
A rendezvényt Gémesi György pol-
gármester nyitotta meg, aki feleleve-
nítette az első gödöllői tematikus év
legfontosabb eseményeit, amelyek a
városi kulturális intézmények és szer-
vezetek összefogásával valósultak
meg: Mária Terézia szobrának a kas-
télyparkban történő felállításától, a
különböző koncerteken és kiállításo-
kon át – s aminek a sikerét több mint
1000 sajtómegjelenés bizonyítja. Ma-
radt azonban adóssága is Gödöllőnek;

Grassalkovich I. Antal szob-
rának felállítása, amihez
azonban még nincs meg a
pénzügyi fedezet. Mint el-
mondta, a város támogatja
szoborállítás érdekében tett
civil kezdeményezéseket, s
bízik eredményességükben.

Gémesi György bejelen-
tette, hogy a Gödöllői Ba-
rokk Év sikerét követően
2012-ben ismét tematikus
évet rendez a város, Híres
Hölgyek Gödöllőn címmel.
Ezen belül több mint 30 ren-
dezvényt szerveznek majd,
felépítve azokra a magyar
történelemben, és a művé-
szetben jelentős szerepet
játszó hölgyekre (Mária Te-
rézia királynő, Erzsébet ki-
rályné, Mária Valéria, Zita ki-
rályné, Blaha Lujza, Brüll Adél, Undi
Mariska, Kriesch Laura), akik váro-
sunk életében is meghatározóak voltak.

A polgármesteri beszédet követően
elsőként Carl Philipp Emanuel Bach

D-dúr szimfóniája csendült fel a Gö-
döllői Szimfonikus Zenekar előadá-
sában, majd Antonio Vivaldi Magni-
ficat című műve szólalt meg a Gödöl-
lői Városi Vegyeskar és az Anima

Kamarakórus közreműködésével. A
koncert második részérben Johann
Sebastian Bach Magnificatját hallhat-
ta meg a közönség.

(folytatás az 5. oldalon)
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Bach és Vivaldi művei csendültek fel a Lovardában

Véget ért a Gödöllői Barokk Év
Ünnepi hangversennyel zárult
a Gödöllői Barokk Év program-
sorozat. December 3-án a kas-
tély lovardájában, a 30 éves
fennállását ünneplő Gödöllő
Szimfonikus Zenekar jubileu-
mi koncertje zárta a márciustól
decemberig tartó, 40 rangos
kulturális esemény megrende-
zésére lehetőséget adó temati-
kus évet. A rendezvényt több
nagykövetség és diplomáciai
képviselet vezetője is megtisz-
telte jelenlétével.
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Építészeti nívódíjat kapott a Zöld Óvoda.
Az elismerésben Gödöllő Város Önkor-
mányzata és Jaksics László építész közösen
részesült. (2. oldal)

A Városi Könyvtárban Jókai Anna, Czi-
gány György és Maczkó Mária részvételé-
vel ünnepi esten emlékeztek meg a Nem-
zeti Együvé Tartozás Napjáról.      (4. oldal)

A Református Líceum VI. korcsoportos
lány kosárlabdacsapata a tanévi Diákolim-
pia sorozatában a 2. helyen jutott tovább a
megyei döntőből. (8. oldal)

Gödöllői honlapsiker

Minőségi díj
Élményt és szolgáltatásokat egyszer-
re nyújtó, sok információt tartalmazó,
egyszerűen kezelhető, hangulatos és
korszerű honlapként értékelték vá-
rosunk önkormányzatának megújult
weblapját péntek este Budapesten a
Hotel Héliá-
ban, ahol ki-
hirdették a
10. alkalom-
mal kiírt Az
Év Honlapja
p á l y á z a t
eredményét.
Az Önkor-
mányzatok
és települé-
sek kategó-
riában a
„Gödöllői városi honlap – www.
godollo.hu” pályázat Minőségi díjat
nyert.

A pályázatra idén összesen 314 ne-
vezés érkezett. Honlapunk 15-ös me-
zőnyben versenyzett és az eredmény-
hirdetésen a kategória hat kiemelkedő
pályázója között mutatták be.

(folytatás a 4. oldalon)

 

 
 

 

10 990 Ft  
 

 
 

 

1 590 Ft  
 

 
 

 

2 490 Ft  
 

 
 

 

4 290 Ft  
 

 
 

 

6 400 Ft  
 

 
 

AKCIÓ!
2100 GÖDÖLLO, PETOFI TÉR 16.

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

1 990 F
(20 Ft/tablett

5 390 Ft
(10 780 Ft/kg)

4 290 Ft 
(8 580 Ft/kg) 

6 400 Ft 

TTTOOO
Ó
TO
Ó

ETETTOTODÖLL
K

ÖLLGGÖDÖ
K
L  PPETÖDÖDÖÖLGÖGÖÖDDÖÖLÖLLLO

‘

PEPETÖ L PEPGGGGÖDÖÖLLO2 0000 GGÖÖD22100 GÖÖD2 0 ÖDGÖ0
AKCIÓ‘‘‘

LL  PETO

‘

,,O

‘

00000000000111122222 LOLOGÖDÖLLO

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

10 990 Ft 

Ft
(20 Ft/tabletta) 

1 590 Ft 
(16 Ft/tabletta) 

TÉR 1TÉO ÉRÉR 6.OFOFF TOFO
Ó

FI TTÉTÉÉRR .T R .O TÉR
!Ó‘‘

666611RTÉRFIFIFIOFI

‘‘‘‘‘

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

wwwww.w..bbiwww.

13 990
(6 163 Ft/kg)

2 990 F
(33 Ft/tablett

8 000 Ft
(16 000 Ft/l)

6 400 Ft 
(12 800 Ft/l) 

1. 12. 01-31-ig, ill. a készlet erejéig érvényesek! Az akciós árak 201
Két akció nem vonható össze!
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0 Ft 10 990 Ft 
(4 840 Ft/kg) 

Ft 
(33 Ft/tabletta) 

2 490 Ft 
(28 Ft/tabletta) 

1. 12. 01-31-ig, ill. a készlet erejéig érvényesek!  képek csak illusztrációk. A
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A Megyeházán megrendezett
megye-napi ünnepségen adták
át Pest Megye Önkormányza-
tának 2011. évi Építészeti Ní-
vódíját. A rangos elismerés I.
helyezésében az idén Gödöllő
Város Önkormányzata és Jak-
sics László építész részesült.

Az Európai Unió társfinanszírozásá-
val megvalósult, és 2010-ben átadott
épülettel a város célja egy korszerű,
környezetbarát, az akadálymentesítés

követelményeinek teljes körűen ele-
get tevő épület kialakítása volt, amely
által az intézmény egészséges, mo-
dern, harmonikus környezetet tud
biztosítani az itt nevelkedő gyerme-
kek számára. A fenntarthatóság je-

gyében, az energiahatékonyságot és a
megújuló energiaforrások használatá-
nak elvét szem előtt tartva, az új épület
kialakításakor mindenkor előnyben ré-
szesültek az energiatakarékos megoldá-
sok, mint például a zöldtető, a napkol-
lektoros vízmelegítő rendszer, valamint
a gyerekek környezettudatosságát elő-
segítendő szelektív hulladékgyűjtő szi-
get kialakítása. 
Az elismerést Jaksics László építész,
valamint Gödöllő Város Önkormány-
zata részéről Mészáros Judit főépítész
vette át. jk

A kisföldalatti megújításáról, az ötös
metróról, a troli- és villamoshálózat
kidolgozásáról, valamint a gödöllői
hév 2-es metróval történő összekap-
csolásáról beszélt Vitézy Dávid, a
BKK vezérigazgatója egy múlt heti
konferencián. A négy jelentős fővá-
rosi fejlesztés, 2020-ig valósulhat
meg.

A projektek keretében lecserélnék
a kisföldalatti 38 éves szerelvényeit,
valamint akadálymentesítenék a vo-
nalat, s az is elképzelhető, hogy a
Milleniumi Földalatti Vasút a jövőben
Zuglóig járna. Az elmondottak szerint
összekapcsolnák a Gödöllői HÉV-et a
2-es metróval, s szintén két vonal
összekapcsolásával (Csepeli-, 5-ös
HÉV) létrehoznák az 5-ös metrót.
Ezenkívül pedig a troli-, és villamos-
hálózat kidolgozására is sor kerülne.

Bár a BKK vezérigazgatója most
először számolt be a fejlesztésekről,
újdonságnak azonban egyáltalán nem
minősülnek. Egyrészt már a 2-es met-
ró építésekor (50-es évek) az volt a
terv, hogy a Népstadionnál közös
végállomást alakítanak ki a Gödöllői
HÉV-vel, ezért alakítottak ki az ál-
lomáson 4 vágányt.  

Vitézy Dávid szerint kulcsprojekt a
2-es metró és a gödöllői HÉV össze-
kötése. Mint mondta, ezzel a “kistar-
csai kórház – bevásárlóközpont –
M0-ás háromszögben” létrehozott ha-
talmas P+R parkolóból átszállás nél-

kül lesz megközelíthető a Deák tér,
mintegy 25 perc alatt. Fontosnak ne-
vezte a gödöllői HÉV járműparkjának
cseréjét, infrastruktúrájának megújí-
tását is, amihez azonban elengedhe-
tetlen egy jól előkészített uniós
projekt.

A gödöllői HÉV és a 2-es metró
összekapcsolásáról szó esett azon az
ünnepségen is, amit november 25-én
rendeztek a Királyi Váróban, a gö-
döllői HÉV közlekedés megindulásá-
nak 100. évfordulója alkalmából.
Ezen Somodi László, a BKK straté-
giai, fejlesztési és beruházási igazga-
tója ismertette a tervezett fejlesztést,
aminek az előkészítésére – mint
mondta – Fellegi Tamás nemzeti fej-
lesztési miniszter tájékoztatása sze-
rint a következő két évben 600 millió
forintot szánnak, s amire a 2014-
2020-as európai uniós ciklusban kí-
vánnak pályázni. jk

A hétvége csapadékos időjárá-
sa jelentősen próbára tette a
közlekedőket. Mind a VÜSZI
Kft-nek, mind a Magyar Közút
Zrt-nek akadt dolga a péntek
délután kezdődő és késő estig
tartó jeges-ónos esőben.

Sok munkát adott a december 4-ei
csúszós idő az utak kezelőinek, bár a
VÜSZI Kft. az időjárási előrejelzések
figyelembevételével, megelőző szó-
rásokat végzett; de ez nem bizonyult
elegendőnek. Délutántól késő estig
valamennyi szóró gép járta az uta-
kat, valamint kézi erővel szórták a
gyalogos közlekedési területeket.
Nem csak a VÜSZI dolgozott, a Ma-
gyar Közút Zrt. is csúszásmentesítette
a kezelésébe tartozó, városunk terüle-
tén lévő útjait (Dózsa György út, 3-as
főút, Köztársaság út, Isaszegi út, Ál-
lomás utca).  

A téli ügyelet keretében természe-
tesen nem csak akkor avatkoznak be
az útkezelők, amikor már problé-
mássá válik a közlekedés: a VÜSZI
minden hajnalban végigjárja  vala-
mennyi, a városi kezelésben lévő utat,
hogy azonnal megkezdhesse a csú-
szásmentesítést, vagy havazás esetén
a hótolást, amennyiben az indokolt. A
múlt héten azonban a pénteket le-
számítva nem volt szükség be-
avatkozásra.
A városüzemeltetés az idén is jelentős

mennyiségű raktárkészlettel készült
fel a télre. Mintegy 400 tonna szó-
róanyag áll rendelkezésére, amiből 20
tonna a gyalogosközlekedés bizto-
sításához és a zöld területek közelé-
ben használt környezetbarát szóró-
anyag – ez utóbbi megfelel a jog-
szabályokban előírtaknak. Ezt a 
mennyiséget folyamatosan utántöltik,
hogy megelőzzék az esetleges kifo-
gyást. 

Bár az idén sem a nyár, sem az ősz
nem bővelkedett csapadékban, a
VÜSZI  Kft. továbbra is folyama-
tosan ellenőrzi a csapadékvíz-el-
vezető árkok állapotát. Erre nagy
szükség van, ezen a téren ugyanis
továbbra is kicsi a lakossági aktivitás. 

A csapadékvízelvezető-árkok kar-
bantartását a 2008. évi 29. számú
önkormányzati rendelet szabályozza,
e szerint erről azoknak az ingatlantu-
lajdonosoknak kell gondoskodni,
akiknek az ingatlanuk előtt az árok
elhalad.

Befejeződött a járdajavítás a Szent
János utcában, itt az elmúlt hetekben
végeztek felújítási munkát, a múlt
hétre már csak lakások bekötő szaka-
szainak javítása maradt. 

A járdák és utak állapotát a tél fo-
lyamán is folyamatosan ellenőrzi a
VÜSZI, s ahol szükséges, elvégzik az
időjárásnak megfelelő karbantartást,
javítást. jk

December 1-jén munkaérte-
kezlet keretében a Gödöllői
Rendőrkapitányság részéről
Bozsó Zoltán rendőr dandártá-
bornok, kapitányságvezető, va-
lamint a Helyközi Értékvédő
Közhasznú Polgárőr Egyesület
(HÉV) és a Gödöllői Polgárőr
Egyesület együttműködési
megállapodást írt alá.

Bozsó Zoltán ezzel kapcsolatban el-
mondta: minderre azért volt szükség,
mert a jogszabályok módosulása kö-
vetkeztében ezentúl a településeken
csak olyan polgárőrség teljesíthet
szolgálatot, akik együttműködést köt-
nek a rendőrkapitánysággal.

A kapitányságvezető kiemelte: a
belvárosban nemrégiben üzembe
helyezett térfelügyeleti rendszer  –
pozitív hatású – működése óta sokkal
kevesebb esetben kell a helyi erőknek
intézkedniük; ráadásul az utóbbi

időszakban nagyon visszaesett a
gépjármű-lopások gyakorisága, il-
letve megemelkedett a tettenérések
száma.

Bozsó Zoltán emellett értékelte a
2011-ben közösen teljesített szolgála-
tot, valamint megfogalmazta, hogy a
közterületek rendjének biztosításában
stratégiai szerepe van – a rendőrség
mellett – a jól működő polgárőrsé-
geknek is.

Az összejövetelen részt vett Pintér
Zoltán alpolgármester is.

Átadták az építészeti elismerést

Nívódíjat kapott a Zöld óvoda

Elsődleges feladat a csúszásmentesítés

Eddig nem okozott gondot az időjárás

Napirenden a gödöllői HÉV fejlesztése

2020-ig tekint előre a BKK

Gödöllői Rendőrkapitányság

Aláírták az együttműködést
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Még mindig nem ért véget a
kormány és a kormánypárti
képviselők harca a köznevelé-
si törvény kapcsán. A parla-
menti tárgyalások sorában ta-
lán legnagyobb lakossági ér-
deklődésre számot tartó tör-
vény tárgyalása lapzártánk
után, kedden folytatódik, s
Fidesz–KDNP-frakció ekkor
tárgyal a benyújtott módosító
indítványokról. Ezek újabb je-
lentős átalakítási elképzelé-se-
ket tartalmaznak.

Négy fideszes képviselő (Pósán
László, Demeter Zoltán, Sági Ist-
ván és Kucsák László) nem a min-
denkori minimálbér 180 és 200 szá-
zalékban határoznák meg a főiskolai,
illetve egyetemi végzettségű  peda-
gógusok illetményalapját, hanem an-
nak meghatározását minden  évben a
költségvetésre bíznák. Az életpálya-
modellhez kapcsolódó változtatást
azzal indokolják, hogy a  minimálbér
alapú bérrendszer meggátolhatja a
differenciáltabb döntéseket.

A szakpolitikusok négyéves kortól
tennék kötelezővé az óvodát. A terve-
zett rendelkezés szerint, ha egy gyer-
mek az adott év augusztus 31-ig be-
tölti a negyedik életévét, akkor szep-
tembertől óvodai foglalkozáson kell
részt vennie legalább napi négy órá-
ban. Ezzel szemben az oktatási állam-
titkárság – a jelenlegi öt helyett – há-
roméves kortól írná elő az óvodázta-
tást, de lehetőséget biztosítana arra,
hogy az óvodavezető a szülő kérel-
mére és a védőnő egyetértésével – in-
dokolt esetben – felmentést adjon a
kötelező óvodai nevelés alól. Az alsó
korhatárának megemelésével azon-
ban már nem lenne lehetőség kima-
radni az óvodából, az minden kis-
gyerek számára kötelező lenne.

A javaslat szerint ha a gyermek be-
tölti a hétéves kort, csak akkor kezdhet
újabb évet az óvodában, ha augusztus
31. után született, és a nevelési tanács-
adó vagy a szakértői bizottság javasol-
ja, hogy még egy évig maradjon ott.

Egy kapcsolódó módosító indít-
ványban változtatnának a tanköteles-
ség kezdetének megállapításán is: így

a gyermek tankötelessé abban az év-
ben válna, amelyben augusztus 31-ig
betölti a hatéves kort, de legkésőbb az
azt követő második évben.

A honatyák azt is bevennék a tör-
vénybe, miszerint az oktatási intéz-
mények pedagógiai céljainak érdeké-
ben a tanárok feladata lenne, hogy
megismerjék a szülők véleményét és
törekedjenek a megnyerésükre. Szin-
tén a tanárok kötelességeként rögzíte-
nék, hogy a szülőket a gyermekük ne-
velésével, oktatásával kapcsolatos
kérdésekről rendszeresen tájékoztas-
sák, illetve – ha szükségesnek tartják
– figyelmeztessék.

Még mindig folyik az egyeztetés,
az egyik nagy vihart kavart javaslat
ügyében, miszerint a súlyos és hal-
mozott fogyatékossággal élő gyerme-
kek fejlesztő nevelését, oktatását úgy
kellene megszervezni, hogy figye-
lembe veszik egy szakértői bizottság-
nak a fejlesztő foglalkozások heti óra-
számára vonatkozó javaslatát. Ezzel
párhuzamosan azt a rendelkezést el-
hagyná, amely szerint a heti fejlesztő
foglalkozások számának el kell érnie

a húsz órát. Az elképzelés
szerint erről nem az iskola
döntene, hanem egy szakér-
tői bizottság. A kérdésben
lapzártánk idején is zajlott az
egyeztetés, amibe a fogya-
tékkal élő gyermekeket nevelő
szülőket és szakmai vezetőjü-
ket, Czeizel Barbarát is be-
vonták.

Sikerült felborzolnia a ke-
délyeket Michl József, tatai
polgármester javaslatának is.

A kérdésben senkivel sem egyeztető
képviselő kivetette volna a tervezet-
ből a mondatot: „A gyermek és a ta-
nuló nem vethető alá testi fenyítés-
nek, kínzásnak, kegyetlen, emberte-
len, megalázó büntetésnek vagy bá-
násmódnak.” A KDNP-s honatya er-
ről úgy nyilatkozott nem tartja „a mai
kornak megfelelő módszernek” a ve-
rést, de megjegyzi: ő minden, gyere-
két tanító pedagógust felhatalmazott
arra, hogy „járjon el atyaként”. Egy-
ben azt is fontosnak tartotta megje-
gyezni, hogy ha a szülő felhatalmazza
a pedagógust, akkor ő nyugodtan al-
kalmazhatja a testi fenyítést. A képvi-
selő végül jelentősen átértékelte állás-
pontját – a reakcióknak köszönhetően
– s visszavonta a javaslatot, sőt, még
„a gyermekkel szembeni szeretetlen-
séget” sem engedné az iskolákban…

A Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége és a két pedagógusszakszer-
vezet megjelenésünk napján, szerdán
közös fórumot tart a Köznevelési Tör-
vény tervezetéről, amiről következő
lapszámunkban részletes összefogla-
lót olvashatnak. (ny.f.)

Az Izraeli Jegyzők Szövetsége
meghívásaként az országban
vendégeskedett dr. Nánási
Éva Gödöllő város címzetes
főjegyzője, a Jegyzők Orszá-
gos Szövetségének elnöke,
valamint dr. Gémesi György
Gödöllő polgármestere, a Ma-
gyar Önkormányzatok Szövet-
ségének elnöke.

A háromnapos hivatalos úton az ön-
kormányzati érdekszövetséggel,
polgármesterekkel, jegyzőkkel, va-
lamint az izareli parlamentben
(Kneszet) Zeev Bielskivel, az ottani
önkormányzatokért felelős bizottsá-
gi elnökkel is tárgyalásokat folytat-
tak. Mint azt Zeev Bielski (aki
1989-2005 között szintén polgár-
mester volt) elmondta Izraelben is
figyelemmel kísérik a magyarorszá-
gi változásokat, ami az önkormány-
zatokat is érinti. Fontosnak tartják,
hogy a politikai vezetés lássa, az ön-
kormányzati vezetők azok, akik az

emberekkel közvetlen kapcsoltaban
vannak, ők ismerik leginkább a tele-
pülések és az ott élők problémáit.
Tapasztalataik szerint az állam és az
önkormányzatok között arányos fel-

adatmegosztásra
van szükség, az ál-
lami centralizáció
túlzott mértéke
hosszabb távon in-
kább negatív hatá-
sokkal jár.

Gémesi György
a MÖSZ elnöke-
ként tárgyalásokat
folytatott Shlomo
Dolberggel az Iz-
raeli Önkormány-
zati Szövetség fő-
titkárával. A főtit-
kártól megtudhat-
ta, hogy náluk a
Kneszet minden
az önkormányza-
tokat érintő tör-
vényt először a
szövetséggel vitat
meg, vélemé-
nyeztet, csak ez-
után kerül megtár-
gyalásra. Tény
azonban, hogy Iz-
raelben mindössze

250 önkormányzat van és egy ön-
kormányzati érdekszövetség, így a
kisebb szám miatt sokkal könnyebb
ennyi polgármesterrel az egyezségre
jutás. A főtitkár elmondta, hogy Iz-
raelben pár éven belül tervezik kö-
telezően bevezetni a szelektív hul-
ladékgyűjtést és hasznosítást, így a
Gödöllőn már jól működő rendszert
szívesen megtekintenék. Gémesi
György a szövetségen keresztül
meghívást kezdeményezett a jövő
évi Magyar Polgármesterek Világta-
lálkozójára, és emellett lehetősége
lenne az izraeli polgármestereknek
és jegyzőknek a magyarországi ön-
kormányzati rendszerrel is megis-
merkedni.

Dr. Nánási Éva és Gémesi György
több település polgármesterével és
jegyzőjével is találkozott, akik szán-
dékot mutattak arra, hogy magyar
településekkel testvérvárosi kapcso-
latokat hozzanak létre. Gémesi
György tervei szerint jövő nyáron
egy a testvérvárosokból és Gödöllő-
ről meghívott gyermekek részére
nemzetközi tábort szervezne az ön-
kormányzat balatonlellei üdülőjé-
ben, ahova izraeli diákokat is várná-
nak.

(pts)

Önkormányzati kapcsolatok Izraelben

Szorosabb együttműködés a jövőben
És csak jönnek a módosítások...

Közneve(l/r)ési törvény

Megszűnnek a korhatár előtti
nyugdíjak, január 1-jétől nem
állapítható meg ilyen ellátás, a
jelenleg folyósítottakat pedig
nem a társadalombiztosítási
kasszából, hanem a költség-
vetésből fizeti tovább az ál-
lam. Ugyanakkor az 57 éven
aluli szolgálati nyugdíjasok
csak a nyugdíjemelés mérté-
kével növelt, de a személyi jö-
vedelemadóval (szja) csök-
kentett összegű ellátást kap-
hatnak a következő évtől, ha
nem mennek vissza dolgozni
a rendőrség szenior állomá-
nyába. A korhatár előtti nyug-
díjak megszűnéséről 257 kor-
mánypárti igen szavazattal, 97
ellenzéki nem ellenében fo-
gadta el az Országgyűlés a
múlt héten.

A megszüntetés alól kivételt jelent a
negyven év szolgálati idővel rendel-
kező nők nyugdíjkedvezménye, őket
továbbra is megilleti az öregségi
nyugdíj.

2012. január 1-jétől megszűnik az
előrehozott és a csökkentett összegű
előrehozott öregségi nyugdíj, a kor-
kedvezményes nyugdíj, a bányász-
nyudíj, a művésznyugdíj, a polgár-
mesterek, országgyűlési és európai
parlamenti képviselők korhatár előtti

öregségi nyugdíja, a korengedmé-
nyes nyugdíj, továbbá megszűnik a
fegyveres szervek és a Magyar Hon-
védség hivatásos állományú tagjai-
nak szolgálati nyugdíja is.

A már megállapított ellátásokat
korhatár előtti ellátásként, föld alatt
végzett bányászati tevékenység ese-
tén átmeneti bányászjáradékként, a
fegyvereseknél szolgálati járandó-
ságként kell továbbfolyósítani, és
2012-től ugyanilyen ellátást kell
megállapítani azoknak, akik erre jo-
got szereztek.

Jelentősen átalakul a rokkant-
nyugdíjazás rendszere is. A változás
lényege, hogy az eddigi öt különbö-
ző jogcímen nyújtott rokkantsági ki-
fizetés – a három kategóriában nyúj-
tott korhatár alatti rokkantsági nyug-
díjak, valamint a rendszeres szociá-
lis járadék és az átmeneti járadék –
jövő január 1-jétől megszűnik. He-
lyükre mindössze kétféle ellátás ke-
rül, a rokkantsági és a rehabilitációs
ellátás.

Tavasszal megkezdődnek az eh-
hez kapcsolódó ellenőrzések is. Első
körben azokat vizsgálják, akik a leg-
közelebb vannak a védett korhoz,
vagyis most 55-56 évesek. Aki nem
jelentkezik önként a felülvizsgálatra,
az májustól elveszítheti az ellátást.

A rokkantnyugdíjazási rendszer
átalakítása a 313 ezer korhatár alatti

rokkantnyugdíjas kétharmadát érinti,
azokat, akik a jelenlegi besorolás
szerint a 3. kategóriába tartoznak,
vagyis a legkevésbé súlyos károso-
dással élnek, és 57 évnél fiatalabbak,
tehát elvileg még legalább öt évig
dolgozhatnának. Számuk közel 110
ezer és további 84 ezerre tehető az
úgynevezett rendszeres vagy átme-
neti járadékban részesülők száma,
akiket szintén érintenek a változá-
sok.

A változások miatt már több kez-
deményezés is megindult, az Alkot-
mánybíróság mellett a strasbourgi
Emberi Jogok Európai Bíróságához
is beadvány készül. 

Az előbbihez a Magyar Helsinki
Bizottság a fegyveres és rendvédel-
mi dolgozók hat szakszervezetével
közösen kíván beadvánnyal fordulni
a hivatásos állomány tagjait érintő, a
szolgálati nyugdíjakra vonatkozó
törvénymódosítás miatt. Több pon-
ton is aggályosnak tartják ugyanis a
parlament által megszavazott tör-
vénymódosítást, amely lehetővé te-
szi 42 ezer ember nyugdíjának meg-
vonását.

Az egyik parlamenti párt azonban
nem itthon, hanem Starsbourgban kí-
vánja tárgyaltatni az ügyet, megítélé-
se szerint ugyanis szerzett jogok el-
vételéről van szó. A rokkantnyugdí-
jakkal kapcsolatban úgy vélik, hogy
a kormány nemzetközi szerződése-
ket sértve a társadalombiztosítási
rendszeren kívül helyezné az egész-
ségkárosodási kockázat kezelését.

(b.z.)

Tiltakozások az átalakítások miatt

Változó nyugdíjrendszer

A külföldi munkavállalás megoldás le-
het a munkát keresők számára? Min-
denesetre érdekes adat, hogy egy nem-
rég 66 országban végzett felmérés sze-
rint a magyarok a legnyitottabbak a kül-
földi munkavállalásra, a magasabb fize-
tésért és a karrierlehetőség miatt keres-
nek munkát a határokon túl.

A világ piacvezető állásportáljait tö-
mörítő nemzetközi szervezetek június-
tól szeptemberig tartott felmérésben 66
ország 162.495 álláskeresőjét kérdezték
meg.

Míg a 66 ország átlagában az embe-
rek külföldi munkavállalási hajlandósá-
ga 68 százalék, addig a magyaroké 84
százalék. Az országon belüli elvándor-
lási kedv egy-egy állás érdekében már
nagyjából megegyezik a nemzetközi át-
laggal. A magyar, országon belüli mobi-

litási hajlandóság 63 százalék, míg a
nemzetközi 66 százalék. A felmérésből
kiderül az is, hogy az álláskeresők fele
több mint 3 vagy 5 évig vállalna külföl-
dön munkát, és 68 százalék előnyben ré-
szesíti a határozott idejű szerződéseket.

A magyarok legszívesebben amerikai
és európai országokba mennének dol-
gozni. 

Az ilyen lehetőségek is segítséget je-
lenthetnek, hiszen – a statisztikai adatok
ellenére – a munkügyi központok sze-
rint nem igazán csökkent a munkanél-
küliek száma. Térségünkben sem csök-
kent az álláskeresők aránya, a közmun-
ka csak átmeneti megoldás az érintettek-
nek, inkább a számok kozmetikázására
ad lehetőséget, mint biztos megélhetést
azoknak, akik kiszorulnak a munka vilá-
gából. (k.j.)

Külföldön is szerencsét próbálhatunk

A munka nem ismer határokat

Képünk illusztráció

Shlomo Dolberg és
Gémesi György

Zeev Bielskivel
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Mikor a 2005. december eleji népsza-
vazáson az ország lakossága úgy dön-
tött, hogy a határon túli magyarok ne
kapják meg a magyar állampolgár-
ságot, Gödöllő polgármestere elhatá-
rozta, hogy ezt ellensúlyozandó, a vá-
rosban minden évben megrendezik a
Nemzeti Együvé Tartozás Napját. Fi-
atalokat, gyerekeket hívott meg az al-
kalomra a határon túlról, hogy azok

műsort  adva tehessenek tanúságot ró-
la, mennyire övék is a hagyományos
magyar kultúra értékei. 

Ma már nincs akadálya annak,
hogy a határon túli magyarok állam-
polgáraink is legyenek. Ezért idén
nem érkeztek a környező országokból
csoportok Gödöllőre, hanem a Nem-
zeti Együvé Tartozás Alapítvány ku-

ratóriumának tagjai közül néhányan
gyűltek össze december 4-én délután
a Városi Könyvtár és Információs
Központ  előadótermében beszélge-
tésre. Megtisztelte jelenlétével az ese-
ményt Mádl Dalma asszony, a kura-
tórium elnöke. A tagjai közül eljött
Czigány György költő, Jókai Anna
író, Kósa Ferenc filmrendező,
Maczkó Mária énekművész.

Mivel ádventben vagyunk, Maczkó
Mária ádventi énekeket adott elő be-
vezetőül. Six Edit köszöntötte a meg-

jelenteket. Gémesi György
polgármester mint az ese-
ménysorozat, az alapítvány
kezdeményezője szólt az
eddigi és a  mostani helyzet
különbségéről a kettős ál-
lampolgárság tekintetében. 
Bárdy Péter, a premontrei
gimnázium igazgatója, az 
esemény házigazdája a ha-
táron túli és inneni civil kö-
zösségek találkozásának le-

hetőségére hívta fel a figyelmet. Fel-
olvasott Jókai Annának az Ima Ma-
gyarországért című verséből. Czigány
György pedig saját műveit olvasta fel,
a Hit és képzelet című esszét, majd a
December című verset. Zongorán

eljátszotta Liszt Ferenc Gyászgon-
dola című darabját. – Majd kilépünk
az időből a szakadatlan múltba. Addig
azonban, míg ez megtörténik, szá-
munkra még ádvent van – mondta. 

Jókai Anna már a karácsonyt idézte
az általa elmondottak során. Az élő Isten
képét képzeljük oda az Európai Unió
zászlajának csillagkoszorú által határolt

közepébe, biztatott. Szavaival leírt a
hallgatóság számára két Trianon emlék-
művet, egy torzót, melynek hiányoznak,
elvesztek a tagjai. Ezzel szemben látott
olyat, Józsa Judit Korondról származó
keramikusművész alkotását, ahol az
anyát, az anyaországot körbevevő gyer-
mekek jelképezik az elszakadt ország-
részeket. Az anya ölében pedig a csán-
gókra utaló kisded ül. A csángók az
egyedüli olyan magyarok, akiknek a lé-
lekszáma nem fogy, hanem gyarapszik.
Tíz-tizenkét gyermek születik egy-egy
családban. Így fejezte be mondandóját,
köszönt el Jókai Anna: Ápolják az önbe-
csülésüket, készüljenek a karácsony-
ra, éljenek szeretetben! Isten áldja
meg önöket! N. A.

(Folytatás az 1. oldalról)

A díjátadóra is rekord számú regiszt-
ráció érkezett. Ünnepélyes köszön-
tőjében Varga István, az Év Honlap-
ja pályázat alapítója, a Magyar Mar-
keting Szövetség elnökségi tagja, az
Internet Marketing Klub
elnöke elmondta, hogy az
idei versenyen is kiváló
volt a mezőny. Számos ki-
emelkedő nevezés érke-
zett a különböző iparágak-
ból. Külön öröm, hogy
idén a zsűri megismer-
hetett egészen új modellen
alapuló honlapokat is, me-
lyek rendkívül ígéretes
jövő előtt állnak. A web-
alapú gazdaság a követ-
kező években gazdasá-
gunk egyik húzó ágazata
lesz. Aki nem akar le-
maradni, annak komolyan
kell vennie a digitális mar-
ketinget, hangsúlyozta a
szakember. 

A zsűritagok a dizájnt,
az impressziót, az innova-
tivitást, az interaktivitást,
a kategóriának megfelelő
tartalmat és a navigációt
értékelték.

Az Önkormányzatok és
települések kategóriában
az Év Honlapja díjat 15
pályázó közül Győr ön-
kormányzata nyerte, az Év
Honlapja Minőségi díjat
Gödöllő és Kecskemét, az
Év Honlapja különdíjat
Hegykő község önkor-
mányzata kapta. 

Az idén két közönségdíjat is kiír-
tak. Az egyikre Az Év Honlapja ol-
dalon, a másikra a pályázat Facebook
oldalán lehetett szavazni. 

Az előbbiben azonban nem hirdet-
tek eredményt, mert nem lehetett pon-
tosan mérni a szavazatokat. 

A Facebook közönségdíjat a
könnyűhitel.hu nyerte. A városi hon-
lap  ezúton is köszöni a rá adott sza-
vazatokat.  

A gödöllői önkormányzat honlapja
2003-ban jelent meg a világhálón. A
következő évben, mint arról a Szá-
mítástechnika című hetilap beszá-
molt, a TÁRKI Zrt. 1230 települést
tartalmazó, egységes szempontrend-
szer alapján értékelt adatbázisában
már az 58. helyen szerepelt.

2007-ben a Települési Önkormány-
zatok Országos Szövetsége e-Go
elismerésben részesítette Gödöllő ön-
kormányzatát az általa kialakított és

működtetett honlapért. A TÖOSZ a
TÁRKI Zrt. közreműködésével több
mint 1200 önkormányzati honlapot
vizsgált meg különböző, a nem-
zetközi összehasonlításoknak meg-
felelő szempontrendszer alapján. Gö-
döllő a városi kategóriában Szent-
lőrinc mögött a második lett. A továb-
bi sorrend: Jászberény, Nagykanizsa,
Szentendre, Százhalombatta.

it     

MEGHÍVÓ
Az Új Forrás Polgári Kör szeretettel várja az ér-
deklődőket egy közös karácsonyi ünnepi estre. 
Vendég: Petrás Mária csángómagyar népdalénekes,
keramikusművész
Időpont: 2011. december 12., 18 óra
Helyszín: Gödöllői Városi Könyvtár (Gödöllő, Dó-
zsa Gy. u. 6/8.)
Belépés a szervezőknél igényelhető tiszteletjeggyel.
Új Forrás Polgári Kör – Gödöllő, Erkel F. u. 8. 
Tel: 527- 620, 30/6343-563. A jelenlévők az előadó
termékeiből a helyszínen vásárolhatnak. Áldott ün-
nepeket!

FELHÍVÁS – KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAG KÉSZÍTÉS

Karácsonyi Szeretet Ajándékcsomagok készítésére Gödöllőn újra 
megszervezésre kerül karácsonyi a szeretet-ajándékcsomag gyűjtés, melyet

a nehéz helyzetben lévő gödöllői családok karácsonyfája alá juttatunk el.  
Az ajándékok begyűjtésére a Művészetek Háza biztosít helyet.

2011. december 9-15-ig 9-21 óra az elkészített ajándékcsomagok
leadhatók a Művészetek Háza recepcióján.

A csomagokra kérjük feltüntetni, hogy milyen korosztálynak szánják az
ajándékot és mit tartalmaz (élelmiszer, ruha stb.). 

A gyűjtés magánkezdeményezésre a Művészetek Háza 
együttműködésével zajlik.

A Művészetek Házában gyűltek össze a
környezetvédelem, az energia-megtaka-
rítás iránt érdeklődők november 25-én;
itt mutatta be ugyanis a GreenDepen-
dent Intézet az „EnergiaKözösségek”
című programját. A rendezvényen  több
gödöllői civil szervezet, többek között a
Klíma Klub és a G7 – Gödöllői Helyi
Élelmiszertanács is képviseltette magát,
az érdeklődők környezetbarát termé-
kekkel ismerkedhettek és tippeket kap-
hattak a mindennapokban történő klí-
mabarát megoldásokhoz.
A nemzetközi energia-megtakarítási
verseny először kerül meghirdetésre
Magyarországon, több családból álló
közösségek számára – párhuzamosan
további 15 európai országgal.
A szakmai előadások sorát Czippán
Katalin (Jövő Nemzedékek Ország-
gyűlési Biztosának Irodája) nyitotta, aki
a klímaváltozás okairól és következmé-
nyeiről beszélt. Mint mondta, ahhoz,
hogy elkerüljük a környezeti katasztró-
fát, elengedhetetlen a szemléletváltás és
a fogyasztási szokások megváltoztatása,
és ami a legfontosabb, a globális mére-
tekben történő  gondolkodás. A szem-
léletformálást emelte ki a feladatok kö-

zül Quirin Andrásné, is aki az Energia-
hatékony Önkormányzatok Szövetsége
képviseletében vett részt a rendezvé-
nyen. Felhívta a figyelmet arra, hogy
sok esetben nem csak pénz, hanem oda-
figyelés kérdése is a takarékosság. 
Dr. Fábián Zsolt (Gödöllő város alpol-
gármestere) településünk ökováros kon-
cepcióját és az energiahatékonysági 
programjait mutatta be. Szólt a távfűtés
és közvilágítás terén az elmúlt években
végrehajtott korszerűsítésekről, amivel
jelentős megtakarítást ért el a város. A
jelenleg folyamatban lévő programok
közül kiemelte a geotermális energia
hasznosítását, valamint az elmúlt évek-
ben végrehajtott épület felújításokat
(például  Tormay Károly Egészségügyi
Központ), valamint építkezéseket (Zöld
Óvoda) amik már a legújabb energiaha-
tékonysági elvárásoknak megfelelően
valósultak meg. Mint mondta, újabb je-
lentős lépés lesz, ha sikerül megvalósí-
tani azt az elképzelést, ami szerint a vá-
rosi helyi közlekedést elektromos bu-
szokkal kívánják megoldani, pályázati
segítséggel. 
Antal Z. László (a Klímabarát Tele-
pülések Szövetségének elnöke) a kö-

zösségek szerepéről beszélt a klímavál-
tozáshoz történő alkalmazkodásban.
Mint mondta, tapasztalatai szerint az ön-
kormányzatok nyitottak ebben a kérdés-
ben, s fontosnak nevezte az összefogást
nem csak a települések, hanem a külön-
böző szervezetek között is. A különböző
környezetbarát projektek, kis lépések
között pozitív példaként említette a
Gödöllőn nemrég meghirdetett „Legyen
Gödöllő kerékpárosbarát város!” prog-
ramot. Az EnergiaKözösségek progra-
mot a GreenDependent Intézet részéről
Vadovics Edina mutatta be. Mint
mondta, a projektben 5-10 család által
alakított kis EnergiaKözösségek vehet-
nek részt, akik 9 százalékos energia-
megtakarítási és 2000 tonna szén-dioxid
kibocsátás csökkentési célt tűznek ki
(összhangban az EU vállalásaival). A
részben országos, részben EU-s szinten
zajló verseny célja ennek megvalósí-
tása, illetve túlteljesítése. A részvétel in-
gyenes. Gödöllőn már több csapat vál-
lalkozott a versenyre. Az érdeklődők a
www.energiakozossegek.eu honlapon
kaphatnak információkat, vagy az
info@greendependen.org e-mail címen
vehetik fel a kapcsolatot a szervezőkkel.

Nemzeti Együvé Tartozás Napja

Megemlékezés Advent idején

Gödöllőn is alakulnak az energiaközösségek

Új környezetvédelmi program indult

Gödöllői honlapsiker

Minőségi díj 

A honlap arculatát Dörögdi Orsolya grafikus és Péterfi Csaba, az önkor-
mányzat kommunikációs igazgatója tervezte. A grafikai tervet a Magyar
Vendor Kft. valósította meg és építette fel a site-ot, Budaházy Eszter pro-
jektmenedzser vezetésével. A honlapot Balázs Gusztáv szerkeszti.
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Hajdan, amikor éppen az újkor
nyitányaként felfedezett ame-
rikai kontinensre Afrikából
szállítottak munkaerőt, száza-
dokon át rabszolgaként dol-
goztattak négereket a földe-
ken, ültetvényeken, s még sze-
rencsésnek mondhatta magát
az a fekete, aki a házi cseléd-
sorba „emelkedett”, nem is tu-
dom, hogy mire számítottak a
fehér urak. Azt hitték, hogy
azok az emberek az idők vége-
zetéig engedelmesen szolgál-
nak majd? Tűrik, hogy úgy
adhassák, vehessék őket, mint
a szappant a boltban? Hogy so-
hasem lázadnak fel a sorsuk
ellen? 

De bizony fellázadtak. Véres és ret-
tenetes rabszolgafelkelések követ-
keztek be, később, mikor a rabszolga-
ságot már eltörölték, de még sokáig
hátrányos megkülönböztetésben volt
részük a leszármazottaknak, jogi esz-
közökkel, politikai mozgalmak során
küzdöttek egyenjogúságukért. 
Andrea Levy, A hosszú dal című
regény írója közép-amerikai, ja-
maicai rabszolga ősei sorsát idézi fel.
Elment a helyszínekre, ahol elődei él-
ték keserves életüket, megnézte rab-
szolgatartó, cukornádtermesztő ültet-
vényesek házát, megnézett volna rab-

szolgafalvakat is, de azoknak már
csak a helyüket találta. 
Elképzelt egy lányt, akit az anyja a
születési ideje alapján Júliusnak ne-
vezett el. Aki érzelmeit, gondolko-
dásmódját tekintve talán szakasztott
olyan volt, mint amilyen ő. Elképzeli
ezt a lányt öregasszonynak is, s író
szerepbe öltözteti. Az 1838-as felsza-
badulást követően, fia házában élve,
papírra veti emlékeit. 
Megismerjük születése körülményeit,
azt, hogy egy fehér úrnő még kislány
korában egyszerűen elvette az any-
jától. Nem is látta viszont az anyját
egészen addig, míg végig nem néz-
hette, ahogyan felakasztották rabszol-
galázadásban való részvétele miatt.
Ő, Július, vagy ahogyan az úrnője
szólította, Marguerite, komornaként
szolgált. Ez azért könnyebb volt, mint
a cukornád művelése, azonkívül ér-
dekesebb is, mert a házban, ház körül
alkalom adódott rá, hogy kibabrálja-
nak fehér uraikkal.  Ahogyan csak le-
hetett, borsot törtek az orruk alá.
Július még az asszonya férjét is elsze-
rette. Pontosabban, először belé sze-
retett bele az a férfi, Robert Goodwin,
a birtok legújabb intézője, azért vette
el feleségül az úrnőt, hogy a komor-
nájával élhesse a világát. Mert ugye,
a rabszolganőt nem tehette meg tör-
vényes asszonyává, más módot kel-
lett keresnie, hogy a közelében ma-

radhasson. Aztán, törvényszerűen,
mégis csak elfordult tőle. Mikor egy-
szer csak felcsattant: Hallottad, mit
mondott az úrnőd, Marguerite…! –
Július-Marguerite-tel megfordult a
világ. Láthatta, hiába, ő csak vesztes
lehet. 
Két különböző apától két gyermeket
hozott a világra Július. Egyiküket
sem ő nevelte fel. Hogy aztán az idő-
sebbik gyermekkel, a fiúval, Tho-
masszal, hogyan találtak ismét egy-
másra, kész regény. Hogy aztán ez a
fiú a húgát, a Robert Goodwintől szü-
letett féltestvérét, Emilyt keresve
megleli-e majd őt, nyitott kérdés ma-
rad a regény végén. A hosszú dal, a
jamaicai rabszolgák sorsa, mindaz,
ami beléjük égett, folytatódik, s nem
is ér véget soha. 
(Andrea Levy: A hosszú dal) -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Jamaica

A 2010-ben elhunyt Remsey Ágnes
sokoldalú, szerteágazó életművét kí-
vánja bemutatni – a XIX-XX. század
fordulójáig visszanyúló művészeti
hagyományokat mindmáig őrző
Remsey család tágabb történetének
összefüggéseibe helyezve – az az em-
lékkiállítás, ami december 8-án, 17
órakor nyílik meg a Szentendrei Kép-
tárban (Szentendre, Fő tér 2-5). A
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósá-
ga és a Ferenczy Múzeum által szer-
vezett Kilenc évtized a művészet von-
zásában című tárlat Remsey Ágnes-
nek az iparművészet, az irodalom, a
képzőművészet, a bábművészet terü-
letén végzett munkájával ismerteti
meg az érdeklődőket.  

A kiállítás első részében szőnyeg-
tervező tevékenységét és a Palotás
Szőnyegműhely működését állítják a
középpontba, míg a második részben
Remsey Ágnes írói munkásságát, va-
lamint akvarellfestészetét mutatják
be. Az utolsó egységben a Remsey
család több generáción átívelő baba-
és bábkészítő tevékenységét tárják a
közönség elé. A kiállítás kurátora Ko-
pin Katalin művészettörténész, szak-
mai konzulens dr. Török Katalin tár-

sadalomtörténész. A tárlatot  Pro-
fessor emeritus Fekete György, a
Magyar Művészeti Akadémia elnöke
nyitja meg. 

A rendezvényen szemelvények
hangzanak el Remsey Gábor, Remsey
Iván és Remsey Ágnes műveiből.
Közreműködik: Kertész József elő-
adóművész és a Kodály Zoltán Ma-
gyar Kórusiskola Leánykara, Sap-
szon Ferenc vezényletével.               bj

(Folytatás az 1. oldalról) 

A szólókat Baráth Emőke (szoprán)-
aki városunk zeneiskolájából indult, s
mára az intézmény egyik büszkesége,
Kun Ágnes Anna (szoprán), Schöck
Atala (alt), Megyesi Zoltán (tenor)
és Cser Krisztián (basszus) énekel-
ték, a karnagy Horváth Gábor volt. 

A koncert a Gödöllői Barokk Év
zárórendezvénye mellett egyben a
Gödöllői Szimfónius Zenekar 30 éves
jubileumi  hangversenye is volt. A ze-

nekar története 1981 decemberében
kezdődött. A mindössze 8 főt szám-
láló tanári kamarazenekar volt  a ma
már gyakran 70-80 főt számláló Gö-
döllői Szimfonikus Zenekar jogelőd-

je, ami az elmúlt évtizedek
alatt a város kulturális
életét színesítő, a fiatalo-
kat valós értékekre nevelő
együttessé formálódott. 

Az alapítótagok egy ré-
sze ma is a zeneiskola ta-
nára és változatlanul tagja
a szimfonikus zenekarnak,
aminek a munkájába ma
már a zeneiskola volt nö-
vendékei és a környékbeli
zenetanárok is bekapcsolódnak. Az

együttes működését 1986-
tól már a város anyagi tá-
mogatása is segíti, ami az
1990-es évektől olyan 
szintre emelkedett, hogy
az együttes mind gyakrab-
ban léphetett szimfonikus
apparátussal a közönség
elé.

1993 fontos év a zene-
kar életében, ekkor indult
útjára Ferenczi Anna kez-
deményezésére, Gál Ta-

más vezetésével az a zenekari kurzus,
melynek köszönhetően az együttes
minden évben vendégkarmestereket
hívhat meg a szakmai munka minősé-
gének továbbfejlesztésére. Ennek

eredményeként Gál Tamás mellett
már több neves vendégkarmestert is
köszönthetett a közönség a zenekar
élén: többek között Ménesi Gergely,
Medveczky Ádám és Horváth Gá-
bor – aki 2010 óta vezeti a gödöllői
szimfonikusok munkáját.

A koncert jubileum volt az 1971-
ben alakult Gödöllői Városi Vegyes-
kar számára is, akikkel már több alka-
lommal léptek közösen színpadra. A
Pechan Kornél vezette énekkar ezen
az estén az Anima Kamarakórussal
egészült ki, akikkel már többször is
felléptek. 

A hangverseny szép példája volt a
művészeti közösségek összefogásá-
nak. jk

Bach és Vivaldi művei a Lovardában

Véget ért a Gödöllői Barokk Év

Az adventi időszak, mint min-
dig, most is bőséges kínálatot
nyújt a komolyzene kedve-
lőinek. Az adventi kastélyna-
pok keretében idén kiemelke-
dő zenei élményekben lehet
részük az érdeklődőknek. 

December 10-én délután, 15 órától az
Arpeggio Gitárzenekar muzsikál a
kastély dísztermében. A karácsonyi
hangulatú koncerten barokk zenéket
szólaltatnak meg: Bach, Vivaldi,
Sanmatrini, Handel művei csendül-
nek fel. Erre az alkalomra a gitár-
zenekar a Metzker Kamaraegyüttes-
sel egészül ki, valamint Zhang Yu

(ének), Laurán Apolka (furulya),
Farkas Benedek (furulya), Lukács
Dóra (gitár), és Kurucz Ádám Attila
(gitár) szólójátéka teszi teljessé a ze-
nei élményt 

Este a zongoráé lesz a főszerep. A Lo-
vardában Bogányi Gergely zongora-

művész mesterével, Baranyay Lász-
lóval közösen szólaltatja meg Mo-
zart: D-dúr szonáta két zongorára,
Liszt: Patetikus koncert két zongorára
és Malhaud: Scharamouche című mű-
vét. 

Az adventi hangversenysorozatot a
Cavaletta Nőikar koncertje zárja de-
cember 11-én, vasárnap 19 órai kez-
dettel. Az együttes a hangversennyel
nem csak az adventet ünnepli, hanem
fennállásának 20. évfordulóját is. A
programot természetesen már a kará-
csony jegyében állították össze.
Adventi népdalcsokorral kezdődik a
koncert, amit Cornelius d-moll misé-
je, majd Beriot Balettjelentek című
műve követ. Ezután Kodály Epigram-
mák, Pergolesi Stabat Mater, majd
végezetül Szilasi Üdvözlégy Mária!
című műve csendül fel. kj

Remsey Ágnes és a Remseyek 

Családi emlékkiállítás

Ünnepi muzsika a kastélyban

Adventi koncertek
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Szent Konrád szobrának helye a
templomudvaron belül állandónak
mondható, azonban a környezete
gyökeresen megváltozott a 2000-
es átalakítás következtében. A
kompozíció korábban a mai sza-
badtéri oltár helyén húzódó kőfal
közepén állt egy fülkében, előtte,
egy apró szökőkút vize csobogott.
A szobrot, négy falicsorgó fogta
közre, rajtuk a négy evangélista
jelképével. (Ezek a kis kutak ké-
sőbb a templom előtt lévő Mária-
kútra kerültek.)

A kutakat és a szobrot egyaránt
1934-ben állították föl, a hosszú
ideig hiába keresett víz megtalálá-
sának emlékeként. A Szent Kon-
rád-ábrázolás Krasznai Krausz La-
jos alkotása, ünnepélyes fölszente-
lésére 1934. augusztus 5-én került
sor sok vidéki zarándok jelenlétében. A víz eredetileg a kolostor udvarán fúrt
kútból származott, melyet egy szivattyú segítségével juttattak el a szobor-
hoz. A kutakból folyó víznek a zarándokok gyógyító hatást tulajdonítottak,
ezért sokan haza is vittek belőle.

Szenteltvíz gyanánt használták, betegekkel itatták, fájdalom esetén a fájó
testrészt dörzsölték vele, de állatok gyógyításánál is alkalmazták.

A XX. század végére a kegytemplom udvarának átalakítása mellett dön-
tött Tamás atya, a kapucinusok máriabesnyői rendfőnöke. 2000-ben adták át
az átalakított templomudvart. A szobor a szabadtéri oltáron kapott helyet, a
talapzatán lévő kis szökőkúttal együtt. A szoboregyüttesben Szent Konrádon
kívül még három alak is megjelenik. Egy férfi, egy nő és egy gyermek, akik
láthatóan egy családot alkotnak. A férfi imára kulcsolt kézzel térdepel a szent
jobbján. Az asszony bal kezével a gyermekét átkarolva Szent Konrád balján
térdel, miközben a szent kenyeret nyújt neki. A szobor alapanyaga bronz, al-
ján pedig a következő felirat látható:

„Szenté avatta / XI. Pius Pápa / 1934. május 20-án“
A kompozíció, a szökőkút mészkő medencéjének hátoldalán áll. A meden-

ce félkörívben hajlik előre, rajta barokkos díszítések és feliratok. Jobb olda-
lán a következő idézet olvasható Szent Konrádtól: „Amit a szegényeknek

adunk, mind meg-
térül.“ A medence
középső részén a
„Szent Konrád test-
vér kútja 1818-
1894“ szöveg ol-
vasható, a bal olda-
lán pedig az „Ifjú
koromtól növeke-
dett bennem a rész-
vét“ idézet látható.

Köszönjük a Városi
Múzeum segítségét!

MŰALKOTÁSOK
GÖDÖLLŐN

A máriabesnyői Szent Konrád-szobor és -kút

Városunk gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet, ame-
lyek között megtalálhatók az elmúlt századokból reánk ma-
radt művek, és a kortárs alkotók munkái is. Sorozatunkban
ezekkel ismertetjük meg olvasóinkat, de érdekességeket tud-
hatnak meg azokról az alkotásokról is, amiket már csak a fest-
mények, fényképek őriztek meg számunkra. 

A hétvégén gyulladtak fel Gö-
döllő városának ünnepi fényei.
Az idén új dekoráció gyönyör-
ködteti városunk lakóit és az
ide látogatókat a főtéren.

A munkák már a hét elején elkezdődtek,
első lépésként a város karácsonyfáját ál-
lították fel a városháza előtt. A gyönyörű
fenyő Szívós Mária gödöllői lakos ado-
mánya.

A fára a fényfüzérek mellé az isko-
lák által készített díszek kerültek fel, az
utolsókat szombaton, december 10-én, a

karácsonyi vásár megnyitásakor teszik
fel a gyerekek, az est adventi programjá-
nak részeként.

Karácsonyi dekorációt a főtérre és a
városi piac területére helyeztek ki az

idén. Az új fényfüzé-
rek, jégcsapfüggö-
nyök, körfüggönyök és
hópihe alakzatok lede-
sek, energiatakaréko-
sak.

A főtér fáira és a
kandeláberek közé
900 m hosszú fényfü-
zért függesztettek fel, s
16 világítótestet díszít
körfüggöny. A Sulyán
cukrászda épületére, a
városházára és az Er-
zsébet Királyné Szállo-

da erkélyeire mintegy 140 méternyi jég-
csap függöny került. A városháza emel-
lett 8 db egyenes fényfüggönyt, vala-
mint 25 db hópihe alakzatot is kapott.

A városi piac is karácsonyi díszben
pompázik. 50 méternyi jégcsapfüg-
gönyt, és egy fali táblaképet helyeztek el
az épületen, és a múzeum boltíves be-

járatánál is girland, és fényfüzér fogadja
a betérőket.

Hétvégére a főtér tovább szépül: az
adventi vásárra faházakat állítanak fel,
amiket szintén girlandokkal és fényfü-
zérekkel díszítenek. A vásáron kézmű-
vesek portékáiból választhatnak majd az
érdeklődők, de a gasztronómiai külön-
legességek miatt is érdemes lesz kiláto-
gatni, hétvégenként pedig színes kultu-
rális programok teszik meghitté az ün-
nepi készülődést.

(Bővebb információ a 16. oldalon.)

Ünnepi díszben a belváros

Kigyúltak a fények

December 2-án nyílt meg
Gyulai Líviusz Kossuth-
díjas grafikusművész, Ka-
tona Szabó Erzsébet Fe-
renczy Noémi-díjas textil-
művész és Orosz István
Kossuth-díjas grafikusmű-
vész közös tárlata a Gö-
döllői Városi Könyvtár és
Információs Központ kiál-
lítótermében.

A „Kertek, Versek, Labi-
rintusok…” című kiállítás különle- gességét tovább növelte, hogy a be-

mutatott művek mellé az alkotók ver-
seket is mellékeltek, melyeket a meg-
nyitón Vennes Emmy színművész in-
terpretált.

Az esten Fábián Zsolt alpolgár-
mester köszöntette az egybegyűlte-
ket, majd Kiss Anna Babérkoszorú-
díjas költő megnyitója után az alko-
tók kerekasztal beszélgetés keretében
osztották meg gondolataikat a közön-
séggel.

A kiállítás a „Barokk Év Gödöllőn
2011” program keretében valósult
meg és 2012. január 31-ig tekinthető
meg.

(r.k.)

Találkozhatott-e Gödöllőn Jászai Mari,
Blaha Lujza és Hegyesi Mari? A kér-
désre a válasz: igen. A XIX. század utol-
só évtizedeiben az Öreghegyen (Óhe-
gyen) szinte szomszéd volt a nemzet
csalogánya és az éppen 150 esztendővel
ezelőtt született Hegyesi Mari. A ma
Blahané néven ismert gödöllői város-
részben már egyik nevezetes villa sincs
meg, és eddig azt sem tudtuk kideríteni,
hogy hol is szüretelt Jászai Mari (1850-
1926), aki 1893. október 14-én ezt je-
gyezte fel naplójába: 

„Hangverseny előtt a kedves Ilka volt
idefönn, hogy szedessem le Gödöllőn a
szőlőt. Holnap kimegyek vele oda. Nem
fog ártani egy kis levegő, mert torkom és
mellem nincs valami fényes állapotban.”

Blaha Lujza (1850-1926) lánya és fia
gyermekéveiket, elsősorban a nagyma-
ma felügyelete mellett abban a házban
töltötte, amit Erzsébet királyné is felke-
resett. Tavasztól őszig élvezték a kicsik
a szép vidéket, a jó levegőt, így bizony
Gödöllő kedvelt doktor bácsijának,
Teghze Lajosnak, a család orvosának

nem sok dolga volt velük, majd kicsat-
tantak az egészségtől.

A harmadik művésznőről méltatlanul
keveset tudunk, pedig Hegyesi Mari gö-
döllői jelenlétét, kötődését utca is őrzi
városunkban. Korabeli írások részletei-
vel pótoljuk az ismeretek hiányát, idéz-
zük fel életét. Ady Endre, a Nagyváradi
Napló munkatársaként 110 esztendővel
ezelőtt írta:

„Egyszer egy olasz drámaíró darabjá-
ra készült a Nemzeti Színház. A fősze-
repet K. Hegyesi Mari asszony kapta.
Egy Olaszországban utazgató budapesti
újságíró meglátogatta ebben az időben a
darab íróját, s megmutatta darabja buda-
pesti sikerének letéteményesét. Az olasz
író sokáig nézte a képet, s fölsóhajtott: –
Nagyon szép. Csodásan szép. Lehetet-
len, hogy ilyen szép asszony jó színész-
nő legyen… K. Hegyesi Mari asszony-
nak ez ellen a kétség ellen mindig küz-
deni kell. Pedig oktalan kétség volt. K.
Hegyesi Mari asszony jó színésznő.”

Nagyváradi vendégszereplése idején
már háromgyerekes édesanya volt, és

negyvenéves. Rajongtak érte, ki tehetsé-
géért, ki szépségéért. Csinos is lehetett,
hiszen mint Krúdy Gyula megírta a ko-
rabeli Magyar Hírlapban, az újság által
meghirdetett lábszépségversenyt He-
gyesi Mari nyerte meg. Ez csak azért ér-

dekes, mert a XIX. század utolsó évei-
ben bizony még a hölgyek bokája sem
nagyon villant ki a hosszú szoknyák
alól!

A rajongó férfiak akár túlozhattak is
külső megjelenését illetően, a pályatárs
– főleg ha az illető hölgy, mint Jászai
Mari is volt – már korántsem: „belőle
csináltam volna színésznőt. Milyen ne-
mes anyag”.

Pedig, ha valakinek igen, akkor Já-
szai Marinak lett volna oka, hogy ne-
hezteljen rá. A miértre a nagy mesemon-
dó egyik levele világít rá, egy nevelt lá-
nyának írt levélben. Jókai Mór, Levente
című színműve bemutatásának előké-
születeiről így számolt be: 

„Jahel (szerepe) azonban Hegyesi
Marinak jutott. Hogy miért nem Jászai-
nak; arra az illetők azt mondják, hogy
nagyon előrehaladott korú már az ilyen
szerephez”

Az ünnepelt tragika a Jókai-levél
megírásakor 48 éves volt, Hegyesi Mari
pedig több mint egy évtizeddel fiata-
labb. Eljátszathatta minden színésznő
szerepálmát: Shakespeare Júliáját, majd
Évát Az ember tragédiájában, Melindát
a Bánk bánban és sok-sok dráma és víg-
játék főszerepét.

Férje (a második) Kaffka László ál-

lamtitkár volt, unokatestvére Kaffka
Margitnak. Az írónő-költőnő is írt ro-
konáról:

„Mert olyan szép volt, mert szépen,
jólesőn beszélte a magyar szót… emlék-
szem egypár csodálatosan tisztult, meg-
döbbentő egyszerűségű hangjára; voltak
mondatai, amiket egyedül csak ő mon-
dott úgy, s amiken át az ember félsejtés-
sel megjósolhatta volna a legmaibb faj-
tájú színjátszást évtizedekkel ezelőtt,
mikor még híre sem volt nálunk.”

Hegyesi Marit a kamera is felfedezte,
Camilla hercegnőt játszotta Szigligeti
Ede: A szökött katona c. népszínművé-
nek filmváltozatában. Sajnos eddig
egyetlen kópia sem került elő, pedig
számunkra különösen érdekes lenne,
mivel a stáb Gödöllőn is forgatott. Né-
hány héttel ezelőtt viszont bemutatták a
szintén elveszettnek hitt – szintén a sze-
replésével készült – másik filmet: az
1923-ban forgatott Az ifjú Medardus
című produkcióban, több más hajdani
kolozsvári művész mellett közreműkö-
dött Hegyesi Mari is. A film rendezője
Kertész Mihály volt. A szereplések mel-
lett család, a gyerekek tették teljessé
színésznő életét.

(folytatjuk)
Szabó Margit

2010. december 11-én, vasárnap 16
órakor Gödöllőre érkezik a betlehemi
láng, melyet a Születés templomában
gyújtottak meg Betlehemben.

A láng átadására ünnepélyes kere-
tek között kerül sor 16 órai kezdettel
a városháza előtti téren.

Az ünnepséget követően – a ko-
rábbi évek hagyományaihoz híven –
mindenkinek lehetősége lesz meg-
gyújtani saját gyertyáját, mécsesét,
hogy otthonába vigye a szeretet láng-
ját.

(k.j.)

Új kiállítás a városi könyvtárban

Kertek, Versek, Labirintusok…

Hegyesi Mari (1861. december 28. – 1925. november 28.)

150 éve született a szép gödöllői színésznő

Gödöllőre érkezik
a Betlehemi láng
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November 26‐27‐én
9‐11 óráig: 

Dr. Koleszár István rendelője

Gödöllő, Árpád u. 32.

Tel.: 30/535‐5523

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

ELVESZETT KUTYA

Elveszett 2011. november 16‐
án egy Bichon Bolognese lány
kiskutya Gödöllő kertvárosá‐
ban. A megtalálónak jutalom. 
Tel: 30/210‐0087, 30/397‐1331

ELVESZETT KUTYA
November 22‐én a Török I. Gimnázium
előtt találtunk egy 1 éves kan magyar 

vizslát. Várja gazdáját! Tel: 30/692‐7390

ELVESZETT KUTYA

Kaukázusi Juhász kölyökkutyánk a nyár
végén veszett el a Repülőtéri Jázmin útról.
Megtalálója magas jutalomban részesül.

Tel: 28/420‐862

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK
Kedves: 1,5 év körüli keverék szuka. Kicsit félénk,
de egy igazi szeretetbomba, egész nap osztogatja
a puszikat. Jobb szemén hályog van, mely műtéti
úton eltávolítható. Más kutyusokkal is jól kijön.
Tel: 70/601‐10 60; 30/740‐8432.

Tina: 1,5 év körüli keverék szuka. Október végén
találták Szadán az ipari parknál. Ragaszkodó, na‐
gyon jól szocializált, nyugodt természetű kislány,
más kutyákkal és cicákkal is jól kijön. 
Tel: 70/601‐1060; 30/740‐8432.

Költözés miatt sürgősen gazdit keresünk egy
közepes testű, 10 hónapos vizsla keverék nőstény
kutyának és egy perzsa keverék ivartalanított
nőstény felnőtt cicának. Tel.: 20/428‐7840

A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány
a 2011/2012. tanévre is meghirdeti a Mada‐
rak és Fák Napja Országos Versenyt, melyre
10‐14 éves tanulókból álló háromfős csapa‐
tok jelentkezhetnek. 
Nevezési határidő: 2012. március 5.

A verseny célja, hogy a diákok közösségi for‐
mában adhassanak számot azokról az ismeretekről, amelyeket tanórai, er‐
dei‐iskolai, szaktábori, madárgyűrűző, vonulás‐kutató, szakköri, természet‐
járó, vagy madarász‐suli programok során szereztek. 
Elérhetőségek: Aczél Gergely
e‐mail: aczel.gergely@provertes.hu, Tel.: 30/663‐50‐22; 22/354‐420

Madarak és Fák Napja Országos Verseny

Iskolánkban zajlik az élet. Ren-
geteg szakkör, sportfoglalko-
zás van, sok mindennek helyet
adunk intézményünk falain be-
lül. De ebben a szép környezet-
ben, ahol tanulunk, dolgozunk,
nem feledkezhetünk meg a kö-
rülöttünk élő természetről
sem. 

Nemcsak érdekünk, de kötelességünk
is megismerni, megismertetni gyer-
mekeinkkel legalább közvetlen kör-
nyezetünk élővilágát, bennük rejlő ér-
tékeinket. Ezen felfogás eredménye-
ként idén immár második alkalommal
sikerült megrendezni városi szinten a
Madarak és Fák Napját az alsópark-

ban. A szinte hagyománynak számító
állatbemutatóval, állatszépségverseny-
nyel az Állatok Világnapját is nagy si-
kerrel bonyolítottuk le. Egy évvel ez-
előtt pedig elindítottuk a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egyesület
által működtetett Madárbarát Iskola
programot is, minek eredményeképpen
idén, most már hivatalosan is Madár-
barát Iskolává válhattunk. 
De mit is jelent ez?
A program lényege abban rejlik, hogy
ösztönözze a természetbarátokat az
„önkéntes” természetvédelmi mun-
kára. Egy év elteltével, az erre szolgá-
ló dokumentumon kell lejelenteni
eme tevékenység eredményét, majd
az egyesület küldi a kiérdemelt táblát. 

Iskolánk kertvárosi környezete
ideális terepnek tűnt a programhoz. A
főbejárat melletti fenyőkre egy, az
épület melletti fákra pedig további
három „B” típusú odút helyeztünk ki.
Az ablakokból zavarás nélkül rájuk
láthattunk. A fenyőkön egy feketerigó
pár szemezett a kihelyezett eszközzel,
de végül a saját maguk épített fészek-

ben költöttek. Reméljük, jövőre el-
könyvelhetünk még több sikeres köl-
tést.

A téli időszakban különféle etetők
(függő-, tálcás-, ablaketető) kihelye-
zésével igyekeztünk segíteni mada-
rainknak. Többek között megfigyel-
hettünk erdei pintyet, fenyőpintyet,
feketerigót, szén- és kékcinegét, 
meggyvágót.

A program nem szabott teljesíthe-
tetlen, több oldalnyi feltétellistát a tel-

jesítéshez, de komplexitása tisztán
látható volt.

Ennek segítségével lehetőségünk
volt megláttatni a gyerekekkel a ter-
mészet összefüggéseit. Az etetés,
odúkihelyezés csak egy része a ma-
darak védelmének. Meg kell figyel-
nünk őket ahhoz, hogy megismerjük
életüket, miben is tudunk kedvezni
nekik. Fontos felismerni, nemcsak
élelemre, de élettérre is szükségük
van. Szerencsére az iskola felújításá-
nál a növényzet kialakítása is nagy fi-
gyelmet kapott. 

A telepítésre került fa, cserje fajok
termésükkel, árnyékukkal vagy sűrű
ágaikkal mind-mind madárbarátok.
Természetesen tisztában kell lenni az
alapszabályokkal, melyek betartása
elengedhetetlen. Fontos volt megis-
mertetni a gyerekeket is ezzel, hisz
például a költési időben történő za-
varás, ami lehet akár az odúk alatt va-
ló hangoskodás is, meghiúsíthatják e
fontos eseményt. Pont ezért ezeket az

eszközöket inkább az utcai fákra he-
lyeztük ki. A gyerekek izgatottan és
örömmel vettek részt a feladatokban.
Fogták a létrát, napraforgó maggal
tűzdelték tele az almát, körtét; alma-
darabokat kötöztek és cinkegolyókat
helyeztek ki.

Madárbarát bárki lehet, nem kell
tábla hozzá. Ez csak egy plusz, ami-
vel büszkén hirdethetjük: Mi így tet-
tünk a természetért!

További információk a programról:
www.mme.hu vagy a 20/501-6306-os
telefonszámon, Juhász Tamásnál.
Juhász Tamás (Damjanich iskola) és a Magyar
Madártani Egyesület Gödöllői Helyi Csoportja

Damjanich János Általános Iskola

A természetbarát suli
Az utóbbi időben Magyarországon az
őshonosakon kívül nagyon sok me-
diterrán eredetű, főleg Olaszország-
ból származó örökzöld növényt tele-
pítettünk. Ezek kényesebbek, több
odafigyelést igényelnek. Az elülteté-
sük utáni két-három év a legkritiku-
sabb, később nagy részben akklimati-
zálódnak, de a rendkívüli hideg vagy
száraz téltől károsodhatnak.

Az örökzöldek biológiai sajátos-
ságai

A tűlevelű és örökzöld lomblevelű
fák gyökérzete főleg a talaj felső 60

centiméterében él, míg a cserjéké a
felső 40 cm-t használja legintenzí-
vebben. Az örökzöld növények télen
is lassú vegetációs élettevékenységet
folytatnak, tehát tápanyagra és vízre
is szükségük van. Az ősszel nevelt
friss hajtások visszafagyhatnak, ezért
nem szabad augusztus közepe után
metszeni őket.

A károsodás okai

A fent leírt sajátosságokból
adódóan a legveszélyesebb – főleg a
fiatalabb növények esetében – a
talaj 40-50 centiméteres átfa-
gyása. A közhiedelemmel elle-
nében a növény ebben az eset-
ben nem kifagy (kivételt ké-
peznek a melegebb égövről
származóak), hanem kiszárad.
A csapadékszegény időjárás,
ami az idei évre is jellemző,
ugyanilyen veszélyeket rejt. A
sok napsütés következménye
lehet a rügyduzzadás, sőt a hajtás-
növekedés beindulása is, például ro-
dodendronok, örökzöld magnóliák,
télálló pálmák, babérsom, korallber-
kenye esetében, ami a hajtások vissza-
fagyását eredményezheti. A hirtelen
lehulló nagy mennyiségű hó letörheti
az ágakat, elfektetheti, sőt ki is döntheti
a növényt. Az ónos eső elzárja a nö-
vény légzésének útját, ezáltal az be-
fülledhet, a merevség miatt pedig kön-
nyen letörhetnek a hajtások.

Gondozás és védelem

Az idén ősszel telepített örökzöldek
tövét lombbal, szalmával, esetleg
kéreggel 30-40 centiméter vastagon
takarjuk, de előtte bőségesen ön-
tözzük be a növényt méretétől függő-
en 30-50 liter vízzel. Ezt a gondozást
és védelmet érdemes még a 2-3 éve
ültetett örökzöldek esetében is alkal-
mazni.

Csapadékszegény télen, enyhébb
fagymentes időben öntözzük meg az
összes fiatalabb növényünket. Lénye-
ges tudni, hogy 1 m2-es területre ki-
juttatott 10 liter víz csak 10 centimé-

terig áztatja be a földet,
tehát nem ér le a fő gyökér-
zónáig. A lombjukra fagyér-
zékeny örökzöldeket telje-
sen takarni kell. Nádszö-
vetből készítsünk lombbal,
szalmával bélelt „sátrat”
úgy, hogy a teteje zárt le-
gyen, így sem a hó, sem a
napsütés, sem az ónos eső
nem tud kárt okozni.
Érdemes összekötözni a la-

zább lombú vagy ágrendszerű örök-
zöldeket. A hótömeget lehetőleg sep-
rűvel finoman távolítsuk el, de ne
csapkodjuk a növényt!

Jó tanács azoknak, akik a jövőben
szeretnének örökzöld növényeket
ültetni

A fagyérzékenyebbeket telepítsük
védett helyre. Több növény hajtásai a
tűző naptól válnak fagyérzékennyé,
ezért ezeket félárnyékos, vagy szűrt
fénnyel rendelkező területre ültessük.

Olyan helyeken, ahol nem tudjuk meg-
oldani az intenzív gondozást, főleg
szárazság- és fagytűrő növényeket érde-
mes használni, például őshonos fenyő-
ket, egyszerűbb tujaféléket, hamiscipru-
sokat, borókákat, tiszafákat, cédrusokat.

Cserjék közül ajánljuk a mir-
tuszloncot, a tűztövist, az örökzöld
borbolyát, a tarka levelű kecskerágót,
a madárbirset.

ek

Nem csak kertészeknek

Itt a tél

Mostantól nemcsak
az otthoni és munka-
helyi etetőink életét
figyelhetjük meg, de
a világháló segítsé-
gével élőben követ-
hetjük nyomon a
Magyar Madártani
Egyesület újra indult
etető webkameráinak képét is. Az etetőkamerák mellett üze-
melnek a nagyhalászi és zalaistvándi fehér gólya, valamint a
fővárosi vörös vércse fészekkamerák is. Ezekre ilyenkor,
költési időszakon kívül is érdemes rá-rápillantani, mert egy
kis szerencsével érdekes vendégeket figyelhetünk meg raj-
tuk.

Napközben bármikor megpihenhetnek a fészkeken ra-
gadozók, elsősorban héja, karvaly és vörös vércse, ritkábban
akár vándorsólyom is, éjszaka pedig izgalmas vendég lehet
ezeken egy-egy erdei fülesbagoly, macskabagoly vagy
gyöngybagoly is. Az sem elképzelhetetlen, hogy a fészkek
“hivatalos” lakói tűnnek fel a képen, hiszen az elmúlt évek-
ben több tucatnyi fehér gólya telel át, és ezek a madarak
előszeretettel éjszakáznak, sziesztáznak a fészkek bizton-
ságában. A kamerák az alábbi linken érhetők el:
http://mme.hu/napi-madarvedelem/webkamerak.html

Magyar Madártani Egyesület: Ismét
üzemelnek az etető webkamerák

Mintegy hétszázezer lazac szabadult ki a héten két
norvégiai akvakultúrából – írja a írja a Der Standard
című osztrák lap internetes kiadása. Az állatok hibás
hálóknak köszönhetően juthattak ki az élővizekbe, ahol
tetemes ökológiai kárt okozhatnak.

A norvég természetvédelmi szövetség attól tart, hogy
a szökevények Dél-Trondelag vidékén, ahol a károk be-
következtek, megzavarhatják a vadlazacok ívását, és
veszélyeztetik azok genetikai tisztaságát.

A meglépett lazacok száma nagyjából megfelel az el-
múlt három év folyamán összesen kiszabadult 
állaténak. Ez év februárjában már egyszer elúszott a
most érintett két lazacnevelde egyikéből 175 ezer te-
nyészhal – idézi az MTI a hírt. A vállalkozást csupán
pár napja ítélték mintegy ötszázezer eurónyi (150 mil-
lió forint) környezetvédelmi bírságra.

A természetvédők szerint immáron nyilvánvaló,
hogy a kereskedelmi lazactenyésztés ellenőrizhetet-
lenné vált. A szervezet ezért a norvég kormány beavat-
kozását követeli. A természetvédelmi szövetség elnöke,
Lars Haltbrekken úgy nyilatkozott egy rádiós inter-
júban, hogy a norvégiai lazactenyésztés nagyságrendjét
sürgősen csökkenteni kell.

Agromonitor.hu   

Többszázezer tenyésztett lazac
szabadult el Norvégiában –  öko-
lógiai veszélyek a tenyésztésben
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Focizz velünk, csat-
lakozz a Bikákhoz!

Remek kezdeményezésről szá-
molhatunk be. Hét gödöllői, vala-
mint hat kistérségben lévő iskola
részvételével két korcsoportban
kosárlabda bajnokságot szerve-
zett a Kosárlabdázók Baráti Köre
az idei tanévtől, helyesebben a
két ötletgazda, Mácsai Tamás és
Pál István.

A bajnokságban a 3-4. osztályosokból
álló fiú-lány vegyes csapat, valamint az
5-6. osztályosokból álló szintén vegyes
csapatok vesznek részt. A kisebbeknek a
tanévben három kupát hirdettek meg a
szervezők. A Mikulás, a Farsang, vala-
mint a Nyuszi kupákat, míg a nagyob-
baknál havonta egy fordulót rendeznek
a tanév végéig, összesen 10 fordulót.
– A két ötletgazdát kérdeztük a lebo-
nyolításról és a résztvevőkről.
– A kupát a baráti körből kiindulva, KO-
BAK Kupának neveztük el – kezdi Pál
István, a Szent Imre iskola testnevelő
tanára –. Célunk az volt, hogy ez által is
népszerűsítsük a sportágat, valamint a
gyerekeknek valamilyen formában ver-
senyzési lehetőséget biztosítsunk. Bár itt
kell gyorsan hozzátennem, hogy az
eredmény teljesen másodlagos. A mér-
kőzések szombati napokon zajlanak, a
gödöllői iskolák közül, az Erkel, a Ha-
jós, a Petőfi, a Premontrei, a Szent Imre,

a Török Ignác, valamint a Damjanich is-
kola vesznek részt a sorozatban. Ehhez a
hét iskolához a kistérségből a Hévíz-
györk, az isaszegi Damjanich, a Kere-
pes, a Mogyoród, a Szada, valamint a
Veresegyház csatlakozott, így összesen
13 iskola vesz részt a KOBAK Kupán.
Itt kell gyorsan hozzátenni, hogy telje-
sen ingyenes a sorozat és ez nagymér-
tékben köszönhető azoknak az iskolai-
gazgatóknak, akik a fordulók helyszí-
néül szolgáló tornatermeket ingyen a
rendelkezésünkre bocsátották.
– Mácsai Tamás a sorozat másik ötlet-
gazdája a lebonyolítást részletezi.
– A fordulók helyszíneiül a Líceum, a
Premontrei, a Szent Imre, valamint a
Damjanich iskola tornatermei szolgál-
nak. A játéknapokon így több helyszí-
nen tudjuk lebonyolítani a mérkőzése-
ket, amely nagy odafigyelést és pontos
szervezést igényel. A meccseket a Bocs-
kai SE, középiskolás tanulói vezetik,
ami minden tekintetben jó ötletnek
bizonyult. A testnevelők munkáját
is ki kell emelni, ugyanis sem-
miféle ellenszolgáltatás nélkül,
pusztán a sport szeretete miatt csi-
nálják és hozzák el a gyerekeket az
aktuális fordulóra. A bajnokság vé-
gén rendezünk majd egy kupát,
amely lezárja majd a sorozatot és
bizunk benne, hogy jövőre még

nagyobb létszámmal tudjuk majd elin-
dítani ezt a kupát.

Diákolimpia – Középdöntős Lí-
ceum

November közepén rendezték a tanévi
Diákolimpia kosárlabda sportág VI. 
korcsoportos selejtezőit, amelyen a Lí-
ceum iskola csapata remekelt. Iski
Zsolt és Mácsai Tamás leánykosárlabda
csapata a selejtezőkben a Monort verte
47:6-ra, majd a december 2-án Gödöl-
lőn rendezett megyei döntőben a 2. he-
lyen végzett, így selejtezőt játszhat az is-
kola az országos döntőbe jutásért.
Megyei döntő eredményei: Líceum-
Vác 35:26; Budaörs – Líceum: 45:36
A Líceum csapata: Gyulai Anikó, Ma-
joross Krisztina, Mészáros Anna, Rad-
nóti Eszter, Somogyi Vera, Varga Do-
rottya, Várnai Bernadett, Végh Adrienn,
Sarkadi Dorottya. -tt-

Kosárlabda – Iskolák közötti versengés

Remek kezdeményezés a KOBAK Kupa
Véget ért a győzelmi szériája a
Gödöllői Bikáknak, miután a fut-
sal NB I. 11. fordulójában a lista-
vezető Colorspectrum Aramis 
csapata túl nagy falatnak bizo-
nyult, így a Gödöllő az 5. helyen
telel.

Nagy reményekkel érkezett Baranyai
Pál együttese Budaörsre, az Aramis ott-
honába. Erre minden jogosítványa meg
is volt, ugyanis hat mérkőzés óta nem
talált legyőzőre a csapat. A pontazonos-
sággal a tabella élén álló, több válogatott
kerettagot is a soraiban tudó hazaiak
meg is szenvedtek a három pontért.
Az első félidőben, egészen az utolsó
percig gól nélkül álltak a csapatok, ek-
kor azonban az Aramis gyors egymásu-
tánban két gólt is szerzett, így megnyug-
tató előnnyel mehetett pihenőre. Nem
így a Gödöllő. A folytatásban hamar
szépített Berkes László révén a gödöl-
lői formáció. Az igen paprikás hangula-
tú találkozón innentől kezdve fej-fej
mellett haladtak a gólok tekintetében a
felek, végül a mieink egyenlítése he-
lyett, 10 másodperccel a vége előtt állí-
totta be az 5–3-as végeredményt a Co-
lorspectrum.
A Gödöllői Bikák mérlege az őszt kö-
vetően jónak mondható. A csapat egy
meccsel kevesebbet játszva (a Győr el-
leni elmaradt találkozót január 18-án
rendezik) az 5. helyről várja majd a „ta-
vaszi” folytatást. A mérleg: 6 győzelem,
4 vereség, 53 rúgott, 37 kapott gól, 18
pont. 
Nem kell sokat várni a tavaszi első ta-
lálkozóra, ugyanis január 9-én folytató-
dik a bajnokság. A Bikák a jobb gólkü-
lönbséggel első helyen álló MVFC-Be-
rettyóújfaluhoz látogatnak.
Futsal NB I., 11. forduló
Colorspectrum Aramis – Gödöllői Bi-
kák 5–3 (2–0) Gól: Berkes László, Ug-
hy Márk, Jenei Ottó

Utánpótlás – Hibátlan U16-osok

Az elmúlt hétvégén ismét fordulót ren-

deztek a korosztályos futsal bajnoksá-
gokban. Az U15-ös gárda hazai pályán
fogadta ellenfeleit a 3. fordulóban, az
északi csoportban. A játéknap nem sike-
rült túl fényesen, egy döntetlen és két
verség lett a mérleg, így 10 pontjával a
3. helyen áll jelenleg Smeló Dávid ala-
kulata a csoportban.
Tóth László U16-os csapata tartva jó
szokását, ezúttal is veretlen tudott ma-
radni a Gyöngyösön megrendezett 3. já-
téknapon, így továbbra is első a keleti
csoportban. Takó Csaba U19-es alaku-
lata szintén a Heves megyei településen
vizitált a forduló keretében. A mérleg:
két győzelem és egy vereség, ezzel a 2.
helyen áll a keleti csoportban 10 ponttal.
Futsal U15. északi csop., 3. játéknap
Gödöllői Bikák – Colorspectrum Ara-
mis 3–6 (1–1) Gól: Morvai László (2),
Balogh Róbert
Gödöllői Bikák – Vasas Futsal 6–6
(4–3) Gól: Morvai László (3), Balogh
Róbert, Tóth Márk (2)
Gödöllői Bikák – Cső-Montage 1–5
(1–3) Gól: Morvai László
Futsal U17. keleti csoport, 3. játéknap
Gödöllői Bikák U16 – MVFC Berettyó-
újfalu 2–1 (0–1) Gól: Hegyi Balázs (2)
Gödöllői Bikák U16 – Újszegedi TC
16–0 (8–0) Gól: Bihari Gábor (3), Mé-
száros Dániel (3), Hegyi Balázs (3),
Nagy Barnabás (2), Tóth Patrik (3),
Gyárfás Tamás, Kiss Gábor
Gödöllői Bikák U16 – Gyöngyös 7–1
(3–0) Gól: Mészáros Dániel (2), Bihari
Gábor (2), Hegyi Balázs, Tóth Patrik,
Bali Dávid
Futsal U19. keleti csoport, 3. játéknap
Gödöllői Bikák – MVFC Berettyóújfalu
2–5 (1–4) Gól: Rózsavölgyi Dávid, So-
mogyi Levente
Gödöllői Bikák – Újszegedi TC 6–3
(3–1) Gól: Nagy Barna, Keszég Miklós,
Somogyi Levente (2), Krizsanyik Kris-
tóf, Farkas Péter
Gödöllői Bikák – Gyöngyös 6–5 (2–3)
Gól: Nagy Barna, Rózsavölgyi Dávid,
Somogyi Levente, Krizsanyik Kristóf,
Farkas Péter, Gyulai Zsolt

-li-

Futsal – Ötödik helyen telelnek a Bikák

Nem sikerült a budaörsi bravúr

Könnyedén, 3:0-ra verte a TEVA-
Gödöllői RC csapata a 13. for-
dulóban hazai pályán a Tatabá-
nyai Volán együttesét, ezzel to-
vábbra is az élmezőnyben ta-
nyáznak a gödöllői hölgyek.

Mondhatni, ezúttal is hozta a kötelezőt a
gödöllői alakulat. Az első szettben még
próbálta a lépést tartani a tatabányai gár-
da, de a folytatásban már Ludvig Zsolt
tanítványainak nagyobb tudása a pon-
tokban is megmutatkozott.
Széles Petráék a következő hétvégén a
fővárosba látogatnak, ahol a BSE ven-
dégei lesznek a mieink. Van miért tör-
leszteni, ugyanis hazai pályán vereséget
szenvedett a TEVA-GRC a városmajo-
riaktól.
Női NB I, Liga alapszakasz, 13. for-
duló: TEVA-Gödöllői RC – Tatabányai
Volán 3:0 (20, 6, 15)
Juniorok: Gödöllői RC – Tatabányai
Volán 3:2 (22, -18, 22, -12, 13)

Utánpótlás – Mikulás kupa

Remekül sikerült
a hagyományos
Mikulás Kupa,
amelyet novem-
ber utolsó hétvé-
géjén rendezett a
Gödöllői Röplab-
da Club. A gyer-
mek korosztály-
nak kiírt kupára
14 csapat neve-

zett. Szabados István, aki a Madách is-
kola testnevelő tanára is egyben, évek
óta remek munkát végez a gödöllői röp-
labdás utánpótlásban, ami ezúttal is
meghozta eredményét.
A gödöllőiek mindkét csapata csoportel-
ső lett, végül az egyes számú alakulat
bronzérmez szerzett, míg a kettes csapat
a 9. helyen végzett. A döntőt a KESI 
nyerte az Erdősné Balogh Erika által
irányított BEM ellen.
A 3. helyezett csapat tagjai: Hemmert
Kíra, Halla Petra, Mester Adél, Maurer
Katalin, Kovács Adél, Tompa Brigitta,
Simák Dominika, Botlik Renáta, edző:
Szabados István
Az utánpótlás edző, így értékelte a sze-
replést: – Összességében elégedett va-
gyok. Az első csapat szinte hibátlanul
játszott a csoportmeccsek során, míg a
fiatalabbaknak is maximálisan kijár a
gratuláció. Az esemény megszervezé-
sében és lebonyolításában segítő szü-
lőknek, gyerekeknek ezúton is szeret-
nék köszönetet mondani, hisz Nélkülük
nem sikerült volna egy ilyen színvona-
las tornát megrendezni. -tt-

Röplabda – Utánpótlás bronz

Magabiztos hazai siker

A Papp László Sportarénában,
három napra a lovasoké volt a fő-
szerep, immáron 5. alkalommal.
AZ OTP Lovas Világkupa ismét
remekül sikerült, a december 2-
4. közötti eseményen megköze-
lítőleg 50 ezer ember nézte meg
a helyszínen a programokat és
versenyeket.

A pénteki napon, immáron hagyomá-
nyosan a gyerekeké volt a főszerep és a
számos programmal megszínesített na-
pot több mint 14 ezer gyerek látogathat-
ta meg díjmentesen. A lovas hétvégén a
két fő attrakció a Herendi Kupa Nagydíj
díjugrató szám, valamint az OTP Bank
Nagydíj négyesfogathajtó versenye

volt. Előbbiben a hazai nézők nagy örö-
mére Czékus Zoltán, hibátlan lovaglás-
sal negyedik lett. A Herendi kupát a hol-
land Henk van de Pol nyerte.
A négyes fogathajtásban a magyar szur-
kolók egyik szeme sírt, a másik nevetett.
Harmadszor nyert az ellenállhatatlan
ausztrál, Boyd Exell, aki Vincze Tamás
fogatát hajtotta, míg a dobogó má-
sodik fokára Dobrovitz József áll-
hatott fel. A holland Koos de Ronde a
harmadik lett, aki remek hajtásával
éppen Lázár Zoltánt ütötte ki a nye-
regből és a döntőbe jutástól a selej-
tezők során.
Nagy sikert aratott ezúttal is a híres-
ségek kettes fogathajtó versenye, az
Adrenalin Kupa, amelyet ezúttal

Mészöly Géza labdarúgó edző nyert
meg segédhajtójával, Lázár Zoltán hat-
szoros világbajnokkal az oldalán. Az
Adrenalin kupán sportolók, művészek,
közéleti személyiségek vettek részt. A
mezőnyben volt a Back II Black front-
embere Bebe, az Edda Művek szimbó-
luma Pataky Attila énekes, Faragó
András, Rékasi Károly színész, Mága
Zoltán hegedűművész, Galambos La-
jos trombitaművész, valamint Rippel
Ferenc artista.

-lt-

Lovas Világkupa – Nagy siker az ötödiken is

Közel 50 ezer néző, magyar sikerek

A remek ősz méltó befejezését
láthatták azok a nézők, akik ki-
látogattak a Hajós tornatermé-
be az elmúlt hétvégén. Az NB
II. keleti csoportját veretlenül
vezető Gödöllői KC férfi csapa-
ta a Lajosmizse együttesét ma-
gabiztosan, 47:25-re verte és
őrizte meg ezzel őszi első he-
lyét, valamint veretlenségét a
csapat.

Könnyed győzelem, örömjáték, ez

jellemezte a gödöllői formáció idei
utolsó fellépését. Bartos
Gábor együttese 21 egy-
séggel (10 győzelem, 1
döntetlen), hárompontos
előnnyel várhatja majd a
tavaszi, február végi foly-
tatást.
Mácsár Gyula junior
csapata is győzelemmel
zárta a szezont, ők a 6.
helyről várhatják majd a
folytatást. Mérlegük: 6

győzelem, 1 döntetlen, 4 vereség, 13
pont.
NB II., keleti csoport 11. forduló
Gödöllői KC – Lajosmizsei UKC
47:25 (23:14) Juniorok: Gödöllői
KC – Lajosmizse 31:23 -ll-

Kézilabda – Veretlenek maradtak a férfiak

Élen telel az NB II-ben a GKC

Az Egyesült Államokban tanuló,
gödöllői Erdélyi Zsófia nyerte a
nők versenyét a december 4-ei,
Las Vegas Maratonon. 
A versenyen 44 ezer futó állt rajthoz, a
23 éves Erdélyi Zsófia 2 óra 48 perc
59 másodperces időeredménnyel győ-
zött a nagyon nehéz útvonalon, ráadá-
sul este rendezett versenyen, melynek
első magyar győztese lett.
Az Egyesült Államokban elsősorban
terep- és mezeifutó versenyeken sze-
replő Erdélyi az októberi Long Beach-

i félmaratonon is első lett.      -forrás: mti-

Atlétika – Nemzetközi siker

Erdélyi Zsófia Las Vegasban nyert
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás lab-
darúgó-szakosztálya várja 5-17 éves
kor közötti, focizni vágyó fiúk jelent-
kezését  korosztályos labdarúgó csa-
pataiba. Gyere, focizz velünk és légy
részese az élménynek! Érdeklődni a:
+36/20-958-04-14-es telefonszámon.
Lányok figyelem!
Szeptemberben indult leány csapatba
várjuk15-18 év közötti, focizni szerető
lányok jelentkezését. Edzések helye és
ideje: Szerda 16-17 óráig a Hajós isko-
la tornatermében. Érdeklődni a:
+36/30-580-86-18-as telefonszámon.

A listavezető Gödöllői KC férfi felnőtt csapata
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Megnyílt az 

ÚJ SZERZEMÉNYEK A
GÖDÖLLŐI VÁROSI

MÚZEUMBAN
2007-2011

című kiállítás

A 2011-es évben is 
megrendezésre került a

Gödöllői Városi Múzeum
gyűjteményét gazdagító

műtárgyak bemutatása
időszaki kiállítás keretében.
Négy év gyűjtőmunkájának
az eredményét mutatjuk be

egy reprezentatív 
válogatásban. 

A helytörténeti gyűjtemény
sok érdekes, a polgári és

paraszti világhoz is köthető
tárggyal gazdagodott a

gödöllőiek ajándékozásai
révén.

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.

Tel.: 422-002

www.museum.hu/godollo/varosi

gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

GYULAI LÍVIUSZ grafikusművész

KATONA SZABÓ ERZSÉBET textilművész 

OROSZ ISTVÁN grafikusművész

KERTEK, VERSEK, LABIRINTUSOK. . . 

című közös kiállítása a 

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ kiállító terében.

Megtekinthető: 2011. december 2 – 2012. január 31‐ig a könyvtár nyitvatartási idejében

GIM‐Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15‐17.

Telefon: 06/28‐419‐660; e‐mail: gimhaz@invitel.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655 

December 5-12-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069. 
December 12-19-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.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Új házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtési rendszer – Gödöllőn

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Gödöllőn a kertes lakó övezetekben bevezetésre került a házhoz
menő zsákos szelektív hulladékgyűjtési rendszer. Társaságunk a kertes lakóövezetekben minden
háztartáshoz igyekszik eljuttatni a gyűjtésre szolgáló zsákokat. Kérjük kedves ügyfeleinket,
hogy a zsákokba együtt gyűjtsék a műanyag (Pet palackok, különböző flakonok, csomagoló fó-
liák), fémdobozok (sörös, üdítős, konzerves), papír (újság és karton) illetve tetra pack
dobozokat.
Az így együtt gyűjtött hulladékokat munkatársaink  üzemünkben kézzel tovább válogatják.
Igény szerint  további zsákokat díjmentesen átvehetnek ügyfélszolgálati irodánkban (Dózsa György út 69.), valamint
az alábbi helyeken:
– Mezőgazdasági Bolt, Gödöllő, Szabadság út 28/B.
– Gazdabolt, Gödöllő, Dózsa György út 51.
– Mezőgazdasági Szakáruház, Gödöllő, Szabadság út 60.
Kérjük, a szelektív hulladék gyűjtő zsákokat az alábbi napokon  reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé, az alábbi
gyűjtési rend szerint:

HÉTFŐ: 
Ádám u., Agyagos u., Akácfa u., Antalhegyi lejtő, Arany J. u., Árpád u., Árvácska u., Attila u., Avar u., Babati u., Bajcsy Zs.
u., Bartók B. u., Bástya u., Báthory u., Béke u., Bem J. u., Bercsényi u., Berente u., Bethlen G. u., Blaháné út, Bocskai u.,
Bodza köz, Bojtorján u., Borbolya u., Brassó u., Buzogány u., Csalogány u., Címer u., Csanak u., Cserjés köz, Csillag u.,
Csillagfürt u., Csokonai u., Dembinszky J. u., Diófa u., Dózsa Gy. út, Eperjes u., Erdőszél u., Érsek u., Észak u., Éva u.,
Fecske u., Fillér u., Fiume u., Forint u., Füves u., Fűzfa u., Gábor Á. u., Galagonya u., Galamb u., Garó Emília u., Gerle u.,
Gida u., Gomba u., Grassalkovich u., Hajó u., Hársfa u., Hegedűs Gy. u., Hegy u., Hold u., Holló u., Hóvirág u., Hunyadi u.,
Ifjúság köz, Ilona u., Incsői lakópark, Iskola köz, Ivánka I. u., Jogar u., Jókai Mór u., József A. u., Kaffka M. u., Kápolna u.,
Kard u., Kazinczy ltp., Kazinczy u., Kecskés dűlő, Kelemen L. u., Kerengő u., Kereszt u., Kisfaludy u., Kiss J. u., Klebels-
berg Kuno u., Knézits u., Kodály Z. u., Kökény u., Komáromi u., Korona u., Kossuth L. u., Kölcsey F. u., Kör u., Lázár V. u.,
Ligeti J. u., Lomb u., Lumniczer u., Mályva u., Mária u., Marikatelep, Március 15. u., Mátyás kir. u., Munkácsy M. u.,
Nagyvárad u., Nap u., Nyárfa u., Nyárkút u., Odray u., Október 6. u., Országalma u., Öreghegyi u., Paál L. köz, Palást u.,
Panoráma u., Patak tér, Perczel Mór u., Petőfi S. u., Petőfi S. tér, Pitypang u., Présház u., Radnóti M. u., Rákóczi u., Remény
u., Rét u., Rigó u., Ripka F. u., Rózsa u., Röges u., Sas u., Sőtér K. u., Surin I. u., Szabadka u., Szabadság út, Szent János u.,
Szilágyi E. u., Szilhát u., Szív u., Szőlő u., Tátra u., Testvérvárosok útja, Tompa M. u., Tölgyfa u., Úrréti u., Vasvári u.,
Vincellér u., Vőfély köz, Vörösmarty u., Zarándok u., Zengő u., Zrínyi u., Zombor u., Zsálya u.

SZERDA:
Ady E. sétány, Alkony u., Alkotmány u., Állomás u., Alma u., Alsótó u., Alvég u., Ambrus Z. köz, Antalhegyi út, Asbóth S.
u., Aulich Lajos u., Balassi Bálint u.,  Balaton u.,  Bánki D. u., Barackos út, Batsányi J. u., Batthyány L. u., Béri B. Á. u.,
Besnyő u., Bessenyei Gy. u., Bihari J. u., Birs u., Boglárka u., Boróka u., Búzavirág u., Csipke u., Dalmady Gy. u., Dam-
janich J. u., Dankó Pista u., Dárda u., Déryné u., Dessewffy A. u., Dobó K. u., Domboldal u., Duna u., Erdélyi F. u., Erdész
köz, Erkel F. u., Erzsébet királyné u., Esze T. u., Faiskola u., Fácán sor, Faiskola tér, Fenyves köz, Fenyvesi nagyút, Fenyvesi
főút, Fürdő u., Gárdonyi G. u., Gébics u., Gróf Teleki Pál tér, Gyöngyvirág u., Hajnal u., Hajnóczy J. u., Haraszti köz, Har-
mat u., Havas u., Hétház u., Homoki N. I. u., Honvéd u., Hős u., Ibolya u., Ipolyság u., Isaszegi út, Iskola u., Jászóvár u.,
Jázmin u., Juhar u., Kandó K. u., Kankalin u., Kassa u., Katona J. u., Kenyérgyári út, Kert u., Kertész köz, Kétház u., Kike-
rics u., Kilátó u., Kinizsi Pál u., Király u., Kiss Ernő u., Klapka Gy. út, Kotlán S. u., Körösfői Kriesch A. u., Kőrösi Cs. S. u.,
Köztársaság út, Légszesz u., Lelesz u., Levendula u., Liget u., Liszt Ferenc u., Lovarda u., Lovas u., Madách I. u., Magtár
köz, Magyar K. köz, Malomtó u., Mandula u., Major u., Martinovics I. u., Méhész köz, Mihály D. köz, Mikes K. u., Mik-
száth K. u., Mohács u., Mókus u., Móra F. u., Móricz Zs. u., Nádas u., Nagy L. u., Nagy S. köz, Napsugár u., Nefelejts u.,
Német L. u., Nyár u., Orgona köz, Ottlik G. u., Őrház u., Ősz u., Őz u., Pacsirta út, Palota kert, Peres u., Pipacs u., Podma-
niczky F. u., Premontrei u., Puskás T. u., Rekettye u., Remsey J. krt., Repkény u., Repülőtéri út, Rómer F. u., Rónay Gy. u.,
Rozsnyó u., Sajó u., Semmelweis I. u., Sík S. u., Simon I. u., Sport köz, Szabadság tér, Szabó Pál u., Sió u., Szántó K. J. u.,
Szarvas u., Százszorszép u., Széchenyi I. u., Szedres u., Székely B. u., Szt. Gellért u., Szt. István tér, Szt. Imre u., Szivárvány
u., Sztelek Dénes u., Tábornok u., Tájkép u., Táncsics M. u., Tanító köz,  Tavasz u., Tavaszmező u., Tél u., Telep u., Tessedik
S. u., Thököly I. u., Tisza u., Toboz u., Toldy M. u., Török I. u., Túrócz u., Turul u., Virág köz, Vadász u., Vak Bottyán u.,
Váradhegyfok u., Városmajor u., Veres P. u., Villanytelep u., Virág u., Zápor u., Zászló u., Zúzmara u.

A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT ÜNNEPI MEGJELENÉSEI

Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat és ügyfeleinket a Gödöllői Szolgálat ünnepi megjelenési
rendjéről: 

2011. ÉVI UTOLSÓ MEGJELENÉS:  2011. december 21.
2012. ÉVI ELSŐ MEGJELENÉS: 2012. január 18.

Beköszöntött a hideg téli idő, ami embertársaink egyes cso-
portjai számára rendkívül nehéz, sokszor életet veszélyeztető
időszak. Fokozottan igaz ez az utcákon alvókra, a tanyákon la-
kókra, az egyedül élőkre, az idős és beteg emberekre.

A korábbi évek keserű tapasztalata, hogy az önbizalmukat vesztett emberek
gyakran nem tartják fontosnak a hideg elleni védekezést, vagy vállalva a
kockázatot, eltitkolják nincstelenségüket.

Bár a szociális területen dolgozók igyekeznek odafigyelni a veszélyezte-
tettekre, a tragédiák megelőzésében a lakosságnak is fontos szerepe
lehet.

A magányosan élő idős embereken kívül a veszélyeztetettek közé tartoznak
azok is, akiket valamilyen nagy veszteség ért a közelmúltban, esetleg nem-
rég költöztek a településre. 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jelentős eredmény érhető el azzal, ha a
helyi szervezetek, és a lakosság is fokozottan odafigyel egymásra. 
A magányosan élő idősek, betegek esetében fontos jelzés lehet, ha a ház
előtti járdán, udvaron lévő havat nem takarította el senki, vagy nem füstöl a
kémény, nem ég a villany, esetleg az újságot, postát nem vitte be senki. Ilyen
esetben a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz lehet for-
dulni, akik megteszik a szükséges lépéseket. 
Mivel a Forrás területén hajléktalan ellátás (nappali melegedő és hajléktalan
szálló) is működik, itt tehetnek bejelentést arról is, ha a város területén haj-
léktalanokat észlelnek.

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 513-610

Köszönet az 1 százalékért

A Sisi Baráti Kör ezúton is köszönetet mond
azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1
százalékát a civil szervezetünknek ajánlották
fel. Egyúttal kérjük további támogatásukat,
hogy jövőre is hasonlóan felemelő Erzsébet-
napi megemlékező koszorúzást tudjunk tar-
tani a királyné szobránál. Újdonság: hogy jö-
vőre szeretnénk több nyitott rendezvényt
tartani Gödöllőn is.
A Sisi Baráti Kör adószáma: 18665790-1-13

Mikes Jósika Közhasznú Alapítvány 
Közhasznúsági jelentés 2009

Székhely: 2100 Gödöllő Kölcsey F. u.16. 
Adószám: 18711224-1-13
Közhasznúsági fokozat: közhasznú
Közhasznúsági végzés: 12.Pk.60.452/2005./4

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

A 2009. évben is az alapítvány elsődleges céljának tekin-
tette, hogy mint az ifjúság nevelésében közreműködő szer-
vezet, az egészséges életmódra és a környezet védelmére
felhívja a figyelmet és a nevelők munkáját ebben segítse.
Ennek egyik konkrét segítsége a sikeres pályázat, mely so-
rán taneszközökre és a természet megfigyelésére szolgáló
felszerelésre sikerült támogatást nyerni. Az iskola igazgató-
jának (aki a kuratóriumunk is tagja volt) elhalálozása miatt,
a felhasználás konkrét lebonyolítását 2010-re halasztottuk

Budapest, 2010. május 31.
Kocsis Julianna kuratóriumi elnök

Mikes Jósika Közhasznú Alapítvány 
Közhasznúsági jelentés 2010

Székhely: 2100 Gödöllő Kölcsey F. u.16. 
Adószám: 18711224-1-13
Közhasznúsági fokozat: közhasznú
Közhasznúsági végzés: 12.Pk.60.452/2005./4

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámo-
lója

A 2010. évben is az alapítvány elsődleges céljának
tekintette, hogy mint az ifjúság nevelésében közre-
működő szervezet, hagyományaink örzésére, az
egészséges életmódra és a környezet védelmére fel-
hívja a figyelmet és a nevelők munkáját ebben segít-
se. Ennek egyik konkrét segítsége a sikeres pályázat,
mely során taneszközökre és a természet megfigye-
lésére szolgáló felszerelésre sikerült támogatást
nyerni. 
Gödöllő, 2011. február 8.

Méder Ákosné kuratóriumi elnök 

FIGYELJÜNK EGYMÁSRA!

Gödöllői Társaság
részmunkaidőben 

mérlegképes
könyvelőt keres.

A jelentkezéseket
fizetési igény 

megjelölésével a 
rendezveny@gmail.com

e-mail címre várjuk.
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Kóstolja meg Ön is a Mária Terézia‐
és a Grassalkovich‐tortákat a Solier Caféban!

NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22                             Kávéház: 7–22

Asztalfoglalás: 28/816-819,   szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu

ADVENT
a szálloda udvarán

2011. december 10-23-ig
Ipar és kézműves vásár, forralt bor, édesség, méz,

patkókészítés, magyar termékek árusítása
10 és18 óra között

Az étteremben Szekeres Erzsébet iparművész
kiállítását tekinthetik meg egész nap.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Jegyek kaphatók az egyetem éttermében és telefo-
non rendelhetők: 06-30/484-9753, 06-20/590-8130



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
*A gyászoló család köszönetet mond mindazoknak, akik szeretett
édesanyánk JENEY LÁSZLÓNÉ (Gizi tanító néni) elhunyta alkalmával
osztoztak fájdalmunkban, utolsó útjára elkísérték. 

INGATLAN
*Gödöllőn a Szőlő  u.-ban nagyon szép, egyedi bútorokkal teljesen felszerelt
tetőtéri lakás eladó! (alacsony rezsi, zárt parkoló) Ár: 12mFt kp. vagy 4 mil-
lió Ft kp. + hitel átvállalás ( forint alapú fix 64.000/hó) Érd.: 20-37-27-80

*Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es telek eladó, teljes közművel
(víz, gáz, villany). 26.5mFt. Tel.: 30/588-5889
*Sürgősen eladó Gödöllő, Palotakerten 61 nm-es, kétszobás, erké-
lyes, teljesen felújított lakás. Tel.: 06/20-212-6315.
*Domonyvölgyben a 2.tónál bevezető út mellett 1240 m2 –es építési
telek eladó. A földrész jelenleg fa karóval jól láthatóan jelölve van.
Utcafront 20,89 m, a telek enyhén emelkedik. Villany bevezetése
folyamatban, víz az utcában. Horgásztó 500 m-re, strand 1,5 km-re,
főút, közért, tüzép, buszmegálló 3 km-re. Jelenleg szántóföld
besorolású, belterületté nyilvánítás folyamatban. Irányár: 2.900.000,-
Érd.: 20 – 491 – 66 – 04
*Eladó Gödöllőn zöld környezetben, csendes helyen az Erzsébet-park
közelében, távol az utcától 127 nm-es családi ház, 844 nm-es telken.
Iár: 26,9 M Ft. Tel.: 06-20/212-6315.
*Kiváló áron, Kossuth Lajos u.-ban, nappali + 1 hálószobás 55nm-es,
felújított, jó beosztású lakás eladó Iár 8,2MFt  20-772-2429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Sürgősen eladó igényesen felújított, nagyon jó beosztású, egyedi
fűtésmérős-szabályzós 45nm-es lakás Palotakerten. Iár 6,9MFt  20-
772-2429
*János utcában jó állapotú földszinti téglalakás eladó. Iár 9,8 MFt  20
7722428  WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*AKCIÓ! Most -1MFt, Új építésű, minőségi kivitelezésű, 1 szintes 2
szoba +nappalis ikerház 360nm-es telekkel, tárolóval érint-kezve,
kulcsrakész ár 18,9 MFt  20-772-2428    
*Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha-étkezős, tégla, beton-
gerendás, kiváló állapotú kockaház eladó Iár 16,9MFt 20-772-2429 
*Akció! Új építésű 4 lakásos társasházban, 2 szoba +nappalis, 62nm-
es lakás leköthető Iár 15,5MFt 20-772-2429 
*Gödöllőn felújított, 1,5 szobás galériázott alacsony rezsijű lakás,
kocsi beállóval AKCIÓS IRÁNYÁRON  8,9MFt  20-804-2102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU 
*Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új építésű nappali+
1szobás, konyha-étkezős nettó 45nm-es, cirkófűtéses lakás eladó.
Választható burkolatok, színek. Iár 11,9MFt 20-772-2429 
*Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt 20-
9447025
*Gödöllő központban Új építésű, 4 szoba +nappalis, duplakomfortos,
amerikai konyhás, garázsos önálló ház 450 nm-es telekkel eladó. Iár
31,5MFt 20-772-2429      WWW.GODOLLOIHAZ.HU   
*Újfenyvesben 740nm-es összközműves építési telek eladó. Iár
12,5MFt 20-772-2429  
*SÜRGŐSEN eladó Palotakerten 2 szobás, délnyugati fekvésű lakás
Iár 7,8MFt 20-804-2102   
*AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba nappalis
garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel kulcsrakészen
eladó 24,5MFt-ért 20-772-2429  
*Alkalmi vétel! Remsey Krt.-on 1+2 félszobás 66 nm-es jó állapotú
lakás 11.5 MFt Irányáron eladó 20-804-2102      
*A központhoz közel jó állapotban lévő 114nm-es, garázsos családi
ház, szép 725nm-es sarok telken eladó!  20-944-7025
*Sürgősen eladó Harasztban kiváló állapotú 4 szoba +nappalis,
alápincézett, 2 garázsos, jó beosztású családi ház  500 nm-es telekkel
Iár 29,9MFt  20-772-2429  
*Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,9 MFt 20-804-2102
*Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy
terasszal eladók 14,5MFt-tól 20-804-2102
*Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, cirkós, jó állapotú 2szobás, 53nm-es
lakás a Kazinczy krt. Iár 9,3 MFt 20-8042102
*Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfszi lakás 9.6MFt
20-804-2102

*Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás Gödöllő közpon-
tjában 16,4MFt Ugyanitt egyedi penthouse lakás 16,7MFt. Lakások
300.000Ft/m2 alatt 20-9447025 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Gödöllő kertvárosában, kétlakásos társasház építésére alkalmas
800m2-es telek, 27m-es utcafronttal 14MFt-ért eladó! Minden
közmű a telken! 20-539-1988
*Téglaépítésű házban, műanyag nyílászárós, erkélyes 2 szobás konvek-
toros lakás eladó. Iár 10,9 MFt 20-772-2428  WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Keresek készpénzes ügyfeleim részére 1-2 szobás téglalakásokat!
20-804-2102
*KERESEK!! SÜRGŐSEN KERESEK 1.EM.-i, ERKÉLYES KÉT-HÁROM
SZOBÁS EGYEDI FŰTÉSES LAKÁST!  20 539-1988
*Gödöllőn az Alvégben Kastély mögött 160m2-es családi ház,
576m2-es telken eladó Iár:29.9MFt ! 20-539-1988
*Gödöllő Központi részén hangulatos, 62m2-es jó állapotú ház,
320m2-es rendezett telken eladó! Iár:21.5MFt!  20-539-1988
*Gödöllőn Fenyvesben, 1340m2-es telken, masszív felújítandó csalá-
di ház 16MFt-os irányáron eladó! 20-539-1988
*Gödöllőn kis téglaház konvektoros fűtéssel 569m2 telekkel eladó
6,9 MFt. www.lipcsey.com  30-6336-110
*Gödöllőn kiadó kétszobás erkélyes lakás felújított fürdőszobával 50
ezer ft/hó + rezsi www.lipcsey.com 30-6336-110
*Gödöllőn kiadó irodahelyiségek városközpontban igény szerinti
méretben 800Ft/m2/hó +rezsi  www.lipcsey.com 30-6336-110
*AKCIÓS ÁR! Gödöllői lakóparkban, csendes, természetvédelmi
környezetben téglaépítésű társasházban lakások eladók! A lakások
alapterülete 66-75 nm között van. Eladási ár: 14,5-18,5 mFt között.
Érd.: 3538, FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
*Akciós áron! Eladó Gödöllőn a Kertvárosban, nappali+3 szobás, plusz
egy tetőtéri szobával rendelkező családi ház kerttel, 560 nm-es
telken, két kocsibeállási lehetőséggel. A ház 2008-ban teljesen fel lett
újítva. Irányár: 23 mFt. Érd.: 3537, FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Palotakerti lakások többféle méretben, elrendezésben eladóak Ár:
9,5-től 12,9 mFT.-ig. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn eladó a Fenyvesben nappali+ 3 szobás ikerház 450 nm-es
saját telekrésszel, garázzsal. AKCIÓS ÁRON! Iá: 26,5 mFT. Érd.: 3504,
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20-9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Eladó Gödöllőn, az Antalhegyi dombon kétszintes+szuterén, 4 szobás,
két fürdőszobás családi ház. Áron alul! Iá: 21 MFT. 3488, Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Eladó Gödöllőn, a Kertváros szívében 110 nm-es, nappali+3 szobás
ház, 540 nm-es telekkel. Iá: 23,9 MFT. 2981, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Sürgősen eladó Gödöllőn, Palotakerten 63 nm-es, felújított, dupla
tájolású lakás. Irányár: 10,9 mFT. 3513, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Domonyvölgyben új, téglaépítésű, pellet fűtésű 90 nm-es családi ház
rendkívül kedvező áron eladó. 800 nm-es kerített telken, fantasztikus
panorámával. Irányár: 19,5 mFT. 3536, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Eladó a Harasztban kétszintes, két fürdőszobás nappali+3 szobás
plusz szuterén családi ház 550 nm-es telken. Iá: 28,5 mFT 3519, Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Eladó a Harasztban háromszobás, téglaépítésű családi ház 600 nm-
es telken. Irányár: 20,5 mFT. 3305, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Csendes, nyugodt környezetben, Gödöllő legkedveltebb helyén két-
szintes 100+70 nm-es kitűnő állapotú családi ház eladó. Kiváló ár-
érték arány! I.ár: 31,5 mFT. Érd.: 3529, FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Eladó Gödöllőn újonnan felújított ház I. emeletén, 64 nm-es 3
szobás, téglaépítésű, egyedi fűtésű öröklakás. Eladási ár: 13,5 mFT.
3508, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
*Kossuth L. u.-ban két db, egy 61 és egy 63 nm-es, 2 szobás, I.
emeleti öröklakás eladó. Mindkét lakás igényesen felújított. Irányár:
13,2 és 13,9 mFT. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
*ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn a Fenyvesben 75 nm-es, nappali + 2
szobás, 2 fürdőszobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ beköltözhető, kétszintes ikerház-
fél, 300 nm-es saját telekrésszel eladó. Iá: 16 mFT. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
*Gödöllő Belvárosában 2011. Decemberi átadással épülő 18 lakásból
(30-92 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2) álló tár-
sasházban lakások, iroda és üzletek eladók. Árak: 9,9 – 27,4 mFT (280
eFt/ m2-től). Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100 Gödöllő, Szabadság
tér 14., Tel.: 20/9194-870; 28/411-086 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn, Palotakerten AKCIÓS ÁRON 1,5 szobás harmadik emeleti
44 nm-es öröklakás eladó! Irányár: 7,1m Ft. Érd.: 20-430-2720
*Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt
kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas.
Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba.
A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2
szoba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is van. Iá.: 30,9 mFt.
Tel.:20-3464-718.
*Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szo-
ba, 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).
*Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2. emeleti, erké-
lyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi gázfűtéses, pezsgőfürdős,
cserépkályhás, részben felújított lakás. Parkolás az erkély alatt biz-
tosított. Iá: 10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
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.
N yitva : K : 11  –  16; S z, C s: 8 :30  –  16;

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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*ÁR ALATT! Központhoz közel eladó egy I.EMELETI, TÉGLA építésű,
43 nm-es, 1 + félszobás, KONVEKTOROS fűtésű lakás saját tárolóval.
Iá:7.6M Ft Érd:30/491-5020
*Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezéssel
(műszaki felszerelés, háztartási gépek, bútorok stb). Fszt. 90nm: elős-
zoba, közlekedő, 2szoba, nappali, étkező, konyha (egybe) fürdő. Em.
80nm: gyerekszoba, egy légterű óriási nappali, gardróbszobák, fürdősz.
Lépcsőfeljáró kívül belül, akár 2család részére is megoldható lakhatás.
300nm rendezett telek. I.ár: 30MFt 30/579-0545, 20/404-2383 
*PÉCELEN csendes utcában, rendezett kerttel 5 szobás családi ház
200 nm-es műhellyel eladó. Szintén Pécelen 150 nm-es
ÜZLETHELYISÉG SÜRGŐSEN ELADÓ. Tel: 20/466-4757 
*Aszódon régi, téglaépítésű társasházban 128nm-es felújításra
szoruló lakás 2 bejárattal, saját kerttel sürgősen eladó. Ár mege-
gyezés szerint. Tel: 20/3532-516 
*ÉPÍTÉSI TELEK! Gödöllőn, frekventált helyen 2.200 nm-es,
panorámás építési telek teljes közművel eladó. Ár megegyezés szerint.
Tel: 20/368-1710 
*Gödöllőn, Palotakerten 43 nm-es 3.em. lakás eladó. Tel: 20/459-4388 
*KERESEK! Gödöllőn 90-110 nm-es 2,5 vagy 3 szobás 2WC-s szép
kivitelű családi házat melléképülettel 22-30 millióig. Magánszemély.
30/383-5689 egész nap. 
*Szent János utcában 2 szobás, déli fekvésű, konvektoros, kitűnő
állapotú lakás eladó. Iár: 11,2 MFt. 28/410-445 
*Gödöllőn a Szt. János utcában 2.em. 2 szobás, 54nm-es, gázkonvek-
toros, olcsó rezsijű lakás eladó. Iár: 11 MFt. Tel: 30/374-3637 
*Gödöllőn eladó vagy értékegyeztetéssel öröklakásra cserélhető egy
nagy kertes, panorámás, két utcáról megközelíthető ház. Értéke:
29MFt. Tel: 20/977-3182 
*5 millió Ft-ért ÉPÍTÉSI TELEK eladó Gödöllőn!! 600 nm, ÉRVÉNYES
építési engedély, örök panoráma, jó közlekedés! Az ár fix! Érd:
20/936-4301 
*Első tulajdonostól eladó Gödöllőn a Máriabesnyő Lakóparkban tár-
sasházi fszt. lakás, kertkapcsolattal. Korszerű épület, fa nyílászárók.
Amerikai konyhás nappali +2szoba. Padlófűtés, cirkokazán. Egyedileg
beépített bútorok. Garázs, tároló a teremgarázsban: s4u.uphero.com.
Iár:17,-MFt. 20/510-5467 
*Palotakerti, közvetlen park melletti, liftes hátban 4.em. 45 nm-
es, szabályozható fűtéssel rendelkező lakás 6,7 M Ft-ért eladó.
Tel: 20/430-2720 
*KERESEK! Gödöllőn, 1-2 szobás téglaépítésű lakást.
Magánszemélytől. Tel: 30/427-2010 
*Ház eladó Gödöllő Dobó K. u. 26/c. alatt. Szoba, konyha, fürdő,
kamra, gázfűtés, - teljesen felújított, azonnal költözhető. Iár: 8,5MFt.
Érd: 30/481-4005 
*Eladó Szt. János utcai földszinti teljesen felújított 1,5 szobás LAKÁS
(tégla), tárolóval. Iár: 9,1MFt. Érd: 20/3289-666 
*Gödöllőn Rét utcában dupla telek (710+790 nm) eladó. Tel: 30/9 617-621  

ALBÉRLET KIADÓ
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*Kiadó Gödöllőn a Tűztoronyházban 2012. január 1-jétől egy 1.
emeleti, 56 nm-es lakás mélygarázsban lévő gépkocsitárolóval. Tel.:
06-20/983-2193.
*Gödöllőn, 120 nm –es kertes családi ház kiadó, nappali+2 szobás,
galériázott szobákkal. 80e Ft.+rezsi. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik különbejáratú,
bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal, TV, telefon,
internet szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. 2011. december 05.-
től költözhető, csak nem dohányzó személy részére. Egy havi kaució
szükséges. Ár: 30.000 Ft. + a rezsi fele. Érd.: 70/318-2127 
*Gödöllőn, a Szent J. utcában azonnali költözéssel, hosszú távra kiadó
egy 50 nm-es, felújított 1+2 félszobás lakás. Konvektoros,
redőnyözött, részben bútorozott, külön tárolóval. 60 ezer Ft + rezsi,
kaució szükséges. Tel.: 70/-629-9669.
*Gödöllőn, az Erzsébet krt-on kiadó egy 55 nm-es, 2. emeleti lakás.
Tel.: 30/2242-653.
*Erzsébet királyné körúton 2 szobás 55 nm-es bebútorozott, felújí-
tott lakás kiadó! Érd: 30/2242-653 
*Gödöllőn hosszútávra kiadó egy egyedi fűtéses, 1 +2 félszobás,
erkélyes, téglaépítésű, 69 nm-es, bútorozatlan lakás. Bérleti díj:
50.000,-Ft/hó +rezsi. Tel: 20/382-2819 
*Gödöllő központi részén 1 szobás, felújított, bútorozott lakás kiadó.
Érd: 20/459-9238
*Gödöllő központjában 1 szobás lakás külön mérőórával, parkolási
lehetőséggel kiadó, illetve a Kertvárosban egy 2 szobás téliesített
faház. Érd: 30/650-2194 
*Kiadó / eladó Gödöllőn konvektoros, erkélyes lakás a János utca
környékén. Érd: 70/617-2308 

*Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő 3 szobás
földszinti konvektoros lakásba albérlőtársat keresünk. Érd: 20/224-
6598, 30/250-4696 
*Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes családi házban,
külön bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos, bútorozott lakás
/kábeltévé, internet/ 50.000.- Ft + rezsi, egy havi kaucióval kiadó.
20/538-9543.
*REMSEY körúton 2. emeleti, 1,5 szobás, bútorozott, távfűtéses,
vízórás lakás kiadó január 1-től hosszútávra. 50.000,-Ft + rezsi +2
havi kaució. Tel: 30/900-6421.
*DIÁKOKNAK! Kedvező áron bútorozott lakás 2011. 12. 01-től albér-
letbe kiadó! Gödöllő Erzsébet parki HÉV-megállótól 5 percre. Tel:
70/619-9079, 30/418-7206 
*Gödöllőn, Palotakerten 56 nm-es 2 szobás földszinti panellakás
egyetemistáknak bérletbe kiadó. Jól megközelíthető HÉV-vel, busszal,
vonattal. Ár: 40.000,-Ft/hó +rezsi. Érd: 70/419-4563 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Gödöllő központjában 74nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel: 30/588-
5889.
*Gödöllőn eladó két db 30-30 nm-es üzlethelyiség raktárhely-
iségekkel. Darabonként: 16-16 mFT irányáron. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség,
mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is kitűnő. Iá:
14,9 mFT. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység céljára
is. Tel.: 20/9455-583.
*30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.:
70/281-5126.
*Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-es
üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
*KIADÓ IRODA: 58 nm-es, belvárosi, utcai bejáratú, konvektoros. 2
havi kaució. (Lakásnak is.) Tel: 30/9 617-621 
*Gödöllő központjában 31 nm-es helyiség üzletnek, irodának kiadó.
Tel: 20/273-4018 
*IRODA KIADÓ: Gödöllő, Dózsa Gy. úton, postával szemben, 32 nm,
1.em. ÜZLETHELYISÉG KIADÓ: Gödöllő, Kossuth L. utcában, 30 nm,
fszt. udvarban. Érd: 70/373-8154, 20/333-2426 
*ELADÓ Gödöllő Petőfi téren, udvari, 30 nm-es üzlethelyiség!
(Bérlővel!) Ill. a Kossuth L. u.14-ben 30 nm-es üzlethelyiség KIADÓ.
30/346-5408 

*Gödöllőn, Dózsa György úti társasház zárt parkolójából nyíló 21 nm-
es garázs eladó. Tel: 20/946-2210 
*Eladó Gödöllő központjában, liftes épületben 2db egyenként 31nm-
es –akár egybe is nyitható- légkondicionált, egyéni mérőórás, új
építésű –lakás célra is használható- iroda, udvari beállóval. Érd:
70/3345-707 
*KIADÓ GARÁZSBEÁLLÓ a Remsey körúton. Tel: 30/201-7329 
*Gödöllőn a belvárosban minden igényt
kielégítő 120 nm-es panorámás, több
helyiségből álló iroda hosszútávra ked-
vező áron kiadó. Tel: 20/9443-356 
*Gödöllőn a Szabadság út 5.sz. alatt
(Volt Morzsi butik) több helyiség kiadó.
Tel: 30/975-3787 
*Gödöllőn a RÉGI POSTA épülete kiadó.
Tel: 20/93-54-687 
*Kazinczy körúton garázs kiadó. Érd:
70/224-7137
*Gödöllőn, jól megközelíthető helyen rak-
tárak, irodák kiadók. Érd: 30/9519-566 
*Eladó 18nm-es acélszerkezetű
MOBILGARÁZS Veresegyházon. A 2
részre tagolt építmény esztétikus lam-
béria borítású, fagerendázatú, szigetelt.
Elektromos hálózattal ellátott. Iár:
980.000,-Ft. Tel: 30/607-6913,
30/922-3355 

ÁLLÁS
*Gyermekfelügyelő szakképesítéssel
munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
*A Sziget Vendéglő pultus fiút felvesz.
Csak gyakorlattal rendelkezők jelent-
kezzenek. Tel.: 20/3309-564.
*Gödöllői cég keres országos
munkavégzéssel optikai kábelek
nyomvonalának kialakítására, kábelbe-
húzásra munkatársat. Villanyszerelői
tapasztalat előnyt jelent, „B” kat.
jogosítvány szükséges. Email: optotel@
gmail.com 

*A központban frissen felújított, 1. emeleti, 1
szobás, egyedi fűtésű lakás zárt udvari
parkolóval 2012. január 1-től hosszútávra bér-
beadó. Bérleti díj: 55 e. Ft/hó+ rezsi.
*A Szabadság téren 8. emeleti, 44 nm-es, 1,5
szobás lakás, újszerű burkolatokkal, bútoro-
zottan sürgősen eladó. Irányár: 8,5 mFt.
*A központban társasházi, földszinti, másfél
szobás, felújított lakás kocsibeállóval eladó
vagy 1+2 fél szobás lakásra cserélhető
Gödöllőn (1. emeletig). Iá.: 10 mFt.
*Az Antal-hegyen, körpanorámás, 800 nm-es
telken 2009-ben épült 138 nm-es, kétszintes,
nappali+ 3 szobás, kiváló minőségű családi
ház eladó. Iá.: 67,5 mFt.

Szada, Dózsa György út

2011. december 7–13.

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD

  A minôség garanciája

899 Ft/kg

59 Ft/kg

89 Ft/kg

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:

Üzlethelyiségek kedvezô áron kiadók Szadán a Centerben! Érdeklôdni lehet: +36-30-519-2783

Saját füstölésû termékekPékségünk ajánlataGrillbár

999Ft/kg 1299Ft/kg

Ár! Ár!

Napi ajánlat

Lottózó, 
telefonkártya-feltöltés

Nyitva tartás:  
H–P: 7–21, Sz: 7–18, 
V: 8–18 óráig

Termékeink bomba áron!

Hazai parasztkolbász 
csemege, csípôs

Friss pulyka 
felsôcomb filé

Jásztej 
Friss dobozos 

tej 2,8% 
1 l

Napoleon La Fête 
0,7 l

1712,85 Ft/l

12 Ft/db

359 Ft690 Ft

Rama kockamargarin
250 g 

796 Ft/kg

Fôtt füstölt 
császárszalonna Fejeskáposzta LilakáposztaGuba rúd

Ünnepi kalács diós, mákos 500 g
718 Ft/kg

195 Ft

"B" rizs 
1 kg

199 Ft

Tejföl 20% 
450 g

486,66 Ft/kg

219 Ft

1199 Ft
Jägermeister 

0,7 l
4284,28 Ft/l

2999 Ft

Egri Bikavér vörösbor
0,75 l + 20 Ft üveg

532 Ft/l

399 Ft

199 Ft



*A Frédéric Chopin Zeneiskola pályázatot hirdet iskolatitkári
munkakör betöltésére, heti 40 órás, határozatlan idejű, közalka-
lmazotti jogviszonyban. Feltételek: középfokú végzettség, isko-
latitkári gyakorlat. Előny: ECDL számítógépes ismeret, alapfokú
angol nyelvtudás, felsőfokú végzettség, pénzügyi és munkaügyi
gyakorlat. Jelentkezés: postai úton 2100 Gödöllő, Ady Endre
sétány 1. Pályázati határidő: 2011. december 20. Az állás legko-
rábban 2012. február 1-től tölthető be.

*Gödöllői autószalon és szerviz autószerelő munkatársat keres.
Tel: 30/9968-228 szilbenkft@invitel.hu 
*Gödöllői kisvállalkozás szakképzett, önállóan dolgozni tudó
VILLANYSZERELŐT felvesz. Saját autó előny. Tel: 30/9672-654 

*Keresünk villamos ívvel és lánggal hegeszteni tudó központi
fűtésszerelőket. Bérezés megegyezés szerint. Érd: 70/537-2043 
*Műkörmöst keres szépségszalon, vállalkozóival. Tel:70/775-
3255 

*Felveszünk belső ellenőrt felsőfokú közgazdasági és/vagy
pénzügyi végzettséggel, legalább 1-3 éves belső ellenőrzési
tapasztalattal. Jelentkezés önéletrajzzal és a végzettséget igazoló
dokumentumok bemutatásával. Postacím: HM ARMCOM ZRt.
2101 Gödöllő, Pf:395. Tel: 28/422-119/214-es mellék 
*Irodaház takarítására keresünk jó állóképességű, jól kommu-
nikáló takarítónőt délelőtti 6 órás munkavégzésre. Megbízható,
erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező munkaerő jelentkezését vár-
juk. Tel: 20/374-7886 

*Európai központú, kártérítésekkel foglalkozó cég (nem biztosító)
magyarországi irodája keres munkatársakat vállalkozói vagy meg-
bízásos jogviszonyban. Főállás mellett, otthonról is végezhető.
Jelentkezés önéletrajzzal: fidela.klmn@gmail.com 
*Kelly Services Hungary Kft keres operátorokat gödöllői munka-
helyre két műszakba, időszakos munkára. 30/581-9072, 30/411-
6852 

SZOLGÁLTATÁS

*Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a
kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR
~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
*Hőszigetelés, ház felújítás, korszerűsítés rövid határidővel. Tel.:
30/242-9441
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvál-
lalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adó-
tanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés
0-24-ig, 2órán belül. 30/3006200. 
*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 70/2479072,
20/9177-555 
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2órán belül. Tel: 30/302-4622. 
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázska-
pu szerelés, javítás 2órán belül. 20/9-177-555
*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380 
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*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű cso-
magolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb
felvilágosítás: 20/423-4828,  www.interiortrans.hu 
*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
*VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek,
konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229 
*KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-9 tonnáig, belföldi és nemzetközi,
szükség szerint dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncél-
szekrény. Mindent és mindenkor! Molnár József 28/421-134;
30/9593-804, molnar.koltoztetes@upcmail.hu 
*Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók javítása garan-
ciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/234-7012 Krokovics. 
*Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása, talp masszázs.
28 év szakmai háttér. Óvakodjon a házaló kontároktól! Bárándi
József 20/532-7275 
*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, rec-
segés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
*FŰRÉSZLÁNC ÉLEZÉS. Tel: 06-20-244-5524 
*DENEVÉRPAD – a gerincpanaszok enyhítésére gerincnyújtó
terápia. Gödöllő, Petőfi udvar. Bejelentkezés: 20/343-0156 
*SEGÍTSÉG A BAJBAN! Kártalanítás közúti balesetek vétlen
sérültjeinek sikerdíjért – előzetes költségek nélkül! Egy új, sokak
számára még ismeretlen lehetőség! 30/588-1082 
*„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipp-hopp
majd én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA,
SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI
MUNKÁK. 20/2038-718 dr.asztalos.javitas@gmail.com  
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javítása-
cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás.
Tóth László. Tel: 30/9229-553.
*Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel:
30/9229-553.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel: 20/9133-165 
*Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy
más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS
*GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE
ATTÓL TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET
SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY NEM JÖSSZ
MAJD KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN
CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS
ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁL-
LALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ MA!
WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK ANGOLUL,
NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS OROSZUL
CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS
TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 13-
0920-04. ESETLEG TELEFONÁLNOD KÉNYELMESEBB?
TELEFON: 0620 216 62 40 
*Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953  
*Veszélyben a félévi jegyed matekból, fizikából,
kémiából? Korrepetálásra van szükséged? Hívd Karcsi
bácsit.  Magántanulók vizsgára való felkészítését is vál-
lalom. Tel: 30-908-4130.

*„B” KATEGÓRIÁS személygépkocsi vezető tanfolyam indul
2011.12.19-én 17 órakor a PELIKÁN AUTÓSISKOLÁNÁL (Petőfi tér
9.). 20/9734-738, 70/433-5033 www.pelikansuli.hu,
info@pelikansuli.hu 

ADÁS-VÉTEL
*JUNKERS ZW18-2 DH KE23 típ. új, garanciális, fali kéményes
kombi gázkazán /18kW/ eladó. Ár: 140.500Ft Tel.:
20/491–66–04

*PESSOA póni nyereg eladó. Barna színű, rendszeresen ápolt,
hevederrel, nyeregvédővel,   15 ľ”. Vaterán megtekinthető, ter-
mékkód 1501327397. Tel.: 20 – 491 – 66 – 04, Ár: 150.000,-

*Járt már nálunk? AKCIÓS CSIZMÁKKAL, BAKANCSOKKAL és
TÁSKÁKKAL várjuk szeretettel üzletünkben. Gödöllő, Patak tér 1.
(Erzsike boltja mögött.)

*KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, PAPÍRRÉGISÉGEKET, képeslapokat,
diafilmeket, LP-ket vásárolok. Gyors kiszállás, azonnali fizetés. Tel:
30/543-8155 Nap Antikvárium Gödöllő, Szabadság út 11. 

*KARÁCSONYRA, SZILVESZTERRE házi készítésű bonbonok,
édes, sós teasütemények, mézeskalács, adventi koszorúk, torták
folyamatosan rendelhetők, házhoz szállítással. Tel: 20/370-3294.
http://sütifutar.co.cc. 

*Minden fogyókúrában csalódtál már? Itt egy lehetőség! Bármit ehet-
sz, és fogysz! Nekem használt, próbáld ki Te is! Érd: 30/315-4847 

*TERMELŐTŐL AKÁC TÜZIFA 2.200,-Ft hasítva, 2.000,-kugliban
eladó. Gödöllőn ingyenes kiszállítással. 20/2922-405 

*Antik (klasszicista stílusú) tálalószekrény kedvező áron sürgősen
eladó. Tel: 28/421-135, 20/418-5348 

*ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS valamint tartós élelmiszerek kedvező
áron megvásárolhatóak üzletünkben: Gödöllő, Repülőtéri út (TEVA
raktárakkal szemben). Nyitva tartás: H-P: 6-14, Szo: 6-12.
30/9519-567 

*Bontott tatai cserép eladó: 15,-Ft/db. Kb. 2.000 db. Cím:
Gödöllő, Iskola u. 2. Tel: 70/635-6798 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben
vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, kedvező árak.
Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 20/94-58-
766, 28/611-728 

*Eladó SUZUKI SWIFT 1328 cm3, piros, 2008-s, 2000 km-rel,
garázsban tartott. Tel: 30/201-7329 

UTAZÁS, ÜDÜLÉS
*Ezúton értesítem tisztelt utastársainkat, hogy a HARIS TRAVEL
CLUB ÉVADZÁRÓJÁT – GAÁL ERNŐ EMLÉKÉRE - DECEMBER 17-
én Gödöllőn tartja. Bővebb felvilágosítás és jelentkezés: Tóthné
Anci 30/268-5596, 28/415-685

*GYULÁN a Hőforrás Üdülőszövetkezetben üdülési jogomat átad-
nám: 2011.12.28-tól 2012.01.10-ig. Maximum 5fő veheti igénybe.
Wellness, terápiás kezelések helyben igénybe vehetők. 06-28-
527-945, 06-30-263-4201, 06-20-987-6679 

EGYÉB
*ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS HÁZASPÁRRAL VAGY
EGYEDÜLÁLLÓ IDŐS EMBERREL. Tel.: 30/727-7667.

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

*Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.

*MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-,
virág-, hárs-, erdei-, aranyvessző-, ámor-, gesztenye-, repce krém-
, selyemfű-, lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.
30/9891-721

*Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-hárs, Hárs-erdeiméz 1500 Ft
+üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfo-
gadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913

*Költözés miatt sürgősen gazdit keresünk egy közepes testű, 10
hónapos vizsla keverék nőstény kutyának és egy perzsa keverék
ivartalanított nőstény felnőtt cicának. Tel: 20/428-7840
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Utazni jó
A szerelem szigetének

legendája…

Perzselő napfény, buja növényzet, érintetlen,
paradicsomi körülmények. Ilyen vidék
fogadja az utazót, aki Bali szigetére látogat.
A Kis-Szunda-szigetek legszebbikét már a
holland gyarmatosító, Cornelis de Houtman
(16. század) idejében a szerelem szigeteként
tartották számon. A kapitány legénységének
többségét ugyanis rabul ejtette a helyi lányok
szépsége, így nem tértek vissza hazájukba,
hanem a szigeten telepedtek le és alapítottak
családot. S mintha megállt volna az idő, a
balinéz lakosság azóta is oly szeretettel
fogadja az odalátogatót, hogy az embernek
valóban kedve támad huzamosabb időre
lehorgonyozni, ahogy tette ezt az Ízek, imák,
szerelmek főhősnője is. 

A hosszú és kissé fáradtságos út ellenére
úgy éreztem, azonnal fel kell fedeznem a
szigetet, hisz annyi látnivaló van, hogy egy
perc vesztegetni való időm nincs.
Szerencsémre egy tapasztalt, helyi vezető
mellém szegődött, aki amellett, hogy végig-
mutogatta kulturális, természeti kincseiket
(vízi templom, Gitgit vízesés, Batur – tó…),
átadta a helyiekre oly jellemző derűs szem-
léletet is. Az itteniek élete a maga egysz-
erűségében lenyűgöző, létüket a vallás és a
közösségi együttlét határozza meg, ami
mindenki számára belső egyensúlyt jelent.
Az álomszép lányok mellett ez az a meg-
foghatatlan erő, amit keres és itt meg is talál
a testi, szellemi felüdülésre vágyódó turista. 

F.B.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
DECEMBER 14.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Gyuricza Karola, Váradhegyfok u.
8., Varga Lászlóné, Kossuth L. u.
2.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Ujj Gyula, Király u. 25.  
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyer‐
te: Som János, Rózsa u. 33.
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Weininger Éva, Iskola u. 24., Tóth
Bence, Csalogány u. 2.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Kalászi Ágnes,
Klapka u. 38/a., Hajdú Béláné,
Kandó K. u. 38.


