
Antall József nevét viseli vasár-
nap óta a Gödöllői Városi Könyv-
tár és Információs Központ ud-
vara, ahol december 8-án fel-
avatták Magyarország első sza-
badon választott miniszterelnö-
kének emléktábláját. Antall
József 1993. december 12-én,
húsz esztendővel ezelőtt hunyt
el, ennek apropóján kezdemé-
nyezte a Nemzeti Együvé Tarto-
zás Alapítvány és Gödöllő Város
Önkormányzata, hogy így tiszte-
legjenek emléke előtt.

A rendezvényen Gémesi György pol-
gármester, Juhász Judit, az Antall-kor-
mány szóvivője és Kószó Péter volt
MDF-es országgyűlési képviselő, a
Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány
tagja elevenítették fel Antall József
alakját. Valamennyien személyes emlé-
keiket osztották meg a hallgatósággal.

Antall József három alkalommal járt
Gödöllőn: 1991. április 3-án, Teleki Pál
egykori miniszterelnök halálának 50.

évfordulóján, 1992 júniusában az MDF
egyik rendezvényén és 1993. augusztus
31-én, a jamboree emléktábor megnyi-
tóján, de a város sok segítséget kapott
tőle, például a kastély felújítási munkái-
nak támogatását – mondta beszédében
Gémesi György. A gödöllői, és a többi

személyes találkozás felelevenítése so-
rán úgy fogalmazott, nem kultuszt sze-
retnének építeni, hanem ápolni a néhai
kormányfő szellemi örökségét. Elmond-
ta, noha a nagy formátumú politikus
húsz éve meghalt, a mai fiatalok köré-
ben is igény van arra a típusú szellemi-

ségre, amelyet képviselt. Ezt iga-
zolja, hogy a táblaállítás alapötlete
is egy fiatal alpolgármestertől,
Tóth Tibortól származik. Emlé-
keztetett: Antall volt az első kor-
mányfő, aki kimondta: lélekben
15 millió magyar miniszterelnöke
szeretne lenni. A polgármester be-
szédét azok a Gödöllőn készült fo-
tók színesítették, amik Antall Jó-
zsef gödöllői látogatásai során ké-
szültek.

Juhász Judit egy elhivatott,
rendkívül kötelességtudó, nagy
műveltségű, megingathatatlan er-
kölcsi szilárdságú ember portréját
vázolta fel a megemlékezésen
részt vevőknek, akinek politikai
kultúrájától idegen volt az olcsó

hatásvadászat. Becsülte az elmélyült tu-
dást, a műveltséget, s az volt számára a
természetes, hogy jól és sokat dolgoz-
nak körülötte. Mint mondta, munka-
tempójából még betegsége idején sem
engedett.

(folytatás a 6. oldalon)
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Tisztelgés egy morálisan rendíthetetlen államférfi előtt

Közterület őrzi Antall József emlékét

Új játszóeszközöknek örülhetnek a gyere-
kek a Szent János utcai óvodában. Csúszda,
mászóka és rugós játék került az udvarra.

(2. old.)

Utazóké címmel mutatta be új táncjátékát a
Gödöllő Táncegyüttes december 7-én a Mű-
vészetek Házában.

(5. old.)

A Megyeházán megrendezett hagyományos
Sportkarácsony alkalmával gödöllői sporto-
lók és szakemberek számos díjat vehettek át.

(8. old.)
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Tájékoztatjuk tisztelt
Olvasóinkat, hogy

a Gödöllői Szolgálat
az év végén és 2014
elején az alábbiak

szerint jelenik meg:

A 2013. évi
utolsó lapszám:
december 17.

A 2014. évi
első lapszám:

január 21.

A hirdetésfelvétel
december 16-tól

január 3-ig
szünetel.

Tisztelettel,
a szerkesztőség
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A fagyöngy csaknem teljesen beborí-
totta és lassan megölné a vasútállo-
másnál lévő hét krími hársat. Az ágak
jelentős részén az élősködőn kívül
már nincs is levél, s a szakértői vizs-
gálatok szerint már csak a drasztikus
beavatkozás mentheti meg őket a tel-
jes pusztulástól. 

A lefolytatott vizsgálatok az egyes
fák értékét 2-5 millió forintra becsül-
ték, de városunk lakói számára felbe-
csülhetetlen értéket képviselnek. Sor-
suk miatt sokan aggódtak az elmúlt
években, de ahogy a fagyöngy elborí-
totta a növényeket, egyre többen ag-
gódtak amiatt is, nehogy egy nagyobb
vihar során tragédia történjen. A for-
galmas vasútállomáson naponta több,
mint tízezer utas fordul meg, jelentős
részük a télen is zöld fagyöngylom-
bok alatt halad el. Már eddig is csak a
szerencsének volt köszönhető, hogy
amikor egy-egy ág leszakadt, senki
sem sérült meg.

Az elmúlt hónapokban szakértői
vizsgálatoknak vetették alá a fákat,
ami megállapította, ebben az állapot-
ban mindössze egy-két évet élhetnek
még. Az egyeztetéseket követően a
szakemberek arra a döntésre jutottak,
csonkolással adnak esélyt a növé-
nyeknek a megmaradásra.

Mint azt az eddigi tapasztalatok is
igazolták – például az Ady sétányon,
az Állomás utcában – jövőre már friss
ágak, két év múlva pedig akár új lomb-

korona is díszítheti a hársakat. Az
ügyben természetesen egyeztetések
történtek a MÁV-val, amelynek a te-
rületén a fák találhatók, valamint a
műemlékvédelem szakembereivel. A
munkát a VÜSZI munkatársai a kö-
vetkező napokban jegyzői engedély
birtokában, a legnagyobb gondosság-
gal végzik majd el.

Lantai Csaba, a VÜSZI Kft. igaz-
gatója felhívta a figyelmet arra, a be-
avatkozást követően a fák nagyon
ijesztő képet nyújtanak majd, de új,
egészséges korona kialakítására csak
akkor van lehetőség, ha a fagyöngyös
ágak teljes fertőzött részét eltávolít-
ják. A cél pedig az, hogy a több, mint
30 milliós értéket képviselő fákat
megmentsék.                                          (J)

Új játszóeszközöket kaptak
a Szent János utcai Óvoda
udvarára az intézménybe já-
ró gyermekek. December 3-
án három mászókás csúszdát
és egy rugós játékot vehettek
birtokba.

A játékok beszerzéséhez
Gödöllő önkormányzata és a
városban működő Glaxo-
SmithKline gyógyszer-
ipari cég 1-1 millió fo-
rinttal járult hozzá, ami-
hez további 500 ezer fo-
rintot gyűjtöttek össze
szülői adakozásból. A
játszóeszközök elkészí-
tése Ferenczi Győző gö-
döllői vállalkozó munká-
ját dicséri.

(A)

Életveszélyesek és fertőzöttek

Cél: a fák megmentése

Két és félmilliós ajándék a gyerekeknek

Játszóeszközök összefogásból

2013. december 15-étől (vasárnap) a
reggeli, Gödöllőről Budapestre törté-
nő utazás segítése érdekében módosul
a Volánbusz közlekedése.

A cég tájékoztatása szerint a Vác-
szentlászló, autóbuszfordulótól 5.00
órakor Budapest, Stadionokhoz indu-
ló járat Gödöllő és Budapest között a
3.sz. főút helyett az M3 autópályán
közlekedik. Ezáltal a gödöllői Dózsa
György út menti lakóövezettől a reg-
geli első járat az eddigiekhez képest
17 perccel korábban 6 óra 13 órakor
érkezik a fővárosba. Az előző módo-
sítással összefüggésben új járat indul
5 óra 30-kor Gödöllő, autóbuszállo-
másról Budapest, Örs vezér teréig a
3.sz. főúton.

A Vácszentlászló, autóbuszfordu-
lótól 5 óra 40-kor Budapest, Stadio-
nokig közlekedő autóbuszjárat Gö-

döllő, autóbuszállomásról 5 perccel
később 6 óra 20 kor indul tovább.

A változásokról a megállókban ki-
helyezett indulási jegyzékeken, illet-
ve a www.volanbusz.hu menetrendek
oldalon tájékozódhatnak az utazók. 

Az év végéhez közeledve elkészül-
tek a 2014. évi Menetrend füzetek is.
Ezek december 6-tól már megvásá-
rolhatók a jegypénztárakban.

(kj)

A Damjanich János Általános Iskolá-
ban december 6-án, 17 óra után egy
17 év körüli személy bement a torna-
csarnok épületébe, az iskola két tanu-
lójának jelenlétében, az akrobatika
edzést nézték. Az ismeretlen egy
óvatlan pillanatban elhagyta társait,
és a női öltöző mosdója felé ment.
Rövid idő múlva megszólalt a tűz-
jelző. Ezt megelőzően az idegen több-
szöri tanári felszólításra sem hagyta
el az iskola területét, majd a tűzjelző
megszólalása után sietős léptekkel tá-

vozott a hátsó bejáraton. A női öltöző-
ben a szappantartó gyulladt meg első-
nek, majd a villanybúra és a vezeték.
Az öltöző mosdójában keletkezett kár
mintegy 200.000 Ft-ra tehető.

A tüzet a takarító személyzet oltot-
ta el, nagy lélekjelenlétről tévén tanú-
bizonyságot. Az iskolaépületben
egyéb kár nem keletkezett, személyi
sérülés nem történt. Az iskola isme-
retlen tettes ellen feljelentést tett, a
nyomozás folyamatban van.

(ny.f.)

Az elmúlt napokban – szinte észrevétlenül – megújult a mozi bejárata. Mivel a
régi üvegezett ajtó fa szerkezete már rossz állapotban volt, indokolttá vált a
csere, amit rendkívül gyorsan, mindössze egyetlen nap alatt végeztek el a szak-
emberek. A cserére közel félmillió forintot fordított az épületet kezelő Piac Kft.

(N)

Városunk növényállománya szerencsésen átvészelte az elmúlt hétvége rendkí-
vül viharos időjárását. Gödöllőt a szél java elkerülte, így csak kisebb károk ke-
letkeztek az Erzsébet-parkban és az Alsóparkban. Többnyire elszáradt ágakat
szakított le a szél.

(B)

Megújult a moziportál

Csak „kis” szelet kaptunk

Tűz volt a Damjanichban

Az elmúlt hétvége rendkívül szeles
időjárásában sok gépkocsi-tulajdonos
aggódhatott, hiszen a viharos szél mi-
att a szabadtéren parkoló gépjármű-
vekben sokszor okoznak károkat a le-
hulló ágak. Akik zárt helyen tárolják
autójukat, azoknak nem kell ilyen
problémától tartaniuk.

Akiknek nem áll rendelkezésükre
saját garázs, néhány napig még élhet-
nek a Rézgombos Szolgáltatóház
mélygarázsát üzemeltető VÜSZI Kft.
kedvezményes lehetőségével, aminek
során féláron vásárolhatják meg a
bérleteket, s vehetik igénybe a parko-
lóház szolgáltatását. A lehetőségek
között csak nappali, illetve éjszakai
tárolás is választható. 

A zárt, fedett, kamerákkal felsze-
relt mélygarázsban az akció decem-
ber 31-ig tart.

(bd)

Még néhány napig tart az akció!

Garázsban biztonságosabb

Vasárnaptól módosul a Volánbusz menetrendje

Gödöllőről Budapestre



Gémesi György nem kér a

DK miniszterelnök-jelöltségéből
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„Let me vote!” konferencia Brüsszelben

Uniós polgári kezdeményezés

Eredményes damjanichos diákok

Bolyais versenysikerek

A Régiók Bizottsága (CoR), az Euró-
pai Polgári Kezdeményezés, valamint
európai és civil szervezetek együttmű-
ködésével, Választójog és részvételi
demokrácia Európában címmel ren-
deztek konferenciát, panelbeszélgetést
Brüsszelben, ahol a Régiók Bizottságát
képviselve Gémesi György köszön-
tötte a résztvevőket és bevezető elő-
adásában kiemelte annak jelentőségét,
hogy az uniós polgárok részt vegyenek
az Európai Unió életében, nem utolsó-
sorban a lakóhelyük szerinti országuk-
ban is. Erre vonatkozóan utalt arra,
hogy idén a januári plenáris ülésen ál-
tala kidolgozott saját kezdeményezésű
CoR vélemény került elfogadásra
Brüsszelben az uniós polgárság erősí-
tése, az uniós polgárok választójogá-
nak támogatása kérdéskörében, amely
tagállami helyi és regionális CoR-ta-
gok, uniós szervezetek és intézmények
képviselőivel folytatott széleskörű
egyeztetések eredményeként valósult
meg. A hivatkozott CoR véleményben
már megfogalmazódott az a javaslat,
amely a szubszidiaritás elvének tiszte-
letben tartásával a tagállamokat ösz-
tönzi az uniós polgárság választójoga
gyakorlásához a helyi önkormányzati
választásokon túl a regionális választá-
sokon való részvétel lehetőségének
biztosítására.

2013. januárban
indult el a „Let me
vote!” (Engedj sza-
vazni!) kezdemé-
nyezés aláírásgyűj-
tése az Európai Bi-
zottság Európai
Polgári Kezdemé-
nyezés honlapján.
A december 3-án
tartott „Let Me
Vote!” konferencia
az uniós polgárok
választójoga széle-
sítésének kérdés-
körét vitatta meg interaktív párbeszéd
keretében. A kezdeményezés a szava-
záshoz való jogra koncentrál, az uniós
polgárok választójogának kiterjeszté-
sét célozza, amelynek értelmében a la-
kóhely szerinti tagállamban élő uniós
polgár minden politikai szintű (helyi,
regionális és országgyűlési) választá-
son részt vehessen, és szavazati jogát
gyakorolhassa. Ezt a polgári kezdemé-
nyezést is legalább egymillió uniós
polgárnak szükséges támogatnia, hogy
az uniós intézmények a 28 tagállammal
együtt tárgyalási napirendre tűzzék a
jövőben a témakört megvitatni.

Az európai polgári kezdeményezés
jogalkotási javaslat előterjesztésére ké-
ri az Európai bizottságot olyan ügyek-

ben, amelyekkel kapcsolatban az Unió
hatáskörébe tartozik a jogszabályok al-
kotása. A polgári kezdeményezést a 28
tagország közül legalább 7-ből szárma-
zó, legkevesebb 1 millió uniós polgár-
nak kell támogatnia. A 7 tagállam
mindegyikében össze kell gyűjteni a
minimálisan szükséges aláírást. Példá-
ul Magyarország részéről minimum
16.500 aláírás szükséges a mindenkori
polgári kezdeményezés sikeréhez.

Uniós polgári kezdeményezést bár-
mely olyan területre lehet indítani,
amiben az Európai Bizottság hatáskö-
rébe tartozik a jogalkotási javaslat elő-
terjesztése.

(sh)

A Magyar Hírlap szerint Gémesi György neve is szerepel Király Júlia,
Tétényi Éva, Felcsúti Péter, Antall Péter és Róna Péteré mellett azok kö-
zött, akiknek a nevét bedobná miniszterelnök-jelöltként a köztudatba Gyur-
csány Ferenc.

Gödöllő polgármestere ezzel kapcsolatban a hír megjelenését követően
sajtónyilatkozatot tett közzé:

„Gyurcsány Ferenc kijelentésétől, mely szerint személyemet alkalmasnak
találja miniszterelnök-jelöltnek ezúton elhatárolódom és visszautasítom. A
volt miniszterelnök ezen elképzeléséről soha nem egyeztetett velem, szemé-
lyesen nem találkoztunk. Ilyen és hasonló sajtón keresztül történő   rögtönzé-
sek nem férnek bele az általam képviselt politikai ízlésvilágba. Többször is
hangot adtam annak, hogy jövőmet Gödöllőn képzelem el, abban a városban
melynek 1990 óta polgármestere vagyok. Itt a számomra béke szigetén sze-
retném folytatni munkámat, és az országos csatáktól távol kívánok maradni.”

Karácsony idején évről évre egyre
több szervezet kezdeményez ado-
mánygyűjtést, hiszen ezekben a he-
tekben azok is indíttatást éreznek a rá-
szorulók támogatására, akik egyéb-
ként nehezebben szánják rá magukat.
Ugyanakkor sokakban ott a kétely, a
megfelelő szervezetnek adják-e a tá-
mogatást, jó helyre kerül-e az össze-
gyűjtött pénz, ruhanemű. Városunk-
ban az idén a Társadalmi Felzárkózta-
tási Program keretében fogják össze a
különböző gyűjtéseket, és igényeket
annak érdekében, hogy valóban a rá-
szorulókhoz jussanak el az adomá-
nyok, s az elosztás módja is megfelelő
legyen.

A programban részt vevők (Gödöl-
lő Város Önkormányzata, Gödöllői
Lokálpatrióta Klub, Egyesített Szoci-
ális Intézmény Gödöllő, Forrás Szoci-
ális Segítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat, Lakásszövetkezetek Országos
Szövetségének Gödöllői csoportja,
Fővárosi Szociális Otthon, Máltai Sze-
retetszolgálat, Gödöllői Szenthárom-
ság Templom Egyházközössége, Má-
riabesnyői Katolikus Egyházközösség

és a Segítség Köza-
lapívány) a kará-
csony közeledtével
minden közösség-
hez befolyó ado-
mányt összegyűjte-
nek, amiket azután
az év során aktua-
lizált szociális tér-
kép és az egyes szer-
vezetek listája alap-
ján történő egyezte-
tést követően oszta-
nak ki.

Az Adventi Vásáron (Gödöllő fő-
terén) egy faházat állítottak fel, ahol
összegyűjtik a felajánlásokat igénye-
ket is. Itt adományokat nem fogadnak
és nem is osztanak, a jelentkezők ada-
tait rögzítik, és amennyiben arra szük-
ség van, segítséget nyújtanak az ado-
mányok gyűjtőpontra történő elszállí-
tásához. Ha az adakozó kéri, a későb-
biekben – természetesen a személyisé-
gi jogok tiszteletben tartásával – tájé-
koztatják arról, hová került az általa
felajánlott ruhanemű, élelmiszer, vagy
egyéb használati cikk. Ez utóbbiakat a

Forrás Szociális Segítő és Gyermek-
jóléti Szolgálatnál fogadják azoktól,
akik személyesen kívánják a helyszí-
nen leadni, a pénzadományokat a Se-
gítség Közalapítvány alábbi számlá-
jára: BBRT 10103836-13223239-
00000003 várják.

A főtéri faházban szerdától – pén-
tekig: 17 órától 19 óráig, szombaton: 9
órától 19 óráig, vasárnap pedig 14 órá-
tól 18 óráig várják az önkéntesek az
érdeklődőket.

(bdz)

Mindenkinek jusson a segítségből!

Hogy nyugodt lélekkel adományozhassunk

Fennállásának 60. évfordulóját ünnepli
idén az Erkel Ferenc Általános Iskola. A
jeles évforduló alkalmából december 8-
án a Művészetek Háza színháztermében
rendeztek gála estet. 

A rendezvényen Varga Ildi-
kó, az intézmény igazgatója fog-
lalta össze röviden az elmúlt hat
évtized legfontosabb eseménye-
it, valamint az ezidő alatt történt
változásokat.

Ünnepi köszöntőjében kiemel-
te, mindig az igényesség és a
lelkesedés jellemezte az intéz-
ményben folyó munkát, a tan-
órákon és azokon kívül is. Szintén
mindvégig fontos volt a készségfejlesz-
tés és a diferenciálás.

Jelentős dátum volt az iskola történe-
tében 1970, az ének-zene tagozat bein-
dulása, valamint 1981, amikor felvették
Erkel Ferenc nevét. Az itt működő kóru-
sok azóta számtalan hazai és külföldi
sikert könyvelhettek el. Rendszeres sze-
replők  a városi rendezvényeknek, de
határainkon túl, testvérvárosainkban is
több alkalommal felléptek.

Az ünnepségen Gémesi György pol-
gármester tortával köszöntötte az ün-
neplőket. Hangsúlyozta, az önkormány-
zat és az iskola sokat dolgozott együtt
azért, hogy az oda járó gyerekekből a
legjobbat tudják kihozni. 

Köszöntőt mondott Pánczél János, a
Gödöllői Tankerület igazgatója is. Ő az
ének-zene tagozat, és a logopédiai osz-
tály fontosságát emelte ki. Mint mondta,

az Erkel Ferenc Általános Iskola nem
csak Gödöllőn, hanem a tankerületben
is elismert intézmény. Az ünnepség nem
csak az elmúlt évtizedek áttekintésére,

hanem elismerések átadására is lehető-
séget adott.

Pedagógus szolgálati emlékérmet ka-
pott Szlávik Jánosné, az intézmény
nyugalmazott könyvtáros tanára, aki
1991-ben került az iskolába, s munka-
köri kötelességein túl vetélkedők szer-
vezésével, előadásokkal és számtalan
foglalkozással segítette a gyerekek iro-
dalmi, történelmi és helytörténeti isme-
reteinek gyarapítását. 

Szintén Pedagógus szolgálati emlék-
érmet kapott Czebáné Vajda Marian-
na, aki 1984-tól napközis pedagógus-
ként dolgozott az iskolában, Újváryné
Balogh Zsuzsa pedig Erkel-gyűrűt ve-
hetett át az ének-zene oktatás terén vég-
zett kimagasló munkájának elismerése-
ként. A rendezvényen a jelenlegi és egy-
kori diákok adtak műsort, de a szülők és
a pedagógusok is színpadra léptek.

(ny.f.)

A Fidesz Országos Választmánya december 9-ei ülésén véglegesítette a 2014-
es országgyűlési képviselő-választáson Fidesz-KDNP támogatással induló 106
egyéni választókerületi jelöltjének névsorát.

A közzétett adatok szerint a Gödöllő központú Pest Megye 6. választókörze-
tében ismét a jelenlegi képviselőt, Vécsey László Józsefet indítják a választá-
sokon.

(ny.f.)

Egyedülálló sikert ért el a Damjanich
János Általános Iskola 4.a osztályának
csapata a Bolyai Anyanyelvi Verseny
országos döntőjében.

A Bolyai Csapatversenyeket hagyo-
mányosan matematikából és magyar
nyelv és irodalomból rendezik meg, 4
fős csapatok számára, 3-8. osztályos ta-
nulóknak. Az idei tanévtől indul a ter-
mészettudományos verseny is 5-8. osz-
tályosok részére. A verseny célja: „Se-
gíteni a diákokat azon képességek ki-
fejlesztésében, hogy közösen, össze-
dolgozva oldjanak meg problémákat.”

Városunkból számos iskola több év-
folyamon indítja legjobb diákjait e ran-
gos megmérettetésen. Először a területi
versenyeket rendezik meg, ezeken Gö-
döllő diákjai gyakran szerepelnek az
első 6 helyezett között, akiket kiemel-
ten köszöntenek és díjat kapnak. A te-
rületi győztesek és néhány – a legjobb

eredményt elért – csapat jut az orszá-
gos döntőbe, ahol először egy írásbeli
feladatsort kell megoldani, majd ez-
után a legjobb 6 csapat szóbeli gyakor-
latot old meg. A végeredményt a két
feladat összeredménye adja.

Ezen az országos versenyen ért el
második helyezést az iskola 4.A osztá-
lyának csapata Básthy Hunor, Ko-

lozsvári Bence, Mundruczó Péter,
Papp Csenge összeállításban, felkészí-
tő tanár: Sebestyén Zsuzsanna.

Szépen helyt álltak az iskola diákjai
a Bolyai Matematika Verseny országos
döntőjén is, amit szintén a közelmúlt-
ban rendeztek meg. A 4.a csapata 6., a
3.b osztály csapata pedig 22. helyezést
ért el. (di)

Új kiadvánnyal lepte meg a hazai ok-
tatási életet a HVG, ami elkészítette a
korábbi felsőoktatási rangsorokat tar-
talmazó kiadványok mellé a legjobb
középiskolák listáját. A 100 legjobb
hazai középfokú oktatási intézmény
közé a Török Ignác Gimnázium, a
Premontrei Szent Norbert Gimná-
zium és a Református Líceum is be-
került.

A rangsor 957 hazai intézmény
ugyanazon eredményességi és sta-
tisztikai mutatók alapján készített
értékelésén nyugszik. Készítésénél az
évente végzett kompetenciamérés
adatait és a négy kötelező érettségi
tárgy eredményét vették figyelembe,
de beszámították az Országos Közép-
iskolai Tanulmányi Verseny adatait,
valamint a felsőoktatási felvételi
eredményeket is.

A listán a gödöllői intézmények
közül a Török Ignác Gimnázium a 45.
helyen szerepel, a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium a 61., a Refor-
mátus Líceum pedig a 84. helyet ér-
demelte ki. 

A szakközépiskolák listáján a Pre-
montrei Szent Norbert Gimnázium
egyházenei szakközépiskolája a 21. a
listán, de az intézmény még egy ki-
emelkedő helyet megszerzett: az egy-
házi intézmények között országosan a
8. helyet kapta.

A két tannyelvű képzést is folytató
intézmények rangsorában a Török Ig-
nác Gimnázium mérettetett meg, s az
előkelő 14. helyre került.

A kiadvány a többi helyezettel
együtt mindhárom intézményről egy
rövid bemutató anyagot is közöl.

(ak)

Gálával és kitüntetésekkel ünnepeltek

60 éves az Erkel iskola

Iskolák HVG-s szemszögből

Ismét Vécsey Lászlót indítja a Fidesz
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Megrendülten fogadta a hírt a város
sportszerető közvéleménye, hogy éle-
tének 74. évében, december 7-én sú-
lyos betegségben elhunyt Benkő Ákos
testnevelő tanár, mesteredző, akinek ta-
nítványai és sportolói iskolákban,
sportegyesületekben, s utóbb – közel
húsz éven át – a Gödöllői Egyetemi At-
létikai Club atlétikai szakosztályában
megannyi országos és nemzetközi si-
kert értek el. Benkő Ákost a Magyar
Atlétikai Szövetség saját halottjának
tekinti.

Benkő Ákos 1940. március 29-én,
Gödöllőn született évszázados pedagó-
giai hagyományú székely családból.
Édesapjának, Benkő Tibor testnevelő
tanárnak a neve hosszú időn át a GEAC
vívószakosztályát fémjelezte, a fiúé az
atlétikai szakosztályéval forrt egybe.
Pedig mindketten kipróbáltak magukat
más sportágakban is. Benkő Ákos már
17 évesen játszott a GEAC kosárcsapa-
tában, majd a GEAC sízőjeként nyerte
meg az Országos Duna-kupát, lesiklás-
ban. Édesanyjától, Gáll Margit kémia-
földrajz szakos tanártól is a pedagógus
vénát örökölte.

„Testnevelő szerettem volna lenni.
Felvételim nagyon jól sikerült, ennek
ellenére tudatták velem, hogy az eluta-
sításnak egyéb oka van” – írta életraj-
zában. „Az eset igen megviselt, de meg
is keményített. Így aztán, ha kerülővel
is, de tanár lettem, testnevelő-biológia
szakos, és később a Testnevelési Főis-
kolán is diplomát szereztem.”

Pedagógusi pályafutását 1961-ben
Galgahévízen kezdte, ahol 1970-ig
dolgozott, és ahogy fogalmazott, sike-

rült „forradalmat” csinálni, megváltoz-
tatni az egész falu testkultúrával és
sporttal kapcsolatos szemléletét. Tanít-
ványai közül többen országos verse-
nyek szenzációi lettek és nemzetközi
porondon is megálltak a helyüket aka-
dályfutásban, tízpróbában, birkózás-
ban, kézilabdában.

És itt egy pillanatig hadd álljunk
meg! Az egyik vele készült interjúban
három kifejezésbe – szeretet, szigor,
következetesség – sűrítette ars poeticá-
ját Benkő Ákos. De vajon magyaráz-
hatjuk-e csupán ezekkel a kritériumok-
kal azt a hálát, amit olyan – ma már
nyugdíjhoz közeli életszakaszban élő
emberek táplálnak iránta, akiket évtize-
dekkel ezelőtt tanított – igen, tanított
tornára, testedzésre, versenyzésre.
Mert úgy tűnik, erre is tanítani kell az
embert. A tanári hitvallás pedig minden
bizonnyal akkor vezethet eredményre,
ha a benne megfogalmazott elveket, té-
teleket a tanár személyisége hitelesíti.

A tehetségek felfedezésének képessé-
ge, titka talán meg sem ragadható sza-
vakban – aki viszont ennek a birtoká-
ban van, az biztos kézzel, pontos szem-
mel választ.

Benkő Ákos a sokszoknyás falusi lá-
nyokból is bajnokot nevelt, merthogy a
tehetség nem a lakóhely méretéhez és
elhelyezkedéséhez kötött.

Benkő Ákos még ennél is többre
volt hivatott, az élsport elismert alakí-
tójává vált. 1971-1980-ig Hatvanban
tevékenykedett középiskolai testnevelő
tanárként és atlétaedzőként (itteni tanít-
ványa, Pál Ilona 33 éve tartja a 400 mé-
ter női síkfutás magyar csúcsát), majd
kék-fehér színekbe öltözött, 1980-
1995-ig vezető edzője volt az MTK at-
létikai szakosztályának. Innen tért visz-
sza Gödöllőre, ahol hosszú időn át ve-
zette a Szent István Egyetem sportléte-
sítményét és haláláig elnöke volt a Gö-
döllői Egyetemi Atlétikai Clubnak. A
legjobb magyar edzők elismerését
szolgáló mesteredző címet 2004-ben
kapta meg. 

Benkő Ákos tanítványainak ered-
ménylistája kiemelkedő a magyar atlé-
tikában és a városunkból kikerült sike-
res sportolóinak a névsora is tekinté-
lyes. Ezúttal csak Deák Nagy Marcellt
említjük. Ő a 2012-es helsinki atlétikai
Európa-bajnokságon szerzett ezüst-
éremmel örvendeztette meg mesterét,
akinek a nevével most ki kell egészí-
tenünk a gödöllői sportélet kiemelkedő
személyiségeinek emlékkönyvét.

LT

Benkő Ákos búcsúztatása december
13-án, pénteken, 14 órakor lesz a Dó-
zsa György úti temető városi ravatalo-
zójában.

Elhunyt Benkő Ákos Bódis Erzsébet (1923-2013)
Idén májusban ünnepeltük a GIM-ház-
ban Bódis Erzsébet textilművész 90.
születésnapját. Ez év februárjában ve-
szítette el író férjét, Katona Szabó Ist-
vánt és most ő is elment a férje után.

Bódis Erzsébet az erdélyi Kalota-
szegen, a Bánffyhunyad melletti Zso-
bokon született egy molnármester ötö-
dik gyermekeként. A kolozsvári Művé-
szeti Intézetben végzett 1957-ben tex-
tiltervező művészként. Művészi mun-
kásságában biztatta Zsögödi Nagy Im-
re székely festő és szellemi mintát je-
lentett neki Kós Károly, aki a Zsobok-
kal szomszédos Sztánán lakott.

Kalotaszeg vidéke az ősi és még
érintetlen népi kultúra hazája volt a 20.
század elején, nem véletlen, hogy a gö-
döllői művésztelep tagjai is odajártak
ihlető forrásért. A tetszetős, díszes,
pompás kalotaszegi népviselet darabja-
it Bódis Erzsébet csak gyűjtötte, de
művészi munkájához egy másik erdé-
lyi tájról vett mintát, a Székelyföldről.
A székely szőnyegben találta meg azt a
formát, technikát, hagyományt, ami
hozzá a legközelebb állt. Választását az
is befolyásolta, hogy a 20. század ele-
jén már ez volt az egyetlen élő sző-
nyegkészítési hagyomány Erdélyben.

A székely szőnyeg, amelyet festé-
kesnek is hívnak egy zárt világ termé-
ke, egyszerű, áttekinthető, világos a
szerkezete, takarékos az anyaggal, a
mintával, a munkával. Ragaszkodik az
ősi hagyományhoz és természetelvű a
festésmódja. Kezdetben figurális sző-
nyegeket készített Bódis Erzsébet szé-
kely szőnyeg technikával (Leányok, le-
gények, 1957) statikus kompozícióval.
A kezdeti életképeken megjelent a népi
viselet is. Nagy összefoglaló műve az
Évszakok (1966-1967) című monu-
mentális alkotás, amely egyszerre szól

az egymást váltó évszakokról és az em-
beri élet korszakairól. A természet el-
mélyült, részletes megfigyelése és is-
merete húzódik a művek mögött. Ké-
sőbb pedig a növényvilág metamorfó-
zisát jelenítette meg szőnyegeiben.

Férjével együtt 1986-ban jött át Ma-
gyarországra és Gödöllőn telepedtek
le. Marosvásárhelyen hagyta műter-
mét, addigi művészi eredményeit, is-
mertségét, baráti körét és lényegében
befejezte alkotó munkásságát. Örömét
lelte abban, hogy művész lányában,
Katona Szabó Erzsébetben folytatás-
ra lel az ő művészi munkássága. Mű-
veinek egy része romániai közgyűjte-
ményekbe került. Bódis Erzsébet mun-
káit csak egy szűk réteg ismeri Ma-
gyarországon. Fontos állomás volt,
hogy 2006-ban életmű kiállítása nyílt
az Ernst Múzeumban színvonalas ka-
talógussal. 2007-ben a Magyar Köztár-
sasági Ezüst Érdemkereszttel tüntették
ki. Alapító tagja volt a Gödöllői Ipar-
művészeti Műhelynek, ahol rendszere-
sen kiállított. Bódis Erzsébet egyedi al-
kotó útján tovább éltette szülőföldje,
Erdély népi kultúráját, a székely kéz-
művesség szellemét és formakincsét.
Nyugodjék békében.

G. Merva Mária

A Gödöllői Kistérségi Orvos Egyesület
szervezésében idén karácsony előtt is
megemlékezést tartottak a Lumniczer-
emlékfalnál, ahol a jelenlegi gyógyítók
tisztelegtek egykori gödöllői kollégáik
előtt. Az eseményre december 6-án ke-
rült sor. 

A Tormay Károly Egészségügyi
Központban lévő már-
ványfalnál dr. Szabad-
falvi András, nyugalma-
zott igazgató mondott
beszédet, melyben az
egykori Gödöllői Minta-
járásról beszélt, ami a
múlt század első felében
az akkor megszokottnál
jóval magasabb színvon-
alú egészségügyi ellátást
jelentett az itt élőknek. 

A rendezvényen a résztvevők koszo-
rúkkal tisztelegtek a már elhunyt orvo-
sok előtt, akiket városunk lakói ma is
nagy tisztelettel emlegetnek.

Gödöllő önkormányzata nevében
Pecze Dániel alpolgármester koszorú-
zott.

(bj)

Emlékezés az orvosnagyságokra

Vidám ünnep

Jött a Mikulás
December 6-át a gyerekek biztosan piros betűs
napként írnák be a naptárba, hiszen ezen a na-
pon jön mindegyikük kedvence, a Mikulás.
Hogy a nagyszakállú ajándékai minden gyerek-
hez eljussanak, idén is jelentős segítséget ka-
pott.

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub szervezésé-
ben több mint 1200 óvodás látogathatott el a
Mikulásmoziba, ahol Frakk, Szerénke és Lukré-
cia történeteit tekinthették meg. A filmet köve-
tően a gyerekek nagy örömére a Mikulás aján-
dékokkal várta őket a kijáratnál. A meglepe-
téshez a Városi Mozi és a Tesco nyújtott támo-
gatást.

*
Nem csak a gyerekek, hanem a Mikulás is

kapott ajándékot a Petőfi Sándor Általános Is-
kola tornatermében, a Gödöllői Kulturális és
Szociális Közhasznú Egyesület által a rászoruló
gyerekek számára szervezett ünnepségen. A
gyerekek színes műsora vidám, örömteli perce-
ket szerzett minden megívottnak, a kicsik arcára
pedig a mikuláscsomagok varázsoltak mosolyt.

(bny)

Idén a Civil Házból a fő-
térre költözik a civil kará-
csony, hogy az adventi vá-
sár szépséges „díszletei”
között, a hatalmas fenyőfa
oldalában beszélgessenek
egymással és az irántuk ér-
deklődőkkel városunk leg-
aktívabb polgárai. 

Több tucatnyi nonprofit
szervezet munkálkodik
azon, hogy Gödöllő szebb,
élhetőbb, barátságosabb le-
gyen, legyen szó kultúráról, gyermeke-
inkről, testi-lelki jóllétünkről, vagy akár
környezetünkről. December 20-án, pén-
teken 15 és 18 óra között forró teával és
pogácsával kínálják az érkezőket, azo-
kat, akiknek nem új a másokért való
munkálkodás, és azokat is, akik úgy ér-
zik, van az életükben néhány szabad óra
arra, hogy közösségi célokra, mások se-
gítésére áldozzák, de még nem találták
meg, hogyan? Produkciók is színesíti a
délutánt. A Weöres Sándor Egyesület

képviseletében karácso-
nyi dalokat ad elő a gö-
döllői Waldorf iskola kó-
rusfesztivál-nyertes Gin-
galló népi énekes csoport-
ja, a Megújult Nemze-
dékért Alapítvány pedig
gospel előadással kedves-
kedik. Lesznek adomá-
nyért cserébe kerámia an-
gyalok és szívecskék is. 

E néhány ünnepvárás-
sal telő órában szoro-

sabbra fűződhet a szervezetek közötti
kapcsolat is, megismerhetik egymás
munkáját, hogy később közös progra-
mokat dolgozzanak ki. Már erre az alka-
lomra is várják a társszervezetek prog-
ramjait, rövid műsorait, szórólapjait, a
háziasszonyok süteményeit, hogy minél
emlékezetesebbé váljon az összejövetel.

Keressék a civil koordinációs csapat
képviseletében Szabó Sándort vagy
Szabó Csabát. További információ:
+36-20/931-0800. (t.f.)

Civilek karácsonyoznak a főtéren
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Ha szép kertre gondolok, Katica néni
kertje jut az eszembe. A tornácos pa-
rasztház előtt, és az udvaron millió vi-
rág nyílt tavasztól késő őszig. Emeletes
kert volt az övé: az alsó szintet az ibo-
lyák, gyöngyvirágok, tulipánok, nárci-
szok, szarkalábak és törökszekfűk
uralták, akik megbújtak a dáliák, lili-
omok és szebbnél szebb rózsák tövé-
ben. A közöttük elhelyezett masszív fa
állványokra és az ablakokba kerültek a
muskátlik és a kaktuszok, köztük az a
több mint 100 esztendős, ami minden
évben kétszer piros pompába öltözött.
Erre a szín és illat kavalkádra borultak
az ég felé törő, az ereszig érő orgonák,
aranyvesszők, baba- és labdarózsák.

Csak úgy hívtam: tündérkert. Ha az
ember belépett a zöldre festett öreg ka-
pun – természetesen a kiskapun, mert a
lovaknak készül nagykaput már régen
nem volt kinek kinyitni – egy másik vi-
lágban találta magát. A kertben épp
olyan béke volt, épp úgy megállt az
élet, mint a mindig sütemény illatú
konyhában, ahol jó volt üldögélni a
tisztára súrolt sparhelt mellett, aminek
oldalára nefelejcs füzéreket festett egy-
kori készítője.

Majdnem ilyen mesebirodalom az is,
aminek a kapuját Schäffer Erzsébet

nyitja ki, aki sok-sok történettel együtt
lép ki gyermekkorának kertjéből. Saját
és mások életének egy-egy eseményé-
be enged bepillantást. Egykori szerel-
mek és tragédiák, egy hajdan volt kis-
lány világa elevenedik meg.

Mi minden fér egy gyermek világá-
ba! Mikor lesz álomvilág a letűnt gyer-
mekkorból? Mikor kezdünk sóvárog-

nia az egykor természetes dolgok: a
kecskecsöcsű szőlő, a kerekes kút, a
kiskacsák után? Mi mindent idéz fel
gyermekkorunk, álmaink kertje? 

Örömet: hogy szeretve vagyunk,
hogy, hogy óvnak bennünket.

Barátságokat: életre szólót, ami se-
gítséget jelent a bajban, ami szerelem-
mé szövődhet.

Szerelmeket: amik a szegénység-
ben, a megpróbáltatások idején is láng-
ra lobbantak a szívekben, s a bajban
menedéket jelentettek.

Illatokat: a virágokét, a frissen sült
kenyérét, kifliét.

Fájdalmat: elveszett boldogságot,
szétszakadt családot.

Emlékeket: egy gyermekarcot, a
csobogó víz hangját, a téli éjszakákon
ragyogó csillagok fényét.

Történeteket: a sajátunkat és má-
sokét.  A történeteken azután csokorba
lehet kötni, mint a virágokat. Schäffer
Erzsébet történeteit színes mezei virág
csokorhoz hasonlítanám. Nem megír-
ták, hanem megélték őket, bennünket
pedig beszippantanak, nem eresztenek,
s nem is akaródzik belőlük visszajönni
a valóságba. Mennyi mindent őrizhet
egy kert! 

A gyermekkori kertek békét áraszta-
nak, menedékek a világ elől.

(Schäffer Erzsébet: Álmok kertje –
történetek útközben)

(ny.f.)

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Menedék

A Szecesszió évéhez kapcsolódó új te-
matikus műsorát december 7-én mutat-
ta be a Gödöllő Táncegyüttes felnőtt
együttese a Művészetek Házában. A
magyarság és a hazánkban élő nemze-
tiségek népi kultúráját felvonultató est
folyamán szinte valamennyi tájegység
táncait megcsodálhatta a közönség. A
koreográfiákat Széphalmi-Tóth Judit
és Moussa Ahmed készítette.

Mint azt Széphalmi-Tóth Judit la-
punknak elmondta, az előadást Laka-
tos Róbert és a Rév együttes muzsiká-
ja ihlette, ami már önmagában is egy
utazás, hiszen a zenész a klasszikus és
a népzenében egyaránt otthonosan mo-
zog.

A műsorban a magyarság és környe-
zetében élő, egymással kiolthatatlan
kölcsönhatásban fejlődő és békében

megférő népek, nemzetiségek tán-
cai között vándorol az utazó. El-
vágyódik a jelenből, megjárja a
múltat, a mesék világát, s a meg-
tett távolságból újraértékelheti
mindazt, amit hátrahagyott...

A Rákos mente népművészete
mellett megjelennek szlovák hegyvi-
dék bocskorban járt, rendkívül szilaj
táncai a Gyetva környéki falvak

(Nagyócsa, Pazdics) folklór-
ja, a távoli „Balkánia” kolo
és lánctáncai, a románság
(Gyerővásárhely, Pacalka,)
páros és hármas körtáncai, az
erdélyi falusi és városi ci-
gányság táncai. Az utazás so-
rán egyaránt találkozhatnak
az érdeklődők.

„...minden utazás távolsá-
got teremt, kérdéseket vet fel
és kétségeket ébreszt ... lehe-
tőséget adva rácsodálkozva,

felismerésre és a világ csodáin érzett
ámulatra.” Így szól az est mottója. A
nézők pedig a bemutatón ismét rácso-
dálkozhattak a magyarság, és a vele
együtt élő nemzetiségek kultúrájának
sokszínűségére. 

*
December 6-án rendezte meg a Me-

gyeházán a Pest Megye Közgyűlése és
Pest Megye Önkormányzata a hagyo-

mányos megyenapi díjátadó ünnepsé-
get. A rendezvényen adták az elisme-
réseket azoknak, akik az év folyamán
kimagasló eredményt értek el. A Me-
gyenapon Moussa Ahmed munkáját
Pest Megye Népművészetéért Díjjal is-
merték el.

(k.j.)

A Gödöllői Királyi Kastély adventi
koncertjei minden esztendőben rangos
eseménynek számítanak, hiszen a
klasszikus zene legkiválóbb hazai
képviselőit hallhatja a közönség. Az
idén december 6-án és 7-én csendült fel
a muzsika a lovardában.

Szombaton este három kiváló mű-
vész, Kádár Orsolya (cselló), Bogá-
nyi Gergely Kossuth- és Liszt Ferenc-
díjas zongoraművész és Szabadi Vil-

mos Liszt Ferenc-díjas hegedűművész
adott ünnepi hangversenyt. Az est fo-
lyamán J. S. Bach, Mozart, Ravel, Rah-
manyinov, és Mendelssohn műveit
szólaltatták meg.

Vasárnap este a Gödöllői Szimfoni-
kus Zenekar koncertje várta a hallgató-
ságot. Előadásukban Mozart és Händel
muzsikája mellett – az ünnepre készül-
ve – Corelli Karácsonyi concerto gros-
sója csendült fel Várjon Dénes Liszt

Ferenc-díjas zongoraművész
közreműködésével.

A zenekar élén ez alkalom-
mal Gál Tamás Liszt Ferenc-
díjas karmester, Érdemes Mű-
vész állt.

Az adventi kastélynapok a
jövő hétre is tartogat zenei
csemegéket. December 14-én
a díszteremben az Arpeggio

Gitárzenekar hagyományos ünnepi hang-
versenyére kerül sor, december 15-én
pedig a British Council és IATEFL-
Hungary kórusának előadásában csen-
dülnek fel karácsonyi dalok.             (bdz)

A Duflex Fotográfiai Stúdió képeiből
nyílt kiállítás a Civil Közösségi Ház-
ban. A megjelenteket Tóth Péter, a
stúdió elnöke köszöntötte, majd Gé-
mesi György polgármester méltatta az
alkotóközösség több mint két évtizedes
munkáját. A Szecesszió szimbolikája
című kiállítás kapcsán Fabó Katalin, a
Magyar Fotóművészeti Alkotócsopor-
tok Országos Szövet-
sége budapesti elnöke
osztotta meg gondola-
tait a közönséggel a
múlt századforduló mű-
vészeti stílusáról.

Danis János, Kállai
Mihály, Kondor Edit,
Mészáros Annarózsa,
Pető István, Tóth Pé-
ter és Winkler Csaba
felvételei a szecesszió
hazai és határainkon tú-

li építészeti és iparművészeti alkotásait
idézik fel a szemlélők számára. A sze-
cessziót országonként más névvel illet-
ték. Egy kutató 25 szinonímáját találta
meg, mondta Fabó Katalin. Ilyen pél-
dául a laskastílus, a pávafarok stílus. A
képek is visszaadják e rövid művészet-
történeti korszak sokszínűségét.

(LT)

Adventi muzsika
Duflex fotókiállítás a Civil Házban

Elismerés a népművészet ápolásáért

Utazás a Gödöllő Táncegyüttessel
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A Gödöllő-könyv bemutatója
December 12., csütörtök, 18 óra, Vá-
rosi Könyvtár. Ekkor mutatják be vá-
rosunk legfrissebb, hiánypóltó művét,
a „Gödöllő, képes történeti könyv”
című összeállítását.

A csaknem 300 oldalas, képekkel
gazdagon illusztrált könyv nem fotó-
album és nem történelemkönyv, noha
mindkét feltételnek megfelel. A két
nyelven megírt (magyar-angol) mű-

ben Gödöllő történetét ismerhetjük
meg a kezdetektől egészen a mai na-
pig – méghozzá korábban eddig nem
ismert, így be sem mutatott kordoku-
mentumok segítségével. A kiadvány el-
készültét rengeteg kutatómunka előzte
meg.

A könyvet G. Merva Mária lektor
és Péterfi Csaba szerkesztő mutatja be
a nagyközönségnek. (t.a.)

MEGHÍVÓ
2013. december 12., 1800

Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ

Nagy örömmel fogad-
ták városunk lakói az
októberben megjelent
Gödöllő Magazint,
aminek rövidesen má-
sodik számát tarthatják
majd a kezükben. A jö-
vő héten, a Gödöllői
Szolgálattal együtt meg-
jelenő lap ez alkalom-
mal is sok érdekességet
tartogat az olvasóknak.

Míg az előző szám-
ban a hölgyek körül
„forgott a világ”, most
gödöllői „gentlemanu-
sok” kerülnek terítékre. 

A kiadvány sok érde-
kességgel szolgál a
helytörténet iránt ér-
deklődőknek is.

(st)

(folytatás az 1. oldalról)
Felelős ember volt, aki végig akarta

csinálni, amit vállalt. Nem kevés szo-
morúsággal emlékezett vissza arra,
mennyi hamis vádat, szándékos félre-
értést, csúsztatást, rosszindulatú táma-
dást tapasztalt meg, még a néhai mi-
niszterelnök halálát követően is.

Mint mondta, arról már nem beszélt
a sajtó, hogy a posztjánál fogva neki jo-
gosan járó kiváltságokról sorozatosan
lemondott.

Antall József példát mutatott a poli-
tikai kultúra elvárható gyakorlatáról –
jelentette ki Juhász Judit, neki kö-

szönhetően, kormányszóvivőként soha
nem kellett utólag szabadkoznia.

Szintén a személyes emlékekre és a
közös munkára alapozta visszaemléke-
zését Kószó Péter, az MDF parlamenti

frakciójának egy-
kori tagja, aki úgy
fogalmazott: An-
tall József hitet tett
a Szent István-i
alapok mellett,
amikor kijelen-
tette: „Keresztény
Magyarországot
akartam, mert
csak annak van jö-
vője.”

Egy olyan poli-
tikus portréját vá-
zolta fel, akinek

tekintélye morális
rendíthetetlenségén
nyugodott. A gán-
csot, a sajtó fékte-
len gyűlöletét soha
nem viszonozta, el-
lentáborát nem tün-
tette ki azzal, hogy
túl nagy jelentősé-
get tulajdonítson
nekik.

Mint mondta,
betegsége idején

sem épített emlékművet magának, nem
csinált presztízsberuházásokat, hanem

azon dolgozott,
hogy utódjának át-
adja a feladatokat.

A megemlékezé-
seket követően Gé-
mesi György pol-
gármester, özv. An-
tall Józsefné Klára
asszony és Antall
Péter, az egykori
miniszterelnök fia
leplezte le az em-
léktáblát a vasárnap

óta az egykori kormányfő nevét viselő
udvarban. A ceremóniát követően Klá-
ra asszony köszönetet mondott a meg-

jelenteknek. Mint mondta: a nagy ér-
deklődés számára azt jelenti, hogy An-
tall József neve ma is hívó szó sokak
számára. A rendezvényen részt vettek a

Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány
kuratóriumának tagjai: Mádl Dalma
asszony, a kuratórium elnöke, Jókai
Anna író, Keményné Koncz Ildikó,
Kósa Ferenc filmrendező, Czigány
György költő, szerkesztő, Kószó Pé-
ter és Viszlói Tamás. Közreműködött:
Annus Réka.

KJ

Tisztelgés egy morálisan rendíthetetlen államférfi előtt

Közterület őrzi Antall József emlékét

Az ünnepvárás jegyében telt a vasár-
nap a főtéren, és az Erzsébet Királyné
Szállodában valamint az Erzsébet-ud-
varban, ahol másodszor rendezték meg
a Mákfesztivált, a Gödöllői Adventi
Napok keretében. Kicsik és nagyok
megtalálták a kedvükre valót. Vidám
színpadi előadásokat, ínycsiklandó fi-
nomságokat, süteményeket, étel- és
italkülönlegességeket, karácsonyi aján-
dékokat, még igényes olvasnivalókat
is, sőt olykor-olykor a felcsillanó nap-
sütést is.

Az Erzsébet Királyné Szálloda étter-
mében Balogh Györgyné, Bund-
schuh Nándorné, Csibi Józsefné,
Esze Dóra, Kovács Ferencné, Oláh
Lajosné, Rövid Istvánné, Szabó Lász-
lóné és Tóth Mihályné sütötték a má-

kos finomságokat. A
mákos sütemények az
étterem karácsonyfája
mellett felállított asz-
talra kerültek, ezt állta
később körül a zsűri.
A közel negyven féle
mákos sütemény mi-
nősítésére Jókai An-
na Kossuth-díjas író-
nő, Keményné
Koncz Ildikó, a Raif-
feisen Bank Zrt. ügy-

vezető igazgatója, Kerényi-
né Bakonyi Eszter, a Gö-
döllői Városi Múzeum igaz-
gatója és Köntös Sándor, a
szálloda éttermének vezető-
je vállalkozott – nagyon szí-
vesen. A nehéz döntés ered-
ményeként az első helyezést
Oláh Lajosnénak
ítélték, második
lett Csibi József-
né, a harmadik
pedig Esze Dóra.

Tóth Mihályné különdíjat
kapott. Ajándékaikat özvegy
Antall Józsefné, Mádl Dal-
ma asszony és Gémesi
György polgármester adták át.

Ezalatt az étterem szállo-
da előtti sátrában
kínált süteményeit
és meleg ételeit, például töl-
tött káposztát, mákos gubát
ették, vitték a járókelők. A
jelképes színpadon elsősor-
ban a gyerekeknek szóló mű-
sorok követték egymást. Egy
vándormuzsikus a régi világ
hangszereinek a meséit ele-
venítette fel a körtemuzsiká-

tól a dorombig, majd a Garagulya Gó-
lyalábasok adtak elő mikulásos és ka-
rácsonyi történeteket; a regölésbe a
gyerekeket is bevonták. A program so-
rán többek között a Talamba Ütőegyüt-
tes lépett a közönség elé. A gyerekek
örömmel segédkeztek a karácsonyi da-
lok megszólaltatásában.

Sült a gesztenye, a kenyérlángos, il-
latoztak a borok, fogytak a kézműves
vásár színes termékei, s mivel az időjá-
rás is kegyeibe fogadta a Mákfesztivált
és a mákfesztiválozókat, beszélgeté-
sekre is nagyszerű alkalmat kínált az
ünnepi fényekben tündöklő főtér.

(l.t.)

Téli kavalkád Gödöllő belvárosában

Nincs karácsony mák nélkül

Ismét Gödöllő Magazin!

A nagy sikerű 1. lapszám



Gödöllői Szolgálat 7Élő-Világ2013. december 10.

December 14-én és 15-én
szombaton és vasárnap

9-11 óráig:

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: dr. Varga Ferenc

Tel.: +36-20/48-23-058

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Füles:
Ivartalanított, chippelt beagle ka-
nocska. Szerető családot keres.

Sánti:
Gödöllőn elütött keverék kan.
Nagyon bújós. Komoly baja nem
lett. Szerető családot keres.

A kutyusokról érdeklődni lehet a +36-20/554-8450-es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e-mail címen. 

Báró:
Ereje teljében lévő keverék fia-
tal kan. Már ivartalanítottan
keresi új családját.

Kakucs:
Gödöllőn befogott felnőtt ke-
verék kan kutya. Eredeti gaz-
dija jentkezését is várjuk.

KEDVES KUTYABARÁTOK!
Segítséget szeretnénk kérni
mentett kutyáink ideiglenes el-
helyezésében. 
Jön a hideg, ne kelljen utcán
hagynunk a kidobott, hajlékta-
lan kis állatokat! Élelmezésükről
és orvosi ellátásukról mi gondos-
kodunk, csak helyet kérnénk
nekik. 

+36-20/291-7233
+36/70/2819-555

Köszönjük: Árva Lelkek
Állatvédő Egyesület 

CICÁK AJÁNDÉKBA
Két szobatiszta, barátsá-
gos fiú kiscica örökbe
adó, és egy 8 hónapos
tigriscsíkos, barátságos
cica is ajándékba elvi-
hető, de csak kertes ház-
ba (patkányt is fog).
Tel: +36-30/827-2002

CICÁK GAZDIT KERESNEK

Orosz fajtájú lila, féléves cicák
ajándékba elvihetők!

Keresi gazdáját egy tigriscsíkos, négy lábán
papucsos cica, melynek a farka vége is fehér,

illetve piros bolhaöv van rajta.
Tel: +36-28/414-856 

Csacsi és tehén a betlehemi élőképben

Állatkerti karácsonyvárás

A budapesti kiselefánt első találkozása a Mikulással

Asha ajándékai: zöldség és gyümölcs

Milyen bizarr egy hóval fedett kaktusz,
jukka vagy akár pálmafa látványa egy
hazai kertben. A szabadföldi teleltetés
lehetősége még kevesek számára is-
mert, de könnyen megbizonyosodha-
tunk arról, hogy valóban működik.

Téli kert egzotikus növényekkel!
Sokak számára újdonság lehet az a

tény, hogy hazánkban viszonylag sok
olyan növény teleltethető át szabad-
földön, melyeket elsősorban cserepes,
üvegházi növényekként ismerünk.

Először is nézzük, hogyan lehetsé-
ges mindez. Ehhez két dolgot érdemes
megvizsgálni: a növény származási he-
lyének éghajlati adottságait, valamint a
hazai viszonyokat és az azokban rejlő
lehetőségeket. Sok növény olyan klí-
mában őshonos, ahol az alapvetően
meleg éghajlat mellett néha előfordul
erőteljes lehűlés, vagy akár havazás.
Erre két kitűnő példa Észak-Amerika
illetve a Himalája déli lejtői. Az előbbi
esetében a hegységrendszerek észak-
déli elhelyezkedése lehetővé teszi,
hogy az észak felől jövő hideghullá-
mok akadálytalanul egészen délig ha-
toljanak, gyakran Floridáig is.

Télálló vagy fagytűrő, nem mindegy!
A Himalájában pedig 2-3 ezer méte-

res magasság környékén a téli időszak-
ban rendszeresen van fagy és havazás.
Ennek következtében, hosszú alkal-
mazkodási folyamat eredményeként
kialakultak olyan fajok, melyek gond
nélkül elviselik akár a mínusz 20 fokot,
de nem kevés az olyan növények szá-
ma, melyek az ennél hidegebbel is
megbírkóznak. Itt kell egy fontos mo-
mentumot kiemelni, mégpedig a csapa-
dék szerepét, hiszen ennek alapján
máris két csoportba lehet sorolni e nö-

vényeket: vannak télállók és vannak
fagytűrők. Az első csoport esetében
nem jelent problémát a téli csapadék,
míg a másodiknál igen, sőt jelentősen

ronthatja az amúgy
bámulatra méltó fagy-
tűrési tulajdonságo-
kat. Ez fontos szem-
pont a teleltetés meg-
tervezésénél. A telepí-
tésnél is azonos igé-
nyűeket célszerű egy-
más közelébe ültetni.

Magyarország ég-
hajlata nedves kon-
tinentális, meleg, vi-
szonylag hosszú nyarakkal és hideg, de
nem túl hosszú telekkel. Ezzel azonban
még nem mondtunk el mindent, hiszen
a Kárpát-medence elhelyezkedésénél
és védettségénél fogva óceáni és medi-
terrán hatásoknak is ki van téve. Ezáltal
teleinkben nem csak a kontinentális jel-
lemzők érvényesülnek. Ha még ehhez
hozzávesszük a mikroklímát, akkor
adott helyen még kedvezőbb lehet a
helyzet.

Fontos mikroklimatikus tényezők a
fekvés (dél, dél-nyugat), az épülethez

való közelség, a domborzati viszo-
nyok, valamint a városi klíma. A fek-
vés, illetve domborzati viszonyok alap-
ján Magyarországon a szőlőklímák fe-
lelnek meg legjobban a feltételeknek,
de ezen belül is az ún. szubmediterrán
mikroklímájú helyek. Ilyenek például a
dél-budai dombság (itt a városi klíma is
sokat számít), a Balaton-felvidék (ezen

belül is főleg a Ti-
hanyi-félsziget és a
Badacsony déli lej-
tői), a Mecsek és
Villányi-hegységek
déli lejtői. Mi sem
bizonyítja jobban a
szubmediterrán jel-
leget, mint az, hogy
a Mecsek, a Tiha-
nyi-félsziget és a
Villányi-hegység

déli lejtőin nyáron óriás énekes kabó-
cák muzsikájában gyönyörködhetünk,
ami viszont tipikus mediterrán rovarfaj
(indikátorfaj).

Az épületekhez való közelség, illet-
ve a városi klíma a téli fűtés miatti hő-
veszteség miatt fontos, hiszen a fal kö-
zelébe telepített növények magasabb
hőmérsékleten élhetnek általa.

ek

December 6-án 11 órakor az állatkerti
Mikulás meglátogatta Ashát, az ele-
fántborjút. A februárban született or-
mányos most először találkozott a
Mikulással, akinek a zsákjából két
nagy fürtre való banán került elő az
elefántborjú nagy örömére.

A Mikulás egy krampusz segítsé-
gével egy egész ládára való zöldséget
és gyümölcsöt is bekészített az ele-
fántok csarnokába, ahol aztán Asha,
valamint Angele, az anyaállat lelke-
sen elropogtatta a sok finomságot.

Mint ismeretes, ebben az időszak-
ban, sőt, azután még egészen decem-
ber végéig a legtöbb jegytípus, így a
felnőtt-, a diák- és a gyermekjegy
árából is 50 százalékos engedményt
ad az állatkert.                (zoobudapest.hu)

Bimbó és Snufi lett a szent család, a
napkeleti bölcsek, a pásztorok és az an-
gyalok társasága a betlehemi élőkép-
ben. A „betlehemi istállót” az advent
teljes ideje alatt megtekinthetik a láto-
gatók a budapesti állatkertben. Az élő-
kép különlegességét nemcsak a benne
látható eleven állatok adják, hanem a
Mónus Béla fafaragó művész által ké-
szített különleges betlehemi figurák is.

Advent idején sokfelé állítanak bet-
lehemi élőképeket. Nincs ez másként
az állatkertben sem. Ez a betlehemi
élőkép azonban egészen különleges,
hiszen – ahogyan az intézményhez illik
is – a közönség igazi állatokat láthat
benne. Egészen pontosan egy csacsit és
egy tehenet. Az élő állatokon túl a má-
sik különlegesség, hogy a betlehemi
élőkép maga kifejezetten magyaros
hangulatú. Egyrészt azért, mert a fából
faragott figurákat, így a szent család
tagjait, a napkeleti bölcseket, a pászto-
rokat és az angyalokat Mónus Béla fa-

faragó művész a magyar pásztorművé-
szet hagyományait és formavilágát fel-
használva alkotta meg. Azok tehát nem
a bibliai időkre jellemző öltözékben,
hanem magyaros viselettel lettek kifa-
ragva. Másrészt természetesen maguk
az állatok sem azokat a háziállatfajtá-
kat képviselik, amelyeket kétezer éve a
Szentföldön tenyésztettek. Bimbó, a
tehén fajtájára nézve magyar tarka

szarvasmarha, ami pedig Snufit, a csa-
csit illeti, ő igazi hamisítatlan magyar
parlagi szamár. A betlehemi élőképek
évszázados hagyományához azonban
az is hozzá tartozik, hogy minden kor-
ban változott az ábrázolás stílusa. Így a
magyar főváros állatkertjének hangula-
tához éppen egy ilyen Betlehem illesz-
kedik a legjobban. A betlehemi élőké-
pet a parasztudvari istálló mellett te-
kinthetik meg látogatóink, méghozzá
egészen az év végéig.

(zoobudapest.com)
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Nem csak kertészeknek!

Egzotikus növények télen
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Ingyenes testmozgási lehetőség heti egy
alkalommal a Magyar Olimpiai Bizott-
ság, a Magyar Torna Szövetség Aerobik
Szakág, valamint a Gödöllő Város Ön-
kormányzatának támogatásával. Várunk
mindenkit szeretettel, kortól, nemtől füg-
getlenül! Helyszín: Művészetek Háza,
F51-52-es terem. Időpont: szerdánként
19-20 óráig. Bővebb információ:
a 06/70-28-30-588 –as telefonszámon.

Lakossági gimnasztika!

Játékos, atlétika jellegű foglal-
kozás indult 6-10 évesek részé-
re, október 15-től az Erkel isko-
la alagsori tornaszobájában!
A foglalkozások ideje: kedd-csü-
törtök 16.30-17.30-ig.
Jelentkezni lehet: 
kirchhofer.se@gmail.com 

Játékos Atlétika

A kép illusztráció

Labdarúgás

Football Factor és Aquaworld kupa
December 14-15., 9-20 óráig
2004, 2003, 2002 és U14-es korosztály
Táncsics Mihály úti Sportcentrum

Röplabda:
Közép-európai (MEVZA) Liga, 9.
forduló:
December 14., 18 óra: TEVA-GRC –
Linz Stag (osztrák) SZIE csarnok
CEV-kupa, 3. forduló visszavágó:

December 18., 18 óra: TEVA-GRC –
HAIFA (izraeli) SZIE csarnok

Női NB II. 10. forduló:
December 14. 11 óra: TEVA-GRC ju-
nior – Eötvös DSE (TIG tornaterme)

Heti sportajánló

December 6-án került sor Bu-
dapesten, a Megyeházán a
Pest Megye Közgyűlése és
Pest Megye Önkormányzata ál-
tal hagyományosan megren-
dezett megyenapi és sportka-
rácsonyi díjátadó ünnepségre.

Ebből az alkalomból kitüntetéseket és
díjakat vehettek át azok a személyek,
illetve sportszervezetek, akik az év
folyamán kimagasló eredményt értek
el - számos kitüntetés Gödöllőre ke-
rült.
A szokásoknak megfelelően a megyei
év végi ünnepség a Megyeháza dísz-

udvarán a Kossuth-emléktábla meg-
koszorúzásával kezdődött. A jeles 
eseményen részt vett és beszédet
mondott Pogácsás Tibor országgyű-
lési képviselő, Monor város polgár-
mestere, és dr. Szűcs Lajos, Pest Me-
gye Közgyűlésének elnöke; a díjáta-
dásban közreműködött, Balogh Gá-
bor, a Magyar Diáksport Szövetség
elnöke, a miniszterelnök sportügye-
kért felelős tanácsadója. 
Gödöllői részről az alábbi kitünteté-
seket vehették át a Sportkarácsony al-
kalmából: Sárdi Erzsébet (Év test-
nevelője, Premontrei Szent Norbert
Gimnázium), Navarrete József (Év
edzője, Gödöllői EAC, kardvívás)
Gödöllői röplabdaklub utánpótlás
csapata (I. díj utánpótlás korosztály-
ban), Bontovics Babett (II. díj, az év
legjobb Pest megyei sportolója felnőtt
korosztályban, Taekwon-Do karate),
Török Ignác Gimnázium (II. díj, az
év legeredményesebb középiskolája),
Kovács Emma (II. díj, az év legjobb

megyei diáksportolója középiskolai
korosztályban, GEAC, magasugrás),
TEVA-Gödöllői Röplabda Club női
csapata (II. díj, az év legjobb megyei
csapata felnőtt korosztályban), Pre-
montrei Szent Norbert Gimnázium
(III. díj, az év legeredményesebb kö-
zépiskolája), Répási Petra (III. díj,
az év legjobb megyei diáksportolója
középiskolai korosztályban, GEAC,
gátfutás), Kerekes Marcell (III. díj,
az év legjobb diáksportolója általános
iskolai korosztályban, GEAC, gerely-
hajítás) -ta-

Díjátadó – Pest megyei Sportkarácsony

10 városi díjazott
Az év utolsó nemzetközi verse-
nyén Szlovéniában is sikere-
sen szerepeltek a gödöllői 
Taekwon-do SE versenyzői,
akik összesen négy éremmel
térhettek haza.

Szlovéniában 6 ország 280 verseny-
zője közül ifi kategóriában Horváth
Fruzsina 1. dan egy ezüst és egy
bronzéremmel tért haza, felnőtt férfi
kategóriában Lakatos Dávid 1. dan
aranyérmes lett, míg az idei megyei
Sportkarácsony díjátadón az év leg-
jobb Pest megyei sportolója felnőtt
korosztályban 2. legjobb sportolónak
választott Bontovics Babett 4. dan
felnőtt női kategóriában szintén az el-

ső helyen végzett úgy, hogy egy ha-
zai versenyzőt győzött le a döntöben.
A gödöllői csapatot Vajkovics Fer-
enc 2. dan bíróként képviselte a ver-
senyen. -li-

Küzdősport – Taekwon-do

Szlovéniai sikerek

Az idény utolsó megméretteté-
sén vett részt a Gödöllői Contact
ITF Taekwon-do Sportegyesület
Kókai Zsolt 4. danos mester
irányításával. 

November 31-én, Kartalon került meg-
rendezésre a 2013. évi Országos
Diákolimpia taekwon-do verse-
nye. Az esemény népszerűségét
bizonyította, hogy 21 egyesület,
mintegy 220 főt nevezett a hét-
végi rendezvényre. A verseny-
számok között szerepelt az egyé-
ni formagyakorlat és küzdelem
is. A gödöllőiek 7 fős csapattal
vágtak neki a döntőnek, amelyen
az alábbi eredméyneket érték el:

Bordács Sára (gyermek lány forma-
gyakorlat 1. hely, küzdelem -30 kg 1.
hely); Meszlényi Kíra (ifjúsági leány
formagyakorlat 2. hely); Benedek Dá-
niel Tibor (Ifjúsági fiú küzdelem -56 kg
2. hely); Aszódi Ábel (felnőtt férfi küz-
delem -63 kg 3. hely). -il-

Harcművészet – ITF Taekwon-do

Érmek a Diákolimpiáról

Az elmúlt héten az első pontját
szerző Gödöllői KC a listavezető
Eger csapatát fogadta a férfi NB
I/B keleti csoportjának utolsó
előtti, gödöllői szempontból utol-
só őszi hazai találkozóján. A
meccs gólzáport és egri sikert
hozott.

Bartos Gábor tanítványai nem tudták
megismételni elmúlt heti bravúrjukat (a

Fradi otthonából szereztek pontot), ez-
úttal érvényesült a papírforma és nyert a
vendég, egyben listavezető egri alaku-
lat. A Gödöllői KC 1 ponttal a 14., utol-
só helyen áll a tabellán.
A juniorok 35–20-ra nyertek, ezzel az 5.
helyen állnak jelenleg 16 ponttal.
NB I/B. Keleti-csoport, 12. forduló
Gödöllői KC – SBS Eger Eszterházy
SZSE 25–38 (9–15) Juniorok: Gö-
döllői KC – Eger 35–20 -lt-

November 30-án, immáron 13.
alkalommal került megrende-
zésre a Fujinaga Kupa Tradicio-
nális Karate-do verseny a Fujina-
ga Karate-do SE szervezésében,
amelyen a pomázi Hinode SE 
nyerte el a legeredményesebb
csapatnak járó serleget.

A közel száz versenyzőt felsorakoztató
viadalon az ország két legnagyobb stí-
lusszövetsége képviseltette magát. Nyír-

egyházáról, Egerből, Pomázról, Pécsről,
Ebesről és természetesen Gödöllőről
(Fujinaga SE, és a Saino SE)  érkeztek a
versenyzők. A verseny fődíját a ”lege-
redményesebb csapat” serlegét a Fujina-
ga Kupát idén a pomázi Hinode SE
nyerte el. 
A gödöllői eredmények formagyakor-
lat versenyszámban 1. hely: Ács Juli-
anna, Kelemen András, Palkovics Ben-
ce; 2. hely: Ács Dorottya, Tóth Márk,
Kecskés Balázs, Szabó Norbert; 3. hely:

Slihoczki Alexa, Lengyel László, Kas-
per András; 4. hely: Ternyik Péter, Bur-
ján Hanna, Bankó Barnabás, Ternyik
László, Lengyel Lászlóné; 5. hely: Ró-
de Kinga, Kiss Gábor.
Alaptechnika versenyszám 1. hely:
Ács J., Kelemen A., Kerekes Rizván; 2.
hely: Ács D., Lengyel L, Boechat Dá-
niel; 3. hely: Slihoczki A., Csontos Dá-
niel, Tremmel Botond, Albert Szimo-
netta.
Küzdelemben 1. hely: Ács Dorottya,
Palkovics B.; 2. hely: Róde K., Tóth M.,
Kecskés B.; 3. hely: Bárdos Triszten,
Péter Lea, Lengyel Brigitta, Ternyik L.,
Szabó N. Edzők: Ács Tibor /Saino SE/,
Szűcs Tibor /Fujinaga SE/. -tt-

Küzdősport – Fujinaga-kupa tradicionális karateverseny 

30 karatéka érem

Kézilabda – Gólzáporos meccs, vendég siker

Egri öröm Gödöllőn

Az idei mezei futó Európa-baj-
nokságot december 8-án Belg-
rádban rendezték meg, ahol a
férfi junior csapatnak gödöllői
tagja is volt, Pápai Márton
(1995, GEAC) személyében,
aki egyéniben a 64. helyen ért
célba.
A szerb fővárosban 3-4 fok körüli
hőmérsékletben kezdték a versenyt a
futók, a huszadszor megrendezésre
került Spar Mezeifutó Európa bajnok-
ságon. Az idei Eb legtöbb indulóját
rajthoz állító futamban, a junior férfi-
ak 6 km-én hat magyar fiatal vette fel

a küzdelmet. A magyarok közül  a 34-
ként beérő Kovács Benjamin teljesí-
tette a távot a leggyorsabban, míg a
114 induló között a gödöllői Pápai
Márton a 64. lett. (Király István 76.,
Szögi István 83., Magyar Huba 93.,
Zarnóczai Zalán 104. helyen ért cél-
ba). A versenyt ebben a korosztályban
a török Alí Kaya nyerte.
Csapatban a junior fiúk a 15. helyen
végeztek 21 nemzet közül.

Utánpótlás – Méltó emlék
Benkő Ákosnak

Rekord számú gödöllői atléta palántá-
val rendezték meg december 8-án a
Közép-Magyarországi Régió Terem-
atlétika versenyét. A GEAC atlétika
szakosztálya 40 versenyzővel, azaz 5
csapattal indult, ami rekordnak szá-
mított a klub történetében. A 2001-
2004-es születésű gyerekek legjobb
eredménye az összes (54) csapatból 4.
hely, majd  9. ,11., 17. és 22. helyezés.
A gyermekek nevét a GEAC.hu hon-
lapon olvashatják. Az edzők, Kovács
Zoltán és Körmendy Katalin el-
mondták: “Nagyon büszkék a tanít-
ványaikra, illetve a GEAC-ban folyó
műhelymunkára, mely méltó emléket
állít a december 7-én súlyos betegsé-
get követően elhúnyt Benkő Ákos
kollégájuknak”.

-kk-

Atlétika – Mezei futó Európa-bajnokság

Pápai Márton egyéniben 64. lett

Közép-európai Liga,
9. forduló:

December 14.,18 óra
TEVA-GRC – Linz

Stag (osztrák)
(SZIE csarnok)

Challenge Kupa,
3. forduló, visszavágó:

December 18., 18 óra
TEVA-GRC – HAIFA

(izraeli)
(SZIE csarnok)

Női NB II,10. forduló

December 14., 11 óra
TEVA-GRC junior –

Eötvös DSE
(Török Ignác Gim.

tornaterme)

Sárdi Erzsébet  az Év testnevelője és
a Premontrei díjával Bárdy Péter
igazgató

Kovács Emma atléta

Szabados István a TEVA-GRC díjával



Gödöllői Szolgálat 92013. december 10. ajánló

AZ ÜRES KALITKA TITKA
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer
egy messze földön híres mesterem-
ber, akit egy napon titokzatos láto-

gató keresett fel, és arra kérte,
készítsen neki egy olyan kalitkát,

amilyet még soha senki nem
látott…

Akár így is kezdődhetett volna an-
nak a kalitkának a története, amit a
látogatók a november 14-én nyílt
időszaki kiállításon tekinthettek
meg, és ami főszereplője lesz an-
nak a játéknak, amire invitálunk

minden dús képzeletű,
szerepjátékhoz kedvet érző lányt és

fiút illetve hölgyet és urat 
6-tól 66 évesig.

A játék 90 perces, minden
pénteken 15.30- kor kezdődik,
múzeumi belépőjeggyel lehet 

részt venni rajta. 
Várjuk csoportok jelentkezését is,

előzetes megbeszélés alapján.
Ivókné Szajkó Ottília

Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.

Tel.: (28) 421-998, 
+36-20-269-2007
Fax: (28) 422-003

e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóhá-
zában TIZENÖT ÉVES A GIM című csoportos
képző- és iparművészeti kiállítás látható

Kiállító művészek: Anti Szabó János, Bódis
Erzsébet, F. Orosz Sára, Farkas Éva, Fábián
Dénes Zoltán, Hauser Beáta, Katona Szabó
Erzsébet, Kárpáti Tamás, Karsai Zsófia,
Kecskés Zoltán, Kun Éva, Latin Anna, Lévai
Nóra, Müller Magda †, Orosz István, Pannonhalmi Zsuzsa, Pistyur Imre, Rékasy Levente,
Remsey András †, Remsey Flóra, Simonffy Márta, Szikora Tamás †, Szőcs Miklós Tui,
Szuppán Irén
A kiállítás megtekinthető: 2014. február 28-ig, minden szombaton és vasárnap 
14 órától 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is.

GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu; e-mail: gimhaz@invitel.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

December 12. (csütörtök) 18.00:
Tóthné Pataki Anikó (cselló) növen-
dékeinek hangversenye

December 13. (péntek) 17.30:
Székely Judit (furulya) növendékei-
nek hangversenye

December 14. (szombat) 11.00:
Béres Ágota (hegedű) növendékei-
nek hangversenye

December 16. (hétfő) 17.00:
A jazz tanszak hangversenye

December 17. (kedd) 17.30:
Ivántsó Tünde (zongora) és Lázár
Attila (kürt) növendékeinek hang-
versenye

A Chopin Zeneiskola programjai

A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza 
2013. december 16-tól 2014. január 5-ig zárva tart!
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

December 9-15-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
December 16-22-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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.

06-20/524-0340.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÜGYELETEK

Gödöllő Város Önkormányzata bérbe
adja a Gödöllő, Ady Endre sétányon
(5849/1 hrsz.) található „Gomba”
nem lakás célú helyiségét.
Gödöllő Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete a helyiség üzleti célú
bérbeadását 28/2013. (II. 14.) sz. ön-
kormányzati határozatával rendelte el.

A bérbe vehető helyiség:
Gödöllő, Ady Endre sétány, 5849/1
hrsz.
Alapterület: 10 m2

Közmű ellátottság: víz, villany, köz-
csatorna
Műszaki állapot: megfelelő, tisztasági
festés célszerű
Bérleti díj irányár: 29.298 Ft/m2/év
díjtétel alapulvételével: 24.415 Ft/hó
+ ÁFA
Egyéb: egészségügyi helyiséggel nem
rendelkezik, az épület helyi védettség
alatt áll.
A bérleti jogviszony időtartama: hatá-
rozott, 10 év + 10 év előbérleti jog. 
A helyiség megtekintésére a (28) 529-
171-es telefonszámon időpont egyez-

tethető.
A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Város-
üzemeltető és Vagyonkezelő Iroda
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., III.
emelet 303. sz. helyiség.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– A helyiség bérbevételére magán-
személy, jogi személy, vagy nem jogi
személy gazdasági társaság pályázhat.
A jelentkezéskor a magánszemély pá-
lyázó köteles bemutatni személyazo-
nosító okmányait, egyéni vállalkozó
ezen túlmenően egyéni vállalkozói iga-
zolványát, gazdasági társaság a társa-
ság cégbírósági bejegyzését tanúsító
cégkivonatot, valamint aláírási címpél-
dányt.
– A pályázó pályázatában köteles kifej-
teni a folytatni kívánt tevékenységet, a
helyiségbérleti díj irányára alapján
megtenni helyiségbérleti díj ajánlatát,
valamint nyilatkozni arról, hogy a bér-
bevételi feltételeket elfogadja.
A bérbevétel feltételei:
– Bérbeadó és a nyertes pályázó mint

bérlő helyiségbérleti szerződést köt,
melyben rögzítik a bérleti jogviszony-
ból eredő jogokat és kötelezettsé-
geket.
– Bérlő köteles beszerezni a helyiség-
ben folytatni kívánt tevékenységhez
szükséges /hatósági/ engedélyeket.
– Helyiségbérleti szerződés csak olyan
pályázóval köthető, aki vállalja a bérle-
ti díj értékállóságának biztosítását oly
módon, hogy a bérleti díjat a bérbeadó
a szerződés időtartama alatt minden
évben a jegybanki alapkamat mérté-
kének megfelelő százalékban növel-
heti.
– A helyiség használatából eredő köz-
üzemi díjfizetési kötelezettség a bérlőt
terheli.
– A helyiség nem adható bérbe bár, bo-
rozó, italbolt, kocsma működtetése,
valamint játékterem üzemeltetése,
erotikus áruk forgalmazása és szexuá-
lis szolgáltatás céljára.

A beérkezett pályázatokról a Gazdasá-
gi Bizottság értékelése alapján a kép-
viselő-testület dönt.
A helyiség bérbevételével kapcsolat-
ban további információ a (28) 529-
171-es telefonszámon kérhető.

BÉRBEVÉTELI  FELHÍVÁS

FELHÍVÁS – ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársat keres építéshatósági ügyintéző munkakörre:
– a munkakör alapfeladata a Gödöllői Járás meghatározott területén az építményekhez kapcsolódó engedélyezési el-
járások lefolytatása és döntés előkészítése. 
–  közigazgatási szervnél építéshatósági munkakörben szerzett gyakorlat előnyt jelent.
– képesítési előírás: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzem-
mérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezek-
kel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város
jegyzőjének címezve (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) 
Jelentkezési határidő: 2013. december 16.

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

A VÁROSI PIAC ÜNNEPI AJÁNLATA 
ÉS NYITVA TARTÁSA

December 10-24-ig: Fenyőfa árusítás és
ajándékvásár.
December 23: Halászlé főzés bográcsban el-
vitelre és itt fogyasztásra egyaránt. 
Halászlé: 550.- Ft/adag (2 szelet hal, 0,7 l
halászlé) megrendelhető a piacon, vagy a
+36/30/ 503-0777-es számon. 

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:
December 22. vasárnap: 7-12-ig
December 23. hétfő: 7- 18-ig
December 24. kedd: 7-12-ig
December 31. kedd: 7-12-ig

December 25., 26., és január 1-jén zárva, a
többi napokon a szokásos nyitvatartási rend
szerint (hétfőtől-péntekig: 7-18-ig,  szomba-
ton: 7-13-ig)

Kellemes ünnepeket és BUÉK! 
Piac Kft.

Tóth Tibor alpolgármester

december 30-ai fogadónapja elmarad.

A következő fogadónap: 2014. január 27.

TÁJÉKOZTATÓ

a Polgármesteri Hivatal december havi munkarend változásáról

A 2013 évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 28/2012.
(IX. 4.) NGM rendelet 2. §. c-d) pontja alapján:

december 24., kedd: - pihenőnap
december 21., szombat: - munkanap
december 27., péntek: - pihenőnap

2013. december 21-én (szombaton) ügyfélfogadás nincs.

December 23. (hétfő) és december 30. (hétfő) napokon 8-tól 18 óráig
fogadjuk ügyfeleinket.

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

Az 1. Számú Városi Bölcsőde 
A Munka Törvénykönyve ( 2012.évi  I. tv. ) alapján pályázatot hirdet 

TECHNIKAI KISEGÍTŐ
munkakör betöltésére

A foglakoztatás jellege határozatlan időtartamú, napi 8 órás munka-
szerződés.
A munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Palotakert 17.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- az intézmény helyiségeinek takarítása
- mosás, vasalás
- udvari feladatok (kertápolás, avar gereblyézés, hólapátolás, csú-
szásmentesítés)
Illetmény: aktuális minimálbér.
Pályázati feltételek: 8 általános, munkakörre vonatkozó foglalkozás
egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Kézzel írott, fényképes önéletrajz. Személyes adatok, elérhetőségek.
Munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban
2014. január 2-án tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 13.

Teadélután

Szeretettel hívjuk és várjuk teadélutá-
nunkra az Erzsébet Királyné Szálloda ét-
termébe 2014. január 9-én (csütörtök) 17
órára. 
- Kóstolható teáink:immunerősítő és méregtelenítő teák
- Előadás a gyógynövények hasznosságáról
- Díszvendég dr. Robert Lions természetgyógyász 
Belépő: 500 Ft
Cím: Erzsébet Királyné Szálloda étterme
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KEDVES VENDÉGEINK!
Gödöllő városi piac emeleti étterme újra fogadja a bankkártyával,

valamint a Szép Kártyával rendelkező vendégeit is!

Ötféle menü: 780 Ft                       Háromféle menü: 880 Ft

és egyéb megszokott ételeink (gulyások, halászlé, vadak, halak).

NYITVA TARTÁS:   Hétfő-péntek: 7-18.30

Szombat: 7-17.30     Vasárnap: 9-16.00

2013. DECEMBER 6-22.
Adventi kézműves vásár
minden nap 9-18 óráig



KÖZLEMÉNY
+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza
cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN
+Gödöllő, kiemelt övezetben, a Kastély közelében, 2 szintes, 4
szobás, 2 fürdőszobás családi ház gondozott kerttel, kedvező
áron eladó , vagy hosszú távra kiadó. Tel.: 06-20-9-443356

+Gödöllőn, a Márki Sándor utcában 2.200 m2 építési telek
féláron, sürgősen eladó. Tel.:06-20-368-1710

+Gödöllő központjában, 1.em-i, szigetelt, új műanyag
ablakokkal ellátott 44m2-es, 1.5szobás konvektoros fűtésű
lakás eladó! 9.5 MFt! 20-539-1988

+SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllő központjában, 2.em.-i, felújított,
erkélyes, konvektoros lakás! 11.2MFt! 20-539-1988

+SÜRGŐSEN ELADÓ 62m2-es, 2szobás, erkélyes lakás
Gödöllőn, Kossuth L. utcában! I.ár: 9,9 MFt. 20-772-2429,

+Kossuth Lajos utcában két szobás teljesen felújított lakás
eladó! iár: 10.5MFt. 20-804-2102

+Gödöllő központjában újszerű cirkós nappali+1 szobás bruttó
70m2-es lakás eladó! Alacsony rezsi! Iár: 12MFt. 20-772-2429 

+Gödöllő Nagyfenyvesi részén jó állapotú, saroktelekre épült
100m2-es családi ház eladó 17.6 MFt-os irányáron! 20-539-1988

+Eladó a János utcában 2 szobás, erkélyes lakás! Iár: 8.5
MFt!! 20-804-2102

+Sürgősen eladó Gödöllő kertvárosában 95m2-es 3szoba,
konyha-étkezős, alápincézett kockaház 720m2-es telekkel.
I.ár: 13,9MFt! 20-772-2429 

+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi
házat vagy eladó telket. 20-944-7025 

+Gödöllő központjában épülő társasházi lakások eladók kulcs-
rakészen 300.000Ft/m2 áron! 20-944-7025

+Gödöllőn új építésű modern ikerházfél minkét fele kulcs-
rakészen eladó! Iár: 25,9MFt. 20-944-7025

+Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére
(20)804-2102  WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+Eladó Gödöllőn, Kertvárosban, egy 500 nm-es telken, egy
120 nm-es családi ház beépített tetőtérrel. Nappali + étkező,
konyha, fürdőszoba, wc, 3 szoba. I.ár: 29,5 m Ft. 20/9194-870

+Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesi részen, egy 3 szobás,
téglaépítésű családi ház, két lakrésszel. 1100 nm-es telek,
díszkert. Referencia szám: 3726. I.ár: 21 m Ft. Érd.: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a belvárosban két darab újépítésű, 1. emeleti,
70 nm lakás 21 m Ft-ért és egy 48 nm-es lakás 15 m Ft-ért.
Referencia szám: 3762. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, az Egyetem téren, egy kétszobás, egyedi fűtéses,
téglaépítésű öröklakás. Az ingatlan 57 nm-es, melyben nyílászárók
lettek cserélve. Referencia szám: 3760. I.ár: 11 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a belvárosban egy 3 szobás, téglaépítésű
családi ház, 450 nm-es telekkel. I.ár: 26,5 m Ft. 20/9194-870

+Eladó Gödöllőn a Kertvárosban egy 90 nm-es, nappali + 2
szobás, téglaépítésű családi ház. I.ár: 25 m Ft. Referencia
szám: 3770. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Szilasligeten, egy 4 szobás, téglaépítésű, 700 nm-es
telken fekvő családi ház, alkalmi áron! I.ár: 17,9 m Ft. Fűtés:
kazán és cserépkályha. 20/9194-870

+Eladó Gödöllőn, a János utcában egy 42 nm-es, másfél szobás
öröklakás. I.ár: 8,9 m Ft. Referencia szám: 3756. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, másfél szobás, teljesen felújított Palotakerti
öröklakás. E.ár: 7,6 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Blahai dombon egy 2 generációs, 6 szobás, 2
fürdőszobás, 80-as években épült, 1600 nm-es telken fekvő családi
ház alkalmi áron. I.ár: 35 m Ft. Referencia szám: 3772. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, Blahán egy panorámás ikerház, nappali + 3
szobás, újszerű, két fürdőszobás családi ház. Referencia szám:
3742. I.ár: 27,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, Palotakerten egy 57 nm-es, kétszobás, felújí-
tott lakás. I.ár: 10,1 m Ft. Referencia szám: 3765. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, egy örök panorámás, örökzöldekkel telepített
arborétumban, egy 3 szintes, 100 nm-es lakóépület, tera-
szokkal, erkéllyel, alkalmi áron! Referencia szám: 3747. I.ár:
18,9 m Ft. 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. Lakást
beszámítok: Kossuth, Erzsébet Kné krt.-i lakások előnyben. (Csak 2.
emeletig!) Referencia szám: 3673. I.ár: 24,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn, egy 6 lakásos társasházban eladó egy 1. emeleti,
55 nm-es lakás, egy 600 nöl telken, Öregfenyvesben. Referen-
cia szám: 3759. I.ár: 9,9 m Ft. 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+szau-
na is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali,
4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új
nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

+Eladó az egyetemi lakótelepen egy parkra néző, két szobás,
földszinti öröklakás. Tel.: 20/616-9336.

+Eladó kiváló állapotú, teljesen felújított, családi házban
kialakított földszinti, külön bejáratú, kétlakásos társasházi
lakás Gödöllőn. 83 m2-es, amerikai konyhás, nappali + két
szobás téglalakás garázzsal, új nyílászárókkal, alacsony rezsi-
vel. Iá.: 18.9M Ft.Tel.: 70-514-5854.

+Szada fenyvesligeti részén, 1628 m2-es, közművesitett
épitési telek 7,5mft-ért eladó. Tel.: 20-3456-552.

+Banki hitel miatt SÜRGŐSEN eladó családi ház Gödöllőn az
Antalhegy lábánál. 2 szint, 2 konyha, 2 fürdőszoba, 5 szoba, két
generációs, 1988-as építésű, némi felújítást igényel. Meg-
egyezünk! I.ár!: 18 MFt. Tel: 06-30-684-5516.

+Keresek eladó, kiadó ingatlanokat ügyfeleink részére.
Köszönöm a bizalmát! Tel:06-30-684-5516 mkatalin@florina.hu 

+Családi okok miatt sürgős!  Egyedi tervezésű, galériás, 230
nm hasznos lakótérrel rendelkező minőségi kivitelezésű családi
ház Gödöllőn eladó. 6 szobás, 2 szintes újszerű ingatlan. I.ár:
39,5 M.Ft. Tel: 06-30-684-5516.

+Gödöllőn minőségi anyagokból 770 nm-es panorámás telken,
2011-ben épült 148nm-es, 4 + 1/2 szobás 2 szintes családi ház
eladó. Irányár: 67,5 M. Ft. Tel: 06-30-684-5516.

+Sürgősen eladó Gödöllőn fő út közeli jelenleg is működő 143
nm-es üzlet 1678nm-es telekkel. Bármilyen vállalkozási
tevékenységre alkalmas, ipari árammal ellátott, bővíthető. Ára:
21 M. Ft. Tel: 06-30-684-5516.

+Gödöllőn Paál L. közben konvektoros, 51 nm-es, 1+2 fél-
szobás lakás eladó új nyílászárókkal. Irányár: 10,2 MFt. Lipcsey
Ingatlaniroda, www.lipcsey.com 0630-6336-110

+Paál L. közben konvektoros, 44 nm-es, 1,5 szobás lakás
eladó új nyílászárókkal. Irányár: 8,9 MFt. Lipcsey Ingatlaniroda,
www.lipcsey.com 0630-6336-110

+Munkácsy utcában konvektoros, 51 nm-es, 2 szobás lakás
eladó új nyílászárókkal. Irányár: 9,8 MFt. Lipcsey Ingatlaniroda,
www.lipcsey.com 0630-6336-110 

+Eladó tulajdonostól a Palotakerten négyemeletes ház 4.
emeletén egy 59m2-es 2 szobás távfűtéses, egyedi
fűtésmérővel felszerelt lakás 9,3M.Ft-ért. Érd: 30-619-6831 

+Eladó egy jó állapotú, 2 szobás, erkélyes, 62 nm-es
magasföldszinti lakás Gödöllő belvárosában a Kossuth Lajos
utcában. Érd: 0670-2915-134 

+Gödöllőn a Szent János utcában 43 nm-es, 1,5 szobás lakás
eladó. Téglaépítésű, szigetelt, 4. em. egyedi fűtésű, (fém
nyílászárók, redőny, nagyszobában álmennyezet) + tároló. Iár:
8,5 MFt. (Tavaszi költözéssel.) Tel: 06-20-542-7720 

+Erzsébet királyné körúton eladó egy 61 nm-es, 2+1 fél-
szobás távfűtéses lakás. Irányár: 9,5 M FT. Érd: 20-341-9861 

+Gödöllő központjában felújított, szökőkútra néző 76 nm-es,
4.em. erkélyes lakás eladó. Iár: 15,9 M Ft. Tel: 30-9220-529 

+CSÁBÍTÓ PANORÁMÁJÚ 130 nm-es ikerház rendezett kerttel
a Knézich utcában eladó. Iár: 34,9 MFt. Érd: 06-30-221-5981 

+Gödöllőn a Szt. János utcában 56 nm-es, nagy erkélyes, 2
szoba összkomfortos, konvektoros, egyedi vízórás, 2.em. örök-
lakás tulajdonostól eladó. Ár: 9,5 MFt. Tel: 06-70-943-2387 

+ÁRON ALUL eladó 1070 nm-es bekerített TELEK Gödöllőn
4,2 MFt-os irányáron. Tel: 06-30-771-5794

+Eladó a Szőlő utcában 1+ 2 félszobás, 69 nm-es, kívül, belül
teljesen felújított 3.em. lakás. Iár: 14,6 M Ft. Tel: 70-2830-588 
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Keddenként 11-18 óráig tartunk nyitva!
HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!

Hirdetési 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.
Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16; P: 8:30-12; Hétfőn zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem
áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Politikai jellegű
hirdetésekért szerkesztőségünk felelősséget nem vállal. 
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális

számát, az alábbi lérhetőségeken tehet bejelentést:

20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu   

info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu

www.dacia.cz

I  Magyarország legeladottabb terepjárója* 
I  Media Nav érintőképernyős multimédia rendszer 
I  Új Tce 125 motor  I  475 l csomagtér  I  Tolatóradar

Új Dacia Duster
Új fejezet a terepjárók 
történetében
már 2 790 000 Ft-tól

www.bekesi.hu

BÉKÉSI-FÓT KFT.
2151 FÓT, MÓRICZ ZS. ÚT 40., TEL.: 06 27 358 270
2100 GÖDÖLLŐ, DÓZSA GY. ÚT 164., TEL.: 06 28 52 52 52 

A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2013 december 1-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. *2011, 2012, 2013 szeptember, Datahouse. **A garancia 3 év vagy 100 000 km, 

a kettő közül előbb elért érték erejéig. Duster vegyes fogyasztás l/100km: 4,7 – 8; CO2-kibocsátás g/km: 123 – 185. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás illetve CO2-kibocsátás a mindenkor 

hatályos szabályok által előírt mérések eredménye. A képen látható autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek részletek márkakereskedésünkben! 
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+Áron alul, tulajdonostól 2000 nm-es építési telek eladó
Gödöllőn a Blahai részen aszfaltozott zsákutcában, csendes,
családi házas környezetben. Gyümölcsös, ősfák, panoráma,
teljes közmű. Tel: 06-20-4464-811

+Ház egy lakás áráért? Lehetséges! Gödöllőn a kertvárosban
központhoz közel eladó egy három szobás családi ház kis kert-
tel. Iár: 15,9 M Ft. Érd: 06-20-359-4201 

+Aszódon, Fesztiváltérnél 65 és 67 nm-es, 3-4 szobás,
kertvárosi, társasházi új lakások eladók! Akár 13,5 M forintért!
Költözhetőek 2014. I. negyedévében. Tel.: 06-70-466-9889 

+Eladó Dány-Szentkirályon lévő 2 szobás, bútorozott, 66 nm-
es ház. 1747 nm-es telek alkalmas állattartásra,
kertészkedésre. Busz 100 m-re. Iár: 5,5MFt. Tel: 20-5565-261 

+ZSÓRY-FÜRDŐ közelében Mezőkövesden lévő egyszobás gar-
zonlakásomat gödöllői lakásra cserélném. Tel: 30-397-5333

ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllő Királytelepen, 2013-ban szigetelt, alacsony költségű,
berendezett, 45m2-es családi ház kiadó. Érd.: 06 20 986 4946

+Gödöllőn, a városközpont peremén családi ház felső szintjén
4 szobás, 2 fürdőszobás, erkélyes 130 m2-es bútorozott lakás
hosszú távra kiadó. Tel.: 06-20-9443-356

+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

+Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy 38
nm-es földszinti, felújított, 1 szoba, konyhás, egyedi
gázfűtéses, összkomfortos lakás új bútorokkal berendezve.
45.000 Ft/hó + rezsi + 2 hónap kaució. Érd: 06/30/2027828

+Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy 17
nm-es földszinti, felújított irodahelység. Egyedi fűtés. Igény
szerint berendezve. Boltnak is alkalmas. 25.000 Ft/hó + rezsi
+ 2 hónap kaució. Érd: 06/30/2027828 

+Hosszútávra kiadó kertes házban, Attila utcában külön
bejárattal szoba-konyha, fürdőszoba. Konvektoros fűtés, külön
gáz, villany és vízóra, bútorozott, szigetelt. Nem kisgyerekes háza-
spárnak. 40eFt+ rezsi. Egyhavi kaució szükséges. 30-581-3827 

+Kiadó hosszútávra, 2014 elejétől egy teljesen felújított, 3
szobás, egyedi fűtésű, erkélyes lakás csak igényes, nemdo-
hányzónak. Tel: 06-70-391-6700, 06-30-505-6992 

+A Köztársaság úton 3 szobás családi ház kiadó családnak, diá-
koknak, munkavállalóknak. Iár: 70eFt+rezsi. Tel: 30-421-6644 

+Kiadó a Központban, családi házban külön bejárattal
nagyszobás, étkezős, főzőfülkés, összkomfortos házrész
garázs lehetőséggel egy vagy két fő részére januári költözéssel.
Tel: 06-30-2794-168, 06-20-419-1870 

+Különálló, jó állapotú szoba-konyhás, zuhanyzós, bútorozott,
fatüzelésű lakás kiadó. Főzés gázzal. Kábeltévé van, külön
mérőórák, olcsó rezsi. 1 havi kaució szükséges. Tel: 30-609-8707 

+Gödöllőn kertes családi házrész 40.000,-Ft + rezsi + 2 havi
kaucióért kiadó. Tel: 06-20-4699-295 

+Királytelepen 1 szobás albérlet külön bejárattal kiadó
36.000,-Ft + rezsiért, 1 havi kaucióval, konvektoros
gázfűtéssel. Érd: 06-70-426-1201 

+50 nm-es bútorozott lakás 1 vagy 2 főnek kiadó olcsó rezsi-
vel. Tel: 06-70-978-7770 

+Gödöllőn a Bajcsy-Zs. E. utcában, 1.em. igényesen kialakított,
1 szobás, erkélyes lakás kiadó. 70.000,-Ft/hó. Parkolási
lehetőség, zárt udvarban. Érd: 06-70-328-5154 

+3 szoba + étkezős, konvektoros lakás az Egyetem téren fris-
sen felújítva kiadó. 65.000,-Ft + rezsi. 2 havi kaució szükséges.
Tel: 06-30-997-2605 

+Kiadó a János utcában 4.em. kétszobás, konvektoros,
bútorozatlan, erkélyes lakás. Alacsony rezsi. 49.000 Ft/hó +
rezsi. Kéthavi kaució szükséges. 06-70-517-1370 Képek:
www.janoslakas.webnode.hu 

+Hosszútávra kiadó egy kétszobás, teljesen bebútorozott, 50
nm-es, 4.em. lakás központi fűtéssel, alacsony rezsivel 45eFt +
rezsiért, kéthavi kaucióval. Kazinczy krt. 26. Tel: 20-665-9002 

+Palotakerten hosszútávra kiadó egy 2 szobás, 57 nm-es,
részben bútorozott és felújított lakás. 45.000,-Ft/hó + rezsi +
1 havi kaució. Tel: 06-70-2526-435 

+Gödöllőn 2 szobás házrész kiadó. 40.000 Ft. 1 havi kaució.
Tel: 06-30-246-1283 

+Gödöllőn kiadó hosszútávra családi ház emeleti része (2
szoba, nappali, konyha, spejz, fürdőszoba). Bútorozott külön
bejárattal, külön mérőórákkal. 60.000 Ft + rezsi. 1 havi kaució
szükséges. Érd: 06-70-7010-958 

+Kiadó Gödöllőn a Kossuth L. utcában 3.em. 2 szobás, félig
bútorozott lakás január 1-től. 50.000 Ft + rezsi + 2 havi kau-
ció szükséges. Tel: 06-70-243-1861 

+A Szabadka utcában kétszobás, erkélyes, gázkonvektoros,
felújított lakás kiadó külön mérőórákkal dec. 20.-ától. 50.000
Ft/hó + 2 havi kaució szükséges. Tel: 06-30-502-4148 

+Gödöllőn, az Erzsébet körúton hőszigetelt 1.em. kétszobás
lakás bútorozottan, igényes, nemdohányzó fiatal párnak kiadó.
45eFt/hó 1 havi kaució. Érd: 30/271-67-78, 28/420-032 

+GÖDÖLLŐN ZÖLD-SÁRGA HÁZBAN felújított 46 nm-es
téglalakás kiadó a központhoz közel. 1,5 szobás, bútorozatlan, in-
gyenes parkoló, egyedi mérőkkel. 53eFt+rezsi. Tel: 20/4242-032

+Kiadó a kertvárosban egy egyszobás, összkomfortos, bútoro-
zott albérlet. Azonnal költözhető. Tel: 06-20-226-3007 

+GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN másfél szobás, 44 nm-es,
azonnal beköltözhető, bútorozott lakás kiadó. 50.000 Ft/hó +
rezsi + 2 havi kaució. Tel: 06-70-316-5381 

+Gödöllőn 37 nm-es, összkomfortos különálló házrész olcsón
kiadó. Tel: 06-70-613-8241 

+Kiadó hosszútávra Gödöllő központjában bútorozatlan 1.em.
másfélszobás, gázkonvektoros lakás 1 vagy 2 fő részére.
Kéthavi kauciót kérek. Tel: 06-20-371-5666 

+Gödöllő központjában 2 szobás, konvektoros lakás 1-2 főnek
kiadó. Érd: 06-30-971-6746 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

A j á n d é k  h i r d e t é s e k  a  S z o l g á l a t b a n !
2 f izet  3-at  kap akció!  Részletek az i rodában vagy telefonon



+Gödöllő belvárosában egyedülálló,
körpanorámás 130 m2-es luxus
kategóriáju iroda ( több tárgyalóval,
teakonyhával) hosszú távra kiadó
(eladó). Tel.: 20-9443-356

+Gödöllőn, forgalmas helyen 130 m2-
es üzlethelyiség saját parkolóval,
kerthelyiséggel, többcélú hasznosítás
lehetőségével hosszú távra, kedvező
áron kiadó! Tel.: 06-20-9-443356

+Gödöllő kertvárosában 20 éve
müködő élelmiszerbolt mellett, trafik
tevékenység részére kedvező feltétel-
lel helyiség kiadó. Tel.: 20-3464-718.

+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, ga-
rázs kiadó, más tevékenység céljára is.
Tel.: 20/9455-583.

+Gödöllő központjában, a Dózsa
György úton, új épitésű, utcafronti, 34
m2-es üzlethelyiség kiadó, akár iroda
részére is. (riasztó, légkondi, parkolás).
Tel.: 20-3456-552.

+Kiadó Gödöllőn, a belvárosban egy jó
állapotú, igényes 80 nm-es üzlet-
helyiség, 2014. január 1-től. Tel.:
20/9194-870

+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út
69. (VÜSZI) őrzött telephelyén
kamerával védett terülten raktár és
irodahelyiségek kedvező áron kiadók.
Tanfolyamokra, iskoláknak sok
helyiséggel. Érdeklődni lehet (28) 410-
988/100-as melléken vagy a +36
20/391-0410 telefonszámon 

+Belvárosi, Bajcsy-Zs. utcai 86nm-es,
irodának is alkalmas ingatlan, udvar-
ral, parkolóval 95000.-/hó kiadó. Tel:
0670-4091-540 

+Blahán, a gyógyszertárral szemben
bevezetett élelmiszer üzlethelyiség
eszközök nélkül kiadó, más célra is.
Tel: 06-20-590-8259 

+A Patak téri üzletsoron 25 nm-es
ÜZLET kiadó. Érd: 06-30-622-8987 

+GARÁZS KIADÓ a Kazinczy körúton.
Tel: 06-70-224-7137 

+Gödöllőn a Kossuth L. u. 39-ben egy
21 nm-es egybeállós GARÁZS ELADÓ.
Tel: 06-30-537-6985

+Belvárosi szépségszalonban KOZ-
METIKÁNAK kialakított, igényesen
berendezett üzletrész és FOD-
RÁSZNAK szék kiadó. Reális ár, saját
parkoló, klíma. Tel: 06-70-390-2818

+Városközpontban 56 nm-es ÜZLET
1.000,-Ft/nm áron kiadó. Tel: 06-30-
543-7898

+Nyugdíjas férfi csinosnak mondott hölgyet keres élettársnak,
aki segítene egy szépségszalon vezetésében. Tel: 30-543-7898 

+KIADÓ ÜZLETHELYISÉG Gödöllőn, a Petőfi téren, udvari 30
nm-es. Tel: 06-30-346-5408 

+Gödöllőn, forgalmas helyen 19 nm-es ÜZLET 2014 jan. 1-től
hosszútávra kiadó. Érd: 06-20-941-6848 

+Jelenleg szépségszalonként működő üzlet KIADÓ EGYBEN
vagy KÜLÖN fodrásznak, kozmetikusnak, masszőrnek,
műkörmösnek. ALKALMAS MÉG irodának, bemutatóteremnek,
rendelőnek, raktárnak, stb. Tel: 06-70-331-6395

ÁLLÁS

+Gödöllői cég Villanyszerelő kollégát keres! Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal: masterkool@masterkool.hu

+Gödöllői éttermünkbe keresünk konyhai tapasztalattal
rendelkező kollégát sushi betanításra. Fényképes önélet-
rajzukat a pizzamaxcaffe@freemail.hu e-mail címre várjuk.

+Timi-team szépségszalonba Gödöllőre fodrásznak hely kiadó
és egy 6 nm-es helyiség bármilyen célra kiadó. Érd: 06-20-
5464-787 Kozár Tímea

+Lakatosokat, 135-136-os hegesztőket, targoncásokat és
horizontál esztergályosokat keresünk budapesti munkahelyre.
Tel: 06-70-366-5808, 06-70-384-7138, rasi@gmail.hu

+Számítógépes ismeretekkel rendelkező adminisztrátort keresünk
irodai munkára. Önéletrajzokat a merestec@invitel.hu címre várjuk.

+A Haszonállat-génmegőrzési Központ titkárságvezető
munkatársat keres. Az álláslehetőséggel kapcsolatos informá-
ciók a www.genmegorzes.hu honlapon találhatók. 

+Egyesített Szociális Intézmény Igazgatója (2100 Gödöllő, Ady
E. stny 56.) álláshirdetést tesz közzé KARBANTARTÓ
munkakör betöltésére. „B” kategóriás jogosítvány szükséges!
A Pályázati kiírás részleteiről érdeklődni lehet az intézmény
gazdasági vezetőjénél, a 06-28-512-406-os telefonszámon. A
pályázatokat a fenti címre szíveskedjenek küldeni. 

+Villamossági szerelő Gödöllői, mezőgazdasági automatizálással
foglalkozó cég munkatársat keres állattartó technológiák villa-
mossági szerelésére, szervizelésére hazai és külföldi projektekhez.
A munka rendszeres (1-6 hetes) távollétekkel jár. Feltételek: vezér-
léstechnikai és villamos ismeretek, kommunikációképes angol
nyelvtudás (teszteljük), jogosítvány. Előny: Gépészeti ismeretek.
Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával várjuk a
caliper@caliper.hu címre. Bővebb információ: 28/510-985.

SZOLGÁLTATÁS

+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok,
vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

+Ajándék csomagok, kosarak, csokis csokrok elkészítését
vállalom - rövid határidővel - Gödöllőn és környékén ingyenes
házhoz szállítással. Érdeklődni lehet ajandekkosar77@
gmail.com vagy 0620-488-6640 számon.

+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 

+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094 

+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat!
Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650 

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380 

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna bekötés,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új
szerelése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése,
átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása
felújítása, javítása. 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 

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gip-
szkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes ára-
jánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650 

+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobo-
zolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács
Péter 06-30-9546-504 

+REDŐNYJAVÍTÁS! Gurtnicsere akár még ma! Redőnység -
Gödöllő, Péter 06-20-3685-888, www.redőnység.hu 

+SZOBAFESTÉS, lakásfelújítás, (kisebb átalakítások)
garanciával Gödöllőn és környékén. 30/270-7200 

+LAKÁSSZERVIZ. Víz-, gáz-, fűtésszerelés, dugulás elhárítás,
bojler, zárcsere és javítás, hideg-meleg burkolás, festés. Egyedi
bútorok, konyhabútor készítése. Fürdőszoba felújítás.
Hóeltakarítás. 70/201-1292 

+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-
elhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553. 
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+Ne fáradjon, hívjon bizalommal! SZŐNYEG és KÁR-
PITTISZTÍTÁS lakásán. Precíz, pontos munka. Tel: 20-3671-649 

+J&G FODRÁSZAT Gödöllő, Szent János u. 36. November
28-án és december 19-én NYUGDÍJAS NAP! Ezeken a
napokon 20% kedvezményt adunk minden szolgáltatá-
sunkból nyugdíjas vendégeinknek! Kaiser Judit 06-20-
9810-696, Temesfői Gergő 06-20-583-0837 

+Lepd meg szeretteidet SZEMÉLYRE SZÓLÓ AJÁNDÉKKAL!
Rendelj egyedi fotóval, grafikával IPhone 4,5 Samsung Galaxy
S III telefon tokot, bögrét, pólót. Ötleteidet megvalósítjuk. RiArt
Reklámgrafika 06-30 21-21-374, riart@riart.hu Kérésedre
Gödöllőn a megrendelést ingyen házhoz szállítjuk. 

+Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gip-
szkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/628-8185 

+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás,
burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553. 

EGÉSZSÉG

+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a
kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR
~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763

+GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, gél lakk, KÉZ ÉS LÁBÁPOLÁS. Benőtt
köröm kezelés, körömkorrekció. Egyedi tehermentesítő eszközök
készítése bütyökre, kalapácsujjra, tyúkszemre. Tel: 20-5733-977

+GYÓGYTORNÁSZ házhoz megy. Vállalja mozgásszervi (nyak,
váll, gerinc, derék, csípő, térd, boka), és idegrendszeri (agyvérzés,
bénulás, fejlődési rendellenességek) betegségek kezelését.
Elérhetőség: 06-20-577-4824, www.rehabilitacio.eu 

+SPORTMASSZÁZS, FODRÁSZAT, KOZMETIKA, személyi edzés,
pedikűr, szolárium, infraszauna MINDEZ FÉLÁRON a Hunvirágtól
Karácsonyra dec. 19-én és 20-án. Gödöllő, Bajcsy-Zs. u. 33-35.
06-70-397-1197, www.hunvirag.hu. Facebook: Hunvirág. 

+TÉLI SZOLÁRIUM AKCIÓ! Fekvőgépbe 80Ft/perc!
Flabelosgép az „úszógumi ellen”! 10 alkalom 3.000Ft. Gödöllő,
patak téri Szolárium. Tel: 06-28-412-564 

OKTATÁS

+Gyesen lévő magyartanár vállal korrepetálást, felvételire való
felkészítést kisiskolás kortól az érettségiig. Tel.: 70/609-7748 

+Beszédkészség-fejlesztő angol tanfolyam középfokon:
szerda: 18.30-20.00. Senior kezdő angol tanfolyam: szerda:
8.30-10.00. További információk és jelentkezés: 30-224-75-
63; topotan1999@gmail.com. 

+ÉLETVEZETÉSI TANÁCSADÁS – hivatás, családi kapcsolatok,
párkapcsolat, gyermek szülő viszony, stb. – témakörben. Dr.
Kiss 06-20-388-4953 

+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953 

+Taichi tanfolyam indul Gödöllőn kezdőknek és haladóknak.
Érd: 06-20-544-8021 

ADÁ§~VÉTEL

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papír-
régiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230 

+OSRAM LED izzó VÁSÁR! Fizessen kevesebb villanyszámlát!
SPOT, normál, mignon foglalatú MELEGFÉNYŰ led égők.
Megrendelés esetén díjtalan házhozszállítás. Részletes tájékoz-
tatás: H-P: 10-20-ig a 06-20/9463-409 -es telefonszámon.

+Eladó SHARP és CASIÓ számológépek, SAMSUNG videó,
rádió, lemezjátszó lemezekkel. Tel: 06-28-816-419 

+ALMAVÁSÁR! Ismét várjuk régi és új vásárlóinkat Gödöllőn
CSÁNYI IDARED és KR-11 (piros) almával. Ár: 60-200 Ft-ig. Tel:
06-28-411-298, 06-20-4359-650 

+Háztáji gazdálkodással kapcsolatos (magvak, eszközök)
BIZOMÁNYI értékesítését vállaljuk a Gödöllő, Blaháné út 27.sz.
alatti TÁP ÉS TAKARMÁNYBOLTUNKBAN! 

+BARKÁCS ÜZLET ÁRUKÉSZLETE berendezéssel ELADÓ. Tel:
06-309-509-841 

+Eladó jótállással új B-4220/X utcai elektromos kerekesszék.
Terhelhetősége 180 kg. Személyre szabott állítási lehetőségek.
Ár: 130.000,-Ft. Tel: 06-20-436-9431 

+Jó állapotban levő SZEKRÉNYSOR ELADÓ! Ár megegyezés
szerint! Érd: 06-70-258-5780 

+Költözés miatt olcsón eladó használt szobai szekrénysor
(25.000,-), franciaágy (5.000,-), konyhai asztal sarokpad + 2db
szék (5.000,-), Hajdú mosógép (automata) (5.000,-). Tel: 06-
28-415-639, 06-20-585-0056 

+Jó állapotú, lemosható kanapéágy sürgősen eladó! Iár:
120.000.-Ft. Érd: 06-20-828-9905 

+Hordozható cserépkályha eladó! Akár igény szerint, új és
használt. Tel: 06-20-388-4953 

+Antik cserépkályha építéssel eladó! 06-20-5231-094
www.kalyhasmester.hu 

+BIOKIKÖTŐ BOLT ÉS WEBÁRUHÁZ Kókusz zsír, egészséges
olajok, lisztek, cukrok, tészták, köretek, Glutén mentes ter-
mékek, Öko mosó-, tisztítószerek, Natúr kozmetikumok boltja!
Széles választék, KARÁCSONYI AKCIÓK! Decemberben a
kókuszzsír 2,5L 3.790Ft helyett 3.500Ft. Gödöllő, Dózsa
György út 1-3. 06-30-947-8732 www.biokikoto.hu

+Kíváló, extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó.
0,75liter 1800Ft. Érd.: 0630 8518 763

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szakü-
zletünkben 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 

EGYÉB

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Hársméz, Vegyesméz 2000,-Ft
+üveg, 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913 

+KARÁCSONYRA, SZILVESZTERRE, családi és baráti ren-
dezvényre hidegtálra rendelést felveszek. Tel: 20-3594-223 

+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 

+HÍZÓK ELADÓK. Tel: 06-20-4699-295 

+Két szobatiszta, barátságos fiú kiscica örökbe adó, és egy 8
hónapos tigriscsíkos, barátságos cica is ajándékba elvihető, de
csak kertes házba (patkányt is fog). Tel: 06-30-8272-002

+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.

+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2013. DECEMBER 10.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte:
Kalász Karina, Bethlen G. u. 20.,
Sas István, Nyárfa u. 3.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Fürjes Kálmán, Kaffka M. u. 3.,
Szabó Lajos, Tátra u. 5. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Nagy Erzsé-
bet, Kazinczy krt. 12. 
A Városi Mozi belépőjét 
nyerte: Tusán Jánosné, 1165 Bp.
Sasvár u. 114., László Béla, 2194
Tura, Jókai M. u. 10. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Bagyinka Pál-
né, Jókai M. u. 6., Bolgár Péter, Du-
na u. 4. 


