
Különleges előadás várta a kö-
zönséget a Művészetek Háza
színpadán december 1-jén. A Gö-
döllő Táncszínház társulata Ég és
Föld között című előadásában
két nagyszabású művet állított
színpadra: az első részben a Sze-
cesszió Évéhez kapcsolódóan
korábban már bemutatott „Moz-
dulatba zárt hangok” című koreo-
gráfiát mutatták, be ami Mu-
szorgszkij: Egy kiállítás képei cí-
mű művére készült, majd Géme-
si Gergely: Rekviem a szerele-
mért című oratóriuma táncos vál-
tozatának gödöllői bemutatójá-
ra került sor a Cavaletta Női-
karral közös előadásban. A mű
ősbemutatóját néhány héttel ez-
előtt tartották nagy sikerrel len-
gyelországi testvérvárosunkban,
Zywiecben.

„Mert erős a szerelem, mint a halál, ke-
mény, mint a sír a buzgó szerelem,
lángjai tűznek lángjai…” Mintegy há-

romezer évvel ezelőtt keletkeztek ezek
a sorok; a Biblia Énekek éneke című
könyvében olvashatók. A szerelem a
legboldogítóbb érzés, mely a legtragi-
kusabb mélységbe taszítja az ember
szívét. Mindkettő hatalmas, mindkettő

legyőzhetetlen. Meghalni egy pillanat-
ra, percekre, órákra, talán napokra – az-
tán új életre kelni. Ez a szerelem.

Ez a témája Gémesi Gergely Rek-
viem a szerelemért című oratóriumá-
nak, amit még 2010 decemberében

mutattak be nagy sikerrel, s
amibe azonnal beleszeretett
Vajda Gyöngyvér, a Gödöllő
Táncszínház vezetője. Már ak-
kor elhatározta színpadra állítja.
Három év kellett hozzá, hogy
elkészüljön a koreográfia és egy
olyan társulat alakuljon ki,
amely meg tudja valósítani mű-
vészi elképzeléseit.

„Sose tudom már meg mi lett
volna velünk. / ha a teremtő úgy
akarta volna: legyünk / hangom
most egy szóra kérdőre von /
miért nem úgy akarta? miért
nem úgy akarta? / viszem to-
vább a keresztet föl a magasba
…” Gémesi Gergely: Keresztút
című versének soraival ajánlotta
a produkciót Vajda Göngyvér,

aki úgy fogalmazott: Nem volt könnyű
feladat, hiszen ez egy vallási témájú
mű, ám mégsem a hitéletről szól, ha-
nem arról, mennyi megpróbáltatáson
megy végig az ember, amíg megtalálja
a társát. (folytatás az 5. oldalon)
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Táncban elbeszélt boldogító és mélységbe taszító érzések

Ég és Föld között a Gödöllő Táncszínházzal

A Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályá-
zaton a Gödöllői Királyi Kastély ezidáig vég-
rehajtott rekonstrukciója érdemelte ki a zsű-
ri elismerését, s nyerte el az I. díjat. (3. old.)

Rigler György „Rigó” grafikus művész Pe-
tőfi Sándor A helység kalapácsa című művé-
hez készített illusztrációiból nyílt különle-
ges, humorral átszőtt kiállítás. (6. old.)

Az elmúlt hétvégén rendezték meg a VII.
OTP Bank Lovas Világkupát a Papp László
Arénában. Díjugratásban dél-afrikai, fogat-
hajtásban holland siker született. (8. old.)
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Tájékoztatjuk tisztelt
Olvasóinkat, hogy

a Gödöllői Szolgálat
az év végén és 2014
elején az alábbiak

szerint jelenik meg:

A 2013. évi
utolsó lapszám:
december 17.

A 2014. évi
első lapszám:

január 21.

A hirdetésfelvétel
december 16-tól

január 3-ig
szünetel.

Tisztelettel,
a szerkesztőség
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Beköszöntött a tél, s december
másodikára virradóra már az
első beavatkozásra is szükség
volt a gödöllői utakon. A VÜSZI
a téli ügyelet keretében 24 órá-
ban kíséri figyelemmel az utak
állapotát.

December másodikára virradóan a
városi utak mintegy felén kellett
elvégezni a csúszásmentesítést. A vá-
rosi fő közlekedési utakon valamint a
buszjáratok által érintett utakon volt
jelentős a páralecsapódás és a le-

fagyás. A VÜSZI munkatársai a haj-
nali ellenőrzést követően azonnal
beavatkoztak a biztonságos közleke-
dés érdekében. Ez azonban nem csak
a városüzemeltetéssel foglalkozók
feladata, a gépkocsival közlekedők-
nek sem szabad megfeledkezni arról,
hogy időben lecseréljék a járművek
abroncsait. A téli gumi használata
jelentősen megnöveli közlekedési
biztonságot. 

A biztonságos közlekedést a jár-
dákon is biztosítani kell, ez azonban
nem a VÜSZI, hanem annak az ingat-
lan tulajdonosnak a feladata, akinek
az ingatlana előtt a járda található.
Mivel az elmúlt években a VÜSZI
több jelzést kapott, miszerint a la-
kosság számára nem egyértelmű, mi-
lyen szóróanyagot használhat, az idén

ehhez még több segítséget igye-
keznek nyújtani. Ráadásul többen je-
lezték, hogy a piacon kapható kör-
nyezetbarát csúszásmentesítő anya-
gok nagyon drágák. Ezért a VÜSZI
közvetlenül a gyártótól szállítva bo-
csájtja a gödöllői lakosság rendel-
kezésére a piacihoz képest lényege-
sen olcsóbban beszerzett környezet-
barát csúszásmentesítővanyagokat,
10-25 kg-os kiszerelésben.

Az anyagok a VÜSZI telephelyén,
a Dózsa György út 69-ben, a portán
kaphatóak, minden nap 7-20 óra

között. Részletesebb információ a 20-
3191-677-es telefonszámon kérhető
munkanapokon 8-14 óra között.

A téli munkák mellett – amíg az
időjárás engedi – tovább folytatják a
városi utak kátyúmentesítését, vala-
mint a csapadékvíz-elvezető árkok
takarítását, karbantartását, ami a leg-
több esetben az összegyűlt lomb eltá-
volítását jelenti. 

Zajlik a stabilizált utak javítása is:
a Hegyesi Mari, a Lázár Vilmos és a
Lomb utcában végzik el a szükséges
munkálatokat. 

Sajnos, sok esetben mások felelőt-
lensége ad munkát a VÜSZI-nek. Így
például az illegálisan lerakott hul-
ladék elszállítása. Ezt a napokban a

Szárítópusztára vezető út mentén
végzik el. jb

Téli útviszonyok között autózunk

Már csúszik az út
A VÜSZI NONPROFIT KFT. 

HÓMUNKÁSOK 
JELENTKEZÉSÉT VÁRJA! 

Társaságunk megkezdte a téli hó
ügyeletet, így rendkívüli időjárási
viszonyok esetén a saját állomá-
nyon felül alkalmi hómunkásokat
alkalmaz a gyalogos közterületek,
parkolók, utak, járdák hó eltakarí-
tására munkanapokon nettó 500 Ft
órabérért.
A jelentkezőket a VÜSZI Nonprofit
Kft. ügyfélszolgálati irodáján re-
gisztráljuk.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 12.
Telefon: 06-28/410-295 
E-mail: ugyfelszolgalat@vuszikft.hu

Kérjük, amennyiben regisztrálni
szeretne, úgy a következő okmá-
nyokat hozzá magával: személy-
azonosító igazolvány, lakcímet iga-
zoló hatósági igazolvány, adóiga-
zolvány, TAJ-kártya.

A rendkívüli hó helyzet megvaló-
sulása esetén ügyeletes kollégánk
reggel 6.30–7.00 között fogja ke-
resni telefonon az alkalmi munkára
regisztráltakat, ezt követően 8 órá-
ra be kell jönni a VÜSZI Nonprofit
Kft. Dózsa György 69. alatt lévő te-
lepére megfelelő téli ruházatban. 

Szerszámokat, láthatósági mel-
lényt, napközben forró teát a
VÜSZI bocsájt rendelkezésre.

A téli időszakban különösen fontos, hogy az autópályákon biztosított legyen a közlekedés. A
felkészültségről tájékozódtak a Pest megyei katasztrófavédelem munkatársai november 27-én a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Gyorsforgalmi Keleti Üzemeltetési Főmérnökség Gödöllő autópálya
mérnökségénél. 

A helyszínen Cseri Péter mérnökségvezető adott tájékoztatást a Gödöllő autópálya mérnökséghez tartozó, mintegy 150
km-es szakasz téli karbantartásának feladatairól és a felkészülésről. Mint elmondta, a gödöllői mérnökséghez az  M3-as
autópálya Budapesttől a Gyöngyös nyugati-csomópontig tartó szakasza, valamint az M31-es autópálya 0 km-től 12,4

km-ig terjedő szakasza tartozik, aminek téli csúszásmentesítésére tíz szóró-toló gépjármű áll készenlétben. Ezek közül 7
a pályát, 3 pedig a leállósávot és a parkolókat takarítja. Útszórósóból 1681 tonna áll rendelkezésre. 

A téli ügyeleti rendszerben november 1-től március 15-ig, az időjárási fokozattól függően 7-10 fő tart 24 órás
ügyeletet, de ha szükséges, 30 főt tudnak munkába állítani a közlekedés biztosítására. 

A helyszínen Halassy Gábor tűzoltó főhadnagy, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága Gödöllő Katasztró-
favédelmi Kirendeltség hatósági osztályának kiemelt főelőadója és Bodrogi Ágnes tűzoltó hadnagy, polgári védelmi
felügyelő tartottak gépszemlét, majd a legszükségesebb téli tudnivalókat egyeztették a mérnökségvezetővel. 

Bodrogi Ágnes lapunknak elmondta, a mérnökség és a katasztrófavédelem között szoros munkakapcsolat van annak
érdekében, hogy télen is járhatóak legyenek az érintett autópálya szakaszok, s amennyiben szükséges, a katasztrófavéde-
lem  azonnal segítséget tudjon nyújtani az autópályán közlekedőknek. bj

Teljes körűen befejeződtek a Sza-
badság téri aluljáró lépcsőinek és
támfalainak felújítási munkálatai. A
múlt héten már csak az utolsó si-
mításokat végezték a Művészetek Há-
za felőli részen.
Az aluljáró támfalának felújítása még
a nyár végén kez-
dődött el, akkor a
Városi Múzeum
felőli oldalon dol-
goztak a szakembe-
rek. Novemberben
került sor a másik,
az Alsópark felőli
oldal munkálataira.
A felújításnak kö-
szönhetően a léte-
sítmény nem csak a
korábbinál rende-
zettebb képet mutat, hanem meg-
felelő műszaki állapotba is került. 
Mivel az elmúlt években folyama-
tosan romlott a támfal állaga, s az el-
rozsdásodott vasak több helyen is
ledobták a betont, egyre sürgetőbbé
vált a felújítás. Ennek során a vas-

szerkezetek korrózió elleni védelmet
kaptak, majd a megfelelő techno-
lógiával újrabetonozták a felületet. A
támfalakat graffiti elleni védelemmel
is ellátták, a tetejükön lévő mészkő-
szegélyt felcsiszolták. 
Az aluljáró mindkét oldalán a fed-

lapok védelmében visszamélyítették
a talajt, mivel korábban az ott felgyü-
lemlett csapadék beszivárgott a mész-
kőszegélyek alá. Szintén ennek meg-
akadályozására, a támfal védelmé-
ben a növényzeten alakító metszést
végeztek. kj

A csalók, trükkös tolvajok min-
den évszakban megtalálják a
lehetőségét annak, hogy a hi-
székeny, könnyen félrevezet-
hető emberektől pénzt csalja-
nak ki, vagy lakásukba bejutva
meglopják, kirabolják őket. Ál-
dozataik legtöbbször idősek,
akikhez általában úgy igye-
keznek bejutni, hogy részükre
szociális segélyt, adományt
hoztak, de sokszor hivatkoz-
nak a víz-, vagy gázóra ellenőr-
zésére is. 

Bár a rendőrség rendszeresen tájékoz-
tatja a lakosságot, mégis sokan esnek
áldozatul.

Karácsony előtt  különösen gyako-
ri, hogy a csalók az önkormányzatra
hivatkozva keresik fel a főleg egyedül
élő időseket, hogy részükre élelmi-
szert, tüzelőt, vagy más ajándékot
hoztak. Sajnos erre sokan ajtót nyit-
nak, és sokszor csak később veszik
észre, hogy eltűntek értékeik.

Sok esetben élnek a bűnözők a
pénzváltás eszközével is, amit szintén
arra használnak fel, hogy amíg az
egyik eltereli a sértett figyelmét, a
másik ellopja a készpénzt, és az
egyéb értékeket.

A napokban városunkban ismeret-
lenek az önkormányzatra hivatkozva
csengettek be idős, egyedül élő sze-
mélyekhez azzal az indokkal, hogy

ajándékot hoztak. Az egyik idős 
hölgy azonban azonnal gyanút fogott,
mikor az „ajándékért” közel negyven-
ezer forintot akartak kérni tőle. Neki
szerencséje volt, mert határozott fel-
lépésére a szélhámosok inkább távoz-
tak.

Az eset kapcsán lapunk megkereste
az önkormányzat Közigazgatási és
Szociális Irodáját, ahol elmondták: az
önkormányzat és a családsegítő min-
den esetben előzetes értesítést küld,
amennyiben akár adomány, akár más
céllal keres fel valakit. Kérik a lakos-
ságot, amennyiben ilyen esettel talál-
koznak, arról azonnal értesítsék a ren-
dőrséget, akik az ünnepek idején fo-
kozottan figyelik az ilyen bejelenté-
seket, és igyekeznek megelőzni az
idősek megkárosítását. Felhívják a fi-
gyelmet arra, csengetéskor, még az
ajtó kinyitása előtt ellenőrizzék le, ki
az, aki szeretne bejutni a lakásba. 
Szereltessenek a bejárati ajtóra lán-
cot, széles látókörű optikai kitekintő
„szemet”. Ha bármely szolgáltatóra
(kábeltévé, elektromos, gáz, stb.) hi-
vatkozva szeretnének ismeretlenek
bejutni a lakásba, kérjék el a hivatalos
minőségét igazoló igazolványt. Kér-
jenek visszajelzést a szolgáltatótól,
hogy valóban küldtek-e munkatársat!

Ha ismeretlen személy rendőrnek,
illetve hivatalos személynek adja ki
magát, minden esetben kérjék el az
arcképes igazolványát! bj

Lapzártánk idején kaptuk a hírt,
hogy december 2-ra virradó éjjel
ismeretlen tettesek betörtek a
Táncsics Mihály úti Sportcentrum-
ba, és elvitték a sátor elektromos
ellátását áramszünet esetén biz-
tosító agregátort. Az okozott kár
1.500.000 forint. Az ügyben az
üzemeltető VÜSZI Kft. rendőrségi
feljelentést tett.

Gépszemlét tartott a katasztrófavédelem a gödöllői autópálya mérnökségen

Ha kell, azonnal indulhatnak a gépek

A bűnözők is készülnek a karácsonyra

A csalók áldozatai

Véget értek az aluljáró munkálatai

Szebb és biztonságosabb 

Országosan kétszázezer ember vesz részt a november elején indult téli közfoglal-
koztatási programban, közülük százezren képzésben részesülnek. A téli időszakban
a közmunkások oktatásra járnak.
Gödöllőn az 1 hónap munka, 4 hónap képzés és újabb 1 hónapos munka program-
ban közel 80 közfoglalkoztatott vesz részt, akiknek december 1-től már padban kel-
lene ülniük, de mivel még nem indultak el a képzések, továbbra is a VÜSZI-nél dol-
goznak – tájékoztatta lapunkat Lantai Csaba, a VÜSZI Kft. igazgatója. 
A közmunkások a temetőben végzik a karbantartással kapcsolatos munkákat: a lom-
felszedést a kerítés melletti növényzet rendezését és a szemétgyűjtést, valamint a
közutak tél előtti rendbetételét végzik és az Erzsébet parkban zajló munkáknál se-
gédkeznek. Ez utóbbi során az elszáradt ágakat gyűjtik össze. 
A munkához azonban a képzések megkezdése után majd csak tavasszal térnek
vissza, így sajnos a téli időszakban nem segíthetik a VÜSZI-t a hóval kapcsolatos 
feladatok ellátásában. Ez azért is sajnálatos, mert amennyiben a téli munkákban is
részt vehetnének, nem lenne szükség külön hómunkások alkalmazására.                   jb

A téli munkában nem számíthatunk rájuk 

Közmunkások a padokban
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Újabb rangos építészeti elismerés a Grassalkovich-kastélynak

FIABCI-díj a világhírű épületnek

Gödöllőn fejlesztik a korszerű készítményeket

Hazai gyógyszerek
Ismét rangos elismerésben ré-
szesült hazánk kiemelkedően
látványos turisztikai-történel-
mi helyszíne. A Nemzetközi In-
gatlanszövetség (FIABCI) Ma-
gyar Tagozta a Magyar Ingatlan
Szövetséggel közösen idén 15.
alkalommal rendezte meg a
Magyar Ingatlanfejlesztési Ní-
vódíj Pályázatot, amelynek cél-
ja a legsikeresebb ingatlanfej-
lesztések kiválasztása, bemu-
tatása a közönségnek és a ki-
emelkedő alkotások megjutal-
mazása. Ez alkalommal a Gö-
döllői Királyi Kastély ezidáig
végrehajtott rekonstrukciója ér-
demelte ki a zsűri elismerését,
s nyerte el ezzel az I. díjat.

A bírálat főbb szempontjai az ingat-
lanfejlesztés koncepciója és eredmé-
nye, építészeti színvonala, a kivitele-
zés minősége, az alkalmazott műsza-
ki megoldások színvonala, a környe-
zettudatos fejlesztés, emellett értékel-
ték a fejlesztés eredményességét, va-
lamint az ingatlanfejlesztés társadal-

mi hasznosságát. Az értékelők szerint
a projekt fő célja az volt, hogy szín-
vonalas turisztikai célpontot és kultu-
rális központot teremtsenek, miköz-
ben megőrizték az épület eredeti for-
máját, amelytől a királyi palota egye-
dülálló maradt.

„Ez az elismerés egy nagyszerű
ajándék mindenkinek, aki hozzájárult
ahhoz, hogy a kastély ilyen állapotba
kerüljön, hiszen a pályázatra az egész
felújított épületet neveztük. Nyilván
az elmúlt évek fejlesztései és esemé-
nyei jobban előtérbe helyezték a kas-
télyt, ugyanakkor a kastély megőrzött
értékeinek fenntartása, tartalommal
való megtöltése is értékelési szem-
pont volt. Bár a műemléki ingatlanok
felújítása és üzemeltetése nem köny-
nyű és olcsó feladat, azt gondolom,
hogy amikor szakmai elismerésre
tartják méltónak a felújított műemlé-
ket, akkor az mindenkinek visszaiga-
zolás a fáradozásért és a ráfordított
milliárdokért. Köszönet érte minden-
kinek, aki felújítás kezdetétől, 1994-
től mostanáig tett azért, hogy hazánk
egyik ékessége ilyen állapotba kerül-
hetett. Egyúttal reménykedem abban

is, hogy ez a díj a döntéshozókat is se-
gíti abban, hogy a kastély épületének
még fel nem újított részeire is forrást
találjunk, és a jelenleg még nem láto-
gatható részek is megújulhassanak” –
mondta a díj átvétele kapcsán Gönczi
Tibor, a kastély igazgatója.

A helyreállítás során a tervezői ars
poetica az volt, hogy a hiteles lát-
ványt és a történelmi korok illúziójá-
nak légkörét semmi ne bontsa meg,
ugyanakkor az épület feleljen meg a
XX-XXI. század minden elérhető kö-
vetelményének.

Korábban már kapott az intézmény
magas rangú ingatlanszakmai elisme-
rést, hiszen 2004-ben jutalmazták az
Európa-szerte is ritkaságnak számí-
tó Barokk Színház restaurálását a
FIABCI Prix d’Excellence nívódíjá-
val.

A kastélyt és annak szolgáltatásait
azóta is számtalan díjjal jutalmazták:
megkapta az „Év akadálymentes épü-
lete”, a „Gyermekbarát hely”, címet,
2008-ban Az „Év múzeuma” elneve-
zést, 2010-ben és 2013-ban pedig Mú-
zeumpedagógiai Nívódíjjal ismerték
el az itt folyó munkát. (gk)

Az Új Széchenyi Terv kereté-
ben 12 generikus gyógyszerké-
szítmény fejlesztése valósul
meg sikerrel a gödöllői Tevá-
nál. A fejlesztett termékek kö-
zött megtalálhatóak onkológi-
ai szerek, valamint a csontrit-
kulás, a glaukóma és a diabé-
tesz kezelésében használt ké-
szítmények is. A közel 720 mil-
lió forintos beruházáshoz 177
millió forintot meghaladó, visz-
sza nem térítendő támogatást
nyert el a vállalat.

Gödöllő az elmúlt években stratégiai
pozíciót vívott ki magának a Teva-
csoporton belül. Itt található a Teva
egyik meghatározó K+F központja,
mely parenterális készítményeket
(intravénás beadású, bőr alá vagy
izomba adható készítmények) vala-
mint szemcseppeket fejleszt az EU,
USA, Kanada, és Ázsia piacaira,
amellett hogy a hazai igények kielégí-
tésére is maximálisan figyel.

A Parenterális Gyógyszerek Fej-
lesztése a TEVA Gyógyszergyár Zrt-
nél a 2012-13-as pályázatnak köszön-
hetően 12 termék fejlesztése valósul
meg Gödöllőn. Az onkológiai és nem
onkológiai (csontritkulás, glaukóma,
diabétesz kezelésére szolgáló) készít-
mények fejlesztési fázisainak bizo-
nyos elemeit támogatta a pályázat,
mely így hozzájárult a laboratóriumi

fejlesztések sikeréhez, a törzskönyvi
sarzsok gyártásához, majd ezek vizs-
gálatához, és a hatóságoknak beadan-
dó dokumentáció összeállításához.

A Teva a hazai kórházak kiemelt
partnereként olyan termékek fejlesz-
tésére fókuszált, mint kórházi fel-
használású injekciók és infúziók. De
emellett a betegek által közvetlenül
elérhető szemcsepp-termék is szere-
pel a fejlesztések között.

A termékek közül kiemelésre méltó
egy új típusú komplex steril készít-
mény megalkotása, melynek fejlesz-

tése során új analitikai méréseket, va-
lamint technológiai megoldásokat
dolgoztak ki a vállalat munkatársai. A
diabétesz kezelésére szolgáló termék
a Teva termékportfoliójában stratégi-
ai szereppel bír, mely jól jellemzi Gö-
döllő Teván belül betöltött meghatá-
rozó szerepét is.

E projekteknek köszönhetően a
vállalatnál olyan széleskörű szakmai
tudás halmozódott fel, mely a jövő
termékfejlesztéseinél a gödöllői csa-
pat segítségére lesz, és mintaként szol-
gál más K+F területeknek is. Így to-
vább erősödik Gödöllő stratégiai sze-
repe a vállalat-csoporton belül.

A támogatott 12 termék fejlesztése
mintegy 720 millió forintból valósul
meg, melyhez a vállalat 177 millió fo-
rintot meghaladó támogatást nyert.

(bdz)

Bertha Szilvia lesz a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőjelöltje a
2014. évi országgyűlési választáson a gödöllői székhelyű Pest megyei 6. számú or-
szággyűlési egyéni választókerületben. Ezt a képviselő asszony a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központban tartott sajtótájékoztatón jelentette be. El-
mondta, pártja mindenhol önállóan indul, senkivel sem kívánnak együttműködni
az országgyűlési választások során. Bertha Szilvia jelenleg a párt országos listáról
bejutott képviselője a parlamentben. (ny.f.)

Bejelentette képviselőjelöltjét a Jobbik

Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem egymillió 318 ezer fo-
rint értékben ajándékozott 432
könyvet a Magyar Vöröskereszt
Pest Megyei Szervezetének. A
Vöröskereszten keresztül a töb-
bi között földrajzi, pszichológiai,
történelmi, gazdasági és infor-
matikai témájú könyvek teljes
egésze a Gödöllői Városi Könyv-
tárba és Információs Központba
került.

Hétfőn délután a Józsa Kft. felajánlá-
saként a tésztagyár kisteherautóján ér-
kezett a szállítmány városunkba. Gás-
pár Tibortól, a Vöröskereszt területi
munkatársától és Sándorné Pálfal-
vy Beátától, a Magyar Vöröskereszt
Aszód-Gödöllő Területi Egységének
társadalmi elnökétől Fülöp Attiláné
igazgató vette át az adományt.

– A könyvek egy részéből saját gyűj-
teményünket gyarapítjuk, hiszen több
kötet nincs az állományunkban. A má-
sik részét, melyekből több példány is
van, felajánljuk a városunkban műkö-
dő további könyvtáraknak, illetve el-
tesszük a könyveket különböző verse-
nyek, vetélkedők résztvevőinek a jutal-

mazására – tájékoztatta
lapunkat Fülöp Attilá-
né.

Hozzátette: arra is
gondolnak, hogy a Kár-
pát-medencei testvér-
városokba is juttatnak a
könyvekből az éppen
kiutazó delegációk se-
gítségével. Az volt a
cél, hogy az adományt
egy helyre juttassák el,
és hogy ez a hely Gö-
döllőre esett, annak ap-

ropója is van: a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ ép-
pen 60 éves.

Ottjártunkkor a könyvtár munkatár-
sai már a könyvek átvételét végezték,
hogy mielőbb az olvasók kezébe kerül-
jenek a változatos tematikájú kiadvá-
nyok. (kf)

Születésnapi ajándék a városi könyvtárnak

Olvasnivalót hozott a Vöröskereszt

A munkáltató és a munkavállaló meg-
állapodhatnak, hogy az éves fizetett
szabadság egy részét, maximum egy-
harmadát az alkalmazott átviheti a kö-
vetkező évre. Azonban egy 2014. janu-
ár 1-jén életbe lépő változás nyomán
erre már csak az életkortól függő pót-
szabadság napjait lehet átcsúsztatni.

A rendes, évente 20 napos szabad-
ságon felül a munkavállalónak életko-
rától függően legfeljebb 10 pótszabad-
nap jár. Az extranapok a 25. életévtől
gyűlnek, a maximális tíz napot a 45 év
fölötti munkavállalók kapják.

Ugyanakkor az Mt. egy másik ren-
delkezése a munkavállalónak kedvez:
a munkaadónak az év folyamán egy-

szer legalább 14 egybefüggő napra
mentesítenie kell a munkavállalót a
munkavégzési, rendelkezésre állási kö-
telezettség alól.

Ugyan a fent említett újdonságok
csak 2014 januárjában „élesednek”, a
2013. január 1-jén életbe lépett új Mt.
már ebben az évben is jelentős változá-
sokat hozott. Ezek közül a legfonto-
sabb talán az ún. távolléti díj fogalmá-
nak bevezetése. Az átlagkeresetbe be-
leszámított minden, a kifizetőtől szár-
mazó bruttó jövedelmünk (3 havi át-
lagban). A távolléti díjba viszont nem
feltétlenül: a távolléti díjat az aktuális
alapbér, és az előző hat havi időszakra
kifizetett teljesítménybér és bérpótlék

figyelembevételével kell megállapíta-
ni. De például a műszakpótlékot és az
éjszakai pótlékot csak akkor lehet fi-
gyelembe venni, ha a hat hónapon be-
lül legalább 30 százalékban olyan
munkát végzett a dolgozó, amely után
ilyen pótlékokat kapott.

Ha tehát az előző fél évben is vol-
tunk már szabadságon, vagy éppen be-
tegek voltunk, vagy nem dolgoztunk
eleget éjszaka, csökken a távolléti díj
és ezáltal a szabadságpénzünk is. És
mivel a távolléti díj szolgál a végkielé-
gítés, vagy éppen a szülési szabadság
összege kiszámításának alapjául is,
idén már az is kevesebb lehetett annál,
mint ami korábban járt volna.         (ny.f.)

Januártól csak a pótszabadságok „vihetők át”
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FELHÍVÁS – ADOMÁNYGYŰJTÉS

A BLAHÁÉRT TÁRSASÁG 

adománygyűjtést szervez a Ligeti Juliska
utcában 2013. július 22-én átadott játszótér 
további fejlesztésére.

A beérkezett felajánlásokból egy csúszdás mászó várral szeretnénk bővíteni
az idén kialakított közösségi teret. Felajánlásaikkal keressék Malikné Baj-
nóczi Erikát, a Társaság titkárát az alábbi telefonszámon: +36 20 250-6563.

Dr. Bucsy László, a Blaháért Társaság elnöke Pecze Dániel képviselő

December 1-jén az Adra Adventista 
Szeretetszolgálat szervezésében segély-
koncertet tartottak a Kárpátalján élő rá-
szoruló családok és gyermekek javára a
Királyi Kastély dísztermében. Az ese-
mény háziasszonya Pécsi Ildikó Kos-
suth- és Jászai-díjas színművésznő, Gö-
döllő díszpolgára volt, az egybegyűlte-

ket Pecze Dániel alpolgármester kö-
szöntötte. Az esten a Chopin zeneiskola
növendékei, valamint a 8in1 együttes
adott koncertet.
Az Adra Adventista Szeretetszolgálat
szerint az emberi élet felbecsülhetetlen
érték, ezért alapvető céljuk,  hogy hosz-
szú távú megoldást adjanak a sze-

génység enyhítésére. Ezek eléréséhez
gyakorlati megoldásokat biztosítanak a
hátrányos helyzetben lévőknek, megva-
lósítanak hatékony projekteket és prog-
ramokat, amik során másokat is igyek-
szenek bevonni ebbe a folyamatba. 
Az ADRA – Adventista Fejlesztési és
Segély Alapítványt (röviden ADRA
Alapitvány) a Hetednapi Adventista
Egyház hozta létre 1991-ben azzal a cél-
lal, hogy a szociálisan hátrányos hely-
zetű társadalmi rétegeket felkarolja, tá-
mogassa. h

Lokálpatrióta Klub – A Pályázat folytatódik!

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub több fordulóból álló fotópályázat meghirdetésével kívánja
megszólítani Gödöllő minden fényképezni szerető lakóját. A pályázat célja annak ösztönzése,
hogy városunkról minél több saját készítésű szép, igényes felvétel készülhessen, mely által be-
mutatásra kerülnek egy adott évszakhoz kapcsolódóan városunk jellegzetes természeti, épí-
tészeti, társadalmi, kulturális értékei. További cél, hogy a Lokálpatrióta Klub Facebook oldalán elhelyezve egy felüle-
ten, könnyen elérhető módon nyíljon lehetőség a képek mások számára történő megosztására.

A pályázat tematikája: „Négy évszak Gödöllőn”, melynek keretében jelen kiírás témája: „Zimankós Gödöllő”.

A kiírás minden évszakban meghirdetésre kerül. Minden pályázó saját alkotásával vehet részt. Az obszcén, kirekesztő,
agresszív jellegű, a pályázat eredeti céljával ellentétes képeket a kiíró a pályázatból kizárja. Kérjük a pályázókat üze-
netben küldjék el alkotásaikat. Az elbírálás folyamata: a beérkezett „lájk”-ok alapján. Aki a legtöbbet kapja, az nyer.
A pályázat aktuális (téli) fordulójának lezárása: 2013. február 16.
Díjak: Minden pályázónak elektronikus úton küldött, névre szóló oklevéllel köszönjük meg részvételét, ezt követően
évszakonként díjazzuk a legjobbakat. A díjak átadására a téli pályázat lezárását követően 2014. március 8-án egy
nagyszabású rendezvény részeként kerül sor.
Gödöllő, 2013. december 1. Pelyhe József elnök

A több, mint másfél évtizede működő
Segítség Közalapítvány gyűjtést in-
dít, hogy segítséget nyújtson  egy 7
éves gödöllői kisfiúnak, hogy járhas-
son. Mayer Istvánka 24 hétre szüle-
tett, s koraszülöttsége miatt sok  meg-
próbáltatáson, orvosi beavatkozáson
esett át élete első éveiben, szerencsére
erdeményesen. A kisfiú szeretne meg-
tanulni járni, amit  jelenleg letapadt és
feszes izomzata miatt nem tud. 

Ehhez egy speciális műtétre lenne
szüksége, amit Barcelonában tudná-
nak elvégezni, ennek, és az egyheti
kinn tartózkodásnak a költsége azon-
ban 4000 euró. A műtét nélkül István-
ka sose fog tudni járni, a beavatkozás
azonban jó eséllyel megadja ennek a
lehetőségét. 

Mivel a gyermekét egyedül nevelő
édesanya ennek költségeit önállóan
nem tudja megteremteni, a Segítség

Közalapítvány vállalta, hogy segítsé-
get nyújt az összeg előteremtéséhez, s
egyben ahhoz, hogy a 7 éves kisfiú ál-
ma valóra váljon.
Akinek lehetősége van segíteni a
következő számlaszámon teheti meg:
10103836-13223200-01001005.
A Segítség Közalapítvány bízik ab-
ban, hogy – ahogy már más alkal-
makkor is – sikerül eredményesen
összefogni városunk lakóinak.

November 8-án vidám és izga-
tott gyermekkiáltásoktól volt
hangos Budapesten, a VII. ke-
rületben a Baross Gábor Álta-
lános Iskola udvara. A máso-
dikos kisdiákok most nem ját-
szottak vagy fogócskáztak, ha-
nem komoly munkát végeztek,
ugyanis kertészkedtek: bokro-
kat ültettek a fák tövébe, ami-
ket a gödöllői Specialmix
Kft./Gergely Díszfaiskola aján-
dékozott nekik. 

A Baross Gábor Általános Iskolát a
kerület vezetése nemrégiben teljesen
felújította és kialakítottak a tanulók
számára egy szép sportudvart. Bár en-
nek nagy része aszfaltos, illetve gu-
miőrleményes, de van pár fa is, amik

körül nagyobb szabad földterület
volt, ezért az intézmény úgy gondol-
ta, ide bokrokat lehetne ültetni. Szá-
mukra kiemelten fon-
tos, hogy az iskola ta-
nulói hozzászokjanak az
esztétikus környezethez,
megismerjék a növénye-
ket és megtanulják véde-
ni, gondozni azokat. En-
nek érdekében már eddig
is sokat tettek, többek
között elnyerték az
„Ökoiskola” címet.

A bokorültetés kap-
csán több, mint egy tucat
környékbeli kertészet-
nek küldtek levelet, melyben támoga-
tásukat kérték. Mindössze egyetlen
helyről érkezett válasz: a gödöllői

Specialmix Kft./Gergely Díszfais-
kolától. Nagyné Garam Erika köz-
vetítésével sikerült ingyenesen hoz-
zájutniuk négy fajta bokorhoz. 

Az iskola hálásan köszöni Kisger-
gelyné Király Andrea felajánlását: a

165 tő bokor csaknem 100.000 forint
értéket képvisel. 

Pillis Mónika pedagógus, 2. a osztály

Segélykoncert a kastélyban

Támogatás Kárpátaljának

Kert születik a Gergely Diszfaiskola révén

A zöldnövények védelmében

Segítsünk, hogy Istvánka járhasson

Fogjunk össze!

Gödöllővel kapcsolatos hírekről, eseményekről
tájékozódhat:

www.godollonettv.hu
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Mennyi mindent leírtak már a
szerelemről! Írók, költők, zene-
szerzők öntötték versbe, re-
génybe, ki-ki művészete sze-
rint az érzést, ami számára a
boldogságot, a világmindensé-
get, a csodát jelentette. 

Kik is tudhatnak tőlük többet erről az ér-
zésről? Mert ők mindent tudnak. A 
mennybe mennek, vagy a pokol kínjait
szenvedik el, felforgatják a világot és
mellesleg remekműveket alkotnak. 
A legszebb költemények olvasgatása
közben mi olvasók egy percig sem gon-
dolunk arra, hogy valójában ők is em-
berek voltak. És nem is akármilyenek!

A hivatalos életrajzok általában a „nagy
szerelmeket” és a feleségeket említik,
egy-egy múzsa, vers ihletőjének neve is
bekerülhet a köztudatba, a háttérbe
azonban ritkán látunk bele. 
Persze megoszlik a vélemény, hogy ki
kell-e teregetni szerelmi életüket, hogy
mindez a bulvár kategóriájába tarto-
zik-e, vagy része az irodalomtörténet-
nek, az azonban tény, hogy a legtöbben
szívesen olvasnak a világot sarkaiból ki-
forgató szerelmekről. 
Mert az ő szerelmeik ilyenek voltak.
Mennyire szerethet az a férfi, aki revol-
verrel a kezében szökteti meg szerel-
mét? Mert Karinthy Frigyes így kezdett
új életet Judik Etellel. 
Milyen érzelmei lehetnek annak, aki 54
évvel fiatalabb szerelmével titokban há-
zasodik össze, amikor családja bolond-
nak akarja nyilváníttatni? Az öregúr
nem más volt, mint Jókai Mór, aki
Grósz Bella színésznővel kötötte így
össze életét. Bár csak öt közös év adatott
meg nekik, halála után Bella asszony
soha többet nem ment férjhez. 

Vagy ott van például a gödöllői Ambrus
Zoltán, akit szintén körüllengtek a höl-
gyek, s akit Jászai Mari is igyekezett el-
csábítani. Első felesége, Tormássy Gi-
zella hírlapíró tragikus halála után so-
káig visszavonultan élt, majd korának
ünnepelt szopránjával, Benkő Etelkával
kötötte össze életét. Szép és tartalmas
szerelmi házasságuknak az énekesnő
halála vetett véget 1921-ben. Életének
ez újabb csapása után Ambrus ismét
visszavonult, de még egyszer szerelem-
re lobbant – igaz reménytelenül – a ná-
lánál 32 évvel fiatalabb Bajor Gizi iránt.
Szép, szomorú történet az övé. De, hát
íróink és költőink nem egyszer viharos
szerelmi életében szép számmal akad-
nak tragédiák, köszönhetően az érzel-
meknek és a történelemnek. Elég, ha
József Attilát, Rejtő Jenőt és Márai Sán-
dort említjük.
De forduljunk inkább a kevésbé szo-
morú történetek felé! Hogy mire képes
a szerelem? Mindenre. Akár egy nőcsá-
bászból is képes odaadó, hűséges férjet
csinálni. Ha erre valaki azt mondja: ku-
tyából nem lesz szalonna, az téved.

Mert bizony, ilyen is akad. Erre persze
mondhatjuk: kivétel erősíti a szabályt.
Ez a kivétel pedig nem más, mint Kisfa-
ludy Sándor, aki – miután elvette Sze-
gedy Rózát – ha csak tehette, felesége
mellett volt több, mint harminc évig tar-
tó házassága során. Azoknak a hölgyek-
nek a nevét, akikbe házassága előtt,
majd után volt őszintén és szívből sze-
relmes, sajnos helyhiány miatt nem áll
módunkban felsorolni… Szegedy Ró-
zának azonban olyan odaadó és hűséges
férje volt, amilyet minden asszony kí-
vánhat magának. 
Nyáry Krisztián „Így szerettek ők” cí-
mű magyar irodalmi szerelmes könyvé-
nek második kötetében ismét negyven
magyar író és költő izgalmas, de keve-
sek által ismert párkapcsolati története
szerepel. A szerző célja ezúttal is az,
hogy az elmesélt szerelmi történetekkel
kedvet csináljon a művek olvasásához.
Könyvének előszavában hangsúlyozza:
nem tankönyvet, tanköny-pótlékot, nem
irodalomtörténeti szakmunkát akart ír-
ni, bár irodalomtörténészek kutatásain
alapuló igaz történeteket jegyzett le.
Egyszerűen csak elmeséli néhány, szá-
mára kedves szerző életének egy-egy
epizódját. 
Nyáry Krisztián néhány évig költészet-
történetet tanított a pécsi egyetemen,
majd a 90-es évek közepén otthagyta a
katedrát, azóta kommunikációs tanács-
adóként dolgozik. 2012 elején barátai-
nak kezdte publikálni a Facebookon
magyar írók és művészek szerelmi éle-
téről szóló képes etűdjeit, amivel né-
hány hónap alatt nagy népszerűségre
tett szert. A barátoknak szánt bejegy-
zésekből „Így szerettek ők” címmel
könyv lett, a kötetből pedig az elmúlt év
egyik legnagyobb könyvsikere, ami el-
nyerte a XX. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál Budai-díját és a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Fitz József-
könyvdíját is. 
(Nyáry Krisztián: Így szerettek ők 2 –
Újabb irodalmi szerelmeskönyv)    (ny.f.)

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Szerelmes mesék

(Folytatás az 1. oldalról) 

„A világban sajnos egyre kevesebb az
őszinte érzés. Szerencsére a szere-
tetet, a szerelmet még mindig nem le-
het pénzért megvenni. Ez sosem lehet
boltban beszerezhető, vagy interneten
megrendelhető árucikk. Az előadás az

érzések és a lélek megtisztulásáról
szól. A darab a teljes reménytelen-
ségből indul és jut el az üdvösséghez
vezető útra” – nyilatkozta  korábban
Gémesi Gergely, aki ezzel a darabbal
a rekviem és az oratórium határán
mozgó művet hozott létre. Különle-
gességét, mélységeit méginkább ki-

emelte Kézér Gabriella és Vajda
Gyöngyvér koreográfiája, amiben
Annus Réka népi éneke különös
megjelenítést kapott. 

Az előadáson a Cavaletta Nőikar
mellett szólót énekelt Géczy András,
Gombos Viktor, Kósa István és Ni-
kolényi István. jb

Eredményes hónapokat tudhat maga mögött a
Frédéric Chopin Zeneiskola. Az idei tanév zenei
versenyein ismét sikert sikerre halmoztak az in-
tézmény növendékei. 
„Hagyományos régiók, régiók hagyománya”
címmel, 2013. október 12-én került megrende-
zésre Tatabányán a X. Vass Lajos Népzenei Ta-
lálkozó és verseny elődöntője.
A versenyen a zeneiskolát a Cilibri Énekegyüt-
tes, a Gödöllei legények, Lukács Lilla Réka
(felkészítő tanáruk: Benedek Krisztina) és a
Csenderes Együttes (felkészítő tanáraik: Albert-
né Joób Emese, Benedek Krisztina és Pertis Szabolcs) képviselték, akik mind-
annyian arany fokozatot értek el és továbbjutottak az országos középdöntőbe.
November 22. és 24. között Szombathelyen, a Bartók Béla Zeneiskolában és a Bar-
tók Teremben rendezték meg a XIV. Országos Koncz János Hegedűverseny döntő-
jét, ahol az I. korcsoportban Missurai Pálma I. díjat nyert, felkészítő tanára, Gálné
Bagi Márta pedig munkájáért Tanári Különdíjban részesült. A versenyen Ferenczy
Beáta tanárnő kísérte zongorán a növendékeket.
Az elmúlt hétvége újabb sikert hozott, az V. Országos Szaxofon Versenynek a po-
mázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola adott otthont november 29. és december 1.
között. A megmérettetésen jazz kategóriában Barabás András III. helyezést ért el
(felkészítő tanára: Csányi István). bj

Táncban elbeszélt boldogító, és mélységekbe taszító érzések 

Ég és Föld között  a Gödöllő Táncszínházzal

Zeneiskolai sikerek
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A Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány
és
Gödöllő Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja önt és családját

2013. DECEMBER 8-ÁN (VASÁRNAP) 
15 ÓRÁRA

a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
belső udvarára az 

ANTALL JÓZSEF-UDVAR ÁTADÁSÁRA, 

VALAMINT AZ EMLÉKTÁBLA FELAVATÁSÁRA

MEGHÍVÓ 

SISI BARÁTI KÖR

SZERELMETES HISTÓRIÁK
„A windsori szerelmesek” 
Péterfi Csaba előadása VIII. Edwardról
és Wallis Simpsonról.

Időpont: 2013. december 9., hétfő, 17 óra  
Helyszín: Gödöllői Városi Könyvtár 
és Információs Központ 
VIII. Edward – aki szívesen vadászott Gödöllőn
– Anglia koronázatlan királya szerelme, Wallis
Simpson kedvéért lemondott a brit trónról. Ma
is Windsori hercegként emlékszik rá a világ. 
A Sisi Baráti Kör előadássorozata (III. rész).

A belépés díjtalan!

Az év végéhez közeledve városunk lakói minden
évben érdeklődve várják a következő esztendő-
re szóló városi naptárt. Karácsonyra minden gö-
döllői háztartásba megérkezik a 2014. évi kalen-
dárium, ami ismét igazi különlegesség lesz.

A jövő évi naptár valódi időutazásra invitál, bemutatva,
hogyan változtak meg városunk látnivalói, utcái és lakói
az elmúlt évszázadok során. A fotók az egykori és a mai
Gödöllő egy-egy részletét vetítik elénk. Míg egyes képe-
ken a XXI. századi látvány is a boldog békeidőket idézi,
másokon rá sem ismerni a régi utcákra. Az egykori lovas-
kocsik, sokszoknyás asszonyok ma már csak a megfakult
képeken köszönnek ránk, a régi apró házak helyén ma már
panel „tornyok” emelkednek. Különös kontrasztot alkot-
nak mindezek közös képekbe sűrítve.

A 2014-es naptár az elgondolkodtató ábrázolásai mellett
számtalan hasznos információt is tartalmaz: megtalálhatók

benne a városi intézmények telefonszámai. A kalendáriu-
mot az egyéni önkormányzati képviselők az év végéig va-
lamennyi gödöllői otthonba eljuttatják.

(j.)

Rigler György „Rigó” grafikus művész Petőfi Sándor A helység
kalapácsa című művéhez készített illusztrációiból nyílt kiállítás
november 29-én a Művészetek Házában. Az eseményen első-
ként Márton Előd, a Club Színház, majd Lénárt Ádám, a Gö-
döllő Táncegyüttes tagja segítségével idézték meg a Petőfi komi-
kus eposzának hangulatát.

A rendezvényen Pecze Dániel alpolgármester köszöntötte a
résztvevőket, aki elmondta a magyar irodalom sokat tud a hu-
morról és szinte mindenki, aki említésre méltó, él is a derű maga-
sabb dimenzióival. Ilyen mű Petőfi A Helység kalapácsa is. Az iro-
dalmunk nagyjai közül többek között Örkény Istvánt idézte, aki a
humorról azt mondta: „Nevetünk, amikor fölfelé megyünk a hul-
lámvasúttal – mert fölszabadul a feszültségünk – de sikoltva
zuhanunk lefelé; viszont ki ülne fel egy vízszintes hullámvasút-
ra?” Rigler György „Rigó” művészete ezt a folyamatos felfelé
hullámvasutazást adja a képeit szemlélőknek. (l.t.)

Fejenagy, Harangláb, Szemérmetes Erzsók és a többiek

Petőfi „hősei” a Muza kiállításán

A világ, kicsit másképp összerakva

Bár az ünnepi vásár megnyitására még
péntekig várni kell, Gödöllő főterén
már karácsonyi hangulat van. A múlt
héten helyükre kerültek a fényfüzérek,
és felállították a város karácsonyfáját
is, ami az idén a Pilisi Parkerdő Zrt.
ajándékaként a Gödöllői Arborétumból
érkezett. A fenyőfa – a korábbi tervek-
kel ellentétben – piros és arany díszítést
kapott. 

A főtéren a hét végétől gazdag prog-
ram várja majd a látogatókat. Hétvé-
genként délután a városi, valamint a
térségi iskolák és művészeti csoportok
adventi műsora várja az érdeklődőket, s
ide érkezik a Mikulás, december 15-én
pedig a betlehemi békeláng.              (k.j.)

Fazakas-Koszta Tibor festőművész mun-
káit csodálhatják meg az érdeklődők novem-
ber 30. óta a Levendula Art Galériában. A ko-
rondi születésű festőművész alkotásaival
rendszeresen találkozhatnak itt a látogatók,
most azonban, elgondolkodtató képei – hűen
a kiállítás címéhez – külön kis szigetet ké-
peznek a galériában található művek között.
„Nem akarom kitalálni a világot, csak
másképp összerakni” – olvasható az őt be-
mutató rövid összefoglalóban.

S valóban másképp rakja össze a körü-
löttünk lévő valóságot. A színekkel, az archa-
ikus környezettel, az arc nélküli alakokkal,
különös világot teremt. De, tényleg arc nél-
küliek alakjai? Vagy csak a földi szemünk
előtt marad rejtve tekintetük? Festményei
egy mélyebb világba, saját bensőnk, az Én
világába vezetnek bennünket – véli a kiállí-
tást megnyitó Galambos Ádám evangélikus
teológus, az Asztali Beszélgetések Kulturális
Alapítvány elnöke. A megnyitót Dezső Pi-
roska dalai színesítették.

(ny.f.)

Már áll a karácsonyfa

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

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

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

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

MEGHÍVÓ
2013. december 12., 1800

Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ

Érkezik a 2014-es naptár

Időutazás az év végéig
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December 7-én és 8-án
szombaton és vasárnap

9-11 óráig:

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: dr. Vaskó Márta 

Tel.: 20-9913-057.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

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

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

Köszönjük: Árva Lelkek
Állatvédő Egyesület 

A Szent István Egyetem Botanikus kert-
jében díszlő Mesebeli vén vackor nyer-
te az Ökotárs Alapítvány által meghirde-
tett az Év Fája 2013 versenyt – derült ki
a november 30-ai eredményhirdetésen,
Budapesten. Az első helyezést tanúsító
oklevelet dr. Szirmai Orsolya tanszéki
mérnök és dr. Czóbel Szilárd egyetemi
docens vették át, majd vackorlekvárral
lepték meg a rendezőket. 

Az alapítvány az Év Fája versennyel a
közvetlen környezetünkben élő fákra és
általában a természet fontosságára, min-
dennapi életünkben betöltött szerepére
szeretné felhívni a figyelmet.

Idén 41 fa vett részt a versenyben, mely-
ből 12 lett döntős, ezekre összesen
18.661 szavazat érkezett. Az Év Fája fő-
díját 4059 vokssal a “Mesebeli vén vac-
korfa, avagy a gödöllői magányos óriás
története” címmel nevezett fa nyerte,
melynek a kora 280 évre tehető, magas-
sága 18 méter.

Az Év Fája egy speciális kezelésre feljo-

gosító utalványt és egy állapotfelmérő
vizsgálatot kapott.

A verseny első három helyezettje:
1. Mesebeli vén vackor (vadkörte) -
Gödöllő - 4059 szavazat
2. A basafa (kocsányos tölgy) - Nagy-
kőrös -2829 szavazat
3. Fehér nyárfa Nyíregyházáról -
2154 szavazat

A verseny honlapja szerint a hazai Év
Fája részt vesz a jövő év elején ren-

dezendő európai versenyben is, ami-
nek győztese az Európai Év Fája cí-
met nyeri el. A nemzetközi megmé-
rettetésen idén már másodszor nyerte
el magyar fa az Év Fája címet. 2011-
ben egy felsőmocsoládi hárs, 2012-
ben pedig az egri termálfürdő platánja
lett a győztes 7 ország jelöltjei közül.

lt

CICÁK AJÁNDÉKBA
Két szobatiszta, barátságos fiú kis-
cica örökbe adó, és egy 8 hónapos
tigriscsíkos, barátságos cica is aján-
dékba elvihető, de csak kertes ház-
ba (patkányt is fog). 
Tel: +36-30-8272-002 .

CICÁK GAZDIT KERESNEK
Orosz fajtájú lila, féléves cicák ajándékba elvihetők 

Keresi gazdáját egy tigriscsíkos, négy lábán papucsos cica, melynek a farka
vége is fehér, illetve piros bolhaöv van rajta. Tel: +36-28-414-856 

ELVESZETT
2013. november 23-án délben az
Egyetem területén elveszett a képen
látható 3 év körüli, kisméretű, vizsla
alkatú ivartalanított szuka kutya, a fe-
jén műtött sebbel, amelyben a varra-
tok még benne voltak. Kérem, hogy
aki látta vagy tud róla valamit, értesítsen. Nagyon hálás lennék bármely
információért! Tel.: +36-30-5477322.

A gödöllői Mesebeli vén vackor az Év Fája!

Európában is versenybe száll
Akinek macskája van, tudja,
hogy bár házi kedvencként
tartjuk őket, a macskák sosem
alakítanak ki olyan szoros füg-
gőségi viszonyt gazdájukkal,
mint a kutyák. Egy japán kuta-
tás most bebizonyította, hogy
ugyan minden képességük
adott lenne arra, hogy hangjuk
alapján azonosítsák gazdáju-
kat, a macskák evolúciós okok-
ból nem reagálnak.

Szaito Acuko és Sinozuka Kazuta-
ka húsz macskát figyelt meg, mind-
egyiket a saját otthonában. A gazda
távollétében előre rögzített hangokat
játszottak le nekik. Három idegen
szólítgatta őket, aztán egy negyedik
felvételről a gazdájuk szólalt meg, vé-
gül újra egy idegen.

A kutatók a macskák fülének, far-
kának és fejének mozgását, pupillá-
juk tágulását figyelték, illetve azt,
hogy a macska megmozdul-e az ép-
pen hallott hang hatására. A macskák
általában reagáltak arra, amikor a ne-
vüket hallották, és bár nagyobb fi-
gyelmet szenteltek a dolognak akkor,
ha a gazdájukat hallották, még ilyen-

kor sem mozdultak meg. A kutatók
szerint ez egyértelműen megmutatja,
hogy bár a macskák képesek gazdá-
jukat pusztán a hangja alapján azo-
nosítani, ez nem mindig elég ahhoz,
hogy reagáljanak a hívásra.

Az okokat a macskák háziasításá-

nak 9000 éves gyökereinél kell keres-
ni a kutatók szerint. A Felis silvestris
nevű vadmacskafaj került először
kapcsolatba az emberrel, de nem
azért, mert a korabeli népek úgy sze-
rették simogatni az állatot. A vad-

macskák egyszerűen csak rájöttek,
hogy a magtárak közelében több az
egér, így a macskák tulajdonképpen
saját magukat háziasították.

A kutyáknak meg kellett tanulniuk
engedelmeskedni az embernek, tulaj-
donképpen a tenyésztés folyamatosan
olyan kutyafajokra koncentrált, amik
lehetőleg minél jobban megfeleltek
az ember igényeinek. A macskáknak
ezzel szemben nem kellett ilyen ki-
hívásoknak megfelelniük. Érdekes-

ség, hogy a felmérés szerint ugyan a
kutyatulajdonosok általában ragasz-
kodóbbnak mondják a kutyákat, a ku-
tya- és macskatulajdonosok pont
ugyanannyira ragaszkodnak a saját
kedvencükhöz. index.hu

Értik a macskák, de nem foglalkoznak vele

Magukat háziasították

Egy német kutatás szerint a
varjak intelligenciája és az
idegrendszeri folyamataik a fő-
emlősökéhez hasonlítanak. A
tübingeni kutatók kormos var-
jakkal oldattak meg memó-
riafeladatokat. És bár a főemlő-
sök és a madarak agyának
nincs sok közös tulajdonsága,
a kísérletek alatt mégis szá-
mos párhuzamot figyeltek
meg.

A Lena Veit és Andreas Nieder ve-
zette kutatócsoport megtanította a 
kormos varjaknak, hogy oldjanak
meg kis rejtvényeket a számítógép
képernyőjén. A feladatok alatt ele-
mezték az állatok agytevékenységét.

A varjaknak először egy képet mu-
tattak, amit meg kellett jegyezniük.

Ezután egy monitoron két különböző
képet láttak; az egyik az volt, amit ko-
rábban megjegyeztek. Ezután hol a
korábban mutatott képet, hol a má-
sikat kellett kiválasztaniuk. Ha jól ol-
dották meg a feladatot, a madarak ju-
talomfalatot kaptak.

Tollas majmok
A gyakorlási időszak után a varjak

majdnem száz százalékos találati
arányt értek el. Ennek a teljesítmény-

nek előfeltétele az erős
koncentráció és a rugal-
mas gondolkodás, és
erre nem sok állatfaj
képes. A varjak azon-
ban ezzel is boldogul-
tak. Ez nem annyira
meglepő; már korábban
is úgy tartották, hogy
intelligensek, sőt straté-
giai döntésekre is képe-
sek; a viselkedésku-
tatók ezért emlegetik
őket tollas majmok-
ként. A kutatók azt is

megfigyelték, hogy hogy feladaton-
ként más idegsejtek léptek működés-
be, attól függően, hogy a varjaknak a
már látott vagy a sosem látott képre
kellett bökniük. A tudósok szerint eb-
ben nagyon hasonlítanak a főemlő-
sökhöz. index.hu

Stratégiai döntésekre is képesek

Okos állat a varjú

Óriáspanda-kölyök Bécsben

A bécsi Schönbrunn állatkert óriáspandájának, Jang
Jangnak három hónapos kölyke látható a képen, aki-
nek a Fu Bao, vagyis Boldog Párduc nevet adták.

Pandalány szabadon

Először engedtek 
szabadon mestersé-
ges megtermékenyí-
téssel fogant óriás-
pandát Kínában. A
vadonbeli életre már
születése óta készülő
nőstény elengedésé-
vel új korszak kezdő-
dött a kínai pandavé-
delemben.
A szakértők szerint jó az esélye, hogy a délnyugat-kínai Szecsuán
tartományban lévő Liceping természetvédelmi területre köl-
töztetett Csang Hsziang nevű nőstény szaporodik majd a vadon-
ban. Az állat 2011-ben jött a világra, azóta anyja segítségével
készítették fel a vadonban boldogulásra. Kína 64 természetvédel-
mi övezetet alakított ki az óriáspandák védelmére, ezek 60 száza-
lékban fedik le a mackók természetes élőhelyeit.

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

Lakossági gimnasztika!

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

Játékos Atlétika

A kép illusztráció

Labdarúgás

Football Factor és Aquaworld kupa
December 7., szombat 9-20 óráig

2006-os és 2005-ös korosztály
Táncsics Mihály úti Sportcentrum
Football Factor és Aquaworld kupa
December 8., vasárnap 8-21 óráig
Felnőtt női és 2001-es korosztály
Táncsics Mihály úti Sportcentrum

Röplabda:

Közép-európai (MEVZA) Liga, 8.
forduló:
December 8., vasárnap 18 óra
TEVA-GRC – TSV Hartsberg (osztrák)
SZIE Sportcsarnok

Heti sportajánló

A TEVA-Gödöllői RC csapata
az elmúlt játéknapon a Slavia
EU Bratislava otthonában lé-
pett pályára a Közép-európa
Ligában és szenvedett sima
vereséget szlovák ellenfelé-
től.

Szalay Attila együttese a MEVZA-
liga 7. fordulójában a szintén a tabella
második feléhez tartozó pozsonyiak-
kal csapott össze, így joggal bízha-
tott abban, hogy akár a győzelem is
meglehet. Sajnos ez végül nem sike-
rült, köszönhetően annak, hogy mind-
három szettben a végjátékot rontot-
ták el a gödöllői hölgyek. Az újabb
vereség azt jelenti, hogy továbbra is
várat magára a győzelem az idei so-
rozatban és a lejátszott hét mérkő-

zésből szerzett 3 pontjával jelenleg a
7. helyen áll a TEVA-GRC a nyolc-
csapatos mezőnyben.
December 8-án 18 órai kezdéssel az
osztrák SVS Post Schwechat csapa-
tát fogadja a Gödöllő az egyetemi
sportcsarnokban. A két csapat első
mérkőzésén a „sógornők” 3-1-re ver-
ték a mieinket.
Közép-európai Liga (MEVZA) 7.
forduló: Slavia EU Bratislava (szlo-
vák) – TEVA-Gödöllői RC 3–0 (22,
19, 20)

CEV kupa – Magabiztos
továbbjutás

Magabiztosan, kettős győzelemmel
jutott tovább a TEVA-Gödöllői RC
csapata a Challenge kupa 2. fordu-
lójából és került be a legjobb 32
csapat közé. A hazai visszavágón a
TEVA-hatos az osztrák Hartberg el-
lenében három sima szettben tudott
nyerni és alig 50 perc alatt elintézte
a továbbjutást, ezzel a gödöllői
klub fenállása első továbbjutását
ünnepelhette a CEV kupában. 
A legjobb 16 közé kerülésért az iz-
raeli Haifa Volley formációja lesz a
mieink ellenfele. A párharc első fel-
vonására várhatóan december 11-én
kerül majd sor idegenben, míg a
visszavágót egy héttel később ren-
dezik majd Gödöllőn. 
CEV Challenge-kupa, 2. forduló
(legjobb 32 jutásért), 2. mérkőzés
TEVA-Gödöllői RC – TSV Hartberg
(osztrák) 3–0 (18, 15, 18)   -ll- 

Röplabda – Tovább a CEV kupában

Pozsonyban sem sikerült

Közepesen teljesítettek a gö-
döllői utánpótlás csapatok az
őszi szezonban. Az NB II-ben
versenyző négy csapat közül
egy várhatja a dobogóról a ta-
vaszt.

A Gödöllői SK legidősebb korosztá-
lya, az U21-es alakulat a szezon felé-
nél 10 pontos (3 győzelem, 2 döntet-
len és 8 vereség), ezzel a tabella 11.
helyén áll jelenleg a 14 csapatos me-
zőnyben a közép-keleti csoportban.
Az ugyanebben a csoportban szerep-
lő U17-es alakulat remek őszt produ-
kált. A fiatalok 11 győzelme, 1 dön-
tetlenje és 1 veresége 34 pontot ered-
ményezett, valamint a dobogó 2. fo-
kát. Az U15-ös és U14-es csapat a
másodosztály közép-csoportjában
verseng az idén. Előbbi 33 pontot
gyűjtött (mérlege: 10 győzelem, 3
döntetlen, 2 vereség), ezzel a 4. hely-

ről várja a tavaszt, míg az egy évvel
fiatalabbak 17 ponttal a 10. helyen
végeztek (5, 2, 8).

Megyei II. osztály – Sikeres
szezonzárás

Sikerrel zárta az őszi szezont Sztris-
kó István csapata, a GEAC. A gö-
döllőiek a 3. fordulóból elmaradt
mérkőzésüket pótolták a sereghajtó
Püspökhatvan ottthonában és nyertek
magabiztosan, 4–2-re. Győzelmével a
csapat előrelépett a tabellán és 16
pontjával a 12. helyről várja a márci-
usi folytatást.
Pest megyei II. osztály északi-cso-
port, 3. fordulóból elmaradt mér-
kőzés
Püspökhatvan SE – Gödöllői EAC
2–4 (2–4) Gól: Rákos Balázs (3),
Menyhárt Ákos

-li-

Labdarúgás – A végére belendült a GEAC

Közepes ősz a fiataloknál

Idén novemberben két alka-
lommal is utaztak a gödöllői
taekwon-do SE versenyzői.
Először Boszniában mérkőz-
tek meg, ahol 6 ország 250
versenyzője indult, majd Szer-
biában versengtek Czeba Mi-
hály tanítványai.

Több mint jól sikerültek a gödöllői-
ek szempontjából a versenyek. A
boszniai megmérettetésen a gödöllői
klubból 5 versenyző 3
arany-, két ezüst- és 3
bronzérmet szerzett. Ba-
li Zsófia (a képen rúg)
lett a viadal legjobb gye-
rek versenyzője 2 arany-
és egy bronzéremmel.
A szerbiai viadalon 20
klub több mint 300 ver-
senyzője mérte össze tu-
dását formagyakorlat és
küzdelem kategóriában,

9 ország: Szerbia, Bosznia és Herce-
govina, Horvátország, Szlovénia,
Bulgária, Macedónia, Ausztria,
Svájc és Magyarország részvételé-
vel. A gödöllői ITF Taek-won-Do
SE-t 13 versenyző képviselte. Czeba
Mihály növendékei 25 éremmel,
ebből 12 arany-, 5 ezüst- és 8 bronz-
zal zárták a viadalt. Több éremmel
tért haza a gyerekek közül Tóbiás
Boglárka, Bali Zsófia, Kertész Vio-
la, Osterling Ádám.                           -il-

Küzdősport – ITF Taekwon-do SE

2 nemzetközi verseny, 33 érem

Gyermekeknek szóló bemutató-
val vette kezdetét a VII. OTP Bank
Lovas Világkupa a Papp László
Sportarénában. A szervezők
több mint 15 ezer gyereket láttak
ingyenesen vendégül a novem-
ber 29. és december 1. közötti lo-
vas esemény nyitónapján.

A díjugrató vk-fordulóját a dél-afrikai
Oliver Lazarus nyerte, míg a négyes-
fogathajtók nagydíjának a holland  
Ysbrand Chardon (a képen) lett a
győztese.
A rendezvényen a műsor szereplői és a
díjugratók mellett megjelent a Mikulás
is, s a bemutatón részt vett a 15 éves gö-

döllői ifjabb Lázár Zoltán, aki – fiatal
korára való tekintettel – külön engedély-
lyel ülhetett csak lóra, és verőhiba nél-
küli produkcióval lepte meg szurkolóit
és végzett végül a 7. helyen. A világkupa
további két napján a számos betétprog-
ram mellett rendezték meg a díjugrató
világkupa fordulóját, de rajthoz állt a 
négyszeres világbajnok holland 
Ysbrand Chardon négyesfogathajtó-
király, az úgyszintén holland Theo
Timmerman Európa-bajnok, valamint
a német Daniel Schneiders, a fedeles
versenyek újonca – de pónifogathajtás-
ban egyéni és csapatvilágbajnok. Hazai
részről a világbajnok, háromszoros Eb-
érmes Dobrovitz József és minden idők
legfiatalabb fedeles hajtója, ifjabb Do-
brovitz József vett részt a versenyen.
A hollandok élő legendája, Ysbrand
Chardon nyerte végül a Lovas világku-
pa négyesfogathajtó vk-fordulóját, ame-
lyen legjobb magyarként Dobrovitz
József harmadik lett. 
A dél-afrikai Oliver Lazarus nyerte a

Lovas világkupa díjugrató vk-forduló-
ját. A 45 fős mezőnyből kilencen telje-
sítették hibátlanul és limitidőn belül a
pályát, köztük két magyar is, Szász
Sándor és ifjabb Szabó Gábor. Az
összevetésben aztán Oliver Lazarus bi-
zonyult a leggyorsabbnak, míg legjobb
magyarként Szász – Ferrana nyergében
– negyedik lett, Szabó pedig Timpex
Centtel ötödikként zárt.
A fogathajtóként kilencszeres világbaj-
nok sportvezető, Lázár Vilmos, aki
egyben a Lovas Szövetség elnöke is, a
Papp László Sportarénában, a Lovas vi-
lágkupa keretében megrendezett orszá-
gos lovas fórumon azt nevezte a legna-
gyobb eredménynek, hogy sikerült visz-
szaállítani a lovassportok, a lovaglás és
az egész lovas társadalom presztízsét.
A 2010-es X-Faktor győztese, Vastag
Csaba (segédhajtója Lázár Zoltán
volt) léphetett a dobogó legfelső fokára
a VII. OTP Bank Lovas Világkupa
Sztárfutamán. A tavalyi győztes Stohl
András az utolsó akadálynál vétett hi-
bája következtében 5 mp-es büntetést
kapott, így csúszott a második helyre.
Harmadik legjobb idővel a 2011-es baj-
nok, Mészöly Géza hajtotta be a kocsit. 

-tt-

Lovas Világkupa – Óriási érdeklődés

Dél-afrikai és holland siker

Bravúros pontszerzéssel irat-
kozott fel a tabellára a Gödöllői
KC férfi kézilabda csapata. Bar-
tos Gábor tanítványai a Ferenc-
város otthonában értek el dön-
tetlent, ezzel megszerezve el-
ső pontját az idei bajnoki év-
adban.

A Gödöllői KC idén már egyszer far-
kasszemet nézett a zöld fehérekkel,
méghozzá a Magyar Kupában, ahol
alulmaradtak a mieink, így itt volt a
visszavágás ideje. Nagyot küzdött a
Gödöllő, ugyanis az első félidőben
semmi sem mutatott arra, hogy itt ne
a hazaiak örüljenek. A folytatásban

aztán magára talált a GKC és a hosz-
szúra nyúló kudarcsorozat végére ért
a csapat, ugyanis pontot mentett ide-
genben. 
A Gödöllői KC 11 fordulót követően
1 pontjával a 14. helyen áll az NB I/B
keleti csoportjában.
A junioroknak ezúttal nem volt sike-
res hétvégéjük, simán kaptak ki a Fra-
di fiataljaitól, ezzel az 5. helyen áll-
nak csoportjukban 14 ponttal a baj-
nokságban.
NB I/B. Keleti-csoport, 11. forduló
Ferencvárosi TC-Bástyamillenium –
Gödöllői KC 26–26 (14–11) 
Juniorok: FTC-Diagnosticum – Gö-
döllői KC 23–16 -lt-

Kézilabda NB I/B

Pont a Fradi otthonából

Pozitív mérleggel zárták az el-
múlt hétvégét a gödöllői asztali-
teniszezők. A GEAC csapatai 4
győzelemmel, egy döntetlennel
és két vereséggel zárták a for-
dulót.

Az NB II-ben szereplő GEAC kettő az
Egri ÁFÉSZ SC II-es számú csapatát
fogadta és verte meg 10–8-ra, ezzel 10
pontjával a 4. helyen áll. Az NB III-ban
a GEAC III-as csapata 9–9-es döntetlent
ért el a Kecskemét ellen, ezzel 3 pontos
és a 9. helyről várja a következő for-
dulót.

A megyei bajnokságokban az “A” cso-
portban a GEAC IV. A 2. helyért játszott
a Zsámbék ellen de 14–4-es vereséget
szenvedett így a 3. helyre csúszott visz-
sza (11 pont). A megyei “B” északi-
csoportjában listavezető GEAC VII Vá-
mosmikolán nyert és maradt az élen,
míg a GEAC V. a Hévízgyörköt verte
14–4-re és várhatja a 4. helyről a folyta-
tást. A déli csoportban szereplő GEAC
VIII. és VI. csapata egymás ellen
meccselt, előbbi 18–0-ás sikerével zá-
rult a találkozó. A nyolcas formáció a 9.
(4 pont), míg a hatos alakulat a 12.
helyen áll (0 pont).                                     -tl-

Asztalitenisz – Őszi végjáték

Győzelem az NB II-ben

Budapesten, a Puskás Ferenc
Stadionban rendezték meg az
atlétika váltófutó csapatbaj-
nokság országos döntőit. 

Pest megye bajnokaként megyénket a
középiskolás fiúk mezőnyé-
ben a gödöllői Premontrei
Gimnázium 4x1500 méteres
csapata képviselte (sárga pó-
lóban). Az ország 18 döntő-
be jutott csapata közül a pre-
mis fiúk kiváló teljesítményt
nyújtva, 17:49,91 idővel a
békéscsabai Andrássy Gim-
názium és a veszprémi Ve-
téssy Gimnázium mögött a

dobogó harmadik helyére állhattak fel.
Az országos sikert elérő csapat tagjai:
Neumann Csaba, Törő Lajos, Józsa
Tamás, Pápai Márton. Felkészítők:
Sárdi Erzsébet, Mácsár Gyula, Ben-
kő Ákos. -mgy-

Diákolimpia – Atlétika

Bronzérmes váltó

Közép-európai Liga,
8. forduló:

December 8.,18 óra
TEVA-GRC – SVS Post

Schwechat (osztrák)
(SZIE csarnok)
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AZ ÜRES KALITKA TITKA
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer
egy messze földön híres mesterem-
ber, akit egy napon titokzatos láto-

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

amilyet még soha senki nem
látott…

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

minden dús képzeletű,
szerepjátékhoz kedvet érző lányt és

fiút illetve hölgyet és urat 
6-tól 66 évesig.

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

részt venni rajta. 
Várjuk csoportok jelentkezését is,

előzetes megbeszélés alapján.
Ivókné Szajkó Ottília

Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.

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

e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

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

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

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

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

December 5., csütörtök, 17.00:
Fodor László (klarinét) növendé-
keinek hangversenye

December 6., péntek, 18.00:
Fritschéné Ambrus Gabriella (fu-
vola, furulya) növendékeinek hang-
versenye

December 9., hétfő, 17.00:
Szkordiliszné Dr. Czitrovszky Ilo-
na (zongora) növendékeinek hang-
versenye

December 11., szerda, 17.00:
Sivadóné Benyus Hedvig (fuvola)
növendékeinek hangversenye

A Frédéric Chopin Zeneiskola
programjai

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

December 2-8-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
December 9-15-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,             
06-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. Tel: 28/410-653,
06/30-331-8822.

06-20/524-0340.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÜGYELETEK

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

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

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

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

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

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

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

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Gémesi György polgármester 
decemberi fogadónapját az alábbi időpontban tartja: 
2013. december 5., csütörtök, 10-12, és 14-16 óráig.

BÉRBEVÉTELI  FELHÍVÁS

Gödöllői Futura Szabadegyetem Közhasznú Alapítvány 2012.
évi közhasznúsági jelentése

Adószám: 18693403-1-13
Az egyszerűsített pénzügyi mérleg a következő:
Befektetett eszközök: 0 Ft
Pénzeszközök: 313 000 Ft
Követelések: 95 000 Ft
Eszközök összesen: 408 000 Ft

Saját tőke: 348 000 Ft
Induló tőke: 80 000 Ft
Tőkeváltozás: 282 000 Ft
Tárgyévi eredmény: -14 000 Ft
Rövid lejárat kötelezettség: 60 000 Ft
Források összesen: 408 000 Ft

A 2011. évi 51.064 Ft 1 %-os adófelajánlást kulturális célokra for-
dítottuk.
A 2012. évi közhasznú tevékenységünk:
- Ismeretterjesztő előadásokat szerveztünk az „Ottlik 100” emlékév
kapcsán a Gödöllői Ottlik körrel és Gödöllő Várossal közösen.
- A Gödöllői Irodalmi Kerekasztallal és a Gödöllői Ottlik Körrel kö-
zösen irodalmi díjat alapítottunk a Gödöllőn és környékén élő vagy
gödöllői kötődésű tehetséges amatőr írók számára.

FELHÍVÁS – ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR

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

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

A VÁROSI PIAC ÜNNEPI AJÁNLATA 
ÉS NYITVA TARTÁSA

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

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

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

Kellemes ünnepeket és BUÉK! 
Piac Kft.
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KEDVES VENDÉGEINK!
Gödöllő városi piac emeleti étterme újra fogadja a bankkártyával,

valamint a Szép Kártyával rendelkező vendégeit is!

Ötféle menü: 780 Ft                       Háromféle menü: 880 Ft

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

NYITVA TARTÁS:   Hétfő-péntek: 7-18.30

Szombat: 7-17.30     Vasárnap: 9-16.00

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+Eladó egy kétlakásos társasházban egy 65 nm-es, nappali
+ 2 szobás lakás, kis kertrésszel, alkalmi áron. I.ár: 12,5 m
Ft. 20/9194-870

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

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

+Eladó Gödöllőn egy 130 nm össz-alapterületű, modern,
galériás családi ház, + egy 60 nm-es lakóépület, ALKALMI
ÁRON! I.ár: 18,5 m Ft. Cserelakás beszámítása lehetséges!
Referencia szám: 3416. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

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

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

+Eladó Gödöllőn, egy örök panorámás, örökzöldekkel
telepített arborétumban, egy 3 szintes, 100 nm-es
lakóépület, teraszokkal, erkéllyel, alkalmi áron! Referencia
szám: 3747. I.ár: 18,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Királyi Kastély közelében egy nappali + 3
szobás, két fürdőszobás, étkezős, téglaépítésű kertes csalá-
di ház, 700 nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 16 nm-
es garázs is. Lakást beszámítok: Kossuth, Erzsébet Kné krt.-
i lakások előnyben. (Csak 2. emeletig!) Referencia szám:
3673. I.ár: 24,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn, egy 6 lakásos társasházban eladó egy 1. emeleti,
55 nm-es lakás, egy 600 nöl telken, Öregfenyvesben. Refe-
rencia szám: 3759. I.ár: 9,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház
tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén
eladó. Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két
különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3
szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú
lakrész (65 nm) 2 szoba, fürdő, konyha. 2 állásos
garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+Eladó tulajdonostól a Palotakerten négyemeletes ház 4.
emeletén egy 59m2-es 2 szobás távfűtéses, egyedi
fűtésmérővel felszerelt lakás 9,3M.Ft-ért. Érd: 06-30-619-6831 

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

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

+Erzsébet királyné körúton eladó egy 61 nm-es, 2+1 félszobás
távfűtéses lakás. Irányár: 9,5 M FT. Érd: 06-20-341-9861 

+Gödöllői lakótelepi cserével is eladó Kartalon egy modern, 3
szoba, amerikai konyhás ház. Tetőtér beépíthető. Minden
megoldás érdekel! Iár: 18,8 M Ft. Tel: 06-20-434-4034 

+Gödöllőn, Palotakert lakótelepen eladó egy felújított, másfél
szobás (44nm) öröklakás. Irányára: 8 millió. Lakáscsere nagyobb
(60nm) gödöllői lakótelepire, érdekelne. Tel: 06-20-968-0336 

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

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

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

+Áron alul, tulajdonostól 2000 nm-es építési telek eladó
Gödöllőn a Blahai részen aszfaltozott zsákutcában, csendes,
családi házas környezetben. Gyümölcsös, ősfák, panoráma,
teljes közmű. Tel: 06-20-4464-811

+Eladó a Szőlő utcában 1+ 2 félszobás, 69 nm-es, kívül, belül
teljesen felújított 3.em. lakás. Iár: 14,6 M Ft. Tel: 70-2830-588 

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

+Gödöllő legjobb részén, tehermentes ház olcsón eladó. A
ház 10mx10m alapterületű, a telek 966 nm. Cím: Mikszáth
Kálmán u. 24. Ára: 18,9 MFt. Tel: 06-20-482-4136 

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

+Gödöllő központjában felújított, szökőkútra néző 76 nm-es,
4.em. erkélyes lakás eladó. Iár: 15,9 M Ft. Tel: 06-30-9220-529 
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Keddenként 11-18 óráig tartunk nyitva!

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

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

Gödöllő, Szabadság út 6.
Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16; P: 8:30-12; Hétfőn zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem
áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Politikai jellegű
hirdetésekért szerkesztőségünk felelősséget nem vállal. 

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális
számát, az alábbi lérhetőségeken tehet bejelentést:

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

Hirdessen januárban ingyen a Szolgálatban! 
Ajándék hirdetés: 2-t fizet 3-t kap akció! Részletek az irodában vagy telefonon
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+Kiemelt ajánlat!!! Gödöllőn, Kertvárosban, keresett
csendes kis utcában, 100nm-es, 3 szobás, D-fekvésű Családi
ház 1078nm-es gyümölcsfákkal és szőlővel borított telken
eladó! Iá.: 22.5M Ft Érd: 06/70-777-05-02

+KEDVEZŐ ÁRBAN, EGYEDI AJÁNLAT! Gödöllőn,
Palotakerten, teljes panorámával rendelkező, erkélyes, 63
nm-es, 2 szobás, tágas, világos terekkel rendelkező, felújí-
tandó lakás eladó. Iá.: 6.5 M Ft Érd.:06-70-432-2028

+Erzsébet-park közelében eladó egy TÉGLAÉPÍTÉSŰ, 61 nm-es,
1+2 félszobás szép állapotú lakás saját tárolóval, igényes, új
beépített konyhával. Iá.: 10.9M Ft Érd.:06-70-432-2028

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

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

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

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

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

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

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

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

+Gödöllőn az EGYETEMHEZ KÖZEL GARZONLAKÁS kiadó.
Érd: 06-30-266-8035 

+Kiadó január elsejétől Gödöllő központjában, újépítésű
társasházban 50 nm-es, egy légterű, bútorozatlan, első
emeleti cirkófűtéses lakás liftes házban, hosszútávra.
Kéthavi kaució szükséges. Tel: 06-30-410-8343 

+Kisgarzon lakrész szoba – konyha, fürdőszoba külön
mérőórákkal felszerelve kertes háznál dec. 15-től kiadó.
Gázkonvektoros. 35.000 Ft + rezsi. Kéthavi kaució szük-
séges. Tel: 06-30-502-4148  

+Gödöllő központjában külön bejáratú, felújított, összkom-
fortos /1szoba+veranda/ központi fűtésű, bútorozott kertes
házrész külön mérőórákkal 1v.2 fő részére hosszútávra
kiadó. 45eFt/hó+ rezsi+ 1 havi kaució. 20-5744-117, 30-
6764-163, 70-3126-396 

+Gödöllő központjában 2 szoba összkomfortos, bútorozott,
erkélyes 1.em. egyedi fűtésű, vízórás, kábeltévés lakás nem-
dohányzó, gyermektelen párnak kiadó: 50.000,-Ft + rezsi +
1 havi kaució. Tel: 06-20-9319-521 

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

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

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

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

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

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

+Hosszútávra kiadó egy kétszobás, teljesen bebútorozott,
50 nm-es, 4.em. lakás központi fűtéssel, alacsony rezsivel
45.000,-Ft + rezsiért, kéthavi kaucióval. Kazinczy krt. 26.
Tel: 06-20-665-9002 

+Kiadó két egymásba nyíló szoba bútorral, konyha, fürdő
használattal 1 vagy 2 fő részére 60.000,-Ft/hó, rezsi nincs.
Tel: 06-30-555-6794 

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

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

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

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

+Gödöllő kertvárosában 20 éve müködő élelmiszerbolt mel-
lett, trafik tevékenység részére kedvező feltétellel helyiség
kiadó. Tel.: 20-3464-718.

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

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

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

+Belvárosi, Bajcsy-Zs. utcai 86nm-es, irodának is alkalmas
ingatlan, udvarral, parkolóval 95e/hó kiadó. Tel: 70-4091-540 

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

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

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

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

+Állás lehetőség! Szakképzett, vagy pályakezdő
szakképzett asztalost keresünk bagi műhelybe. Érd.: Kiss-
Holz Kft. Tel.: 06-30-210-48-53

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

+TAKARÍTÓNŐT, ügyintézőt keresünk Gödöllő belvárosi
irodába. Jelentkezés: mudrilaszlo@gmail.com önéletrajz és
referencia levelek korábbi munkáltatóktól. 

+Gödöllői Lottózóba lottó vizsgával rendelkező fiatal munkatár-
sat keresünk. Tel: 06-70-279-8986, 06-70-949-8446 

+A Penomit Zrt gödöllői telephelyére, számítógép
ismerettel, telesales munkakörbe kommunikatív,
kereskedelmi adottságokkal bíró, rendezett családi hátterű
hölgymunkatársat keres, lehetőleg gödöllői lakost.
Érdeklődni lehet: Laukó Renáta 06-30-984-3059 

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

+Gyakorlattal és referenciával rendelkező házvezetőnőt
keresek hosszú távra. 06-70-277-0001 

+Reklám és marketing területen tapasztalattal, valamint
B.kat. jogosítvánnyal rendelkező munkatárs jelentkezését
várjuk budapesti és gödöllői munkavégzésre. Szakmai önéle-
trajzát az info@elyf.hu címre kérjük. 

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

+TOLLTISZTÍTÁS, paplan- párnakészítés újra Gödöllőn is.
Karácsonyi ajándéknak is kitűnő. Színes és nyers anginok.
Tel: 06-20-530-6431 

Opel Gaál

OPEL MODELLEK

2 2

Keresse a gazdagon felszerelt, kedvezményes Opel modelleket márkakereskedéseinkben.

Opel Corsa akár

2 499 000 Ft-ért*

Opel Astra akár

3 699 000 Ft-ért*



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

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, E-mail:info@ili.hu 

+Ne fáradjon, hívjon bizalommal! SZŐNYEG és
KÁRPITTISZTÍTÁS lakásán. Precíz, pontos munka. Tel: 06-
20-3671-649 

+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 

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

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-
SZERELÉS, új csatorna bekötés,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek,
vízvezetékek felújítása, új szerelése,
kialakítása, locsoló, mérő tervezése,
beépítése, átadása. Cirkók,
gázkészülékek, konvektorok karban-
tartása felújítása, javítása. Tel:
20/9527-289, 28/476-229 

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

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

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van?
Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: 30/333-9201 

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

+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással,
bútorszereléssel, dobozolással 4.000
Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BE-
LÜL! Kovács Péter 06-30-9546-504 

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

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

+AUTÓ ÜLÉSHUZAT KÉSZÍTÉS:
személygk, kisteher, busz.
Kárpitjavítás, tető áthúzás. Gödöllő,
Palást u. 8. (Csanak). Információ: Pap
István 06-20-544-7532 

+LAKÁSTAKARÍTÁST, VASALÁST VÁLLALOK GÖDÖLLŐN.
Tel: 06-20-534-4943 

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

+„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipp-
hopp majd én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK
JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE,
MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. KIKA, IKEA, JYSK bútorok össze-
szerelése. 20/2038-718 dr.asztalos.javitas@gmail.com  

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

+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553. 

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

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

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

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

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

+Ha már megvan a középfokú nyelvvizsgád, vagy nem
célod, de a szóbeli kifejezőkészséged fejleszteni akarod, itt a
helyed a max. 4 fős csoportban: szerda: 18.30-20.00-ig.
toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63, www.toptan.hu.

+ANGOL nyelvoktatás kezdőtől felsőfokig gyerekeknek,
felnőtteknek a Palotakerten. Egyéni és csoportos órák,
érettségire, nyelvvizsgára felkészítés. Részletek:
www.crea.hu vagy 202939111 

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

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

ADÁS~VÉTEL
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó.
0,75liter 2eFt. Érd.: 0630 8518 763

+220 literes új kuka valamint bontott barna cserépkályha
eladó. Érd.: 20/80-12-068

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

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

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

+FÉLÁRON ELADÓ kifogástalan állapotú Koloniál bútor (12
db), és kézzel faragott barokk hálószoba berendezés (4 db).
Magyarné 06-30-325-9118 

+Kitűnő állapotban levő laptopot és mosógépet vennék: Tel:
06-30-569-8137

+HÍZÓK ELADÓK. Tel: 06-20-4699-295 

+Musiccenter 2 db hangfallal + régi lemezekkel (6.000,-),
Mikrohullámú sütő Gorenje, új (10.000,-), TV állvány (10.000,-),
TV (Tomson színes) (5.000,-) eladó. Tel: 06-70-371-7914 

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

+DIÓBÉL OLCSÓN ELADÓ Gödöllőn: 1.800,-Ft/kg. Tel: 06-
30-972-0652 

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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szak-
üzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: besze-
relés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi
akkuk, új akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben) 06-30/536-4300, 28/611-728 

EGYÉB
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Erdei-, Ámor-, Gesztenye-, Repce krém-
, Selyemfű-, Lépesméz, Virágpor, Propolisz kapható. 3kg
fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721  

+KARÁCSONYRA, SZILVESZTERRE, családi és baráti ren-
dezvényre hidegtálra rendelést felveszek. Tel: 06-20-3594-223 

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

+KARÁCSONYFA AKCIÓ! Gyökeres és vágott luc, ezüst,
normann fenyők közt választhat december 14., 15. és 21.,
22-én 8.30-16 óra között Gödöllőn az Isaszegi út 91.sz.
alatt. ÖNNEK VÁGJUK KI!

+Orosz fajtájú lila, féléves cicák ajándékba elvihetők. Keresi
gazdáját egy tigris csíkos, négy lábán papucsos cica, melynek a
farka vége is fehér, ill. piros bolhaöv van rajta. Tel: 28-414-856 

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

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

+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
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Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa György út 1–3.
Értékesítőnk: Szentesi Árpád Tel.: +36 20 980 0404

A másik felét költsd az ünnepekre
Fél évig

-50%
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: DECEMBER 10.
Megfejtés: Sarkady Sándor Jön a tél című verséből idézünk
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Dr. Petrei Lajosné, Palotakert 6., Bar-
tos Jánosné, Simon I. u. 6. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Koppányi István, Országalma u. 8.,
Hollósy Péter, Kazinczy krt. 21. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Csitári Viktor, Palotakert 3.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Rába Krisztina, 2111 Szada, Szabadság u.56., Bugyi Mihályné,
Szabadság út 75. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Wolf Miklósné, Tát-
ra u. 3., Janota Jánosné, Sió u. 1.


