
Régi hagyományok elevenednek fel,
karácsonyi versek, dalok csendültek
fel Gödöllő főterén az elmúlt hét vé-
gén is, a Gödöllői Advent program-
sorozatának részeként. A város isko-
láinak műsorai mellett a Club színház
és a Cantus Ludus énekegyüttes prog-
ramja  tette ünnepibbé a készülődést,
állított meg bennünket, segített né-
hány percre elfeledni a mindennapi
nehézségeket és ráérezni a karácsony
valódi tartalmára.

Az idei évben hagyományteremtő
szándékkal, a városi oktatási intézmé-

nyek, kulturális csopor-
tok közreműködésével
életre hívott rendez-
vényt nagy érdeklődés
kísérte, s bizonyára az
ünnep előtt, december
23-án is sokakat vonz
majd a záró rendezvény:
16 órától a Szironta
Csengettyűegyüttes,
majd Madarász Miklós
és társulatának „Sza-
bad-e bejönni ide betle-
hemmel” című műsora,
valamint a vásár látvá-
nyosságai mellett állat-
simogató várja a gyere-
keket, felnőtteket, hogy
lélekben is felkészülje-
nek a karácsonyra.

Bár az adventi ren-
dezvények december
23-án véget érnek, bí-
zunk benne, hogy mindeközben sike-
rül feltöltekezni azzal a szeretettel és
békével, ami a karácsony előtti na-
pokat jellemzi, s ezek elegendő tarta-

lékul szolgálnak majd a következő
esztendőre is!

Valamennyi munkatársunk nevé-
ben, minden kedves olvasónknak ál-

dott békés karácsonyi ünnepeket és
boldog, eredményekben gazdag új
esztendőt kívánunk!
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Karácsonyi hangulat a szívekben is

Ünnepre készülünk
Már csak néhány nap, és itt a
karácsony. Az elmúlt hetekben
városunk ünnepi díszbe öltö-
zött, s az idei advent során nem
csak a karácsonyfa alá és az
ünnepi asztalra valókból nyújt
városunk rendkívül széles vá-
lasztékot az itt élőknek és az
ide látogatóknak, hanem azok-
ból a programokból is, amik se-
gítenek lélekben is felkészülni
a Megváltó megszületésére.
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A hagyományoknak megfelelően lapunk
ebben az esztendőben is évértéklő inter-
jút készített városunk polgármesterével,
dr. Gémesi Györggyel. (2. oldal)

Nagy sikerrel mutatta be „Berukkoltam
és a császárt szolgálni” című új műsorát a
Gödöllő Táncegyüttes vasárnap a Művé-
szetek Házában. (5. oldal)

A Pest Megyei Önkormányzat legjobb fel-
nőtt sportolónak Deák Nagy Marcellt vá-
lasztotta, míg a megye legjobb testnevelője
Gadanecz György lett. (8. oldal)
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13 990
(6 163 Ft/kg)

2 990 F
(33 Ft/tablett

8 000 Ft
(16 000 Ft/l)

6 400 Ft 
(12 800 Ft/l) 

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

Ft 
(33 Ft/tabletta) 

2 490 Ft 
(28 Ft/tabletta) 

1. 12. 01-31-ig, ill. a készlet erejéig érvényesek!  képek csak illusztrációk. A
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GEAC-arany
A Gerevich Aladár Nemzeti
Sportcsarnokban rendezték az
elmúlt hétvégén a vívó orszá-
gos bajnokság záró fegyverne-
meit. A GEAC férfi kardcsapata
szenzációs vívással aranyér-
mes, ezzel országos bajnok
lett.

A hétvégén – a tőr és a kard – négy
csapatküzdelmét bonyolították le, ez-
zel zárult a bajnoki sorozat, amely a
kardozók egyéni versenyével már
szeptember 24-én, a cataniai világbaj-
nokság előtt elkezdődött. A párbajtő-
rözők egyéni és csapatküzdelmeit
múlt vasárnap, illetve hétfőn rendez-
ték, december 17-én, szombaton a tő-
rözők léptek pástra egyéniben.

(folytatás a 8. oldalon)
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A hagyományoknak megfelelő-
en lapunk idén is elkészítette ka-
rácsonyi évértékelő interjúját vá-
rosunk polgármesterével, dr. Gé-
mesi Györggyel, akit ebben az
esztendőben Benedek Krisztina
kérdezett.

– Polgármester Úr! Az elmúlt év igen
mozgalmas volt a város életében. Ma
már nem csak Magyarországon, ha-
nem elmondhatjuk, egész Európában
jól cseng Gödöllő neve. Hogyan em-
lékszik vissza az uniós elnökségre?
Mit hozott ez az üléssorozat nekünk,
gödöllőieknek?

– Így, lassan fél évvel az uniós elnök-
ség vége után, még ma is hihetetlennek
tűnik, hogy ebben a városban jártak Eu-
rópa vezető politikusai, és hozták meg
az Európai Unióval kapcsolatos nagyon
komoly és súlyos döntéseket. A város
minden nap szerepelt ez alatt az idő alatt
az európai és a világsajtóban. A kastély
képe, Gödöllő neve és a döntések együt-
tese alkotta azt a folyamatos információt
a világ részére, amiben azért mi is benne
voltunk. Hogy mit hozott ez a városnak?
Elsősorban nem pénzt, nem aktuális for-
rásokat, hanem lehetőséget a jövőt ille-
tően azzal, hogy a város neve ismerté
vált. Amikor Brüsszelben járok, mai na-
pig is többször hallom azt, hogy Gödöl-
lő, illetve „Godollo” – és megköszönik
ezt a fél esztendőt. Az elnökség fél éve
alatt került megrendezésre az ASEM
csúcstalálkozó (Ázsia–Európa külügy-
miniszteri találkozó) – és ez volt a leg-
nagyobb rangú rendezvény. Ennek kere-
tein belül ültettünk japáncseresznyefá-
kat az Alsóparkba, meghívtuk azon or-
szágok nagyköveteit, akik az ASEM-
találkozónak részesei. Ők egy-egy fát
ültettek el szolidaritásként, ami éppen
akkor Japánban történt. Ezt nagyon szép
gesztusként értékelték a japánok.

Itt került megrendezésre a pénzügy-
minisztereknek a tanácskozása. Akkor
volt éppen Portugália bajban. Azóta na-
gyon sok ország van sajnos bajban, de a
portugáliai megoldást, azt a gödöllői
megoldásnak szokták emlegetni. Vagy
megemlíthetjük a védelmi miniszterek
találkozóját, ahol itt volt a NATO főtit-
kára, és ahol pont a líbiai forradalom ki-
robbanása kapcsán kellett állást foglalni,
és ez is megint itt dőlt el. A Régiók Bi-
zottságának elnökségi tagjaként meg-
hívtam a Régiók Bizottsága elnökségét
és EPP-frakcióját egy kétnapos ülésre.
Nagyon jó dolgokról tudtunk tanács-
kozni. Brüsszelben, a Régiók Bizottsága
épületében pedig egy kiállítás keretein
belül mutatkozott be Gödöllő, ahol az
uniós elnökségi helyszíneket, a város ér-
tékeit tudtuk bemutatni, és egy kis kul-
turális műsorral is kedveskedtünk. Ez a
kiállítás elvándorolt a testvérvárosaink-
ba is. A fél év zárásaként pedig egy
testvérvárosi fesztiválnak tudtunk ott-
hont adni. Erre pályázati kereteken belül
találtunk forrást, és Gödöllő testvérváro-
sai kulturális program keretein belül
tudtak nekünk gödöllőieknek és egy-
másnak is bemutatkozni. Itt voltak a
testvérvárosok polgármesterei, egész
komoly diplomáciai értéke volt ennek
az együttlétnek. A fesztiválon belül al-
kalmat tudtunk arra keríteni, hogy az Al-
sóparkban a testvérvárosainkról egy-
egy sétányt nevezzünk el, majd avattuk
fel a testvérvárosi irányjelző táblákat,
amin rajta van mindegyik testvérváros,
és az is, hogy milyen messze van Gö-
döllőtől. Ennek kapcsán szeretném is-
mét megköszönni Gödöllő városának,
hogy segített abban, hogy jó házigazdák
lehettünk, és ezzel is emeltük az uniós
elnökség rangját és fényét.

– Az elnökség alatt városunk kultu-
rális csoportjai is bemutatkozhattak.

Gödöllőn mindig is fontos volt a kul-
túra támogatása, és talán elmondhat-
juk, hogy a város egyre nagyobb
hangsúlyt helyez rá. Idén barokk évet
rendezett a város. Hogyan értékeli en-
nek a sikerét?

– Mária Terézia 260 évvel ezelőtt lá-
togatott Gödöllőre, Grassalkovich I. An-
tal, a kastély építtetője pedig 240 éve
halt meg. Ennek kapcsán határoztuk el,
hogy ebben az esztendőben, rájuk is em-

lékezve a barokk kultúrának igyekszünk
otthont adni, és az összes kulturális cso-
port részvételével sikerült ezt a több
mint harminc rendezvényt lebonyolíta-
ni, amivel szintén ki tudtunk lépni a vá-
ros határain kívülre. Azt gondolom, az,
hogy a látogatottsága ezeknek a rendez-
vényeknek nagyon nagy volt, hogy egy
picit meg tudtuk pezsdíteni az idegen-
forgalmat, hogy a kultúra kapcsán a sa-
ját csoportjaink aktív részvételével el
tudtunk jutni az ország és Európa más
pontjaira ezekkel a programokkal, ez
önmagáért beszél. Ennek kapcsán került
Gödöllőre a Mária Terézia-szobor, al-
kották meg a Mária Terézia és a Grassal-
kovich tortát. Nagyon szép üzenete volt
ennek az esztendőnek, hogy a gödöllői
kulturális műhelyek és csoportok együt-
tes döntésének volt az eredménye egyik
vagy a másik rendezvény. Nagyon jó
volt a látogatottság, teltházas rendezvé-
nyek sorozatának voltunk tanúi, és en-
nek a sikernek a következtében arról
döntöttünk, hogy a következő esztendő-
ben is kulturális tematikus év formájá-
ban igyekszünk összehangolni a kultu-
rális műhelyeknek a munkáját. Együtte-
sen erősebbek vagyunk, és azt határozta
el ez a kis csapat, hogy 2012-ben a „Hí-
res hölgyek Gödöllőn” című tematikus
év kerül megrendezésre. Összeálltak a
programok, természetesen benne lesz
Mária Terézia és Erzsébet királyné, de
sokan mások is – például Blaha Lujza,
Léda, vagy a művésztelep női alkotói –
akik Gödöllőhöz valamilyen formában
kötődnek, és általában a hölgyek, akik
az életünk meghatározó részét mégis-
csak kitöltik. 

– A város képe is jelentős változá-
son ment át. Elkészült az új főtér, és a
Norvég Alapnak köszönhetően szám-
talan műemlék, köztük – ahol most
beszélgetünk – a Királyi Váró is.

– A fejlesztések befejezése, illetve le-
bonyolítása volt a harmadik nagy kihí-
vás ebben az esztendőben. Ennek kere-
tein belül ez a fantasztikus épület is fel-
újításra került. Nekem ez azért is jelent
többet az átlagosnál, mert 14 és 18 éves
korom között, amikor Aszódra jártam
gimnáziumba, nem kevés időt töltöttem
itt el. Mi diákok, együtt vártuk a vona-
tot, nagyon hideg volt, bár volt itt egy
cserépkályha, amit időnként befűtöttek.
De ez a változás, ami ezzel az épülettel
történt, az maga a csoda. Fantasztikus
környezet, fantasztikus miliő! Azt gon-
dolom, hogy üzenetértékű mindenki szá-
mára, és újabb lehetőség részben a kul-

turális, részben a turisztikai terek bővíté-
sére. A Norvég Alapból finanszíroztuk
az Alsópark fősétányának felújítását, az
új Világfa felépítését, az Erzsébet-park,
az Erzsébet-szobor felújítását, vagy pél-
dául a máriabesnyői templom mellett lé-
vő filagória, és a körülötte lévő park fel-
újítását. Tehát számos más fejlesztés is
megvalósult, ami még komplexebbé tet-
te ezt a hihetetlen dinamikus fejlesztési
ütemet, és amivel a város képe, közössé-
gi terei nagyon sokat változtak. És per-
sze a főtér is, ami most már nem csak új-
donságként van jelen a város életében,
hanem belaktuk. Úgy mondtam az át-
adó ünnepségen, hogy ez tulajdonkép-
pen a város nappalija. Találkoznak itt
felnőttek, fiatalok, nem gödöllőiek is,
programoknak tudunk otthont adni. A
Múzeumok Éjszakája jó példa arra,
hogy egyszerűen megtelt ez a hatalmas
tér, mondhatjuk úgy is, hogy teltházas
volt ez a rendezvény. Betölti ma már azt
a szerepet Gödöllő életében, amit az el-
képzelések szerint vártunk. Ezzel párhu-
zamosan a Művészetek Háza is elké-
szült. Az uniós elnökség sajtóközpontja
volt, ma már újra a kultúra fellegvára.
Azt gondolom, hogy aki járt benne, és
megnézett egy-egy programot, az szíve-
sen visszatér. Nem csak azért, mert ma-
gas színvonalú kultúrával tudjuk segíte-
ni a közösségteremtést ennek a háznak a
keretein belül, hanem azért, mert pél-
dául van egy nagyszerű kávézója, ami
szintén egy újabb helye az emberi kap-
csolatok bővítésének.

– Említette az Alsópark felújítását.
Minket, gödöllőieket nagyon érdekel,
hogy mi lesz a Testőrlaktanya sorsa.

– Nagyon szeretnénk, hogy ha felújí-
tásra kerülne, de egyelőre nem látom en-
nek a forrását. Nem nagyon látszanak
olyan pályázatok, amikre most lehetne
pályázni. Bízom benne, hogy sikerül va-
lami olyan megoldást találni, ami az eh-
hez szükséges forrást előteremti. Nem
feltétlenül pályázat. Önkormányzati
pénz valószínűleg csak nagyon korláto-
zottan fog rendelkezésre állni, viszont
elképzelhető olyan intézet, vagy alapít-
vány ide telepítése, aki a felújítási költ-
ségeket vállalja, és részben mondjuk az
épületet használja. Ma még, ezzel kap-
csolatban konkrétum nincs.

– Az idei év tehát sok pozitívumot
hozott. A Magyar Önkormányzatok
Szövetsége elnökeként sokat hallot-
tuk Önt nyilatkozni az önkormányza-
tiság védelméért, vagy az iskolák ön-
kormányzati kézben maradásáért.
Mi várható ön szerint jövőre? 

– Itt egy picit fáj a szívem, mert nem
sikerült az, amit szerettem volna. Ma
már a döntések után vagyunk: az önkor-
mányzat nem lehet az iskola fenntartója,
csak üzemeltetője az új törvény alapján,
s ez azt fogja jelenteni, hogy gyakorlati-
lag a szakmai munkába, az intézmény-
vezető kiválasztásába, a szakmai költsé-
gek összeállításába, a kultúrát és a spor-
tot iskolába integráló programokba nem
vehetünk részt. Marad az üzemeltetés,
amennyiben a város kéri. Az üzemel-
tetés saját forrásból, ez fogja jelenteni
nyilván a mosdó kitakarítását, a mesze-
lést, és adott esetben a homlokzat felújí-
tását. Kikerül a város mindennapi életé-
ből az iskola, és ez óriási veszteség nem
csak Gödöllőnek, minden településnek.
Nagyon-nagyon sok pénzt öltünk az in-
tézmények felújításába. Ez a városnak
iszonyatos költsége volt, és azt gondo-
lom, hogy ha ez most elkerül, mint tulaj-
don – márpedig a nemzeti vagyonról
szóló törvény alapján úgy tűnik, hogy a
feladatellátáshoz szükséges intézmény-
rendszert is az állam államosítani fogja
– akkor egy hatalmas nagy veszteség éri
a várost! Nem szólva arról, hogy mond-
juk a Damjanich iskola felújítását bi-
zony hitelből valósítottuk meg, ami után
nagyon komoly ÁFA-befizetésünk volt.
És miközben mi még törlesztjük az
adósságot, már a vagyon, és a tulajdon
sem lesz itt. Ezt nem lehet elfogadni!

Bármennyire is lezárult a törvény vitája,
és a módosító javaslatok elfogadásán is
túl vagyunk – mégis azt gondolom,
hogy tovább kell küzdenünk azért, hogy
ha valaki tudja működtetni az iskoláját,
hogy ha valaki eddig bebizonyította,
hogy jó helyen van az ő kezében az is-
kola működtetése, akkor azt visszakér-
hesse. A Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége az elmúlt hónapokban az aktivi-
tásai kapcsán az önkormányzati törvény
módosításával kapcsolatos kérdéseket
fogalmazott meg. Ez részben érinti Gö-
döllőt, ilyen például a járási hivatalok
visszaállítása, ami mint elv, nem elfo-
gadhatatlan, hiszen a kormányhivata-
lok, mint területi államigazgatási szerv,
és a járási hivatalok, mint térségi állam-
igazgatási szerv, azt gondolom az állami
feladatok ellátására alkalmas lehet, ha
az jól van előkészítve, és jól fog működ-
ni. De fél év alatt ezt nem lehet megcsi-
nálni. Gyakorlatilag a tervek alapján
2012 közepétől, legkésőbb végén ezek-
nek már működő hivataloknak kell len-
ni. Gödöllő önkormányzatánál negy-
vennégyezer ügy van egy évben. Ezek-
nek az ügyeknek az átvételére, a folya-
matos kezelésére ennyi idő egy ilyen át-
adás-átvétel kapcsán nem elegendő. Azt
gondolom, az lehetett volna egy kom-
promisszum, hogy öt, hat, év alatt kive-
zetni a mostani rendszert, és beintegrál-
ni egy újba. A harmadik ilyen nagyon
lényeges dolog, amiben nem értettünk
egyet: ez pedig a 2000 fő lakosú telepü-
léseknél a polgármesteri hivatalok meg-
szűnése. Ennek pénzügyi hozadéka
nincs, kb. egymilliárd forint, viszont
2500-nál több települést érint. És ez azt
jelenti, hogy azokon a kistelepüléseken,
kisközösségekben nem lesz meg a meg-
szokott szolgáltatás, s ennek következ-
tében ezeknek a településeknek a lakói
másodrendű állampolgárok lesznek.
Úgy tűnik számomra, hogy a kistelepü-
lések felszámolása megkezdődött, an-
nak ellenére, hogy – az én véleményem
szerint – a magyar kistelepülési rend-
szer, az a magyar kulturális örökség ré-
sze. Ott még, a kisiskolákban, a kiskö-
zösségekben, megvannak azok a hagyo-
mányok, emberi kapcsolatok, ami a
nagyvárosban már gyökértelenné válik
s elvész, teljesen felszámolódik. Ott
még van valami gyökere a magyar nem-
zeti értékeknek. Azt gondolom, ennek a
felszámolása nagyon nagy hiányt fog je-
lenteni a magyar önkormányzati életben
és a magyar nemzetstratégia tekinteté-
ben is.

– Az évzáró beszélgetésből termé-
szetesen nem maradhat ki a sport
sem. Gödöllő pályázott a Világjáté-
kok megrendezésére 2017-ben. Mi-
kor várható döntés, és milyen sport-
fejlesztések várhatók?

– Ez megint egy hatalmas előrelépés
volt ebben az esztendőben, hogy össze-
állt a világjátékokra való pályázat. Ugye
ez a nem olimpiai sportágaknak a világ-
méretű megmérettetése, ami mindig az
olimpia után egy esztendővel kerül
megrendezésre. Én, mint a Nemzeti
Sportszövetség elnöke, kezdeményez-
tem, hogy ezt a pályázatot adjuk be. Eh-
hez persze kellett a Magyar Olimpiai
Bizottság támogatása – kell a kormány
támogatása és kell a rendező város tá-
mogatása, az pedig Budapest. Abba si-
került kis gödöllői lobbit bevinni, Buda-
pest és Gödöllő pályázott együttesen. A
pályázat beadásra került, itt volt a szem-
lebizottság, megfelelőnek ítélte meg a
helyzetet, tehát Magyarország erre a
nagy világversenyre alkalmas, erre a fel-
tételek adottak. Nem kerül annyiba,
mint egy olimpia, nem kell új létesítmé-
nyeket építeni, hanem a meglévőkre te-
lepítik rá. Hihetetlen nagy média vissz-
hangja van, és nagyon sokan jönnek
majd, kísérők, látogatók az események-
re. Január közepén lesz a döntés Lau-
sanne-ban. Ott még egy prezentációt
kell bemutatnunk a döntőbírók előtt. Ezt
követően, másnap lesz egy sajtótájékoz-

tató keretén belül az eredményhirdetés.
Ha ezt sikerül elhozni Magyarország-
nak, akkor egy óriásit léptünk előre,
mert én nagyon szeretném, hogy Ma-
gyarország rendezzen olimpiát valami-
kor, de erre most nincs esélyünk.

– Tavaly ilyenkor Gödöllő elnyerte
a Városimázs Díjat, ami azt jelenti,
hogy rólunk jelent meg a legtöbb po-
zitív hír. Most pedig a gödöllői honlap
nyerte a minőségi díjat. Fontos az
állandó versenyzés? 

– Ha tőlem kérdezi, aki harminc évet
töltöttem el a páston és versenyző vol-
tam: persze, hogy fontos a versenyzés.
Az minden nap arra késztet bennünket,
hogy ott legyünk a csúcson egyik vagy
másik műfajban. Ez pedig a kommuni-
káció, ahol ezeket a díjakat adják. Akár
a honlap, vagy a városimázs is arról
szól. Szerintem, hogy ha nem foglalko-
zunk elég magas színvonalon ezzel a
kérdéssel, akkor bármit csinálhatunk,
nem vagyunk ott az emberek előtt. A
nyilvánosság, az átláthatóság, az infor-
máció átadás, az ebben a világban elen-
gedhetetlen. És ezt minél magasabb
szinten űzi valaki, nagyban tudja segíte-
ni, az ő munkájának elismertségét. Bár-
mennyire dolgozhat jól egy település,
mehet jól a gazdasága, fejleszthet, csi-
nálhat nagyon jó rendezvényeket, ha ezt
nem tudják az emberek, és ezek a kom-
munikációs csatornák nem működnek –
legyen az bármelyike ezeknek –, akkor
hátrányt szenved el. Fontos, hogy jól le-
gyenek megtalálva az arányok, mert ha
túlzott a kommunikáció, és nincs mö-
götte teljesítmény, akkor a lufi kidurran
előbb-utóbb. De, ha jók az arányok, ak-
kor azt gondolom, hogy elérte azt a cél-
ját, hogy egy nagyon jó bemutatkozása
a településnek létrejöhet. Szerintem Gö-
döllő ezért is kapta ezeket a díjakat, mert
ezeket az arányokat jól találta el, és ma-
gas színvonalon tudta közvetíteni a vá-
rosról a történéseket és a várossal kap-
csolatos információkat.

– Közeledik a karácsony, és hama-
rosan átlépünk 2012-be. Mit gondol,
mire számíthatunk, hogyan fogunk
élni az új esztendőben?

– Sajnos, erre a kérdésre túlságosan
optimistán nem tudok válaszolni. Lát-
juk, hogy elég komoly bajok vannak. Is-
mert a nemzetközi és a hazai problémák
sorozata, egzisztenciális problémák,
szociális problémák és a gazdasági és
pénzügyi világ válságos helyzete. Eb-
ben a környezetben nem tudunk hatal-
mas nagy terveket szőni jövőre. A város
a koncepciójában megfogalmazta, hogy
az eddig elért szolgáltatásokat szinten
kell tartani, s ebből ne vegyünk vissza.
Sajnos itt az iskola tekintetében változá-
sok lesznek 2013-tól, és erre fel kell ké-
szülnünk. Minimális fejlesztést azért
meg tudunk valósítani, de igazán az a
lendület, az a dinamika, ami a 2011-es
esztendőt jellemezte, ez most egy kicsit
lassúbb lesz. Lehet, hogy nem is baj, le-
het, hogy egy kicsit érdemes ilyenkor
azokkal a kérdésekkel foglalkozni, ami
a mindennapi életünket teheti komforto-
sabbá és biztonságosabbá és a későbbi-
ek során erőt gyűjtve, majd a 2013-14-
es esztendőben, nagyobb lendülettel, új-
ra nekifogni a város fejlesztéséhez. Eb-
ben a nehéz helyzetben még fontosab-
bak az emberi kapcsolatok. Talán így,
karácsony tájékán egy picit költözhet
béke a szívünkbe. Egy kicsit lehet a lel-
künket is megtisztítani, és egy kicsit ki-
rekeszteni ezt a kicsit zavaros és feszült
világot. Azt kívánom mindenkinek,
hogy ez legyen igazán az ünnep köz-
pontjában. Természetesen nem megfe-
ledkezve arról, hogy a karácsony az a
Megváltó megszületése, és a Megváltó
megszületésén keresztül az új élet kez-
dete, és ez a bensőséges, szeretetkapcso-
lat legyen az ünnep központjában. Ezek-
kel a gondolatokkal kívánok mindenki-
nek áldott karácsonyt, és nagyon boldog
új esztendőt!

(k.j.)

Európa megismerte Gödöllőt
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Január 3.: A Királyi Kastély díszter-
mének előterében kiállították az EU-
elnökség tiszteletére a Herendi Porce-
lángyárban készült vázát.
Január 14.: Megkezdődtek az EU-s
elnökségi események városunkban.
Január 22.: Hadháziné Szabó Margit
író, újságíró és dr. Lábadi Károly nép-
rajzkutató részesült a Gödöllő Kultú-
rájáért Díjban.

Január 30.: Második alkalommal ren-
dezték meg a Téli Szarvasgomba Ünne-
pet.
Február 18.: A kajakos Janics Natasa, a
tornász Berki Krisztián, és a kick-boxos
Jároszkievicz Krisztián holtversenyben
lett az év sportolója a Nemzeti Sport-
szövetség gödöllői gáláján.
Február 25.: A hagyományos gödöllői
sportdíj átadó ünnepségen az év spor-
tolója díjat Deák Nagy Marcell kapta, az
év edzője Benkő Ákos lett.
Február 25.: EU 2011 Gödöllő: Az
Informális védelmi miniszteri ülésen
részt vett Anders Fogh Rasmussen
NATO-főtitkár is.
Március 1.: Elhallgatott városunk
közkedvelt rádiója, a RádióAktív 93,6.

Március 3-4.: Gödöllőn tanácskozott az
Európai Unió Régiók Bizottságának
(COR) elnöksége (Bureau), valamint a
bizottság néppárti (EPP) frakciója.
Március 5.: Hivatalosan is megnyílt a
Barokk Év Gödöllőn. A nyitónapon a
Városi Múzeum kiállítás megnyitója
mellett bemutatták az emlékév tiszte-
letére kibocsátott bélyeget és borítékot,
a Mária Terézia és a Grassalkovich An-
tal tortákat, és a kastélyparkban ünne-
pélyesen átadták a királynő egészalakos
bronz szobrát.

Március 15.: „Gödöllő Városért” ki-
tüntetést kapott Hegedűs Lajos, a
TEVA Zrt. vezérigazgatója, Tóth Csa-
ba rendőr alezredes, rendőrségi főta-
nácsos és a Gödöllői Értékvédő Köz-
hasznú Egyesület.
Március 19.: Gémesi Györgyöt válasz-
tották a Magyar Olimpiai Bizottság
egyik alelnökének.
Április 8-9.: EU 2011 Gödöllő: Gazda-
sági és pénzügyi miniszterek informális
ülése zajlott a Királyi Kastélyban
Április 9.: A VI. Országos Népzenei
Versenyen első helyezést ért el a gö-
döllői Cilibri és Cibri énekegyüttes.

Április 12.: 1901-es és 1964-es kelte-
zésű időkapszulákat találtak Erzsébet
királyné szobrában.
Április 14.: EU 2011 Gödöllő: Európai

Unió–Egyesült Államok bel- és igaz-
ságügy-miniszteri találkozóra került sor
a kastélyban.
Április 17.: A Gödöllői Bikák futsal
csapata NB II-es bajnok lett.
Április 20.: Benkő Ákos a GEAC at-
létikai szakosztályának vezetője a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság Fair Play-élet-
műdíját kapta.

Április 30.:A Barokk Év Gödöllőn ren-
dezvénysorozat keretében nyílt meg a
GIM-házban a Barokk kert című ki-
állítás.

Május 7.: A Gödöllői Értékvédő Köz-
hasznú Egyesület, a Magyar Madártani
Egyesület gödöllői csoportja és a Dam-
janich iskola közös rendezésben ünne-
pelte Madarak és Fák Napját az Alsó-
parkban.
Május 8.: Átadták a Norvég Alap támo-
gatásával megújult Grassalkovich-fila-
góriát.
Május 11.: Nagy érdeklődés közepette
nyitották meg Brüsszelben a Gödöllőről
szóló fotókiállítást.
Május 12.: EU 2011 Gödöllő: Európa-
Kína csúcstalálkozó volt a kastélyban.

Május 14.: Nagy siker volt a Gödöllői
Lokálpatrióta Klub által szervezett ke-
rékpártúra a Hungaroringre.
Május 19.: Átadták a Norvég Alap tá-
mogatásával felújított Erzsébet-parkot,
Erzsébet királyné szobrot és barokk
Kálváriát.

Május 27.: Jótékonysági koncertet tar-
tottak a Japánban történt földrengés ál-
dozatainak megsegítésére a kastély
lovardájában. Ezt megelőzően került sor
arra a jótékonysági akcióra, aminek so-
rán az ASEM (Ázsia-Európa találkozó)
országok képviselői 50 darab japán-
cseresznyefát ültettek el az Alsópark-
ban.

Május 28.: Magyar bajnok lett a
Gödöllői Bikák U15-ös csapata.
Június 6.: Befejeződött az Egyesített
Szociális Intézmény Idősek Otthona
épület-átalakítási és komplex akadály-
mentesítési projektje. 
Június 2-3.: EU 2011 Gödöllő:

Iszlám‐keresztény‐zsidó párbeszéd kon-
ferencia zajlott.
Június 6-7.: EU 2011 Gödöllő: megtar-
tották az ASEM (Ázsia-Európa) kül-
ügyminiszteri találkozót.
Június 11.: Reflexiók barokk kertre
címmel képzőművészeti kiállítás nyílt a
GIM-házban.

Június 11-12.: Nagy sikerrel mutatták
be Galuppi: A falusi kávéház című víg-
operáját a Barokk Színházban.

Június 12.: A Gödöllői Barokk Év
rendezvényeinek egyik kiemelkedő ese-
ménye volt az Antal-napi vigasság a
kastélyban.
Június 14.: Gödöllő Gyermekeiért,
Ifjúságáért díjat kapott: Pásztor Ferenc-
né, Némedy Zoltánné, Thuróczy Erzsé-
bet.
Június 14.: Átadták Horthy Miklós kor-
mányzó bunkerét a királyi kastélyban.

Június 18.: Óriási érdeklődés mellett
adták át a Norvég Alap támogatásával
megújult Királyi Várót.
Június 18.: Hatalmas sikerrel zárult a
Múzeumok Éjszakája gödöllői prog-
ramjai, melyen közel 6000 vettek részt.

Június 19.: Markó Béla író, költő,
műfordító, az RMDSZ egykori elnöke,
a román kormány miniszterelnök-
helyettese kapta a Magyar Szabadságért
Díjat
Június 24.: EU-s záróünnep is volt a
XXI. Magyar Szabadság Napja az alsó-
parkban.

Június 25.: Testvérvárosi fesztivált
rendeztek a megújult Főtéren, melyen
Gödöllő valamennyi testvértelepülése
részt vett; emellett felavatták a testvér-
városok oszlopát, valamint az alsópark-
ban a testvérvárosi sétányokat.

Június 29.: Gödöllő Egészségügyéért
Díjat kapott: Samu Jánosné szociális
gondozónő, Dr. Oraveczné Dr. Kiss Éva
diabetológus főorvos és a Kossuth Lajos
utcai Bölcsőde Szakmai Közössége.
Július 4.: Elhunyt Habsburg Ottó,
Gödöllő Város Díszpolgára.
Július 19.: Befejeződött a Mezőgaz-
dasági Biotechnológiai Kutatóközpont
épületének energetikai felújítása.
Július 24.: A GEAC atlétája, Deák

Nagy Marcell junior Európa-bajnoksá-
got nyert Tallinnban.
Augusztus 6-7. és 13-14.: A Barokk hét
a Barokk Évben rendezvénysorozat ré-
szeként tartották a „Barokk vásár és
hangulat” elnevezésű rendezvényt a vá-
ros piacterén és a királyi kastélyban.

Augusztus 19.: Megnyílt a XIV. Gö-
döllői Nyári Tárlat, melyen több mint 60
alkotó mutatta be munkáit.
Augusztus 20.: Az ünnepi megemlé-
kezésen a Főtéren bemutatták a Gödöl-
lőről készült imázsfilmet.
Szeptember 2.: 100 évvel ezelőtt ezen a
napon indult útjára a „Kismuki”; ezért
emléktáblát avattak a Testvérvárosok
útján.
Szeptember 10-11.: Rengeteg érdek-
lődő, remek hangulat jellemezte a Bel-
városi Napok rendezvényeit.

Szeptember 11.: Nagy sikerrel ren-
dezték meg a VIII. Állatvédelmi Napot.

Szeptember 13.: Turnhoutban meg-
nyílt az a fotókiállítás Gödöllőről, ami
már több testvérvárosunkat (Valdemo-
ro, Beregszász , Dunaszerdahely, Zen-
ta), valamint Brüsszelt is megjárta.
Szeptember 23.: Átadták a Gödöllő
Vállalkozója Díjakat. A kitüntetettek:
Patócs László és Szabó László.
Szeptember 24.: Óriási sikert, hatalmas
érdeklődést hozott a megrendezett IV.
Vadásznap a királyi kastélyban.
Szeptember 26.: Új, állandó tárlattal
bővült a gödöllői kastély. A kiállítás az
európai uniós forrásból felújított Gizel-
la-szárnyban kapott helyet.

Szeptember 30.: Közös szervezésű
konferencián ünnepelte szeptember 30-
án a Helyi Önkormányzatok Napját a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
és a Települési Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetsége.
Szeptember 30.-október 2.: Borhét-
vége és szarvasgomba napokat tartottak
városunkban.
Október 2.: Az Erőszakmentesség
Világnapja Gödöllőn programja sok
érdeklődőt vonzott a Főtérre.
Október 7.: Négynapos látogatást tett
Gödöllőn holland testvérvárosunk,
Wageningen delegációja abból az alka-
lomból, hogy a két település 20 éve

létesített egymással testvérvárosi kap-
csolatot. Egy holland-magyar konferen-

cia mellett számos kulturális programon
is részt vettek a vendégek.
Október 12.: A Királyi Váróban
aláírták  az Európai Gazdasági Térség
(EGT) és a Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok újabb időszakáról szó-
ló megállapodásokat. A mintegy 43
milliárd forint értékű szerződések a ma-
gyar–norvég együttműködés szempont-
jából kiemelt fontosságú kezdeménye-
zések támogatását teszik lehetővé.

Október 15.: Új időszaki kiállítás nyílt
a Városi Múzeumban.
Október 19.: Uniós támogatással épül
meg a P+R és B+R parkoló –130 milliós
fejlesztés a gödöllői vasútállomáson.
Október 20.: Gödöllőt és történetét
bemutató fotókiállítás nyílt a Budapesti
Városvédő Egyesület központjában.
Október 27.: Elhunyt Remsey András
grafikus, festőművész.
Október 29.: Körösfői-Kriesch Aladár-
díjat kapott Lázárné Nagy Andrea, a
Chopin Zeneiskola tanára.
November 12.: Hazám díjat kapott
Pécsi Ildikó, Gödöllő Város díszpol-
gára.
November 19.: Átadták a Szabadság
úton lévő megújult Civil Házat.
November 25.: 100 éves a gödöllői
HÉV. A jubileum alkalmából az ön-
kormányzat és a Gödöllői Értékvédő
Közhasznú Egyesület emléktáblát
helyezett el a Szabadság téri megálló
épületének falán, a Királyi Váró épü-
letében pedig időszaki kiállítás nyílt.

November 26.: Spanyolországi testvér-
városunkban, Valdemoróban új utcát
avattak, amit Gödöllőről neveztek el.
December 2.: Építészeti Nívódíjat ka-
pott a Zöld Óvoda.
December 2.: Az Év Honlapja pályáza-
ton az Önkormányzatok és települések
kategóriában a Gödöllői városi honlap
Minőségi díjat nyert.
December 3.: A 30 éves fennállását
ünneplő Gödöllő Szimfonikus Zenekar
jubileumi koncertjével véget ért a Ba-
rokk Év rendezvénysorozat.
December 4.: A Nemzeti Együvé Tar-
tozás Napja alkalmából ünnepi műsort
tartottak a városi könyvtárban.
December 6.: Gödöllőre hozták a ma-
gyar EU-elnökség herendi vázájának
pontos másolatát.

December 9.: Megnyílt Boda Anikó
kiállítása a Városháza folyosógalé-
riáján.
December 9.: A Királyi Várónál fel-
avatták a világ első női arcmásával dí-
szített villanymozdonyt, melyen Erzsé-
bet magyar királyné látható.

December 10.: Megnyílt a Főtéren az
Adventi Vásár. 
December 11.: Gödöllőre érkezett a
Betlehemi láng.

Ez volt 2011 – Gödöllőn
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Családi erőforrás központ

Támogatja a képviselő-testület a Má-
riabesnyői Római Katolikus Egyház-
község által benyújtásra kerülő “A
családi közösségi kezdeményezések
és programok megerősítése” című pá-
lyázatot. A pályázat általános célja a
családhoz, a gyermekekhez a gyer-
mekvállaláshoz kapcsolódó társadal-
mi viszonyulás általános javítása, a
családi élettel kapcsolatos negatív je-
lenségekkel szembeni megelőzés
megvalósítása. A besnyői egyház-
község az önkormányzattól korábban
használatba adott megüresedett álta-
lános iskola épületben tervezi
létrehozni a családi erőforrás köz-
pontot.    

Gödöllői műtárgyak New
Yorkban

Négy műtárgy és öt fotó lesz látható a
gödöllői művésztelepnek a Gödöllői
Városi Múzeumban őrzött anyagából
a New York-i The Museum of Mo-
dern Art (MoMA) jövő évi Century of
the Child: Growing by Design (A 
gyerek évszázada: a formatervezés
kezdeti nehézségei), 1900-2000 című
kiállításán. Egy svéd formatervező,
Ellen Key jelentetett meg egy köny-
vet A gyerek évszázada címmel, és ez
adja a kiállítás kiinduló gondolatát is.
A XX. század az az időszak, amikor
nagyobb figyelem fordult a gyermek
felé a jog, a pszichológia, a nevelés,
az egészségügy, a művészet és szá-
mos egyéb területen.
A gödöllői művésztelep tevékenysé-
gében központi szerepet játszott a
család, a gyermek, számos fiatalt áb-
rázoló festmény, grafika, ifjak szá-
mára készült iparművészeti termék
(játék, ruha) található a gödöllőiek
hagyatékában. Ebből az anyagból vá-
logatott a New York-i bemutatóra
Juliét Kinchin, a kiállítás kurátora.
Az angol művészettörténész, aki né-
hány éve dolgozik a New York-i mo-
dern művészet múzeumában, jól is-
meri a Gödöllői Városi Múzeum kép-
ző- és iparművészeti anyagát. Az el-
múlt években többször kutatott Gö-
döllőn, meglátogatta a 2001-es cen-
tenáriumi kiállítást, majd 2008-ban a
Toroczkai Wigand Ede kiállítást.
A képviselő-testület engedélyével
Kriesch Laura 1919-ben készült hím-
zett mellénye, az 1911-ben készült
Arabella királyné című festménye,
Mihály Rezső Bariék kalandja a Nagy
Világban című 1910-ben megjelent
mesekönyve és  Vaszary János 1905-
ben készült Mézeskalácsos szőnyeg
című munkája továbbá öt fotó utazik
a tengeren túlra.
Természetesen a New York-i The Mu-
seum of Modern Art fizeti a kölcsön-
zés felmerülő költségeit.

Egyebek II.

Pecze Dániel sportügyi tanácsnok
(Gödöllői Lokálpatrióta Klub) az
Egyebek napirendi pont keretében tá-
jékoztatást adott az önkormányzat se-
gítségével a látványsportágak gödöl-

lői klubjai által elért kiemelkedő pá-
lyázati sikerekről. 
A Gödöllői Kézilabda Club 16,3
millió, a Gödöllői Sport Klub 154,4
millió, a Bocskai SE 54 millió forint
támogatásban részesül a városban
működő cégek társasági adójából.
Összesen tehát 224,7 millió forinttal
bővül a városi sport finanszírozása,
ami az éves önkormányzati támogatás
ötszöröse! Pecze Dániel köszönetet
mondott a város címzetes főjegyző-
jének a pályázatok elkészítéséhez
nyújtott segítségért. Örömteli, hogy
egyik pályázatot sem küldték vissza
hiánypótlásra az érintett sportági
szakszövetségek. S mivel a négyéves
fejlesztési koncepciókat is elfogad-
ták, amíg ez a támogatási lehetőség
él, az egyesületek minden évben pá-
lyázhatnak ezekre a forrásokra.  
A Gödöllői Sport Klub esetében 57
millió forint fordítható az utánpótlás
nevelésére, közel 92 millió forintból
új, nemzetközi szabványméretű mű-
vüfes pályát alakítanak ki a Táncsics
Mihály úti sportközpontban A képvi-
selő hozzátette, a GSK labdarúgó
utánpótlás szakosztálya Pest megyé-
ben a legnagyobb. 273 taggal az NB
I-es Diósgyőri VTK szakosztálynál is
több fiatalt tanít futballozni.

Egyhavi jutalom

Egy havi munkabérüknek megfelelő
jutalmat állapított meg a képviselő-
testület a polgármesternek, az alpol-
gármestereknek, a VÜSZI, a Kalória,
Művészetek Háza, a Távhő Kft. és a
Piac Kft. ügyvezető igazgatóinak.  

Deák tér: társasházak
lesznek

Társasházakká alakítja az önkor-
mányzat a tulajdonában lévő Deák
Ferenc tér 1-2-3. szám alatti három
épületet. Mint ismert, ezekben a város
2002-2003-ban 43 bérlakást építtetett
a Gazdasági Minisztérium Széchenyi
Terv pályázati rendszerében nyújtott
támogatás felhasználásával. 
A támogatási szerződés alapján 20
éves időtartamra a Magyar Állam ja-
vára elidegenítési és terhelési tilalom
került bejegyzésre az ingatlan-nyil-
vántartásban. 
A Deák Ferenc tér 1. szám alatti épü-
letben a lakásokon kívül 8, a 2. számú
épületben pedig 4 gépkocsi tároló is
létesült, kizárólagos önkormányzati
költségviselés mellett. A támogatással
nem érintett gépkocsi tárolók forga-
lomképessé tétele az épületek társas-
házakká történő alapításával valósít-
ható meg. 

***
A képviselő-testület a jövő év végéig
meghosszabbította a Deák Ferenc téri
garázsok bérleti szerződéseit és elren-
delte a Deák Ferenc téri üres, illetve
év közben megüresedő garázsok bér-
bevételi lehetőségének nyilvános
meghirdetését a Gödöllői Szolgálat
újságban, a www.godollo.hu web-
lapon, valamint a Városháza hirdető-
tábláján. Bérleti szerződés 2012. de-
cember 31. napjáig szóló időtartamra,

a jelenlegi 9.000 Ft/m2/év díjtétel
alapulvételével köthető.

Jövő évi díjak

A képviselő-testület rendeletben ál-
lapította meg a gyermekétkeztetés
jövő évben érvénybe lépő napi térítési
díjait. Ez együttesen tartalmazza a 10
százalékos nyersanyag norma eme-
lést és az ÁFA 2 százalékos emelését.
A bölcsődei étkeztetésért fizetendő
térítés díj 377 Ft/nap, az óvodai 378
Ft/nap, a napköziotthonos iskolai 526
Ft/nap lesz – ezek tartalmazzák a
tízórait, az ebédet és az uzsonnát. A
gimnáziumi ebéd térítési díja 348
Ft/nap lesz.  

***
A települési szilárd hulladék ke-
zelésével kapcsolatos díjak a jövő
évtől 5,5 százalékkal emelkednek. A
szolgáltató Zöld Híd Régió Kft. tulaj-
donosa, az Észak-Kelet Pest és Nóg-
rád Megyei Regionális Hulladék-
gazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás döntése sze-
rint a kft 2012-re legfeljebb a hul-
ladékgazdálkodási szakterületre vo-
natkozó éves infláció mértékéig kor-
rigálhatja árait. A díjemelés ezt nem
éri el és egyéb többletköltségeket sem
érvényesít a Zöld Híd Régió Kft. 

Többet kap a Volánbusz

A képviselő-testület decemberi ülé-
sén három előterjesztés is foglalko-
zott a helyi autóbusz-közlekedéssel.
A döntéshozók határozatban nyilat-
koztak arról, hogy a képviselő-tes-
tület Gödöllő  város  területén  a helyi
közösségi  autóbusz közlekedést köz-
szolgálati   szerződésben   foglaltak
szerint   2012.   január  1-jétől   de-

cember   31-ig folyamatosan fenntart-
ja. Erre azért van szükség, mert az
elmúlt évek tapasztalata szerint az il-
letékes szaktárca az önkormányzati
költségek enyhítésére pályázatot szo-
kott kiírni a helyi közösségi közle-
kedés normatív támogatására. A tá-
mogatás igénylésének feltétele a
szóban forgó nyilatkozat.

Az önkormányzat évek óta folyama-
tosan fenntartja a helyi menetrendsz-
erinti autóbusz közlekedést és ez egy-
re nagyobb anyagi megterhelést jelent
a város számára. 
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a
másik döntés, a Volánbusszal kötött
szerződés 2012. évi módosítása. Az
önkormányzati hozzájárulás havi 260
ezer forint plusz ÁFÁ-val meg-
emelkedik, 6 millió 927 ezer forint
plusz ÁFÁ-ra nő.
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A Nemzeti Kulturális Alap Mozgókép
Szakmai Kollégiuma az „art” mozihá-
lózat digitális fejlesztésének támogatása
érdekében szerver beszerzésre kiírt pá-
lyázata keretében Gödöllő Város Ön-
kormányzatának 4.000.000 Ft támoga-
tást ítélt meg (pályázati azonosító:
1005/128). A Polgármesteri Hivatal
még decemberben megindítja a közbe-
szerzési eljárást, hogy minél hamarabb
megvalósulhasson a Gödöllői Városi
Filmszínház fejlesztése.

A Gödöllői Városi Filmszínház, azaz a
gödöllői mozi Pest megye egyik utolsó
mozija, városunkon kívül már csak
Cegléden és Szentendrén van ilyen szó-
rakozási lehetőség. A helyi lakosok mel-
lett rendszeres látogatják a környékbeli
települések lakói is. 
A gödöllőinek, ami 2005. január else-
jétől a mozgókép hatóság által besorolt
art moziként üzemel, 2010-ben közel
20.000 látogatója volt, ami jól mutatja
életképességét.
Annak ellenére, hogy az elmúlt években
országos szinten több art mozi is bezárt
(Vác, Hatvan, Dunaújváros, Sopron,
Szekszárd), Gödöllőn 2010-ben az üze-
meltető növelni tudta a nézőszámot. 
A Gödöllői Városi Filmszínház igyek-
szik minden réteg igényeit kielégíteni,

figyelembe veszi a helyi szokásokat, és
ehhez mérten alakítja műsorát. Havonta
átlag 150 vetítést tartanak, melyben a
családi és gyermekfilmek mellett nagy
hangsúlyt kapnak a művészi alkotások
és a magyar filmek.  
A digitalizálás lehetővé teszi a mozi szá-
mára, hogy premier időszakban, Buda-
pesttel egy időben jusson a filmekhez és
ugyanolyan színvonalon, de a helyi
pénztárcákhoz igazodó árakon tudja le-
vetíteni a filmeket.
Mindemellett a meglévő analóg vetítő-
rendszer továbbra is üzemben marad,
hogy a csak 35-ös kópián elérhető fil-
mek vetítésére továbbra is legyen le-
hetőség.

***
A Gödöllői Városi Filmszínház fej-
lesztésére az idén másodszor nyert pá-
lyázatot az Önkormányzat, novem-
berben a Nemzeti Erőforrás Minisztéri-
um pályázatán szerepelt eredményesen.
A két – egymást kiegészítő – pályázat
eredményeként valósítható meg a mo-
ziban a digitális vetítésre történő átállás.
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Novemberben elköltözött a
máriabesnyői kis posta. A lé-
tesítmény új helyszínen, mind-
össze pár percre a régitől, a 
Szabadság út 179. szám alatt
várja az ügyfeleket, teljes körű
postai szolgáltatással. 

A helyiek körében korábban is rend-
kívül kedvelt volt a területen lévő postai részleg, nemcsak a munkavégzés ma-
gas színvonala játszott ebben szerepet, hanem a posta barátságos, családias
hangulata is. Az új épületben magasabb színvonalú ügyintézésre van lehetőség,
emellett az ügyféltér is megújult, a korábbinál sokkal kényelmesebb környezet
fogadja az itt dolgozókat és az ügyfeleket egyaránt.

A létesítmény Gödöllő – Máriabesnyő posta néven működik, hétfőtől péntekig:
8-12 óráig, valamint 12.30.- 15.30.-ig tart nyitva. jk

2012. január 1-jén lép hatályba a nem-
dohányzók védelméről szóló törvény
módosítása, amely megtiltja a dohány-
zást a zárt légterű helyiségekben. A do-
hányzás számára kijelölt helyek kivéte-
lével tilos dohányozni a közterületnek
minősülő gyalogos aluljárókban, zárt
légterű közlekedő összekötő terekben,
játszótéren, illetve azok 5 méteres kör-
zetében, valamint a közforgalmú vasúti
szolgáltatás nyújtására szolgáló létesít-
ményekben, területeken (például pe-
ron), a közösségi közlekedési eszközök
megállóiban, várakozóhelyeinél (példá-
ul buszmegálló), illetve ezek 5 méteres
körzetén belül sem. Ezen felül a helyi
önkormányzat rendeletben egyéb köz-
területet is nemdohányzónak nyilvánít-
hat. A dohányzási tilalom közforgalmú
intézmények nyilvánosság számára
nyitva álló zárt légterű helyiségeire, a
munkahelyek zárt légterű helyiségeire,
valamint helyi, helyi érdekű és helyközi
közösségi közlekedési eszközökre, a
menetrend szerint közlekedő személy-
szállító vonatokra is vonatkozik.

Így 2012. január 1-jétől a munkahelye-
ken és a közforgalmú intézményekben
nyílt téren kijelölt helyen engedhető
csak meg a dohányzás. Ezeken a
(beleértve a szórakoztató, vendéglátó
szolgáltatást nyújtó szolgáltatókat is) vi-
szont ki kell jelölni és fenn kell tartani
nyílt légterű helyet a dohányzók szá-
mára (kivéve, ha az üzemeltető, mun-
káltató nemdohányzó intézménnyé
nyilvánítja a helyet vagy tűzvédelmi,

munkabiztonsági előírások nem enge-
dik azt). Ez a dohányzóhely nem lehet
az intézmény bejáratától számított 5 mé-
teren belül, kivételek ez alól a szórakoz-
tató, vendéglátóhelyek. Itt kijelölhető 5
méteren belül is abban az esetben, ha
annál távolabb nem állnak fenn a do-
hányzóhely kijelölésének feltételei. 

Jövő évtől sem zárt, sem nyílt légtérben
nem jelölhető ki dohányzóhely a közok-
tatási intézményben, a  gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézményben, vala-
mint   a pszichiátriai intézeteket kivéve,
az egészségügyi szolgáltatónál.

Az új szabályozáshoz kapcsolódik a
„Ne szívj tovább kampány”, aminek so-
rán több lépcsőben tájékoztatják az em-
bereket az új szabályozásról, a türelmi
időszakban ki kell helyezni a tiltó és fel-
világosító táblákat. Az, aki megszegi a
szabályozást, 50 ezer forintig terjedő
büntetésre számíthat, az egyes intéz-
mények szabálysértés esetén 1-2 millió
forintra is bírságolhatóak. jb

Noha minden évben bővelkedik a város karácsonyi ünnepségekben, már hagyományként tartották de-
cember 16-án este a választókörzeti karácsonyt Pintér Zoltán alpolgármester, önkormányzati képviselő
szűkebb pátriájában, a 7. választókörzetben.

A Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme idén is megtelt az érdeklődőkkel és ünnepelni vágyókkal. Az estet Pintér Zoltán
nyitotta meg Szűcs Lajos olimpiai bajnok labdarúgóval. Őket követte az est meglepetés vendége, Oszvald Marika, Jászai
Mari-díjas színművész, operetténekes, aki produkciójával azonnal parázs hangulatot varázsolt. Természetesen a rendezvény
főszereplői a gyerekek voltak, stílusosan a körzet két oktatási és nevelési intézményéből, a Szent János utcai Óvodából, valamint
az est helyszínéül szolgáló Petőfi iskolából. Dr. Pappné Pintér Csilla óvodavezető és Gubáné Csánki Ágnes igazgató „gyer-
mekei” remek programmal szórakoztatták a közönséget. A hangulatot csak fokozta Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész, Gö-
döllő Város díszpolgára 13 fős iskolai kórusával előadott karácsonyi éneke. Zárásként egy igazi, előre nem tudott meglepetés-
ként szolgált az iskolával szemben élő Lévai Mihálynak és feleségének dédunokája, Samuka, aki kisgyermek mivolta ellenére
egy gyönyörű verssel ajándékozott meg mindenkit. Az karácsonyi rendezvényről hazainduló emberek apró, kis kedves, tárgyi
ajándékot is kaptak, amelyet az iskola tanulói készítettek. Az eseményen részt vett Gémesi György polgármester is.

Képviselő-testületi döntések

Karácsony a választókörzetben is

Nem csak Gödöllőt szolgálja ki a mozi

Fejlesztés pályázati forrásból

Új helyre költözött a máriabesnyői posta

Januártól életbe lép a szigorú törvény

Zárt helyen rágyújtani tilos!



2011. december 21. Gödöllői Szolgálat 5Kultúra

Sokaknak legnagyobb örö-
meik közé tartozik, ha szinte
eggyé olvadhatnak egy  hófe-
hér tájjal, ha mindenről megfe-
ledkezve élvezhetik a lesiklást
egy hófedte, meredek hegyol-
dalban. 

Nálunk túl sok terep, alkalom nem kí-
nálkozik rá, hogy igazán kivegyük
részünket a síelés élményéből. A sí-
sport szerelmesei ezért, hacsak tehe-
tik, szerét ejtik, hogy eljussanak kül-
földi síparadicsomokba, a szomszé-
dos országok közül Ausztriába, Szlo-
vákiába, Szlovéniába, de messzebbre
is, Lengyelországba, Bulgáriába,
Svájcba, Franciaországba, Olasz-
országba, vagy akár a kontinensünk
legmagasabb hegységén, az Alpokon
túl, a Pireneusokba, annak országai-
ba, Andorrába, Spanyolországba. 

Az útra kelőknek feltétlenül ajánl-
hatjuk, hogy jó előre tanulmányoz-
zák, s vigyék is magukkal a Síelés
Európában című kötetet. Útikönyv?
Szakkönyv? Mindkettő. Ha például a
Lavinaveszély című fejezetet nézzük,
az utóbbi. A Mit vigyünk magunkkal?
fejezet kérdésére adott tanácsok is
akár életmentők lehetnek.
Tervezés, Szállás, A modern síelés

története, Lejtők, ahol a madár se jár,
Tíz kultikus útvonal, Sírégiók – ezen
általánosabb ismertetések után közel-
ről is betekintést nyerhetünk a síelők
számára számításba jöhető egyes he-
lyek viszonyai közé. 
Chamonix. A könyvet a 103. oldalon
kinyitva rátalálunk, azért lapozgattam
előszeretettel oda, hozzá, mert Cha-
monix-ról láttam már korábban léleg-
zetelállítóan szép képeket. Mint meg-
tudjuk: a Mont Blanc lábánál, egy 12
kilométer hosszú gleccservölgyben
fekszik. Biztosan iszonyú drága hely,
tételezzük fel máris, de a leírás meg-
nyugtat: a város és a környező kisebb
falvak szállásai közül a szűkebb költ-
ségvetésből gazdálkodók számára is
akad választék. A heti síbérlet kettő és
háromszáz euró közötti összegbe ke-
rül, a napi negyven, ötven euróba. 
De ne legyünk anyagiasak, legyünk
költőiek, mint Dan Eugan amerikai
extrém síelő, akinek vallomását idé-
zik: „Chamonix a világ leglátványo-
sabb síterepe. Minden évben, amikor
itt síelek, újra és újra megtapaszta-
lom, hogy milyen apró és jelentékte-
len teremtmény is az ember a termé-
szet roppant méreteihez képest…”

Nézzük még az ismerősebb neveket.
Gastein, Semmering Ausztriában, 

Tátralomnic, Donovaly Szlovákiá-
ban, Davos Svájcban…
Zakopane Lengyelországban. Itt már
voltam téli időszakban, nem síeltem,
de olvasom, hogy a sípályák „rövidek
és egyszerűek”. Azonkívül „A he-
lyiek mindig” alcím alatt: „Nagyon
örülnek a magyar vendégeknek.” „A
helyiek soha”: „Nem fáznak, mert
mindig jól fel vannak öltözve…”
Elmondhatjuk, ez „A helyiek mindig”
és „A helyiek soha” eligazítások a
legkedvesebbek, a legszellemeseb-
bek. Alkalmazkodjunk a helyiekhez!
Éljen Európa! Ahol úgy létezhetünk,
mint egy nagy család, síterepről sí-
terepre, vagy akármilyen más tere-
pekre vándorolva. 
(Gabriella Le Breton és Matt Barr:
Síelés Európában)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Gyönyör a hóban

Igazi különlegességgel, közös
hangversennyel köszönti az új
évet a Gödöllői Szimfonikus Ze-
nekar és a Hot Jazz Band. Január
7-én és 8-án a Művészetek Háza
színpadán a múlt század 20-as
éveitől a 60-as évekig terjedő ze-
nei palettájáról szólaltatnak meg
jónéhány slágert. 

A népszerű újévi koncertek minden esz-
tendőben különleges zenei élménnyel
szolgálnak. Nem lesz ez másként idén
sem. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar
szereti kipróbálni magát különböző ze-

nei területeken, s erre remek alkalom
lesz a januári hangverseny, ami jelentős
részben a Hot Jazz Band-re épül. Önálló
és közös produkciókat egyaránt hallhat
majd a közönség, sőt, a népszerű jazz

együttes legújabb, „Halló! Halló!” című
lemezéről is felcsendül majd néhány
dal.

Bernstein és Gershwin muzsikája
mellett ezen a két estén többek között
Fényes Szabolcs, Eisemann Mihály,
Horváth Jenő és Seress Rezső örökzöld
slágerei adnak garanciát a kellemes
kikapcsolódásra. A népszerű dalokat a
Hot Jazz Band dolgozta át szimfonikus
zenekarra.

Az újévi koncertek népszerűségét jól
mutatja, hogy a szombati előadásra már
elfogyott a jegyek nagy része. A korábbi
évek tapasztalatai alapján, érdemes volt

tehát egyből két előadást tervezni. Így,
akinek szombatra már nem jut jegy,
vasárnap még eltölthet egy kellemes es-
tét a Hot Jazz Band és a Gödöllői Szim-
fonikus Együttes előadásán.                    jk

Mozart művei csendültek fel
december 17-én este a Gö-
döllői Művészetek Háza és a
Szimfonikus Zenekar Alapít-
vány közös szervezésében
megrendezett hangversenyen,
a Remekművek Gödöllőn kon-
certsorozat második előadá-
sán. A négy hangversenyből
álló bérletsorozatot a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar fennál-
lásának 30. évfordulója alkal-
mából indították el. 

Az est folyamán elsőként Mozart Ti-
tus nyitánya hangzott el, majd a Sin-
fonia Concertante, amiben két fiatal
művész, Pusker Júlia és Gémesi
Gabriella szólójátékában gyönyör-
ködhetett a közönség. 

A hangverseny második felében
Mozart: Koronázási miséje csendült
fel két kiváló énekkar: a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem Egyház-
zenei tanszékének, és a Gödöllői Pre-
montrei Szent Norbert Gimnázium

kórusa közreműködésével
(karigazgatók Kocsis Csaba
és Balogh P. Pius). 

A szólókat Szakács Ildikó
(szoprán), Banai Sára (alt),
Czikora István (tenor) és Mi-
kecz Kornél (basszus) énekel-
ték. Az est karnagya Horváth
Gábor volt. 

jk

December 18-án, vasárnap mutatta be új tematikus műsorát a Gödöllő Táncegyüttes „Berukkoltam én a császárt
szolgálni” címmel. A tíz tánc- és zenei kép során az I. világháború előtti időszak, a marosvásárhelyi kaszárnya
környéke elevenedett meg. A műsor a katonák vasárnap délutánján keresztül mutatta be a kor szokásait, táncait. 
Erdélyi, felvidéki táncokat is láthattunk a mai Magyarország területéről származók mellett, mint ahogyan a
legények is az ország akkori határain belülről, különböző tájegységekből kerültek egy helyre katonáskodni. 

A koreográfiákat Széphalmi-Tóth Judit, Széphalmi Zoltán és Moussa Ahmed készítették, a zenéket Szalonna és
bandája szólaltatta meg. 
A témájában is új műsorban a felnőtt tánccsoport lépett színpadra. Jövőre ennek az összeállításnak a részletével
készülnek az országos minősítésre. jk 

A hagyományok szerint 2011. november 25-27-ig ismét Szolnok
adott otthont a 3 évenként megrendezésre kerülő XIII. Országos
Friss Antal Gordonkaversenynek. A Frédéric Chopin Zeneiskolát
ebben az évben Sivadó Domonkos 2. évfolyamos növendék kép-
viselte (tanára: T. Pataki Anikó). 

A Szentendrén megrendezett sikeres megyei válogató után az országos dön-
tőben szépen szerepelt, és a háromtagú neves művésztanárokból álló zsűri
kitartó munkáját, szép előadásmódját Különdíjjal jutalmazta. 

Kiváló eredményt értek el a Chopin zeneiskola növendékei a decemberben
megrendezett II. Országos Zeneiskolai Bartók Béla Zongoraversenyen, és az V.
Országos Ferenczy György Zongoraversenyen is. 

A Bartók verseny döntőjéről Mikulik Márton (tanára: Telek Zsuzsa) Ní-
vódíjjal térhetett haza. Az egy héttel később a Ferenczy versenyen Benedek
Benjamin (tanára: Törpényi Sándor) kapott elismerést: a III. korcsoportban
Dícséretet, valamint „magyar mű kiváló tolmácsolásáért” Különdíjat kapott.

jb

Mozart művek a Művészetek Háznak színpadán

Szimfonikusok bérletsorozata

Egy színpadon a szimfonikusok és a Hot Jazz Band 

Különleges évköszöntő koncert

Díjazott gödöllői növendékek

Zeneiskolások eredményei

Új műsor a Gödöllő Táncegyüttestől

Katona élet táncban elbeszélve



6 Gödöllői Szolgálat Város-Kép 2011. december 21.

A karácsonyi programok, ün-
nepi műsorok között az egyik
legnépszerűbb a betleheme-
zés, a magyar paraszti hagyo-
mány egyik legismertebb kará-
csonyi népszokása, ami Jézus
születését, a pásztorok vagy a
„három királyok” látogatását
meséli el. A betlehem a kará-
csonyi díszbe öltözött főtérnek
is egyik központi eleme, s az el-
múlt napokban több ilyen pro-
dukció is megörvendeztette az
érdeklődőket. 

A betlehemezők, általában férfiak, le-
gények vagy gyerekek, akik betlehe-
met visznek magukkal. Ez fából, pa-
pírból készült jászol, melyben a szent
család figuráit és a jászolban fekvő
állatokat ábrázolják. A szereplők –
pásztorok, angyalok, Mária, József –
ma is eljátszák a Jézus születéséről
szóló bibliai történetet, majd átadják
ajándékaikat, jókívánságaikat. A dra-
matikus játék részei a bekéredzkedés,
a háziak köszöntése, a születéstörté-
net felolvasása vagy előadása, ado-
mánygyűjtés. Állandó szereplők a

pásztorok (külön megemlítendő az
öreg pásztor) és egy angyal, illetve bi-
zonyos vidékeken Heródes.

A betlehemes játékot eredetileg a
templomokban vagy azok előtt adták
elő. A játék Jézus születésének fonto-
sabb eseményeit mutatja be a Biblia
alapján. A szokás idővel elszakadt a
templomoktól és számos változatban
népszokásként élt tovább.

A legrégibb ismert magyar nyelvű
betlehemes játék szövege a váci egy-
házmegyei könyvtárból került elő.
Liptay István ecsegi plébános je-
gyezte fel 1684 és 1694 között. Betle-
hemezni általában karácsony délután-

ján indultak a fiatalok, s késő estig
sorba járták a falu portáit. 

Napjainkban kétféle betlehemező
szokás ismeretes: az egyik az élő

szereplőkkel, a másik bábfi-
gurákkal játszott változat.
Mindkét fajtáját hasonló-
képpen játsszák, azonos sze-
replőkkel (pásztorok, an-
gyalok, Mária, József).

A betlehemezés fontos
kelléke a kis templom,
melynek belsejét a bibliai
történet szereplői népesítik
be, egyikből sem hiányozhat
a királyokat Betlehembe ve-
zető csillag.

A bábtáncoltató betlehem
főleg a Balaton-felvidéken szokás,
ugyanazt a történetet kis bábszínpa-
don bábfigurákkal adják elő. A közép-
korban ezt a játékot az oltáron mu-
tatták be, s mivel később világi ele-
mek is szövődtek az előadásba, kitil-
tották a templomból.

Ugyancsak a Dunántúlon terjedt el
a „Szállást keres a szent család” elne-
vezésű szokás. Egy-egy faluban 10-
15 család vesz részt a játékban, egy
festett szentcsalád-képet december
15-től kezdve minden nap hangos
énekszóval más-más házba kötöztet-
nek.

(ny.f.)

Örömhírt hirdetnek a betlehemesek

Újra élő hagyomány
A karácsony közeledtével nem csak a
megfelelő ajándékok kiválasztása
okoz jelentős fejtörést, hanem az is,
mi kerüljön az ünnepi asztalra. Ma
már mind a hagyományokat követők-
nek, mind a különlegességeket ked-
velőknek széles paletta áll rendelke-
zésére. A gödöllőiek a városi kínálat-
ban sok segítséget kaphatnak, a fő-
téren megrendezett adventi vásárból a
karácsonyfa alá kerülhetnek szép dol-
gok, de városunkban könnyen talál
segítséget az is, akinek az ünnepi
lakoma elkészítésével akad gondja. 

A legtöbben a bejgli elkészítését
bízzák szívesen másra – tudtuk meg
Köntös Sándortól, a Monarchia Ré-
tesház vezetőjétől. Mint mondta, ez
iránt van a legnagyobb kereslet, de
valamennyi hagyományos karácsonyi
süteményre van igény. 

Az általuk az elmúlt években be-
vezetett mézeskalács házak és temp-
lomok is nagy népszerűségnek örven-
denek, ezeket inkább ajándékba vi-
szik, hasonlóan a különböző mézes-
kalács formákhoz. A Rétesház idei kí-

nálatának egyik új slágere az Erzsébet
és a Ferenc József doboz: a szépen
összeállított ajándéknak való nem
csak a szemet gyönyörködteti, hanem
a hagyományos karácsonyi ízeket is
felvonultatja. 

Széles karácsonyi kínálattal várja
az érdeklődőket a Solier is. Az étte-
rem és cukrászda igazi különlegessé-
gekkel készült a karácsonyra: erre az
alkalomra adventi narancstortát, vala-
mint többféle bejglit kínálnak, a ha-
gyományos diós és mákos mellett
többek között diós-fügés, és aszalt-
szilvás-diósat is választhatnak a vá-
sárlók. Mint azt Szoljár Csaba, a
cukrászat és az étterem vezetője el-
mondta, a szentestei előkészületeket
megkönnyítendő otthonra is rendel-
hető karácsonyi menüvel kedveske-
dik a háziasszonyoknak a Solier. Eb-
ben a többféle hal és pulyka étel mel-
lett töltött káposztát és mákos gubát is
kínálnak, így mindenki megtalálja a
maga ízlésvilágának megfelelő ün-
nepi ételt.

(b.j.)

Vendéglátásra és ajándéknak

Segítség karácsonyra

„Júdás és testvérei pedig így
szóltak: Íme, ellenségeink
megsemmisültek. Menjünk te-
hát fel, tisztítsuk meg és szen-
teljük fel újra a szentélyt!” –
olvashatjuk a Makkabeusok el-
ső könyvében.

Az i.e. II. században járunk. A zsidó
állam, Júda, annak fővárosa, Jeruzsá-
lem Nagy Sándor hódítását követőn a
hellének uralmát szenvedte. IV. An-
tiokhosz Epifánész hellén uralkodó
idején már elviselhetetlen volt az el-
nyomás, amit addig nem tettek, a
Templomot is megszentségtelenítet-
ték, a zsidó népet arra kényszerítet-
ték, hogy az egy igaz Isten helyett a
görög bálványoknak mutasson be ál-
dozatot. Mattatiás pap és fiai, köztük
Júdás, más néven Makkabeus, vagyis
Kalapács, i.e. 167-ben felkelés élére

álltak, s sikerült is győzelemre vinni-
ük ügyüket. 

A Templomban a tisztátalanná tett
oltárt lerombolták, újat építettek, mint
a Törvény előírta, faragatlan kövek-
ből. Meggyújtották a mécstartóban a
mécsest, s Kiszlév havának 25-én is-
mét a Törvény szerinti áldozatot mu-
tattak be az újonnan emelt oltáron.
Nyolc napon át ülték az oltárszentelés

örömünnepét, a zsidó fényünnepet, a
hanukát, ami azt jelenti: felavatás. 

A hagyomány szerint csoda is
kapcsolódik az eseményhez. Mikor a

makkabeusok bevonultak a szentély-
be, csak egy korsónyi olajat találtak,
ami mindössze arra lett volna elegen-
dő, hogy egy napig táplálja az ünnepi
lángot. Azonban mégis nyolc napig
tartott ki. Ezért a mai napig nyolc na-
pon keresztül égnek a gyertyák, a
mécsesek a szabadulás emlékére a
nyolcágú hanukai lámpásban, a me-
nórában, a zsinagógákban és egyéb

helyeken közös gyertyagyúj-
tásra kerül sor, nyolc napig szól
a dal, folyik a tánc, Kiszlév ha-
va 25-től Tévesz hava 2-ig.

Az idén december 20-án este
lesz a hanukai gyertyagyújtás.
Noha időben majdnem egybe-
esnek, a hanuka és a karácsony
között semmiféle kapcsolat
nincs, ellentétben a zsidó-hús-
vét és a keresztény-húsvét, a
zsidó-pünkösd és a keresztény-
pünkösd szoros összefüggésé-

vel. Esetleg abban felelnek meg egy-
másnak, hogy mindkettőben nagy
szerepet játszik a téli sötétséget elűzni
hivatott fény. N. A.

Nagy sikert aratott a gyerekek
körében a Gödöllői Városi Mú-
zeum és a Királyi Váróban mű-
ködő Monarchia Kávézó közös
szervezésében megrendezett
„Angyali karácsony”, aminek
keretében a gyerekek a régi
korok hangulatát idéző kará-
csonyfadíszeket készíthettek.

A megújult Királyi Váró rendszeres
színtere a különböző rendezvények-
nek. Karácsony közeledtével a gödöl-
lői diákok szorgoskodhattak falai kö-
zött, hogy a régi karácsonyok hangu-
latához illő díszek készítésével ismer-
kedjenek. Mindezt Kerényiné Bako-
nyi Eszter múzeumpedagógus és
Köntös Sándor, a Monarchia Ká-
vézó vezetője segítségével tehették
meg, akik mindvégig segítették a gye-
rekek munkáját. A vállalkozó kedvű
diákok keze alól pattogatott kukorica
füzérek, papír díszek, valamint mé-
zeskalácsok kerültek ki, amiket az-
után haza is vihettek.

A lányok és a fiúk egyaránt rendkí-
vül kreatívan dolgoztak, örömmel dí-
szítették az általuk készített, ajándék-
nak is beillő figurákat, amik elkészí-
tésének csak kézügyességük és fantá-
ziájuk szabott határt.

(b.z.)

Hanukai fények

Felavatás

Karácsonyváró

Az ünnep egyik fénypontja a karácsonyi
lakoma. A vacsoránál mindennek meg
volt a maga előírása és jelentése. Jelen-
tősége volt a szépen hímzett karácsonyi
abrosznak is, amelyet kizárólag erre az
alkalomra használtak, s aminek varázs-
erőt tulajdonítottak: bőséget, egészséget
hozott, ezért később sütő- vagy vetőab-
rosznak használták. Az ünnep fontos
kelléke volt az asztalon a kenyér, vagy a
kalács. Fontos volt az is, hogy az asztal-
ra kerülő kenyér egész legyen, hogy a
teljes esztendőre bőven legyen.

Nem maradhatott el a diós-mákos
bejgli és a mézeskalács. Szinte vala-

mennyi karácsonyi ételnek volt mági-
kus jelentése. A mák bőséget biztosított,
a diót a rontás elhárítására használták,
sőt jövendöltek is belőle (egészséges dió
egészséget, a rossz betegséget jelentett),
a méz pedig az életet édessé tette.

(bz)

Hagyományok a karácsonyi asztalnál

Diós, mákos, mézes
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ELVESZETT
KUTYA

E l v e s ze t t
2011. no‐
vember 16‐
án egy 
Bichon Bo‐
lognese lány kiskutya Gödöllő kert‐
városában. 
A megtalálónak jutalom!
Tel: 30/210‐0087, 30/397‐1331

TALÁLT KUTYA
Bogi vagyok, törpe pincser keverék kis‐
lány, 1 éves. Kidobtak az utcára. Befo‐
gadtak, de egy sötét fészer most az ott‐
honom. Szófogadó és alázatos vagyok,
fogadj örökbe! Tel.: 20/4681‐443.

KERESSÜK
December 10‐én tűnt el Gödöllő Máriabes‐
nyőről, másnap Bagra is elkeveredett egy 5
éves erős, egészséges erdélyi kopó, chippel,
fémnyakörvvel. Aki látta, kérjük, hívjon: 
30/ 690 2251; 20/ 468 7516; 20/ 3329 247.

ELVESZETT KUTYA
Ha valaki látná Buksi ku‐
tyánkat kóborolni, kérem

hívja a 20/936‐1074‐es
számot. Anyja és gazdája

aggódva várják haza!

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

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

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

Madarak és Fák Napja Országos Verseny

A tél közeledtével vonuló madaraink
helyett kertjeinkben egyre inkább az itt
maradó, áttelelő és az időközben észa-
kabbról hozzánk érkező madárvendé-
gekkel találkozunk. Kétségkívül a leg-
gyakoribb téli madaraink a cinegék.

Széncinege

A madarak között az egyik legnagyobb
hangrepertoárja a széncinegének van.
Legalább 20 különböző hangot használ
az éppen aktuális hangulatának közlé-

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

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

Kék cinege, az igazi szépség

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

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

szerű a röpnyílás szűkítésével kizárni
nagyobb rokonait, ha kedvében akarunk
járni a kisebb testű cinegéknek. 
A kék cinegék ősztől kóborolnak, és
előszeretettel vetik be magukat kisebb-
nagyobb tavaink nádasaiba, ahol na-
gyobb csapatokba verődhetnek és a nád-
bugákból kiszedett magvakkal táplál-
koznak. Gyakran keverednek vegyes

madárcsapatokba is, így együtt látható a
kékcinege, őszapó, királyka, fakusz,
amint nagy hangkavalkád közepette le-
pik el a környék bokrait, fáit.

Barátcinege

Ha az etetőnkön egy barnás színezetű,
kis termetű madár jelenik meg fekete
sapkával és a csőre alatt kis fekete par-
tedlivel, akkor a barátcinege tisztelt meg
bennünket. Keményen szóló hangjával
rögtön elárulja jelenlétét. Hasonlít hozzá
egy másik fekete sapkás madár, a barát-
poszáta, de utóbbinak nincs fekete par-
tedli a csőre alatt. A barátcinege a ma-
dáretetőből az előző két cinegével ellen-
tétben nem egy, hanem egyszerre több
napraforgómagot szed ki és azt kis to-
rokzacskójába gyűjti, majd elrepül vele.
Erős csőrét vésőként használja ahhoz,
hogy hozzáférjen a mag belsejéhez:
lábai közé szorítja a szemet és addig
ütögeti, amíg fel nem szakítja a héját. Itt
a nemek teljesen egyformák.

Fenyvescinege

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

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

Cinegék a kertünkben

Téli vendégek

Karácsonykor ünneplőbe öltözik min-
den. Feldíszítjük a lakást, aminek köz-
pontjában a karácsonyfa áll. A kertben
a fákra is égők kerülnek, hogy a korai
sötétben az is szépen világítson. De az
ünnep ne csak nekünk legyen ünnep,
hanem kerti barátainknak is. Nem csak
égők és díszek kerülhetnek a kerti fe-
nyőre, hanem olyan hasznos dolgok is,
mint például alma vagy sokmagvas
mézeskalács. És ezek elkészítése nem
is olyan bonyolult, hiszen alma szinte
valamennyi háztartásban található. Ar-
ra azért figyeljünk, hogy a gyümölcsöt
picit irdaljuk be, hiszen a viaszos héjon
a legtöbb madár nem jut hozzá a gyü-
mölcs húsához. Ezáltal azonban az al-
mánk még szebb is, megfelel az ünnepi
díszítésnek. Vághatunk csillag formát,
vagy csak egyzserűen hosszanti csíko-
kat. Szintén elmaradhatatlan gyümölcs
ilyenkor a narancs. Válasszunk hálós
narancsot, majd a gyümölcsöt megsza-
badítva „fogvatartójától”, a hálót újra
hasznosíthatjuk. Tegyünk bele például

pucolt diót, mogyorót, mandulát. Kö-
tözzük össze és tegyük fel a fára. Per-
sze ilyen madárcsemege készen is
kapható, de mennyivel jobb szórako-
zás, ha gyermekeinket is bevonjuk a
munkába. És amikor sütjük a bejglit, 
szintén gondoljunk tollas barátainkra.

Egy-egy leesett nyers tésztadarabot
gyúrjunk össze mazsolával, aszaltgyü-
mölccsel, dióval, formázzunk kis go-
lyókat, csillagot vagy egyéb formákat
és süssük ki. Ezeket pedig szintént
akasszuk fel a kinti fenyőnkre. Kará-
csonykor életre kel majd a kertünk, és
nem csak mi örülhetünk a fánk alatti

gazdag ajándékoknak, hanem kertünk
barátai is a nekik készített gazdag ka-
rácsonyfának.

GAZDÁT KERESŐ KUTYUS

Borzalmas kö‐
rülmények kö‐
zül kiszabadí‐
tott fiatal,keve‐
rék kan kutyus
keresi egy élet‐
re szóló, szere‐
tő gazdiját.

Tel: 30/454‐8887.

Az elmúlt években többször
hallhattuk híradásokban, hogy
kutyákat lőttek ki vadászok.
Eddig ez nem volt jellemző
Gödöllőre. Az elmúlt időszak-
ban több bejelentés is érke-
zett szerkesztőségünkhöz,
mely szerint a Gödöllő kör-
nyéki erdőkben, vagy a külte-
rületi ingatlanokon is vadá-
szok figyelmeztették a kutya-
sétáltatókat, hogy vadászterü-
leten vannak, ahol a kutya
akár ki is lőhető.

A vadászati törvény lehetővé teszi,
hogy a gazda nélküli (kóbor, vagy
kóbornak hitt) kutyákat a vad vé-
delme érdekében a hivatásos va-
dászok kilőjjék. Ez nem jelenti azt,
hogy erdőben nem lehet kutyával
sétálni, de azt csak pórázon, illetve a
kutyát megkülönböztető jelzéssel
kell ellátni. Ilyen  megkülönböztető
jelzés lehet például a csengő, ami a
vadat felzavarja és az még időben el
tud menekülni. Sajnos azonban van-
nak, akik  úgy gon-
dolják, hogy a va-
dászterület szá-
mukra  tovább ter-
jed. Máribesnyőn
egy közkedvelt ku-
tyasétáltató hely a
Havas utca előtti rét,
ami külterülethez
tartozik (ezáltal,
mint megtudtuk, va-
dászterületnek mi-
nősül), de itt kár-
pótlási telkek talál-
hatók.  
A következő eset pedig egyenesen
munkatársunkkal történt meg, aki
kutyáit szokta itt sétáltatni. Egy erre
autózó vadász  közölte, hogy hagyja
el kutyáival azonnal a területet, mert
ez itt vadászterület, neki pedig van
puskája. A dolog érdekessége, hogy
munkatársunk kutyái általában a
gazdájuktól maximum 3 méteres tá-
volságnál soha nem mennek mesz-
szebb, és hívószóra azonnal vissza-
mennek. 
Szintén ezen a réten a napokban úgy
menekült meg egy pumi a ki-
lövéstől, hogy a gazdát a szomszé-
dok éretsítették, hívja be a kutyáját,
mert azt épp ki akarja lőni egy
vadász. 
Az elmúlt héten  a Havas utcából
három kutya is eltűnt. Két eb, gaz-
dája felelőtlenségének köszönheti

eltűnését, mivel az az erdőben sza-
badon sétáltatta őket, és a kutyák el-
szöktek gazdájuktól, a harmadik
azonban egy idős hölggyel szokott
sétálni a már említett réten, az er-
dőbe soha nem ment be.  (Azóta a
két erdőből eltűnt kutyából egy
megkerült, igaz sérülten). Az ebek
sokszor a vad szaga miatt olyan
messze kerülhetnek gazdájuktól,
hogy már nem találnak vissza, az
erdőben kóborolva pedig jelentős
veszélynek vannak kitéve.
A gazda felelős kutyájáért, így ezért
azt ajánljuk mindenkinek, aki ku-
tyájával szeret a természetben sé-
tálni – ami érthető és természetes –,
hogy kedvencét ilyenkor lássa el
megkülönböztető jelzéssel, védett
területen pedig szigorúan csak pórá-
zon sétáltassa.  És nem elég csak a
nyakörv! A  www.k-9.hu weblapon
számtalan lehetőség közül választ-
hatunk. Érdemes a kutyát chippel el-
látni, hiszen ha esetleg megkerül,
akkor bármelyik állatorvos azonnal
le tudja azt olvasni, így a gazdát

értesíthetik. A fent említett kutya is
ennek köszönheti hazakerülését. 
Szintén érdemes a nyakörvön feltün-
tetni a kutya nevét és a gazda tele-
fonszámát. Lehet, elsőre  úgy gon-
doljuk, nem szívesen adunk ki plusz
pénzt feleslegesnek hitt dolgokra, de
ha valaki tényleg szereti kutyáját,
akkor megvédi azt az értelmetlen
haláltól. 
Nem szeretnénk ha mostantól min-
den egyes vadászra rossz szemmel
néznének a kutyatartók, hiszen a
legtöbbjük maga is tart kutyát, ame-
lyikkel vadászni szokott. Szeretnénk
azonban ha lennének Gödöllőn
olyan biztos helyek a természetben,
ahol a kutyák és a gazdág nyugod-
tan, szabadon sétálhatnak, ezért az
itt lévő vadásztársasággal és az ön-
kormányzattal keressük a közös
megoldásokat. pts

Veszélyes séták a természetben

A felelőtlen gazda is hibás

Madarak karácsonya
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December 16-án, Pest Megye Ön-
kormányzata megtartotta szoká-
sos év végi díjátadó ünnepségét,
a Sportkarácsonyt. A Budapest-
en megtartott díjátadó ünnepség
keretében a megyei vezetők át-
adták azon Intézményeknek,
Egyesületeknek, sportolóknak
és edzőknek a kitüntetéseket,
akik a 2011-es évben kiemelke-
dően teljesítettek saját sportá-
gukban, vagy az iskolai sportese-
ményeken.

A hagyományokhoz híven, ezúttal is
számos gödöllői edző, sportoló, egye-
sület, vagy Intézmény került be a leg-
jobbak közé és vehette át jól megérde-
melt díjait.
Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésé-
nek elnökekét megtartott szokásos kö-
szöntője után először az Év Legeredmé-
nyesebb Pest megyei Sportszervezete
Speciális Sportágak Kategóriában díjait

adták át, amelyen a gödöllői Montágh
Imre Általános Iskola Speciális Szakis-
kola, Készségfejlesztős Speciális Sza-
kiskola és EGYMI a 3. helyezett lett.

Az Év Legeredményesebb Általános
Iskolája Kategóriában az Erkel Ferenc
Általános Iskola a 2. helyet érte el, míg
az Év Testnevelője az iskola tanára, Ga-
danecz György lett.

Az Év Legjobb Pest megyei csapata
utánpótlás korosz-
tályban 3. helyén a
TEVA-GRC női röp-
labda csapata vég-
zett, míg a felnőtt
csapat kategóriában
a Gödöllői EAC férfi
kard csapata szintén
harmadik lett.
Az Év legjobb Pest
megyei Sportolója
Felnőtt Női Kategó-
riában a GEAC ví-
vója, Benkó Réka

ezúttal a 2. helyezésnek járó díjat vehet-
te át, míg a férfiaknál, talán nem megle-
petésre Deák Nagy Marcell atlétát vá-
lasztották a 2011-es év legjobbjának.

A díjátadó ünnepségen díszvendég-
ként jelen volt és a díjátadásban segéd-
kezett Lázár Vilmos, a Magyar Lovas-
sport Szövetség elnöke, Gazdikné Ka-
sa Csilla Oktatási, Ifjúsági és Sportbi-
zottság elnöke, Wentzel Ferenc Pest
Megye Közgyűlésének alelnöke, Deák
György a Magyar Diáksport Szövetség
elnöke, valamint Molnár Zoltán a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság főtitkára.        -tt-

Sportkarácsony – Pest megyei díjátadó

Gödöllői díjeső a megyében

A Táncsics Mihály úti Sportcent-
rum fedett műfüves pályája a
decemberi hónapban kedvez-
ményesen bérelhető a
délelőtti időszakban.
A focizni, sportolni vá-
gyók reggel 8 és dé-
lután 15 óra között
óránként 18.000.- fo-
rintért bérelhetik az
egész pályát.
Kedvezményes bérleti dí-
jak a decemberi hónapban:

Egész pálya: 18.000.-/óra
Félpálya: 9.000.-/óra
Negyed pálya: 4.500.-/óra
Foglalással kapcsolatban érdeklődni
lehet a helyszínen, vagy a +36/20-461-
60-10-es telefonszámon!

Felhívás!

Az elmúlt hétvégén, Nyíradony-
ban folytatta szereplését a Gö-
döllői Bikák U19-es és U16-os fut-
sal csapata. Az idősebbek egy
győzelemmel és egy vereséggel,
míg a fiatalabbak egy döntetlen-
nel és egy győzelemmel folytat-
ták, eddig sem gyenge sorozatu-
kat.

A korosztályos futsal bajnokság 5. já-
téknapján a Debreceni EAC volt a házi-
gazda, míg a keleti csoportból az Új-
szegedi TC volt szabadnapos. Az egy
évvel idősebbeknek kiírt bajnokságban

szereplő U16-os alakulat ezúttal is meg-
őrizte veretlenségét. A nagy rivális Be-
rettyóújfalu ellen 1–1-es döntetlenre
végzett a Gödöllő, míg a Debrecent
9–1-re verték a mieink, így az őszi for-
dulók után 31 ponttal (10 győzelemmel,
1 döntetlennel, 79–11-es gólkülönbség)
állnak a tabella élén. Tóth László alaku-
lata immáron 40 meccs óta veretlen te-
remben.
Takó Csaba U19-es tanítványai a Deb-
recen csapatát 9–0-ra verték, míg a je-
lenleg csoportját vezető Berettyóújfalu
ellen 5–3-ra kaptak ki a fiatalok. A gárda
jelenleg 16 ponttal, a továbbjutást érő 2.

helyen áll (6 győzelem, 1 döntetlen, 4
vereség, 55 rúgott és 38 kapott gól).
Futsal U17. keleti csoport, 5. játéknap
Gödöllői Bikák U16 – MVFC Berety-
tyóújfalu 1–1 (0–1) Gól: Józsa Tamás
Gödöllői Bikák U16 – Debreceni EAC-
Nyíradony 9–1 (4–0) Gól: Kiss Gábor,
Tóth-Velez Valentin, Bali Dávid, Mé-
száros Dániel (2), Tóth Patrik, Józsa Ta-
más (2), Szabó Bence
Futsal U19. keleti csoport, 5. játéknap
Gödöllői Bikák – MVFC Berettyóújfalu
3–5 (3–3) Gól: Nagy Barna (2), Babicz
Benjamin
Gödöllői Bikák – Debreceni EAC-Nyír-
adony 9–0 (1–0) Gól: Vladár Zsombor
(2), Keszég Miklós, Somogyi Levente
(2), Vörös Viktor, Krizsanyik Kristóf,
Nagy Barna, Babicz Benjamin

-li-

Futsal – Utánpótlás bajnokság

Bikák keleti hadjárata

(folytatás az 1. oldalról)
A GEAC férfi kard csapata az elődöntő-
ben a Vasas II. csapatát 45:43-ra, míg a
fináléban az angyalföldiek első alakula-
tát 45:41-re verte, megszerezve ezzel a
magyar bajnoki címet.
A végeredmény: 1. GEAC (Gáll Csa-
ba, Gémesi Bence, Gémesi Csanád,
Valkay Ferenc), 2. Vasas I., 3. Vasas II.
A gödöllőiek női kard csapata egészen

az elődöntőig menetelt, itt a BSE el-
lenében véreztek el Benkó Rékáék
45:32-re, míg a bronzmeccsen az UTE
csapata múlta felül a mieinket 45:41-re.
A megszerzett aranyérmeket tekintve a
BHSE szerepelt a legeredményesebben
az idei ob-n, hat elsőséggel. A GEAC
kettő (kard egyéniben Benkó Réka lett
bajnok), a Vasas, a Törekvés, a BVSC és
az MTK egy-egy bajnoki címet nyert. -ll-

Vívás – Országos bajnokság

Férfi kardban GEAC-arany

Az elmúlt héten adta át a Magyar
Atlétikai Szövetség (MASZ) a
2011-es év atlétika díjait. A MASZ
elnökségnek döntése alapján az
Év Legjobb Edzőjének Benkő
Ákost, a Gödöllői EAC atlétika-
szakosztályának mesteredzőjét
választották meg.

Egy hosszú sorozatot
tört meg Benkő Ákos,
ugyanis nagyon régen
fordult elő utoljára,
hogy ne a legjobb fel-
nőtt atlétának az edző-
je legyen a legjobb. A
Rendhagyó döntés en-
nek ellenére érthető
volt, ugyanis a gödöl-
lői edző és tanítványai,
Deák Nagy Marcell

atléta és az öttusázó Gyenesei Leila
(szintén Benkő Ákos kezei alatt palléro-
zódik)  remek évet tudhat maga mögött,
hasonlóan. A már említett 400-as síkfutó
olimpikon, Deák Nagy Marcell (junior
Európa-bajnoki cím, országos felnőtt
bajnoki cím, Universiade-győzelem)
lett az Év Junior korú férfi atlétája. -tl-

Atlétika – Díjátadó ünnepség

Benkő Ákos az Év edzője

A női röplabda bajnokság 15. já-
téknapján a TEVA-Gödöllői RC
csapata hazai pályán próbálta ki-
köszörülni azt a csorbát, amelyet
a BSE otthonában szenvedett. Az
ellenfél az UTE volt és hasonlóan
a listavezető városmajoriak el-
leni csatához, ezúttal is egy drá-
mai ötszettes mérkőzést vívott a
csapat, de most sikerült nyernie
Ludvig Zsolt tanítványainak.

A fordulatok mérkőzése volt a Lilák el-
leni találkozó. A vendégek 
kezdtek jobban és meg is nyer-
ték az első szettet. Magára talált
ugyan a folytatásban a Gödöllő,
de az egyenlítést követően ismét
jött a hideg zuhany, avagy a lila
köd és megint az Újpest került
előnybe. Némi változtatás után
egyenlített a TEVA és úgy tűnt, a
lélektani előny is a gödöllői lá-
nyoknál van, de a döntő, ötödik

játékban 7:1-re elhúztak a fővá-rosiak,
ami drámai végjátékot ígért. Meg is lett
a dráma, de ezúttal örömkönnyeket
morzsolgathattak a TEVA- GRC játéko-
sai, miután felállva a padlóról, sikerült
megnyerni a szettet és ezzel a meccset.
Az év utolsó mérkőzését sikerrel vevő
gödöllőiek a 3. helyről várják majd a ja-
nuári folytatást.

Női NB I, Liga alapszakasz, 15. for-
duló: TEVA-Gödöllői RC – UTE 3:2 (-
22, 22, -24, 18, 13) -tt-

Röplabda – Túl a lila ködön

Ezúttal bezsebelt ötödik szett

December 13-án, kedden a Tán-

csics Mihály úti műfüves pá-
lyán a Fogyatékosok Pest me-
gyei Sportszervezete egy in-
tegrált focikupát szervezett.

A résztvevők között volt a Hajós
iskola két csapattal, Török Ignác
Gimnázium, a Szent Imre, a Refor-
mátus Líceum, a Petőfi, az Erkel, a
Montágh Imre, valamint a Damja-

nich János Általános Iskola csapatai vet-

tek részt.
A remekül megszervezett kupát a Szent
Imre csapata nyerte meg, megelőzve a
Török Ignác, a Montágh Imre, valamint
a Damjanich csapatait.
Tóth Tibor főszervező nyilatkozott: 
– Elérte célját a rendezvény, vagyis,
hogy a szövetség nyisson az úgyneve-
zett normál iskolák felé és építsen ki
ilyen kapcsolatot a sporton keresztül. Jó
mérkőzéseket játszottak a fiatalok. Kö-
szönet a Sportcentrum vezetőinek a
helyszín biztosításáért, valamit kollé-
gámnak Iski Zsoltnak, aki segített a tor-
na megszervezésében és lebonyolíásá-
ban.                                        -ll-

Labdarúgás – Mikulás kupa

Szent Imre arany fociban

Remekül zárta az évet a GEAC
asztalitenisz szakosztálya. Az
NB II-es és NB III-as csapat mel-

lett a megyei bajnokságban sze-
replő együttesek közül további
két alakulat is az élen telel, míg

egy a dobogó 3. fokán.
Pest megyei A csoport, 10. forduló
Zsámbék I. – GEAC III. 4:14
Pest megyei B, északi csoport 10.
forduló: Telki – GEAC IV. 3:15
Pest megyei B, déli csoport 10. for-
duló: GEAC V. – Nagykáta II. 10:8
Dunaharaszti I. – GSK 17:1

Asztalitenisz – Sikeres GEAC évzárók

Négyen az élen a télen

A gödöllői díjazottak (balról jobbra): Gadanecz György,
Benkó Réka, Deák Nagy Marcell, valamint a Montágh is-
kola képviseletében, Hajdu Tiborné

A Kosárlabdázók Baráti Köre de-
cember 17-én Kerepesen ren-
dezte meg a Mikulás kupát, ame-
lyen 6 csapat vett részt. 
A kupát a Szent Imre csapat nyerte,

megelőzve a Hajós, valamint a Veres-
egyház csapatát.
A KOBAK-kupán a 3.-4. osztályosok
versengtek és a 4. helyen a Szada, az 5.
helyen a Kerepes, míg a 6. helyen a Hé-
vízgyörk végzett. A sorozat következő
állomásaként a Farsang kupán lépnek
pályára a csapatok majd, az eseményt
támogató egyik fő intézmény, a Török
Ignác Gimnázium tornatermében.

Kosárlabda – KOBAK kupa

Gödöllői siker



Gödöllői Szolgálat 92011. december 21. ajánló

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

ÚJÉVI MEGLEPETÉS!

Az óévtől való búcsúra is tartogat
meglepetéseket hazánk 
legdinamikusabban megújuló
kastélya: december 31‐én és január
1‐jén minden 50. látogatónkat egy
üveg pezsgővel köszöntjük az
ünnep jegyében!
Szeretettel várjuk Önöket!

December 31‐én nyitva 9.00‐15.30 óráig  
Bunker túra indul: 11.00 12.00 14.00
Lovarda, színház túra indul: 10.30 és 11.30 órakor

Január 1‐jén nyitva 12.00‐17.00 óráig
Bunker túra indul: 14.00 15.00
Lovarda, színház túra indul: 14.30 és 15.30 órakor

A KASTÉLY DECEMBER 24‐26. KÖZÖTT ZÁRVA TART.

További információ:
Tel: 28/410‐124

informacio@kiralyikastely.hu 
www.kiralyikastely.hu

Gödöllői Királyi Kastély

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.

A kiállítás 2012. február 28‐ig látható, szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráig,

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

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!
GIM‐HÁZ ünnepi nyitva tartási rendje:
2011. december 24. (szombat) ZÁRVA
2011. december 25. (vasárnap) ZÁRVA – KARÁCSONY
2011. december 26. (hétfő)   ZÁRVA – KARÁCSONY 

Az alkotóház 2011. december 27‐től 2012. január 1‐ig zárva tart!
Fenti időpontoktól eltérő, más munkanapokon, csak előzetes bejelentkezést követően 

látogatható az alkotóház, 9 és 15 óra között!

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

A tárlat megtekinthető a
hivatal nyitva tartási 

idejében, 8-16.30 között

A kiállítás 2012. júniusáig
látható

Miből lesz a festő?

Boda Anikó festő 
kiállítása

a Polgármesteri Hivatal 
I. emeleti folyosógalériáján
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655 

December 19-26-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-
243. 
December 26-2-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság 167. Tel.:
419-749.
Január 2-9-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Január 9-16-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Január 16-23-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

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!

Tájékoztató – Bíróság

A Pest Megyei Bíróságon, valamint
minden helyi bíróságon – így a Gö-
döllői Városi Bíróságon is  - 2011. év
december hó 27.- 2011.év december
hó 30. között ítélkezési szünetet tar-
tunk. 
A fenti idő alatt tárgyalásokat nem tar-
tunk. A polgári és büntető irodákban
ügyelet működik, mely a hét minden
napján a 9 órától 11 óráig tartó félfo-
gadást nem érinti. A bírósághoz érke-
zett beadványokat ezen idő alatt is az
irodákban, illetőleg a bejáratnál elhe-
lyezett panaszládába lehet leadni,
vagy postán elküldeni.

Vargáné dr. Erdődi Ágnes
Gödöllői Városi Bíróság elnöke

TÁVHŐ NYITVA TARTÁS
A Gödöllői Távhő Kft. 

ügyfélszolgálati nyitva tartása 
2012. január 1-jétől:

Hétfő: 7.30-12.00, 13.00-17.30            
Kedd, csütörtök: 7.30-12.00

Szerda: 13.00-15.30
Kellemes ünnepeket kívánunk 

minden Tisztelt Fogyasztónknak.

JÉZUS7.HU  ELŐADÁSOK

A Hetednapi Adventista Egyház Gödöllői Gyülekezete szeretettel meghívja Önt Jézus életének
hét legkiemelkedőbb eseményéről szóló előadássorozatára. 
1. Betlehem és Názáret – Jézus a legnagyobb ajándék; 2. Megdicsőülés hegye – Jézus több, mint ember; 3.
Boldogmondások hegye – Egy új világrend meghirdetése; 4. Sikár és Jerikó – Jézus, a nélkülözhetetlen társ
5. Betánia – Jézus a Teremtő, az élet Ura; 6. Jeruzsálem – Jézus, a végső helyettes; 7. Olajfák hegye –
Jézus él, ma reggel beszéltem vele
Helyszín: Tormay Károly Egészségügyi Központ ElőadótermeGödöllő, Szabadság tér 3.
Időpontok:2011. december 23. (Karácsonyi hangverseny) és 30., 2012. január 6., 13., 20, 27., február 3.
Péntek 18.00 óra.
Előadó: Szilvási József lelkész, aki személyes élményekkel teszi élvezetesebbé a helyszíni képekkel kísért
előadásokat.
A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk! A programot a Hetednapi Adventista Egyház támogatja.
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Kóstolja meg Ön is a Mária Terézia‐
és a Grassalkovich‐tortákat a Solier Caféban!

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



INGATLAN

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

* Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es telek eladó, teljes közműv-
el (víz, gáz, villany). 26.5mFt. Tel.: 30/588-5889

* Sürgősen eladó Gödöllő, Palotakerten 61 nm-es, kétszobás,
erkélyes, 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.

* Két generációs családi ház kedvező rezsi költségekkel, a több
fűtési lehetőségnek köszönhetően, Gödöllőn az egyetemhez közel,
csendes környezetben eladó. A ház kb. pontokon leválasztható,
elkülöníthető részei kiadhatók. Tágas garázs, gyümölcsfák, fúrt
kút van. Iár: 36,5MFt. Tel.: 70/222-86-06

* SZŐLŐ UTCÁBAN, új szigetelésű társasházban eladó egy 69nm-
es felújított 1+2 félszobás, erkélyes, konvektoros lakás. Alacsony
rezsi, csendes környék. Tel: 30/280-5178 

* Gödöllőn gyönyörű környezetben, nagypolgári stílusú, újszerű
állapotú, duplagarázsos, 3 szoba +nappalis, duplakomfortos ház
eladó 29 MFt 20-772-2429   

* Sürgősen eladó igényesen felújított, nagyon jó beosztású, egye-
di fűtésmérős-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 érin-
tkezve, 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  

* 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 nap-
pali+ 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, duplakomfor-
tos, 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 csalá-
di ház, szép 725nm-es sarok telken eladó!  20-944-7025

* Új építésű 1+2félszobás 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

* Gödöllő kertvárosában, kétlakásos társasház építésére alkalmas
800m2-es telek, 27m-es utcafronttal 14MFt-ért eladó! Minden
közmű a telken! 20-539-1988

* Téglaépítésű házban, műanyag nyílászárós, felújított erkélyes 2
szobás konvektoros lakás eladó. Iár 10,9 MFt  20-804-2102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* KERESEK!! SÜRGŐSEN KERESEK 1.EM.-i, ERKÉLYES KÉT-
HÁROM SZOBÁS EGYEDI FŰTÉSES LAKÁST!  20-539-1988

* Gödöllőn az Alvégben Kastély mögött 160m2-es családi ház,
576m2-es telken eladó Iár:29.9MFt ! 20-539-1988

* Gödöllő Központi részén hangulatos, 62m2-es jó állapotú ház,
320m2-es rendezett telken eladó! Iár:21.5MFt!  20-539-1988

* Gödöllőn Fenyvesben, 1340m2-es telken, családi ház 16MFt-os
irányáron eladó! 20-539-1988

* Gödöllő Belvárosában önálló házrész eladó fedett kocsibeállóval
11,9 MFt. 30/6336110, lipcsey.com

* Gödöllőn, a Blahai dombon panorámás, 1 szobás családi ház 6,9
MFt-ért eladó. 30/6336110, lipcsey.com

* Budapesten, a földalatti Mexikói úti végállomásánál eladó terem-
garázsban parkolóhely. 2,2 MFt. 30/6336110. lipcsey.com

* AKCIÓS ÁR! Gödöllői lakóparkban, csendes, természetvédelmi
környezetben, téglaépítésű társasházban lakások eladók! A laká-
sok 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

* Mogyoródon kőépítésű, jó állapotú 100 nm-es ház eladó. 2 szo-
ba, konyha, nappali, fürdőszoba, wc. A telken egy ásott kút is talál-
ható. Külön pince és garázs is tartozik a házhoz. I.ár: 18 mFt.
3545, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn, csodálatos környezetben, tó partján eladó kétszintes,
teraszos, jó állapotú 120 nm-es családi ház eladó. I.ár: 27 mFt.
3544, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
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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 2012.
évi első megjelenése:  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.

A Gödöllői Szolgálat váro-

sunk kizárólagos hetilapja,

az egyetlen, amely hétről

hétre garantáltan eljut 

minden lakásba.   

Hirdessen benne, hogy

13.000 háztartás 

leljen Önre!
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* Több generáció számára, vagy különálló lakásokként, továbbá üzleti
vállalkozás céljára is kiválóan alkalmas 250 nm-es családi ház eladó. A
földszinti lakrész 139 nm, az emeleti 110 nm. Három kocsibeállós
garázs! Kiváló lehetőség pl. orvosi rendelő, szépségszalon, fitness-
terem, magániskola stb. működtetésére! I.ár: 39,5 mFt. 3543, Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

*Gödöllőn, csodálatos környezetben, tó partján eladó kétszintes, teras-
zos, jó állapotú 120 nm-es családi ház eladó. I.ár: 27 mFt. 3544, 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, fan-
tasztikus panorámával. Irányár: 19,5 mFT. 3536, Érd.: FŐNIX Iro-
da 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, konyha, 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
kétszintes, 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

* Gödöllőn, nagyon jutányos áron, szinte telekárban 80 nm-es
családi ház eladó. Fűtésrendszere konvektor, burkolata padló és
kő. Komplett felújításra szorul. I.ár: 14 mFt. Érd.: 3542, FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn, nemrégiben kompletten felújított családi ház eladó.
Fűtése cirkó. Új tető. A telek 808 nm-es, és tartozik hozzá egy kis
melléképület. I.ár: 22,5 m Ft. 3541, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn, Harasztban, 50-es években épült három szobás,
közepes állapotú ház eladó. A ház elhelyezkedése és környezete
miatt kiválóan alkalmas üzleti vállalkozásra is! I.ár: 25 mFt. 3540,
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
+3620/9194-870 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

* Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő ked-
velt kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is
alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nap-
pali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú
lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is
van. Iá.: 30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

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

* Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2. emeleti,
erkélyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi gázfűtéses, pezs-
gőfürdős, cserépkályhás, részben felújított lakás. Parkolás az
erkély alatt biztosított. Iá: 10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.

* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn, Palota-kerten eladó egy 63 nm-es, 1
+ 2 félszobás, nagy erkélyes, normál állapotú, VI. emeleti lakás. Iá:
7.95M Ft Érd:30/491-5020

* Gödöllőn, Központban hosszútávra kiadó egy  44 nm-es, 1 + fél-
szobás, felújított, egyedi fűtésmérővel felszerelt lakás. Bérleti díj:
45e Ft/hó + rezsi, kéthavi kaucióval. Érd: 30/491-5020

* ÁR ALATT! Sürgősen eladó Gödöllő központjában egy 44nm-es,
1.5 szobás, Ny-i tájolású, I. emeleti, jó állapotú lakás konyhabútor-
ral, saját tárolóval. Iá: 7.6 M Ft Érd:30/754-5564

* SÜRGŐSEN! Gödöllőn, Blahán eladó tetőtér beépítéses, 95 nm-
es, nappali + 3 szobás gázcirkós ikerházfél 466 nm telken,
picében garázs, tároló, vegyes tüzelésű kazán.Iár.:14.5MFt.
Tel.:0630/228-1060 WWW.OTTHONFUTAR.COM

* ÚJSZERŰ TÁRSASHÁZBAN TÁGAS LAKÁS KIADÓ! Aszód
belvárosában 80 nm-es 3 szobás, 1.emeleti szép, igényes lakás
kiadó!Ár:80.000 Ft/hó. Tel.:30/228-1060 WWW.OTTHONFUTAR.COM

* Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezéssel
(műszaki felszerelés, háztartási gépek, bútorok stb). Fszt. 90nm:
előszoba, közlekedő, 2szoba, nappali, étkező, konyha (egybe)
fürdő. Em. 80nm: gyerekszoba, egy légterű óriási nappali,
gardróbszobák, fürdősz. Lépcsőfeljáró kívül belül, akár 2család
részére is megoldható lakhatás. 300nm rendezett telek. I.ár:
30MFt 30/579-0545, 20/404-2383

* PÉCELEN csendes utcában, rendezett kerttel 5 szobás családi
ház 200 nm-es műhellyel eladó. Szintén Pécelen 150 nm-es
ÜZLETHELYISÉG SÜRGŐSEN ELADÓ. Tel: 20/466-4757 

* Aszódon régi, téglaépítésű társasházban 128nm-es felújításra
szoruló lakás 2 bejárattal, saját kerttel sürgősen eladó. Ár mege-
gyezés szerint. Tel: 20/3532-516 

* ÉPÍTÉSI TELEK! Gödöllőn, frekventált helyen 2.200 nm-es,
panorámás építési telek teljes közművel eladó. Ár megegyezés
szerint. Tel: 20/368-1710 

* 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 

* 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 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. 16,2
M Ft. 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 

* Miskolci 55 nm-es nagyon jó állapotban lévő panellakást elc-
serélném gödöllői téglalakásra vagy telekre értékegyeztetéssel,
megfizetem a különbséget. Tel: 70/577-1299 

* Gödöllőn a Máriabesnyői Lakóparkban egy 72nm-es, nappali +2
szobás földszinti lakás saját kerttel, terasszal, +32nm-es tárolóval
SÜRGŐSEN, ÁRON ALUL eladó! Iár: 13,9MFt. 70/779-6093  

* Eladó Gödöllőn Zombor u. 1. téglaépületben 1.em 34nm-es, 1
szoba összkomfortos, konvektoros lakás 7,2 M Ft-ért. Kicsi kertes
házra is cserélhető, vagy 1+2 szobás lakásra 1. emeletig
értékkülönbözettel. 30/566-8635 

* Domonyvölgyben 2 szoba komfortos családi ház eladó betegség miatt.
Buszmegálló 5 percre. Érd: 70/3435-231 minden nap 12 óra után. 

* GYŐRI 62 nm-es 2 szobás egyedi fűtésű erkélyes lakásomat
gödöllői hasonlóra cserélném. Érd: 20/201-5081 

* Eladó Gödöllőn a János utcában egy 1,5 szobás, 2.em. konvek-
toros, erkélyes lakás. Kis kertes ház csere is érdekel. 10,1 MFt.
Érd: 20/520-5249 

ALBÉRLET KIADÓ

* Kiadó Gödöllőn, a Palotakerten első emeleti, kétszobás, erkélyes,
teljesen felújított lakás. HÉV megálló, buszpályaudvar, vasútál-
lomás 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.

* 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, 120 nm –es kertes családi ház kiadó, nappali + 2
szobás, galériázott szobákkal. 80 eFt + rezsi. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn társasházi, I. emeleti, 2 szobás lakás egyik külön-
bejáratú, bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal,
TV, telefon, internet szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE KIADÓ.
2011. december 05-től költözhető, csak nem dohányzó szemé-
ly részére. Egy havi kaució szükséges. Ár: 30.000 Ft + a rezsi
fele. Érd.: 70/318-2127 

* 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.

* KIADÓ Gödöllő központban 44 nm-es 2 szobás felújított panel-
lakás. 45eFt/hó+rezsi. 20-7722428

* 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 

* Gödöllőn, Palotakerten 56 nm-es 2 szobás földszinti panellakás
egyetemistáknak bérletbe kiadó. Jól megközelíthető HÉV-vel,
busszal, vonattal. Ár: 40.000,-Ft/hó +rezsi. Érd: 70/419-4563 

* Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes családi
házban, külön bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos,
bútorozott lakás /kábeltévé, internet/ 50.000.- Ft + rezsi, egy
havi kaucióval kiadó. 20/538-9543.

* János utcai50 nm-es 2 szobás, felújított, részben bútorozott,
alacsony rezsijű lakásba fiatal lány mellé nemdohányzó albérlőtár-
sat 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 a Fácán sori lakóparkban 98 nm-es, kétszintes, két
fürdőszobás lakás garázzsal igényesnek kiadó hosszútávra. Tel:
30/203-5912 

* Gödöllőn, kertvárosi részen (Alvég) kiadó 2db 60 nm-es külön-
bejáratú, összkomfortos (+cserépkályha) házrész, kocsibeállási
lehetőséggel. Ár: 60.000Ft/db +2 havi kaució. Tel: 30/6062-821 

* Különálló kertes házrész kiadó bútorozva, vagy anélkül!
Műszakilag felszerelt, egy szoba összkomfortos. Kaució nincs.
55.000,-Ft rezsivel együtt. 20/942-5487 

* Erzsébet körúti HÉV megállónál 1.em. 2 szobás, felújított,
szigetelt, teljesen berendezett lakás igényes fiatal párnak kiadó.
Tel: 30/271-6778, 28/420-032 

* 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.

* Gödöllőn kiadó hosszútávra két szobás összkomfortos, teljesen
bútorozott családi ház. 50.000,-Ft/hó + rezsi. Tel: 20/3280-438 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

*Gödöllő központjában 74nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel: 30/588-5889.

* Gödöllőn, a Remsey krt-on ELADÓ 57 nm-es, 2 szintes üzlethely-
iség, 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.
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* 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.

* Gödöllő központjában 31 nm-es helyiség üzletnek, irodának
kiadó. Tel: 20/273-4018 

* ELADÓ Gödöllő Petőfi téren, udvari, 30 nm-es üzlethelyiség!
(Bérlővel!) Ill. a Kossuth L. u.14-ben 30 nm-es üzlethelyiség
KIADÓ. 30/346-5408 

* Gödöllőn, Dózsa György úti társasház zárt parkolójából nyíló 21
nm-es garázs eladó. Tel: 20/946-2210 

* Gödöllőn a belvárosban minden igényt kielégítő 120 nm-es
panorámás, több helyiségből álló iroda hosszútávra kedvező áron
kiadó. Tel: 20/9443-356 

* Gödöllőn, jól megközelíthető helyen raktárak, irodák kiadók.
Érd: 30/9519-566 

* GÖDÖLLŐN RAKTÁRHELYISÉG JÓ ÁRON KIADÓ A TESCO
KÖZELÉBEN. Tel: 70/542-5509 

* Tűztorony mellett utcafronti 25 és 50 nm-es, valamint belső
udvari 70 és 35 nm-es üzlethelyiségek kiadók. 20/9325-415 

* Kiadó Gödöllőn új üzlet: többféle hasznosítás lehetséges –
Bajcsy-Zs. u. 19 sz. alatt – kedvezményes áron. Parkolási
lehetőséggel. Üzlet: 105 nm + tárolók. 20-240-2836

* Gödöllő központjában (Solier cukrászda fölött) panorámás Elite
Stúdióban különálló helyiségek igényes masszőr, kozmetikus,
manuál-terapeuta részére korrekt áron kiadók. 30/6844-020 

ÁLLÁS

* Gödöllői Társaság részmunkaidőben mérlegképes könyvelőt
keres. Jelentkezés fizetési igény megjelölésével rendezveny@
gmail.com, e-mail címre várjuk.

* Személy- és teherautószerviz aszisztensi munkakörre keres iro-
dai gyakorlattal, számítógépes ismeretekkel rendelkező kolleganőt.
Kulcs-soft program ismerete előnyt jelent. Fényképes önélet-
rajzaikat a munkalehetoseg2100@gmail.com  email 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.

* GYERMEKFELÜGYELETET VÁLLALOK: képesítéssel, több éves
tapasztalattal, referenciákkal, angol nyelvtudással, jogosítvánnyal
és autóval. Tel: 70/3915-176 

* Keresünk villamos ívvel és lánggal hegeszteni tudó központi
fűtésszerelőket. Bérezés megegyezés szerint. Érd: 70/537-2043 

* Értékesítési vezetőt keresünk. Feltételek: Kiváló kommuniká-
ciós készség, minimum középfokú angol nyelvtudás, Excel és Word
felhasználói szintű ismerete. Juttatások: versenyképes fizetés,
cafeteria, ingyenes nyelvtanulás, egyéb bónuszok. I.L.I. Kft,
Gödöllő. Jelentkezés kizárólag e-mailen: info@ili.hu 

* 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

* Keressük a hiányzó láncszemet. Szinte baráti társaság keresi
fodrász kolléganőjét. Ha van vendégköröd, kreatív vagy és
fejlődőképes, köztünk a helyed. Tel: 30/680-8360 Kiss Katalin 

* Minőségellenőröket (fémipari) keresünk budapesti munkahelyre.
Szállás biztosított. Kiemelt bérezés. Email: spike6768@gmail.com.
Tel: 10-19-ig 70/366-5808, 70/366-5722 

SZOLGÁLTATÁS

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

* Hőszigetelés, ház felújítás, korszerűsítés rövid határidővel. Tel.:
30/242-9441

* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvál-
lalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adó-
tanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388. 

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés
0-24-ig, 2órán belül. 30/3006200. 

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 70/2479072,
20/9177-555 

* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2órán belül. Tel: 30/302-4622. 

* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu 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 

* Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók javítása
garanciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/234-7012
Krokovics. 
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* Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása, talp masszázs.
28 év szakmai háttér. Óvakodjon a házaló kontároktól! Bárándi
József 20/532-7275 

* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, rec-
segés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.

* LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. Víz-, gáz-, fűtésszerelés,
dugulás elhárítás, bojler, mosógépjavítás, zárcsere és javítás,
burkolás. 70/201-1292 

* VILLANYBOJLER tisztítást, javítást és kisebb-nagyobb villany-,
illetve vízszerelést vállalok! Hétvégén is hívható telefonszámom:
06-70-585-5716

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

* Pénztárgépek, Mérlegek adása, vétele, szervizelése, hite-
lesítése, évzárások, átírások NAV ügyintézéssel, ÁFA, EURO átál-
lítások, kellékanyagok kiszállítással. Tel: 20/9281-526

* 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.

* 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 

* MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA KORREPETÁLÁS, érettségire
felkészítés. Érdeklődni: 06-30-4567-458 

* Angol középhaladó nyelvtanfolyam januártól: kedd-csütörtök:
17.00-18.30, nyelvvizsgára felkészítő: hétfő-szerda:17.00-18.30.
Bekapcsolódási lehetőség működő csoportokba. Az első alkalom
felmérés, tehát ingyenes. Max 5 fős csoportok. További tanfolyamok:
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.

* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten minden
korosztálynak. Közép és emelt szintű érettségi, ORIGO, GOETHE, ÖSD,
TELC nyelvvizsga felkészítő. KOLLARICS KATALIN 30/611-0036 

* „B” KATEGÓRIÁS személygépkocsi vezető tanfolyam indul
2011.11.28-án ? 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
korosztálynak. 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. 

* 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 

* Tüzifa eladó akciós áron. 30/9144-950, 20/9611-688 

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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* 1300 m3-s, 5 ajtós 97-s Suzuki Swift friss műszaki vizsgával
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.

* Kisállatpanzió 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 önkife-
jezési lehetőség mellett elkötelezett, komolyzene iránt érdeklődő
lányokat és asszonyokat. Érd: Kufferstein Nelli +3620/5010-190 

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

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

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

* KERESSÜK. December 10-én tűnt el Gödöllő Máriabesnyőről,
másnap Bagra is elkeveredett egy 5 éves erős, egészséges cser-
fekete, fehér mellényű erdélyi kopó, chippel, fémnyakörvvel. Aki
látta, kérjük, hívjon: 30/ 690 2251, 20/ 468 7516, 20/ 3329 247
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SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD

  A minôség garanciája

699 Ft/kg

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:

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

Pékségünk ajánlataGrillbár

1499Ft/kg

Ár! Ár!

Napi ajánlat

Lottózó, 
telefonkártya-feltöltés

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

Termékeink bomba áron!

399 Ft

139 Ft

690 Ft

Classic halászlé 
sûrítmény 

200 g 
995 Ft/kg

Kockamargarin 
250 g

476 Ft/kg

Franciasaláta 
alap
1 kg

Dejó dióízû 
300 g

830 Ft/kg

BB pezsgôk 
0,7 l

941,42 Ft/l

Don Pedro 
Sangria 

1,5 l
399,33 Ft/l

Detki darált 
háztartási keksz 

500 g
558 Ft/kg

Mizo tejföl 20% 
800 g

573,75 Ft/kg

Fresco leveles tészta
400 g

497,50 Ft/kg

Szaloncukor több ízben, kimérve

Beigli mákos, diós, gesztenyés
500 g 798 Ft/kg

Félbarna kenyér 
1 kg

Classic 
Pangasius halfilé 

1 kg
Friss 

pulykamell filé

349 Ft

279 Ft659 Ft

119 Ft

199 Ft

699 Ft 199 Ft 249 Ft

599 Ft

459 Ft

 

Akkreditációs lajstrom szám: AL2086, Regisztrációs szám:13-0943-05, PLH 445 
www.bbmaganautosiskola.net 

 

A,    B,   C,   C+E,     T,    M,    kategóriákban. 
GÉPJÁRM  TANFOLYAMOT SZERVEZ. 

 
 

 
 
 

 
El zetes érdekl dés:  06 28 419 529   06-20/9414-638          
                          
                            

 
 

Részletfizetés! 
Gyors, korrekt lebonyolítás!  

Óriási kedvezménnyel kezdjük az újévet. 
Figyelje hirdetésünket! 

Kellemes ünnepeket kívánunk  
minden volt és leend   

tanulónknak! 
 ,,B” kategóriával ,,A1” vezet i  

engedély kedvez   

feltételekkel. 
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 

2012. JANUÁR 12.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Tóth Imréné, Szabadság út 19.,
Antal Józsefné, Mohács u. 8.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Kommár Ferenc, Kazinczy krt.
23., Kobzi Lászlóné, Csillag u. 5.  
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyer‐
te: Sas István, Nyárfa u. 3. 
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Bernácz Ábel, Sík S. u. 4., Selmeci
Zsolt, Szabadság út 101/c.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: dr. Takács Irma,
Akácfa u. 21.

Hozzávalók: 
50 g vaj vagy margarin, 60 g barnacukor (az sem baj,

ha fehér kristálycukor), 12,5 dkg méz, 25 dkg fi-

nomliszt, 1 tasak sütőpor, 1/2 tk szódabikarbóna, 

1-1 tk őrölt fahéj, reszelt friss gyömbér, szegfűszeg,

szerecsendió, szegfűbors, 1 citrom reszelt héja, 1 na-

rancs reszelt héja, 1 tojás.

Elkészítés: Egy lábasban felolvasztjuk a vajat, mézet, és a cukrot, majd hideg vízfürdőbe

állítva hagyjuk kihűlni. Közben a lisztet, sütőport, szódabikarbónát és a fűszereket, vala-

mint a reszelt héjakat összekeverjük egy másik tálban. A kihűlt mézes masszában elkeve-

rünk egy egész tojást, majd összedolgozzuk a lisztes keverékkel. Az így kapott tésztát 6-12

órán át hideg helyen pihentetjük. Ha ez az idő letelt, lisztezett felületen 3 mm vastagságúra

nyújtjuk, és a formákkal kiszaggatjuk. Sütőpapírral kibélelt sütőlemezre vagy tepsibe

tesszük, és 200 C -ra előmelegített sütőben 7-8 percig sütjük. Figyeljünk arra, hogy a for-

mák ne legyenek túl közel egymáshoz, mert sütés közben még nőnek! Ha kész, hagyjuk

kihűlni, majd tetszés szerint cukormázzal díszítjük (ehhez 1 tojás fehérjét kissé habosra ve-

rünk, majd 20 dkg porcukrot  (kanalanként) adagolunk hozzá. Ezután a robotgép magas

fokozatán addig keverjük, amíg a porcukor fel nem olvad, és a hab kemény nem lesz).  

RECEPT – Mézeskalács

Zárórendezvényei

DECEMBER 23., FŐTÉR
16.00: 

Szironta Csengettyűegyüttes
adventi műsora

16.45: 
Szabad-e bejönni ide

Betlehemmel?
Madarász Miklós és 

társulatának 
betlehemes játéka

Állatsimogató


