
Óriási érdeklődés, telt ház előtt
mutatták be múlt hét csütörtö-
kön este a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Köz-
pontban a „Gödöllő, képes tör-
téneti könyv” című kiadványt.
A csaknem 300 oldalas köny-
vet Fülöp Attiláné könyvtár-
igazgató, Gaálné dr. Merva Má-
ria, a Városi Múzeum nyugal-
mazott igazgatója, a könyv lek-
tora, valamint Péterfi Csaba
szerkesztő mutatta be a mint-
egy 150 fős közönségnek.

A legújabb, átfogó, képekkel gazda-
gon illusztrált Gödöllő-könyv előké-
születei már több évvel ezelőtt meg-
kezdődtek, hiszen már rég óta igény-
ként felmerült egy aktualizált, Gödöl-
lő város történetét a kezdetektől a je-
lenkorig feldolgozó könyvnek a kia-
dása. Fontos szempont volt viszont,
hogy bárki számára „emészthető”
módon nyújtson átfogó képet, azaz ne
legyen se lexikon, se egyszerű fotóal-

bum. A terv sikerült. Az évekig tartó
anyaggyűjtés során a Városi Múze-
um, a Magyar Országos Levéltár ar-

chívumából, hazai és külföldi gyűjte-
ményekből származó – magyarorszá-
gi olvasók számára – eddig ismeret-

len festmények és
dokumentumok is
mind-mind helyet
kaptak a mű olda-
lain.

A könyv elkészí-
tésének munkálatai
idén ősszel fordul-
tak célegyenesbe,
amikor is végre
szemmel látható
majd kézzel fogha-
tó egésszé állt össze
a sok-sok képi és
szöveges anyag. A
könyv három nagy
fejezetre tagozódik:
1. a kezdetektől, a
királyi időszakon át
a második világhá-
ború végéig; 2. a
szocializmus idő-
szaka, 3. a rendszer-

változástól napjainkig.

(folytatás a 6. oldalon)
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Gödöllő, képes történeti könyv – Bemutató a könyvtárban

A tökéletes karácsonyi ajándék

Nagy sikerű gödöllői előadással zárta a Fran-
cia szerelem című, Horgas Eszterrel készí-
tett új albumának bemutató koncertsoroza-
tát a Talamba Ütőegyüttes. (5. old.)

Vasárnap megérkezett a betlehemi Békeláng
Gödöllőre, ahonnan az ország számos tele-
pülésére vitték tovább a polgármesterek.

(6. old.)

A hétvégén megrendezett vívó országos baj-
nokságon a GEAC férfi kardcsapata ezüst-,
Gémesi Csanád egyéniben bronzérmet szer-
zett. (8. old.)

Tájékoztatjuk tisztelt
Olvasóinkat, hogy

a Gödöllői Szolgálat
következő lapszáma

2014. január 21-én

jelenik meg.

A hirdetésfelvétel
december 16-tól

január 3-ig
szünetel.

A Gödöllői Szolgálat

szerkesztősége

áldott karácsonyt és
boldog újévet kíván

minden kedves
Olvasójának!
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A városi képviselő-testület december
12-én elfogadta Gödöllő 2014. évi költ-
ségvetési koncepcióját, majd megvitatta
az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok, a VÜSZI  Kft, a KALÓRIA
Kft., a Művészetek Háza Nonprofit Kft.,
a Gödöllői Távhő Kft., a Piac Kft.  és a
G-Magistratus Szálloda Zrt. jövő évi üz-
leti terv koncepcióját.
A jövő év kiemelt fejlesztési feladata
lesz a városi szennyvíztelep korszerűsí-
tése több mint egymilliárd forintból.
Folytatódik a városi uszoda építésének
előkészítése, újabb járdák és utak épül-
nek, a pénzügyi lehetőségek szerint to-
vább javítják a kerékpáros közlekedés
feltételeit A 2014-es költségvetésben
gondoskodni kell a fejlesztési progra-
mok előkészítéséhez szükséges tervezé-
si keretről, továbbá az új integrált város-
fejlesztési stratégia készítésének forrá-
sáról, mert ez az új pályázatok beadásá-
nak egyik feltétele.
Az állam már csak 16 százalékkal járul
hozzá a város költségvetéséhez. Az álla-
mi források módosulása miatt jövőre az
eddigieknél 145 millió forinttal több fel-
adatot kell saját bevételből ellátnia az
önkormányzatnak. Az állami támoga-
tásból hiányzó legnagyobb tétel – 86
millió forint – a településüzemeltetést
érinti. A költségvetés legerősebb pillérét
a helyi adóbevételek alkotják. Ezek ösz-
szege csaknem 3 milliárd forint, amiből
2 milliárd 250 millió forint az iparűzési
adó.
Az oktatási intézmények finanszírozása
továbbra is nagy terhet ró az önkor-
mányzatra. Szigorú gazdálkodással
igyekeznek jövőre megelőzni azt, hogy
az állam fokozatosan az önkormányza-
tokra hárítson olyan feladatokat, amiket
neki kellene fizetnie. 
Jövőre kiemelt célként lesz támogatott a
városi sportprogram folytatása, a Régi
Ház – Kezdet és vég című, az I. világ-
háború kitörésének 100. évfordulójához
kapcsolódó tematikus év, valamint a
Holokauszt emlékév programsorozata –
amikhez  külső forrásokra is pályázik a
város. 
Gémesi György szóbeli előterjesztésé-
ben elmondta, hogy december 9-én alá-
írta a szennyvíztelep felújítására vonat-
kozó kivitelezési szerződést. Ismeretes,
hogy ha a telepet korszerűsítik, akkor
évente sok millió forint szennyvízbír-
ságtól megszabadul a város. Az uszoda
beruházás két finanszírozási évre üte-
mezve valósulhat meg és elképzelhető,
hogy jövő ősszel lerakhatják az épület
alapkövét. A jövő évi szabadon felhasz-
nálható fejlesztési forrás 490 millió fo-
rintra tehető, ami szép összeg a település
nagyságához mérten. Ezt egészítheti
még ki az adósságkonszolidáció máso-
dik szakasza. Mindent összevetve, jövő-
re is  kiegyensúlyozott költségvetés kör-
vonalazódik a városházán.

Vörös István színháza

Érdemi bírálatot nem kapott a jövő évi
költségvetési koncepció,  esztétikait vi-

szont igen, hiszen  ebbe a kategóriába
sorolható Vörös István hozzászólása,
aki úgy vélekedett, hogy a tervezet nem
az életminőség javítását szolgálja, ha-
nem a működés és üzemeltetés költsé-
geinek az elszámolását, majd kijelen-
tette: „Arra a következtetésre jutottam,
áttanulmányozva az előző évek költség-
vetését is és a jelenleg előttünk álló
2014. évi koncepciót, hogy a teátrális, a
látványos feladatokat kívánják önök fi-
nanszírozni”.
A képviselő úr talán arra gondolt, hogy a
messze legnagyobb fejlesztési tétel, a
szennyvíztisztító telep 1 milliárd 130
millió forintos felújítása olyan teátrális,
látványos? Merthogy ennek az összege
éppen a 113-szorosa annak a pénznek,
amit a költségvetési koncepció például a
tematikus év kulturális programjainak a
támogatására javasol.
Véleménye a Gödöllői Lokálpatrióta
Klub több képviselőjét is hozzászólásra
késztette. Pelyhe József elmondta, hogy
ha munka van mögötte és a lakosság
profitál belőle, akkor mindegy, hogy az
adott fejlesztés, program látványos-e
vagy sem, csupán ez nem ad sem okot,
sem indokot arra, hogy valaki ne támo-
gassa azt. A szennyvízberuházás, a
sportprogram, az uszoda, a járdaépítés, a
tematikus év mind olyan tétel, amelyek-
kel a város közösségét megfelelően le-
het szolgálni. Halász Levente megje-
gyezte, Vörös István véleménye ott áll-
ná meg a helyét, ahol olyan látványbe-
ruházásokról döntenek, mint a stadion-
építések. Gödöllőn lakosságbarát, em-
berközpontú költségvetési koncepció
készült,  amely azzal is számol, hogy az
embereknek nemcsak testük, hanem lel-
kük is van: igénylik a szép környezetet,
a színvonalas  programokat. Pecze Dá-
niel megjegyezte, Vörös István hallgat-
va azt hitte, nem is Gödöllőn van. A gö-
döllőieknek nem az a véleménye, amit a
képviselő előre megírt panelszövegként
felolvasott. A polgármester is értetlenül
állt az elmondottak előtt, hiszen immár a
23. költségvetést készítve biztos benne,
hogy az út- és járdaépítés, az uszoda lé-
tesítése, a kerékpáros közlekedés fej-
lesztése, a hatékonyabb szennyvíztisz-
títás stb. mind-mind életminőséget javít.       

Távhő Kft.: a rezsicsökkentés ára 

A gazdasági társaságok üzleti tervéről a
jövő év elején hozd majd döntés a kép-
viselő-testület, most csupán ismerkedett
a koncepciókkal. A rezsicsökkentés a
társaságok közül a Gödöllői Távhő Kft-t
érinti. Geiger Tibor ügyvezető elmond-
ta, hogy a jövő évben 45 millió forintos
veszteség körvonalazódik, mert még is-
meretlen, hogy a rezsicsökkentést mi-
ként kompenzálják. Szóbeli ígéretet ka-
pott arra, hogy a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal februártól
megváltoztathatja a támogatás mértékét,
ha a kft. számokkal alá tudja támasztani
a költségeket. Az ügyvezető azt is el-
mondta, hogy meghosszabbították az
értékcsökkenési leírást, ami ugyan rövid

távon csökkenti a költségeiket, de így
később is képződik forrás az elhaszná-
lódó eszközök, berendezések cseréjére. 
Tóth Tibor alpolgármester rámutatott
arra, hogy a veszteséges működés sem
közép-, sem hosszú távon nem tartható.
Idén 29, jövőre 45, 2015-ben pedig ki
tudja, mekkora lesz a veszteség.    
Pelyhe József megjegyezte, hogy a 45
millió forintos veszteség is úgy jött ki,
hogy a Távhő Kft. minden intézkedést
megtett, amit a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal javasolt és
kívánt.
Örülünk, ha a lakosság terhei csökken-
nek, de ki fizeti ki a többlet költségeket?
Ha elhalasztjuk az amortizációt, egy
ideig lehet kozmetikázni az adatokat,
csakhogy abból majd egyszerre lesz
nagy baj, elkerülhetetlen ráfordítás, szö-
gezte le a polgármester. Hozzátette:
most a rezsicsökkentés ellenére is drá-
gább a gáz, mint 2010-ben volt. Koráb-
ban a város rászorultsági alapon támo-
gatta a távhőszolgáltatást igénybe ve-
vőket, s akkor a fizetési hajlandóság 95
százalék körüli volt. A rezsicsökkentés
utáni új finanszírozási rendszerben a
kintlévőség megsokszorozódott. Min-
dez arra vall, hogy a rezsicsökkentést
csak politikailag készítették elő, szak-
mailag nem.

Tiltakozást keltett Vörös István
interpellációja

Vörös István fideszes képviselő inter-
pellációt nyújtott be dr. Gémesi György
polgármesterhez ”Mire költötte a Sport-
szövetség az adófizetők pénzét?” cím-
mel. Az erre adott választ a képviselő-
testület elfogadta, Vörös István nem fo-
gadta el. A gödöllői sportszervezetek
képviselői nyilatkozatban tiltakoztak
amiatt, hogy az interpelláció címével
negatív színben tünteti fel a városi sport-
egyesületek érdekeit képviselő és segítő
szövetséget.
Az ellenzéki képviselő a következő kér-
désekkel interpellált: Elérte-e a megala-
kulásakor megfogalmazott szakmai cé-
lokat a Gödöllői Sportszövetség? Konk-
rétumokkal alátámasztva, milyen szer-
vezetek érdekeit képviselte az elmúlt 2,5
évben?  Milyen közös célok és feladatok
valósultak meg a Sportszövetség szer-
vezésében és közreműködésével? Téte-
lesen kimutatva, mire fordította a Sport-
szövetség a 2012-es 4 millió forint ön-
kormányzati támogatást, illetve a 2013-
as 5 millió forint I-III. negyedévre eső
részét?
A polgármester a december 12-i ülésen
válaszolt Vörös Istvánnak. A Gödöllői
Szövetség a Sportért civil szervezetként
nem tartozik a képviselő-testület fel-
ügyelete alá, így az interpellációban sze-
replő első három kérdésről a szövetség
nem  köteles beszámolni a testületnek.
A polgármester kérésére azonban ezt
megtették. Tájékoztatást adtak arról,
hogy hogyan kezdték el a tagszerveze-
tek tevékenységének összehangolását és
miként igyekeznek ezt megvalósítani

Gödöllő sportéletének fejlesztése érde-
kében. Válaszukat Gémesi György fel is
olvasta az ülésen. 
A 4. kérdéssel kapcsolatban megtudtuk,
hogy a sportszövetség elszámolt a 2012.
évi támogatás felhasználásáról az ön-
kormányzatnak. A pénzt egyesületek tá-
mogatására, bérekre, étkezésre, felsze-
relés vásárlására, utazásra, bérleti díjra
használták fel. Az idei támogatás fel-
használásáról ugyancsak  a zárszámadás
keretében kapnak tájékoztatást a képvi-
selők.  
Az interpellációra adott választ a kép-
viselő-testület elfogadta, Vörös István
nem fogadta el. Ezután Pecze Dániel al-
polgármester, a szövetség elnöke felol-
vasta és átadta a fideszes városatyának a
Gödöllői Szövetség a Sportért civil szer-
vezet tiltakozó nyilatkozatát, ami a kö-
vetkezőket tartalmazza:
„A gödöllői sportszervezetek vezetői,
tisztségviselői és sportolói megdöbbe-
nésünknek adunk hangot amiatt, hogy
Vörös István fideszes önkormányzati
képviselő november hó 25-én benyúj-
tott „Mire költi a Gödöllői Sport-
szövetség az adófizetők pénzét” című
interpellációjával a városi sportot poli-
tikai síkra tereli, megosztást indít el a
városban kiegyensúlyozottan és magas
színvonalon dolgozó és együttműködő
sportegyesületek között. Az interpellá-
ció címével negatív színben tünteti fel a
városi sportegyesületek érdekeit képvi-
selő és segítő ernyőszervezetet.
A Gödöllői Szövetség a Sportért füg-
getlen civil szervezet, Gödöllő Város
Önkormányzata által adott támogatással
2012-ben maradéktalanul elszámolt, a
városi sportot és annak fejődését tá-
mogatja. Amennyiben a Képviselő úr a
szövetség vezetésénél érdeklődik annak
működéséről, az elnökség minden tájé-
koztatást rendelkezésére bocsájt, és így
szükségtelenné válik a kérdés politikai
síkra terelése.
Felszólítjuk Vörös István képviselő
urat, hogy tartózkodjon a szövetséget
negatív színben való feltüntetésétől és
az emberek dezinformálásától. Tiltako-
zunk továbbá az e fajta eljárástól, vala-
mint felszólítjuk képviselő urat, hogy a
továbbiakban mellőzze a sport átpoliti-
zálását, és e nemes, önzetlen és alázatos
tevékenység politikai játszótéren való
ledegradálását.”

Év végi köszöntő a városházán

A képviselő-testület december 12-i ülé-
se után év végi köszöntőn fogadta a tes-
tület tagjai és az ülések állandó meghí-
vottjait Gémesi György. A polgármester
rövid évértékelésében megállapította,
hogy a gödöllői közéletben az idén is si-
került megőrizni a hatékony önkor-
mányzati munka, a fejlődés és a gyara-
podás feltételei között a nyugalmat és a
békességet. A jövő évi választásokról
szólva bejelentette, hogy újra indul a
polgármesteri megbízásért.    
A város vezetője köszöntőjében el-
mondta, hogy a kormányzat dönté-
seinek következtében 2013 a hatás-
körök megváltozását, a polgármesteri
hivatal átalakulását hozta magával.
Megalakultak a járások, államosították
az önkormányzati iskolákat. A város

ezekben a folyamatokban partnerként
segítette az új szervezeteket, szakmai
támogatást adott munkájuk indításához
annak érdekében, hogy a gyerekek ne
érezzék meg a fenntartóváltást, és az ál-
lampolgárok ügyintézésében se legyen
fennakadás.
Az önkormányzat ugyanakkor nem
szakadt el azoktól a városi közössé-
gektől – pedagógusoktól, diákoktól –
amelyekért eddig közvetlen felelőssé-
get vállalt. Szorosan együttműködött a
helyi társadalom más rétegeivel is. A
most befejeződő évben kulturális, sport,
tudományos és szórakoztató rendezvé-
nyek sorával építette a gödöllőiek kö-
zösségét, emelte a város térségi és or-
szágos presztízsét. Soha nem pártpoli-
tikai, hanem várospolitikai megkö-
zelítésből, szakmai értékek és helyi ér-
dekek mentén.
Az önkormányzat igyekezett raciona-
lizálni a működését. Fejlesztések is
történtek, megszépült a Mária szobor
környéke –  a Mária-kert –, utak és jár-
dák épültek, folytatódott a kerékpáros-
barát lépések sorozata.
– A generációváltás révén sok új csapat-
társ is segíti a munkánkat. Úgy tűnik,
hogy sikerült megteremteni a tapaszta-
lat és a fiatalos lendület egészséges
egyensúlyát – hangsúlyozta a polgár-
mester. – Gödöllőnek jó a híre, szeret-
nek ide látogatni az emberek, mert
szép, tiszta, virágos várost látnak. E
mögött azonban sokak munkája van,
amit ezúton is megköszönök.  
Befejezésül Gémesi György elmondta,
jövőre három választás lesz – ország-
gyűlési, európai parlamenti és önkor-
mányzati –, ami nagy kihívást jelent a
polgármesteri hivatalnak, hiszen mun-
katársaira hárul a lebonyolítás feladata,
de ebben nagy rutinnal rendelkeznek.
Kérte, hogy a választási küzdelmekben
minden erő a különb-különb megoldá-
sok felmutatásában versenyezzen.

Döntés az adósság 
konszolidáció érdekében

Rendkívüli ülésen vonta vissza a
képviselő-testület december 13-án a
január 2-án hozott, a Raiffeisen Bank
Zrt. közreműködésével az Öresund
Holding Vagyonkezelő Kft-vel kötött
részvény adás-vételi szerződés hi-
telszerződéssel történő kiváltásáról
szóló határozatát és elrendelte a hi-
telkérelem törlésével kapcsolatos el-
járás azonnali megindítását.

Az adósságmegújító hitellel kapcso-
latos kérelmet az előírásoknak meg-
felelően az önkormányzat felterjesz-
tette kormányzati döntésre, azonban a
kormány ezzel kapcsolatban nem ho-
zott döntést. A Belügyminisztérium
önkormányzati helyettes államtitkára
december 12-én tolmácsolta a kérést,
hogy az adósságmegújító hitelre vo-
natkozó kérelmet vonják vissza, mert
erről már nem várható kormánydön-
tés és ez a hitelkérelem akadályozza a
várható parlamenti döntésnek meg-
felelő adósság konszolidáció végre-
hajtását. 

lt

A növénytermesztés szempont-
jából is ígéretes az a beruházás,
aminek rövidesen megkezdik a
munkálatait a Fertechnik Kft
gödöllői telephelyén. 

A folyamatosan fejlődő, komoly
szakmai múlttal rendelkező fémszer-
kezet gyártó családi vállalkozás bő-
víti tevékenységi körét, s egy új talaj-
kondicionáló szer gyártási tech-
nológiájának kifejlesztésében, vala-

mint gyártásában vesz részt – jelen-
tette be sajtótájékoztató keretében
Ferenczy Imre, a Fertechnik Kft.
tulajdonosa és ügyvezetője december
15-én.

Gömöri Pál, az ELTE nyugalma-
zott egyetemi adjunktusa által ve-
zetett kutatási és fejlesztési program a
gyöngyösi lignit meddőhányók újra-
hasznosítására épül. 
Ennek lényege, hogy a több millió év-

vel ezelőtti fákból kialakult lignitből
felszabadítják az abban elraktározott
anyagokat, s ezeket juttatják be szi-
lárd, vagy folyékony állapotban a ta-
lajba.
A kutatási eredmények szerint a szert
minden eddiginél hatékonyabban
hasznosítják a növények.

A programhoz szükséges új gépek
és a kifejlesztendő gyártósor elhelye-
zésére új, zöld mezős beruházásként

felépülő üzemcsarnok felépítését ha-
tározták el.

A Fertechnik Kft. novemberben
projekttervet nyújtott be a Közép-Ma-
gyarországi Operatív Program kere-
tében, a Komplex vállalati technoló-
gia-fejlesztés mikro-, kis- és közép-
vállalkozások számára kiírt pályáza-
ton (KMOP-2013-1.2.1/B) új gépek,
berendezések beszerzésére és egy új
üzemcsarnok építésére. 

Ferenczy Imre megjegyezte, ha
nem nyernek a pályázaton, a projektet
akkor is megvalósítják, legfeljebb

lassúbb ütemben.
A csarnok tervezője Bagi Tamás

okleveles építészmérnök, Kan-
delényi Ádám, az építkezést vállaló
ARCO Művek ügyvezető igazgatója
és Ferenczy Imre a sajtótájékoztatón
írták alá a vállalkozási szerződést. 

Az építkezés előkészítését még az
idén elkezdik és várhatóan 2014
júliusában adják át. A fejlesztésnek
köszönhetően a cég versenyképessé-
gének megerősödését várják, s a ter-
vek szerint új munkahelyeket is te-
remtenek. (x)

Testületi ülés – Indul a szennyvíztelep korszerűsítése

Elfogadták a jövő évi költségvetési koncepciót

Több millió év titkát tárja fel és hasznosítja a Fertechnik Kft.
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A Gödöllői Szolgálat hagyo-
mányos minden év végén egy
összegző, értékelő interjút
készít dr. Gémesi Györggyel,
Gödöllő város polgármesteré-
vel.

– Jó napot kívánok Polgármester
Úr! A 2014-es év is hoz olyan nagy
változást az önkormányzatok ré-
szére, mint a 2013-as? Illetve, hogy
látja így egy év elmúltával az átala-
kulást?

– 2013-ban az önkormányzatokat
érintő döntések következtében létre-
jöttek a járási hivatalok és megtörtént
az iskolák államosítása. Bizonyára
emlékeznek, hogy én egyik döntéssel
sem értettem egyet, és ezt a vélemé-
nyemet ma is fenntartom. Azok az ag-
gályaim, amelyek ennek kapcsán
megfogalmazódtak, teljes mértékben
beigazolódtak. Ennek ellenére, ter-
mészetesen, nem az volt a cél, hogy
az átalakulásokat akadályozzuk, ha-
nem hogy segítsük minél zökkenő-
mentesebben, és problémamentesen
megoldani. Az iskolák esetében, az
oktatásban részt vevő gyerekek, pe-
dagógusok és szülők érdekében min-
dent megtettünk és megteszünk, hogy
az állam mint fenntartó, munkáját
segítsük. A járási hivatalokban ügyei-
ket intéző polgárok érdekében szintén
minden tekintetben együttműködtünk
a hivatal vezetőjével, hogy folytatni
és biztosítani tudja a hozzá tartozó,
korábban általunk, magas színvona-
lon ellátott szolgáltatásokat.

Ismereteim szerint az önkormány-
zatok feladat- és hatáskörében újabb
változások nem várhatóak, de azt már
tudjuk, hogy 2014-ben az újfajta fel-
adatfinanszírozás következtében, kö-
zel 150 millió forinttal több feladatot
kell finanszírozni a saját bevételeink-
ből, azaz, az állami részvétel ennyivel
csökken.

– Ugyanakkor a kormány beje-
lentette, hogy az önkormányzatok
teljes adósságát átvállalja.

– Szoktam mondani, igen, ez nagy
könnyebbség, hiszen 2013-ban 3 mil-
liárd forint adósság éves törlesztő-
részletének felét már nem kellett kifi-
zetnünk – körülbelül 120 millió fo-
rintról van szó – és a maradék közel 4
milliárd forint adósságot pedig, a
mostani információink szerint 2014.
február 28-ig konszolidálják. Így kö-
rülbelül 15 év alatt kerülnek kifize-
tésre az általunk korábban, természe-
tesen csak fejlesztésekre felvett hite-
lek. Hogy mindenki jól értse: a 7,7
milliárdos költségvetés éves kiadási
oldalán a teljes konszolidáció átlago-
san évi 450 millió forint kiadáscsök-
kenést jelent 2014-től. Nem ismert
még az, hogy ezeket a forrásokat pon-
tosan mire lehet felhasználni, mert a
bejelentés során elhangzott, hogy ki-
fejezetten csak a helyi gazdaság fej-
lesztésre fordítható ez a pénz, de erről
még semmilyen konkrét információ-
val nem rendelkezünk.

Itt jegyzem meg, hogy a Gödöllő
városa által felvett hitelek visszafize-

tésének garanciái a felvétel időpontjá-
ban megvoltak, nem tartozunk a fele-
lőtlenül gazdálkodó önkormányzatok
sorába, mert ebből kötelező feladat-
ként jelentkező fejlesztéseket valósí-
tottunk meg és olyan beruházásokat,
amelyek vagy kiadást csökkentettek,
vagy bevételnövekményt eredményez-
tek, és olyan pályázatok önrészét fe-
dezték, amelyek jóval több fejlesztési
forrást eredményeztek számunkra.

– Ha már a fejlesztéseknél tar-
tunk, az elmúlt évben is nagyon sok
mindennel gazdagodott a város. So-
kan mondják, hogy Gödöllő egy di-
namikusan fejlődő település. Lesz
folytatás?

– Néhány nappal ezelőtt írtam alá,
a közel 1,5 milliárd forintos szenny-
víztisztító rekonstrukciós beruházás
kiviteli szerződését, mely nagyban
hozzájárul Gödöllő ökovárossá válá-
sához, mivel ennek eredményekép-
pen iparivíz tisztaságú szennyvíz
hagyja el a tisztítót. A másik nagy ter-
vünk a városi uszoda építése, amely-
nek szeretném, ha alapkőletétele leg-
később jövő év szeptemberében meg-
történne. Úgy néz ki, hogy az építke-
zéshez szükséges pénzeszközök addig-
ra rendelkezésre állnak és a határidő
tartása nagyobb részt a hatósági enge-
délyek beszerzésének függvénye. Ha
minden sikeresen alakul, akkor 2015
második felében megnyílhat egy 33
méteres és egy tanmedencét is magá-
ban foglaló, minden igényt kielégítő
uszoda, melyben szauna és jacuzzi is
lesz. Szeretném, hogy minden általá-
nos iskolás gyermek megtanuljon
úszni és akár hetente a testnevelés óra
keretein belül úszhasson. Lesz a dél-
utáni órákban gyermekek és fiatalok
számára vízilabda és este pedig fel-

nőtteknek szabad úszás, amire még a
hajnali órákban is lesz lehetőség.

Természetesen folytatódik az út- és
járdaprogram, a Gödöllő kerékpáros-
barát város program, valamint a Tes-
tőrlaktanya pályázata is készül, mert
tudomásunk szerint pár hónapon be-
lül kiírásra kerül a Norvég Alap kö-
vetkező fordulója, amin indulni sze-
retnénk.

Mindez nem megy a megszokott
magas színvonalú működés rovására,

abból nem tervezünk visszalépést.
2014-ben is gazdag kulturális és
sportprogramok színesítik a város
életét.

– A főtér után, ami tavaly elnyer-
te Magyarország legszebb főtere cí-
met, idén elkészült a Mária-kert és
a korábbi Rézgombos helyén épült
szolgáltató központ. Azonban van

számos olyan épület itt a főtér köze-
pén, ami már nem illenek ide. Konk-
rétan a Városházára gondolok.

– Igen, sajnos, a városházára önhi-
bánkon kívül nem tudtunk a felújítás-
ra pályázni. Mindenféleképpen több
részletben szeretnénk az épületet re-
noválni, aminek az első nagy része a
homlokzat felújítása és a nyílászárók
cseréje. Reményeim szerint, ennek el-
ső ütemére 2014-ben sor kerülhet, de
erről konkrétabban csak akkor tudok
nyilatkozni, ha teljes mértékben lát-
juk a költségeket.

– Néhány héttel ezelőtt Ön meg-
kongatta a vészharangot, hogy a
kormány jelenlegi finanszírozási dön-
tései miatt leállhat a hulladékszállí-
tás. Nem csak Gödöllőn, hanem
akár országos szinte is. Mi a helyzet
most?

– Mint azt említettem, a kormány
több döntésének következtében csök-
kentek a Zöld Híd Régió Kft. bevéte-
lei. Ilyen döntés volt a 2013. január 1-
jétől bevezetett díjstop, majd később
a rezsicsökkentés. Ezzel párhuzamo-
san többletfizetési kötelezettségek
növelték a kiadásokat, így a tonnán-
ként 3000 forintos lerakási illeték, út-
díj, amit Európában egyedül csak Ma-
gyarországon fizetnek a közszolgál-
tatók, vagy a felügyeleti díj. Egy non-
profit gazdasági társaságnál, ameny-
nyiben csökkennek a bevételek és nö-
vekednek a kiadások, előbb utóbb ki-
alakul a finanszírozhatatlanság. Az
ország több területén már megszűnt a
szolgáltatás, a katasztrófavédelem je-
löli ki azokat a társaságokat, ame-
lyeknek kötelezően át kell vegyék a
kieső szolgáltatók helyeit. A Zöld Híd
kormány által is ismert igen nehéz
helyzete ellenére a katasztrófavéde-
lem kijelölte tizenkettő, Pilisvörösvár

környékén lévő település ellátására,
ami a jelenlegi helyzetben teljesség-
gel lehetetlen. Hiszen ilyen kialakult
pénzügyi nehézségek miatt a saját fel-
adatellátásunk is veszélybe került. A
Zöld Híd eredeti áraiban, amit uniós
beruházásból valósítottunk meg, az
Európai Unió, a kormány és az önkor-
mányzatok aláírt szerződései alapján,

az amortizációs költségeket is be kell
számolni, és ezt külön alapon kell
gyűjteni a rendszer újraképzési fel-
adataira. Az elmúlt egy évben a kiala-
kult helyzet miatt ez a közel 200 mil-
liós összeg nincs befizetve, és ehhez
járul még a közel 300 milliós lakossá-
gi kintlévőség. Mindenkit szeretnék
megnyugtatni, hogy a nagyon szak-
szerű és takarékos gazdálkodás ered-
ményeképpen a következő hónapok-
ban a szolgáltatás biztosítva lesz, és
bízom benne, hogy ezalatt az idő alatt
a kormány a korábbi ígéretét betartva
kompenzálja a kieső bevételeket és a
többletköltségeket. Sajnálatos, hogy
azok, akik egykor együttműködésük-
kel támogatták és segítették ennek a
nagyívű beruházásnak a támogatását,
most egy szakmai kérdésből politikai
kérdést csináltak.

– Ha már a politikánál tartunk.
Lesz Önből miniszterelnök-jelölt?

– Nem. Már több nyilatkozatban is
elmondtam, hogy amennyiben meg-
kapom a bizalmat, polgármesterként
szeretném folytatni pályafutásomat.
Rengeteg terv megvalósítását kell kö-
zösen véghezvinnünk, úgy érzem,
hogy ehhez van erőm és kedvem és
nem kívánok a mai nagy politikai csa-
tározásokban részt venni. Szeretném,
ha Gödöllő továbbra is egy nyugodt,
békés, mégis mozgalmas és élhető
kisváros maradna a jövőben is. Ter-
mészetesen a lokálpatrióta csapattal
készülünk az önkormányzati válasz-
tásra, ami várhatóan októberben lesz.
Úgy gondolom, hogy a munka és a hi-
telesség az, ami Gödöllőn számít. Mi
nem két hónapig kampányolunk lát-
ványosan és nem bújunk egyik vagy
másik politikai párt népszerűsége mö-
gé, hanem folyamatosan tesszük a
dolgunkat. Igyekszünk minél na-
gyobb nyilvánosság előtt átláthatóan
vinni a város ügyeit. A lokálpatrióta
csapat tagjaival ott vagyunk a rendez-
vényeken, nem keveset magunk szer-
vezünk. Fórumokon konzultálunk a
gödöllőiekkel nagyobb és kisebb kö-
zösséget érintő kérdésekben. Egyszó-
val: a vezetés és a döntés felelőségé-
nek a tudatában éljük közösen a város
életét, igyekszünk együtt tudásunk és
a lehetőségeink szerint jobbá tenni
azt, bízom abban, sokak örömére.

– Végül egy személyes kérdés...
Hol és hogyan tölti a karácsonyt?

– Természetesen családi környezet-
ben. Két és fél hónapja eggyel többen
vagyunk, megérkezett Titusz nevű
unokám, így már kétunokás nagyapá-
nak számítok. Büszke nagyapaként jó
érzés, hogy teli vagyok energiával és
alkothatok. Az ünnep nekünk mindig
az egymásra jobban odafigyelést is
jelenti. Együttlétet és időt, amit egy-
másra szánunk és belülről táplálkozó
érzést és nem csak hangulatot. Ezt
már nagyon várom és kívánom Min-
denkinek.

Legyen békés, meghitt karácso-
nyuk és eredményekben gazdag új
esztendejük!

(pts)

Gémesi György polgármester Gödöllőre összpontosít – Az előttünk álló fejlesztések: uszoda, városháza, testőrlaktanya

Jövőre nem lesz miniszterelnök-jelölt

Az ideinél kevesebb hosszú
hétvégére számíthatunk 2014-
ben. Május 2-án, október 24-én
(péntekenként) és december
24-én, szerdán lesz pihenőnap.
Ez egészül ki a húsvét- és a
pünkösdhétfővel (április 21., il-
letve június 9.), így összesen öt
hosszú hétvégével tervezhet-
nek 2014-ben a munkavállalók.

Az ünnepek körüli szabadnapokat az
eddigi gyakorlatnak megfelelően
szombatonként – május 10-én, októ-

ber 18-án és december 13-án – kell le-
dolgozni. A rendelet kiterjed minden
munkáltatóra és az általuk foglalkoz-
tatottak munkarendjére, kivéve a
megszakítás nélkül üzemelő és a ren-
deltetésük folytán a munkaszüneti na-
pokon is működő munkáltatókat, il-
letve az ilyen jellegű munkakörben
foglalkoztatott munkavállalók munka-
rendjét — olvasható a szaktárca dön-
tése a Magyar Közlönyben.

Szintén minden munkavállalót érint,
hogy 2014. január 1-jétől megválto-
zik a szabadságolás rendje. Míg eddig

az éves fizetett szabadság egy részét,
maximum egyharmadát az alkalma-
zott átvihette következő évre, jövőre
már csak az életkortól függő pótsza-
badság napjait lehet átcsúsztatni.

A rendes, évente 20 napos szabad-
ságon felül a munkavállalónak élet-
korától függően legfeljebb 10 pótsza-
badnap jár. Az extranapok a 25. élet-
évtől gyűlnek, a maximális tíz napot a
45 év fölötti munkavállalók kapják.

Ugyanakkor az Munkatörvény-
könyve egy másik rendelkezése a
munkavállalónak kedvez: a munka-

adónak az év folyamán egyszer leg-
alább 14 egybefüggő napra mentesí-
tenie kell a munkavállalót a munka-
végzési, rendelkezésre állási kötele-
zettség alól.

2014. január 1-jétől visszatér egy
régi szabály, miszerint csak akkor be-
szélhetünk majd kötetlen munkarend-
ről, ha a munkáltató a teljes munkaidő
beosztásának jogát átengedi a munka-
vállalónak. Ebben az esetben viszont
a munkarend kötetlen jellegét nem
érinti majd, ha a munkavállaló a mun-
kaköri feladatok egy részét azok sajá-
tos jellegénél fogva meghatározott
időpontban, vagy időszakban kell,
hogy teljesítse. A kötetlen munkarend

sajátossága, hogy keretében az aláb-
biakra vonatkozó szabályokat egyál-
talán nem kell alkalmazni: munkaidő-
keret, munkaidő-beosztás, vasárnapi
és munkaszüneti napi munkaidő-be-
osztás, munkaközi szünet, napi és heti
munkaidő, rendkívüli munkaidő,
ügyelet és készenlét. Ezáltal nem kell
nyilvántartani a rendes és rendkívüli
munkaidőt, illetve a készenlétet. Kizá-
rólag a szabadság nyilvántartása köte-
lező. A kötetlen munkarend azonban
kizárólag abban az esetben alkalmaz-
ható, ha a munkakör sajátos jellege,
illetve a munkavégzés önálló meg-
szervezése tekintetében ez lehetséges.

(brz)

Munkavállalói tudnivalók 2014-re
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Január 2.: Pecze Dánielt (Gödöllői Lo-
kálpatrióta Klub) választotta meg a kép-
viselő-testület alpolgármesternek a tiszt-
ségéről január 1-jei hatállyal lemondott
dr. Fábián Zsolt helyett.
Január 12-13.: Óriási siker volt a Gö-
döllői Szimfonikus Zenekar hagyomá-
nyos újévi koncertje a kastély lovar-
dájában. Az est vendége a Talamba Ütő-
együttes Gödöllő volt. 

Január 20.: Herczenik Anna operaéne-
kes és Virághné Vajda Gyöngyvér tánc-
pedagógus vehette át idén a Gödöllő
Kultúrájáért Díjat.
Február 9.: Jubileumi kiállítással és gá-
laműsorral ünnepelte fennállásának 20.
évfordulóját a Gödöllő Táncegyüttes. 

Február 15.: A Művészetek Házában
tartották meg a városi Sportdíj átadó ün-
nepséget. Az év edzője Czeba Mihály,
az év sportolója Deák Nagy Marcell lett.
Február 20.: Kétnapos magyarországi
programja során Gödöllőre látogatott  és
Gémesi György polgármesterrel tár-
gyalt Ivan Gasparovic szlovák államfő.
Február 22.: a GÖMB (Gödöllői Mű-
vészetbarátok) alkotócsoport tagjainak
és meghívott művészeknek alkotásaiból
nyílt kiállítás a Városi Könyvtárban
„Fehér” címmel.

Március 2.: Körösfői-Kriesch Aladár
születésének 150. évfordulója alkalmá-
ból új, a szecessziót bemutató tárlat nyílt
a GIM-Házban.
Március 3.: Ezüstérmes lett a TEVA-
Gödöllői RC női csapata a Röplabda
Magyar Kupában.
Március 10.: Gödöllő Városért Díjat
kapott Buka Enikő, a Chopin Zeneis-
kola igazgatóhelyettese és a Művésze-
tek Háza dolgozói közössége.

Március 11.: A férfi kard Bajnokcsapa-
tok Európa Kupájában aranyérmes lett a
Gödöllői EAC csapata.

Március 15.: Bánffy Miklós-díjat ka-
pott Gaálné dr. Merva Mária, a Gödöllői
Városi  Múzeum igazgatója.
Március 23.: A Gödöllői Városi Mú-
zeum „A jó kormányos” című  Körös-
fői-Kriesch Aladár (1863-1920) emlék-
kiállításának megnyitásával vette kez-
detét a Szecesszió éve. 

Április 5.: Óriási siker volt a Gödöllő
Táncszínház „Mozdulatba zárt hangok”
című  bemutatója. 
Április 11.: Flash-mobot és versmara-
tont rendezett a Városi Könyvtár a Köl-
tészet Napja alkalmából.
Április 18-19.: A Magyar Önkormány-
zatok Szövetsége (MÖSZ) „Az önkor-
mányzati szövetségek szerepe a visegrá-
di országokban” címmel – az „Együtt a
NATO-ban” című projektzáró ünnep-
séggel egybekötött – kétnapos konfe-
renciát rendezett a kastélyban.
Április 24.: Megrendezték a II. Magyar
és Kínai Önkormányzatok Partnerségi
Konferenciáját a kastély lovardájában.

Április 27.: Hetedhét országból címmel
nyílt emlékkiállítás az 1933-ban Gödöl-
lőn megrendezett IV. Cserkész Világta-
lálkozó, a Jamboree 80. évfordulója al-
kalmából a Királyi Váróban.
Április 28.: Ezüstérmet szerzett a
TEVA-Gödöllői RC női röplabda csapa-
ta a magyar bajnokságban.
Május 4.: A Gödöllői Értékvédő Köz-
hasznú Egyesület, a Magyar Madártani
Egyesület gödöllői csoportja és a Dam-
janich iskola közösen rendezték meg a
Madarak és Fák Napját. 
Május 10.: „A hasznosságtól a szép-
ségig – a Zsolnay gyár művészi törek-
vései” címmel nyílt  új időszaki kiállítás
a királyi kastélyban.
Május 11.: Nagy sikerrel rendezték
meg az I. Gödöllői Helyi Élelmiszer
Fesztivált a főtéren.
Május 11.: A Gödöllői Lokálpatrióta
Klub negyedik alkalommal szervezett
kerékpártúrát a Hungaroringre. 

Május 16-19.: Gödöllő volt az egyik
helyszíne a Kutya Világkiállításnak
(World Dog Show). Városunkban szá-
mos világrendezvényt bonyolítottak le,
közel 50 országból érkezett résztve-
vőkkel.
Május 20.: Nemzetközi együttműkö-
dési kultúráért nívódíjat kapott a gö-
döllői Szent István Egyetem.
Június 1.: A városi  „Zenés irodalmi
korfestés a századelő korából” címmel
adott műsort a könyvtárban a Cantus
Ludus Énekegyüttes a Szecesszió Éve
és a Könyv Ünnepe Gödöllőn program-
sorozatok részeként.

Június 7.: Gödöllő legújabb osztrák
testvérvárosáról, Bad Ischlről nevezték
el a Rákos-patak mellett futó sétányt az
Alsóparkban. 
Erzsébet királyné és a gasztronómia

címmel nyílt kiállítás az Erzsébet Ki-
rályné Szállodában.
A királyi kastély előkertjében állították
és avatták fel Ferenc József fehérmár-
vány mellszobrát.

Június 8-9.: Hatalmas érdeklődés kí-
sérte a koronázási hétvége eseményeit. 

Június 11.: Gödöllő Gyermekeiért, If-
júságáért díjat kapott Dick Zsuzsanna,
Drávainé Tisza Éva, és Szerdi Ildikó.
Június 12.: Táncbajnoki címek:
Széphalmi Júlia országos bajnoki, a 11
éves Virágh Gyöngyvér pedig Európa
bajnoki címet szerzett. 
Június 15.: Megnyílt a Gödöllői Ipar-
művészti Műhelyben (GIM-ház) az
„Ilka kertje” című csoportos képző- és
iparművészeti kiállítás.
Június 22.: Több ezren kapcsolódtak be
a Múzeumok Éjszakája 11 helyszínen
zajló gödöllői programsorozatába.

Június 23.: A Blaháért Társaság és a
Gödöllői Lokálpatrióta Klub második
alkalommal rendezte meg az Úrréti Tó-
ünnepet.
Június 28.: Gödöllő Egészségügyéért
Díjat kapott: dr. Károlyi János Pál, a Me-
dicina Gyógyszertár főgyógyszerésze,
dr. Túry Judit, a Tormay Károly Egész-
ségügyi Központ szemész főorvosa és a
Tormay Károly Egészségügyi Központ
fizioterápia szakmai közössége.

Június 29.: A Rézgombos-háznál talál-
ható felújított parkot Mária-kertnek, az
Erzsébet Királyné Szálloda belső udva-
rát Erzsébet-udvarnak nevezték el. 
Dr. Sólyom László kapta a Magyar Sza-
badságért Díjat.

Huszonharmadik alkalommal ünnepel-
tük együtt a Magyar Szabadság Napját
az Alsóparkban.
Június 29-július 6.: Második alkalom-
mal rendeztek Balatonlellén, a városi

üdülőben Nemzetközi Gyerektábort.
Július 20.: A IV. Cserkész Világtalál-
kozó (Jamboree) 80. évfordulója alkal-
mából emlékkonferenciát rendeztek a
Királyi Váróban.
Július 24.: A hőség enyhítésére pá-
rakaput helyeztek el a főtéren. A bel-
városban csaknem minden nap volt víz-
osztás. 

Augusztus 5-12.: A budapesti vívó
világbajnokságon három gödöllői is
részt vett a magyar kard válogatott tag-
jaként: Gémesi Csanád, Benkó Réka,
Gáll Csaba.
Augusztus 17.: Megrendezték a Kül-
honi Magyar Fiatalok Találkozóját Gö-
döllőn, amin 16 országból 450 magyar
gyökerekkel rendelkező fiatal vett részt.
Augusztus 19.: Testvérvárosi megálla-
podást írt alá Gödöllő és Zhangzhou
(Kína) városa.

Augusztus 20.: A képviselő-testület
Szűcs Lajos olimpiai bajnok labdarúgót
tüntette ki a Gödöllő Város Díszpolgára
címmel.

Augusztus 30-31.: Lázár Zoltán és
Lázár Vilmos Kistapolcsányban a ket-
tesfogathajtó-világbajnokságon a ma-
gyar csapat tagjaként világbajnoki ara-
nyat nyertek. Egyéniben Vilmos az első,
míg Zoltán a 3. helyen végzett.
Augusztus 31.: Átadták a Petőfi Sándor
Általános Iskola új tornacsarnokát.
Szeptember 7-8.: Rengeteg érdeklődőt
vonzottak a Belvárosi Napok rendez-
vényei.

Szeptember 15.: Hatodik alkalommal
tartottak Vadásznapot a kastélyban.
Szeptember 21.: Átadták a Török Ignác
Gimnázium felújított szabadtéri sport-
pályáját és a tornacsarnok új sportpad-
lóját.
Szeptember 21.: Felavatták a Gödöllői
Baptista Imaházat.
Szeptember 22.: Hivatalosan is átadták
a Táncsics Mihály úti Sportcentrum te-
rületén építtetett műfüves nagypályát.

Szeptember 26.: Gödöllő Vállalkozója
Díjat kapott  Józsa Béla, a Józsa Tészta-
ipari és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője
és Reményi Richárd, a Gödöllői Városi
Filmszínház üzemeltetője.
Szeptember 28-29.: Szent Mihály-napi
Borhétvégét rendeztek a főtéren.
Október 1.: Gaálné dr. Merva Mária

nyugdíjba vonulása után Kerényiné Ba-
konyi Eszter lett a Gödöllői Városi Mú-
zeum új igazgatója. 
Október 5.: Átadták az új kerékpáros
nyomvonalat, ami a kertvárosból indul
és a belvároson, majd az Alsóparkon át
vezet egészen a vasútállomásig.

Október 3-6.: Holland testvérváro-
sunk, Wageningen küldöttsége járt Gö-
döllőn. A találkozón  a vendégek részt
vettek az Erőszakmentesség Világnapja
gödöllői rendezvényén is. 

Október 5-13.: A XV. alkalommal ren-
dezték meg a Gödöllői Hárfafesztivált a
kastélyban.
Október 12.: A Lokálpatrióta Klub vá-
rosszépítési napot rendezett.
Október 16.: Átadták a „Tiszta udvar,
rendes ház” program díjait.
Október 18.: 15 éve alakult meg a Gö-
döllői Iparművészti Műhely (GIM-ház).
Az évfordulóra kiállítással emlékeztek.
Október 19-20.: Nagy sikerű Liszt-fesz-
tivál zajlott a kastélyban.

Október 27.: Ünnepélyes keretek kö-
zött leleplezték gróf Grassalkovich I.
Antal egész alakos bronzszobrát. 
Október 29.: Körösfői emlékplakettet
kapott  Őriné Nagy Cecília és Katona
Szabó Erzsébet.
Október 31.: A kastélyban rendezték
meg a Visegrádi Négyek és a KEK kül-
ügyminisztereinek találkozóját.
November 7.: Fennállásának 60 évfor-
dulóját ünnepelte a Városi Könyvtár. 
November 14.: Megmentett Szecesz-
sziós Műkincsek címmel megnyílt a
múzeum új időszaki kiállítása.
November 30.:A Szent István Egyetem
Botanikus kertjében lévő Mesebeli vén
vackor nyerte az Év Fája 2013 versenyt. 
December 1.: A Gödöllő Táncszínház
és a Cavaletta Nőikar bemutatta a Rek-
viem a szerelemért című oratóriumra
készített táncjátékot. 

December 8.: A Városi Könyvtár belső
udvarán átadták az Antall József-udvart
és felavatták az egykori miniszterelnök
emléktábláját.
Második alkalommal rendezték meg a
MÁK fesztivált a főtéren.
December 12.: Megjelent a „Gödöllő,
képes történeti könyv" című kiadvány.

December 14.: Bemutatta Horgas Esz-
terrel készült „Francia szerelem” című
albumát a Talamba Ütőegyüttes a Mű-
vészetek Házában. 
December 15.: Gödöllőre érkezett a
Betlehemi láng.

Ez volt 2013 – Gödöllőn
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Várakozással telnek a karácsony
előtti napok. A gyerekek ilyenkor
már az adventi naptár ablakocs-
káit nyitogatják, minden nap
egyet, s boldogan számolják, ho-
gyan fogynak a napok, mennyit
kell még aludni a kis Jézus meg-
születéséig. Várakoznak, s vá-
gyakoznak a díszes karácsonyfa,
a mézeskalács illata, az ajándé-
kok után. Nem tudom, lehet-e
boldogabb, ragyogóbb arcokat
látni, mint a fenyőfát körülálló 
gyermekekét?  

Valójában, mi felnőttek is erre vágyunk
karácsonykor: úgy örülni, mint a gye-
rekek. Nem véletlen, hogy gyermekko-
rának karácsonyára mindenki szívesen
emlékszik vissza. 

Így érez Hermann Hesse, német-
svájci író, költő és festő is, akinek kará-
csonyi emlékei segítségével több mint
fél évszázad karácsonyaiba pillantha-
tunk be: a sokgyermek család század-
elejei szentestéje mellett az I. világhá-

ború hadifoglyainak keserű, fájdalmas
karácsonyába, a megfáradt férfi magá-
nyos ünnepébe és a már nagypapává lett
alkotó nosztalgiázó ajándékbontogatás-
ba pillanthatunk bele.

Mennyit változott az ünnep fél év-
század alatt? Miért változott meg? Ezt
kutatja Hesse is. Hiszen gyermekként

őszinte szívvel, örömmel vártuk a Mes-
siás megszületését. Rácsodálkoztunk a
Betlehemre, a plafonig érő fenyőre és
örömmel énekeltük: Mennyből az an-
gyal, lejött hozzátok…

A felnőtt a mindennapok hajszájában
már nem tud igazán örülni, még az aján-
dékoknak sem. Vagy mégis? És nem
feltétlenül egy drága, hanem egy szív-
ből jövő ajándék kell hozzá. Olyan, ami
visszavisz a gyermekkorba.  Így van ez-
zel az író is. Aki rettegve és unva az ün-
nepet, észrevétlenül talál vissza gyer-
mekkorának boldog karácsonyába.

„Engedjétek hozzám jőni a gyer-
mekeket és ne tiltsátok el őket; mert
ilyeneké az Istennek országa”– mondta
Jézus a tanítványoknak. Igen. A gyer-
meki lélek még tiszta. Képes az őszinte
örömre és rácsodálkozásra. Miért nem
tudjuk megtenni mindezt felnőttként?
Pedig, ha megpróbálnánk, ismét meg-
történne a karácsonyi csoda: 

„Újra s újra eljön a Megváltó/Most is
köztünk jár, hogy áldást osszon, S fé-
lelmünkre, bánatunkra óvó, /Békés,
csöndes szemmel válaszoljon;/ Elvisel-
ni nézését, a látót,/ Gyermek tudja csak,
ki érti a Megváltót.” 
(Hermann Hesse: Karácsony)

(ny.f.)

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Gyermeki lélekkel

Mint azt Sás Károly lapunknak el-
mondta, először „csak” egy CD-t ter-
veztek, de a gyerekdalokhoz azután
mesék is születtek, s kikerekedett a
könyv is, aminek illusztrációit Ildikó
készítette. Az énekesnőt úgy elbű-
völték a dalok, hogy többnek már a
német és angol nyelvre is lefordította
a szövegét, de már készül a könyv né-
met fordítása is, így az ottani nyelvte-

rületen élőkhöz is eljuthat a kiadvány.
Így kapott kedvet a rajzok elkészí-
téséhez is, ami épp olyan új terület a
számára, mint a gyermekdalok világa. 

Az album 13 dalt tartalmaz, amiket
nem más ihletett, mint a gödöllői ker-
tek világa, a Rákos-patak partja. A gye-
rekek Csillaghúr – a kis viráglány – se-
gítségével megismerkedhetnek az er-
dővel, és annak lakóival: a szitakötő-
vel, a mezei egérkével, a fakopánccsal

– hogy csak néhányat említsünk. A CD
egy másik érdekessége, hogy egy há-
romgenerációs kiadvány, ugyanis Ildi-
kó fia is betársult a munkába, gitáron
közreműködik a dalok megszólalta-
tásában.

A zenekar megalakulása óta, az el-
múlt három esztendőben, számtalan
nagysikerű koncertet adott itthon és a
határokon túl is, s terveik szerint 2014-
ben itt, Gödöllőn tartanák majd a le-
mezbemutató koncertet. Aki azonban
már hamarabb szeretné meghallgatni a
dalokat,annak nem kell a bemutatóig
várni, a különleges, verses, mesés da-
loskönyv és a CD már a gödöllői
könyvesboltokban van. jk

Óriási sikerrel mutatta be a Horgas Esz-
terrel közös, Francia szerelem című al-
bumát a Talamba Ütőegyüttes  Gödöllő.
A december 14-ei koncert lett volna ere-
detileg a lemezbemutató turné záróese-
ménye, ám a hatalmas érdeklődés miatt
december 15-én egy ráadás koncertet
adtak, szintén telt házzal. A különleges
összeállításban Debussy, Ravel,
Poulence, Satie, Saint-Saens és Bizet
művei szólaltak meg, a produkciókat
Horgas Eszter és Zombor Levente
magyarázatai színesítették.  A gödöllői
bemutató egy igazi különlegességgel
is szolgált, a zenekar ugyanis itt pró-
bálta ki először a  8.1. surround hang-
zást, ami még teljesebbé tette a zenei

élményt. A koncert új oldaláról mu-
tatta a be az ütőhangszeres muzsikát,
annak érzelmesebb, lágyabb verzióját
ismerhette meg a közönség. bj

Két kiváló koncertet is hallhattak a
kórusmuzsika kedvelői az elmúlt na-
pokban. December 13-án a Gödöllői
Városi Vegyeskar a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ-
ban, december 15-én pedig a  Cava-

letta Nőikar Márton Danku István
karnagy vezetésével a máriabesnyői
bazilikában adott jótékonysági hang-
versenyt. 

A Városi Vegyeskar adventi koncert-
jén többek között  Bach-Gounod: Ave
Mariáját is hallhatta a közönség, de
Franz Biebl Ave Mariáját is meg-
szólaltatták. A kórusműveket az ün-
nep tiszteletére versekkel színesítet-
ték. 

Megteltek a padsorok Máriabesnyői
Nagyboldogasszony Bazilikában is a
Cavaletta jótékonysági hangverse-
nyén. Az est bevételét a görög katoli-
kus templom berendezésének vásár-
lására ajánlották fel. Mint elhangzott,

a templomot húsvétkor szeretnék fel-
szentelni.

A hangversenyen közreműködtek:
Reményi Anna (szoprán), Kneuzel-
Herdliczka Klára (alt), Tápai Dóra
(alt), Ferenczy Beáta (zongora), va-
lamint a Sivadó család gyermekei.
Utóbbiak karácsonyi dallamokat szó-
laltattak meg, a kórus Haydn, Kocsár
Miklós, Pergolesi, Szilas műveket
adott elő és nem maradhatott el Bach
és Gounod Ave Maria című szerze-
ménye sem. lt,bj 

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar a kastély lovardájában rendezi meg hagyományos évköszöntő koncertjén 2014. január 11-én és 12-én. Az előadásokra
december 21-ig kedvezményesen vásárolhatók meg a jegyek. 

A korábbi évek tapasztalatai alapján  két nagyszabású hangversenyt rendeznek, ami Suppé: Könnyűloasság-nyitánya és J. Strauss polkái és keringői mellett
többek között a Miller Holdfény szerenádja, valamint a Karib-tenger kalózainak zenéje is felcsendül. 
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar vendége ez alkalommal a nemzetközi hírű Budapest Saxophone Quartet (képünkön) lesz.  A több hazai és nemzetközi ver-
seny díjas zenekar eddig hat önálló lemezt jelentetett meg, s többek között az ő eredményes munkájuknak köszönhető, hogy hazánkban 2004-ben bein-
dult a közép-, illetve felsőfokú klasszikus szaxofon képzés. A zenekart Horváth Gábor vezényli.

Dupla koncerttel zárta turnéját a Talamba

Ütős szerelem

Gödöllői gyermekdalok Európának

Egy album, három generáció
A tanár mindig tanár marad, akkor is, ha nem a katedra mögül ok-
tatja, neveli a gyerekeket, hanem például az irodalom, vagy a ze-
ne segítségével. Sás Károly, a Hajós Alfréd Általános Iskola egy-
kori alapító tanára is most ezt a módját választotta a tanításnak.
Leánya, Sás Ildikó – vagy, ahogy Európában ismerik a kiváló
énekesnőt: Rebecca Sol – segítségével a napokban jelent meg
Csillaghúr és barátai című kiadványuk, ami egyrészt a Csillaghúr
zenekar gyermekeknek írt dalait tartalmazza, másrészt a hozzá-
tartozó verses mesekönyv segítségével  különleges, az állatokat
és a természet megismerő kalandra invitálja az ifjú hallgatókat
és olvasókat. 

Karácsonyi dallamok 

Ünnepre hangolódva

Ismét a Gödöllői Szimfonikus Zenekar hangversenyével indul az újév
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Megérkezett a betlehemi Békeláng

Hirdeti a tiszta szeretetet

Békebeli karácsonyok hangulatában

Advent a kastélyban

Katona Szabó István: Ítél a történelem

A nagy hazugságok kora II.

Ünnepélyes keretek között ér-
kezett meg december 15-én a
betlehemi Békeláng Gödöllő fő-
terére, ahonnan a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetsége meghívá-
sára érkezett polgármesterek
vitték tovább településeikre. A
főtéren lévő betlehem mellett
elhelyezett mécsesről azonban
nem csak a településvezetők,
hanem mindenki meggyújthatta
saját gyertyáját, hogy elvigye ott-
honába.

A betlehemi Békeláng akciót immár
több mint két évtizede szervezik meg,
amibe évről-évre egyre többen kapcso-
lódnak be. Az ENSZ 1986-ot a Béke
Évének nyilvánította, azóta minden
esztendőben Bécsből – cserkészek kí-
séretében – rendszerint egy-egy külön-
leges gyermek indul Jézus születésé-
nek helyszínére, hogy a jászol helyén
épült templomban, a Születés Templo-
mában található örökmécsesről lángot
vegyen. Ezt azután lámpásba zárva vi-
szik repülővel Bécsbe, ahol nagyszabá-

sú ünnepség keretében veszik át az
egyes országok, nemzetek cserkész-
küldöttségei. A magyar delegáció tag-
jai között az idén egy gödöllői cserkész
is volt, Vojnic Béla személyében, aki a
főtéren megrendezett ünnepségen is
részt vett.

A lángot először 2008-ban hozták el
Gödöllőre, s azóta Gémesi György
polgármester, a Magyar Önkormány-
zatok Szövetsége elnöke kezdeménye-
zésére innen jut el az ország távolabbi
részeibe.

Az ünnepség a Gödöllő Tánc-
együttes tagjainak műsorával
vette kezdetét, majd Gémesi
György köszöntötte a megjelen-
teket. Örömének adott hangot,
hogy évről-évre egyre többen
jönnek el és vesznek részt az ün-
nepségen. Mint mondta, a pici
lángnak épp úgy üzenete
van, mint az olimpiai
lángnak, amit a fellobba-

nását követően nagy örömmel
fogadnak a világ minden pont-
ján. A betlehemi Békeláng azt
a tiszta szeretetet hirdeti, amit
a Megváltó megszületése ho-
zott, s erre nagy szükség van
erőszakkal, szenvedéssel, nyo-
morúsággal teli világunkban.

A beszédet követően a Wal-
dorf iskola Gingalló együttese adott
betlehemes műsort, majd a cserkészek
által hozott lángról Gémesi György
meggyújtotta Gödöllő gyertyáját, amit

tartóba helyezve vitt át a főtéren felállí-
tott betlehemhez. Az ünnepségre érke-
zett polgármesterek és küldöttségek itt
vehették át a lángot. Az ünnepséget a
Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai-
nak műsora zárta.

Az eseményre az idén is sokan ér-
keztek lámpásokkal, hogy saját ottho-
nukba, valamint barátaiknak, isme-

rőseiknek is tovább adják a Megváltó
születésének helyén meggyújtott lán-
got.

(ny.f.)

(folytatás az 1. oldalról)
A két nyelven, magyarul és an-

golul megírt Gödöllő-könyv létre-
jöttében Péterfi Csaba szerkesztő,
dr. Nánási Éva címzetes főjegyző,
dr. Fábián Zsolt volt alpolgármes-
ter, Gaálné dr. Merva Mária, Ke-
rényiné Bakonyi Eszter, a múze-
um igazgatója, Őriné Nagy Cecí-
lia muzeológus és Tatár Attila
működött közre. A fordítást Ács
Adél és Ottlik András készítette
el. A nyomdai előkészítés és a tördelés-
szerkesztés a Szárstúdió Bt-t, illetve

annak két munkatársát, Váraljai Já-
nost és Gorove Miklóst dícséri. Mind-
annyiuknak köszönetet mondott Gé-
mesi György polgármes-
ter.

A könyvtárban megren-
dezett beszélgetés során ki-
emelték a könyv azon kü-
lönlegességét, hogy meg-
találta azt a kényes egyen-
súlyt a képek és a szöveg
között, nehogy túl szak-
mainak vagy éppen túl ké-

peskönyvszerűnek tűnjön. Örömteli
böngészésnek ígérkezik, hogy ahogyan

a könyv lapjain közelítenek majd
az olvasók a jelenkorig, egyre töb-
ben ismernek majd rá szűkebb-tá-
gabb környezetükre, és esetleg sa-
ját magukra is. A könyvbemutató
estéjén közreműködött Bozsik
Gyöngyvér (ének) és Nuszbaum
Ferenc (gitár).

Tökéletes választásnak ígérke-
zik karácsonyi ajándéknak. A
könyvet a bemutató helyszínén is
meg lehetett venni, a későbbiek-

ben a Városi Múzeumban és a köny-
vesboltokban lesz kapható 2500 forin-
tos áron. (t.a.)

Különleges kezdeményezést in-
dított útjára a Példakép Alapít-
vány. A civil szervezet célja,
hogy megismertesse és elismer-
tesse a nyilvánossággal a sike-
res fiatal magyar vállalkozókat,
köztük a gödöllői Varga Attilát.

Jelenleg Magyarországon kritikusan
alacsony a fiatalok vállalkozói hajlan-
dósága és a fiatal vállalkozók száma;
Európában és a régióban is sereghaj-
tók vagyunk ezen a téren.

Ezért hirdették meg az Év példaké-
pe versenyt, amire több mint 400-an je-
lentkeztek. A jelentkezők közül az el-
múlt hetekben ötvenet választott ki a
szakmai zsűri, közöttük a gödöllői
Varga Attilát, aki az egyetlen nem-
zetközi képesítéssel rendelkező kőfa-
ragó az országban. Három évig járta

inasként Európát, hogy mindent meg-
tanuljon a szakmáról. A 38 éves családi
vállalkozást viszi tovább testvéreivel,
és csak a kétkezi mesterségekben hisz.

Beleszületett a kőszobrászatba, a csa-
ládi házuk mellett volt édesapja műhe-
lye, ahol már gyerekkorában is szíve-
sen időzött. Több országos és egy nem-
zetközi faragóversenyt is megnyert,
így lehetősége volt Európa legneve-
sebb mestereitől tanulni. Kilenc köztéri
alkotása van szerte az országban, a gö-
döllői Szentháromság templomban ta-
lálható, Krisztus keresztútját ábrázoló,
14 darabos domborműsorozatára a leg-
büszkébb.

Lépcsőket, ablakpárkányokat, kerí-
tésfedköveket, teraszszegélyeket, kőbú-
torokat és síremlékeket egyaránt gyár-
tanak. Idén kifejlesztettek egy olyan
terméket, hogy a kínai sírkövekkel is

versenybe tudnak szállni. Úgy véli, a
kétkezi munkának van értéke, és ha az
ember szorgalmas, akkor abból meg le-
het élni. Határozottan buzdítja a fiata-
lokat a kézműves mesterségekre, szerin-
te az emberi kéz által készített képző-
művészeti alkotásoknak nincs párja, és
ezekre mindig lesz igény.

Szavazni a http://peldakepszavazas.
inda.hu című honlapon lehet regisztrá-
ció, vagy a szükséges adatok megadá-
sát követően. (kj)

„A hazaszeretet ott kezdődik, amikor
egymást szeretik azok, akik egy hazá-
ban élnek. De ezt olyan nehezen értik
meg az emberek.” (Wass Albert)

Meghívó
Wass Albert születésének

106. évfordulóján,

2014. január 10-én, 14 órakor

Gödöllőn, a Wass Albert-szobornál
tartandó, koszorúzással egybekötött

megemlékezésre.

Kérjük, koszorúzási szándékát a Gödöllői
Református Líceumban a 06-28/410-298-
as számon jelezzék! 

A napokban mutatták be Katona Szabó
István: Ítél a történelem, Nagy hazug-
ságok kora II (Egy diktatúra tündöklé-
se és bukása, Életem Erdélyben 1968-
1989) című könyve, ami az erdélyi po-
litikai és irodalmi világ közel 70 eszten-
dejének (1934-1989) krónikája. A mű a
szerző utolsó munkája.

A Kráter Műhely Egyesület kiadója
2012-ben jelentette meg a memoárkö-
tet első részét, ami az 1948-1968-ig ter-
jedő időszakot foglalta össze. A nagy
hazugságok kora címmel. Folytatása az
Ítél a történelem, amely összefoglalójá-
hoz hűen 1969-től 1989-ig, a Ceauses-
cu-rendszer bukásáig részletezi és fog-
lalja össze Erdély magyarságának kró-
nikáját. A tények, események, történé-
sek pontos beszámolói mögött lelki fo-
lyamatokat, társadalompszichikai átvi-
lágításokat is bőven olvashatunk.

A kötet tartalomjegyzéke már címei-
vel is hűen foglalja össze a történelmi
idősor fontosabb láncszemeit. Jut alka-
lom a barát Szilágyi Domokos szomo-
rú sorsának felvillantására, jut az újság-
írótárs, Sütő András titkos naplódoku-
mentumainak bevonására, jut az Ellen-

pontok időszak rendőri eljárásainak be-
hengerlő dinamikájának elítélésére, jut
a Király Károly körüli magyarságelle-
nes retorziók hiteles kórtörténetének
megírására.

Korszakok koronatanúja – mondotta
róla a marosvásárhelyi lelkész, Varga
László, aki maga is börtönt szenvedett
elvhű és tisztességre buzdító magatar-
tása miatt – és nagyon hiteles, minden
szava igaz! (an)

Békebeli karácsonyok hangulata, színes
programok várták az érdeklődőket a
kastélyban szombaton és vasárnap. A
díszteremben, a lovardában és az dísz-
udvaron egymást követték a koncertek,
báb- és színielőadások. A gyerekek a
számos kézműves foglalkozás mellett
kipróbálhatták a régi idők játékait, mi-
közben a felnőttek a kézművesek vásári
portékái között válogathattak. Betlehe-
mesek, énekesek járták végig a helyszí-
neket valódi karácsonyi hangulatot va-
rázsolva a patinás falak közé, ahol – a
gyerekek örömére – ismét fogadást tar-
tott „Erzsébet királyné”.

A kétnapos program
részeként tartotta meg
hagyományos adventi
koncertjét az Arpeggio
gitárzenekar, de ismét
hallhatta a közönség a
British Council és IATE-
FL Hungary kórusát is.

(bdz)

Varga Attila lehet az Év példaképe

Elindult a szavazás

Gödöllő, képes történeti könyv bemutatója

Tökéletes ajándék lehet
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December 21-én és 22-én
9-11 óráig:

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel:
dr. Horváth Márk
Tel.: 20/3855-726

December 25-én és 26-án
9-11 óráig:

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel: dr. Varga Ferenc

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

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Elza és Juci: A két tesót kidobva találták. Mindketten kislányok.
Végtelenül kedvesek és szeretetéhesek. Türelmes, felelős gazdit
keresünk nekik.

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

Csipesz: Kedves, barátságos, jó
szocializált kislány. A telepen
nőtt fel. Reméljük, rá is rátalál a
szerető gazdi.

Pepsi: Ivartalanított keverék
kan. Idősebb már, de nagyon jó
jelzőkutyus. Nyugodt, kiegyen-
súlyozott. Reméljük, idén neki
is lesz saját Jézuskája.

KEDVES KUTYABARÁTOK!
Segítséget szeretnénk kérni mentett kutyáink ideiglenes elhelyezésében. 

Jön a hideg, ne kelljen utcán hagynunk a kidobott, hajléktalan kis állatokat! Élelmezésükről és orvosi 
ellátásukról mi gondoskodunk, csak helyet kérnénk nekik. 

+36-20/291-7233, +36/70/2819-555
Köszönjük: Árva Lelkek Állatvédő Egyesület 

SÜRGŐSEN ÚJ GAZDIT KERESEK!

Füge vagyok, sajnos megváltozott körülmé-
nyek miatt most új helyre kell költöznöm. 
4 éves, életerős, ivartalanított kan labrador-
németjuhász keverék kutyus vagyok. 
Olyan gazdit keresek, aki nagyon fog szeretni,
sokat foglalkozik velem, cserébe őrzöm őt éle-
tem végéig és hűséges leszek. Jelenleg Gödöl-
lőn, Máriabesnyőn lakom.

Érdeklődni az örökbefogadásomról 
a 06-70-278-6166-os telefonszámon lehet, 
9-22h között.

December 28-án és 29-én
9-11 óráig:

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: 
dr. Vaskó Márta

Tel.: 20-99-13-057

Január 4-én és 5-én 
9-11 óráig.

dr. Koleszár István rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.

Tel.: 30-535-55-23

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő:

Míg a szilveszter a legtöbb ember számára a zajos vidámság időszaka, addig házi kedvenceink
többsége ilyenkor legszívesebben kimenekülne a világból. A petárdarobbanások a legtöbb kutyá-
ból és macskából a földrengés morajához, valamint a villámlás és az égzengés hatásához hasonló-
an rettenetes félelmet váltanak ki, és még a legbátrabbakban is azonnal aktiválják a menekülési
ösztönt. A legtöbb kisállat ilyenkor nem is tudja betájolni a zajforrást, átmenetileg elveszti tájéko-
zódási képességét, élete védelmében hanyatt-homlok menekül, és igyekszik minél messzebb ke-
rülni a veszedelmes dörejtől.

Mit tehetnek az állattartók?
– A kertben lakó kutyákat szilveszter délutánján vigyük be a lakásba, 
esetleg zárjuk be a garázsba, pincébe (olyan helyre, ahova kevésbé hatol
be a zaj). Kerüljük az olyan helyeket, amelyek nem minden oldalról zár-
tak, azaz valaki szabadon bedobhat egy petárdát.
– Ha tudjuk, hogy kutyánk félni fog, kérjünk előre nyugtató-tablettát az
állatorvostól és bódítsuk el az ebet néhány órára. Ha szakszerűen járunk
el, nem történhet semmi baj a kutyával.
– Az esti etetést, utolsó séta időpontját úgy válasszuk meg, hogy meg-
előzzük a durrogatatás kezdetét. Legjobb, hogy ha a sötét beálltával már
el sem hagyjuk a lakást.
– Ha nem tudjuk elkerülni a szabadban való sétáltatást vagy közleke-
dést, akkor feltétlen pórázon vigyük a kutyát. Úgy adjuk rá a nyakörvet,
hogy véletlenül se bújhasson ki belőle.
– Veszély esetén a kutyák a falkavezér utasítását várják, annak viselke-
déséről vesznek mintát. Ha a gazdi nyugodtan viselkedik, a kutya sem
esik olyan könnyen pánikba.
– Szilveszterkor a kutyát ne hagyjuk egyedül, különösen akkor, ha tud-
juk, hogy félős. Sajnos ezt az áldozatot meg kell hoznia a gazdiknak, ha
nem akarják állatuk életét kockára tenni.
– A tűzijátékhoz hozzászoktathatjuk a kutyát. Fontos, hogy az esemény-
hez jó emlékek társuljanak, így ha meghalljuk az első durranásokat, kezdjünk játszani a kutyussal, jutalmazzuk meg,
egészen a tűzijáték végéig legyünk vele. Így a jó emlék marad meg benne.

A szilveszter minden évben a kutyák rémálma

Karácsonykor ünneplőbe öltö-
zik minden. Feldíszítjük a la-
kást, aminek központjában a
karácsonyfa áll. A kertben a
fákra is égők kerülnek, hogy a
korai sötétben az is szépen vi-
lágítson. De az ünnep ne csak
nekünk legyen ünnep, hanem
kerti barátainknak is. 

Nem csak égők és díszek kerülhetnek
a kerti fenyőre, hanem olyan hasznos
dolgok is, mint például alma vagy
sokmagvas mézeskalács. És ezek el-

készítése nem is olyan bonyolult, hi-
szen alma szinte valamennyi háztar-
tásban található. Arra figyeljünk,

hogy a gyümölcsöt picit irdaljuk be,
hiszen a viaszos héjon a legtöbb ma-
dár nem jut hozzá a gyümölcs húsá-
hoz. Ezáltal azonban az almánk még
szebb is, megfelel az ün-
nepi díszítésnek. Vágha-
tunk csillag formát, vagy
csak egyzserűen hosszanti
csíkokat. Szintén elmarad-
hatatlan gyümölcs ilyenkor
a narancs. Válasszunk há-
lós narancsot, majd a gyü-
mölcsöt megszabadítva
„fogvatartójától”, a hálót

újra hasznosít-
hatjuk. Tegyünk
bele például pu-
colt diót, mo-
gyorót, mandu-
lát. Kötözzük
össze és tegyük
fel a fára. Persze ilyen ma-
dárcsemege készen is kap-
ható, de mennyivel jobb
szórakozás, ha gyer-
mekeinket is bevon-
juk a munkába. És
amikor sütjük a bejg-
lit, szintén gondol-
junk tollas bará-
tainkra. Egy-egy le-
esett nyers tészta-
darabot gyúrjunk
össze mazsolával,

aszaltgyümölccsel, dióval, formáz-
zunk kis golyókat, csillagot vagy
egyéb formákat  és süssük ki. Ezeket

szintén akasszuk fel a kinti fenyőnk-
re. Karácsonykor életre kel majd a
kertünk, és nemcsak mi örülhetünk a

fánk alatti gazdag ajándékoknak, ha-
nem kertünk barátai is a nekik készí-
tett gazdag karácsonyfának.

Madarak karácsonya

A karácsonyfán kívül szeretne még va-
lamilyen növényt, ami az ünnepi han-
gulatot fokozza? Adunk néhány ötletet,
milyen csodaszép, lakásban tartható vi-
rágokat válasszon.

Mikulásvirág

Novembertől már kapható az üzletek-
ben, ekkor gyönyörű vörös színű felle-
velekkel rendelkezik. Ha vigyázunk rá,
nem tesszük ki tűző napsütésnek, szá-
raz melegnek és nagyon hidegnek, so-
káig díszítheti otthonunkat. Szereti a
fényt, ám a vízzel óvatosan kell bánni!
Heti egyszer áztassuk be a földjét, és
amikor jól megszívta magát, vegyük ki
belőle. Ezzel ellesz egy hétig, de azért
nézzünk rá kétnaponta, hogy nem
száraz-e a föld, mert akkor kicsit önt-
hetünk rá. A gyökereinek kell az oxi-

gén, tehát ne borítsuk be semmivel a vi-
rágcserepet. Hálás növény, ha gondos-
kodóak vagyunk vele, újra és újra virá-
gozni fog.

Karácsonyi kaktusz
Viszonylag kevés törődést
igényel, mégis nagyon
mutatós. Akár októbertől
februárig is gyönyörköd-
hetünk a virágaiban,
amennyiben 22 fok alatti
hőmérsékleten tartjuk.
Vörös, fehér, lilás és ró-
zsaszínű fajtái is vannak,
tehát kedvünkre válogat-
hatunk. A világos, de nem
közvetlen napfényes he-
lyeket kedveli, a vízigénye pedig nem
túl nagy, hagyni kell egy kicsit kiszá-
radni a földjét, mielőtt újra öntözzük.
Azonban amikor az új hajtások megje-
lennek, locsoljuk bőségesen. Mivel ma-
gas páratartalomra van szüksége, gyak-

ran permetezzük, illetve megoldás le-
het, ha a virágcserepet vizes kavicsokra
helyezzük rá. Ágai eleinte felfelé ka-
paszkodnak, amikor kifejlődtek viszont
vízesésszerűen, lefelé konyulnak.

Bromélia
Ez egy igazán szobakedvelő növény.
Ha a lakásunkban 22-25 fok körüli
hőmérséklet van, a bromélia igazán jó
helyen lesz nálunk. Mivel a trópusokról
származik, a vízigénye kissé szokatlan.
Eredeti élőhelyén az esős és a száraz
időszakok váltogatják egymást, így fel-
építése ehhez alkalmazkodott. Töl-
csérszerű leveleiben elegendő vizet ké-
pes eltárolni. Úgy öntözzük, hogy
folyjon a résekbe víz, de ne álljon na-
gyon sokáig benne. A hagyományos
piros színen kívül létezik még sárga, na-
rancssárga és rózsaszínű is.
Begónia
Ennél a virágnál a legfontosabb szem-
pont, hogy gyakran kell friss leve-

gőhöz juttatni, szellőztessünk sokat.
Télen elegendő számára a 15 fok is,
egyébként pedig maximum 21 fokot bír
ki. Ezeken felül elhullajtja virágait. Fi-
gyeljünk rá, hogy a földje mindig le-
gyen nedves, de ne tocsogjon. Mivel
nem szereti a meszet, lágy, szobahő-
mérsékletű vízzel öntözzük. 
A begónia egész évben virágzik, így a
karácsonyi időszak után is meg-

tarthatjuk. Nem szabad permetezni,
mert gombás fertőzés alakulhat ki raj-
ta. A gyakori helyváltoztatást sem 
szereti, így jó, ha nem költöztetjük
ide-oda.

femcafe.hu

A 4 legszebb karácsonyi hangulatú szobanövény
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Ingyenes testmozgási lehetőség heti egy
alkalommal a Magyar Olimpiai Bizott-
ság, a Magyar Torna Szövetség Aerobik
Szakág, valamint Gödöllő Önkor-

mányzatának támogatásával.
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 21-22., 9-20 óráig
Gyermek és felnőtt tornák
Táncsics Mihály úti Sportcentrum
Röplabda::

CEV-kupa, 3. forduló visszavágó:
December 18., 17:30 óra: TEVA-GRC
– HAIFA V. (izraeli) SZIE csarnok

Heti sportajánló

Idei utolsó testületi ülésén a hon-
atyák határoztak arról, hogy de-
cember 15-től háromoldalú szer-
ződés szabályozza a város tulaj-
donában lévő Táncsics Mihály úti
sporttelep üzemeltetését, amely-
ből kiderül, hogy továbbra is a
VÜSZI Kft. üzemelteti a Sport-
centrumot.
A szerződés 15 éves határozott időtar-
tamra jött létre. A gödöllői önkormány-
zat tulajdonosként, a VÜSZI Kft. bérlő-

ként és a komplett telep teljes körű üze-
meltetőjeként, míg a Gödöllői Sport
Klub továbbra is bérlőként részese a
megállapodásnak. Az egyesület éves 
szinten 7,2 millió forintos bérleti díjat
kell, hogy fizessen a városnak, míg a
külsős bérlőkből reméli az üzemeltető a
további bevételt. A társaság vezetése a
2014-es bevételi tervét megközelítőleg
22,1 millió forintban határozta meg, az
üzemeltetési díj jövő évi mértéke bruttó
18 millió forint.       -ll-

Gödöllői Sportcentrum – 18 milliós finanszírozás

Továbbra is a VÜSZI az üzemeltető

A megyei
szövetség
idén több
díjat is át-
ad, többek
között a
m e g y e
legjobb lab-

darúgójának járó díjat, valamint
a pestmegyei-foci.hu a megyei I.
osztály legjobb kapusát keresi.

Előbbiben néhány gödöllői játékos is a
ranglista bő élmezőnyében található.
Bencze Zsolt 22. a rangsorban, He-

vesi Milán a 27., Nagy Roland 32.,
míg Varga Bence a 38. a megyei 
Amatőr-Aranylabda szavazáson jelen-
leg. A pestmegyeifoci.hu által meghir-
detett legjobb kapus díjra joggal pá-
lyázik Sipeki Attila. A 48. életévében
járó gödöllői portás nem csak azzal
vívta ki magának az elismerést, hogy
magabiztosságával nagyban hozzájá-
rult a csapat előző évi bentmaradásá-
hoz, hanem különc öltözete és kesztyű
nélküli játéka is figyelmet érdemel. 
A pestmegyeifoci.hu weboldalon de-
cember 18-án, szerdán 22 óráig lehet
voksolni a gödöllői hálóőrre!              -tl-

Labdarúgás – Szavazás

Sipeki Attila is lehet befutó

Az elmúlt hétvégén játszotta
utolsó őszi mérkőzését a Gödöl-
lői KC. Bartos Gábor tanítványai
nagy zakóba szaladtak bele zá-
rásként Balmazújvárosban, míg
a juniorok is kikaptak utolsó őszi
meccsükön.

Az NB I/B keleti csoportjában bajnoki
címre hajtó házigazdák ellen próbálta
meg a gödöllői alakulat pontsan zárni az
őszt. Sajnos a mérkőzésen aztán a vér-
mesebb és több idegenlégióst is a sorai-

ban tudó balmazújvárosiak nagy arányú
győzelmet arattak, ezzel a gödöllőiek 1
ponttal az utolsó, 14. helyről várják
majd a tavaszi folytatást.
A juniorok tartalékosan nem bírtak a já-
tékvezetők támogatását is élvező házi-
gazdákkal, 49–30-ra kaptak ki, ezzel 16
ponttal a 6. helyről várják a folytatást. 
NB I/B. Keleti-csoport, 13. forduló
Kőnig-Trade-Balmazújvárosi KK –
Gödöllői KC 38-19 (18-10)
Juniorok: Balmazújváros – Gödöllő
49-30 -lt-

Kézilabda – Őszi búcsú kettős vereséggel

Jól jöhet a szünet

Az elmúlt hétvégén rendezték
meg a vívók Országos bajnoksá-
gát Budapesten. Az ob-n egyéni-
ben Gémesi Csanád 3. lett, míg
csapatban a GEAC kard négyes a
2. helyet szerezte meg.

A gödöllőiek közül a női címvédő, Ben-
kó Réka nem indult az ob-n betegség
miatt, míg egyéni férfi kardban Gémesi
Csanád nagy riválisai közül szintén le-
mondta az indulást a címvédő, olimpiai
bajnok Szilágyi Áron és Vasasos klubtár-

sa, Iliász Nikolász is. Ennek tükrében
nagy esély nyílt Gémesi előtt a bajnoki
arany megszerzésére, de végül nem jött
össze a kimondva is áhított arany, mi-
után az elődöntőben alulmaradt, így
bronzérmes lett az idei bajnokságon. A
döntőt egyébként a 2007-es Eb arany-
csapat két tagja, Lontay Balázs és Decsi
Tamás vívta, ahol előbbi örülhetett a
győzelemnek és az egyéni magyar baj-
noki címnek ebben a fegyvernemben. 
Csapatban félig-meddig vigasztalódha-
tott a GEAC vívója, aki Gáll Csaba,

Gémesi Huba, Bancsics Máté és Mé-
száros Áron oldalán egészen a döntőig
verekedte magát. Itt viszont, az igen
unalmas fináléban, a tavalyi évhez ha-
sonlóan ismételten alulmaradt a Vasas-
sal szemben a gödöllői alakulat (45:26),
így meg kellett elégedni a korántsem
rossz 2. hellyel. Bronzérmes a Vasas
kettő lett. -tt-

Vívás – Országos bajnokság

Ezüstérmes a GEAC kard csapata

Óriási bravúrt hajtott végre a
TEVA-Gödöllői RC női csapata a
CEV kupa 16 közé jutásáért vívótt
1. mérkőzésen Izraelben, ahol a
helyi Haifa csapatát verte 3–2-re.

Az izraeli alakulat orosz, ukrán, szerb és
kazah idegenlégiósokat is foglalkoztat,
továbbá a költségvetése többszöröse a
gödöllőiekhez képest, így nem megle-
pő, hogy előzetesen jóval esélyesebb-
nek lett kikiáltva a párharcban a Haifa.
Szalay Attila tanítványai hála Istennek
ezt a pályán már nem hitték el és óriási
küzdeni tudásról tanubizonyságot téve
eltűntették a két klub közötti anyagi kü-
lönbséget. Az első játékban még bi-
zonytalankodott a TEVA-hatos, ennek

köszönhetően a végjátékban jobban
összpontosító házigazdák nyertek 22-re.
A folytatásban belelendültek a gödöllői
hölgyek és simán, 16-ra nyerve egyenlí-
tettek, de a harmadik, drámai játékot is-
mét a hazaiak nyerték 24-re. Nem om-
lott össze a többek között Széles Petra,
és Szakmáry Gréta vezette TEVA-
GRC és behúzta a negyedik szettet 18-
ra. Következhetett a mindent eldöntő 5.
játék, amiben a mieink öszpontosítottak
jobban és szenzációs játékkal megnyer-
ték a találkozót.
A párharc visszavágóját december 18-
án rendezik Gödöllőn az eredetileg
meghirdetett időpont helyett 17:30-tól,
ahol elkélhet majd a hazai közönség tá-
mogatása, hogy fennállása legnagyobb

bravúrját hajthassa végre a csapat. A ta-
lálkozót a DIGI Sport televízió 2-es
csatornája élőben közvetíti. 
CEV Challenge-kupa, főtábla 16 közé
jutásért, 1. mérkőzés
Haifa Volleyball (izraeli) – TEVA-Gö-
döllői RC 2–3 (22, -16, 24, -18, -11) 

MEVZA Liga – Elmaradt a meccs

A Közép-európai Ligában is küzdő gö-
döllőiek legutóbbi, december 14-ei ha-
zai mérkőzése elmaradt, miután a csapat
az Izraelből hazajövő járatot lekéste. Az
osztrák LASK Linz elleni MEVZA-li-
gás összecsapás új időpontját később je-
lölik ki.                 -tl-

Röplabda – Siker után elmaradt meccs

Óriási bravúr a CEV kupában

Challenge Kupa,
3. forduló, visszavágó:

December 18., 17:30
TEVA-GRC – HAIFA

(izraeli) SZIE csarnok

December 14-én rendezték Budapesten
az akrobatikus torna Magyar bajnoksá-
got, amelyen a Grassalkovich SE csapa-
tai összesen három bajnoki címet sze-
reztek, ezzel remek idei évet zártak. 

Kőhler Ákos csapatai közül az ifjúsági
leány hármas (Papp Csenge, Papp
Kinga, Alton Sophie), a Szlavkovszki
Zsolt, Bálványos Noémi serdülő II. ve-
gyes páros, valamint a serdülő II. leány

hármas: Szabó Csilla, Darabont Zsa-
nett, Kőhler Kitti örülhetett a magyar
bajnoki aranyéremnek.

Az újonc leány páros (Márta Blanka,
Boechat Anna) a 4. lett, míg a  Zamecz
Kitty, Darabont Júlia, Lőrincz
Boglárka alkotta gyermek leány hár-
mas a 6. helyen végzett az idei ob-n. 

-ká-

Az idei évet sikeresen zárták a
gödöllői taekwon-dosok. Évzá-
rásként részt vettek két itthon 
szervezett nemzetközi szeminá-

riumon és összesen 7 országban
szerepeltek nemzetközi verse-
nyeken, köztük Európa -és világ-
bajnokságon is.

A Gödöllői Taekwon-do SE sportolói 39
arany-, 29 ezüst -és 35 bronzérmet sze-
reztek 2013-ban. Az idei év legeredmé-
nyesebb női versenyző Bontovics Ba-
bett 4. danos, férfi versenyzője Vajko-
vics Ferenc 2. danos, gyermek lány ver-
senyző Bali Zsófia, míg gyermek fiú
növendéke Faragó Zétény lett.

-li-

Akrobatikus torna – Magyar bajnokság

Három bajnoki cím

A Mezeifutó Magyar Liga 3. ál-
lomása Békéscsabán, a Póste-
leki Szabadidő Park területén
volt december 14-én. 

A GEAC hosszútáv futói közül ezút-
tal heten szerepeltek és a hideg, kelle-
metlen idő ellenére igen jó teljesít-
ményt nyújtottak. Először a 12 éve-
sek versenyében Voloncs Balázs

szerzett bronzérmet, majd az ifjúsági
fiúk mezőnyében Kapitány Erik 3.,
Bencsik Dániel 4., míg Fekete Ábel
6. helyen ért célba. A junior lányok
között Nagy Imola szintén a dobogó
3. fokára állhatott fel. Az öt fordulós
versenyben sokat javítottak összetett
helyezésükön Gadanecz György ta-
nítványai és bizakodva várhatják a jö-
vő évi folytatást. -ggy-

Atlétika – Mezeifutó Liga

Három bronzérem a Viharsarokból

Küzdősport – 103 érem Czeba Mihály műhelyéből

Kiváló gödöllői taekwon-dos év

December 11-én Vácott rendez-
ték meg a VI. korcsoportos fiúk
Pest megyei kézilabda diák-
olimpia döntőjét. 

A selejtező csoportokból a három leg-
jobb csapat jutott a fináléba. A gödöllői
Török Ignác Gimnázium fiataljai ma-

guk mögé utasítva a váci és szentend-
rei diáktársaikat, egyenes úton kvalifi-
kálták magukat a januárban meg-
rendezésre kerülő országos elődöntő-
be.
A csapat tagjai: Gombás Bence, Szi-
lágyi Dániel, Harányi Tamás, Tácej
Zoltán, Gombás Máté, Réti Tamás,

Trézsi Norbert, Kovács Csaba, Kármán
Péter. Felkészítők: Gőz Tibor, Mácsár
Gyula. -tt-

Diákolimpia – Kézilabda

Országos elődöntőben a TIG

Fotó: hunfencing.hu
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Szeretetben gazdag, békés, boldog
ünnepeket kíván

a Gödöllői Városi Múzeum 
minden dolgozója!

Értesítjük kedves látogatóinkat,
hogy technikai okok miatt

a Gödöllői Városi Múzeum
december 23-tól február 28-ig

ZÁRVA tart.

A Királyi Váró zárva:
december 23-tól január 31-ig.

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 18., szerda, 18.00:
A zeneiskola növendékeinek adven-
ti hangversenye

December 19., csütörtök, 17.00:
Balogh Ágnes (magánének) növen-
dékeinek vizsgahangversenye

December 20., péntek, 17.30:
Somodi Károly (trombita, furulya)
növendékeinek hangversenye

A Chopin Zeneiskola programjai

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

December 16-22-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
December 23-29-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
December 30-jan. 5-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167.
Tel.: 419-749.
Január 6-12-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Január 13-19-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Január 20-26-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

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

06-20/524-0340.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÜGYELETEK

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

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

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

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

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

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

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

BÉRBEVÉTELI  FELHÍVÁS

A VÁROSI PIAC ÜNNEPI AJÁNLATA 
ÉS NYITVA TARTÁSA

December 10-24-ig: Fenyőfa árusítás és ajándékvásár.
December 23: Halászlé főzés bográcsban el-vitelre és itt fo-
gyasztásra 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)

TÁJÉKOZTATÓ

a Polgármesteri Hivatal december havi
munkarend változásáról
A 2013 évi munkaszüneti napok körüli mun-
karendről szóló 28/2012. (IX. 4.) NGM ren-
delet 2. §. c-d) pontja alapján:
december 24., kedd: - pihenőnap
december 21., szombat: - munkanap
december 27., péntek: - pihenőnap
2013. december 21-én (szombaton) ügyfélfo-
gadás nincs.

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

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

Teadélután
Szeretettel hívjuk és várjuk teadélutá-
nunkra az Erzsébet Királyné Szálloda ét-
termébe 2014. január 9-én (csütörtök) 17
órára. 
- Kóstolható teáink:immunerősítő és
méregtelenítő teák
- Előadás a gyógynövények hasznosságáról
- Díszvendég dr. Robert Lions természetgyógyász 
Belépő: 500 Ft
Cím: Erzsébet Királyné Szálloda étterme

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
TÓTH TIBOR ALPOLGÁRMESTER

december 30-ai fogadónapja elmarad.
A következő fogadónap: 2014. január 27.

Tisztelt Gödöllői Polgárok! 
Köszönjük segítségüket, melyet munkánk végzéséhez nyúj-
tottak. 
Kívánunk boldog karácsonyt és sikerekben gazdag 2014.
évet!

A Gödöllői Szolgálat terjesztési csapata

IDÉN A CIVIL HÁZBÓL A FŐTÉRRE
KÖLTÖZIK A CIVIL KARÁCSONY

December 20-án, pénteken 15 és 18 óra kö-
zött forró teával és pogácsával kínálják az ér-
kezőket.

Karácsonyi műsort ad a Weöres Sándor Egye-
sület képviseletében a gödöllői Waldorf iskola
Gingalló népi énekes csoportja, a Megújult Nemzedékért Alapít-
vány pedig gospel előadással kedveskedik.
További információ: +36-20/931-0800.

HIRDETMÉNY

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal felajánlja eladásra le-
selejtezett, elavult működő illetve működésképtelen szá-
mítástechnikai eszközöket: monitorokat, számítógépeket,
nyomtatókat, szakértő által megállapított áron.
Időpont: 2013. december 19., csütörtökön 9-től 10 óráig.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Szabadság tér 7. 3-as garázs

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek Benkő
Ákos temetésén és részvétüket nyilvánították!

Benkő Ákosné és a Benkő család
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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

+Gödöllőn Palotakerten 44nm-es átlagos állapotú lakás
sürgősen eladó. I.ár: 6,3MFt  20-772-2429

+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. u-ban! I.ár: 9,9 MFt. 20-772-2429

+Sürgősen eladó Gödöllő kertvárosában 95m2-es 3szoba,
konyha-étkezős, alápincézett kockaház 720m2-es telekkel
I.ár: 12,9MFt!  20-772-2429  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+Eladó kiváló állapotú, teljesen felújított,
családi házban kialakított földszinti,
külön bejáratú, kétlakásos társasházi
lakás Gödöllőn. 83 m2-es, amerikai kony-
hás, nappali + két szobás téglalakás
garázzsal, új nyílászárókkal, alacsony
rezsivel. 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.

+Gödöllőn az Antalhegy lábánál eladó családi ház. 2 szint, 2 konyha,
2 fürdőszoba, 5 szoba, két generációs, 1988-as építésű, felújítást
igényel. Megegyezünk! Ára: 18 M Ft. Tel: 06-30-684-5516

+Gödöllőn  2 szintes, 142nm-es klímás családi ház csendes
utcában  ÁR ALATT eladó. 19,9 M.Ft. 

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

+Gödöllőn vállalkozásra is alkalmas jó állapotú családi ház eladó!
Ipari árammal rendelkező, 135 nm-es, 3 szoba + nappali, 2 fürdő-
szobás ingatlan. I.ár:29M. Ft. Tel: 30-684-5516  mkatalin@florina.hu 

+Minőségi kivitelezésű, 2 szintes dupla komfortos 192 nm-es
családi ház SÜRGŐSEN eladó! I.ár: 47,9MFt. Tel: 30-684-5516

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

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

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

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

+Eladó Gödöllőn a Kőrösfői utcában egy téglaépítésű, tíz éve
épült 90 nm-es, 3 szobás családi ház, beépíthető tetőtérrel,
450 nm-es telekkel. I.ár: 25 m Ft. 20/9194-870

+Eladó Gödöllőn a Kertvárosban, a Brassó utcában egy 1000
nm-es telken, egy 90 nm-es, téglaépítésű, 3 szobás családi ház,
pincével, melléképülettel, az alatt borospincével, telepített, termő
gyümölcsfákkal. Alkalmi vétel! I.ár: 22,5mFt. 20/9194-870 

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

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

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

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

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

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

+Eladó Gödöllőn, a Kőrösfői utcában egy téglaépítésű, 170 nm-
es 5 szobás polgári ház, alkalmi áron, 720 nm-es telken. . I.ár:
35 m Ft. Referencia szám: 2747. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+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

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

+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

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

+Eladó Dány-Szentkirályon lévő 2 szobás, bútorozott, 66 nm-
es ház. 1747 nm-es telek alkalmas állattartásra, kertész-
kedésre. Busz 100 m-re. Iár: 5,5 MFt. Tel: 06-20-5565-261

+Gödöllőn a Szt. János utcában 75 nm-es, 2,5 szobás,
konvektoros, 3.em. öröklakás első tulajdonostól eladó. Iár: 12,4
MFt. Érd: 06-20-462-8389

+Eladó Palotakerten 5.em. Szép panorámás 64 nm-es lakás.
Új nyílászáróval és bejárati ajtóval. Tel: 0620-622-5025

+Gödöllőn a városközpontban, mégis csendes helyen 1 szobás,
40 nm-es, nagy erkélyes, felújított, 1.em.-i panel öröklakás eladó.
Fürdőszoba zuhanyfülkés, szoba parkettás, egyéb helyiségek
csempeburkolatosak. Ablakcsere/ redőnyözve, bejárati ajtó
cseréje is el lett végezve. Ár: 10,5 M Ft. Tel: 06-20-467-3575

+Eladó Gödöllőn a János utcában egy 1,5 szobás 2.em-i erkély-
es, konvektoros lakás. 9,9 M Ft. Tel: 06-20-2288-460

ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllő Királytelepen, 2013-ban szigetelt, alacsony költségű,
berendezett, 45m2-es családi ház kiadó. Érdeklődni: 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
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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
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+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

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

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

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

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

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

+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

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

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

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

+Gödöllőn, az Erzsébet körúton hőszigetelt 1.em. kétszobás lakás
bútorozottan, igényes, nemdohányzó fiatal párnak kiadó. 45.000
Ft/hó 1 havi kaució. Érd: 06-30-271-67-78, 06-28-420-032

+GÖDÖLLŐN ZÖLD-SÁRGA HÁZBAN felújított 46 nm-es téglalakás
kiadó a központhoz közel. 1,5 szobás, bútorozatlan, ingyenes
parkoló, egyedi mérőkkel. 53.000 Ft + rezsi. Tel: 06-20-4242-032

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

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

+Kiadó Gödöllő központjában, új építésű társasházban fiatalos
50 nm-es, egylégterű, bútorozatlan, 1.em. cirkófűtéses lakás
alacsony rezsivel, hosszútávra. Kéthavi kaució szükséges. Érd:
06-30-410-8343

+GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN másfél szobás, 44 nm-es,
azonnal beköltözhető, bútorozott lakás kiadó 1-2 személy
részére. 50eFt + rezsi + 2 havi kaució. Tel: 06-70-316-5381

+Kiadó Gödöllő központjában egy másfél szobás lakás február
1-től hosszútávra. 50.000 Ft + rezsi + 2 havi kaució szükséges.
Tel: 06-30-524-9924

+Gödöllő központjában, új építésű társasházban kiadó egy 62
nm-es lakás. 1+2 félszobás, kocsibeállóval. Irodának is alkal-
mas. Iár: 75.000 Ft +rezsi. Érd: 06-70-415-3847.

+Hölgynek (akár gyermekkel is) 2 szoba hallos, nagy terasz +
erkélyes lakás felső szintje kiadó. (Most akciós áron.)
Kocsibeállás lehetséges. Tel: 06-30-569-8137

+Kiadó ház Gödöllő belvárosában: 3 szoba, nagy nappali,
konyha, fürdőszoba, kert. 60.000 Ft+rezsi. Kaució: 100.000
Ft. Telefon: 0620/9390797

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllőn, mélygarázsban 1 db parkolóhely kiadó (2100
Gödöllő, Petőfi tér 4-6.) Érd.: 06/30-693-1838

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

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

+Gödöllő kertvárosában 20 éve müködő élelmiszerbolt mellett,
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.

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

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

+Szilasliget, a József A. utcában bérbeadó egy 50 nm-es
vendéglátóegység, kerthelyiséggel. Ár: 55eFt/hó. 20-91-94-870

+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI) őrzött telep-
helyén 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 95eft/hó kiadó. Tel: 70-4091-540

+Blahán, a gyógyszertárral szemben bevezetett élelmiszer üz-
lethelyiség eszközök nélkül kiadó, más célra is. Tel: 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

+KÖZPONTI HELYEN lévő jól működő ÜZLET (30 nm-es,
kereskedelem + szolgáltatás) bérleti joggal, berendezéssel,
árukészlettel eladó. Érd. 06-20-397-0297

+Gödöllőn családi háznál egy légterű 190 nm-es épület + 4 db
kisebb helyiség (100 nm) kiadó vagy bedolgozást vállalunk. Tel:
06-70-215-0406

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

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

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

+Villamossági szerelő Gödöllői, mezőgazdasági automatizálással
foglalkozó cég munkatársat keres állattartó technológiák villa-
mossági szerelésére, szervizelésére hazai és külföldi projektekhez.
A munka rendszeres (1-6 hetes) távollétekkel jár. Feltételek: vezér-
léstechnikai és villamos ismeretek, kommunikációképes angol
nyelvtudás (teszteljük), jogosítvány. Előny: Gépészeti ismeretek.
Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával várjuk a
caliper@caliper.hu címre. Bővebb információ: 0628-510-985.

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

Januárban is ajándék hirdetések
a Szolgálatban!

2 fizet 3-at kap akció! 
Részletek az irodában vagy telefonon



+Némedi Autómosó Autókozmetika gépjármű ápolói munkakör
betöltésére munkatársat keres. 2100 Gödöllő Magtár köz 2.
Tel: 06-28-417-314

+TAKARÍTÓNŐT, ügyintézőt keresünk Gödöllő belvárosi irodá-
ba. Jelentkezés:  mudrilaszlo@gmail.com önéletrajz és referen-
cia levelek korábbi munkáltatóktól

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856,
06-30-508-1380, 06-28-784-752

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

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

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

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

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

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

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

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

+GÁZ KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK 4.600,-Ft + szállítás. TÁP ÉS
TAKARMÁNYBOLT Gödöllő, Blaháné út 27. Tel: 06-70-367-4351

+Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkar-
ton 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, kényelmesen! Érd.: 30-851-8763

+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

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

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

+PEDIKŰR (gyógy), pedikűr (férfiaknak is!), kézápolás (férfi-
aknak is)! Tartós (gél) lakkozás, MŰKÖRÖM építés Gödöllőn a
Damjanich utcában, bevezető árakon! A téli időszakban (kéz
vagy láb) ápolások mellé ajándék kényeztető SPA kezelés jár.
Szeretettel várom hívását: 06-20-3594-225
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+Várom 2014-ben is régi és új vendégeimet MIAOMEI –
HOLLUMQ kínai egészségmegőrző és fogyasztó masszázzsal,
gyógy-, frissítő, kismama, gyermek és fogyasztó kezelésekkel,
arc – Dermaroller – Dermapen kezelésekkel. Vásároljon
szeretteinek bérletet. Gyógymasszőr Márti: 06-70-522-4063

OKTATÁS

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

+Beszédkészség-fejlesztő angol tanfolyam középfokon:
szerda: 18.30-20.00. Senior kezdő angol tanfolyam: szerda:
8.30-10.00. További információk és jelentkezés: 30-224-75-
63; toptan1999@gmail.com.  

+ANGOL érettségire felkészítő kiscsoportos tanfolyam indul január-
ban a Palotakerten. Részletek: www.crea.hu vagy 202939111

+NÉMET KÖZÉPHALADÓ tanfolyam indul középfokú nyelvvizs-
gára és külföldi munkavállalásra felkészítés céljából. Kedvező
óradíjak, tapasztalt anyanyelvi tanárral! Hétfő -Szerda délután.
I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Körösfői u. 2.  Tel: 28/511366,
20/556-26-53 (Ny.sz:13-0295-04)

+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

TÁRSKERESŐ

+172/70/61 gödöllői jó megjelenésű, káros szenvedélyektől
mentes úr megismerkedne csinos, kedves, házias hölggyel
(akár gyermekessel is). Szép kertes házba, komoly kapcsolat
reményében várom hívását. Tel: 28-410-604, 30-895-9416

ADÁS~VÉTEL

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

+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

+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.

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

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

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

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

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

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

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

+Derékszögű meghajtású HAJTÓMŰ 220/380, (iár: 80.000,-
Ft, újonnan 150.000,-), ajtó, ablak szárny több méretben,
akciós áron 500-5.000-Ft-ig, HŐTÁROLÓS KÁLYHA éjszakai
árammal működik, 4,5 Kw (iár: 40.000,-Ft). SI-HI szivattyú 4
lépcsős motorral 380-as (20.000,-Ft). ruhásszekrény (3.000-
5.000 Ft) eladó. Surányi: 06-30-987-1670

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

+Eladó: 16 részes Silver Royal solingen edénygarnitúra-torony
5 rétegű szendvicstalppal, 70-80-as évek külföldi és hazai
nagylemezei, 2 db régi faszenes vasaló. Érd: 28-430765

+Német márkájú Masszázsgép alakformálásra, szövetet fes-
zesít. Ajándékára: 5.000,-Ft. Hely: Máriabesnyő, lakópark. Érd:
06-70-278-6166 (9-21-ig)

+Kültéri bélelt szerelt kémény, egy évet használt, 4 m hosszú,
18 cm-es bekötővel eladó. 60-80 m3
(barna) termőföld és 100 m3 darált
kő eladó. Tel: 06-20-9463-112

+Jó állapotú laptopot vennék. 06-
30-895-9416

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

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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgáltatásaink: besz-
erelés, 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  

+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

+Tisztelt Olvasó! Keressük
FEJÉREGYHÁZI LÁSZLÓ (1901-
1948) festőművész, Premontrei rajz-
tanár MUNKÁIT listába vétel, esetleg
kiállítás céljából. Kérjük, akinek ilyen
kép van a birtokában, értesítsen az
alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Fejéregyházi Péter 06-20-966-
0341, 06-28-418-861 (esténként),
fejerpeti@gmail.com. Köszönettel: a
Fejéregyházi család.

+TERMELŐI MÉZ vegyes és akác
eladó 1.300 – 1.700 Ft/üveg 950 gr.
3 üveg fölött házhozszállítással is.
Surányi: 06-30-987-1670

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

+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. JANUÁR 7.
Megfejtés: Csanádi Imre egyik versének első két sora

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Sutka József, Kossuth L. u. 64., Jassó
Ferencné, Déryné u. 15. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Szujker József, Kossuth L. u. 53.,
Személyi Balázs, Kampis Antal tér 3. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Zöld Józsefné, Vasvári P. u. 4.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Cseh András, Palotakert 12., Reményi Nelli, Kotlán S. u. 2. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Madarász Patrícia,
Rét u. 55., Dóczy János, Boróka u. 5. 

Utazz velünk:
Barcelonába 2

(Costa Brava és El Classico)

Gironai városnézésünk egy gyors reggelivel
kezdődik, a helyi pékségekben nemcsak finom,
friss kenyerek és péksütemények kaphatók,
hanem ínycsiklandó szendvicsek is, így
egyikünk sem marad üres gyomorral. A város-
ról tudni kell, hogy több, mint ezeréves a múlt-
ja, a részben még ma is álló városfalakat a
rómaiak építették, az óvárosban található
székesegyházat pedig 1038-ban szentelték fel.
Felsétálunk a dombtetőre és némi lépcsőzés
után már élvezhetjük is a városra nyíló
csodálatos kilátást. Végigsétálunk a városfalon,
majd a keskeny óvárosi utcákon bolyongunk,
de aztán sietnünk kell vissza a szállodába, mert
délben el kell hagyni a szobánkat és indulunk
tovább Figueres felé, ahol megnézzük a város
nevezetességét, a Dali múzeumot és kicsit
sétálunk az óvárosban is. Már maga a múzeum
épülete is meghökkentő kívülről, de igazán
bent szembesül az ember azzal, hogy a zsenit
az őrülttől csak egy hajszál választja el…
Irány újra Barcelona, visszatérünk a már
bejáratott szállodánkba, sikerül még egy
belépőt lefoglalni a mérkőzésre, leadjuk a
bérautót, majd egy trendi belvárosi étterem-

ben vacsorázunk. Az étel finom, de kicsik az
adagok, úgyhogy utána kell rendelnünk még
egyszer, hogy mindenki jóllakjon.
A meccs napja: a délelőtt a nagylányunknak
beígért vásárlással telik, szerencsére a szál-
lodával szemben egy nagy bevásárlóközpont
található, úgyhogy legalább nem kell
messzire mennünk, itt megebédelünk, majd
kicsit izgulunk, hogy a kisfiunk a délutáni
alvásából időben ébredjen, de jó gyerek, úgy-
hogy fél 4-kor elindulunk a stadion felé.
A metrón és az utcán érezhetően nő a tömeg,
sokan Barca mezbe öltözve, a stadion előtt a
mellettünk elhaladó Real Madrid buszt hangos
füttyszó és heves ökölrázás kíséri. A bejutásunk
viszont nem egyszerű, ugyanis a kiemelt
mérkőzésekre 2 éves kor alatt is kötelező jegyet
venni, mi viszont ezt nem éreztük jogosnak, így
sok vitatkozás után találunk egy olyan
(kis)kaput, ahol lazábban értelmezik ezt a
szabályt és beengedik őt is. Bár maga a
mérkőzés nem, de a hangulat óriási, a 2.
barcelonai gól után balról egy katalán, jobbról
egy orosz ugrik örömében a nyakamba.
A vasárnap a pihenésé, délelőtt a La Ramblán
sétálgatunk, majd fogaskerekűvel felmegyünk
a Montjuic-hegyre és a parkban sétálunk,
csodálatos innen a kilátás az egész városra,
majd egy hosszú séta a kikötőig és a tenger-
parti sétányig, ahol szó szerint hömpölyög a
tömeg és alig találni helyet az éttermekben.
Még a tengerbe is besétálunk, a levegő ugyan-
is 30, a víz pedig kb. 23 fokos. Visszafelé a
hotelhez a villamosozást is kipróbáljuk, a
megálló pont a szállodánk előtt van, de
hasonlóan a metróhoz ez is jól működik.
Másnap reggel korai ébresztő és reggeli, majd
irány a reptér, a taxiban ülve visszagondolok az
elmúlt néhány napra és már azon gondolkodom,
hogy mikor is kellene újra visszatérni…

Sissy Utazási Iroda ajánlásával


