
Szombaton este a Gödöllői Városi
Vegyeskar és a budapesti Tér Színház
műsora csalogatta az érdeklődőket a
városháza elé, ahol az általános isko-
lákat képviselő diákok helyezték fel
az utolsó díszeket a város karácsony-
fájára. A hangulatos program, és a
kézművesek csodaszép portékái a szi-
táló eső ellenére is sokakat vonzottak.

Vasárnap délután már nem csak vá-
rosunkból, hanem a környező telepü-
lésekről és a nemzet távolabbi részei-
ről is sokan érkeztek a betlehemi láng
fogadására, ami a Születés templomá-
ban, a születés helyét jelölő tizennégy
ágú ezüstcsillag közepéből indul

egyik földrészről a
másikra. Városunk-
ba évek óta Bécsből
hozzák a cserkészek.

Gémesi György,
Gödöllő polgármes-
tere, a Magyar Ön-
kormányzatok Szö-
vetsége elnöke kez-
deményezésére Ma-
gyarország is része-
sedik a lángból. Az
elmúlt vasárnap, ád-
vent harmadik vasár-
napja, az öröm va-
sárnapja délutánján
Gödöllőn, a városhá-
za előtti téren, a
meghatóan kedves,
fából, textilből, szal-
mából készült betle-
hemi jászol előtt, ér-
deklődők sokasága
körében fellobbanhatott a Betlehem-
ből eredő világosság.

Gémesi György az esemény alkal-
mából elmondott beszédében arról

szólt, hogy szeretnénk visszaadni a
karácsony és a születés ünnepének a
hagyományos tartalmát. Hiszen nem
a vásárlásról szól a karácsony, még

csak nem is az ajándékozásról, hanem
arról, hogy Megváltó jött a világra.

(folytatás a 6.oldalon)
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Karácsonyi programok a főtéren

Megérkezett a betlehemi láng
Ünnepi programokkal és vásár-
ral készül Gödöllő városa a kö-
zelgő karácsonyra. A rendezvé-
nyek helyszíne a hét végén a ki-
rályi kastély és a főtér volt, ez
utóbbi helyszínen a következő
két hétvégén is adventi progra-
mok segítenek lélekben is fel-
készülni a Megváltó megszüle-
tésére.
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Újra megtekinthető lesz a magyar EU-el-
nökség tiszteletére készített herendi váza a
Királyi Kastélyban. A másolatot a Külügy-
minisztériumban adták át. (3. oldal)

A hét végén az Arpeggio gitárzenekar, Bo-
gányi Gergely és Baranyai László, vala-
mint a Cavaletta nőikar adott hangver-
senyt a kastélyban. (5. oldal)

A Gödöllőn megrendezett tamburelló Eu-
rópa-bajnokságon a női válogatott bronz-
érmes lett, míg a férfiak az ötödik helyen
végeztek. (8. oldal)

Boda Anikó kiállítása

Folyosógaléria
Újabb kiállítás nyílt december 9-én a
Városháza folyosógalériáján. Az épü-
let első emeletén az idén, az EU-el-
nökség ideje alatt nyílt meg az első
kiállítás, ami a helyi művészeti kö-
zösségek alkotóinak adott új bemutat-
kozási lehetőséget. A kezdeménye-
zés nagy sikert aratott. Most ismét
egy gödöllői alkotó, Boda Anikó
mutatkozik be.

A folyosót egyedi arcképei, tájké-
pek díszítik, köztük gödöllői ihletett-
ségű alkotások. A rövid megnyitóbe-
szédet, bemutatkozást maga az alkotó
mondta el: noha orvosi végzettsége
van, úgy érezte, festenie kell.

(folytatás az 5. oldalon)
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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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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 városi képviselő-testület december 8-i
ülésén elfogadta az önkormányzat jövő
évi költségvetésének koncepcióját. Ezt
megelőzően megtárgyalták a Gödöllői
VÜSZI Nonprofit Kft., a Kalória Kft., a
Művészetek Háza Kft., a Gödöllői Táv-
hő Kft. a Gödöllői Piac Kft. és a G-Ma-
gistrátus Szálloda Zrt. 2012. évi üzleti
terv koncepcióit. A tervezést nehezíti,
hogy egy sor, a Parlament előtt lévő, az
önkormányzati gazdálkodást alapvető-
en érintő törvényjavaslatot még nem fo-
gadtak el. Ilyen például a köznevelési
törvényjavaslat, amely az önkormány-
zati iskolák államosítását vetíti előre,
továbbá az önkormányzati törvény és a
járási hivatalok létrehozására vonatkozó
elképzelések, amelyek alapvetően be-
folyásolják a gödöllői önkormányzat
működési feltételeit is. A koncepciók el-
készítésekor rendelkezésre állt adatok-
kal számolva 2012-ben is teljesíteni tud-
ja kötelező és vállalt feladatait az önkor-
mányzat. Az ülés másnapján viszont
már arról értesült a közvélemény, hogy a
még el sem fogadott állami költségve-
tést gyökeresen át kell alakítani…   

VÜSZI Kft.: három irányelv

A VÜSZI Kft. jövő évi üzleti koncep-
ciójának három irányelvét emelte ki az
előterjesztő Bokor Árpád ügyvezető
igazgató. Az első: a további megtakarí-
tások érdekében átalakítják a számviteli
rendszert; növelik a részlegek ön-
állóságát és felelősségét is. A következő
sarokkő a VÜSZI által a városnak nyúj-
tott szolgáltatások minőségének a meg-
őrzése. A harmadik alapelv a tartós
veszteségforrások megszüntetése és a
bevételek emelése. Nem kizárt az egye-
temi strand bezárása, ahol – az elmúlt
évek befektetései ellenére is – tízmilliós
nagyságrendű felújításra lenne szükség.
Bevételnövelésre a parkolási szolgál-
tatásban látnak lehetőséget. 

Az igazgató azt is elmondta, hogy a
VÜSZI Kft. jelenleg üzemelteti és
fenntartja a döntően egyházak tulaj-
donában lévő Dózsa György úti teme-
tőt. Támogatják azt az elképzelést, hogy
az önkormányzat vegye bérbe a sír-
kertet. 

A VÜSZI üzemelteti a Tűztorony
mélyparkolóját, aminek a kihasználtsá-
gával elégedetlenek, 10 százalék alatt
van; ezt emelni akarják. Az Erzsébet ki-
rályné Szállodához tartozó mélyparkoló
üzemeltetésének átvételét is tervezik,
megnyitva azt bárki számára, aki ott 
szeretne parkolni.

Kalória Kht.: tartozik a megye 

A városi közétkeztetést végző Kaló-
ria Kft. az ideihez hasonló működést ter-
vez 2012-ben is, de nagy kérdés, hogyan
határoz az Országgyűlés az iskolák sor-
sáról, mutatott rá Hatolkai Szaniszló
ügyvezető igazgató. Mint ismeretes,
ezek államosítására készül a kormány. A
Kalória működési feltételeit alapvetően
érinti, hogy mi lesz az iskolákban mű-
ködő konyháival, ha az épületek állami
tulajdonba kerülnek. Azt sem tudni, mi
lesz a Pest Megyei Önkormányzat tulaj-
donából az állam kezébe kerülő Madách
Imre középiskolában működő konyha
szerződésével, mint ahogyan az sem lát-
ható előre, hogy az oktatási rendszer át-
alakítása után a ferencvárosi iskolák ba-
latonlellei táborai tőlük rendelik-e meg
az étkeztetést. 

A minimálbér emelése a cég 60 dol-
gozóját érinti és mintegy 8 millió forint
többletforrást igényel, miközben az
érintettek ugyanannyit visznek haza,
mint eddig. Ismeretlen, milyen hatást
gyakorol a Cafeteria rendszer átalakítá-

sa. 540 közalkalmazott étkeztetését vég-
zi a kft., s ebből jelentős árbevétele van. 

Kérdésre válaszolva Hatolkai Sza-
niszló elmondta, vállalkozási tevékeny-
ségük nélkül mintegy 70 millió forinttal
több önkormányzati támogatásra lenne
szükség  a közétkeztetés területén, pedig
az már így is 240 millió forintra rúg.
Gémesi György hozzátette: a Pest Me-
gyei Önkormányzat még mindig tarto-
zik 8 millió forinttal a Kalóriának a Ma-
dách Imre iskola tanulóinak étkezteté-
séért. Felhívta a fideszes képviselőket
arra, hogy mindent tegyenek meg e pénz
megszerzéséért, hiszen azt a gödöllői
önkormányzat fizette ki a fideszes veze-
tésű megye helyett, amely a pénz felét a
szülőktől beszedte.

Művészetek Háza: tartozik az
állam

A Művészetek Háza Kft. jövő évi üz-
leti koncepciója akkor lesz tartható, ha
az általa elnyert, szerződésekkel alátá-
masztott pályázatokat kifizeti az állam.
Mint az előző testületi ülésről szóló tu-
dósításban megírtuk, több mint húsz
millió forint átutalása nem történt meg,
ezért az önkormányzat hitelt nyújt a
Művészetek Házának. Kovács Balázs
ügyvezető igazgató most elmondta,
azóta 8 millió forinttal nőtt a kiegyenlí-
tetlen számlák értéke.

Kovács Barnabás (MSZP) azt java-
solta, hogy legyen egy „B” terv is, arra
az esetre, ha pályázati forrásokat nem
utalják át, hiszen egy-két nap alatt min-
dent el lehet intézni a parlamentben a
kormányoldal kétharmados többségé-
vel. Kovács Balázs tájékoztatásul el-
mondta, nem lehet „B” terv, hiszen, ha a
Művészetek Háza az át nem utalt pályá-
zati források miatt nem tud fizetni,
akkor szerződést szeg és partnerei eláll-
hatnak a szerződésben foglaltak teljesí-

tésétől… A polgármester a Kalória és a
Művészetek Háza koncepcióinak tár-
gyalásához hozzátette, a tartozó Pest
megye, és a pályázatok kiírója még csak
nem is válaszol az ezek rendezését kérő
levelekre. 

Biztosítottak a Távhő Kft. és a Piac
Kft. jövő évi működési feltételei, igaz,
az előbbi esetében sem ismert hogy ön-
kormányzati feladat marad-e az általa
végzett, több ezer ember érintő szolgál-
tatás. 

Az Erzsébet királyné Szállodát üze-
meltető G-Magistrátus Szálloda Zrt. ter-
vezett bevételei – listaáremeléssel –
meghaladják majd a működési költsé-
geket, de további költségek viselésére –
például az emelkedő bérleti díjra – nem
nyújtanak fedezetet, mondta Varga
Zsolt vezérigazgató. A konferenciák
piacán való versenyképessége meg-
őrzése érdekében a szálloda konfe-
renciaterme a legkorszerűbb techni-
kai eszközökkel gazdagodik jövőre. 

Fejlesztése is jut pénz

A 2012. évi költségvetési törvényt
még nem fogadta el az Országgyűlés,
de kötelezettségének megfelelően a gö-
döllői önkormányzat elkészítette jövő
évi költségvetési koncepcióját, amit a
képviselő-testület 11 igen, 2 nem sza-
vazattal és 2 tartózkodással elfogadott.
Az előterjesztés készítői a törvény-
javaslatban szereplő normatíva és KSH
értékekkel számoltak. A helyi adózás-
ról szóló törvényt, a személyi jövede-
lemadóról és több adózással össze-
függő törvényt már elfogadta a Parla-
ment, de elfogadás előtt áll még a nem-
zeti köznevelésről szóló törvény, a szo-
ciális-, gyámügyi igazgatásról szóló
törvény, a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény, a helyi önkormányza-
tokról szóló törvény és nem ismertek a
közigazgatási szervezetek átalakításá-
val kapcsolatos elképzelések. A jogi sza-
bályozás ezen bizonytalanságai mellett
készült el a jövő évre vonatkozó városi
költségvetési koncepciót. A helyben

képződő bevételeket, a működési és 
fejlesztési kiadási igényeket a már meg-
hozott képviselő-testületi döntések, ön-
kormányzati fejlesztési programok, és
az ismert kötelezettségvállalások figye-
lembe vételével előzetesen megbecsül-
ték.

Gémesi György szóbeli kiegészí-
tésében elmondta, döntő jelentőségű,
hogy a helyi adóbevételek nagyság-
rendjét sikerült megőrizni, miközben
megszűnt a Sony gödöllői gyára és fo-
lyamatosan csökken a Lear Kft. árbe-
vétele. A stabilitásban nagy szerepet
játszanak a gyógyszeripari vállalatok,
amelyektől további befektetések vár-
hatók a városban. A további saját be-
vételek emelésében kíméletesen járt el
az önkormányzat, példa erre a piaci és
egyéb helyiségbérleti díjak változatlan
szinten történő megállapítása 2012-ben. 

A kiadásokban a bér és közterhei je-
lentik a legnagyobb tételt – de csak a
múlt évi nagyságrenddel számol a kon-
cepció. Az energia és a dologi kiadá-
sokban is a takarékosság a legfon-
tosabb szempont. Nem terveznek köz-
ponti felújítási keretet, hiszen nem
lehet tudni, mi lesz az iskolák sorsa. A
tavalyi gyakorlatot folytatva lesz köz-
ponti vis major keret a váratlan karban-
tartási feladatok fedezetére. 

A legjelentősebb fejlesztés a
szennyvíztisztító telep korszerűsítése
lesz pályázati támogatásból és saját
forrásból. Azonban itt is kérdéses, hogy
a szennyvíztisztítás önkormányzati 
feladat marad-e. A beruházás minden-
esetre évi százmillió forint bírságtól
mentesíti a város, s ez több, mint amit az
önerőhöz szükséges hitel törlesztésére
kell majd fordítani. Folytatódnak a jár-
daépítések, elkezdődik a kerékpáros 
közlekedés feltételeinek fejlesztése. 

A képviselő-testület kiemelt fej-
lesztési célként támogatja a városi
egészség- és sportnevelési program
folytatását, továbbá művészeti csopor-
tok tevékenységét, kulturális prog-
ramok, köztük a Híres Hölgyek Gö-
döllőn tematikus év eseményeit. 

Interpelláció

Írásos interpellációt intézett a pol-
gármesterhez Vörös István fideszes
képviselő, megkérdezve, mi a pontos
jogcíme a G-Magistratus Szálloda Zrt.
harmadik negyedévi beszámolójában
található 100 millió 406 ezer forint
rendkívüli bevételnek. Megkérdezte
továbbá, hogy a szóban forgó jogcímen
várható-e még további rendkívüli be-
vétel. A képviselő arról is érdeklődött,
hogy milyen eredményre vezetett a zrt-
nél a teljes szerződés állományra vo-
natkozó átfogó jogi vizsgálat; milyen
intézkedéseket tett a polgármester a zrt
gazdálkodásában előállott, a tulajdonos
érdekével ellentétes helyzet helyreállí-
tása ügyében és érvényesítette-e az ön-
kormányzat polgári jogi igényeit az
Öresund Holding Vagyonkezelő Kft-
vel, illetve amennyiben az szükséges-
nek mutatkozott, a G-Magistratus Zrt.
vezető tisztségviselőjével, a korábbi
könyvvizsgálójával vagy más felelőssé
tehető harmadik személlyel szemben?  

Gémesi György válaszában idézte a
június 23-i képviselő-testületi ülésen a
tárgyban hozott határozatot, majd meg-
állapította, hogy „a képviselő-testületi
felhatalmazás alapján a szükséges vizs-
gálatok, intézkedések megtörténtek il-
letve folyamatban vannak. A tulajdo-
nosi intézkedések a jelen esetben kom-
plex feladatot és gondos, többféle szak-
értelmet, szakértők közreműködését
megkívánó munkát jelentenek. Ezek
teljes körű lezárását követően a kép-
viselő-testület számára részletes be-
számoló kerül előterjesztésre a megtett
intézkedésekről, az önkormányzat pol-
gári jogi igényeinek érvényesítésére
irányuló eljárásunkról és annak ered-
ményeiről. 

A G-Magistratus Zrt. 2011. I.-III.
negyedévi beszámolója az akkori
állapotnak megfelelően tartalmazott
tételeket, többek között a kérdéses
100.406 E Ft. rendkívüli bevételt,
mely egyszeri kötelezettség elenge-
désből származó bevétel.”
A képviselő nem fogadta el a választ, a
képviselő-testület viszont elfogadta azt.  

Egyebek

Az Egyebek napirendi pont keretében
Vörös István (Fidesz) emlékeztetett
arra, hogy a képviselő-testület együtt-
működési megállapodást kötött az
Elszer-Invest Kft-vel és előszerződés
alapján az önkormányzat 25 millió
forint plusz ÁFA díjat át is adott a társa-
ságnak.  

Ennek a kft-nek a tulajdonosi  köre
megegyezik a GÉV-Huniber Kft. tulaj-
donosi körével, folytatta a képviselő,
mely cég ellen felszámolási eljárás van
folyamatban több száz millió forint
összegre. Azt javasolta, hogy a képvi-
selő-testület vizsgálja meg a két tár-
saság tulajdonosi körét és ha valóban
egyeznek, akkor fontolja meg, érde-
mes-e együttműködni és támogatni az
Elszer-Invest Kft-t.  

A polgármester reagálásában el-
mondta, hogy az önkormányzatnak ér-
vényben lévő szerződése van az Elszer-
Invest Kft-vel és a képviselő egyéni
hozzászólásán kívül semmi jel-zés nincs
arra vonatkozóan, ami indokolttá tenné
az ettől való elállást. Az önkormányzat
nem támogatja a cé-get, hanem egészen
egyszerűen parko-lót vásárol tőle, amire
előleget fizetett, és amit a kft-nek kell
megépítenie, majd az az önkormányzat
tulajdonába fog kerülni. Az önkor-
mányzatnak nincs joga gazdasági tár-
saságokat vizsgálni, ehhez megvannak a
megfelelő szervezetek. A város
vezetőjének információ szerint
egyébként az állam sem kevés pénzzel
tartozik a GÉV-Huniber Kft-nek.

it 

Érdekesen zajlott a költségvetési koncepció vitája
Futás Levente (Fidesz) kijelentette, hogy a kormány olyan adósságállományt kezel, amit az előző ciklus kormányai
hoztak össze. Ennek és az európai szintű pénzügyi támadásoknak a következménye a most folytatott gazdaságpolitika.
Az előző időszak terhét még nem lehet a jelenlegi kormányra rávarrni, vélekedett a képviselő, aki leszögezte, hogy a
leszerződött pályázatok támogatását jogi úton ki lehet kényszeríteni. Nem hiszi, hogy a kormány nem fogja kifizetni a
pénzt, főként, ha azt európai uniós forrásokból nyerte el a Művészetek Háza. Hozzátette: még emlékszik arra, amikor
az MSZP-SZDSZ kormány visszatartotta a vállalkozóktól az ÁFÁ-t. 
Kovács Barnabás (MSZP) az elhangzottakra reagálva kijelentette, sok vállalkozó örülne, ha csak az ÁFÁ-ja lenne 
visszatartva. Nem emlékszik arra, hogy az előző kormány utasította volna a jelenlegit, hogy az egykulcsos adóval dob-
jon ki 600 milliárd forintot az ablakon, vagy vegye el a nyugdíjpénztári megtakarítást, mondván, ezzel államadósságot
csökkent, ami most már 1 százalékkal magasabb, mint amikor elkezdték csökkenteni. A költségvetési koncepció
bevezetését olvasva az járt a fejében, folytatta, hogy vajon akkor is olyan rezignált ténymegállapítással kezdődött
volna az előterjesztés, ha az előző 8 év bármelyik kormánya vette volna a bátorságot arra, hogy ilyen nulla szintű in-
formációs és jogszabályi háttértámogatást adjon az önkormányzatok törvényben előirt koncepciókészítési felada-
tához, mint a mostani kormány tette. 
Pelyhe József (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) az elhangzottakra reagálva rámutatott arra, hogy senki sem beszélt a ha-
tározati javaslatról. Amikor valaki felelősségteljesen szeretne dönteni egy előterjesztésről, akkor arról kell beszélni,
amit az előterjesztés tartalmaz. Magyarán, támogatják-e vagy sem a város költségvetési koncepcióját. A koncepcióhoz
semmi köze annak, hogy a polgármester melyik kormányt hány százalékban teszi felelőssé az államadósság ki-
alakulásáért. Két dolgot kell nagyon alaposan megvizsgálni: megalapozottak-e a bevételi oldalon szereplő számok és
milyen módon történik e bevételek elosztása. Megfelel-e a lakosság igényeinek, el tudja-e látni a javasolt kiadási szer-
kezetben az elvárt szolgáltatásokat az önkormányzat. Úgy ítéli meg, hangsúlyozta a képviselő, hogy a koncepció meg-
alapozott bevételi számokat tartalmaz, a kiadások pedig támogathatók. A lakossági visszajelzések szerint jó az önkor-
mányzat által kitűzött és követett irány. Ezért arra kérte képviselőtársait, hogy támogassák a koncepciót. 
Érdemi észrevétel, javaslat nem hangzott el az ellenzéki képviselőktől, összegezte a vitát Gémesi György, aki emlé-
keztetett rá, hogy határozott de mindig szakmai véleményt fogalmazott meg az országos médiumokon keresztül az ál-
lami költségvetés, az önkormányzati törvény és más jogszabályok tervezetéről. Nagyon kérdésesnek tartja, hogy be le-
het-e hajtani a Kalória követelését a Pest Megyei Önkormányzaton, amikor a megyei intézmények állami tulajdonba
kerülnek. Kifizeti-e majd az állam a tartozást? Hová megyünk sorba állni? – sorolta kérdéseit. S vajon milyen ered-
ményt ígérhet egy bírósági eljárás akkor, amikor hiányzik a jó szándékú megközelítés a partnerektől, mert hiába várja
a város a válaszokat a szóban és levélben feltett kérdésekre. 
– Nincs szívünk ahhoz, hogy ne adjunk a gyerekeknek enni, ha a megyei önkormányzat nem is téríti meg annak a díját.
Viszont azon dolgozunk, hogy egyensúlyban tartsuk 2012-ben is a várost, az önkormányzat gazdasági társaságait,
hogy működni és szolgáltatni tudjanak, amint azt az emberek – ahogy Pelyhe József is elmondta – megszokták és el-
várják tőlünk. Vért izzadunk, hogy így legyen és túlterheljük a munkatársakat, például azokat az embereket, akik az
Erkel iskola konyhájában 1400 gyereknek főznek ételt 40 fokos melegben is.  
– Mit mondasz annak a köztisztviselőnek – fordult Futás Leventéhez a polgármester (de választ nem kapott) –, aki
lenn van az okmányirodán és megkérdezi, hogy lesz-e jövőre munkája? Tisztességes, becsületes embereket tartanak
óriási bizonytalanságban. Igaza van Kovács Barnabásnak, amikor a költségvetési koncepció jogszabályi hátterét hi-
ányolja, határozottabban is fogalmazhattunk volna, de mégis inkább cselekedni próbálunk. Egzisztenciát adni az em-
bereknek, építeni egy kis járdát, tornatermet bővíteni, kerékpárutat tervezni.  A képviselő-testület a város legmagasabb
döntéshozó szintje. Azt kérem, ragadjunk meg minden lehetőséget arra, hogy növeljük az önkormányzat gazdasági
mozgásterét és szerezzük meg a várost megillető bevételeket. 

Elfogadták a költségvetési koncepciót

Képviselő-testületi ülés
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Az állam közoktatásban betöltött
szerepét át kell tekinteni, de ennek
nem lehet az eredménye az, hogy
a települési önkormányzatok el-
vesztik érdemi befolyásukat a terü-
letükön működő közoktatási intéz-
mények működését meghatározó
döntések meghozatalában – töb-
bek között ez áll abban a közokta-
tás államosításáról szóló állásfog-
lalásban, amit öt érintett érdekkép-
viseleti szervezet vezetője írt alá
egy közös konzultációt követően.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége
(MÖSZ), a Jegyzők Országos Szövetsége
(JOSZ), a Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezete (PDSZ), a Pedagógusok
Szakszervezete (PSZ) és a Magyar Falu-
szövetség vezetője a konzultáció után is-
mertette szervezete álláspontját a Nemze-
ti köznevelésről szóló törvényjavaslatról.

Az elmúlt 21 esztendőben a legna-
gyobb önkormányzati feladat a közoktatás
ellátása volt – kezdte Gémesi György, a
MÖSZ elnöke – ez mindaddig tökéletesen
működött, amíg az állami normatíva a
költségek 70-80 százalékát fedezte. A

mostani problémák oka, hogy ez ma már
legfeljebb a költségek felére elegendő. 

Ha az ellenőrzés és a vezetők kineve-
zése a kormányhivatalokhoz kerül, a szü-
lőknek nem lesz lehetőségük beleszólni
abba, mi folyik az intézményben, meg-
szűnhetnek a helyi sajátosságok, s egyben
számos intézmény bezárását, s dolgozói-
nak elbocsátását vonhatja maga után –
egészítette ki a nyilatkozatban megfogal-
mazottakat Galló Istvánné, a PSZ elnöke.

„Tudjuk, hogy elfogadják a törvényt,
de van élet a végszavazás után is, és ké-
szülünk arra, hogy olyan alternatívát kí-

náljunk, amelynek keretében valóban mű-
ködni tud majd a köznevelési rendszer” –
mondta Mendrey László, a PDSZ elnöke.

Az oktatásigazgatás és az intézmény-
fenntartási feladatok jó helyen voltak az
önkormányzatoknál – jelentette ki dr. Ná-
nási Éva, a JOSZ elnöke. Kifejtette, a
JOSZ azért csatlakozott az állásfoglalás
aláíróihoz, mert a jegyzők olyan szakmai
segítséget és háttértámogatást tudnak
nyújtani a többi szövetség számára, ami
lehetővé teheti, hogy az oktatási rendszer
egészében, konszenzusos alapon, jó meg-
oldások születhessenek.

A Magyar Faluszövetséget képviselő
Rádiné Gémes Ildikó arra hívta fel a fi-
gyelmet, ha a tervezet által vázolt „hibrid
megoldással” – azaz hogy a pedagógusok
irányítása, ellenőrzése és bérezése állami
kézbe kerül, míg az iskolaépületek világí-
tása, fűtése, takarítása önkormányzati fel-
adat marad – a kistelepülések járnak a leg-
rosszabbul, és számukra lehetetlenné válik
intézményeik visszaszerződése is. A kiste-
lepülési felső tagozatok megszüntetése
magával vonhatja, hogy már óvodás gyer-
mekeket is máshová viszik a szülők, ami
csökkenti a népességmegtartó erőt.

Gémesi György kifejtette, a Pokorni
Zoltán nevével fémjelzett megoldással ér-
tene egyet, hogy amelyik önkormányzat
akarja, adja át az államnak az iskola fenn-
tartását, míg a többiek továbbra is üzemel-
tethessék, megfelelő finanszírozás mellett.
A közoktatás fontosságáról szólva úgy fo-
galmazott: „Nemzeti összefogásra volna
szükség, mert ez a lelke és a kulcsa a nem-
zet felemelkedésének. Ez nem lehet csak
financiális és pártpolitikai kérdés.”

Miközben a közoktatási törvény terve-
zete napról-napra változik, úgy tűnik, a
helyi önkormányzati fenntartású intézmé-
nyeket 2013 januárjától venné át az állam,
tehát, a 2012/13-as tanévet még a helyha-
tóságok indítanák el. A gödöllői közokta-
tás országos szinten is példaértékű, kérdés,
hogyan befolyásolná ezt az iskolák álla-
mosítása, ami városunk hét oktatási intéz-
ményét érinti. A város rendkívül sokat for-
dított erre a területre, a 755.269.000 Ft ér-
tékű normatív támogatás mellé – a koráb-
ban befolyt helyi adóbevételeiből –
861.428.000 Ft-ot tesz hozzá. (cs.o.-ny.f.)

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Jegyzők Országos Szövetsége, a Pedagó-
gusok Szakszervezetének, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének együttes állásfoglalása a köz-
oktatás államosításáról
1./ A Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Jegyzők Országos Szövetsége, a Pe-
dagógusok Szakszervezete, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete egyetért abban, hogy a közokta-
tás hatékony és törvényes, minden gyermeknek megfelelő színvonalú szolgáltatás nyújtására alkalmas rend-
szere a helyi önkormányzatok közreműködése nélkül nem szervezhető meg.
2./ Nem vitatják annak fontosságát és időszerűségét, hogy át kell tekinteni az államnak a közoktatásban be-
töltött szerepét.
3./ Kijelentik, ennek eredménye nem lehet az, hogy a települési önkormányzatok elvesztik érdemi befolyásu-
kat az illetékességi területükön működő közoktatási intézmények működését meghatározó döntések meg-
hozatalában.
4./ Hiányolják, hogy a közoktatás rendszere államosításának szükségességét, hatékonyságát semmilyen
hatástanulmány nem támasztja alá.
5./ Felhívják a figyelmet arra, hogy a közoktatás nem töltheti be rendeltetését, ha kiragadják abból a társa-
dalmi környezetből, amelyben működik, ahonnan a gyermekeket, a tanulókat fogadja. Az iskola nevelő és ok-
tató munka akkor lehet hatékony, ha támaszkodik a település kulturális, művészeti, sport hagyományaira,
beépíti azokat a nevelési funkciói közé. Elengedhetetlen, hogy szoros együttműködés alakuljon ki az óvodák,
iskolák és kollégiumok, valamint az adott település gyermek- és ifjúságvédelmi, családvédelmi, szociálpoliti-
kai rendszerével.
6./ Az óvodák, iskolák és kollégiumok pedagógus közösségének legfontosabb támasza a település lakókö-
zössége, azoknak a szülőknek a közössége, akiknek a gyermekeiről az adott nevelési-oktatási intézmény
gondoskodik. A nevelő munka alapja a pedagógusok és szülők együttműködése, egymás kölcsönös segítése.
Ez a kapcsolat pedig akkor lehet harmonikus és eredményes, ha a szülők részt vehetnek a döntéshozatal fo-
lyamatában, mind a fenntartói intézkedéseknél, mind az intézményi feladatok megtervezésénél és végrehaj-
tásánál.
7./ A Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Jegyzők Országos Szövetsége, a Pe-
dagógusok Szakszervezete, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete támogatja, hogy a közoktatás
rendszere működésének felülvizsgálata és átalakítása során a gyermek mindenek felett álló érdekét vegye
figyelembe, különös tekintettel az esélyegyenlőség megteremtésére.
8./ Elvárják a döntéshozóktól, hogy olyan megoldást találjanak, amely támaszkodik a település választópol-
gárainak közösségére, elismeri a szülői közösségek jogosítványait és e mellett megteremti az állami beavat-
kozás lehetőségét minden olyan kérdésben és esetben, amely ahhoz szükséges, hogy a közoktatás rendszere
egyenlő esélyt biztosítson minden gyermeknek képessége, tehetsége kibontakoztatásához, függetlenül at-
tól, hogy melyik településen él.
9./ A Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Jegyzők Országos Szövetsége, a
Pedagógusok Szakszervezete, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete készek együttműködni e célok
eléréséhez szükséges megoldások kidolgozásában.

A közoktatás nem csak anyagi és politikai kérdés

Állásfoglalás a közoktatás államosításáról
Közel fél év elteltével újra meg-
csodálható lesz a gödöllői kas-
télyban az Európai Unió Taná-
csának Magyar Elnöksége tisz-
teletére, a Herendi Porcelánma-
nufaktúra Zrt. által készített El-
nökségi Váza. A csaknem egy-
méteres, Viktória-motívumos
műalkotás pontos másolatát de-
cember 6-án, kedden adta át ün-
nepélyes keretek között Marto-
nyi János külügyminiszter Gön-
czi Tibornak, a Gödöllői Királyi
Kastély ügyvezető igazgatójának.

Az eredeti váza
2011 első félévé-
ben a magyar EU-
elnökség hivatalos
rendezvényeinek
központi helyszí-
nén, a Gödöllői Ki-
rályi Kastélyban
volt látható, ám
nyáron Brüsszelbe,
az Európai Parla-
ment Antall József-
ről elnevezett épü-
letszárnyába, az
oda vezető üvegfolyosóra került.

A magyar EU-elnökség lezárultával
Gémesi György, Gödöllő város pol-
gármestere reményét fejezte ki, hogy a
váza egyszer újra látható lesz a kastély-
ban. Ennek érdekében Gémesi György
és Gönczi Tibor tárgyalt a Külügymi-
nisztérium és a Herendi Porcelánma-
nufaktúra képviselőivel, hogy az EU-
elnökségi váza másolatát készítsék el
újra; ehhez az eredeti tervek szerint a
város, a kastély és a Külügyminiszté-
rium egyenlő arányban járult volna

hozzá, ám végül a Külügyminisztérium
az összes költséget magára vállalta.

Az ünnepélyes átadón Gönczi Tibor
hangsúlyozta, a váza méltó elhelyezést
kap a kastély állandó kiállításában. A
rendezvényen részt vett Simon Attila,
a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
vezérigazgatója és Pintér Zoltán, Gö-
döllő város alpolgármestere.

A vázán halványzöld virágok és lep-
kék között arany színű betűkkel az EU-
tagországok és a tagjelölt Horvátország
nemzeti himnuszainak kezdő sorai ol-
vashatóak. A XIX. század óta világ-

szerte számos uralkodó család, előke-
lőség és híresség rendelt a gyár luxus-
porcelánjaiból. A manufaktúra egyik
leghíresebb motívuma, a Viktória-min-
ta a londoni Crystal Palace-ben 1851-
ben megrendezett első világkiállításon
hatalmas nemzetközi sikert aratott. Az
ezzel a mintával díszített étkészlet el-
nyerte a zsűri aranyérmét, és az akkori
brit uralkodó, Viktória királynő rögvest
rendelt is belőle a királyi család wind-
sori kastélya számára, innen ered a dí-
szítés elnevezése. (t.a.)

Gödöllőn a magyar EU-elnökség herendi vázája

Ünnepélyes átadó

A településüzemeltetés jogi sza-
bályozásáról, időszerű feladatai-
ról, az önkormányzatokat érintő
kérdésekről rendezett tanácsko-
zást a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége Gödöllőn, ami töb-
bek között lehetőséget nyújtott a
változtatás alatt lévő jogszabá-
lyok jelenleg ismert részleteinek
megismerésére.

A rendezvényt megnyitó dr. Gémesi
György MÖSZ-elnök köszöntőjét kö-
vetően Kertész György, a Belügymi-
nisztérium szakmai főtanácsadója tartott
előadást a településüzemeltetési felada-
tok megosztásának átalakulásáról. Meg-
tudhattuk, a kormány a közfeladatok el-
látását részben átveszi majd az önkor-
mányzatoktól, így – többek között – a
hulladékkezelés és az ivóvízellátás is ál-
lami feladat lesz a későbbiekben. Új-

donság, hogy a készülő Önkormányzati
törvényben már megjelenik az ez idáig
kormányrendeletekben szabályozott te-
lepülésüzemeltetési feladatcsoport.

Fernezelyi Ferenc, a Dalkia Zrt. ke-
reskedelmi igazgatója a számos kihívás-
sal küzdő távhőrendszer jelenét ismer-
tette. Mint elmondta, a befagyasztott ter-
melői és fogyasztó árak, az emelkedő
fűtőanyagköltségek, a finanszírozási le-
hetőségek beszűkülése, és a kintlévősé-
gek miatt a távhőrendszerek „időzített
bombaként ketyegnek”. A lehetséges
hosszú távú megoldások között a geo-
termikus hő vagy a biomassza felhasz-
nálására épülő úgynevezett „zöld távhő-
rendszerekre” hívta fel a figyelmet,
amikkel az energiafüggetlenséget is biz-
tosíthatják maguknak a települések.

A közvilágítás terén történő megtaka-
rítási lehetőségekről Esztergomi Fe-
renc, a Hofeka Kft. műszaki igazgatója

beszélt. Felhívta a figyelmet arra, nem
csupán a fogyasztással, hanem a hálóza-
ti elemek élettartalmával, a megfelelő
minőségű anyagok használatával is je-
lentős, hosszútávra szóló megtakarítást
lehet elérni. Kiemelte, a korszerű tech-
nológiával készült lámpák a gazdasá-
gosabb működtetés mellett kisebb fény-
szennyezést is okoznak, ugyanis jóval
kisebb a kibocsátott hulladékfény.

Horváth Zoltán, az Invitel Zrt. ke-
reskedelmi igazgatója az egyre inkább
közműnek tekinthető távközlés terüle-
tén tapasztalható fejlődésről adott tájé-
koztatást. Mint elmondta, minden tele-
pülésen más igények merülnek fel, ezért
az önkormányzatok számára az a cél-
szerű, ha személyre szabott csomagot
alakítanak ki. Így olcsóbban működtet-
hetők a telekommunikációs rendszerek,
amelyek esetében számtalan összetevő
határozza meg a fizetendő díjat.

Fontosnak nevezte a települések
energetikai önellátó képességének javí-
tását dr. Toldi Ottó, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium főosztályvezető-he-
lyettese is, aki a Nemzeti Energiastraté-
gia fő célkitűzéseiről szólt. Mint mond-
ta, ebben jelentős szerep jut a megújuló
energiák minél nagyobb arányú alkal-
mazásának. Felhívta a figyelmet arra,
egyre inkább szükség lenne arra, hogy
az önkormányzatok saját energiastraté-
giát is készítsenek. Fontos célnak nevez-
te többek között az európai energia-
struktúrához való kapcsolódást, illetve a
honi szén- és lignitvagyon újbóli sze-
rephez juttatását, aminek a környezetba-
rát módon történő felhasználásával a je-
lenleginek az ötödébe kerülne az ener-
gia előállítás. Toldi Ottó felkérte MÖSZ
szakértőit a Nemzeti Energiastratégia
célkitűzéseinek véleményezésére.

Az önkormányzatokra is számos fel-
adat hárul a közfoglalkoztatási program
végrehajtásában – erről a Belügyminisz-
térium főosztályvezetője, Lőrincz Leó
tartott előadást, aki ennek tervezett vál-
toztatásait ismertette. Ennek egyik ele-

me, hogy a tervek szerint megszűnik a
sok kritikát kapott négyórás foglalkoz-
tatás, erre 6 és 8 órában lesz lehetőség.

Megváltozik a hulladékgazdálkodási
törvény is. Ennek jelenleg ismert részle-
teiről Gyenes Szilárd, a gödöllői Zöld
Híd Kft. ügyvezetője számolt be, s ele-
mezte várható hatásait. A folyamatosan
változó tervezetből egyebek mellett ki-
derül, hogy 2013-tól a hulladékgazdál-
kodási feladatot csak állami vagy önkor-
mányzati többségi tulajdonban lévő cé-
gek végezhetnek. Több, a lakosságot
érintő szigorítás is várható: Így például a
törvénybe foglalják, hogy a szelektív
hulladéktárolók tartalmának eltulajdo-
nítása lopásnak minősül, valamint, hogy
az elmaradt hulladékkezelési díjak köz-
tartozásként lesznek behajthatók. 

A tanácskozáson nem csak a felada-
tokról esett szó, hanem arról, is mi jelen-
thet mindezek elvégzéséhez segítséget
az önkormányzatoknak. A Szent István
Egyetemen folyó településüzemeltetési
szakmérnök képzésről Bártfai Zoltán
tartott ismertetőt.

MP, KJ

MÖSZ-konferencia a településüzemeltetés aktuális feladatairól

A közfoglalkoztatástól a hulladékgazdálkodásig

Városunk vendége volt a múlt héten Hannes Heide Bad Ischl polgármestere,
aki Rupert Stummer tanácsadó társaságában látogatott el hozzánk. A két te-
lepülés közötti együttműködés lehetősége még nyáron vetődött fel, erre a vá-
rosvezetők elsősorban az Erzsébet királyné-emlékek mentén, az idegenfor-
galom terén látnak lehetőséget. Hannes Heide ittléte során megismerkedett
Gödöllő nevezetességeivel, s megszólaltatta a Világbéke-gongot. A tárgyalá-
sokat a tervek szerint tavasszal folytatják. (b.z.)
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PROGRAM A MUNKÁHOZ JUTÁSÉRT

Hatvanhét alacsony iskolai végzettségű illetve tartósan munkanélküli álláskereső vesz
részt a Kontakt Alapítvány foglalkoztatást elősegítő Alapozó projektjében Gödöllő és Aszód térségében. Az uniós tá-
mogatást élvező projekt az önkormányzatok, családsegítő szolgálatok, civil szervezetek és a munkaügyi kirendeltség
összefogásával valósulhat meg.

A projekt célja, hogy javítsa a bevont, rendszeres jövedelemmel és megfelelő iskolai végzettséggel nem rendelkező álláske-
resők munkához jutási esélyeit. A Kontakt Alapítvány minden résztvevő számára egyéni fejlesztési tervet készített. Nagy
hangsúlyt fektetnek az egyének mentális állapotának, szociális és önálló életvezetési készségeinek erősítésére. Az egyéni ta-
nácsadás, a 7-8. osztályos felzárkóztató képzés, a számítástechnikai ismeretek és angol nyelv oktatása mellett a munkába
járás felelősségét is kipróbálhatják résztvevők. 
A projekt folytatódik, az alapítvány célja, hogy a tartós munkanélküliség
csökkentése érdekében erősítse a szakmai együttműködést a foglalkoztatás-
ban résztvevő szervezetekkel. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyúj-
tott támogatás összege: 69 790 778 Ft.
TÁMOP5.3.1-C-09/1-2010-0005

Meghívó közös karácsonyfa állításra

Állítsunk közösen karácsonyfát a választókörzetben!
Sok szeretettel várok minden kedves érdeklődőt, akik szeretetükkel hozzá

tudnak járulni a választókörzetben a közös karácsonyfa állításhoz!
Időpontok:

December 21. (szerda), 13 óra: Paál L. köz; 14 óra: Rönkvár játszótér
December 22. (csütörtök), 17 óra: Szent János utca 36. mögötti belső udvar

Pintér Zoltán önkormányzati képviselő

A Gödöllői Lokálpat-
rióta Klub, folytatva
a korábbi években
nagy sikert aratott
kezdeményezését,
az idén is elküldte
Mikulását a gödöllői
gyerekekhez. 

December 6-án a városi
moziban találkozhattak
vele az óvodások és a
kisiskolások, akik ebből az alkalomból a Micimackó című filmet tekinthették
meg, majd minden gyermek személyesen vehette át a Mikulástól ajándékcso-
magját. A gyerekek nem csak mosollyal jutalmazták az „öreget”, akinek jó-
néhány kérdést is meg kellett válaszolnia: a kicsiket többek között az foglal-
koztatta, mivel érkezett a Mikulás Gödöllőre (mert hó híján szánnal nem tu-
dott), s hogy hol vannak ilyenkor a rénszarvasai. jk

A gödöllői vasútállomás törté-
netével, valamint az épület
felújítására tett kezdeménye-
zéseivel ismerkedhettek meg
annak a konferenciának a
résztvevői, amit civil kezdemé-
nyezésre rendeztek a Gödöllői
Királyi Kastélyban december
8-án. 

A vasútállomás épületének (ami nem
azonos a Királyi Váróval – a szerk.)
történetét Bedő Gergely építészmér-
nök ismertette a MÁV irattárában lé-
vő dokumentumok alapján. Régi tér-
képek, tervek, fotók segítségével mu-
tatta be, hogyan változott az egykor
földszintes típusépület megjelenése,
funkciója és a település életében
betöltött szerepe. A bemutatót többek
között Forcher Adolf, valamint Ripka
Ferenc által jegyzett anyagok illuszt-
rálták. 

A vasútállomások a XIX. század-
ban nemcsak a közlekedésfejlődés
szempontjából voltak jelentősek –
mondta előadásában dr. Frisnyák
Zsuzsa muzeológus. Ma bármennyire
is meglepő, az akkori vasútállomáso-
kon kialakított illemhelyek példamu-
tatóak voltak a lakosság részére, ha-
sonlóan a restikhez, amiknek kockás
abrosza hosszú időn át jelképnek szá-
mított, s kínálatuk a helyi étezési kul-
túrába is sok újat hozott; innen indult
el többek között a ma is népszerű
zónapörkölt. Az itt jelentkező építé-
szeti megoldások a paraszti építészet-

ben is megjelentek.  A vasút iránti la-
kossági érdeklődést mutatja, hogy
amikor az 1870-es években beve-
zették az éves bérletet, háromszáz gö-
döllői vásárolta meg, a feltételezések
szerint elsősorban kereskedők. Érde-
kes azonban, hogy az ebben rejlő
szállítási, árukereskedelmi lehetősé-
geket nem használták ki az itt élők. 

Az állomás egykori életét Gémesi
Zoltán korabeli képeslapok és fotók
segítségével mutatta be. Összeállítá-
sában egyaránt helyet kaptak a jelen-
tősebb események, mint az Aranyvo-
nat érkezése, a Jamboree, valamint a
II. világháború szomorú történelmi
pillanatai, de megemlékezett 1956-ról
is, amikor innen indultak a szovjet
csapatok Budapest felé. 

Szerencsére kellemes emlékekből
is bőven akadt, ezek között megem-
lítette azt is, amikor 1990 májusában
kigördült az állomásról az a vonat,
ami az utolsó szovjet tankot szállítot-
ta el városunkból. 

Az épület mindezen események
mellett a városi kulturális, irodalmi
életben is jelentős szerepet játszott:
kezdetben a Démusz család által üze-

meltetett vendéglője Németh László
költő törzshelye volt, de gyakran idő-
zött itt Ottlik Géza, Mécs László,
Gózon Gyula és az egykori művész-
telep tagjai is – mondta Sándorné
Pálfalvy Beáta, a rendezvény főszer-
vezője, aki – mint hozzáfűzte – sze-
mélyesen is kötődik a régen nagy
népszerűségnek örvendő restihez. A
Démusz család után ugyanis az ő
nagyapja, Pécsudvardi István vette át
az üzemeltetést, ami akkoriban jóval
többet jelentett a vasúti közönség 
gyors kiszolgálásánál: a létesítmény
számtalan ünnepségnek, esküvőnek
adott helyet. 

A tanácskozáshoz tartozó kerek-
asztal beszélgetés során a MÁV ré-
széről Bodollay Ilona számolt be az
épülettel kapcsolatos tervekről. Mint
elmondta, a gödöllői vasútállomás 
fejlesztése az önkormányzattal szoros
és kiváló együttműködés keretében
zajlik, lépésről lépésre. 

Az állomásépület felújítása, a mai
szakmai és utazási igényeknek meg-
felelő létesítmény kialakítása már
régóta napirenden van, amihez azon-
ban meg kell teremteni a forrásokat.
Hangsúlyozta, a különböző építészeti
javaslatokat rendkívül széles körben
kívánják megvitatni, abba be kíván-
ják vonni a várost is. 

A rendezvényt Ráday Mihály
városvédő, valamint Démusz Ella és
Németh László költő leánya, Németh
Judit is megtisztelte jelenlétével.

jk

A civil kezdeményezés és az
önkormányzattal való együtt-
működés szép példájaként ke-
rülhetett sor december 11-én,
vasárnap délután arra a ben-
sőséges ünnepségre, amelyen
a Dózsa György úti Zöld házak
mögötti területen felavathat-
ták Gödöllő városának egyik
újabb felújított és kibővített ját-
szóterét.

A Zöld játszótérre keresztelt terület
kialakítására az érintett lakók
kezdeményezésére – pályázati forrás
felhasználásával – kerülhetett sor. 
A lakóközösség az OTP Bank Zrt.
„Közösségfejlesztés” című pályáza-
tán 1,2 millió forintot nyert, amit Gö-
döllő Város Önkormányzata újabb
1,2  millióval egészített ki. Ennek
eredményeként készült el az új, EU-
szabványnak megfelelő létesítmény. 

Megújult homokozó, hinták ütéscsil-
lapítóval, várral kiegészített csúszda,
rugós játékok várják az apróságokat a
körbe kerített területen. Míg a kicsik
játszanak, a szülők és a nagyszülők
kényelmesen pihenhetnek akár a ho-

mokozó szélén, ahol ülő felületeket
alakítottak ki, vagy a játszótér mellett
elhelyezett hintaágyban. Sötétedés
után a járdába épített napelemes vilá-
gítótestek segítik a tájékozódást. 

A húsz évvel ezelőtt épült társasház
több mint száz lakója között sok a
kisgyermekes család. A pályázatra
Ványi-Bulla Beatrix talált rá, aki 
szintén két kisgyermek édesanyja, s
annak érdekében, hogy a gyerekek
kulturált, biztonságos környezetben
játszhassanak, a kezdeményezés élére
állt. 

Az átadón részt vett dr. Gémesi
György polgármester és Pelyhe Jó-
zsef, a körzet önkormányzati képvi-
selője is, a szalagot azonban egy kis-

gyermek vágta át. Az eseményen me-
leg teával és pogácsával vendégelték
meg a sikeres pályázók azokat, akik el-
jöttek osztozni örömükben. jk

Átadták a Zöld játszóteret

Civil pályázati siker
Január 29-ismét téli szarvasgom-
ba fesztiválnak ad helyet váro-
sunk. A Gödöllői Szarasgombász
Egylet ez alkalommal a Művé-
szetek Házát választotta a ren-
dezvény központjának, ahol szí-
nes programok és gasztronómiai
különlegességek várják majd az
érdeklődőket.

A hagyományokhoz híven ezúttal szak-
mai, gasztronómiai és kulturális témák-
kal kívánják megszólítani a nagyközön-
séget, így a megszokott, nagy érdeklő-
désre számot tartó szakmai előadásokra,
kutyás keresési bemutatókra, és kósto-
lókra is sor kerül.
A gasztronómiai különlegességek iránt
érdeklődőknek az első magyar szarvas-
gombás termékeket gyártó cég ad kós-
tolót az egyik gödöllői étterem közre-
működésével. 
Akik a szakmai programok iránt érdek-
lődnek, többek között a francia szar-
vasgomba hazai termesztéséről, vala-
mint a földalattiakról hallhatnak elő-
adást, de szó lesz a vadászkutya szaglá-
sáról, majd Gödöllő és a szarvasgomba
kapcsolatáról is. A tervek szerint lesznek

kifejezetten a gyerekek számára rende-
zett előadások, valamint a felnőtteknek
miniültetvény, és gyakorlati bemutató,
többek között kutyás keresés. 
Az érdeklődőket szarvasgombás játékos
vetélkedők is várják: többek között –  a
Kutatók Éjszakája mintájára  – a Keress
te is szarvasgombát! Emellett a gyer-
mekek gyöngyöt fűzhetnek, „kincset
keresnek”, színezhetnek, valamint aka-
dályversenyen és kvíz kérdésekben is
próbára tehetik ügyességüket. 
A programok sorát fotókiállítás és kéz-
műves termékek vására színesíti, és
megismerhetik az első magyar szarvas-
gombás receptbrosúrát is. A téli szarvas-
gomba fesztivál közönsége ez alkalom-
mal Kató Árpád jazzgitáros előadását
élvezheti majd. A rendezvény ceremó-
niamestere Péter Petra, a Juventus rá-
dió munkatársa lesz. jb 

Civil konferencia a vasútállomás épületéről

Több, mint helytörténeti érdekesség

Ínyencségek, előadások és játékok

Téli szarvasgomba fesztivál

MEGHÍVÓ VÁLASZTÓKERÜLETI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE

Sok szeretettel várok minden kedves ünnepelni vágyó érdeklődőt
2011. DECEMBER 16-ÁN (PÉNTEKEN) 18 ÓRAKOR a 
hagyományoknak megfelelő választókerületi karácsonyi ünnepségre
Helyszín: Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme 
(Munkácsy Mihály u. 1.)
Műsort ad a Szent János utcai Óvoda és a Petőfi Sándor Általános Iskola
Vendégeim:
Oszvald Marika, Jászai Mari-díjas magyar színésznő, 
operetténekes, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja
Pécsi Ildikó, Kossuth-díjas színművész, 
érdemes és kiváló művész, Gödöllő Város díszpolgára
Szűcs Lajos, olimpiai bajnok labdarúgó

Szeretettel vár mindenkit: 
Pintér Zoltán, alpolgármester, önkormányzati képviselő

Mesét és csokit hozott a Mikulás
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Ha jól tájoltam be a leírtak
alapján, Csopakon vagy kör-
nyékén vettek Schäffer Erzsé-
beték szőlőt présházzal. Ott
lettek szőlősgazdák. Nem is
nevezi már másként elbeszélé-
seiben a férjét: szőlősgazda.
Aki ott várja őt a Balatonfelvi-
dék egyik vasútállomásán,
mint várta már annyi más állo-
máson sok-sok évek óta. 

Összegzés is ez a kötet, Schäffer Er-
zsébet legújabb, A szőlővirág illata
című kötete. Összegyűjtötte benne
évek során írott novelláit, úti beszá-
molóit, emlékeit. A rácsodálkozásait
egy-egy jelenségre, személyre, törté-
nésre. Tájakra. Az édes haza tájaira.
Mert – mint a mottóul Lázár Ervintől
idézett néhány mondat is alátámaszt-
ja – itt a legjobb. Akkor is, ha éppen
rossz. Mert itt mindig meg lehet bújni
valahol, valamiben, amit úgy nevez-
hetünk: otthon. Megy az ember akár a
legcsillogóbb, legvágyottabb külföldi
nagyváros utcáin, egyszer csak bele-
hasít: jaj, körülöttem mindenki tart

valahová, csak nekem nincs helyem.
Nincs olyan, amire azt mondhatnám,
„enyém”, legyen pedig akár szép la-
kásom. 

De nem az enyém a levegő, nem az
enyém a környék, nem az enyémek a
csillagok. Az érzések, az illatok.
Schäffer Erzsébet még a jelentéktelen
szőlővirág illatát is megérzi. Csak el
kell heverni a szőlősorok között a ba-
rázdában, rátör az ember lányára a
titkokat hordozó, mámorító illat,
benne az édes bizonyossággal, hogy
élni jó. Mi minden ment már végbe
ebben a szőlőben, ki mindenkik, s mi-
féle munkákat végeztek itt, aki ideva-
lósi, ezt is tudja. 

S tud még sok mindent, jelenségek
színét és fonákját, dolgok csínját-bín-
ját. Sorsok tárultak fel előtte az idők
folyamán. Ezekre a megismert sor-
sokra támaszkodva már csak mozza-
natokból is kikövetkeztetheti bárki-
nek a teljes életét. 

Az általa sütött hókifliből Berta
néniét, az uszodában akaratlanul ki-
hallgatott asszonyok beszédéből az
övékét, de még az utasra váró taxis

látványából, tartásából, néhány mon-
datából is mesét, igaz mesét tud kere-
kíteni. 

Sorjáznak a történetek ilyen
címekkel: Pipacsok fehérben, Virágot
lépő kislány, Advent a vonaton, A
szénégetők tündérei… Vagy negyven
történet. Egészen az utolsóig, mely
azt a címet viseli: Régimódi mese. 
(Schäffer Erzsébet: A szőlővirág il-
lata)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Szőlőhegyen innen és túl

Nem volt könnyű helyzetben,
aki a hét végén választani sze-
retett volna a kínálkozó kultu-
rális programok közül. A kas-
tély lovardájában három nagy-
sikerű koncertet is rendeztek
az Adventi Kastélynapok kere-
tén belül. 

Szombaton délután az Arpeggio Gi-
tárzenekar várta az érdeklődőket ün-
nepi hangversenyére, amelyen Bach,
Vivaldi, Sanmatrini és Handel művei

csendültek fel. Erre az alkalomra a gi-
tárzenekar kiegészült a Metzker Ka-
maraegyüttessel, akivel már több al-
kalommal is együtt muzsikáltak. 

Este már a zongoráé, pontosabban
a zongoráké volt a főszerep, Bogányi

Gergely és Baranyay
László közös hangverse-
nyére ugyanis két csodá-
latos Bösendorfer zongo-
ra érkezett a kastélyba. A
Kossuth- és Liszt-díjas
zongoraművész ez alka-
lommal egykori mesteré-
vel elsőként Mozart: D-
dúr szonáta két zongorára
című művét szólaltatta
meg, majd a koncert második részé-
ben Liszt: Patetikus koncert két zon-

gorára, végül pedig Milhaud:
Scaramouche című műve csendült
fel. 

Vasárnap este a Cavaletta Női Kar
adott hangversenyt, ami nemcsak a
karácsony közeledte miatt volt ün-

nepi; egyben a kórus fennállásának
20. évfordulóját is ezzel a rendez-
vénnyel tették emlékezetessé. Már-
ton Danku István, a kórus vezetője

rövid beszédében köszönetet mondott
mindazoknak, akik az elmúlt két év-

tizedben segítették a kórus munkáját,
majd átadta a szót az énekkarnak.
Előadásuk adventi dalokkal kezdték,
majd  Cornelius, Beriot, Kodály, Per-
golesi és Szilasi egy-egy művét
szólaltatták meg. jk

A megszokott nagy sikert aratta a Talamba együttes a Művészetek Házában de-
cember 8-án és 9-én adott lemezbemutató koncertjével. A műsorban a többi kö-
zött Mozart, Bach, Csajkovszkij, Liszt és Bizet „átiratok” – parafrázisok és
fantáziák - hangzottak el, így például az együttesnek a  külföldi színpadokon is
elismerést hozott Diótörő és Carmen feldolgozás.

Nagy meglepetést okozott az est vendége, Gödöllő Város Népizenekara; velük
együtt is játszott a Talamba. A koncert Dinicu Pacsirtájának feldolgozásával zá-
rult, s a közönség vastapssal jutalmazta a bravúrszám közös előadását.
A műsor után sokan dedikáltatták a Talamba Crossover Live CD-t a művé-
szekkel. lt

(Folytatás az 1. oldalról) 

A kiállított alkotások bárhol megáll-
nák a helyüket, Boda Anikó azonban
nem tartja magát művésznek, „csak”
festőnek.  Tehetségét külföldön foly-
tatott tanulmányok során fejlesztette.

A rendezvényen Georghita Máté,
aki az Erzsébet királyné szavalóver-
senyeken tűnt fel jó szereplésével,
Somerset Maugham: Az ördög sar-
kantyúja című regényéből olvasott fel

részleteket, Kósáné Szabó Beáta és
Nuszbaum Ferenc pedig gitármu-
zsikával tette ünnepélyessé a megnyi-
tót. A folyosógalérián kiállított képe-
ket a Polgármesteri Hivatal nyitvatar-
tási idejében, 2012 júniusáig tekint-
hetik meg az érdeklődők. na

Egy hétvége, három koncert

Ünnepi hangversenyek

Boda Anikó kiállítása

Folyosógaléria
Talamba koncert a Művészetek Házában

Parafrázisok és fantáziák
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Hegyesi Mari az akkor éppen Olasz-
országban szolgáló katonatiszt édesap-
jának köszönhetően született Pádu-
ában, amit napjainkban Padovaként is-
merünk. Tizenöt éves korában már
szerepelt, két év múlva felesége lett
egy vidéki, ahogy akkoriban mondták
ünnepelt színésznek, Kiss Mihálynak,
de nemsokára el is váltak. Kassán,
Szegeden, Aradon, Nagyváradon ját-
szott, aztán Pestre az ország első szín-
padára a Nemzeti Színházba került.
Közben (ismét) férjhez ment az előző
részben már említett Kaffka László-
hoz. Zilahy Lajos tollából ismerhető
egy számára majdnem tragikusan
végződő rajongás:

„És ekkor szeretett belé az akkori
színész nemzedék legelső hős szerel-
mese, Nagy Imre. Ez a szerelem tra-
gikus véget jelentett az országos hírű
színész számára. De ez az öngyilkos-
ság sohasem vetett árnyékot Hegyesi
Marira. Nem tehetett róla, nem tehe-
tett másként: megmaradt a férje olda-
lán.”

Két fia és egy kislánya született, a
Kaffka-család szívesen időzött Gö-
döllőn, a művésznő ismert és szeretett
alakja volt a korabeli Gödöllőnek.

Magyar Kázmér tanfelügyelő és
néprajzi gyűjtő a Gödöllői Hírlap

1935-os évfolyamában, sorozatban
jelentette meg a település közelmúlt-
jával kapcsolatos emlékeit. Baráti
kapcsolatban volt a Kaffka-családdal
és őt is elvarázsolta a színésznő egyé-
nisége:

„Ha jól emlékszem rá, titkár (már-
mint Kaffka László) korában nősült,
vette el Hegyesi Marit, a Nemzeti
Színház és tán a világ minden színhá-
zának eddig való leggyönyörűbb, leg-
szépségesebb művésznőjét. Akkor
jöttek ki Gödöllőre, az öreghegyi nya-
ralójukba. Tündéri fészket vertek a
domb fenséges kilátású déli oldalán
az egyszerű házban, melyet feltor-
nyoztak azután „Kacsalábon forgó
tündérpalotának.” A Blaháné-féle pa-
raszt szoba a fészek ékessége, a búto-
rokat a Szeged városától kapta emlék-
be a „nemzet csalogánya”, ahogy Bla-
hánét akkor nevezték, ez a bútorzat, a
szoba berendezése, úgy ahogy Sze-
ged azt összeállította, ahogy Blaháné
együtt tartotta és utána, ahogy Kaff-
káék nagy szeretettel gondozták, va-
lójában néprajzi műemlék.”

A cikksorozatban az Öreghegyet
olimposznak emlegette Magyar Káz-
mér, utalva arra, hogy a görög mitoló-
giában Olimposz volt a múzsák lak-
helye. Esetünkben a múzsák alatt mű-

vészek értendők: Paulay Ede, akinek
Blaha Lujza adta el a házát, és a pl. a
Dezső József–Ligeti Juliska házaspár.

Hegyesi Mari személyesen nem ta-
lálkozott Erzsébet királynéval, de ő

is, mint sokan mások, nagyon tisztel-
te. Amikor 1901-ben az Erzsébet-
parkban, a nem sokkal korábban fel-
avatott szobornál először rendeztek

koszorúzást, az ország ünnepelt mű-
vésznője az első hívó szóra vállalta,
hogy elmond egy alkalmi költeményt.
A királyné magyartanárával, Falk
Miksával és számos más nevezetes
kortársával levelezett. Élénken érde-
kelték, nemcsak a színházzal kapcso-
latos témák, az időmúlásával mind
több idő töltött gyermekeivel. Az első
világháborúban hónapokig aggódva
várta a harcterekről érkező híreket:
kisebbik fia, Kaffka Péter (a későbbi
híres építész) egy évig volt olasz ha-
difogságban.

A monarchia összeomlása után már
egyre többet panaszkodott a korára, a
fáradtságra. Bár a kastély akkori lakó-
ihoz is bejáratos volt egy fennmaradt
levél szerint, egészségi állapota miatt,
már a megtisztelő meghívásoknak
sem mindig tudott eleget tenni.

„Magyarország kormányzója és
Horthy Miklósné 

Ő főméltóságainak a részemre fo-
lyó hó 19-én délutáni teára hódolat-
teljes tisztelettel kelt meghívását há-
lásan köszöntöm. Fájdalom, hogy
gyengélkedésem miatt ezúttal nem le-
het személyes hódolatomat bemutat-
ni.

Gödöllő, 1921. május 17-én
K. Hegyesi Mari”

Férje 1923-ban bekövetkezett halá-
la után végkép magába roskadt, bár
gyerekei anyagilag is támogatták, öz-

vegyi kegydíjért folyamodott, saját
jogon nem járt neki nyugellátás. A két
idősebb pályatárs, Blaha Lujza és Já-
szai Mari talán egyetértően helyeselt
a Hegyesi Mariról írt nekrológot ol-
vasva. Zilahy Lajos a Nyugat című
folyóiratban búcsúztatta a 74. szüle-
tésnapja előtt egy hónappal elhunyt
Hegyesi Marit:

„A legszebb asszony volt… színé-
szi lénye tele volt árnyékos szép-
séggel, sötét, bársonyos melegséggel
és mindig és mindenütt az egyszerű-
ség monumentalitásával. A magyar
kamara-játékot Pethes Imre után őve-
le érte a legnagyobb veszteség.Valaki,
aki a kulisszák mögött is mindig mél-
tóságos maradt, valaki, akit ebben a
festett világban mindenki szinte dé-
delgetve szeretett. Azt mondják, az
utóbbi időben előadás után már ide-
gesen és türelmetlenül szaladt haza,
hogy megspórolja a kétezer korona
kapupénzt. De halála előtt pár héttel
több milliót ajánlott fel egy bajbaju-
tott szegény kollégájának. És halála
előtt pár órával megfogta az őt ápolók
kezét és azt mondta nekik: <Énnekem
negyven krajcáros temetést rendez-
zetek.>

Akik ismertük és szerettük, úgy né-
zünk utána, mint egy isteni ecsettel
festett képre és úgy hallgatózunk,
mintha valami tiszta, édes, fátyolos
muzsika némult volna el.”

Összeállította:
Szabó Margit

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

150 éve született a szép gödöllői színésznő

Kivételes esemény kivételes
helyszíne volt pénteken a gö-
döllői Királyi Váró és az állo-
más első vágánya. Itt avatták
fel  a világ első női arcmásával
díszített villanymozdonyt, mely
Erzsébet magyar királyné,
osztrák császárné 175. szüle-
tésnapját hirdeti a következő
időszakban a két ország vasút-
vonalain.

A GYSEV Zrt. Taurusát Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes, Völ-
ner Pál infrastruktúráért felelős ál-
lamtitkár, Habsburg György és Dá-
vid Ilona, a vasúttársaság elnök-ve-
zérigazgatója leplezték le. 

Habsburg György családja nevé-
ben mondott köszönetet a szerinte
„kőkemény politikusnak” számító Si-
si emlékére „díszített” közlekedési
eszközért, majd édesapját is idézve
úgy fogalmazott: ezekben a nehéz
időkben érdemes a történelemre ha-
gyatkoznunk, hogy optimisták lehes-
sünk.

Sisi maga is sokat utazott a kor leg-
modernebb közlekedési eszközén. A
városunkban a királyi pár tiszteletére
emelt várót az idén újította fel az ön-
kormányzat és a MÁV Zrt. a EGT/
Norvég Finanszíro-
zási Mechanizmusok
pályázati konstrukció
keretében.

A GYSEV történe-
tében ez a negyedik
tematikus mozdony.
Tavaly Liszt Ferenc
születésének 200. év-
fordulója alkalmából
a zeneszerző emléke
előtt tisztelegtek,

2009-ben Széchenyiről, 2008-ban pe-
dig Haydnról emlékeztek meg hason-
lóképpen.

Dávid Ilona elnök-vezérigazgató
szerint a tematikus mozdonyok az
ország egyik legfejlettebb vasútvona-
lának védjegyei lettek.

Németh László, a dekorációt ké-
szítő, vasúti modellezéssel foglalkozó
Loc&More ügyvezetője elmondta,
hogy a 120 négyzetméter fóliát 72 óra

alatt feszítették fel a
mozdonyra. A dekorá-
cióhoz a cég külön logót
is tervezett, amely a jövő
évi, 175. születésnapnak
szól.

A Sisi-mozdonynak
keresztelt Taurus Ma-
gyarország és Ausztria
egyes részein közlekedik
majd az EuroCity és In-
terCity kocsik élén.

Az eseményen az ön-
kormányzat képviseleté-

ben dr. Fábián Zsolt alpolgármester
vett részt.

(bz)

(folytatás az 1. oldalról) 
A rendezvényen gödöllői fiatalok

adtak ünnepi műsort: Lukács Lilla
Ady Endre Karácsony című versét
szavalta el, majd az Erkel Ferenc Ál-
talános Iskola és a Frédéric Chopin
Zeneiskola kórusai egyházi, népi ád-
venti és karácsonyi dalokat énekeltek.
Végezetül Szemlér Ferenc Kará-
csonyra című művéből hallhattunk
részletet.

Végül mindenki, aki csak akarta,
meggyújthatta a nála levő, a maga ott-
honába szánt gyertyát a béke, a szere-
tet lángjáról. Először a jelenlevő, kör-
nyékbeli és messziről jött polgármes-
terek vagy az önkormányzatok más
képviselői kerültek sorra, akik az or-
szág távoli részeibe, és a határon túli
területekre is elviszik a lángot. A tűz
olyan, hogy nem fogy el, csak soka-
sodik, ha minél többen vesznek belő-
le.

Ünnepi rendezvények helyszíne
volt a hét végén a királyi kastély is,
ahol a hagyományos Adventi Kas-
télynapok kínált gazdag programvá-
lasztékot valamennyi korosztály szá-
mára. Kézműves foglalkozások, báb
előadások, koncertek kínáltak kelle-
mes időtöltést. A gyerekek körében a
legnagyobb sikert azonban a Mikulás
érkezése aratta, aki hó híján ez alka-
lommal kisvonattal érkezett a parkba.

Az ide látogatók a programok kö-
zött karácsonyi finomságokból vagy a
vásári forgatagban válogathattak az
ajándéknak valók közül. Aki itt nem
talált a karácsonyfa alá valót, annak
sem kell elkeseredni, a főtéren és az
Erzsébet Királyné Szálloda udvará-
ban december 23-ig minden nap 10-
től 20 óráig válogathat a szebbnél
szebb portékák közül.

NA, KJ

Karácsonyi programok a főtéren

Megérkezett a betlehemi láng
Gödöllőről indult el a Sisi-mozdony

Két országot köt össze



Gödöllői Szolgálat 7Élő-Világ2011. december 14.

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 kisku‐
tya Gödöllő kertvárosában. 
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

KERESSÜK A GAZDÁJÁT
A képen látható kutyát december 11‐én a
Gödöllői Királyi Kastélyban találták. Keressük a
gazdáját. 
Érdeklődni: 30/547‐7322

GAZDIT KERESŐ KUTYA
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

144 sikeres költésből összesen 425 kerecsensólyom fióka repült ki a
hazai fészkekből az idén. Ezzel az átlagos fészkenkénti fiókaszám
megközelítette a hármat. A madarak túlnyomó többsége – 118 pár
– nagyfeszültségű oszlopot választott fészkelőhelyül és kedveltek
voltak az ezekre kihelyezett alumínium költőládák is.

A kerecsensólymok idei költési eredményeiről Bagyura János, az
MME kerecsensólyom-védelmi programvezetője beszélt részlete-
sen a MAVIR idei madárvédelmi konferenciáján. pts

Mialatt Európa energiaigényét
egyre nagyobb arányban meg-
újuló forrásokból fedezzük,
sokszor nem a leghatéko-
nyabb és az állatvilágra nézve
sem a legbiztonságosabb
„zöld” technológiát alkalmaz-
zuk – derül ki abból a jelentés-
ből, amit az MME ernyőszerve-
zete, a BirdLife Europe ké-
szített.

A dokumentum felhívja a figyelmet
arra, hogy a szén-dioxid kibocsátás
csökkentése és a élővilág védelme
együttesen biztosítható a szél, a nap
vagy a tenger energiájának bölcs
hasznosításával is. Ennek ellenére
2020-ig a beruházásoknak csak mint-
egy ötödét fordítják ezekre a techno-
lógiákra.

Ha az európai kormányok elköte-
lezettek a valóban zöld energiák iránt,
akkor az élővilágra jelentős kockáza-
tot jelentő agroüzemanyagok és a
nem átgondoltan létesített duzzasztó
vagy árapály gátak helyett a bizton-
ságos és megfelelően alkalmazott
technológiákat támogatják. Nem en-

gedhetjük, hogy a biológia sokféleség
csökkenése pont a megújuló energiák
térnyerése miatt gyorsuljon fel, mikor
ezek célja éppen az emberi életminő-
ség javítása lenne. A most kiadott je-
lentés segíti a döntéshozókat abban,
hogy a két szempontrendszert egy-
szerre tudják alkalmazni. Ariel
Brunner, a BirdLife Europe EU 

szakpolitikai igazgatója szerint „A klí-
maváltozás az élővilágot és az em-
beriséget is fenyegeti. Míg az agro-
üzemanyagok használata katasztrofá-
lis következményekkel jár, a szél, va-
lamint a megfelelően használt hullám-
és árapály energia az élővilág fenye-
getése nélkül szolgálhatja a szén-

dioxid kibocsátás csökkentési cé-
lokat.”

A természetvédő szervezet szerint
el kell nyerni azoknak a befektetők-
nek a bizalmát, akik a megújuló ipar-
ágakba invesztálnak, ez pedig úgy
érhető el, ha az Európai Unió kötele-
zően teljesítendő és erős környezet- és
természetvédelmi célokat állít a tag-
országok elé 2030-ra. 

Mindeközben növelni kell Európa
technológiai és kutatási pénzeszközeit
és azokat úgy hasznosítani, hogy a fej-
lesztések ne csak alacsony szén-
dioxid kibocsátásra hanem az élővilág
megóvására is koncentráljanak. Az
EU mellett a tagállamok kormányai-
nak felelőssége is nagy, egyrészt ab-
ban, hogy meghatározzák az államok
energiaforrásainak összetételét és
hogy szabályozzák a különböző – és
egymással versengő – földhasználati
módokat. A jelentés szerint miközben
például Skócia és Németország erős
szabályokkal és stratégiai tervekkel
támogatja a zöld beruházásokat, más
országok nem képesek megelőzni a
kontrollálhatatlan és káros fejlesz-
téseket. mme

November 17‐én a Testvérvá‐
rosok útján találtuk ezt a szuka
kopó keveréket, kék nyakörv
van a nyakán. 
Tel.: 30/454‐88‐87

A Kepler-űrtávcső segítségével ameri-
kai csillagászok megtalálták az első
olyan Földhöz hasonló méretű bolygót,
ami a lakhatási zónán belül kering csil-
laga körül. A lakhatási zóna azt jelenti,
hogy a bolygó a központi csillagtól se
nem túl távol, se nem túl közel, éppen
olyan távolságra kering, hogy a víz még
folyékony halmazállapotban is előfor-
dulhat a felszínén.
A NASA szerint tudományos áttörés az
űrtávcsővel észlelt első lakható bolygó,
de ne feledjük, hogy amiről most beszé-
lünk, a Kepler–22-naprendszer, illetve a
különleges Kepler–22b bolygó 600
fényévnyi távolságra van tőlünk.
A Kepler–22b bolygó a Földnél 2,4-szer
nagyobb átmérőjű és 15 százalékkal van
közelebb csillagához, mint a mi boly-
gónk a Naphoz. Így a Kepler–22b-n az
év is rövidebb, 290 nap alatt kerüli meg
a központi csillagát. Úgy tűnik, hogy so-
kat tudunk róla, de olyan alapvető isme-
reteink nincsenek, hogy szilárd vagy
gázbolygó, esetleg felszínének nagy ré-
szét folyadék borítja-e. Jelenleg azt fel-
tételezik, hogy ez a bolygó 25 százalék-
kal kevesebb fényt kap csillagától, mint
a Föld a Naptól, így hiába van 20 millió
kilométerrel közelebb, átlaghőmérsék-
letét 22 Celsius-fokra becsülik. A Kep-
ler–22b az első olyan bolygó, amit sike-
rült azonosítani azóta, hogy februárban
54 olyan bolygójelöltet különítettek el,

melyek vélhetően a lakhatási zónán be-
lül vannak. Az 54 jelölt közül közben
hatot töröltek, de a maradék 48 közül
tíznek a mérete a Földünkéhez hasonló,

így azokat tovább elemzik. „A Kepler
űrszonda azokat a csillagokat keresi,
melyek fényessége egy időre lecsökken,
mert egy előtte elhaladó bolygója lefedi
a fényes csillagkorong egy részét. Két
ilyen fényességcsökkenés ugyanannál a
csillagnál már „bolygójelöltre” utal. Ha
kellő időben megtörténik a harmadik is,
akkor megerősített megfigyelésről van
szó. Ebben az esetben a bolygó kerin-
gési ideje, a csillagtól mért távolsága és
átmérője levezethető, tömege megbe-
csülhető” – mondta Almár Iván csil-
lagász-űrkutató, akinek nemrég megje-
lent Kozmikus társkereső című könyve
részletesen foglalkozik a más csillagok
bolygóival (exobolygók), valamint a

Földön kívüli élet és értelem kere-
sésével.
Ezzel az eljárással a Kepler már ezernél
több bolygójelöltet talált. Ezek közül tíz
van, amely a Földhöz hasonló méretű,
és csillagának úgynevezett lakható zó-
nájában kering. A most bejelentett és
megerősített felfedezés, a Kepler–22
csillag exobolygója tömegét tekintve a

legkisebb lehet az eddig meg-
találtak közül.
– Az a tény, hogy egy bolygó
csillaga lakhatónak nevezett
zónájában, vagyis a kellő tá-
volságban kering, önmagában
még egyáltalán nem jelenti
azt, hogy ténylegesen van is
rajta élet, hiszen az élet létre-
jöttének összes elégséges fel-
tételét nem ismerjük – véli
Almár Iván. De kétségtelen,
hogy az ilyen exobolygók

megérdemlik, hogy légkörüket, annak
színképét a legnagyobb távcsövek segít-
ségével alapos kutatás tárgyává tegyék.
A Kepler–22 sajnos 600 fényév távol-
ságban lévén ilyen kutatásokhoz elég
messze van. De azért kísérletet tesznek
majd erre, sőt a SETI Intézet is bejelen-
tette, hogy a csillagot felveszi éppen
mostanában újrainduló ATA nevű ha-
talmas rádiótávcső-rendszerének megfi-
gyelési programjára abban a remény-
ben, hogy esetleg találnak idegen civi-
lizáció jelenlétére utaló rádiósugárzást.
(A SETI Intézetnek éppen mostanára
sikerült magánszponzorokat találnia az
áprilisban ideiglenesen leállított ATA
program folytatására.) nol.hu

Idén 425 fiatal kerecsensólyom repült ki a hazai fészkekből

Sikeres madárvédelem

A megújuló energiaforrások is veszélyt jelenthetnek az élővilágra

Lakható bolygót találtak hatszáz fényévre

Tudományos áttörés

Milyen bizarr egy hóval fedett
kaktusz, jukka vagy akár pálma-
fa látványa egy hazai kertben. A
szabadföldi teleltetés lehetősé-
ge még kevesek számára is-
mert, de könnyen megbizonyo-
sodhatunk arról, hogy valóban
működik.  

Téli kert egzotikus növényekkel!

Sokak számára újdonság lehet az a
tény, hogy hazánkban viszonylag sok
olyan növény teleltethető át szabad-
földön, melyeket elsősorban cserepes,
üvegházi növényekként ismerünk.

Először is nézzük, hogyan lehetsé-
ges mindez. Ehhez két dolgot érdemes
megvizsgálni: a növény származási he-
lyének éghajlati adottságait, valamint a

hazai viszonyokat és az azokban rejlő
lehetőségeket. Sok növény olyan klí-
mában őshonos, ahol az alapvetően
meleg éghajlat mellett néha előfordul
erőteljes lehűlés, vagy akár havazás.

Erre két kitűnő példa Észak-Amerika
illetve a Himalája déli lejtői. Az előbbi
esetében a hegységrendszerek észak-
déli elhelyezkedése lehetővé teszi,
hogy az észak felől jövő hideghullá-
mok akadálytalanul egé-
szen délig hatoljanak,
gyakran Floridáig is.

Télálló vagy fagytűrő,
nem mindegy!

A Himalájában pedig
2-3000 méteres magas-
ság környékén a téli idő-
szakban rendszeresen
van fagy és havazás. En-
nek következtében, hosz-
szú alkalmazkodási folyamat eredmé-
nyeként kialakultak olyan fajok, melyek
gond nélkül elviselik akár a -20 fokot,
de nem kevés az olyan növények szá-
ma, melyek az ennél hidegebbel is
megbírkóznak. Itt kell egy fontos mo-
mentumot kiemelni, mégpedig a csapa-
dék szerepét, hiszen ennek alapján
máris két csoportba lehet sorolni e nö-
vényeket: vannak télállók és vannak
fagytűrők. Az első csoport esetében

nem jelent problémát a téli csapadék,
míg a másodiknál igen, sőt jelentősen
ronthatja az amúgy bámulatra méltó
fagytűrési tulajdonságokat. Ez fontos
szempont a teleltetés megtervezésénél.
A telepítésnél is azonos igényűeket cél-
szerű egymás közelébe ültetni.

Magyarország éghajlata nedves
kontinentális, meleg, viszonylag
hosszú nyarakkal és hideg, de nem túl
hosszú telekkel. Ezzel azonban még
nem mondtunk el mindent, hiszen a
Kárpát-medence elhelyezkedésénél és
védettségénél fogva óceáni és mediter-
rán hatásoknak is ki van téve. Ezáltal
teleinkben nem csak a kontinentális
jellemzők érvényesülnek. Ha még
ehhez hozzávesszük a mikroklímát, ak-
kor adott helyen még kedvezőbb lehet
a helyzet.

Fontos mikroklimatikus tényezők a
fekvés (dél, dél-nyugat), az épülethez
való közelség, a domborzati viszo-
nyok, valamint a városi klíma. A fek-
vés, illetve domborzati viszonyok alap-

ján Magyarországon a
szőlőklímák felelnek
meg legjobban a feltéte-
leknek, de ezen belül is
az ún. szubmediterrán
mikroklímájú helyek.
Ilye-nek például a dél-
budai dombság (itt a vá-
rosi klíma is sokat szá-
mít), a Balaton-felvidék
(ezen belül is főleg a Ti-
hanyi-félsziget és a  Ba-
dacsony déli lejtői), a

Mecsek- és Villányi- hegységek déli
lejtői. Mi sem bizonyítja jobban a
szubmediterrán jelleget, mint az, hogy
a Mecsek, a Tihanyi-félsziget és a
Villányi-hegység déli lejtőin nyáron

óriás énekeskabócák muzsikájában
gyönyörködhetünk, ami viszont tipikus
mediterrán rovarfaj (indikátorfaj). Az
épületekhez való közelség, illetve a
városi klíma a téli fűtés miatti hő-
veszteség miatt fontos, hiszen a fal kö-
zelébe telepített növények magasabb
hőmérsékleten élhetnek általa. Mielőtt
rátérnék az átteleltetés módszereire, ér-
demes megemlíteni, hogy milyen nö-
vényekről is van szó.                               ek

Nem csak kertészeknek

Egzotikus növények télen
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Focizz velünk, csat-
lakozz a Bikákhoz!

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.

December első hétvégéjén, Gö-
döllőn, Czene Attila, a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium sportért
felelős államtitkárának fővéd-
nökségével rendezték meg az el-
ső Tamburelló Európa-bajnoksá-
got. A férfiak mezőnyében hat,
míg a nők között öt nemzet mér-
te össze tudását.

A játék itáliai eredete tetten érhető volt
az eredményekben is, az Eb-n a női és a
férfi mezőnyben is olasz siker született,
a döntőben mindkét esetben a francia

csapatot múlta felül az olasz válogatott.
Nagy siker, hogy az erős női mezőny-
ben a magyar csapat meg-
szerezte a bronzérmet. A
férfiaknál ugyanez a spa-
nyol válogatottnak sike-
rült, míg a magyar csapat
az 5. lett.

A tamburello több száz
éves olasz eredetű sport,
ami már nemcsak Európa
számos országában, de
Brazíliától Japánig sok
más helyen is nagy nép-

szerűségnek örvend. Hazánkban is már
több éve folynak edzések az ország kü-
lönböző pontjain, Budaörstől Bakony-
bélig, újabban pedig már Angyalföldön
is, így már több száz gyerek és felnőtt
űzi rendszeresen ezt az izgalmas sportá-
gat. -ll-

Tamburelló – I. Európa-bajnokság

Olasz hegemónia, magyar bronz
November 28-án, Százhalom-
battán rendezték meg a Pest
megyei kézilabda Diákolimpia
VI. korcsoportos fiúk megyei
döntőjét. A fináléba került 4
csapat – köztük a Premontrei
Gimnázium csapata– körmér-
kőzésekkel döntötte el az első
hely sorsát.

Mácsár Gyula fel-
készítő tanár egy-
üttese, a tavalyi
évhez hasonlóan,
fegyelmezett, ki-
váló játékkal ismét
Pest megye bajno-
ka lett, és immár
másodszor képvi-
selheti megyénket
az országos elő-

döntőben.
Csapat tagjai: Téglás Levente, Pál
Áron, Demény Donát, Petrovics Pé-
ter, Tóth B. Ernő, Horváth Ádám, Dó-
zsa Balázs Hornyák Balázs, Szabó
Dániel, Herdovics Mihály, Éliás And-
rás, Ficsor Máté, Héthási Áron, Do-
hanics Pál, Mácsár Gyula (felkészítő
tanár), -li-

Diákolimpia – Kézilabda

Megyebajnok a Premis csapat

November közepén, a Postás
SE szervezésében utánpótlás
kupát rendeztek az akrobatikus
tornászok számára, immáron
13. alkalommal. Az Utánpótlás
Kupa az utolsó felkészülési ver-
seny volt idén és egyben lehe-
tőség arra, hogy versenyzői kva-
lifikálják magukat az Országos
bajnokságra.

Az eseményt, amelyen természetesen
a gödöllői Grassalkovich SE is képvi-
seltette magát, a Budapesti Torna Szö-
vetség képviselője, Szakály Ernő nyi-
totta meg. A Kőhler Ákos irányította
GSE hat egységgel vett részt a meg-
mérettetésen és két aranyat, egy ezüs-

töt, egy bronzérmet, illetve a két hato-
dik helyet szereztek.
Gödöllői csapatok eredményei:  
Gyermek korosztály fiú páros, 1. he-
lyezett: Szamosi András, Bán Antal
Balázs; Gyermek korosztály leány
hármas, 6. helyezett: Darabont Zsa-
nett, Szabó Csilla, Kőhler Kitti; Ser-
dülő II. korosztály leány hármas, 3.
helyezett: Oláh Luca, Papp Kinga, Al-
ton Sophie; 6. helyezett: Ilyés Zsanett,
Oláh Virág, Kasza Viktória; Serdülő I.
korosztály fiú páros, 1. helyezett: Za-
mecz Norbert, Varjú Dominik; Ifjúsá-
gi I. korosztály, leány hármas, 2. he-
lyezett: Szamosi Anikó, Tóth Anita,
Gerhát Laura      -ká-

Akrobatikus torna – XIII. Utánpótlás Kupa

Négy Grassalkovich SE érem

Újabb fordulót rendeztek az
utánpótlás futsal bajnokságban.
A Gödöllői Bikák U19-es és U16-
os csapatai ezúttal az MVFC-Be-
rettyóújfalu vendégei voltak a ke-
leti csoport 4. játéknapján, ahol a
házigazdák mellett, az Újszeged
és a Debrecen-Nyíradony voltak
az ellenfelek.

A torna rendszerű bajnokság újabb állo-
másán mindkét gödöllői csapat reme-
kül teljesített. Az egy évvel idősebbek-
nek kiírt bajnokságban szereplő U16-os
alakulat tartva jó szokását, ezúttal sem
kapott ki, így továbbra is 100 %-os mér-
leggel vezeti csoportját. Tóth László ta-
nítványai, a tavalyi, bajnoki címmel zá-
ruló évet is beleértve már 38 mérkőzés

óta veretlenek (36 győzelem, 2 döntet-
len).
A szintén többnyire fiatalabb átlag élet-
korú U19-es gödöllői gárda is jól szere-
pel csoportjában. Takó Csaba legényei
az ősszel kezdték meg futsalos tevé-
kenységüket, ennek ellenére négy for-
dulót követően a 2. helyen állnak a ke-
leti ötösben. 
A lebonyolítás értelmében, a három 5
csapatos csoportból a csoportok első két
helyezettje, valamint a két legjobb 3. he-
lyezett jut majd be az alapszakasz után a
legjobb nyolc közé. Az idei utolsó játék-
napon, december 18-án Nyíradonyba
utazik a Gödöllő mindkét csapata.
A Gödöllői Bikák U15-ös alakulata há-
rom fordulót követően a 3. helyen áll az
északi csoportban.

Futsal U17. keleti csoport, 4. játéknap
Gödöllői Bikák U16 – MVFC Berety-
tyóújfalu 2–0 (0–0) Gól: Józsa Tamás,
Tóth-Velez Valentin
Gödöllői Bikák U16 – Újszegedi TC
11–0 (8–0) Gól: Tóth Patrik (3), Józsa
Tamás (3), Tóth-Velez Valentin (2), Mé-
száros Dániel (2), Gyárfás Tamás 
Gödöllői Bikák U16 – Debreceni EAC-
Nyíradony 7–1 (2–0) Gól: Tóth Patrik
(3), Tóth-Velez Valentin, Nagy Barna-
bás, Husz Attila, Bali Dávid
Futsal U19. keleti csoport, 4. játéknap
Gödöllői Bikák – MVFC Berettyóújfalu
1–3 (0–2) Gól: Nagy Barna
Gödöllői Bikák – Újszegedi TC 9–2
(2–1) Gól: Somogyi Levente, Rózsa-
völgyi Dávid, Vörös Viktor (2), Krizsa-
nyik Kristóf (3), Farkas Péter, Nagy
Barna
Gödöllői Bikák – Debreceni EAC-Nyír-
adony 5–3 (2–3) Gól: Somogyi Levente
(2), Rózsavölgyi Dávid, Farkas Péter,
Krizsanyik Kristóf -li-

A TEVA-Gödöllői RC csapata a
Budapest SE vendége volt az el-
múlt fordulóban. Ludvig Zsolt ta-
nítványai egy öt szettes, drámai
csatát hozó találkozón maradtak
alul a városmajoriakkal szem-
ben, így nem sikerült a visszavá-
gás.

A végjátékok mérkőzése volt ez. Mind a
Gödöllő, mind a hazai BSE becsülettel
tette a dolgát és két azonos képességű
csapat közül végeredményben minden
egyes játékban az jött ki győztesen, aki
jobban tudott összpontosítani a szettek
végén. Az első játékot a TEVA-GRC
nyerte, de a folytatásban magukra talál-
tak a házigazdák és fordítani tudtak. A
negyedik szett aztán ismét a gödöllőieké
lett, így jöhetett az ötödik játszma. Az
idegek harcát végül a hazaiak bírták job-
ban, ezzel felülmúlva a TEVA-Gödöllői
RC csapatát.
Női NB I, Liga alapszakasz, 14. for-
duló: BSE – TEVA-Gödöllői RC 3:2 (-
25, 24, 23, -21, 11) Juniorok: 3:0

Diákolimpia – Törökös röpis si-
ker 

A Török Ignác Gimnázium VI. kor-
csoportos lány röplabda csapata a de-
cember 8-án, Szentendrén megrende-
zett Pest megyei döntőben 2. helye-
zést érte el és jutott be így, az orszá-
gos elődöntő selejtezőjére. 
A csapat tagjai voltak: Almási Ra-
móna, Dajka Dalma, Fekete Henriett,
Gelencsér Flóra, Kóczián Mária, Ko-
leszár Kitti, Kramer Vivien, Lados
Szilvia, Le Kim Evelin,Német Noé-
mi,Sándor Lilla. Testnevelő: Gőz Ti-
bor, edző: Szabados István -ll-

December első hétvégéjén a
Bocskai SE legkisebb kosarasai
Dunakeszin vettek részt
Mikulás Kupán. A BSE mi-
ni kosarasai nagy küzde-
lem árán hozták el az
aranyérmet és a vele járó
kupát. 

Babityné Kiss Lilla tanítvá-
nyai egy győzelmet és egy
döntetlent értek el a háromcsa-
patos tornán, ezzel nyerték a

kupát. A csapat legjobbja Kondrák
Misu lett, aki szintén egy kupát kapott.

Kosárlabda – Mikulás Kupa

Bocskais mini siker

Futsal – Utánpótlás bajnokság

Jól teljesítő fiatalok

A labdarúgó bajnokságok befe-
jeztével, a téli kupáké immá-
ron a főszerep, így van ez a gö-
döllői labdarúgásban is. Az
utánpótlás korosztályoknak
szervezett téli teremlabdarúgó
kupák november 26-án kez-
dődtek és a december 18-ai zá-
rásig 13 korcsoportban, össze-
sen 100 csapat méri, vagy mér-
te össze erejét.

A Közoktatási, Művelődési és Sport-
iroda Főmunkatársa Pánkar László,
a Sólyom Trans Kft vezetője Sólyom
Gyula, valamint a Football Factor
speciális focibolt  által támogatott ku-

pasorozatban a 2002-es korosztály
versengett először. Itt 8 csapat közül a
házigazda Gödöllői Sport Klub alaku-
lata a 2. helyet szerezte meg. Decem-
ber első hétvégéjén, a 2005-ös, a
2004-es és a 2003-as
korosztályoké volt a
küzdőtér. Előbbiben
12, míg az utóbbi ket-
tőben 8-8 csapat mér-
te össze tudását. Az
eredmény természe-
tesen másodlagos volt
a kicsiknél, ugyanis
minden egyes játékos
aranyérmet kapott (itt
amúgy a GSK csapata

5. lett). A 2004-nél a 7., míg a 2003-as
tornán a 4., illetve a 7. helyet szerez-
ték meg a gödöllőiek.

Az elmúlt hétvégén a 2000-es, a 
2001-es, az 1999-es korcsoportoké
volt a küzdőtér. A 2000-es csapat a 2.,
az egy évvel fiatalabbak a 7., míg a
99-es korosztály szintén a 2. helyen
zárta az egyaránt nyolccsapatos te-
remtornát. -ll-

Labdarúgás – Sólyom Trans és Football Factor kupák

Két második hely a mérleg

Továbbra is remekelnek a külön-
böző bajnokságokban a gödöllői
férfi asztaliteniszezők. Az NB II-
ben szereplő GEAC I. előbb Sze-
rencsen nyert 12:6-ra, majd hazai
pályán a Nyírbátor ellen 11:7-re,
ezzel továbbra is veretlenül ve-

zeti az Észak-keleti csoportot.

Az NB III-as GEAC kettő a listavezető
Tápiógyörgyétől ugyan kikapott 12:6-
ra, de Aszódon 13:5-re nyert, így 5. he-
lyen áll a közép csoportban a csapat.
A megyei A csoportban szereplő GEAC

III-as csapata Budaörsön sem kapott ki
(12:6) és továbbra is 100 %-os mutató-
val vezet kilenc fordulót követően. A
GEAC IV. Őrbottyánban nyert 18:0-ra
és szintén veretlenül (8 győzelem, 1
döntetlen) listavezető a megyei B-észa-
ki csoportjában, míg a GEAC ötös szá-
mú formációja a Tárnok kettővel ikszelt
(9:9) és 5. pozícióban van a déli csoport-
ban. A szintén itt verengő Gödöllői SK-s
fiatalok a 2. helyezett Gyáltól kaptak ki
ezúttal és állnak a tabella 11. helyén.   -ff-

Röplabda – A végjátékok döntöttek a Városmajorban

Ötszettes dráma, hazai öröm

2011. 12. 16. Péntek, 18:45 
TEVA-Gödöllői RC 

– UTE
SZIE sportcsarnok

NB. I. Női Röplabda 
15. forduló

Asztalitenisz – Jól ütik a labdát

Veretlenül az élen az NB II-ben
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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

A Magyar Kárpitművészek Egyesülete
és a Gödöllői Új Művészet 
Közalapítvány szervezésében

ÉVEK ÉS SZÍNEK 
című csoportos kiállítás 

A kiállítási anyag kibővült az Európai fé‐
nyei című, monumentális fali kárpittal.

Kiállító művészek: Balogh Edit, Baranyi
Judit, Benedek Noémi, Bocz Beáta, Bódis
Erzsébet, Csókás Emese, Farkas Éva, Fóris Katalin, Harmati Zsófia, Katona Szabó Erzsébet, Kiss
Katalin, Kneisz Eszter, Kovács Péter, Lencsés Ida, Pázmány Judit, Remsey Flóra, Szabó Verona, Tá‐
pai Nóra, Vajda Mária 

A kiállítás 2012. február 28‐ig látható, szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráig,  illetve előzetes
bejelentkezést követően, más napokon is.

GIM‐Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15‐17.
Telefon: 06‐28/419‐660; email: gimhaz@invitel.hu

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

December 12-19-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585. 
December 19-26-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-
243. 

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.

A hirdetésfelvétel nyitva tartása az ünnepi időszakban az alábbiak szerint módosul:
2011.december 20‐tól 2012. január 6‐ig zárva
2012. január 9‐ 13‐ig nyitva: 8.30‐tól 16.30‐ig.

Ezt követően a hirdetésfelvétel az eredeti nyitva tartás szerint működik. 

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

FIGYELJÜNK EGYMÁSRA!

Alpolgármesteri fogadónap

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy Pintér Zoltán alpolgármester

december havi fogadónapja
december 19-én 10-12 óra 

között lesz.

KORMÁNYABLAK
INTEGRÁLT KORMÁNYZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

Ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan már 61 féle ügyet intézhetnek egy ablaknál.
A 10 legnépszerűbb ügytípus a 61-ből:

Családtámogatás: ügyindítás minden gyermekvállalással és annak támogatásával kapcsolatos ügyben.
TAJ kártya és Európai Egészségbiztosítási kártya: ügyindítási lehetőség

Nyugdíjbiztosítás: egyes nyugdíjjal kapcsolatos ügyekben ügyindítás és tájékoztatás
Gyógyszertámogatás: méltányossági alapú segélyek iránti kérelmek átvétele
Fogyasztóvédelem: panaszok felvétele és tájékoztatás a fogyasztói jogokról

Fogyatékossági támogatás: kérelem átvétele és tájékoztatás
Építőipar: kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés

Céginformációk: cégadatok gyors és egyszerű hozzáférés
Parlagfű és növényvédelem: fertőzött ingatlan helybeni bejelentési lehetősége
Táboroztatás: bejelentéssel kapcsolatos tájékoztatás és bejelentések átvétele

Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak: 
2600 Vác, Dr. Csányi László krt.16. (Az Államkincstárral egy épületben) 

Ügyfélfogadási idő munkanapokon: 8-20 óráig

Hirdetmény – számítástechnikai eszközök eladása

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal felajánl eladásra leselejtezett, elavult –
működő, illetve működésképtelen – számítástechnikai eszközöket: moni-
torokat, számítógépeket, nyomtatókat szakértő által megállapított áron. 
Időpontja: 2011. december 16., péntek, 9-től 10 óráig. 
Helye: Polgármesteri Hivatal, Gödöllő, Szabadság tér 7., 3-as garázs
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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
*Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett férjem KELEMEN
ANDRÁS elhunyta alkalmából osztoztak fájdalmunkban, sírjára kos-
zorút, virágot helyeztek, utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család 

INGATLAN
*Gödöllőn a Szőlő u.-ban nagyon szép, egyedi bútorokkal teljesen fel-
szerelt tetőtéri lakás eladó! (Alacsony rezsi, zárt parkoló.) Ár:
12.000.000 kp. vagy 4 millió Ft kp. + hitel átvállalás (forint alapú fix
64.000/hó) Érd: 20-37-27-808 
*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.
*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.
*Gödöllőn gyönyörű környezetben, nagypolgári stílusú, újszerű állapotú,
duplagarázsos, 3 szoba +nappalis, duplakomfortos ház eladó  20-772-2429   
*Sürgősen eladó igényesen felújított, nagyon jó beosztású, egyedi fűtés-
mérős-szabályzós 45nm-es lakás Palotakerten. Iár 6,5MFt  20-772-2429
*János utcában teljesen felújított 1+2 félszobás téglalakás eladó. Iár
8,8 MFt  20-804-2102  WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*AKCIÓ! Most -1MFt, Új építésű, minőségi kivitelezésű, 1 szintes 2
szoba +nappalis ikerház 360nm-es telekkel, tárolóval érintkezve,
kulcsrakész ár 18,9 MFt  20-772-2429    
*Jó vétel! Kertvárosban 3szoba+konyha-étkezős, tégla, beton-
gerendás, kiváló állapotú kockaház, felújított fürdőszobával,
gyümölcsfás telekkel 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  WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*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
29MFt 20-772-2429      WWW.GODOLLOIHAZ.HU   
*Újfenyvesben 740nm-es összközműves építési telek eladó. Iár
11,9MFt 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 500 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  
*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. Iár:6,5 MFt 20-804-2102
*A központhoz közel jó állapotban lévő 114nm-es, garázsos családi
ház, szép 725nm-es sarok telken eladó!  20-944-7025
*Új építésű 1+2 félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy
terasszal eladók Iár:13,5MFt, utolsó darab! 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
*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

*Téglaépítésű házban, műanyag nyílászárós, felújított erkélyes 2
szobás konvektoros lakás eladó. Iár 10,9 MFt  20-804-2102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Gödöllőn Fenyvesben, 1340m2-es telken, masszív felújítandó csalá-
di ház 16MFt-os irányáron eladó! 20-539-1988
*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
*Gödöllőn a Királytelepen eladó tégla építésű családi ház. Előszoba, 2
szoba+ 1 félszoba, konyha, fürdőszoba, WC. Az ingatlan drótkerítéssel
körbekerített, előtte aszfaltozott az út. A telken veteményes található.
3500, Iá: 12,5 MFT 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
*Gödöllő Kertvárosának legkeresettebb részén, 750 m2-es,
örökzöldekkel beültetett ősfás saroktelken épült 110 nm alapterületű,
bővíthető (40 % beépíthetőség) családi ház garázzsal. 3 szoba, kony-
ha, kamra, fürdőszoba, wc, tároló. Szobákban parketta burkolat, többi
helyiség járólapozott. 3285, Iá: 30 MFT Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn eladó családi ház. Nappali étkezővel, konyhával+spejz, 2
szoba, fürdőszoba, WC, közlekedő. A házban kandalló fűt, de konvek-
torok is működnek. A telken található egy garázs, örökzöldek és
veteményes, a házhoz tartozik egy borospince. 3462, Iá: 26 MFT 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: 15,5 mFT. Érd: 28/411-
086 vagy 20/9194-870
*Antalhegyi dombon, panorámás 832 nm-es építési telek, sok-sok
örökzölddel, fenyővel, 24 méteres utcafronttal eladó. 3459, Eladási
ár: 12,5 MFT Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
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
*Gödöllőn eladó újépítésű, nappali + 2 szobás, első emeleti lakás nagy
terasszal 13,5 MFt. lipcsey.com. 30/6336110.
*Gödöllőn nappali + 2 szobás, sorházi, egyszintes lakás saját kerttel.
17,5 MFt. lipcsey.com, 30/6336110.
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

20/525-53-66, 70/381-76-9420/525-53-66, 70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.

A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT
ünnepi megjelenései

2011. évi utolsó megjelenés:
december 21. (Lapzárta 12.16.)

2012. évi első megjelenés:
január 18. (Lapzárta 01.13.)

Hirdetésfelvétel téli nyitva tartása:
2011. 12. 20. - 2012. 01. 06.-ig zárva.
Nyitás: 2012. 01. 09-én 8:30-kor
Ezután a szokásos nyitva tartási

rend szerint leszünk nyitva.
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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*Gödöllőn, sorházi otthon, nappali + 3 szobás , saját garázzsal, kert-
tel, terasszal. 20,5 MFt. lipcsey.com, 30/6336110.
*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 egyteljesen 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.
*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 
*Aszódon régi, téglaépítésű társasházban 128nm-es felújításra
szoruló lakás 2 bejárattal, saját kerttel sürgősen eladó. Ár mege-
gyezés szerint. Tel: 20/3532-516 
*Erdőkertesen eladó 870 nm-es építési telek új utca, új házak között
(22 m széles, 40 m mély). Iár: 5,5 M Ft. Tel: 70/224-7052 
*ÉPÍTÉSI TELEK! Gödöllőn, frekventált helyen 2.200 nm-es,
panorámás építési telek teljes közművel eladó. Ár megegyezés
szerint. Tel: 20/368-1710 
*Szent János utcában 2 szobás, déli fekvésű, konvektoros, kitűnő
állapotú lakás eladó. Iár: 11,2 MFt. 28/410-445 
*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 
*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  
*Gödöllőn családi ház telekáron eladó, ill. Kerepesen 3700 nm-es
telek, ami társasháznak is megfelelő. Iár: 8,5 MFt. Tel: 30/256-0145 
*Gödöllő központjában eladó egy 54 nm-es alapterületű hibátlan
állapotú, teljesen berendezett lakás kocsibeállóval, tárolóval.
16,2MFt. 70/364-4212 
*Domonyvölgyben, a horgásztó mellett 35 nm-es lakóépület eladó.
Érd: 70/226-9942, 28/418-360 
*Sürgősen eladó TÓALMÁSON családi ház. Iár: 6,3 millió. 3 szoba +
összkomfort. Rendezett udvar + garázs. 20/4826-394 

ALBÉRLET KIADÓ
*Kiadó Gödöllőn, a Palotakerten első emeleti, kétszobás, erkélyes,
teljesen felújított lakás. HÉV megálló, buszpályaudvar, vasútállomás a
közelben, lift van a házban. Tel.: 06-20/212-6315.
*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
*Palotakerten 1 szobás, földszinti lakás, butorozatlanul kiadó! Tel.:
30/843-6440
*Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es összkomfortos, különálló családi ház.
Tel.:20 986 4946
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*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 centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes családi házban, külön
bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos, bútorozott lakás /kábeltévé,
internet/ 50.000Ft+rezsi, egy havi kaucióval kiadó. 20/538-9543. 
*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 
*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 albérletbe kiadó!
Gödöllő Erzsébet parki HÉV-megállótól 5
percre. Tel: 70/619-9079, 30/418-7206 
*Gödöllőn, Palotakerten 56 nm-es 2
szobás földszinti panellakás egyetemisták-
nak bérletbe kiadó. Jól megközelíthető
HÉV-vel, busszal, vonattal. Ár: 40.000,-
Ft/hó +rezsi. Érd: 70/419-4563 
*János utcai50 nm-es 2 szobás, felújí-
tott, részben bútorozott, alacsony rezsijű
lakásba fiatal lány mellé nemdohányzó
albérlőtársat keresünk. Tel: 30/467-
3320, 20/490-7314 
*Kiadó hosszútávra külön bejárattal egy 30
nm-es kisház (szoba, konyha, fürdőszoba,
WC, terasz) Gödöllőn. Érd: 20/917-1828 
*Azonnali beköltözéssel bútorozott
albérlet kiadó Gödöllőn. Kaució nincs!
Érd: 20/221-6172 
*Kör utcában 1+2 félszobás, részben
bútorozott lakás havi 55.000,-Ft
+rezsiért igényesnek kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel: 20/242-
8859 
*Gödöllőn kiadó hosszútávra két szobás összkomfortos, teljesen
bútorozott családi ház. 50.000,-Ft/hó + rezsi. Tel: 20/3280-438 
*Kiadó hosszútávra 2 szobás ház Valkón: 40.000,-Ft/hó. Kaució
szükséges, a rezsi alacsony, buszmegálló 5 percre. Tel: 70/7035-179 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Gödöllő központjában 74nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel: 30/588-5889.
*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 
*Oktatóterem tanfolyamra, alkalmakra, akár órákra is kiadó Gödöllőn
a Központban. Tel: 70/433-5033 
*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 
*KIADÓ GARÁZSBEÁLLÓ a Remsey körúton. Tel: 30/201-7329 
*Gödöllőn, Dózsa György úti társasház zárt parkolójából nyíló 21 nm-
es garázs eladó. Tel: 20/946-2210 
*Gödöllőn a belvárosban minden igényt kielégítő 120 nm-es
panorámás, több helyiségből álló iroda hosszútávra kedvező áron
kiadó. Tel: 20/9443-356 
*Gödöllőn a RÉGI POSTA épülete kiadó. Tel: 20/93-54-687 
*Kazinczy körúton garázs kiadó. Érd: 70/224-7137
*Gödöllőn, jól megközelíthető helyen raktárak, irodák kiadók. Érd:
30/9519-566 
*Eladó 18nm-es acélszerkezetű MOBILGARÁZS Veresegyházon. A 2
részre tagolt építmény esztétikus lambéria borítású, fagerendázatú,
szigetelt. Elektromos hálózattal ellátott. Iár: 980.000,-Ft. Tel:
30/607-6913, 30/922-3355 
*GÖDÖLLŐN RAKTÁRHELYISÉG JÓ ÁRON KIADÓ A TESCO
KÖZELÉBEN. Tel: 70/542-5509 

*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 Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2 szobás,
felújított, hangulatos családi ház 550 nm-es,
ősfás saroktelken sürgősen eladó. Iár: 27,5 mFt.
*Az Öreg-hegy lábánál 2100 nm-es szép,
parkosított telken 1980-ban épült 165 nm-es,
kétszintes, 5 szobás családi ház, 230 nm-es
impozáns téli kerttel benne 50 nm-es úszóme-
dencével, 32 nm-es lakással eladó. Iár: 67 mFt.
*GÖDÖLLŐN, jól megközelíthető ipartelepen 357
nm-es, jó állapotú épület (13 iroda+ mellékhely-
iségek) 2000 nm-es telken eladó.  Iá: 31,5 m Ft. 



ÁLLÁS

*Gödöllői Társaság részmunkaidőben mérlegképes könyvelőt
keres. Jelentkezés fizetési igény megjelölésével rendezveny@
gmail.com, e-mail címre várjuk.
*Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:
20/9455-583.
*A Sziget Vendéglő pultus fiút felvesz. Csak gyakorlattal ren-
delkezők jelentkezzenek. Tel.: 20/3309-564.

*A Frédéric Chopin Zeneiskola pályázatot hirdet iskolatitkári
munkakör betöltésére, heti 40 órás, határozatlan idejű, közalkal-
mazotti 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.
*Értékesítési vezetőt keresünk. Feltételek: Kiváló kommunikációs
készség, minimum középfokú angol nyelvtudás, Excel és Word fel-
használói szintű ismerete. Juttatások: versenyképes fizetés, cafe-
teria, ingyenes nyelvtanulás, egyéb bónuszok. I.L.I. Kft , Gödöllő.
Jelentkezés kizárólag e-mailen: info@ili.hu 
*Gödöllői autószalon és szerviz autószerelő munkatársat keres.
Tel: 30/9968-228 szilbenkft@invitel.hu 

*Keresünk villamos ívvel és lánggal hegeszteni tudó központi
fűtésszerelőket. Bérezés megegyezés szerint. Érd: 70/537-2043 
*Műkörmöst keres szépségszalon, vállalkozóival. Tel:70/775-3255 
*Csömöri Auchanban lévő gyorsétterembe keresünk gyakorlattal
rendelkező PULTOSLÁNYT. Önéletrajzokat a pirok78@mailbox.hu
email címre várjuk. 30/927-7573 
*FODRÁSZT keres UNISEX Szépség Kuckó Gödöllőn, azonnali
kezdéssel. Kedvező fizetési feltételek. Érd: 30/375-4105 

*Keresem azt az egyedülálló vagy akár gyermekes hölgyet, aki
segítséget nyújtana idős anyukámnak, szállásért és ellátásért
cserébe! 20-333 1120

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.
*REDŐNYSZERVIZ – készítés – javítás + szúnyoghálók + har-
monika ajtók. 20/9-943-145
*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 

*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 
*VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek,
konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229 
*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201 
*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380 
*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 
*LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. Víz-, gáz-, fűtésszerelés,
dugulás elhárítás, bojler, mosógépjavítás, zárcsere és javítás,
burkolás. 70/201-1292 
*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, rec-
segés megszüntetése. Tel: 70/505-1177. 
*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 
*VILLANYBOJLER tisztítást, javítást és kisebb-nagyobb villany-,
illetve vízszerelést vállalok! Hétvégén is hívható telefonszámom:
06-70-585-5716
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gip-
szkarton 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.
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Az év végét általában mindenki nagyon várja.
Ez a pihenés, a család, az otthoni együttlétek
ideje és persze ez az ajándékozás időszaka is.
Ilyenkor, ha egy kicsit szemfülesek vagyunk,
sokat spórolhatunk egy-egy akcióval,
miközben izgalmas és hasznos ajándékkal
lephetjük meg magunkat, vagy családtag-
jainkat. Az Invitel ezekre az igényekre kínál
élményeket legújabb ajánlatával.

Biztosan sokan vannak, akik szívesen vásárolná-
nak egy megbízható netbookot, egy új monitor-
TV-t, esetleg egy igazán modern táblagépet vagy
ahogyan mostanában legtöbben nevezik,
„tabletet”. Ezeken az új eszközökön ugyanis tény-
leg nagyobb élményt nyújthat az internetezés, a
munka vagy a szórakozás, áruk azonban általában
nem olcsó. Az Invitel éppen ezért úgy döntött,
hogy november 1-jétől új akciót indít, amely
megkönnyíti, hogy egy-egy ilyen készülékhez
hozzájuthassanak az érdeklődők. A vállalat legú-
jabb ajánlatában új ADSL előfizetés mellé most
csupán havi 990 forintért választhatunk egy
Samsung HD Monitor-TV, egy DELL netbook
vagy egy HUAWEI táblagép közül.
Az Invitel egy speciális bérleti konstrukciót
dolgozott ki, amely során 24 hónapon át, 990
forintért használhatjuk a terméket, majd két év
után a használt eszközt visszaadhatjuk a
cégnek. Az akcióban akkor vehetünk részt, ha
választunk az 5, 10 vagy 15 megabit/secundum
sebességű lakossági ADSL előfizetési cso-
magok közül és 24 hónapos szerződést kötünk.
Az Invitel még egy wifi modemet is biztosít a
kedvezményes készülékek mellé, amellyel a
lakásból biztosan, de talán még a kertben
napozva is elérhetjük az internetet a netbookon
vagy az androidos táblagépen keresztül. A 990
forinton felül 4990 forintos egyszeri díjat kell

még fizetni az eszközökért akkor, amikor a futár
kiszállítja azt a megrendelő lakására.
Melyiket válasszuk?
Szeretné, ha a mozizás élménye a nappalijába
költözne, esetleg egy hordozható számítógépre
vágyik, vagy egy modern és könnyen használ-
ható androidos készülékre, amely a legkisebb
táskában is megtalálja a helyét? Akkor érdemes
átgondolnia az Invitel ajánlatát. Akár saját
használatra, akár ajándékként tökéletes választás
lehet bármelyik termék, a vállalat kíváncsian
várja, vajon melyik eszköz lesz a legnépszerűbb.
Az Invitel ajánlata azoknak is megoldást nyújt,
akik eddig nem interneteztek, mert nem volt
mivel. Most a netbook vagy a táblagép megold-
hatja ezt a problémát, hiszen ilyen konstrukcióban
tényleg csak ritkán lehet hozzájutni ezekhez a
kiváló minőségű árukhoz. Azoknak pedig, akik
már rendelkeznek internet előfizetéssel, most
érdemes lehet átnézni a régi szerződéseket és
meggondolni az Invitel ajánlatát.

Számoljunk együtt
Az ADSL előfizetés mellett a két év során a
választott készülékért csupán 23.760 forintot
(24 hónap x 990 forint) és az egyszeri 4990
forintot kell kifizetni, azaz összesen 28.750
forintért élvezhetjük a modern technológiát. A
bérleti konstrukció végén pedig az ügyfél dön-
thet akár úgy is, hogy újra bérli, és akár meg is
vásárolhatja a készüléket, ezt egyszerű megál-
lapodással rögzítheti az Invitelnél a 24 hónap
elteltével. Sőt természetesen még az is elképzel-
hető, hogy egy újabb hasonlóan kedvező Invitel
akcióban vesz majd részt. 
További részletekért kérjük, látogasson el
Telepontunkba, vagy érdeklődjön a 1288-as
telefonszámon, de tájékozódhat az Invitel hon-
lapján is a www.invitel.hu/valasszon címen.

Vajon melyik lesz a legnépszerűbb?
Monitor-TV, netbook vagy táblagép az Inviteltől új ADSL előfizetéshez
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*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, AMI-
LYET 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 GARAN-
CIÁT VÁLLALUNK! 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 VASÚTÁL-
LOMÁSSAL ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 13-0920-04. ESETLEG TELE-
FONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40 

*Angol középhaladó nyelvtanfolyam januártól: kedd-csütörtök:
17.00-18.30. Bekapcsolódási lehetőség működő csoportokba. Az első
alkalom felmérés, tehát ingyenes. Max 5 fős csoportok. További tan-
folyamok: www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.

*Veszélyben a félévi jegyed matekból, fizikából, kémiából?
Korrepetálásra van szükséged? Hívd Karcsi bácsit.  Magántanulók
vizsgára való felkészítését is vállalom. 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 

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

*SPANYOL nyelvtanulás kezdő szinttől a nyelvvizsgáig. Varga
Melinda: 20/442-1605 

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

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

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

*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 

*Eladó: nagyképernyős „ITT”-TV (15EFt). „S”-méretű új, világos
bőrkosztüm (20EFt). Női paróka +konty (5EFt), új fekete női
bőrdzseki „L”-s (15EFt), „M”-s bőrzakó (15EFt), hosszú női bőralj
42-s (8EFt). Bőr diplomata táska (8EFt), Solinger késkészlet bárd-
dal, grillollóval (15EFt). 20/358-5309 (este)

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szakü-
zletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: besz-
erelés, 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 

*1300 m3-s, 5 ajtós 97-s Suzuki Swift friss műszaki vizs-
gával eladó. Új gumi, új akkumulátor, téli gumi. Iár:
370.000,-Ft. Tel: 20/242-8859 

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

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

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

*2012 januárjától a CAVALETTA NŐIKAR várja soraiba új
tagok jelentkezését: az ének, mint művészeti tevékenység
és önkifejezési lehetőség mellett elkötelezett, komolyzene
iránt érdeklődő lányokat és asszonyokat. Érd: Kufferstein
Nelli +3620/5010-190 

*GYULÁN a Hőforrás Üdülőszövetkezetben üdülési jogomat
átadnám: 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 

*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

*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

*Keresem azt az egyedülálló vagy akár gyermekes hölgyet,
aki segítséget nyújtana idős anyukámnak, szállásért és
ellátásért cserébe! 20-333 1120

2011. december 14. Gödöllői Szolgálat 15

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
70/383-1922, 20/525-5366, 70/381-7694. E-mail: kisgyorgy.tibor@lapterjeszto.hu, info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: DECEMBER 21. 
Megfejtés: 100 éve született hazánkfia az amerikai újságírás legrangosabb kitüntetésének alapítója. Az elismerés neve és
alapítójának szülővárosa a fő sorokban olvasható.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Gergely Péter, Szent János u.38.,
Nyáriné Újvári Terézia, Kaffka M. u. 5. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Tóth Károly László, Szent János u.
36.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Nagy Sebestyénné, Nagy‐
várad u. 17.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Sali Sándorné, Szent János u. 16., Sziklai Istvánné, Palota‐
kert 2. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Bobos Józsefné,
Batthyány u. 136., Mikó Gyuláné Bethlen G. u. 65.


