a jofogas.hu –n a képek megtekinthetők). Tel: 30/9641-437
+Eladó 3db gyerek fotelágy szivacsból új 5.000,-Ft/db,
kondipad 8.000,-Ft, 20-as kerékpár 5.000,-Ft, hintaló
4.000,-Ft, fiú-lány játékok, sokfélék 5 évesig. Alacsony
árban. Lány cipők-csizmák 34-ig. Bármikor megnézhető. G.
Erkel u.4. 70/619-9079, 30/418-7206
+Eladó 1db 24-es, 1db 26-os montenbike kerékpár, metálkék
színűek. 1db Karancs 4 égőfejes, palackos gáztűzhely jó
állapotban. Helyileg Gödöllőn. Érd: 30-771-5184

+ELTARTÁSI vagy életjáradéki szerződést kötnék –
külföldön élő vallásos fiam részére – idős hölggyel vagy
úrral. Tel: 06-30-992-8876
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, virág-, hárs-, erdei-, ámor-, gesztenye-, repce krém-,
selyemfű-, lépesméz, virágpor, propolisz kapható. 3kg fölött
házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+Gyerekruha és játék BÖRZE! 2012. 12. 15-én a Kossuth L.
utcában, Tűztorony mellett az UDVARBAN! Minőségi játékok,
járóka, autósülés, babahinta, hordozó... Érd: 06-30/250-7681
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! „Méz 2012” 1800,-Ft +üveg, 720
ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok.
Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
+HÚSFÜSTÖLÉST VÁLLALOK. VENNÉK vezetékes
gáztűzhelyet, rotációs kapát (üzemképtelent is).
Csontszáraz tüzifa ELADÓ. Tel: 06-30-569-8137
+Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát, az alábbi
elérhetőségeken tehet bejelentést:

70/866-8415, 20/525-5366

E-mail: bokor.gabriella@lapterjeszto.hu * info@szolgalat.com * szolgalat@vella.hu

Iskolánk, a Gödöllői Szakképző Magániskola
2012-14-ben részt vesz az Európai Unió
támogatásában megvalósuló Egész életen át
tartó tanulási program, Comenius iskolai
együttműködések alprogramjában, melynek
keretében sikeres pályázatot nyújtottunk be a
Tempus Közalapítványhoz, mely a nemzeti és
nemzetközi pályázati programokat kezeli.
Projekt témánk a „Víz, a vízkezelés és a víz
európai értékei a diákok számára” (WAVES),
melynek feldolgozásában iskolánkon kívül
nyolc európai ország iskolája vesz részt.
Görögország,
Törökország,
Ciprus,
Lengyelország, Németország, Belgium,
Spanyolország és Portugália a partnereink a
pályázat megvalósításában.
A program során a víz, mint közös természeti értékünk segítségével valósítjuk
meg a program lényegét, azaz az oktatás
európai
dimenziójának
fejlesztését,
erősítését illetve a nyelvtanulást.
Az iskolák koordinátorai 2012. januárjában
Görögországban, a Kanaliai középiskolában
előkészítő látogatáson vettek részt, hogy
lefektessék a leendő projekt kereteit.
A sikeres pályázat benyújtása után első
közös utunk Németországba vezetett 2012.
október 6-án. A Felsbergi Drei-Burgen
Schule látta vendégül a 14 tanárból és 35
diákból álló csapatot.
Programjaink között szerepelt a közeli Eder
tavi víztározó és múzeum, a Kasseli Bergpark
és egy aquapark meglátogatása, sőt egy „jéghegy” építése az iskola udvarán. Diákjainkat a
helyi családok szállásolták el nagy vendégszeretettel. Megalkottuk a projektünk logóját is,
melyet a ciprusi csapatnak köszönhetünk,
valamint minden ország egy rövid, képes

beszámolót tartott, hogy bemutassa iskoláját
és régióját a projekt nyelvén, angolul.
Az egyes látogatások között az internetes
közösségi oldalak lehetőséget adnak a kapcsolat fenntartására, a közös munkára és a 2
éven át tartó projekt arra is jó, hogy a frissen
kötött barátságok elmélyülhessenek.
A második találkozóra Gödöllőn került sor
2012. december 1-6. között, a nyolc ország
tanárainak részvételével. A látogatás során
fővárosunk két méltán világhírű gyógyfürdőjébe, a Széchenyi és a Gellért
fürdőkbe is ellátogattunk.
Megtekintettük a Fővárosi Csatornázási
Művek Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepét
is, ahol másfél órás angol nyelvű teleplátogatáson vettünk részt.
A következő helyszín a ciprusi Drosia
Gimnázium Larnakán, ahová 2013. február
végén vagyunk hivatalosak, és terveink
szerint négy diákkal és 2 tanárral utazunk.

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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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: DECEMBER 19.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: dr. Bódis Lászlóné, Egyetem tér 3.,
Mihály Anna, Szent János u. 42/B.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Fekete István, Erzsébet királyné krt. 1.,
Tari Tímea, Kossuth L. u. 32.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Zsolnayné Soltész Éva, Kazinczy u. 2.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Pongrácz Csilla, 2252 Tóalmás, Kossuth L. u. 83., Szilágyi
Lászlóné, Százszorszép u. 1.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Ribai Magdolna,
Batthyány u. 88., Tóth Zalán, Dessewffy A. u. 39.

2012. december 12.

