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A 2013-as esztendő kihívásairól, az idei
esztendő eredményeiről és a további tervekről beszélgettünk dr. Gémesi György
polgármesterrel.
(3. old.)
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Sokakat vonzottak az Adventi Kastélynapok rendezvényei a hétvégén. Gyermekprogramok, koncertek és karácsonyi vásár
várta a látogatókat.
(6. old.)

A hétvégén rendezték meg a vívók országos bajnokságát, amelyen Benkó Réka sorozatban negyedszer lett bajnok kard egyéniben.
(8. old.)

Advent harmadik vasárnapján mindenkinek jutott a szeretetből
Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok Szövetsége szervezésében rendezték meg Gödöllő főterén a Betlehemi láng hagyományos átadó ünnepségét.
A Születés Temploma örökmécsesén
meggyújtott lángot cserkészek vitték el
Bécsbe, ahonnan a Lokálpatrióta Klub
elnöke, Pelyhe József hozta el Gödöllőre, hogy a települések vezetői és képviselői meggyújthassák a maguk mécsesét, illetve bárki lángot „vehessen”.
A lángot először 2008-ban hozták el
Gödöllőre, s azóta Gémesi György polgármester, a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége elnöke kezdeményezésére
innen jut el a nemzet távolabbi részeibe.
Az idén is meghívást kaptak Gödöllőre
a Magyar Önkormányzatok Szövetsége
tagjai, és a környező települések vezetői, hogy elvigyék a betlehemi lángot az
ország valamennyi részébe.
Az elmúlt vasárnap, ádvent harmadik vasárnapja, az öröm vasárnapja délutánján Lukács Lilla Réka énekére, a
Felkelék én című moldvai karácsonyi
népdal dallamaira hozták be a lángot a
városháza előtti főtérre. Az ünnepségen
Gémesi György köszöntötte a megjelenteket. Az eseményen elmondott beszédében arról szólt, hogy szeretnénk viszszaadni a karácsony és a születés ünnepének hagyományos tartalmát. Hiszen
nem a vásárlásról szól a karácsony, még
csak nem is az ajándékozásról, hanem ar-
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Megérkezett Betlehemből a Békeláng

Lemondott Fábián Zsolt

Januárban választás
Január elsejével lemondott alpolgármesteri tisztségéről dr.
Fábián Zsolt, aki 1990-től
2002-ig, majd 2004-től 2006-ig
volt a város alpolgármestere,
2010-től pedig külsősként töltötte be ezt a tisztséget, közte
pedig főtanácsadóként segítette a munkát.
Fábián Zsolt döntését a képviselőtestület december 13-i ülésén jelentette be dr. Gémesi György polgármester. Helyettesének több mint húszéves
munkáját megköszönve Gémesi
György elmondta, a képviselő-testület január 2-án reggel 8 órakor tartandó ülésén tesz javaslatot az új alpolgármester személyére.
(A képviselő-testület üléséről szóló
összefoglaló a 2. oldalon olvasható.)

ról, hogy Megváltó jött a világra. Mint
mondta, szeretnék, ha a békeláng minden otthonba eljutna.
A Betlehemi Békeláng-akciót immár
több mint két évtizede szervezik meg,
amibe évről-évre egyre többen kapcsolódnak be. Az ENSZ 1986-ot a Béke
Évének nyilvánította, azóta minden esztendőben Bécsből – cserkészek kíséretében – rendszerint egy-egy különleges

gyermek indul Jézus születésének helyszínére, hogy a jászol helyén épült templomban, a Születés Templomában található örökmécsesről lángot vegyen. Lámpásba zárva viszik azután repülővel
Bécsbe, ahol nagyszabású ünnepség keretében veszik át az egyes országok,
nemzetek cserkészküldöttségei.
A rendezvényen természetesen nem
csak a meghívottak, hanem mindenki

meggyújthatta a saját maga hozott mécsest, gyertyát. Sokan érkeztek lámpásokkal, és nem csak saját otthonukba
vitték el a lángot, hanem barátaiknak,
ismerőseiknek is tovább adták/adják.
A Gödöllői Adventi Napok részeként
megtartott rendezvény ünnepélyességét
a gödöllői általános iskolások előadása
tette teljessé.
(folytatás a 6. oldalon)
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Képviselő-testületi ülés – Állami döntések késlekedése hátráltatja az önkormányzat munkáját
gel kidolgozzák.

pülések részére minél több és gazdagabb,
a turizmus erősítését szolgáló program
kínálatát. Az interpellációra adott választ
a képviselő nem, a képviselő-testület viszont elfogadta.

Helyi autóbusz-közlekedés: további
tárgyalások
Fedezet hiányában eredménytelennek
nyilvánította a képviselő-testület a helyi
autóbusz-közlekedés ellátására kiírt pályázatot, egyben felhatalmazta a polgármestert, hogy pályázaton kívül kössön
szerződést a szolgáltatás 2013. évi ellátására. A Volánbusz Zrt. mint egyedüli
pályázó ajánlata az inflációt jelentősen
meghaladó mértékű emelkedést jelentett
volna a szolgáltatás finanszírozásában.
Az állam teljesen kivonult a helyi buszközlekedés támogatásából. Mint elhangzott, az évi pár millió forint pályázható
forrás lehetősége is megszűnt az önkormányzatok számára.

Külterületi telekadó
Jövőre a magánszemélyek tulajdonában
lévő külterületi telek esetében négyzetméterenként 50 forint telekadót kell
fizetni.
A helyi adókról szóló törvény módosítása a telekadó tárgyi hatályát a törölt
művelési ágú külterületi telkekre is kiterjesztette. Ennek megfelelően módosította a helyi adókról szóló rendeletét a
képviselő-testület. Az adózás alá vonandó telkek a város peremrészén helyezkednek el, lényegesen kisebb értéket
képviselnek a belterületi telekingatlanoknál. Az utóbbiak után fizetendő 100
Ft/m2 adómérték felét állapította meg a
külterületi telkekre a képviselő-testület.

Év végi elismerések a munkáért
A képviselő-testület kétheti átlagos bérkeret kifizetésére biztosított forrást a városi intézmények dolgozói számára. Az
intézményvezetők differenciáltan oszthatják fel az összeget az elvégzett teljesítmények alapján. A polgármester, az
alpolgármesterek, az intézményvezetők
és az önkormányzati gazdasági társaságok vezetői egyhavi bérnek megfelelő
jutalomban részesülnek.

Ingatlancsere
A képviselő-testület jóváhagyta a korábban a „kis Damjanich Iskolának”
helyet adó Szabadság út melletti önkormányzati ingatlan és a szomszédságában található, Damjanich utca 113.
szám alatti, a Máriabesnyői Római
Katolikus Egyházközség tulajdonában
lévő ingatlan értékkülönbözet nélküli
cseréjét. Vörös István képviselő feltette a kérdést, nem lehetne-e kikötni,
hogy mennyi ideig nem értékesítheti
az ingatlant az egyház, mert mi lesz
akkor, ha azt rögtön eladja?
Ezzel az önkormányzat vagyonát kívánom védeni, magyarázta kérdését a
képviselő.
Nem feltételezem, hogy az egyházközség eladná az ingatlant, hiszen jelenleg is közösségi célra használja azt
és pályázni kíván a felújítására. Ezért
kérte a cserét. Nagyon szépen berendezték az üresen álló épületet és nem
feltételezi, hogy az ingatlant a máriabesnyői egyházközség „rafinált üzleti
szándékból” értékesíteni kívánná,
mondta a polgármester.
A Kapucinus rend a közeljövőben
visszakapja használatba a Nagyboldogasszony Bazilikát és a hozzá tartozó épületegyüttest. Ezzel a Máriabesnyői Egyházközség ingatlanhasználata az ingatlanegyüttes vonatkozásában
korlátozódni fog. Így az Iskola közi
épületekre egyre inkább szüksége lesz
az egyházközségnek, a közösségi terek kihasználtsága várhatóan növekedni fog. Az egyházközség az épületek felújítására pályázhatna, de a pályázat csak tulajdonosként nyújtható
be.
lt

Jövőre még takarékosabb költségvetés készül
Bizonytalanság jövőre
Példátlan bizonytalanságban élik az önkormányzatok az év utolsó napjait. Még
nem vette át az iskolákat az állam, nem
tisztázottak teljesen az önkormányzatok
feladatai, így kiadásai sem, tájékoztatta a
képviselő-testületet a december 13-i ülésen a polgármester. Ezért a jövő évi költségvetési koncepciót a korábban megszokott részletességgel még nem lehetett
elkészíteni. A város hatmilliárd forintot
meghaladó tervezett bevételének a húsz
százalékát sem éri el az állami támogatás, a többi saját bevétel. A lakosok személyi jövedelemadójából már semmi
sem marad helyben és a gépjárműadó bevétel 60 százalékát is elvonja az állam.
A képviselő-testület a költségvetés előkészítéséhez hozott döntéseket. E szerint
az önkormányzati fenntartású intézmények gazdálkodási jogköre a polgármesteri hivatalhoz kerül. A múzeum közalkalmazotti létszámát január 1-jétől 7 főben határozták meg. A Városi Könyvtár
és Információs Központban húszan dolgozhatnak. A képviselő-testület úgy döntött, hogy az iskolák működtetési feladatait ellátó technikai személyzetet január
1-jétől továbbfoglalkoztatja. Mindezek
mellett javaslat készül az egységes létesítmény-gazdálkodási rendszer bevezetésére, a városüzemeltetéssel összefüggő
feladatok racionálisabb ellátására, az önkormányzati intézmények és társaságok
munkavállalói létszámának felülvizsgálatára és a szükséges létszámcsökkentésre.
Kinek presztízs…?
Nagy vitát keltett Futás Levente hozzászólása az önkormányzati hitelkonszolidáció kapcsán. Mint fogalmazott, „reméljük, hogy Gödöllő várost is fogja
érinteni, bár rengeteg presztízsberuházás
volt benne, ami nem feltétlenül önkormányzati feladat”.
Ha a város hiteleinek 40 százalékát átvállalja az állam, az évi 150-200 millió forinttal csökkenti a kiadásainkat. Értékes
ez a segítség, de az utóbbi években jóval
nagyobb forráskivonás történt, válaszolta Gémesi György. (Mindemellett például az elmúlt tíz évben évi 200 millió
forintot kellett befizetni az állami költségvetésbe Gödöllő jó adóerő képessége
miatt.) Ha Futás Levente presztízsberuházásnak tartja az iskolaépítést, a vízelvezetést, az út- és járdaépítést, akkor
annyiban van igaza, hogy azok valóban
emelték Gödöllő presztízsét. Az ellenzéki városatya ezután a szálloda és a főtér
kialakítását jelölte meg presztízsberuházásként.
A szálloda egy romos épület felújítása révén – ha a vártnál kevesebbet is –, de bevételt hoz és további forrásokat generált
több
milliárd
forint
értékben,
hangsúlyozta a polgármester. Ide értendő
a főtér megújítására és a lovarda rekonstrukciójára elnyert támogatás. Az európai
uniós pénzt elnyert Főtér projekt a főtér
megújítása mellett a Művészetek Házának a korszerűsítését is magában foglalta. Ahogyan a Lovarda felújítása, úgy a
Főtér projekt nélkül sem lehetett volna
Gödöllő otthona az európai uniós elnökségi időszak számtalan eseményének.
Mindezért tehát ezek a beruházások valóban presztízst emelő fejlesztésekként
valósultak meg. Az elnökség elmúlt, de
itt maradt a főtér, amit az idén a Virágos
Magyarországért versenyben hazánk
legszebb főtereként díjaztak, majd Pest
megye is elismerését fejezte ki a beruházásért.
A P+R parkoló ügyben a MÁV illetékes
A VÜSZI Kft. régóta felkészült a vasútállomáson nyáron átadott P+R és B+R
parkolók üzemeltetésére. Ám az üzemeltetéshez szükséges engedély továbbra is
hiányzik. Mint azt a polgármester mond-

ta az önkormányzat csak a pályázatot adta be, majd kifizette az önrészt, de az
építkezést már a MÁV bonyolította, s neki kellett beszerezni az engedélyeket, így
a működési engedélyt is, ami késik.
Hozzátette: a Királyi Váró esetében a felújítást is az önkormányzat bonyolította a
Norvég Alap támogatásából. S noha csupán négy hónap volt a kivitelezésre, a
munka elkészült és a pályázat minden
eleme rendezett, a projekt lezárult. Ez is
jó példája annak, hogy a helyi önkormányzat sokkal hatékonyabban és rugalmasabban képes helyi fejlesztéseket
megvalósítani, mintha azt távoli központból vezérelnék.
Lesz-e étkezési támogatás?
A Kalória Kft. jövő évi gazdálkodásában
másfél millió forint költségemelkedést
okoz a tranzakciós díj bevezetése. Nagy
kérdés, hogy az iskolák államosítása után
a több száz új munkáltatóhoz kerülő közalkalmazott kap-e étkezési támogatást, és
ha igen, akkor azt hol használja fel? Az is
kérdéses, hogy miként alakul a balatonlellei gyermeküdülő kihasználtsága az ismert elszegényedés közepette.
Távhő Kft: Ki fizeti meg a költségeket?
Az önkormányzat a távhőszolgáltatás ellátása során azt az elvet képviselte és
képviseli ma is, hogy mindenkinek ki
kell fizetnie a felhasznált energiát. A rászorulóknak szociális támogatással lehet
segíteni. A szisztémába jövőre már két
ponton nyúlnak bele. Az első: a szolgáltatás árát nem az önkormányzat, hanem a
Magyar Energiahivatal határozza meg. A
kormány legújabb döntése szerint pedig
a távhő díjakat 10 százalékkal csökkenteni kell. E kampány ízű intézkedés után
viszont megmarad a kérdés: ki fizeti meg
a költségeket? Az amortizációt, a felújítás, a váratlan üzemzavarok elhárításának számláit? Eddig is patikamérlegen ki
volt egyensúlyozva a Távhő kft. gazdálkodása, aminek eredményét mindig
visszaforgatták a működésbe. A fenti
döntések miatt a jelenlegi számok alapján százmillió forintos hiány keletkezhet
a távhő-szolgáltatónál úgy, hogy ebbe
még nem számítjuk bele a közművezeték-adót.
Jövedelmezően működhet a szálloda
A G-Magistratus Szálloda Zrt. üzleti
koncepciójának kialakításakor arra törekszik az önkormányzat és a cégvezetés, hogy miután az eredeti, 2005-ös
terv a mai piaci viszonyok között nem
teljesíthető, az önkormányzatnak fizetendő bérleti díjat olyan reális mértékűre
csökkentsék, ami mellett a szálloda nyereségesen üzemeltethető. A fideszes képviselők minden alkalommal kritikával illetik a volt községháza felújításának folyamatát, a szálloda működtetése során
keletkezett nehézségeket. A kritikával
most is éltek, Gémesi György kérésére
azonban Vörös István megígérte, elfogadja a beruházás elszámolásával kapcsolatos jogvitában megszülető bírósági
döntést.
A községháza felújítását, a szálloda létesítését a polgármester ezúttal is helyes
döntésnek értékelte. A beruházás ugyanis
többletbevételt generált – hiszen e nélkül
elképzelhetetlen lett volna a főtér megújítása –, szolgáltatást lát el, a város vagyonát gyarapítja és előmozdítja a helyi
gazdaság fejlődését.
Újraválasztották a Művészetek Háza
igazgatóját
Egyhangú szavazással január elsejétől öt
évre újra megválasztotta a képviselő-testület Kovács Balázst, a Művészetek
Háza Gödöllő Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatójának. A pályázati kiírásra Peseiné Horváth Kinga Ildikó is jelentkezett.

Vezetőváltás az Erkel Iskolában
December 31-i hatállyal saját kérelmére
visszavonta Putz Norbert igazgatói
megbízását az Erkel Ferenc Általános Iskolában a képviselő-testület és közös
megegyezéssel megszüntette közalkalmazotti jogviszonyát. Az iskola vezetői
feladatainak ellátásával Varga Ildikó
igazgató-helyettest bízták meg 2013. július 31-ig.
Vasúti átjáró: más megoldást kér a
város
Felkéri a képviselő-testület a Nemzeti
Infrastruktúra-fejlesztő Zrt-t (NIF Zrt.),
hogy vizsgálja felül a Budapest-Hatvan
vasútvonal átépítésének Gödöllőt érintő
terveit. A Köztársaság úti vasúti átjáró
felüljáróval történő kiváltásának koncepciója mellett dolgozza ki a déli elkerülő
út megépítésének, az egyetemi elkerülő
út megvalósításának, a Köztársasági úti
átjárót kiváltó gyalogos-kerékpáros aluljáró létesítésének és az Esze Tamás utcai
gyalogos átjáró kialakításának a terveit.
A november 26-án megtartott lakossági
tájékoztatón elhangzott, hogy a vasútvonal korszerűsítése során tervezett nagyobb állomásméret és a sűrűbb vonatközlekedés miatt a vasúti átjárót mindenképpen le kell majd zárni, ezért az átkeléshez más megoldást kellett tervezni és
a választás a felüljárós megoldásra esett.
A lakosok többsége nem tartotta anyagilag kárpótolhatónak az érintett ingatlanok érték-csökkenését, a felüljáró miatti
látványbeli, városkép-esztétikai, zajhatásbeli változásokat, valamint a közeli
keskeny utcák forgalmának emelkedését. Futás Levente képviselő elmondta,
nem tudják támogatni a felüljáró építést.
A polgármester a lakossági fórumon elhangzott észrevételeket meghallgatva
tett javaslatot az alternatív megoldások
kidolgozására. A déli elkerülő út megépítése esetén el lehetne hagyni a felüljáró
építést. Az egyetemi elkerülő út létesítésének a megvalósíthatóságát is meg kell
vizsgálni, figyelembe véve a főváros fejlesztési elképzelését a HÉV és Szabadság út szintbeli keresztezésének megszüntetéséről.
Az önkormányzat a fenti megoldások
mellett kezdeményezi a megszűnő Köztársasági úti átjárót kiváltó gyalogos-kerékpáros aluljáró megépítését, továbbá jó
megoldásnak tartja az Esze Tamás utcai
gyalogos átjáró létesítését is. A város akkor kaphat megfelelő képet a megoldási
lehetőségekről, ha az említett változatokat a felüljáróhoz hasonló részletesség-

Interpelláció
Beszéljenek a tények! címmel a polgármesterhez címzett interpellációt nyújtott
be Vörös István képviselő azzal kapcsolatosan, hogy az előző ülésen a város vezetője elmondta, a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. következő taggyűlésén kezdeményezni fogja
az egyesület irodahasználatának áttekintését, miután az közel egy évig nem volt
nyitva. A képviselő interpellációjában kifejtette az egyesület tevékenységével
kapcsolatos ismereteit, tájékoztatást
adott az egyesület működéséről is.
Válaszában a polgármester közölte, a
GKRTE részéről olyan együttműködési
ajánlat illetve programkínálat nem érkezett az önkormányzat számára, amelyről
érdemben tárgyalni lehetne.
A Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás
az új önkormányzati törvény módosításával megszűnt és valószínű, hogy a turisztikai együttműködés kereteit is újra
kell tárgyalni.
Válaszát befejezve Gémesi György tisztelettel felkérte Vörös Istvánt, mint a
GKRTE Felügyelő Bizottságának elnökét, hogy szorgalmazza az egyesület regionális szerepkörének betöltését, a tele-

Diákdemonstrációk Gödöllőn is
A múlt héten két este is tüntettek a Szent
István Egyetem hallgatói, kapcsolódva a
hallgatók országos megmozdulásához,
aminek közvetlen kiváltó oka az volt, hogy
a kormány két hónappal a jelentkezési határidő előtt döntött a felsőoktatás állami finanszírozású képzési létszámkeretének
drasztikus csökkentéséről. A döntés ellen
felemelte szavát a Magyar Rektori Konferencia is.
December 10-én a diákokat Gémesi György
polgármester fogadta, aki kifejtette, számára, mint ahogyan a szülők részére is, az
a legfontosabb a jövőben, hogy az egyetemeken az oktatás ingyenes legyen. A továbbtanulás lehetőségét nem szabad elvágni a jövő generációja előtt. Két nappal
később a gödöllői kollégiumok előtt kezdődött a Szent István Egyetem Hallgatói
Önkormányzata által szervezett tüntetés.
A hallgatók a Kormányhoz írt levelüket
nem tudták átadni a meghívott Vécsey
Lászlónak, a választókerület országgyűlési
képviselőjének, így átvonultak a főtérre,

ahol Tóth Tibor alpolgármester fogadta
őket, majd egy csoportjuk elindult a fővárosi demonstrációra.
Lapzártakor úgy tűnik, a kormány szerdai
ülésén újabb döntés születhet, amely kedvezőbb lehetőségeket ígér a hallgatóknak.
A Hallgatói Önkormányzatok Országos
Szövetsége érdemi érdekegyeztetést tart
szükségesnek.
Mit kíván a magyar hallgató.
A Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata tiltakozik a Kormány
2012. december 5-i ülésén elfogadott
államilag finanszírozott felsőoktatási keretszámok ellen, melyben a 2012-es évhez
képest mintegy harmadára, a 2012-es

évhez képest közel hatodára csökkentették azokat.
Mi, ezen levél írói nem értünk egyet azzal,
hogy:
1. Az államilag finanszírozott keretszámokat a kormány 10.480 főre csökkentse!; 2. A „tandíjat" bevezessék!; 3. Röghöz
kössék a diplomásokat!; 4. Az intézményi
autonómiát megszüntessék!; 5. Bevezették a Diákhitel2-t! Ez nem más, mint az állami költségek eltolása későbbi időszakra.
Mi, a levél írói követeljük:
0. Hoffmann Rózsa államtitkár lemondását!; 1. A keretszámokat ne csökkentsék a
jelenleginél alacsonyabb szintre!; 2. Első
diploma tandíjmentességét!; 3. A hallgatói
szerződés eltörlését!; 4. A felsőoktatásból
történő forráskivonások tiltását! Az elvonásokat kompenzálják!; 5. A köz- és felsőoktatás átfogó reformját!; 6. Ne korlátozzák az egyetemi autonómiát!; 7. Nagyobb
figyelmet fordítani az oktatók hallgatók általi véleményezésére!
Egyetértünk azzal, hogy a tandíjról NÉPSZAVAZÁS döntsön! Levelünket átadjuk
Magyarország Kormányának!

Kinevezték a Gödöllői Járási Hivatal vezetőjét – Az Állam embere
Lapzártánk után érkezett a hír, hogy dr. Urbanics Gábor kapott kinevezést a Gödöllői Járási Hivatal élére, aki 2006tól mostani kinevezéséig az Országgyűlés Hivatalának főosztályvezető-helyettese volt.
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Évértékelő beszélgetés dr. Gémesi Györggyel

Még fontosabb az összefogás

– Ilyenkor, év végén, mindannyian készítünk egy listát az évről. Visszagondolunk, mi az, amit esetleg másként csinálnánk, s mindannyian reménykedünk abban, hogy a jövő évben a hibáinkat nem fogjuk újra elkövetni. A jövő
év az önkormányzatok számára nem
igazán pozitívan kezdődik...
– Sajnos, az önkormányzati törvény, a
köznevelési törvény, a járások kialakításáról szóló törvény, sok új feladatot, illetve
feladat átrendezést jelent a számunkra,
aminek még itt, az év vége során sincs vége. Konkrétan miről van szó: államosítják
a közoktatást nagy bánatomra. Huszonkét
évi polgármesteri munkám egyik büszkesége volt a gödöllői közoktatás. Egy olyan
modellt sikerült felépíteni ebben a városban, ami mindenki számára követhető lehetne. Ez nem csak a létesítményfejlesztettségében látszott meg, hanem a közoktatás dolgozói, pedagógusok, intézményvezetők, a gyerekek, a szülők együttes
munkájának eredményeképpen olyan felületet tudtunk kialakítani, aminek a következménye az, hogy nagyon magas
színvonalú oktatás folyik Gödöllőn. Ezt
most az állam fogja a saját fenntartói jogosítványaival élve szervezni. Szerintem ez
óriási hiba és ennek biztos, hogy lesznek
következményei, amelyek a közoktatás
színvonalán fognak majd lecsapódni. Azt
gondolom, hogy itt, helyben lehet jól megteremteni azt az összhangot a közoktatás
szereplői között, aminek következménye
a közvetlen kapcsolat, és annak a lehetősége, hogy a körülményekhez képest a leghatékonyabban tudjunk működni.
A másik ilyen dolog a járásoknak a kialakítása. 1986-ban megszűntek a járások,
az akkori rendszer már jól látta, hogy ez
nem jó, s a későbbiek során az önkormányzatokhoz telepítette ezeket a feladatokat, amiket az államigazgatási rendszer
keretein belül szerintem jól láttak el. Jól
működtek az önkormányzatoknál az okmányirodák. Jó szakemberekkel dolgoztunk. Ők most elkerülnek tőlünk. És a bizonytalanságot tulajdonképpen az jelenti
most, hogy nincs december közepén vezetője a járási hivatalnak, nincs vezetője a
tankerületi központnak, ahová harminc iskola tartozik a térségből. Ez így nagyon
komoly működési gondokat jelenthet január 2-án. Ráadásul az egész folyamat
szembe megy azzal, amit Európában tapasztalhatunk. Rengeteg nagykövettel találkozom, illetve a Régiók Bizottsága tagjaként Brüsszelben is kérdezik tőlem, miért megy szembe Magyarország az európai normáknak? Nehéz erre válaszolni.
– Két héttel vagyunk az átalakítás
előtt – a járási vezető még nincs meg, s a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gödöllői tankerületének vezetője
se. Mit éreznek azok az emberek, aki az
okmányirodában dolgoznak vagy az iskolában tanítanak?
– Több alkalommal találkoztam a hivatal dolgozóival és a pedagógusokkal is.
Bizonytalanság van és van egy bizonyos
félelem. Vannak, akik most érzik először
igazán, most tudatosul bennük, hogy mostantól nem lehet bejönni a polgármesterhez az ügyek tekintetében, mert nem hozzá tartozik. Én nem fogom tudni elintézni
az ő problémájukat, és ez azt jelenti ezeknek az embereknek, hogy ma bizonytalanságban vannak. Úgy fognak karácsonyi
pihenőre, szünetre menni, hogy nem látják
tisztán a jövőjüket 2013-tól. Több alkalommal megfogalmaztam egyébként az
interjúimban, hogy a politika rátelepszik
ezeknek a feladatoknak az ellátására. A járási hivataloknál ez egyértelműen érezhető, hiszen maga a járási hivatalvezető politikus, olyan, mint a kormányhivatal vezetője. Ez azért nagy baj, mert az államigazgatás az egy szakmai feladat és szakembereknek kell, hogy ellássák. A közok-

tatásnál ugyanez a helyzet. Ez nagy baj.
Nálunk soha nem volt intézményvezetői
kinevezésnél politikai szempont. Meg kellett küzdenie mindenkinek, hogy elnyerje
a képviselő-testület bizalmát, és ez a küzdelem elsősorban szakmai volt. És fontos
volt az elfogadottság: fogadják el a szülők,
a tantestület és legyen felkészült szakmailag. Onnantól kezdve szolgálja a gyerekeket, a közösséget és a várost. Itt megint
egy más irányba indult el a kiválasztás.
Fotó: Tatár Attila

A hagyományainknak megfelelően lapunk idén is elkészítette az évértékelő interjút dr. Gémesi György
polgármesterrel.
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Közélet

– Sokszor halljuk, hogy azért kell átalakítani a rendszert, mert nagyon sokba került. A mostani átalakítással kevesebbe fog kerülni?
– Országos viszonylatban nem láttunk
számokat. Az lett volna a legjobb, ha leteszik az asztalra azt, hogy holnaptól kezdve
ez százmilliárd megtakarítást jelent, a másik dolog ötvenmilliárd megtakarítást, és
akkor felteszem a kezem, és azt mondom,
hogy, kérem szépen, ezek már olyan öszszegek, amik miatt ezt a kérdést igenis,
más szempontok szerint is kell vizsgálni.
De semmi ilyen hatástanulmány nem készült, és ahogy mi helyi szinten látjuk,
vagy az én ismereteim szerint a Magyar
Önkormányzatok Szövetségén keresztül
látom az országos helyzetet, úgy tűnik,
hogy többe kerül.
– A kormány azt mondja: Mindenkinek meghallgatja a véleményét. Ön,
mint a MÖSZ elnöke, azonban, többször azt mondta, hogy érdemi egyeztetések nem voltak. Most ugyanezt mondják a hallgatói önkormányzatok is. Voltak Önökkel egyeztetések? Ha igen, milyen javaslatokat adtak le, s ezekből
volt-e, amit bevettek a módosításokba?
– Egy picit foglalkozva az egyetemistákkal, azt gondolom nem az a probléma,
hogy átalakítják a felsőoktatást. Ez természetes. Kevesebb a pénz, kevesebb a gyerek, nyilván szűkíteni kell a mozgásteret.
Ami miatt elszakadt a húr, hogy ugyanaz
történt, mint ami az önkormányzatok esetében: nem volt érdemi egyeztetés. Kaptak
egy tájékoztatást a hallgatói létszám csökkentésről, azután egyik pillanatról a másikra kijött egy egészen drasztikus csökkentési szám, amire Pokorni Zoltán is azt
mondta, hogy túlságosan radikális és túl
gyors. Az, hogy egyik pillanatról a másikra előhúzzuk a kalapból, hogy mostantól
csak ennyien mehetnek az államilag támogatott képzésre azt gondolom ez volt a felháborodás oka. Persze a kormány és a miniszterelnök már mást mond… Az Országos Érdekegyeztető Fórumon, amire meghívást kapunk annyi történik, hogy elmondja a kormány a szándékát, ha jó a
hangulat, akkor még elmondhatjuk mi is,
és akkor a végén felállunk, kezet fogunk,
elmegyünk, és az történik, amit ők akarnak. Nincs érdemi egyeztetés. Ilyen az önkormányzatok hitel állományának, adósságállományának átvállalása. Egy nagyon
jó kormányzati szándék van, csakhogy
másfél, két éve, tárgyaltam a Bankszövetségben, kihoztuk a kommunikét, benne
volt a javaslatunk, hogy konszolidációra
szükség van, át kell világítani az adósságállományt, és az alapján meg lehet hozni
azokat a döntéseket, hogy hol lehet a terheket könnyíteni. Kaptam a miniszterel-

nök úrtól az írott levélre egy választ, hogy
menjek a belügyminiszterhez, a pénzügyminiszterhez ha gondom van, tárgyaljanak
az önkormányzatok kétoldalúan a bankokkal. Két hónappal az év vége előtt Kósa Lajosnak eszébe jut, hogy az elfogadott stabilitási törvényben benne van,
hogy bizony, ha nem vállal át az állam ebből az adósságból, akkor az önkormányzatok szépen elkezdenek dominószerűen
csődbe menni, ahol hitel van. Meg lehetett
volna lépni? Igen. Érdemi egyeztetés volt?
Nem. Ha lett volna, túl lennénk az átvilágításon és szép lassan kezdődhetett volna
a konszolidáció úgy, hogy 2013-tól, a stabilitási törvénytől függetlenül, nem mentek volna az önkormányzatok csődbe.
– Említette az adósság-átvállalást. Ez
mennyiben érinti Gödöllőt?
– Gödöllő adósságállománya 6,5-7 milliárd forint. Erre rárakódnak a kamatok.
Ezek szét vannak húzva, közel 20 esztendőre. Ha az arányokat nézzük, ez azt jelenti, hogy ha valakinek százezer a nettó fizetése, abból neki 4-5 ezer forintot kellene
törleszteni havonta. Az adósságot, amikor
felvettük, és most is, a finanszírozás megváltoztatása után, fizetni tudjuk. Az, hogy
az állam átveszi az adósságot – nálunk valószínűleg ez az adósság negyven százaléka lesz – könnyít bennünket, és egy pici
levegőt, mozgásteret ad az igenis megszorongatott költségvetésünk kapcsán. Nem
arról van szó, hogy az állam kegyet gyakorol az önkormányzatoknak azzal, hogy
átvállalja, hiszen az elmúlt tíz évben – és
ebben benne van az elmúlt két esztendő is
– 1100 milliárdos nagyságrendet vont ki
az önkormányzati szférából; és most viszszaad 617-et. Tehát, gyakorlatilag, valamivel több mint a felét. Nem egyszerre, hiszen ez is szét van húzva. Bízom benne,
hogy korrektül lesz lebonyolítva, és Gödöllő számára ez 150-200 milliós kiadáscsökkentést jelenthet.
– Rengeteg pozitív hír jelenik meg a
városról. Ha csak az idei évet nézzük, a
Királyi Váró elnyerte az ICOMOS- díjat, pár nappal ezelőtt a főtér nívódíjat
kapott, előtte pedig Magyarország legszebb főterévé választották. Egy lapban
nemrég az jelent meg, hogy Gödöllő ma
Magyarország kulturális fellegvára.
Mennyi embernek jelent az munkát,
hogy ezt a sikert meg lehessen őrizni?
– Nagyon sok ember munkáját! Ez csapatmunka a szó szoros értelmében. Jó az
együttműködés, egyre harmonikusabb
munkavégzés folyik kulturális területen és
településüzemeltetési területen is. Ez azt
eredményezi, hogy ez a munka elismerést
kap: főtér, kulturális produkciók, építészeti beruházások kapcsán, ami visszaigazolása annak, hogy Gödöllőn jó irányba megyünk. Óriási boldogság, amikor kapunk
egy díjat. Szerintem, mindenki büszke arra, hogy Gödöllő megint ott szerepel az elismerések között. Igyekszünk nem a babérokon ülni, hanem menni mindig tovább.
Akkor tudunk versenyképesek maradni,
ha azt a potenciális lehetőséget, ami a városban rejlik a szakemberek bevonásával
együtt dolgozzuk és alakítjuk ki. Az eddigi
fejlesztések nem látványosság alapján lettek versenyképesek, kaptak díjat, hanem
azért, mert használhatóak, emberközeliek,
az emberek jól érzik magukat benne. Egyre inkább látom, hogy például a főteret,
amit nevezhetünk Gödöllő nappalijának
is, a közösség használja.
– Ez a nappali nagyon szép, de van
rajta egy kevésbé impozáns látnivaló,
ez pedig a városháza…
– Ez is benne volt az eredeti pályázatban, csak ugye kevesebb pénzt kaptunk a
főtér program kapcsán, aminek két fő eleme került megvalósításra, a főtér és a Művészetek Háza. Most már valóban, szégyen, ennek a gyönyörűen változott főtérnek. Annyi bíztatót tudok mondani, hogy
van egy olyan pályázat, aminek kapcsán a
városháza teljes energetikai korszerűsítését, működési feltételeinek javítását tudjuk
megvalósítani, és egy új homlokzatot kaphat. Ezt megpályázzuk, és ha sikerül meg
fog történni. Rajtunk nem múlik.
– Még egy kritika szokta érni a várost, ez pedig a Testőrlaktanya…
– Szeretnénk pályázni ugyanúgy, mint
a Királyi Várónál a Norvég Alapra. Itt csú-

szik a pályázat kiírása. Konzultáltunk a
korábbi, és az új nagykövet asszonnyal,
kész vannak a tervek, bízom benne, hogy
beleférünk a pályázatba, és ha kiírásra kerül, akkor a forrás oldalról is meg tudjuk
teremteni a feltételeit egy felújításnak.
– És akkor egy pozitív kritika: Sokszor hallhatjuk, hogy túl sok a kulturális program, sokszor nehéz döntés –
nem csak a gödöllőieknek –, hogy melyikre menjenek el.
– Azért fontos, hogy folyamatosan jelen legyünk a kulturális területen, mert óriási felület arra, hogy most már nem csak a
város lakóival, hanem országos és nemzetközi szinten is tudjunk kapcsolatot teremteni emberekkel. Nem mindenféle olcsó, műanyagkacsával megtűzdelt vásári
rendezvények vannak, hanem komoly, magas színvonalú programok. Két évvel ezelőtt kezdődött el az úgynevezett kulturális tematikus évek megszervezése. Ilyen
volt a Barokk Év, idén a Híres Hölgyek
Gödöllőn, jövőre a Szecesszió Éve kicsit
megtűzdelve a Jamboree emlékévével.
Idén a hölgyek éve alatt több mint harminc
rendezvény volt, és most először tartottuk
meg nagy sikerrel az Erzsébet-bált. Ez azért nagyon fontos, mert hihetetlen nagy a
verseny az idegenforgalom, a turisztika területén. A város stratégiai célja, hogy turisztikai központtá váljon. És ennek nagyon lényeges része a kultúra. Olyan a kínálat, hogy sokszor választani kell. Azt
gondolom, hogy mi már régen nem csak
Gödöllőt szolgáljuk ki, hanem a térséget,
az országot. A kulturális tematikus évek
visszaigazolása az, hogy a rendezvények
teltházasak, rengetegen jönnek.
– Mint azt már említettük, pár nappal ezelőtt a Pest megyei Megyeházán
Gödöllő főtere Nívódíjat kapott, de
emellett számtalan sportolót is kitüntettek, és az év sportolója is gödöllői lett.
Ön sportember, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagja. A sport menynyire fontos Gödöllőn?
– Nagyon jó sportközösségek, műhelyek vannak, országos és nemzetközi
eredményekkel. Itt említem Deák Nagy
Marcellt, aki most Pest megyében is fantasztikus díjat kapott, s edzőjét Benkő
Ákost, aki szintén nem az első fantasztikus nagy eredményét produkálja a nevelésben, és a sportban. Vagy a vívókat említhetném, de az összes többi sportágat is,
ahol rengeteg gyerek vesz részt az iskolán
kívüli testnevelésben. Az iskolán belüli
testnevelésnél pedig már három éve működik Gödöllőn a mindennapos testnevelés, amit ugye most a kormány is eldöntött. Ehhez most létesítményfejlesztési
programokon veszünk részt. Túl vagyunk
egy közbeszerzési eljáráson, ami a Petőfi
Sándor Általános Iskola tornatermét háromszorosára bővíti. Ez a kosárlabda
sportágon keresztül elérhető TAO-s pénz
volt, több mint 200 milliós beruházás. Beadtuk a pályázatot egy uszoda építésére –
itt Kiss Gergely, háromszoros olimpiai
bajnok szakmai irányításával. Nagyon régi vágya Gödöllőnek egy jó uszoda. Bízom benne, hogy megvalósulhat. És folytatjuk tovább, mert az elképzeléseink között van egy városi kézilabdacsarnoknak
az építése. Ez egy picit odébb lesz. Én azt
gondolom, hogy ez 2014 előtt nem valósítható meg. De mindenütt nagyon lényeges az, hogy a sportolók, a gyerekek betöltik a teret. A már átadott sportcentrum a
Táncsics Mihály úton két pályával, amit
most bővítünk egy műfüves pályával, háromszáz gyermeknek ad lehetőséget, és
százötven felnőttnek. A kosárlabda népszerű Gödöllőn, s bízom benne, hogy a
tornacsarnok ennek a feltételeit mindenképpen adni fogja. Úszni vágyók vannak
Gödöllőn, vízilabda még nem volt, de azt
gondolom, ez is egy nagyon jó irány. Röplabda, vívás, atlétika hagyományszerűen
működik a városban. Itt is kiváló sportolók, edzők vannak, s jó eredmények. És itt
van most már remélem közel az úgynevezett extrém sportok parkja, amihez szintén
fogunk tudni támogatást adni.
– Mint említette, Gödöllő pályázik az
uszodaépítésre, azonban idén bezárt a
strand, amiért elég sok kritikát kaptak.
Nem lehetett volna várni a bezárásával
addig, míg ez az uszoda nem épül meg?

– Fájdalmas döntés volt, én magam is
jártam a strandra. De elérkezett az az állapot, amikor nem tudtuk már vállalni azokat a költségeket, amikkel fel lehetett volna újítani, hiszen nem csak az üzemeltetés
többletköltsége jelentkezett, hanem több
mint tízmilliós igény a rendszer felújítására most idén, és egyébként a következő 2-3
évben az egész rendszerhez hozzá kellett
volna nyúlni. Ez plusz 40-50 milliós felújítási költség. Mivel a gondolkodásunkban már benne volt egy építendő uszodának a kérdése, az volt a döntés, hogy 17
millió forint két hónapra, túl sok. Megértek mindenkit, aki oda járt úszni, de most
egy pici türelmet kérek tőlük, hiszen sokkal jobb körülményeket fogunk tudni biztosítani. És úgy készül, bár az első fázisban ez nem lesz meg, hogy az uszoda mellett ki lehet alakítani nyári strandolásra alkalmas medencéket. Itt még nem tartunk,
most az uszodára koncentrálunk. Én úgy
látom most az esélyeinket, hogy ez meg is
lesz. És egy második fázisban, valamikor,
a külső területén akár strand is lehet.
– Az is óriási elismerés, hogy egyre
nagyobb az érdeklődés a város iránt
külföldön is. Novemberben Bad Ischllel
kötöttek testvérvárosi szerződést. Felvetődik a kérdés, hiszen ez a 15. testvérváros: Szükség van ennyire?
– Ők kerestek meg bennünket, és mi
ennek nagyon örültünk. Sisi jelenti a kapcsolatot, hiszen itt jegyezte el Ferenc József Erzsébet királynét. Nyitottak vagyunk azoknak a településeknek a „bekötésére”, akik valamilyen formában kötődnek a királyi családhoz, hiszen nekünk a
királyi kastély az arculatunkhoz, a mindennapi életünkhöz hozzátartozik. Igen
fontosak a nemzetközi kapcsolatok. Nem
dughatjuk homokba a fejünket, és nem
mondhatjuk azt, hogy mi vagyunk itt Gödöllőn és majd mindenki magától fog ide
jönni. A lényeg nem az, hogy a polgármester elmegy és nagyon jól érzi magát, és jön
a másik polgármester, aki szintén jól érzi
magát. Elsősorban ezt a civil szektorban,
az intézmények, iskolák, gyerekek szintjén kell ápolni. Erre nagyon jó gyakorlatok vannak, ráadásul pályázati pénzt is be
tudunk hozni ebbe a rendszerbe. Ezen a
nyáron tábort szerveztünk több mint száz
gyereknek a testvérvárosokból, de voltak
izraeliek, indonézek is. Az első két nap
még egy kicsit idegenkedve kerülgették
egymást, de a végén sírtak, amikor el kellett válniuk. Nekik többet nem kell magyarázni, mit jelent a tolerancia, a másik
elfogadása. Van olyan lehetőségünk a nemzetközi kapcsolatok kiépítésénél, hogy fiatalokat küldhetünk el Indonéziába. Most
Kínába van lehetőség elvégezni egy egyetemet, megkapja az ösztöndíjat az illető.
Vagy ott van az egyetem kapcsolata Japánnal. Egy viszonylag szűk keretből tudjuk biztosítani ezt a nagyon gazdag nemzetközi életet, és az sem elhanyagolandó,
hogy a nagykövetek Gödöllőre rendszeresen ellátogatnak. Eljönnek a kulturális
rendezvényekre, körülnéznek Gödöllőn,
elmennek a kastélyba, tudunk beszélgetni
velük normális emberi dolgokról. Ez egy
városnak mindenképpen hasznára válik.
– Ha már a jövővel kezdtük, akkor
zárjuk is a jövővel ezt a beszélgetést.
Milyen tervek vannak 2013-ra?
– 2013 nyilván rengeteg kihívást tartogat a számunkra, most az átalakítások kapcsán, aminek nagyon sok negatív vonzata
is lehet. Bízom benne, hogy nem ez fog
megerősödni, hanem az, hogy valóban hatékony segítséget tudunk adni mindenhez.
Bízom benne, hogy erősödik a lokálpatrióta érzés, a közösségteremtés, az együvé
tartozás, hiszen ez rendkívül fontos ahhoz,
hogy az elképzeléseinket meg tudjuk valósítani. Vannak fejlesztési elképzelések,
jó programok, a Szecesszió Éve szintén
újabb kihívásokat tartogat számunkra, és a
kulturális csoportok számára, de tudom
azt, hogy ezzel megint oda tudunk kerülni
az érdeklődés középpontjába, oda fognak
figyelni, talán elnyerünk egy-két díjat is a
tevékenységünk eredményeképpen. Optimista vagyok 2013-at illetően, függetlenül a nehézségektől. Azt kívánom a jövő
esztendőben mindenkinek, hogy legyen
békesség a szívében és a lelkében, és érezze Gödöllőt az otthonának.
(pts-kj)

Ez volt 2012 – Gödöllőn
Január 7.: Nagy siker volt a Hot Jazz
Band és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar évköszöntő koncertje.
Január 16.: Megalakult a Magyar Kerékpáros Klub gödöllői csoportja.
Január 22.: Őriné Nagy Cecília muzeológus és Fodor László zenetanár részesült a Gödöllő Kultúrájáért Díjban.

Február 19.: Röplabda: a TEVA-Gödöllői RC bronzérmet szerzett a Magyar
Kupában.
Március 1.: Tóth Tibor (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) képviselőt választották meg Gödöllő alpolgármesterének.
Március 5.: Gödöllőn rendezték a 40.
kardvívó BEK-et, amin a SZIE-GEAC
csapata a negyedik helyen végzett.
Március 10.: Megnyílt a „Híres Hölgyek Gödöllőn – 2012 A Nők Éve” elnevezésű gödöllői tematikus év; a rendezvénysorozat a Városi Múzeum „A
piros bugyelláris” – Blaha Lujza Gödöllőn című időszaki kiállításának megnyitásával vette kezdetét.

Április 20.: A Királyi Váró épülete
megkapta az ICOMOS (az UNESCO
műemlékvédelmi világszervezete) díját.
Április 21.: A Föld Napja alkalmából
Gödöllő önkormányzata meghirdette a
„Tiszta udvar – Rendes ház” programot.
Április 22.: Mintegy 250-en vettek
részt az első gödöllői Critical Mass kerékpáros megmozduláson.
Május 11.: Településünkön járt a legendás Orient Expresszvonat.

Május 12.: A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület, a Magyar Madártani
Egyesület gödöllői csoportja és a Damjanich iskola közös rendezésben ünnepelte Madarak és Fák Napját az Alsóparkban és a SZIE-én.
Május 19.: Nagy siker volt a Gödöllői
Lokálpatrióta Klub által harmadik alkalommal szervezett kerékpártúra a Hungaroringre.
Június 1.: 10 éves évfordulóját ünnepelte a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ.
Június 8.: Titkok, bálok, utazások – Erzsébet királyné és magyar udvarhölgyei
címmel megnyílt a kastély új időszaki
kiállítása.
Június 10.: Bronzérmes lett a Futsal
NB I-ben a Gödöllői Bikák csapata.

Március 13.: Pelyhe József lett a Gödöllői Lokálpatrióta Klub új elnöke.
Március 15.: Gödöllő Városért kitüntetést kapott Benedek Krisztina pedagógus-népművész, Márton Danku István
magyar-ének-zene tanár, karnagy és a
VÜSZI Kft.

Március 20.: „Felelős állattartás” címmel rendezett konferenciát a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége és a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete.
Március 31.: Szentmise keretében
megszentelték és a helyükre emelték a
Szentháromság templom új harangjait.
Április 2.: 10 éves a lengyelországi
Zywieccel kötött testvérvárosi kapcsolata Gödöllőnek.
Április 10.: A „Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!” program részeként
elkezdődött a város különböző pontjain

kesnőt tüntette ki a Gödöllő Város
Díszpolgára címmel.
Augusztus 26.: A gödöllői Danis Jánosnak ítélték oda az Év Fotográfusa címet.
Szeptember 8-9.: Rengeteg érdeklődő,
remek hangulat jellemezte a Belvárosi
Napok rendezvényeit.

a kerékpártámaszok kialakítása, majd
szezonnyitó városi kerékpáros túrát rendezett az önkormányzat.

Április 19.: „Többszintű Kormányzás”
című nemzetközi konferenciát rendezett
a MÖSZ a Királyi Kastélyban.

Január 29.: Harmadik alkalommal rendezték meg a Téli Szarvasgomba Fesztivált a Művészetek Házában.
Február 1.: Atlétabál: Az Év legjobb
férfi junior atlétája: Deák Nagy Marcell
(GEAC); az Év Edzője: Benkő Ákos.
Február 8.: Lemondott tisztségéről
Pintér Zoltán alpolgármester.
Február 9.: Astellas-díj – Az Év Orvosa pályázat szakmai versenyét alapellátás kategóriában dr. Páll Gabriella házi
gyermekorvos kapta.
Február 10.: Gödöllőn az év sportolója
díjat Deák Nagy Marcell kapta, az év
edzője Bokor Gergely lett.
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Június 12.: A holokauszt áldozataira
emlékeztek városunkban a zsidó ótemetőben, majd felavatták a zsidómentő,
gödöllői dr. Leo Tschoell emléktábláját
a Kossuth Lajos utcában.
Június 14.: Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díjat kapott: Barta Katalin, Karasz Gyöngyi és Bene Mihály.
Június 16.: A tematikus évhez kapcsolódva megnyílt a „Nők, akik formálják a
világot” című kiállítás a Polgármesteri
Hivatalban.

Június 16.: Több ezren kapcsolódtak be

a Múzeumok Éjszakája több mint tíz
helyszínen zajló gödöllői programsorozatába. Az események Popova Aleszja Kossuth-díjas balettművész fotókiállításával kezdődtek, és a városi múzeum udvarán a Garabonciás Színtársulat előadásával fejeződtek be.
Június 24.: Mádl Dalma asszony kapta
a Magyar Szabadságért Díjat.
Június 28.: Főúri és királyi lovaskultúra
címmel új állandó kiállítás nyílt a kastélyban.

Június 29-30.: Megrendezték a Magyar
Polgármesterek IX. Világtalálkozóját;
ennek részeként tartották a „Nő, politika, hatalom. A nők szerepe az országos
és helyi politikában, különös tekintettel
a Visegrádi országokra” című tanácskozást.
Június 30.: Huszonkettedik alkalommal ünnepeltük együtt a Magyar Szabadság Napját az Alsóparkban.

Július 3.: Gödöllő Egészségügyéért Díjat kapott: Dr. Tóth Mária házi gyermekorvos, Hetényi Péterné, a Tormay Károly Egészségügyi Központ (TKEK)
röntgen asszisztense és a TKEK szakmai közössége.
Július 11.: Óriási sikerrel zárult a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület és Gödöllő önkormányzata által rendezett
egyhetes Nemzetközi Ifjúsági Tábor
Balatonlellén, ahol 11 ország fiatal diákjai, pedagógusai vettek részt a programokon, akik Gödöllő testvérvárosaiból érkeztek, de izraeli diákokat is fogadtak a táborban.

Augusztus 5.: Három gödöllői sportoló
(Tóth Krisztina, Deák Nagy Marcell,
Erdélyi Zsófia) is részt vett a londoni
olimpián.
Augusztus 10-11.: Ismét barokk vigasság helyszíne volt a kastély.
Augusztus 14-21.: Megrendezték a
Külhoni Magyar Fiatalok Találkozóját
Gödöllőn, amin 16 országból 450 magyar gyökerekkel rendelkező fiatal vett
részt.

Augusztus 20.: Szent István király
ünnepén a képviselő-testület Oszvald
Marika Jászai Mari-díjas operetténe-

Szeptember 9.: Nagy sikerrel rendezték meg a IX. Állatvédelmi Napot.

Szeptember 15.: Ötödik alkalommal
tartottak Vadásznapot a kastélyban.
Szeptember 15-16.: Városunkban
nyolc helyszínen rendezték meg a Kulturális Örökség Napjait.
Szeptember 20.: A Gödöllő Vállalkozója Díj kitüntetettjei: A KoVaVet Kisállat rendelő és Patika Bt. (dr. Varga Ferenc, dr. Kovács Ilona), valamint Rab
Péterné virágkötő, vállalkozó.
Szeptember 29-30.: Bor és Szarvasgomba Ünnepet rendeztek Gödöllőn.

Október 2.: Átadták a TEVA Gödöllői
Steril Centrumát, ami a világ egyik legnagyobb steril készítményeket gyártó
üzeme.
Október 5-6.: Wageningenben ünnepelték a két város közötti testvérvárosi
kapcsolat fennállásának 20. évfordulóját.
Október 5-7.: A XIV. Nemzetközi Hárfa Fesztivált tartották a kastélyban.
Október 8-13.: Vajdasági Napokat rendeztek településünkön.
Október 13.: 90. születésnapja alkalmából köszöntötték dr. Vass Károlyné,
Babi nénit, a Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesületének elnökét.
Október 18.: A Polgármesteri Hivatalban aláírták a Járási Hivatal kialakításához szükséges megállapodásokat. A
dokumentumokat dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott, a települések részéről a polgármesterek írták alá, Gödöllő
részéről dr. Gémesi György látta el kézjegyével.
Október 19-21.: A Városi Könyvtárban
Ottlik Géza-emléknapot tartottak.
Október 19-21.: Testvérvárosi fesztivált rendeztek belga testvérvárosunkban, Turnhoutban, amire Gödöllő is
meghívást kapott.
Október 21.: Nagy sikerű Liszt-fesztivál zajlott a kastélyban.

Október 25.: Az áprilisban elindított
„Tiszta udvar, rendes ház” program díjátadóján Tiszta udvar – Rendes ház címben részesült és a pályázat fődíját kapta
a Rigó u. 4. (Wirth Gabriella), az Ibolya
u. 25. (Szívós Mária) és az Észak u. 3.
(dr. Kobolák Julianna).
Október 27.: Nagy közönség- és szakmai sikerrel zárult a harmadik alkalommal megrendezett Gödöllői Divatverseny.
Október 29.: Körösfői-Kriesch Aladár

díjat kapott Bajkó Dániel képzőművész.
November 9.: A Virágos Magyarországért-verseny szervezőbizottsága és a
Magyar Turizmus Zrt. Gödöllő megújult főterének ítélte a „Magyarország
legszebb főtere” díjat.

November 11.: Egész napos rendezvénnyel ünnepelte megnyitásának
30. évfordulóját a Művészetek Háza
Gödöllő.
November 17.: Testvérvárosi megállapodást írt alá a királyi kastélyban Hannes Heide, az ausztriai Bad Ischl és Gémesi György, Gödöllő polgármestere.

November 17.: A királyné emlékéhez
méltó Erzsébet-bált rendezett városunk
a kastélyban. A jótékonysági bál bevételével a koraszülött mentést támogatták, azt a Peter Cerny Alapítvány javára
ajánlották fel. A rendezvény a „Híres
Hölgyek Gödöllőn – 2012 a Nők Éve”
tematikus év záróeseménye volt.

November 17.: A Magyar Atlétikai
Szövetség díjátadó gáláján a gödöllői
Deák Nagy Marcell lett a legjobb U23as atléta.
November 20.: A kastélyban Habsburg
György és felesége, Eilika von Oldenburg jelenlétében emlékhangversenyt
rendeztek az utolsó magyar királyné,
Zita, valamint a 2011-ben elhunyt Habsburg Ottó tiszteletére.

November 24.: 18. alkalommal tartották meg az Erzsébet királyné tiszteletére
megrendezett vers- és prózamondó versenyt a kastélyban.
November 28.: A Magyar Teátrumi
Társaság tagja lett a Művészetek Háza.
December 7.: Díjesőt hozott a Megyenap Gödöllő számára. A Megújított Városközpont kategóriában megkapta a
Kulturált Települési Környezet Díjat.
Sportdíjat vehetett át a GEAC férfi
kardcsapata, a TEVA Gödöllői Röplabda Club, Kaptur Éva (GEAC), Bontovics Babett (Gödöllői Taekwon-do SE),
Deák Nagy Marcell, Benkő Ákos.

December 8.: Világrekord született a
Talamba Ütőegyüttes koncertjén: Zombor Levente egy perc alatt kromatikus
skálában 862 ütést mért vibrafonjára.
December 8.: A Nemzeti Együvé Tartozás Napja alkalmából a városi könyvtárban tartották Jókai Anna írónő ünnepi
könyvbemutatóját.
December 16.: Gödöllőre érkezett a
Betlehemi láng.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Múlt és jövő
Az emberi fantáziának semmi
sem szab határt – ezt bizonyítja a fantasy-könyvek egyre gyarapodó száma is. Köztük jeles
darabokként tarthatjuk számon a Kecskeméten élő, újságíróként dolgozó Bán János,
írói nevén Bán Mór terjedelmes regényeit is.
Valójában regényciklusokat alkot.
Most kezünkbe vehetjük A Nomádkirály című ciklusa első darabját, Az
ezeréves háborút. A magyar mondakincs motívumaiból merítve írt izgalmas kalandregényt, nagyszabású hősi
eposzt.
Sötét jövőt fest az olvasó elé. Már
ezer évvel a csaknem mindent elpusztító végítélet után vagyunk. A Kárpátok közt középkori szintre süllyedt
csoportok küzdenek egymással a területért és a hatalomért. A középkori
harcosok időről-időre ősemberi életmódot folytató hordákkal is találkoznak, velük is meg kell vívni a puszta

létükért. Legfelül pedig a Hor-papok
titokzatos rendje áll, mely erőd-katedrálisból irányítja a világot. Az elnyomottak, az örökös veszélyben
tengődők egy királyra várnak, olyan
királyra, aki egyesíti a népeket,
összekovácsol egy új, boldog országot.
Nem létező, mégis hozzá közeli világban barangolhat az olvasó. Mozgalmas csatákat, elképesztő kalandokat követhet egy olyan földön, melynek folyói, városai, népei minden idegenségük ellenére ismerősnek tűnnek.
Egészen meglepőek a fordulatok,
lélegzetelállítóak a kalandok. Nem
csoda: Bán Mór a sci-fi világában is
otthonosan mozog. Már első tudományos-fantasztikus novellája, ami
2000-ben jelent meg, Zsoldos Péter
díjat kapott. Az első díjat még négy
követte, s ezzel egyedülálló a fantasztikus irodalom szakmában.
De igazi szerelme a történelem. A
történelmi regényeket hiányolta mai

Könyvet ír Pécsi Ildikó – Az én Blaha Lujzám
Pécsi Ildikóval találkozhattak az
érdeklődők a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központban december 13-án. A Kossuth-díjas színművész, Gödöllő
díszpolgára most készülő, „Az
én Blaha Lujzám” című könyvéről beszélgetett Fülöp Attiláné,
az intézmény igazgatója.
A találkozón Pécsi Ildikó felelevenítette
azokat az emlékeket, amik már gyermekkorban meghatározóvá tették számára Blaha Lujza alakját. Felelevenítette a Nemzet Csalogányáról kisgyer-

mekként Imre bácsitól hallott gödöllői
legendákat, a nagypapája által elmesélt
személyes élményeket, majd szóba kerültek azok az előadások is, amelyekben

irodalmunkból. Eljutott odáig, hogy
ötvözze a történelmi regényt és a scifit. A véres valóságot, a történelem, a
harcok, a csaták valóságát a fantázia
erejével igyekszik megidézni. Plasztikusan újjáteremteni a hajdani világot, a hajdani borzalmakat. Úgy gondolja: ne szépítsük meg a múltat.
Ezt a véleményét nem kevesen osztják. Lelkes olvasótábor követi a rendkívüli termékenységű szerző újabb és
újabb könyveinek megjelenését.
(Bán Mór: Az ezeréves háború) -nádpályakezdő színésznőként megszemélyesíthette nagy elődjét.
Ezeknek az élményeknek,
évtizedek gyűjtőmunkájának köszönhetően született
meg azután a Barokk Színházban bemutatott „Isten
kegyeltje” című előadás,
ami már a készülő könyv
előzményének is tekinthető. A múlt megidézése
mellett persze a jelenről is
szó esett, Pécsi Ildikó
örömmel számolt be nemrég megjelent
új, „Ha… elmúltár már annyi éves” című albumáról, ami első önálló, zenés lemeze.
jk

Könyvbemutató a városi könyvtárban

A máriabesnyői bazilikáról és a hitről
Karácsonyhoz illő ajándékkal lepte meg a gödöllőieket Koós Albert.
A hosszas előkészület és áldozatos kutatómunka után a megjelent
„Gödöllőn, a máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikában látható”
című, nagy sikert aratott könyve méltó módon mutatja be a bazilikában látható alkotásokat, s egyben a katolikus hitélettel is megismerteti
az olvasókat.
A könyv díszbemutatóját december 14-én tartották a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központban. A szerkesztővel Márvány
Miklós teológus beszélgetett.
bj

Iskolások a gödöllői híres hölgyekről

Vetélkedő zárta az idei tematikus évet
Gödöllői iskolások vetélkedője
zárta a „Híres Hölgyek Gödöllőn – 2012 a Nők Éve” programsorozatot december 13-án.
A játékos megmérettetést a
Művészetek Házában rendezték meg.

A csapatok izgalmas feladatok
során adtak számot arról, menynyire ismerik a városunkhoz
kötődő híres hölgyeket, többek
között Mária Teréziát, Erzsébet
királynét, Zita királynét, Blaha
Lujzát, Kriesch Laurát.
A zsűriben Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész, Gödöllő
díszpolgára,
Gaál Noémi, a TV2
munkatársa, Fodor
László, a Hot Jazz
Band tagja, a Frédérich Chopin Zeneiskola tanára és Péterfi

Csaba, Gödöllő önkormányzatának
kommunikációs igazgatója foglalt helyet. A rendezvényt Tóth Tibor alpolgármester nyitotta meg. A vetélkedőt a Szent Imre Katolikus Általános Iskola Liliomok-liliomfik csapata
nyerte.
kj

Díjakat kaptak karácsonyra a kis muzsikusok

Decemberi zeneiskolai sikerek
Gödöllői siker született Sopronban a XII. Országos Oboaversenyen, ahonnan több díjat is elhoztak a Frédéric Chopin
Zeneiskola diákjai.
A megmérettetés döntőjében, a II. korcsoportban Janka Albert érdemelt I. díjat, a IV. korcsoportban pedig Kovács Borbála. Tanáruk, Buka Enikő felkészítői tanári díjban részesült. A II. korcsoportban Molnár Ildikó növendéke, Plachy
Dániel kapott megosztott II. díjat és különdíjat. A növendékeket a versenyen Ferenczy Beáta ás Telek Zsuzsa kísérte
zongorán.
A II. Budapesti Gyermek-és Ifjúsági Kamarazenei Fesztiválon is szép siker született: III.díjat kapott a Várkonyi Johanna (furulya) és Liska Dóra (gitár) duó. Felkészítő tanáraik: Zagyváné Molnár Ildikó és Kósáné Szabó Beáta.
jb

Új kiállítás a GIM-Házban

Mesterek és tanítványok
December 14-én, pénteken nyílt
meg a Gödöllői Iparművészeti
Műhelyben (GIM-Ház) a Kortárs
Műhelygyakorlatok című kiállítás. A tárlat egy új kezdeményezést mutat be: az idén lezajlott
múzeumpedagógiai programokról, a gödöllői középiskolásoknak szervezett foglalkozásokról
számol be.
Az év során öt alkalommal az alkotók és
a diákok együtt vizsgálták meg alaposabban egy-egy képzőművész munkáit,
munkamódszerét, majd ezt követően a
tanulók a gyakorlatban alkalmazták a látottakat és ezen keresztül közelebb kerültek az alkotás folyamatának megértéséhez.
A művészekkel való személyes találkozás, majd a közös munka a kiállítóteremben vagy a műhelyben egy olyan jól
működő rendszert teremtett, amivel a
kortárs művészet közege otthonossá tehető a diákok számára.
A foglalkozásokon a gödöllői középiskolák több mint 80 tanulója vett részt;
voltak olyanok, akik több alkalommal is
felkeresték a GIM-Házat. A foglalkozá-

sok (amik Barabás Márton, Gyulai
Líviusz, Horváth Kinga, Kovács Péter Balázs, Márvány Miklós, Nádas
Alexandra képzőművészek alkotásai

köré szerveződtek) nem várt eredménye
azt volt, hogy a különböző iskolák művészet iránt fogékony tanulói egymást is
megismerték.
A tárlatot Tóth Tibor, Gödöllő város
alpolgármestere köszöntötte, majd ezt
követően Borbáth Péter író nyitotta
meg a kiállítást. A program kurátora
Szabó Emma Zsófia volt.
A művészek és a diákok által kiállított alkotások 2013. február 23-ig tekinthc
hetők meg.

A Gödöllői Szimfonikus zenekar Beregszászban járt

Jótékonysági koncert
Beregszászban adott nagysikerű koncertet decemberben a Gödöllői Szimfonikus Zenekar. A muzsikusok a Pro Cultura Sub
Carpathica civil szervezet szervezésében a Kárpátaljai Magyar
Gyermekmentő Alapítványt támogatták jótékonysági hangversenyükkel.
A koncertet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán rendezték meg,
telt ház előtt. A közönség soraiban két olyan család is helyet foglalt, akiknek –
gyermekeik gyógyításához – már korábban is adott támogatást az alapítvány.
Az esten Weiner: Divertimento, Corelli: Karácsonyi concerto grosso, Mozart:
Serenata nocturna, valamint Vivaldi: Négy évszak cíművéből a Tél csendült
fel.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar idén másodszor járt külföldön, az ősszel
délvidéki testvérvárosunkban, Zentán mutatkoztak be nagy sikerrel. A tervek
szerint jövőre Pozsonyban és Svájcban lépnek majd közönség elé.
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Város-Kép

Advent harmadik vasárnapján mindenkinek jutott a szeretetből

Mi kerülhet az ünnepi asztalra?

Megérkezett Betlehemből a Békeláng

Diós, mákos, krémes...
A karácsonyt megelőző hetek a legtöbb
háziasszony számára a sütés végeláthatatlan folyamatát jelentik. A fahéj és a
vanília illata, a mákos, diós, mézes sütemények hozzátartoznak a karácsony
ünnepéhez, s ezekről a finomságokról
még azok sem akarnak lemondani, akiknek az egyre több munka mellett sokszor csak az éjszaka marad arra, hogy
elkészítsék a hagyományos, vagy az éppen divatos ünnepi süteményeket. Szerencsére ma már széles választék áll
azok rendelkezésére, akik a sütés helyett inkább a vásárlás mellett döntenek.
Mint azt Köntös Sándortól, a Monarchia Rétesház, és a Királyi Váró kávézójának vezetőjétől megtudtuk, sokan éltek a lehetőséggel és rendeltek
tőlük hagyományos diós és mákos bejglit, és a vártnál is többen keresik a különböző mézeskalácsokat. Kínálatukban az idén is találunk újdonságot, a
mákos zserbó óriási sikert aratott a vásárlók körében, szinte népszerűbb, mint
a hagyományos diós. Szintén újdonság
a különleges recept szerint készített karácsonyi gyümölcskenyér, ami szintén
elnyerte a vásárlók tetszését. A sütemények mellett nagy népszerűségnek örvendenek a különböző díszdobozok is,
amiket finomsággal megrakottan és önállóan, egyéb ajándékok csomagolására is örömmel vásárolnak.
A karácsonyi sütemények széles választéka várja a vásárlókat a Solier Caféban is. Mint azt Szoljár Csaba, a

(folytatás az 1. oldalról)

A délután folyamán a Frédéric Chopin Zeneiskola Cilibri énekegyüttese
előadásában Vitnyédi bölcsőcske címmel rábaközi karácsonyi énekfüzér
csendült fel, majd a Damjanich János
Általános Iskola diákjai Szentcsalád járással és galgamácsai betlehemessel
tették még emelkedettebbé az ünnepséget.
A lángot, ami a hagyomány szerint
december 24-ig ég, bárki hazaviheti. A
polgármesteri hivatal aulájában, a karácsonyfa előtt mindenki számára lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hivatal nyitva tartásának idején meggyújthassa saját mécsesét.
(ta-kj)

Ünnepi hangulat és készülődés

Adventi Kastélynapok
Óriási érdeklődés kísérte az Adventi Kastélynapok idei rendezvényeit. A programsorozatot már
több mint egy évtizede rendezik
meg a Gödöllői Királyi Kastélyban. A kétnapos programban a
gyerekek és a felnőttek egyaránt
találtak igényüknek megfelelőt.

Vasárnap este Bogányi Bernadett
fuvolaművész és Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész adott
teltházas koncertet, ami egyben a kastély évadzáró előadása volt. A hangversenyen Johann Sebastian Bach, Franz
Schubert, Fréderic Chopin és CharlesMarie Widor műveit szólaltatták meg.
(bdz)

Szombaton délelőtt telt házzal indult a
rendezvénysorozat, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjainak betlehemes játékára és az Alma Együttes
koncertjére szinte alig lehetett beférni, s
így volt ez valamennyi előadáson.
Az érdeklődőket kézműves foglalkozások, színi és bábelőadások várták, találkozhattak többek között Paprika Jancsival, a Suszter manóival, vagy aki igazi karácsonyi hangulatra vágyott, betlehemes játék, koncertek részese lehetett.
Szombaton délután a British Council
és IATEFL-Hungary Kórusa adott nagy
sikerű koncertet, vasárnap délután pedig
az Arpeggio Gitárzenekar adott teltházas hangversenyt. Sikert aratott a karácsonyi vásár is, ahol a kézművesek mellett a legendás herendi porcelán festésének titkaiba is bele lehetett pillantani.
Két nagy sikerű koncertet tartottak a
lovardában. Szombaton este Carl Philipp Emanuel Bach „Die Israeliten in
der Wüste” (Zsidók a pusztában) című
oratóriuma csendült fel, ami a hazai zenei életnek is egyik különlegessége volt:
A művet ugyanis eddig még nem mutatták be itthon, így a kastélybeli előadás
ősbemutatónak számított, amiről a Magyar Rádió is felvételt készített. A koncert az A:N:S Chorus közreműködésével valósult meg, szólót énekelt Barabás Annamária, Bodrogi Éva, Kutik
Rezső, Mizsei Zoltán és Kéringer
László. A zenekar élén ez alkalommal
Bali János Liszt-díjas karmester állt.

cukrászat vezetője lapunknak elmondta, a hagyományos bejglik mellett cukorbetegek által fogyasztható cukormentes változatot is készítenek. Nagy
siker a gyümölcskenyér, és egyre többen válogatnak a különleges, kézzel

gyártott egyedi bonbonokból is, amiket
harminc különböző ízben készítenek
el. A torták kedvelői körében igen népszerű az adventi narancstorta, ami az
ünnepi asztalnak is egyik dísze lehet. A
finomságok ajándéknak is kiválóak, ehhez megfelelő díszcsomagolást is ké(ny.f.)
szítenek a Solierben.
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Cinegék a kertünkben

Téli vendégek
A tél közeledtével vonuló madaraink
helyett kertjeinkben egyre inkább az itt
maradó, áttelelő és az időközben északabbról hozzánk érkező madárvendégekkel találkozunk. Kétségkívül a leggyakoribb téli madaraink a cinegék.

nagy. Bár a legidősebb madarak 20 év
körüli életkorúak, a cinegék (de sok más
énekesmadár esetében is így van) 70
százaléka nem éli meg az első születésnapját. Tavasztól őszig nagy hernyópusztítók, ősszel azonban megváltozik a
táplálkozásuk: áttérnek a vegetáriánus
étrendre, ami komoly kihívás. Ilyenkor
bármit megesznek, amihez csak hozzáférnek, még a vadászok által hátrahagyott állati belsőségeket is.

Széncinege
Kék cinege, az igazi szépség
A madarak között az egyik legnagyobb
hangrepertoárja a széncinegének van.
Legalább 20 különböző hangot használ
az éppen aktuális hangulatának közlé-

sére. A legélelmesebb madarak közé tartozik, hamar felfedezi az újdonságokat,
a teli madáretetőt, és az etetőre járó cinkecsapatok vonzzák később a többi madárfajt is (rigók, pintyek). Riasztásukra
minden madár figyel és reagál. A széncinege könnyen felismerhető a fekete
maszkos fején lévő nagy fehér pofafoltról, sárga mellényéről, melyen – mintha
nem gombolta volna be teljesen – egy
fekete csík fut végig a lágyékig. Ennek a
csíknak a szélessége alapján meg lehet
mondani, hogy hím vagy tojó madarat
látunk-e. A hímnek széles, a tojónak
keskeny csíkja van. Mint mindenben, a
költésben is nagyon élelmesek. Harkályok által hátrahagyott, vagy természetes odvakban fészkelnek, de a postaládától kezdve a függőleges vasoszlopon
keresztül mindenhová betelepednek.
Akár 12 tojást is rakhat és sikeresen ki is
röptethet, és ezt kétszer is megteheti egy
költési időszakban. A szülőknek ehhez
elképesztő mennyiségű hernyót kell
összehordaniuk hajnaltól estig, hogy a 2
grammos tojásból 20 grammos fióka
hagyhassa el alig több mint 2 hét múltán
a fészket. Ősszel aztán a fiatal madarakkal felhízott állomány kezdi meg a
télre való felkészülést. Kell is ez a nagy
szaporulat, mert a mortalitás nagyon

Égszínkék sapkájával, szárnyával, sárga
mellényével megkapó jelenség. Izgalmi
állapotban fejtetőtollait felmereszti, ami

még bájosabb megjelenést kölcsönöz
neki. A hímek élénkebb színűek, a kék
színek sötétebbek. Kisebb termetű, mint
a széncinege, de ezt ellensúlyozandó jóval agresszívebb. Költési szokásában
hasonló a széncinegéhez: odvakban
költ, de a kisebb nyílásúakban is meg
tud telepedni. Mesterséges odúknál cél-

A 4 legszebb karácsonyi hangulatú szobanövény
A karácsonyfán kívül szeretne még valamilyen növényt, ami az ünnepi hangulatot fokozza? Adunk néhány ötletet,
milyen csodaszép, lakásban tartható virágokat válasszon.
Mikulásvirág
madárcsapatokba is, így együtt látható a
kékcinege, őszapó, királyka, fakusz,
amint nagy hangkavalkád közepette lepik el a környék bokrait, fáit.
Barátcinege
Ha az etetőnkön egy barnás színezetű,
kis termetű madár jelenik meg fekete
sapkával és a csőre alatt kis fekete partedlivel, akkor a barátcinege tisztelt meg
bennünket. Keményen szóló hangjával
rögtön elárulja jelenlétét. Hasonlít hozzá
egy másik fekete sapkás madár, a barátposzáta, de utóbbinak nincs fekete partedli a csőre alatt. A barátcinege a madáretetőből az előző két cinegével ellentétben nem egy, hanem egyszerre több
napraforgómagot szed ki és azt kis torokzacskójába gyűjti, majd elrepül vele.
Erős csőrét vésőként használja ahhoz,
hogy hozzáférjen a mag belsejéhez:
lábai közé szorítja a szemet és addig
ütögeti, amíg fel nem szakítja a héját. Itt
a nemek teljesen egyformák.

Karácsonykor ünneplőbe öltözik minden. Feldíszítjük a lakást, aminek központjában a karácsonyfa áll. A kertben a
fákra is égők kerülnek, hogy a korai sötétben az is szépen világítson. De az ünnep ne csak nekünk legyen ünnep, hanem kerti barátainknak is. Nem csak
égők és díszek kerülhetnek a kerti fenyőre, hanem olyan hasznos dolgok is,
mint például alma vagy sokmagvas mézeskalács. És ezek elkészítése nem is
olyan bonyolult, hiszen alma szinte valamennyi háztartásban található. Arra figyeljünk, hogy a gyümölcsöt picit irdaljuk be, hiszen a viaszos héjon a legtöbb
madár nem jut hozzá a gyümölcs húsához. Ezáltal azonban az almánk még
szebb is, megfelel az ünnepi díszítésnek.
Vághatunk csillag formát, vagy csak
egyzserűen hosszanti csíkokat. Szintén
elmaradhatatlan gyümölcs ilyenkor a
narancs. Válasszunk hálós narancsot,
majd a gyümölcsöt megszabadítva

Böbe: Szintén a telep elé kö‐
tötték ki. Keverék, felnőtt
szuka. Sok minden jó nem
érte eddig az életben, ennek
ellenére Ő is szeretné a kará‐
csonyt családban tölteni.

Novembertől már kapható az üzletekben, ekkor gyönyörű vörös színű fellevelekkel rendelkezik. Ha
vigyázunk rá, nem tesszük
ki tűző napsütésnek, száraz
melegnek és nagyon hidegnek, sokáig díszítheti otthonunkat. Szereti a fényt, ám
a vízzel óvatosan kell bánni! Heti egyszer áztassuk be
a földjét, és amikor jól megszívta magát, vegyük ki belőle. Ezzel ellesz egy hétig,
de azért nézzünk rá két-

Első ránézésre nagyon hasonlít a széncinegére, de jóval kisebb, torokfoltja
sokkal nagyobb, szárnyán apró pettyek
sorakoznak gyöngysorszerűen, nincs a
mellén sárga szín, tarkóján pedig fehér

szerű a röpnyílás szűkítésével kizárni
nagyobb rokonait, ha kedvében akarunk
járni a kisebb testű cinegéknek.
A kék cinegék ősztől kóborolnak, és
előszeretettel vetik be magukat kisebbnagyobb tavaink nádasaiba, ahol nagyobb csapatokba verődhetnek és a nádbugákból kiszedett magvakkal táplálkoznak. Gyakran keverednek vegyes

foltot visel. Alapvetően a fenyvesekkel
teli magasabb fekvésű régiók egyik karaktermadara, de az utóbbi évtizedekben nagy terjeszkedésbe kezdett és sok
helyen megjelent a fenyvesektől távol
eső lomberdőkben is, mint fészkelő faj.

tollas barátainkra. Egy-egy leesett nyers
tésztadarabot gyúrjunk össze mazsolával, aszaltgyümölccsel, dióval, formázzunk kis golyókat, csillagot vagy egyéb
formákat és süssük ki. Ezeket szintén
akasszuk fel a kinti fenyőnkre. Karácsonykor életre kel majd a kertünk, és

Trikolór ivartalanított, oltásokkal is
rendelkező (veszettség + kombinált
oltás) másfél éves szelíd, barátsá‐
gos cicus gazdit keres!
Tel.: 20/996‐7608, 06‐28‐488‐178.
nemcsak mi örülhetünk a fánk alatti
gazdag ajándékoknak, hanem kertünk
barátai is a nekik készített gazdag karácsonyfának.

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

Oszi: Érthetetlen módon még
mindig nem akadt meg rajta
senkinek a szeme. Kedves, jófej,
ragaszkodó, nyugodt középkorú
kan. Idősek mellé kifejezetten
ajánljuk.

Fanni: December 12‐én befo‐
gott fiatal labrador szuka.
Alapvezényszavakat ismeri,
jól nevelt, jól tartott kutya.
Nyakában vékony bőr nyak‐
örv volt, szeme sárga. Eredeti
gazdáját keressük!

Szilvi és Sanyi: Együtt kö‐
tötték ki őket a telep elé,
Szilvinek babái vannak így
ő még nem keres gazdát,
de Sanyi nagyon szeretne
egy sokkal rendesebb gaz‐
dit! Barátságos kedves,
szemleszínű kan.

Bromélia
Ez egy igazán szobakedvelő
növény. Ha a lakásunkban
22-25 fok körüli hőmérséklet
van, a bromélia igazán jó
helyen lesz nálunk. Mivel a trópusokról
származik, a vízigénye kissé szokatlan.

naponta, hogy nem száraz-e a föld, mert akkor kicsit önthetünk rá. A gyökereinek kell az oxigén,
tehát ne borítsuk be semmivel a virágcserepet.
Hálás növény, ha gondoskodóak vagyunk vele, újra
és újra virágozni fog.
Karácsonyi kaktusz
Viszonylag kevés törődést
igényel, mégis nagyon mutatós. Akár
októbertől februárig is gyönyörködhetünk a virágaiban, amennyiben 22 fok
alatti hőmérsékleten tartjuk. Vörös, fehér, lilás és rózsaszínű fajtái is vannak,
tehát kedvünkre válogathatunk. A világos, de nem közvetlen napfényes

„fogvatartójától”, a hálót újra hasznosíthatjuk. Tegyünk bele például pucolt
diót, mogyorót, mandulát. Kötözzük
össze és tegyük fel a fára. Persze ilyen
madárcsemege készen is kapható, de
mennyivel jobb szórakozás, ha gyermekeinket is bevonjuk a munkába. És amikor sütjük a bejglit, szintén gondoljunk

helyeket kedveli, a vízigénye pedig nem
túl nagy, hagyni kell egy kicsit kiszáradni a földjét, mielőtt újra öntözzük.
Azonban amikor az új hajtások megjelennek, locsoljuk bőségesen. Mivel magas páratartalomra van szüksége, gyakran permetezzük, illetve megoldás lehet,
ha a virágcserepet vizes kavicsokra helyezzük rá. Ágai
eleinte felfelé kapaszkodnak,
amikor kifejlődtek viszont
vízesésszerűen, lefelé konyulnak.

Eredeti élőhelyén az esős
és a száraz időszakok váltogatják egymást, így felépítése ehhez alkalmazkodott. Tölcsérszerű leveleiben elegendő vizet képes eltárolni. Úgy öntözzük, hogy folyjon a résekbe víz, de ne álljon nagyon sokáig benne. A hagyományos piros színen kívül létezik még sárga, narancssárga és rózsaszínű is.

Fenyvescinege

Madarak karácsonya

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK
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Élő-Világ

Begónia
Ennél a virágnál a legfontosabb
szempont, hogy gyakran kell friss levegőhöz juttatni, szellőztessünk sokat. Télen elegendő számára a 15 fok
is, egyébként pedig maximum 21 fokot bír ki. Ezeken felül elhullajtja
virágait. Figyeljünk rá, hogy a földje
mindig legyen nedves, de ne tocsogjon. Mivel nem szereti a meszet, lágy,
szobahőmérsékletű vízzel öntözzük.
A begónia egész évben virágzik, így a
karácsonyi időszak után is megtarthatjuk.
Nem szabad permetezni, mert gombás fertőzés alakulhat ki rajta. A gyakori helyváltoztatást sem szereti, így
jó, ha nem költöztetjük ide-oda.
femcafe.hu

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő:
December 22‐23‐án és 25‐én,
9‐11 óráig:
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.
Rendel: dr. Varga Ferenc
Tel.: 20‐48‐23‐058
December 29‐30‐31‐én, 9‐11 óráig:
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.
Rendel: dr. Vaskó Márta
Tel.: 20‐99‐13‐057
Január 1‐én, 17‐19 óráig:
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.
Rendel: dr. Vaskó Márta
Tel.: 20‐99‐13‐057

Január 5‐6‐án, 9‐11 óráig:
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.
Rendel: dr. Varga Ferenc
Tel.: 20‐48‐23‐058
Január 12‐13‐án, 9‐11 óráig:
Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.
Rendel: dr. Horváth Márk
Tel.: 20‐38‐55‐726
Január 19‐20‐án, 9‐11 óráig:
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.
Rendel: dr. Vaskó Márta
Tel.: 20‐99‐13‐057
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Sport

Futsal – Tovább menetelnek a Bikák

Vívás – Országos bajnokság: Nem sikerült a kardcsapat címvédése

Újabb 3 pont idegenből

Benkó Réka negyedszer lett a legjobb

Ismét nyertek a gödöllői futsalosok, akik a 14. játéknapon a sereghajtó, MAFC otthonából távoztak a kötelező három ponttal,
ezzel már a dobogó 3. fokára kapaszkodtak fel a tabellán.
Baranyai Pál csapatát a fővárosi ellenfél a bajnokság elején már meglepte
egyszer és ért el bravúrnak mondható
3–3-as döntetlent, ezúttal nem kegyelmeztek a Bikák. 3–1-es győzelemmel
távoztak a MAFC csarnokból. Sikerével
a csapat felkapaszkodott a bajnoki tabella 3. helyére, ahol az Újszegedi TC egy-

üttesével hasonlóan 26 ponttal áll jelenleg. Lapzártánk után, idei utolsó mérkőzését éppen a szegediek ellen játszotta a
Gödöllői Bikák-Vasas Phiton csapata
hazai környezetben.
Futsal NB I, 14. forduló
MAFC-BME – Gödöllői Bikák-Vasas
Phiton 1–3 (0–1) Gól: Füzy Zsolt (2),
-ltJenei Ottó

Futsal NB I, 15. forduló
2013. január 14. hétfő, 19:30
Gödöllői Bikák – Colorspectrum
Aramis (SZIE csarnok)

Labdarúgás – A szakvezetés győzelemre vitte a csapatot…

Kettős öregfiúk kupasiker
A gödöllői öregfiúk, valamint Old
boys csapata az idén is remekelt
teremben, két tornát nyertek veretlenül a gödöllőiek.

pestszentlőrinci tornákon Voina Gábor
lett a gólkirály mindkét korcsoportban.
A győztesek: Voina Gábor, Sági Attila,
Szabadi Csaba, Sipeki Attila, Juhász
“Rugó” József, Bartalis Zsolt, Pataki
József, Fényes Péter.
Szobonya Zoltán Emléktorna

A Kapcsos Sándor öregfiúk emléktornán, a döntőben 3–1-es győzelmet aratva lett első, míg a Bircsák Gusztáv Old
Boys emléktornán, a fináléban 6–1-es
győzelmet aratva. végeztek a gödöllőiek
az élen Bánhegyi Béla, Bara László,
Roszmann György irányítása alatt. A

December 28-án, pénteken 13 órai
kezdettel a Táncsics Mihály úti Sportcentrum műfüves pályáján tartják a
Szobonya Zoltán emlékére kiírt Emléktornát, amelyen a Polgármester válogatott, a romániai Kézdivásárhely, a
gödöllői Old Boys, a SZAC 1908 és a
Royal FC csapatai vesznek részt. A villámtorna végén egy Senior gálamérkőzést is rendeznek, amelyen a 60 év feletti meghívott játékosokkal és egykori válogatott labdarúgókból összeállított csapatok mérkőznek meg egymással. -tl-

December 14-16. között rendezték meg a vívók 2012-es országos bajnokságát, amelyen a Gödöllői EAC kardozói közül Benkó
Réka (képen) megvédte egyéni
címét, ugyan ez a GEAC férfi csapatának már nem sikerült, a
döntőben kapott ki a Vasastól a
Gödöllő.

Benkó Réka sorozatban negyedszer lett
a legjobb kard fegyvernemben, bizonyítva ezzel kivételes tehetségét. Navarette József tanítványa 7. kiemeltként
vágott neki az ob-nak. A gödöllői vívóhölgy az egész napon magabiztosan kardozott egészen a fináléig, ahol a BVSC
vívóját, Mikulik Júliát verte 15:8-ra,
ezzel megnyerve a 2012-es magyar bajnokságot kard egyéni fegyvernemben.
A férfiaknál Gémesi Csanád is remekül
szerepelt, aki szintén a döntőig verekedte magát, ahol csak az olimpiai bajnok Szilágyi Áronnal nem bírt a gödöllői
vívó (11:15), így a 2. helyen végzett
egyéni kardban Gémesi Csanád.
Kard csapatversenyben bajnoki címvédőként lépett pástra a GEAC csapata, de
nem sikerült a címvédés. A Gáll Csaba,
Gémesi Bence, Gémesi Csanád, Valkai Ferenc összetételű csapat egészen a

51 érem az ob-ról
Az év utolsó és egyben záróeseménye a Gödöllői TaekwonDo SE számára az országos
bajnokság volt, ahol a gödöllői
versenyzők gyermek, serülő, ifi,
felnőtt és veterán kategóriákban
összesen 20 arany, 18 ezüst és
13 bronzérmet szereztek.
Az országos bajnokságon nem csak a
versenyzésen volt a hangsúly, hanem az
éves díjak kiosztásának is. A magyarországi Tradicionális ITF Taekwon-do
Szövetség legjobb veterán Sportolója

2012 díjat a gödöllői Vajkovics Ferenc 2. danos mester, Európa-bajnoki
dobogós vehette át. A legjobb felnőttnek járó év sportolója díjat pedig,
Bontovics Babett (a képen mesterével) 3. danos Európa-bajnok kapta, aki
idei 12 arany és 1 ezüst érmével méltán vívta ki magának az elismerést.
Babettet nem csak a Taekwon-do szövetség jutalmazta, az idei Pest Megyei
év sportolója díj 2 helyezettje is lett a
Budapesti Sportkarácsonyon, ahol
olimpikonok közt vehette át a kitüntető elismerést.
-li-

Aranyeső hullott a fiataloknál
Fiatal sakkozóink életében az évvége sem telik pihenéssel. Rengeteg verseny és edzés színesíti
életüket. Az év végi kedvelt versenyek közé tartoznak a Mikulás
Kupák, ahol a versenyzők a végén a Mikulástól egy szép csomagot is kaptak.
A legkisebbek közül Lauber Zille ért el
szép sikert, aki a Budapest Grand Prix
sorozat Sakksuli Kupájának II. versenyén az A csoportban 2. helyezést ért el.

Zille még csak 5 éves, és az Egyetem
Téri Óvoda „hallgatója”, így még nagy
lehetőségek vannak előtte. Testvére, Lauber Kolos is kiváló sakkozó, a Hajós
Alfréd Általános Iskola első osztályos
tanulója, aki 7 évesen több érmet gyűjtött be, mint közülünk legtöbben. Leg
utóbbi téli sikerei: 3 arany és 1 ezüstérem, így megelőzve kortársait a Budapest GP II. versenyén (B csoport), a Pest
Megyei Mikulás Kupán, a Polgár Sakkfesztiválon és a Gödöllői Könyvtári Mikulás Sakkversenyen.

Röplabda – Közép-európai Liga

Vereséggel zártak a lányok

Szilveszteri tekerés

December 14-én, idei utolsó
tétmérkőzését játszotta a TEVAGödöllői RC női röplabda csapata a Közép-európai Ligában
(MEVZA). A mieink a szlovén Calcit Kamnik együttesét fogadták
és kaptak ki 3–0-ra.

Óévbúcsúztató, vidám, városi bicajozást hirdetnek a gödöllői bringások!
Akinek van kedve velük bicajozni egyet a szilveszteri vacsora előtt, az legyen
a Főtéren december 31.-én, 18 órakor! Trombita, síp, kereplő és egyéb
óévbúcsúztató kellékek használata kötelező!

Az előző héten a listavezető osztrák
Post Schwechat (0–3), míg az idei utolsó tétmeccsen a liga 3. helyén álló Calcit

Kamnik csapatát látta vendégül Ludvig
Zsolt együttese. A szlovén gárda ellen
idegenben sima 3–0-ás vereséget szenvedtek a gödöllői hölgyek, de mindvégig szoros volt a párharcban, így volt
miért bizakodni a találkozó előtt.
A szép idényzáróban bízva nekiesett a
Gödöllő ellenfelének, de ez csak a tisztes helytállásra volt elegendő, ugyanis a
vendégek az első és a harmadik szett
végjátékában jobban koncentráltak, míg

legtöbb csapatot versenyeztető vidéki
egyesülete lettünk.
– Mik a tervek a klubnál?
– Az álom arról szólt 5 évvel ezelőtt,
hogy belekezdünk egy minőségi utánpótlás programba olyan edzők segítségével, akik a honi élvonalba tartoznak és
közben fejlesztjük a felnőtt csapatainkat
és megcélozzuk azt az állapotot amikor
az edzőink tanítják a srácokat és a saját
játékosainkként a hétvégén meg is mutatják tanítványaiknak a csapatunk tagjaiként, hogy hogyan is kell ezt a játékot
magas szinten művelni. Minden elképzelésünket felülmúlta, hogy a feljutás
kivívása után vezetjük a tabellát az NB
I-ben.

– A többi csapattal sem állnak roszszul.
– Az NB III-ban feljutást érő helyen szeretnénk végezni, egyelőre 2. a csapat,
így a célunk teljesíthető. A Megye Aban szereplő csapataink közül az egyik
dobogóért küzd, a másik a középmezőnyben van. Nagy öröm, hogy gyönyörűen fejlődnek a gyerekeink. Jó hatással van rájuk, hogy teljesült az álmunk, mert annak ellenére, hogy a felnőtt bajnokságban szerepelnek, az öszszes srácunk a ranglista elejéhez tartozik, azaz a felnőttek felét maguk mögé
utasítják. Jellemző a gyerekek fejlődési
ütemére, hogy kipróbálhatták már magukat az NB III-ban is és a bemutat-

Élen az NB I-ben a csapat
Remekül szerepelnek a Gödöllői
EAC asztaliteniszezői az idei bajnokságokban. A klub 7 csapattal
áll hétről-hétre asztal mögé és
ragad ütőt, hogy megkeserítse az
ellenfelek életét.
Az NB I keleti csoportjában szereplő
alakulat jelenleg az 1. helyen áll, az NB
III közép csoportjában szereplő GEAC
II a 2., a Pest megyei A csoportban szereplő GEAC III a 4. helyen , míg a IV-es

csapat a 8. helyen telel. A Megyei B.
Északi csoportjában a GEAC V. a 6. a
GEAC VII., pedig a 9. helyen áll jelenleg, végül a Megyei B dél csoportjában
vitézkedő GEAC VI. az 5. helyet foglalja el jelenleg a bajnoki tabellán. Bartha
Tibort, a klub elnökét kérdeztük az idei
évről és tervekről.
– Az elmúlt 5 évben évről évre sikerült
előrelépnünk. Az idén már 7 felnőtt csapattal versenyzünk 4 különböző bajnokságban, ezzel szép lassan Magyarország

A fiatalabb korosztályban Bancsics
Máté szerzett kellemes meglepetést,
miután a gödöllői rendezésű versenyen
megnyerte a kadétok válogatóját és indulhatott a Göppingenben megrendezett
Európa Kupán, ahol 18 nemzet 195 induló kardvívója közül a 2. lett.
-tt-

Küzdősport – Év legjobbja Gödöllőről

Sakk – Mikulás Kupák és gyerekversenyek

Asztalitenisz – Nagyot álmodnak a GEAC-nál

döntőig könnyedén menetelt el, de a Vasas csapata megálljt parancsolt a gödöllőieknek és vette el így a bajnoki címet a
GEAC-tól. A döntőben 45:40-re kapott
ki csapatunk, ezzel az idei országos bajnokság 2. helyén végzett a Gödöllő.
Edzőjük, Navarrete József, aki egyben
szövetségi edző is, elmondta, hogy bár
az eredménnyel elégedett, azonban van
még mit javítani, hogy a 2013 nyárán
Budapesten megrendezésre kerülő
felnőtt vb-n több gödöllői vívó is szerepelhessen a válogatott színeiben.

A kiváló sakkozók sora itt még nem ér
véget. Gödöllő ifjú versenysakkozója, a
9 éves Forgács András, aki 2012/13-as
tanévben felvételt nyert a Budapesti
Maróczi Géza Központi Sakkiskolába.
Saját korcsoportját kinőve a Budapest
GP sorozat II. versenyén két korcsoporttal feljebb a D csoportban versenyzett,
ahol 2. helyezést érte el. Ezután a legizgalmasabb versenyen vehetett részt a 10
év alatti gyerekek Orczy Mikulás Kupáján. Itt az extra fődíj a nyertes számára egy rapid parti volt a (Sakk) Mikulással. Andrást annyira motiválta ez a
díj, hogy megszerezte az 1. helyet és kipróbálhatta magát. Idén még a Mikulás
nyert, de majd jövőre ismét találkoznak.
-ll-

a második játékban állva hagyták a mieinket.
Vereségével a TEVA-Gödöllői RC csapata 6 ponttal a 8. helyen áll jelenleg a
kilenccsapatos MEVZA-ligában
Közép-európai Liga, 10. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Calcit Kamnik
(szlovén) 0–3 (-21, -13, -20)
-ll-

Közép-európai Liga
11. forduló
2013. január 11., péntek 18 óra
TEVA-Gödöllői RC – Nova KBM
Branik Maribor (szlovén)
Egyetemi Sportcsarnok
kozás során meccset is sikerült nyerni.
– Gondolom, akkor még nem szeretnének felébredni.
– Nyitott szemmel merünk csak tovább
álmodozni, mert nem szabad figyelmen
kívül hagynunk, hogy az üzemanyag
költségek és a terembérleti díjak jelentősen növekszenek, viszont a forrásaink
jó esetben nem csökkennek. Olyan szegények sosem leszünk, hogy ne merjünk álmodni, így megcélozzuk a jelenlegi keretünkkel az extraligát, a nemzeti
bajnokság második és harmadik osztályát úgy, hogy minél több saját nevelésű
gyereket építhessünk be a felnőtt NB-s
csapatainkba a következő bajnokságba.
-tl-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Téli zárva tartás:
2012. december 24 – 2013. január 31.

KIRÁLYI VÁRÓ
Ünnepi nyitva tartás:
2012. december 23.: nyitva
2012. december 24–26‐ig: zárva
2012. december 27–30‐ig: nyitva

2013. január 2‐től március 31‐ig
téli nyitva tartás:
10.00–16.00

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

Városi Múzeum:
Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel: 28‐421‐997
Királyi Váró:
Gödöllő, Állomás tér 1.
Tel: 28‐510‐085

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza
2012. december 22‐től (szombat) 2013. január 6‐ig (vasárnap)
ZÁRVA TART!
2012. december 17‐e és 21‐e között
az alkotóház csak előzetes bejelent‐
kezést követően látogatható, na‐
ponta 9 órától 14 óráig!
GIM‐Ház, Gödöllő,
Körösfői utca 15‐17.
telefon/fax: 06 28 419 660
email: gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu
Áldott Karácsonyi Ünnepeket, és
Boldog Új Esztendőt Kíván a Gödöl‐
lői Új Művészet Közalapítvány kura‐
tóriuma!
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FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT DÍJ
Gödöllő Város képviselő-testülete az
1996. évi 12. (VI.3.) számú önkormányzati rendeletében, valamint az ezt módosító
21/2003. (VI.19.) számú, az 5/2012.
(II.8.) számú önkormányzati rendelet 4.
§.–ban szabályozta GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT
kitüntetés adományozásának rendjét.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik

(amelyek) munkájukkal közmegbecsülést
érdemeltek ki, példás, magas színvonalú
tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő
város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetésben
évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető.
A kitüntetés átadására 2013. március
15-én rendezett városi ünnepségen kerül
sor.
Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és
a képviselő-testület munkáját, tegyen ja-

Hatályba lépett az új helyi építési szabályzat, a GÉSZ
2012. december 16-án lépett hatályba Gödöllő város helyi építési szabályzatáról és
szabályozási tervéről szóló új, 25/2012.
számú önkormányzati rendelet, melyet a
képviselő-testület 2012. november 15-ei
ülésén hagyott jóvá.
A korábbi szabályzat felülvizsgálatára technikai és koncepcionális szempontokat egyaránt figyelembe véve, körültekintő vizsgálatokra és alátámasztó munkarészekre alapozva, a lakosság bevonásával és észrevételeinek figyelembe vételével került sor.
Technikai jellegű szempontok között kiemelten fontos volt, hogy a terv feleljen
meg a megváltozott felsőbb szintű jogszabályoknak, egységes és áttekinthető legyen,
a korábbi övezeti struktúra egyszerűsödjön,
valamint hogy internetes közzétételre és interaktív használatra is alkalmas legyen.
Ezen kívül számos városfejlesztési koncepcionális szempont került érvényesítésre.
Ezek közül talán a legfontosabb, hogy a város nem törekszik a beépített területek jelentős növelésére, új fejlesztési területek
ezért nem kerültek kijelölésre, sőt, kifejezetten cél volt a lakásszám-növekedés kontrollált mederben tartása. A városképi illeszkedésre vonatkozóan a gyakorlatban is számon kérhető, egyértelmű követelmények
kerültek rögzítése. Megteremtődtek a környezettudatos építés és a magas színvonalú
környezeti fenntarthatóság feltételei (pl.

megújuló energiát hasznosító berendezések
telepíthetőségének biztosítása a városképi
követelmények érvényesítése mellett, talajminőség és a védett vízbázis védelme a
szennyvízelvezetés és kezelés szigorú előírásaival; esővíz-hasznosítás előtérbe helyezése, egyes terület-felhasználási egységekben tárolásának kötelezővé tétele). A városi
életminőség javítása és az egyre szélsőségesebb elemeket mutató városi klíma kiegyensúlyozása érdekében a zöldfelületekre
vonatkozóan szigorú előírások kerültek rögzítésre. Tervezett közterületek korábbi kiszabályozásai is részletes felülvizsgálatra
kerültek, így a tervezett, de problémásan
megvalósítható útszélesítések (pl. Lázár Vilmos utca, Fenyvesi főút), valamint a tervezett tömbfeltáró utcák létjogosultságának
vizsgálata. Ennek eredményeképpen a minimumra szorították a szakemberek a kisajátítandó területek mértékét, ugyanakkor
megtartották az összvárosi érdekeket kiszolgálni hivatott szerkezeti fontosságú úthálózati fejlesztéseket. A mély telektömbök
feltárására korábban betervezett, de eddig
meg nem valósított utak kialakítását is felülvizsgálta a szabályzat. Ezzel összefüggésben rögzítésre kerültek a magánutak kialakítási feltételei elsősorban gazdasági területeken, illetve nagyon szigorú feltételekkel
az előbb említett tömbfeltáró utak kiváltására. Az új szabályzat biztosítja a gazdasági

ÚJ HULLADÉKGYŰJTÉSI REND GÖDÖLLŐN
A Zöld Híd Régió Kft. 2012. de-cember 31től a hulladékot az alábbi napokon gyűjti.
HÉTFŐ:
Ádám u., Akácfa u., Ambrus Z. köz, Arany J.
u., Árpád u., Attila u., Baj-csy-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.,
Röges u., Sas u., Semmelweis I. u., Sőtér
Kálmán u., Sport köz, Surin I. u., Szabadka
u., Szabadság út (Arany J. u.-ig), Széchenyi
I. u., Szent Imre u., Szent István tér, Szent
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Közérdek

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, Knézich u. (Mátyás király úttól), Kokárda u., Komáromi u.,

vaslatot személyekre, közösségekre vagy
szervezetekre akit (akiket) méltónak tart
e kitüntető cím odaítélésére 2013-ban.
Kérem, hogy javaslatát szíveskedjen írásban postai úton a Polgármesteri Irodára
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) vagy
e-mailben a peterfi.csaba@godollo.hu
címre eljuttatni.
Határidő: 2013. január 15. 12.00 óra
Guba Lajos
a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke
vállalkozások számára a telephelyen belüli,
korábbinál rugalmasabb fejlesztési lehetőségeket, azonban a lakóterületekkel határos
gazdasági területekre vonatkozóan szigorú
előírásokat rögzít (elválasztó zöldfelületek,
kötelező fásítás kialakítására való kötelezés).
A jóváhagyott szabályzat a különböző részterületekre eltérő időpontban készített terveket egységes formátumba hozta, egyedül
a Szent István Egyetem Szabályozási Tervét
hagyta változatlanul annak sajátos szabályozási elemei miatt. Az egyetemi campus
területére így továbbra is hatályban maradt
a 16/2001. (V.2.) önk. rendelet.
Az új helyi építési szabályzat és szabályozási terv az aktuális földhivatali digitális
alaptérkép felhasználásával készült el. Ennek köszönhetően a mai kornak megfelelően
internetes közzétételre és interaktív használatra is alkalmas, így a közeljövőben elkészülő internetes térinformatikai felületen
akár otthonról is megismerhetjük majd az
adott telkekre vonatkozó előírások, építési
lehetőségek és korlátozások tartalmát. Ennek az új szolgáltatásnak a kidolgozása folyamatban van, várhatóan 2013. év első negyedévében válik elérhetővé.
A jóváhagyott helyi építési szabályzat és
szabályozási terv, valamint a hozzá készített közérthető magyarázó anyag addig is a
www.godollo.hu honlapról letölthető, valamint megtekinthető a Főépítészi Irodán.
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, Nagy-sándor 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., SzentGyörgyi 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, Remsey
krt., Szent István tér, Szent János u.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
December 17‐23‐ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510‐220.
December 24‐30‐ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 416‐
551.

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
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy a Gödöllői Szolgálat a karácsonyi
szünetet követően először 2013. JANUÁR 23‐ÁN JELENIK MEG.
A hirdetésfelvétel 2012. december 21‐ 2013. január 7‐ig ZÁRVA tart

Nyitás: 2013. január 8.
Minden kedves olvasónknak áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

ALPOLGÁRMESTERI FOGADÓNAP VÁLTOZÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt gödöllői lakosságot, hogy
Tóth Tibor alpolgármester fogadónapja
2012. december 31. helyett, 2013. január 7‐én hétfőn lesz megtartva.

MAGYAR-KÍNAI KULTÚRÁLIS KAPCSOLATOKÉRT ALAPITVÁNYNAK köszönhetően 2013.
őszétől 1 fő Gödöllőn élő magyar fiatal kezdheti meg tanulmányait a LANZOU JIAOTONG
UNIVERSITY-N, aki lehetőséget kap 1 év kínai nyelvtanulásra, valamint 3 év egyetemi tanulásra a diploma megszerzéséig.
A tanuló számára a 4 év kollégiumi elhelyezés és az étkezés térítés mentesen biztosított,
valamint 1700 yüan ( 57800,-Ft) ösztöndíjat is folyósít a pályázat kiírója. Az oktatás angol nyelven történik
A jelentkezés feltétele: középiskolai végzettség, angol nyelvtudás, 18–24 év közötti életkor, érdeklődés a kínai kultúra iránt;
A kiutazáshoz szükséges dokumentumokat a MAGYAR-KINAI KULTÚRÁLIS KAPCSOLATOKÉRT ALAPITVÁNY intézi.
A jelentkezéseket 2012. december 28-ig kell eljuttatni az alábbi e-mail címre:
peterfi@godollo.hu, vagy Péterfi Csaba Polgármesteri Hivatal Gödöllő Szabadság tér 7.
2100.
A jelentkezésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: rövid életrajz (magyar nyelvű), motiváció, tájékoztató iskolai eredményeiről;
Az írásbeli jelentkezők közül választják ki azokat, akiket 2013. január 4-én, pénteken szóbeli meghallgatásra várnak.
Ennek helyszínéről és pontos időpontjáról az érintetteket írásban értesítik.
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI – ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2013.
Tisztelt Pályázók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Ösztöndíjpályázat 2012/2013-as fordulója lezárult, a pályázatok elbírálása megtörtént.
Az összesített adatokat megtalálják a www.godollo.hu/hirek weboldalon, a támogatott
pályázók névsora megtekinthető a Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján.
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A Gödöllői Városi Piac
emeleti étterme
december 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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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 19.

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
drága halottunkat, DR. VÁGI JÓZSEFET utolsó földi útján
elkísérték, fájdalmunkban, gyászunkban együttérzésüket
nyilvánították. A gyászoló család.
INGATLAN
+Gödöllő központjában 74 m2-es Üzlethelység
ELADÓ/KIADÓ. Tel: 30/588-5889
+ 2290nm telek, összközműves, Antalhegyi u - Panoráma u
között eladó. Iá: 25.5 mFt. 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
+Gödöllőn a Szabadság téren eladó 2 szobás felújítandó
lakás Iár: 6.8 M Ft 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
+ SÜGŐSEN KERESEK PALOTAKERTI 60m2 FELETTI, TELJES FELÚJÍTÁST 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 3szoba+nappalis 2003-ban épült jó állapotú családi
ház Gödöllőn Iár: 16.9 MFt 20-8042102
+Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére
(20) 804-2102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+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: 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): 20-949-2331
+Eladó Gödöllőn a János utcában 2.em. 1,5 szobás, konvektoros, erkélyes lakás. 9,9 M Ft. Érd: 06-20-2288-460
+Palotakerti 1 szobás, felújított (hőszigetelt ajtó, ablak,
egyedi fűtésmérők), 3. emeleti lakás felújított liftes házban
eladó. Iár: 7,3 MFt. Tel: 30/506-3738
+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
+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
+Páratlan lehetőség! Most kivételesen jutányos áron eladó
Gödöllő Rózsadombján, a Blahai részen, egy 320 nm-es
ikertelken, nappali+3 szobás, kertkapcsolatos, 117 nm
lakóterületű+30 nm garázs, színvonalas kialakítású családi
ház. I. ár: 30 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Vállalkozás üzlethelyiséggel együtt a belvárosban eladó,
bejáratott piaccal, referenciákkal. 20-9194-870
+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. 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
+Gödöllőn, Kertvárosban, József Attila utcában eladó egy
nappali+4 szobás, három fürdőszobás teljesen felújított polgári ház, 1000 nm-es telken. I.ár: 39 m Ft. Referencia szám:
3152. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Palotakerten másfél szobás, igényesen felújított 44 nmes 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.
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December 21.péntek 21h Ex Jim Beam Blues Band + BeeBor (Világvége tourné nyitóbuli) a koncert
után RockBluesMetal 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! Bacardi Razz + Sprite 395Ft!) 28.péntek 21h Szabó Józsi dalok ma... Batsányi
Street és Helo Zep! koncert vendégekkel: Sallai Tibor, Megyesi Balázs, Vidák Robi, Lőrincz Károly
(belépő 500Ft!) 29.szombat 22h a '90-es évek Legjobb és Legrosszabb dalai Dj Téglától (Belépő 22hig 95Ft, 23h-ig 195Ft, 24h-ig 495Ft, 02h-ig 995Ft!) 31.hétfő 21h évek óta a LegpezsgőBB Szilveszter !

+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).
ALBÉRLET KIADÓ
+Szent János utcai 2. emeleti 2 szobás lakás kiadó. Tel:
20/352-5005
+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.
+Gödöllő központjában busz pályaudvartól 5 percre felújított 1,5 szobás, kis rezsijű, gázkonvektoros 2. emeleti lakás
kiadó. Kaució szükséges. Tel: 06-20-223-8286
+Szoba-konyhás, zuhanyzós, bútorozott, fa tüzelésű lakás
alacsony rezsivel, 1 személy részére kiadó! 1 havi kaució
szükséges. Tel: 06-30-609-8707
+Gödöllő belvárosában 32 nm-es garzon egyedi fűtéssel kiadó.
45.000,-Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució. Tel: 30/9617-621
+Belvárosban 75 nm-es CSALÁDI HÁZ 695 nm-es telken
ELADÓ /KIADÓ. Tel: 06-28-532-619
+SZOBA KIADÓ konyha – fürdőszoba használattal. Tel: 0620-281-3830
+Kiadó Palotakerten egyszobás 46 nm-es, bútorozott 3.em.
lakás bérleti díj, rezsi, kaució ellenében. Tel: 06-20-545-9429
+Leinformálható párnak, hosszútávra, albérletbe kiadó
kettő szobás, első emeleti, gázfűtéses gödöllői LAKÁS.
Ugyanitt GARÁZS KIADÓ. Érd: 06-20-494-0515
+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
+Gödöllőn Egyetem térnél 55m2-es első emeleti téglalakás
egyedi fűtéssel kiadó. Tel: 06-30-500-6496
+Azonnal beköltözhető, 1,5 szobás, bútorozott, háztartási
gépekkel felszerelt lakás 1-2 személynek kiadó Gödöllő központjában. 50.000,-Ft/hó + rezsi + kaució. Tel: 06-70-316-5381
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllő központjában 74 m2-es Üzlethelység
ELADÓ/KIADÓ. Tel: 30/588-5889
+Gödöllőn, forgalmas helyen jól bevezetett, közel 300m2es vendéglátó egység (+kerthelyiség) hosszú távra, kedvező
feltételekkel kiadó. Tel.: 20/ 944-3356
+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.
+IRODA KIADÓ: Gödöllő, Dózsa Gy. úton, postával szemben,
32 nm, 1.em. Érd: 70/373-8154, 20/9294-669
+KIADÓ AUTÓMOSÓ az Ádám utcában, más célra is. Tel: 0628-415-664
+Gödöllő belvárosában (Vodafone mellett) 27 nm-es földszinti, utcafrontos üzlethelyiség, és az emeleten egy 25 nm-es
iroda kiadó. Érd: 06-20-802-1287
+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
+Üzlethelyiség kiadó/eladó Gödöllő belvárosában, 84nm, a
Remsey krt.22. alatt. Igényes, újszerű, klimatizált, nagy
üveges sarok portál. Tel: 28/430-209 (munkaidőben).
+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 Gödöllőn, Petőfi téren 50 nm-es üzlethelyiség.
Bérleti díj: 80.000,-Ft/hó. Érd: 20/9421-777
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MINDEN KEDVES
ÜGYFELÜNKNEK
BÉKÉS,
KARÁCSONYT
ÉS BOLDOG,
ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK!

+Szakképzett óvónő gyermekfelügyeletet vállal minden
hétköznap. Tel: 06-20-536-1325
+Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:
20/9455-583.

ÁLLÁS
+Pizza szakácsot és pultost keresünk gödöllői éttermünkbe.
Érd.: 06-30-6015214, 06-70-3332102
+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.
+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 !

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD
Szada, Dózsa György út

2012. december 19–24.

Ár!

Termékeink bomba áron!

1599 Ft/kg

788 Ft/kg

Ár!

A minôség garanciája

1399 Ft/kg

450 Ft

799 Ft

79 Ft
2190 Ft

Majonézes francia,
burgonya saláta
1000 g

459 Ft
Friss pecsenye
kacsa comb

Élô
ponty

Friss
pulykamell filé

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Grillbár

Pékségünk ajánlata

16 Ft/db

699 Ft/adag

Napi ajánlat leves + fôétel
Lottózó,
telefonkártya-feltöltés
Nyitva tartás:
H–P: 7–20, Sz: 7–18,
V: 8–18 óráig

Kocsonyahús
fagyasztott
1,5 kg
532,66 Ft/kg
Jégtrade

Alföldi
vödrös
tejföl 20%
850 g
540 Ft/kg

Gold Berger
Unicum,
üveges sör
unicum szilva
0,5 l
0,5 l
+ 25 Ft üveg
158 Ft/l

4380 Ft/l

Helyben füstölt termék!

799 Ft/kg

799 Ft/db

199 Ft/kg

Tejes kifli

Frankfurti virsli 1000 g Ász

549 Ft/kg
Bejgli diós, mákos 500 g
1098 Ft/kg

Füstölt sertés
hátsó csülök

Üzleteinkben
Erzsébet utalvánnyal
is fizethet!

Savanyú káposzta kimérve
Ételbárjainkban mindhárom
SZÉP kártyát (OTP, K&H, MKB)
elfogadjuk!

Karácsonyi elôrendelést felveszünk: Pontyhalászlé halszelettel, sertés kocsonya, töltött káposzta
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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
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

SZOLGÁLTATÁS
+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy
a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: 30/851-8763
+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430341,30/211-9388.
+Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédelmi mérés. 70/264-3660
+Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók,
mosogatók, csőtörések javítása 0-24-ig. 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
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 20/4234828, www.interiortrans.hu
+PARKETTÁS MUNKÁK: csiszolás, lakkozás, javítás, lerakás. Tel: 06-30-9488-909
+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

december 19.

+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
+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
+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
+TAKARÍTÁS! Lépcsőházak, lakások, családi házak,
intézmények és irodák takarítását, ablaktisztítását vállalom! Számlát tudok adni. Tel: 06-30-8590-626, e-mail:
vargatakaritas@citromail.hu
+LAKÁSSZERVIZ! Hibaelhárítás többféle szakmai
ismerettel a lehetőségek függvényében. Tel: 20/9335-909
+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.
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+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás,
burkolás, festés, lakatosmunka. 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
+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)
+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
+MENCELUS Nyelvstúdió: beszédcentrikus ANGOL középhaladó (INTERMEDIATE) tanfolyam indul minden péntek
délután. Kiscsoportos oktatás. Folyamatos csatlakozási
lehetőség. Tel: 06-30-374-6545 www.mencelus.com
+MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és
középszintű érettségire való felkészítést vállal gödöllői
középiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése is!
20/380-2268 (du., este hívható)
ADÁS~VÉTEL
+Minőségi olasz extraszűz olívaolaj a Garda-tó mellől eladó.
1liter 2eFt. Érd.: 0630 8518 763
+KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
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+DIÓBÉL 1.800,-Ft/kg és 2 hónapos NYULAK 1.000,-Ft/db
áron eladók. Tel: 06-30-972-0652
+KÖNYVEK. Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. Nem vagyok kereskedő. Tel: 20/956-4084
+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, 06-20-435-9650
+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
+Új irodai forgószék, új gyermek autós ülés (0-25 kg, AIRWAY márka), 38-as korcsolya cipő, többféle méteráru olcsón
eladók. Érd: 06-28-410-066
+Eladó új MASSZÁZSFOTEL + lábmasszázs, Róma típus,
EDÉNYKÉSZLET To25 Hermann Miller típus. Irár: 600.000,Ft. Tel: 06-30-603-9995
+Eladó: Energiaspirál csomag 15.000,-Ft. Vadonatúj MO0039 víztisztító + ásványosító készülék 49.000,-Ft. 1 db
Zepter serpenyő tetővel 39.000,-Ft. Tel: 06-70-515-3573
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk,
új akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30/536-4300, 28/611-728
+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.
EGYÉB
+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
+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
+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
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JANUÁR 16.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Som János, Rózsa u. 33., Székelyné
Hőnig Gizella, Eperjes u. 6.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Nagy László, Kinizsi u. 9.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Turai Zsuzsanna, Dessewffy A.
u. 25.
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Juhász János, Palotakert. 15., Beck József, Szent István tér 3.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Czomba Józsefné,
Szabó Pál u. 51., Jenei Istvánné, Kandó K. u. 42.
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