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Következő feladat az állagmegóvás

Háborús áldozatok

Végéhez közeledik az idei útprogram
Lassan befejeződik a 2007. évi
útprogram, amelynek keretében harminchét utcát újíttatott
fel az önkormányzat. Az érintett utcákban megújultak a
burkolatok, a kapubeállók, s
ahol szükséges volt, elkészült
a csapadékvíz-elvezető rendszer is. Ezen a héten négy helyszínen tartottak ünnepélyes
útavatót, melyeken a lakók és
az önkormányzat vezetése
mellett a városüzemeltetési
szakemberek is részt vettek.
Az átadások során Gémesi György
polgármester kiemelte, hogy a jövőben is nagy figyelemmel kísérik
az elkészült utak állapotát, s majd
gondot fordít a város az állagmegóvásra. Ehhez azonban szükséges a
lakosság hathatós segítsége is, valamint az, hogy betartsák a közlekedésre vonatkozó szabályokat.
Az elmúlt hetekben-hónapokban
ugyanis több helyen jelentős problémát okozott, hogy az elkészült
utakon az engedély nélkül közlekedő kamionoknak „köszönhetően“ komoly sérülések keletkeztek.
Fontos hangsúlyozni: a lakosok jelezhetik a közterület-felügyelőknek, ha ezeken az új utakon (is) ka-

mionforgalmat tapasztalnak. A polgármester emellett
felhívta a figyelmet
arra is, a balesetek
elkerülése érdekében roppant fontos
a KRESZ betartása,
mivel azáltal, hogy
az utak burkolatot
kaptak, a legtöbb
helyen a jobbkézszabályt kell alkalmazni.
Az első útátadást
az Ádám utcában
tartották. Ezen a területen a nagyobb
esőzések
mindig
gondot okoztak, ezért is volt rendkívül
fontos, hogy itt a
vízelvezetés és aszfaltozás egyszerre
megtörténjen.
A
teljes beruházásra
több mint 200 millió forintot fordított
Gödöllő városa.
Az Ádám, a Fecske, a Csillag, a
Hold, a Radnóti, az Attila, a Nap és
a Rózsa utcában pontosan 2342 folyóméter aszfaltszőnyeget terítet-

Útátadás és új burkolat a Bartók Béla utcában

tek le az elmúlt hónapokban, ami
157 625 000 forintba került. Ehhez
azonban még hozzájött az Ádám és
a Hold utca elengedhetetlen csapa-

dékvíz-elvezetésének kialakítása,
ami összesen 55 millió forintot tett
ki.
(folytatás a 2. oldalon)

Emlékezés
Mindenszentek és Halottak napja alkalmából október 31-én megemlékezést
tartott a Szabadság téren az I. és II. világháborús emlékműnél az önkormányzat. A világégésekben elhunytak leszármazottjai, városi intézmények, párt- és
civilszervezetek képviselői előtt Bucsyné Prém Katalin, Madarászi László és
Rehorovszky Gábor adott verses-zenés
műsort, s Zmák Júlia mondott beszédet.

„A magyar katonák sorsát forradalmak, háborúk és más korszakváltó események határozták meg. A háborúk hősei azok, akik dicsőséggel vagy dicstelenül, harcban, küzdelemben vagy tehetetlen áldozatként fejezték be életüket.
Most a messze földben porladó testük
helyett csupán a nevüket jelölő felirat
emlékezteti a magyar jelenkort, az itthoniakat. ... A magyar hősök áldozata nem
teremtett békét, nem hozta meg az ország felvirágzását, sőt mindkét háború
veszteseiként a méltó búcsút is megtagadta tőlük a sors. Emlékeznünk mégis
kell, mert mi itt lehetünk, mert mi emlékezhetünk“ – mondta Zmák Júlia.
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Új busz a városi forgalomban

Végéhez közeledik az idei útprogram Korszerű és akadálymentes
Újabb korszerű busz állt munkába, segítve a gödöllői tömegközlekedést. A Volánbusz az új
Mercedes típusú járművet október közepén állította forgalomba.

(Folytatás az 1. oldalról)
Megújult a Bartók Béla, a Fillér, a
Tátra és a Brassó utca is. Ezen a részen 990 méter hosszan újult meg
az útburkolat, amelynek költsége
54.870.000 forintot tett ki.
A Bartók Béla út vízelvezetésére
4.400.000 forintot fordítottak. A területen több utcában is felújították
a járdákat, összesen 590 méter
hosszú szakaszon. Ez a Brassó utcában és a Grassalkovich úton
720.000, az Arany János utcában
3.200.000 forintba került.
Útfelújítás történt a Kert, az Örökzöld, és a Százszorszép utcában is.
A burkolat mintegy 650 folyóméter hosszan újult meg. Növekedett a városrész csapadékvíz-elvezető rendszerének hossza is. A Toboz és a Százszorszép utca, valamint a Fenyvesi nagyút körzetének
ezirányú fejlesztése mintegy 42
millió forintba került.
Átadták a Surin és az Éva utcát is.
Itt mintegy 1640 m2 aszfaltot terí-

Megszépült az Örökzöld utca

tettek le. A felújítás a Surin utcában 14.720.000, az Évában 10.071
ezer forintba került. Mind a két utcában megoldották a csapadékvíz
elvezetést is, ennek költsége 13
millió forintot tett ki.
Az utakon tovább folyik a munka a
héten is. Megkezdődnek az aszfaltozások a Palotakerten, s dolgoznak a Tamás atya utcában is. A

hideg idő nem jelent akadályt, csak
a havazás lassíthatja a haladást. A
járdaprogram keretében az Isaszegi úton és a Fácán soron zajlanak a
felújítási munkák. Megkezdték a
garanciális javításokat is. Ennek
keretében az Őz, a Kikerics, a Rómer Flóris, és a Puskás Tivadar utcában dolgoznak a szakemberek.
-kj-

Levélhullás
Az ősz beköszöntével először a fák, majd az utak és
a járdák öltenek aranysárga, rozsdabarna és bíbor
ruhát. A sokszor szermetgyönyörködtető avarszőnyeg azonban sok feladatot is ad mind a VÜSZI munkatársainak, mind a lakóknak.
A lehullott leveleket el kell takarítani mind az úttestről, mind a járdákról. Az utak tisztításáról a VÜSZI
gondoskodik, a járdákról azonban a lakóknak kell.
Ez utóbbira a legkézenfekvőbb megoldás a levelek
összegyűjtése és zsákolása, hiszen ezt a VÜSZI ingyen elszállítja. Sajnos e helyett sokan választják azt
az egyszerűnek tűnő megoldást, hogy a járdáról a
csapadékvíz- elvezető árokba seprik a leveleket, ami
egy nagyobb eső alkalmával komoly vízelvezetési
problémákat okozhat. Hiába tisztítja ugyanis a VÜSZI
az árkokat, ha azt a lakók ismét „feltöltik” levéllel.
Ezért a VÜSZI kéri, hogy a hullott leveleket ne az
árokba gyűjtsék, valamint ne égetéssel semmisítsék
meg, hanem zsákolva készítsék ki, és azt ők ingyenesen a komposztálótelepre szállítják.

Környezetvédelem
A Szent István Egyetem gödöllői
főépületének földszinti rektori
dísztermében november 12. és
15. között hatodik alkalommal
rendezi meg a Zöld Forgatag környezet- és természetvédelmi
programsorozatot a GATE Zöld
Klub Egyesület, a Tölgy Természetvédelmi Egyesület, a Göncöl
Szövetség és a Szent István Egyetem Kulturális Missziója. Délelőttönként iskolásokat, 14 órától pedig minden érdeklődőt várunk,
aki bővebben szeretne hallani a
mindennapi „zöld”-ségekről. A
belépés díjtalan.
A látogatókat természetfotó kiállítás,
KerékVáros fényképek, komposzt sarok, biobüfé, illetve a Mindenki Városa
verseny első két díjazott „Fenntartható
Gödöllő” makettje fogadja madártollakkal és ásványokkal, majd civil szervezetek standjait járhatják végig, útba
ejtve a népművészeti és a környezetbarát termékek boltját. A kiállításokat ősi
gabona és zöldség tájfajták és Fair Trade
(méltányos kereskedelem) sarok, valamint környezettudatos életvitellel kapcsolatos kiállítási tárgyak (például

„kompomata” – a komposztálásra ösztönző játékos kérdezz–felelek automata
gyerekeknek) fogják színesíteni.
A forgatagot november 12-én 17 órakor dr. Gémesi György polgármester, dr.
Gyulai Iván, az Ökológiai Intézet a
Fenntartható Fejlődésért Alapítvány
igazgatója, és dr. Solti László rektor
nyitja meg, majd dr. Gyulai Iván előadást tart Zsákutcák és kiutak a fenntarthatatlan társadalomból című előadásával. Őt Máté András, a Kiskunsági
Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa
követi természetfotóinak vetítésével.
13-án 15.30-tól két filmet vetítünk:
Jákotpuszta (Leitert Kristóf, 2007) és
Ökoportrék – Sumi (Kocsis Tibor,
2006). 17 órára dr. Déri János, a hortobágyi madárkórház állatorvosa érkezik
Madarakat mentettem címmel. A nap a
Via Viridis – Zöld Út Ifjúsági és Környezetvédelmi Egyesület Szájzár című,
az étkezési szokásainkat és a bio-élelmiszereket bemutató bábjátékával zárul
majd (19 óra).
November 14-én 15.30-kor Benécs
József passzív házakról szóló előadásával nyitunk, őt Hajtman Ágnes, a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese követi környezetbarát háztartási praktikákat

bemutatva (17 óra), majd a „zöld filmmúzeum” keretében környezet- és természetvédelmi filmekből válogatunk.
A 15-ei záró napon 14 órától „felnőtt
játszóház” keretében kártyaszövés és
ajándékok készítése lesz dekopázs technikával, 16 órakor Egy év ingyen, hasznosan és tartalmasan Spanyolországban
címmel Dörnyei Renáta mutatja be külföldi önkéntes szolgálatát. 17 órakor dr.
Nováky Béla, a megosztott Nobel-békedíjjal kitüntetett Éghajlat-változási
Kormányközi Testület tagja Hogyan alkalmazkodjunk a változó éghajlathoz?
címmel értekezik, végül Laczkó Veronika Finnország nemzeti parkjait bemutató vetítésével zárul majd a 6. Zöld Forgatag.
Iskolai csoportokat napközben is
örömmel fogadunk. Kedden 9 és 13 óra
között Mindennapi madaraink (6–10
éves korig), illetve Madárvonulás (1014 éves korig) címmel vetítéses előadás,
kedden 13 órakor bábelőadás iskolásoknak étkezési szokásainkról, szerdán 9
órakor Az éghajlatváltozás – és ami mögötte van, szerdán 11.30-kor Kerékpárral Erdélyben, csütörtökön 9 és 13 óra
között Vulkán és arany közelünkben – a
Börzsöny geológiája címmel lesznek
előadások, amelyekre előzetes egyeztetést kérünk a 06-30-566-3869 telefonszámon. Mindenkit szeretettel várunk!
A szervezők nevében:
Dr. Malatinszky Ákos

jétől megtudtuk, más vonalon is tervezik a járatok cseréjét, de erről nem
helyben döntenek.
-bj-

Szigorú ellenőrzések a MÁV-nál

Vége a bliccelésnek
A vasúttársaság fokozott jegyellenőrzést tart a bliccelők kiszűrésére a következő két hónapban egyes vidéki városok és a főváros agglomerációjában
az állomásokon, peronokon, illetve a
vonatszerelvényeken az egész országban. Az akciótól a MÁV mintegy félmilliárdos többletbevételt vár, amit a
szolgáltatások fejlesztésére, valamint a

Gátja lehet a csapadékvíznek

Zöld Forgatag, immár hatodszor

Még az előző autóbusz vásárlásakor
tette meg az első lépéseket
Gémesi
György polgármester annak érdekében,
hogy a Volánbusz
már régi típusú gépjárműve helyett is
újat helyezzenek
városunkba. A lehetőségre két évet
kellett várni, de megtörtént az újabb
típuscsere. A légkondicionált, alacsony padlós, csuklós jármű a Hegy

utcai vonalon szállítja az utasokat. Az
akadálymentesített jármű rendkívül
népszerű a kismamák és az idősek körében. Mint azt Bense Attilától, a Volán gödöllői kirendeltségének vezető-

peronkapuk kiépítésére fordítanak. Mivel becslések szerint a bliccelők miatt
éves szinten a jegyárbevétel kiesés 6
milliárd forintra tehető a vasútnál, s ebből hárommilliárd az elővárosi vonalon gyűlik össze, szigorú ellenőrzésekre számíthatnak az utasok a következő két hónapban. Ennek keretében

minden érintett vonaton legalább négy
vagy hat kalauz dolgozik majd, de nem
csak a vonatokon, hanem a peronon is
ellenőrzik a jegyeket. Ez azt jelenti,
hogy a felszálló utasok mellett a leszállókét is elkérik majd. Akinek nincs jegye, azt a peronon is megbüntetheti a
kalauz.
Most még csak szúrópróbaszerűen ellenőriznek, de a
cél az, hogy
minden peronon
legyen állandó
ellenőr. A MÁV
szerint a peronzár eredményes
lehet a bliccelőkkel szemben.
Egy éve ugyanis
a Nyugati Pályaudvaron bekerítették a peront,
és azóta ezen az
állomáson 130 millió forintos pluszbevétele lett a vasúttársaságnak. Legközelebb a Keleti pályaudvar peronjait
kerítik be. A peronzár kialakítása csak
az első lépés, a későbbiekben az elektronikus jegy és az ezzel kapcsolatos
beengedő rendszer kialakítása lehetne
a megoldás, 30-60 milliárd forintért.

A zárószavazás dönt az ingatlanadóról

Módosul a szabályozás
Értékalapú ingatlanadó lesz
2009-től, s nem lehet választani a
területalapú és az értékalapú
adó között, miután a Fidesz a
kormánytagokkal és az SZDSZszel közösen – az MSZP frakció
álláspontjával ellentétben – így
szavazott. Az adó kivetése önkormányzati hatáskörbe tartozik
majd. Az, hogy az ingatlanadó fizetési kötelezettsége kikre vonatkozik majd, az Országgyűlés
jövő heti végszavazásán dől el.
A változások szerint az adó éves mértéke lakás, illetve lakáshoz tartozó telek
esetén a számított érték 0,5 százaléka,
egyéb ingatlannál, illetve az egyéb ingatlanhoz tartozó teleknél pedig a számított érték 1,5 százaléka. Az úgynevezett számított értéket alapvetően az önkormányzatok határozzák meg, a luxusadónál már megismert értékövezetek kijelölésével egy négyzetméterre vetítve.
Az önkormányzat az értékövezetek ki-

jelöléséhez kérheti az APEH-hez tartozó
illetékhivatalok adatait.
A számított értéket árnyalják az úgynevezett korrekciós tényezők, melyeket
a törvény határoz meg. Ezek közé tartozik az épület kora, felújítási szintje, építési technilógiája. Ezzel párhuzamosan
az önkormányzatok hatáskörébe tartozik, hogy milyen mentességek vonatkozzanak egyes lakásokra, illetve tulajdonosokra.
A szakemberek szerint a korrekciós
tényezőkkel kapcsolatban két probléma
is felmerül. Egyrészt hátrányban ré-szesíti a minőségi lakókörnyezetben élőket,
illetve egyáltalán nem ösztönzi a tulajdonosokat arra, hogy megteremtsék ezt
a bizonyos minőségi lakókörnyezetet.
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Beszélgetés Kovács Balázzsal, a művelődési központ igazgatójával

Évtizedek a gyermekek neveléséért

Megújuló épület, új programok

Pedagógusok köszöntése

A képviselő-testület döntése
értelmében Kovács Balázs, az
intézmény volt igazgatóhelyettese vezeti a Petőfi Sándor Művelődési Központot a következő öt esztendőben. A pedagógus, és zeneművészeti diplomával, valamint PR-végzettséggel rendelkező szakember
tizenkét éve él Gödöllőn, s
négy éve dolgozik a művelődési központban, amelyet ez év
februárjától,a testület döntéséig megbízott igazgatóként vezetett.

Hagyomány, hogy városunkban október végén vagy november elején köszöntik azokat a pedagógusokat, akik több
évtizedes nevelői munkájuk elismeréseként színesdiplomában részesülnek. Az idén kilencen vettek át színesdplomát, s
ugyanezen a rendezvényen öt
fiatal pályakezdő pedagógus
mutatkozott be.

– Programszervezőként kerültem ide
négy évvel ezelőtt, majd PR-tevékenységgel foglalkoztam, s másfél
évig igazgatóhelyettesként vettem
részt a munkában. Ezalatt az idő alatt
jól megismertem az itt folyó munkát,
s rengeteg dolgot megtanultam a gödöllői kultúráról egyrészt Kecskés Józseftől, másrészt az intézmény gazdasági feladatairól Németh Kristóftól.
Egyre jobban bekapcsolódtam a város
kulturális életébe, ami nem volt teljesen új dolog számomra, hiszen évek
óta részt vettem a zeneiskola munkájában, ahol tanárként dolgoztam. Az,
hogy megkaptam a bizalmat a képviselő-testülettől, számomra egy lehetőség arra, hogy tovább vigyük azt
a folyamatot, amit munkatársaimmal
az elmúlt időszakban megkezdtünk.
– A testületi ülésen a pályázatát
rendkívül kidolgozottnak és reálisnak ítélték. Mit tartott fontosnak a
követező évekre vonatkozóan?
– Érdekes dolog, hogy egy pályázatba mit ír le az ember. Úgy gondoltam, nem feltétlenül szép, nagy tervekkel kell előállni, hanem egy reális,
de igényes programmal. Ezért a pályázatomban lényegében egy részletes helyzetelemzést és egy megvalósítható jövőképet mutattam be. Úgy
gondolom, most az a feladatunk, amire a következő öt évben az általam vezetett csapat lehetőséget kapott, hogy
Gödöllőn egy olyan intézményt alakítsunk ki a művelődési központból,
amely nem csak szervesen kapcsolódik a város kulturális életébe, hanem
szorosan együttműködik a többi intézménnyel, a különböző művészeti
csoportokkal és a civil szervezetek-

kel. Továbbra is egy nyitott, befogadó
ház kívánunk lenni, de úgy gondolom, hogy ezt a funkciót a művészeti
és kulturális kérdésekre kell szűkítenünk. Lényegében egy művészetek
házát szeretnénk létrehozni, s szeretnénk, ha más, például vásári jellegű
rendezvényeknek nem kellene helyet
adnunk, mivel úgy gondolom, ezeknek nem itt van a helye.
– Ez azonban bevételkiesést is jelent az intézménynek. Milyen lehetőségeket lát a működéshez szükséges anyagi háttér biztosítására?
– Ma már közhelynek számít, ha a
pályázatokon való részvételről és a
vállalkozási bevételekről beszélünk,
mint például a béreltetés, azonban
ezek már nélkülözhetetlenek. A lehetőségek azonban inkább az előbbiben
rejlenek. A következő időszakban az
unós és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatai között több olyan
is lesz, amin részt vehetünk, igaz,
nem önállóan, hanem más intézményekkel, civil szervezetekkel közösen. Ezek nélkülözhetetlenek a színvonalas programok megvalósításához. Azon vagyok, hogy ezekhez
megtaláljuk a szükséges forrásokat, s
minél jobban könnyítsünk azon a terhen, amit a finanszírozás az önkormányzatnak jelent, hiszen köztudott,
hogy a költségvetésünk nagy része a
fenntartásra kell.
– Mindezek tükrében milyen lehetőségeket lát arra, hogy folytatódhassanak az elmúlt hónapokban

Újabb kedvezményt vont el a kormány

Drágább lesz a kultúra
Megszűnik a múzeumok állandó kiállításainak ingyenessége. A Medgyessy-kormány által bevezetett kedvezményt már csak év végégig vehetik igénybe az érdeklődők. Január elsejétől ugyanis ezekért is fizetni kell. A
kormány az angol mintára
bevezett ingyenesség megszüntetésével kívánja növelni az intézmények bevételeit.
Változnak a múzeumlátogatások
esetében igénybe vehető kedvezmények. A jövőben az állami fenntartású múzeumok állandó kiállításai már csak szervezett diákcsoportok számára lesznek ingyenesen látogathatóak, s még a 62 és 70 év
közöttieknek is fizetniük kell, igaz
ők félárú jegyet válthatnak. Térítésmentes marad a belépés a pedagógusoknak és a felsőoktatásban dolgozóknak, a fogyatékkal élőknek és
kísérőiknek és nem kell fizetniük a
70 éven felülieknek.
A gyermekek számára hatéves
korig lesz ingyenes a belépés. Megváltozik a diákok által ingénybe vehető kedvezmény is. Ezt a jövőben

nem a diákigazolványhoz kötik
majd, hanem egyszerűen életkorhoz. Így 6-26 év között akkor is 50
százalékos kedvezménnyel lehet
megtekinteni a kiállításokat, ha
egyénileg látogatják azokat.
Állami ünnepeken minden az állam által fenntartott múzeum kiállítása ingyenes lesz,
családoknak
pedig havonta egyszer az intézmények által kiválasztott hétvégi napon szintén nem
kell majd belépőjegyet fizetniük.
A döntés a Gödöllői Városi Múzeumot nem érinti,
mivel az intézmény nem állami,
hanem
önkormányzati fenntartású, mondta el lapunk megkeresésére Gaálné dr.
Merva Mária múzeumigazgató.
Gödöllőn az a jegyrendszer működik, aminek bevezetését most tervezik az állami múzeumoknál. Ha a
látogató jegyet vesz, az valamennyi

megkezdett fejlesztések?
– A művészeti
programok és az
épületben zajló fejlesztések szorosan
összefüggenek egymással, és bízom
benne, hogy folytatódhatnak. Nemrégiben adtuk át például
az új balett termet, s
a igényeknek megfelelően alakítottuk
át a portát is. Mindezeket részben az
önkormányzat által
biztosított fejlesztési
keretből,
részben
teljesen saját erőből
valósítottuk meg. A következő lépés a
színházterem és a Gödöllői Galéria
felújítása, valamint előterének átalakítása lesz, de tervezzük a körgaléria
rendbetételét is. Az épület megújulása
a helyi művészeti szervezeteket is új
tereket biztosít. Nagyon fontosnak
tartom, hogy ezek számára egyre több
megjelenési lehetőséget biztosítsunk.
Nem tudom valamennyi számomra
fontos partnert felsorolni, de hadd
emeljem ki a Fiatal Művészek Egyesületét, akikkel a jövőben az eddiginél szorosabb kapcsolatra törekszünk.
Rájuk többek között a színházi programok megvalósításában is számítunk.
– Milyen programokra számíthatnak az érdeklődők a jövőben?
– Továbbra is helyet adunk a színházi előadásoknak, természetesen a
helyiek mellett meghívott produkciókkal is várjuk a közönséget, s ezek
között népszerű musicalelőadások is
helyet kapnak majd, s hadd említsek
meg egy igazi különlegességet: az év
elején a Magyar Balettszínház Gödöllő vendégeként itt köszönhetjük a
Prágai Balett társulatát.
De lesznek más újdonságok is,
mindenképpen szeretnék létrehozni
egy ifjúsági klubot, valamint kisgyermekek részére egy játszóházat. Mindkettőt rendkívül fontosnak tartom, hiszen ennek az intézmények minden
korosztályt szolgálnia kell.
(k.j.)

kiállítás megtekintésére feljogosítja. E mellett városunkban rendkívül széles a kedvezményezettek köre is. A pedagógusok, a 65 év feletti
nyugdíjasok, valamint az állandó
múzeumi belépővel rendelkezőknek ingyenes a belépés, és a gödöllői diákoknak iskolaidőben, csoportos látogatás esetén szintén nem
kell fizetniük. Ez a város ajándéka,
amivel szerencsére elég sokan élnek is. Igaz, a múzeum vezetése is

A Városháza dísztermében köszöntötte dr. Gémesi György polgármester
a színesdiplomás pedagógusokat október 31-én. Az ünnepségen a város
közoktatási intézményei közül többen
is képviseltették magukat, hiszen ez a
rendezvény lehetőséget nyújt a régi
kollégákkal való találkozásra, a tapasztalatcserére, s nem utolós sorban
a régi emlékek felelevenítésére.
Gyémántdiplomát vehetett át pályakezdésének 60. évfordulója alkalmából Akác Jánosné tanító, Szölszki
Mihályné tanító, és Sándor Iván tanár.

(jb)

(ny.f.)

Szent István Egyetem

Közösségi tanulás
A Szent István Egyetemen működő Közösségi Tanulás és Önkéntes Központ
kerekasztal-beszélgetést rendezett október 30-án a felsőoktatási intézmények
és a helyi közösségek kapcsolatáról, a
közösségi tanulás oktatási módszereiről.
A közösségi tanulás az, amikor önkéntesen végzel valamit, amiből magad
is tanulsz, és valakinek jót teszel vele.
Kicsit szakszerűbben: a közösségi tanulás során a hallgatók cselekvően, alakítóan részt vesznek a helyi közösségek
problémáinak megoldásában. Például
segítenek egy civil szervezetnek, esetünkben a Rügyecskék Alapítványnak
egy kistarcsai vizes élőhely védetté nyilvánításának elősegítésében vagy a Hat-

A hét kérdése
„Virágoktól, mécsesektől voltak díszesek a temetők a hét végén. A zarándoklat általában október végétől november közepéig tart, hiszen
egyre több az olyan család, akinek
halottai az ország különböző pontjain nyugszanak, s így nem tudnak
minden sírt halottak napján felkeresni. „Ön milyen gyakran, és hogyan emlékezik meg halottairól?“ –
kérdeztük a múlt héten olvasóinktól.
„…Jóformán csak az évfordulókon,
meg halottak napján jutok ki a temetőbe. Szomorú, de én már nem tudom úgy gondozni a sírokat, mint
nagyanyám tette régebben, aki egy
héten többször is kiszaladt megöntözni a virágokat, ősszel pedig vitte
a krizantémokat. Ilyenkor mindig
lelkiismeret-furdalásom van…“
Kiss Miklósné

folyamatosan keresi az iskolákkal a
kapcsolatot, hogy tájékoztassák
őket a lehetőségekről. Amennyiben
a diákok ez időn kívül keresik fel az
intézményt, úgy 50 százalékos kedvezménnyel látogathatják azt.

Pedagógus diplomája átvételének
50. évfordulója alkalmából Aranydiploma elismerésben részesült Szatura
Istvánné tanár, Zágonyi Lajosné óvónő, Vancsó Imréné tanárnő, Urbán
János tanár, valamint dr. Faragó Ferencné tanító és dr. Horváth Lászlóné
tanító, akik személyesen nem tudtak
részt venni az ünnepségen.
A köszöntést követően mutatkoztak be azok a pályakezdő pedagógusok, akik az
idei tanévben kezdték
meg munkájukat városunkban. Bíró Anna tanító-hitoktató
a Damjanich
János Általános Iskolában végzi munkáját, Eördögh Sarolta pedig az Erkel Ferenc
Általános Iskolában dolgozik, ő magyar-rajz és vizuális kultúra szakon
végzett. A Szent Imre Katolikus Általános Iskolában Kovács Márta tanítónő a legújabb tagja a tantestületnek,
a Madách Imre Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégiumból két pályakezdő mutatkozott be, Sabján Beáta angol-német szakos, valamint
Botka Zita magyar-német szakos tanárnő.

„…Mivel az én hozzátartozóim mind
Gödöllőn nyugszanak, nem gond,
hogy bármikor kimenjek hozzájuk.
De azt hiszem nem ez a legfontosabb, hiszen nincs olyan nap, hogy
eszembe ne jutnának. A szilvafáról,
amit apám ültetett, a „szakácskönyvemről, amibe édesanyám saját kezűleg írta bele a recepteket. Én még

vani Környezetvédelmi Egyesületnek a
régen zagytározóként használt, ma elhanyagolt Selypi-tó hasznosításában.
A közösségi tanulás új modell a magyar egyetemeken és főiskolákon. Gödöllői kísérlete a Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetben indult 2005-ben,
bevonva számos civil szervezetet és a
városi önkormányzatot is.
A Közösségi Tanulás és Önkéntes
Központ a regionális fejlesztés operatív
program pénzügyi támogatását elnyerve
fejtette ki tevékenységét. A két év során
tíz kurzust indítottak az egyetem hallgatóinak nyolc témakörben. Ezek mindegyike átlagban 3 nap intenzív terepmunkát jelentett a diákok számára.
(l.t.)
a régi fotókat sem dobtam el, így
olyan családtagokról is őrzök emléket, akiknek az arcára már nem is
emlékeznék, mert kicsi voltam, amikor meghaltak. Halottak napján értük is mindig gyújtok gyertyát.”
Tóth Tamásné
„Gyermekkoromban nagyon szerettem a temetőt. Mindig mentem a
nagymamámmal, s nem csak vázába
való virágot vittünk, hanem be is ültettük a sírokat. Akkor mindig azt
mondtam, hogy ha a mama meghal,
majd én fogom gondozni helyette a
sírokat. Ez mindig eszembe jut, amikor nagy ritkán kijutok a temetőbe,
általában a születésnapokon, névnapokon és évfordulókon, meg persze
Halottak napján…”
V.T.
„Egyre több ismerősöm dönt a hamvasztás és a szétszóratás mellett.
Nem csak azért, mert ez olcsóbb és
nem terheli meg annyira a család
pénzügyi helyzetét mint egy hagyományos temetés, hanem azért is,
mert ma már egyre kevesebb az idő
arra, hogy a temetőbe járjunk.
Egyébként sem akkor kell szeretni
valakit, ha már meghalt, hanem addig amíg él.”
Cs.F.

A hét kérdése: „Önnek mit jelent a télre való felkészülés?“
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duatlon, triatlon, kerékpár, úszó és
evezőversenyen indultunk már el.
– Hány tagjuk van?
– Megközelítőleg 88 igazolt tagunk
van. Szerencsére a társaság kivétel
nélkül komolyan veszi az egyesületben való részvételt; a gyerekek és a
felnőttek nemcsak ímmel-ámmal, hanem rendszeresen részt vesznek a különböző versenyeken, túrákon. Az idő
folyamán klassz kis baráti társaság
alakult ki.
– A turisztikai vonalról mit érdemes tudni?

nyekre az ország szinte minden pontjáról érkeznek túrázók. Nagy sikere
van a 2003-ban először útnak indított
„Margita kupa” sorozatnak is. Ez igen
jó ösztönző erő a jelentkezőknek arra,
hogy ne csak egy-egy alkalommal induljanak el a viadaljainkon, hanem
többször is. Így évről-évre számtalan
visszatérő vendégünk van Magyarország legkülönbözőbb területeiről.
– Csak itthon túráznak, vagy esetleg már külföldön is jártak?
– Természetesen több alkalommal
is határokon átívelő programokat
szerveztünk, így az elmúlt években
számos országban jártunk kerékpáros
és gyalogos túrán. Margitás bakancsok és kerékpárok koptatták Szlovákia, Lengyelország, Ukrajna, Romá-

– Az egyesület Gödöllő környékén
meghonosította a túrázás legnépszerűbb és legnagyobb tömegeket megmozgató formáját, a teljesítménytúrázást. Minden évben három gyalogos és három kerékpáros teljesítménytúrát rendezünk. Ezekre a verse-

nia, Szerbia, Szlovénia, Csehország,
Németország, Hollandia, Ausztria és
Franciaország útjait, erdőit.
– Gödöllő testvérvárosaival tartják a kapcsolatot?
– Oly annyira, hogy kerékpárral
felkerestük már Beregszászot, Csík-

„Margita 344,2” Turisztikai és Sport Egyesület

Sport szabadon
Gödöllő változatos sportéletének egyik üde színfoltját jelenti
a „Margita 344,2“ Turisztikai és
Sport Egyesület. A 12 éve működő csoport – ami már három
alkalommal is elnyerte a Pest
megye legeredményesebb szabadidős egyesülete címet –
megfelelő arányban ötvözi a
versenyszellem és a tét nélküli
mozgás elegyét. Az egyesület
működéséről
beszélgettünk
Pálffy Tibor elnökkel.
– Megalakulásukkor milyen célokat
tűztek ki maguk elé?
– Természetesen a mozgás, a sport
iránti elkötelezettség erősítését, az
egészséges életmód népszerűsítését
hirdettük és hirdetjük a mai napig. Az
egyesület elődjét még 1992-ben Varga András barátom hívta életre Margita Turisztikai Baráti Társaság néven, abban az időben jómagam pedig
egy kerékpáros egyesületet indítottam
gyerekek részére. Később úgy döntöttünk, hogy a két dolgot összeolvasztjuk; így jött létre 1995 novemberében
a „Margita 344,2” Turisztikai és Sport
Egyesület. Nevünk egyébként a gödöllői-dombság legmagasabb pontjának tengerszint feletti magasságát
jelzi. Fő tevékenységünk a természetjárás, az ilyen jellegű rendezvények szervezése, népszerűsítése; ezen
belül pedig elsősorban a gyalogos, a
kerékpáros és a vízi túrázás, a teljesítménytúrázás, a barlangjárás, és mindenféle szabadidősport amatőr szinten való művelése. Számtalan futó,
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Civil

ERZSÉBET NAPI MEGEMLÉKEZÉS
Erzsébet nap alkalmából koszorúzással egybekötött megemlékezés lesz a gödöllői Erzsébet parkban, a szobornál november 18án, vasárnap, 13 óra 15 perckor.
Köszöntőt mond: dr. Gémesi György, polgármester, az Erzsébet Királyné Alapítvány Kuratóriumának elnöke.
Az eseményt szervező Sisi Baráti Kör kéri az egyesületeket, a gödöllőieket, hogy tekintettel az Erzsébet
Királyné Emlékévre, minél nagyon számban vegyenek részt a koszorúzáson, s ha tehetik, egy-egy szál virággal tisztelegjenek a magyarok szeretett királynéjának szobra előtt.
A civil szervezet ezúttal is köszöni az 1 százalékokból kapott felajánlásokat, az
összeget az idén is az Erzsébet nap méltó megrendezésére fordítja.
Adószámunk: 18665790-1-13

1 százalék
A Gyíkpohár Alapítvány köszönetet
mond mindazoknak, akik adójuk 1%-val
az alapítványt támogatták. A 2006-os évben kapott 95.044 Ft-ot a középiskolás
fiatalok oktatására fordítottuk. Beszélgetéseket folytattunk a klímaváltozásról és
saját felelősségünkről, tennivalóinkról.
Gyíkpohár Alapítvány

A Helytörténeti Baráti Társulat (Bag),
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az
APEH 1 %-os felajánlásukkal működését
támogatták. A számára felajánlott 18.818.Ft-ot a Családi ünnep című rendezvénye
javára fordította.
***
A Palotakerti Óvodáért Alapítvány
kuratóriuma tájékoztatásul közli, hogy
a 2006-os évben 447,496 Ft SZJA – 1%
jóváírás érkezett számlánkra. Ebből az
összegből 140,346 Ft-ot ez év végén
felhasználtunk a szabadtéri Viktóia mászóvár (BÉp.) elkészítéséhez.
2007 januárjában +567 Ft SZJA 1%
visszautalás érkezett még. A tartalékolt
307,717 Ft-ot a 2007-es esztendőben
célszerűen használtuk fel: hagyományápoló rendezvény (Pünkösdi meseszínház, kézműves foglalkozások anyagkölt-

sége) 85,000 Ft, 2 homokozóra préselt
gumiból készült szegélyelemek, ragasztó
vásárlása: 229,440 Ft értékben. A költségek különbözetét egyéb bevételeinkből egészítettük ki.
Köszönet mindazoknak, akik felajánlásaikkal segítették céljaink megvalósulását!
***
A Török Ignác Gimnáziumért
Alapítvány tisztelettel megköszöni támogatóinak, hogy személyi jövedelemadójukból 2.454.165 forintot ajánlottak
fel számunkra. Ezt az összeget a korábbi évekhez hasonlóan a diákok kulturált
szórakozására (szabadegyetem, sportnap), a külföldi kapcsolatok ápolására
(Németország, Dánia,), valamint tanulmányi versenyek, pályázatok nevezéséhez és díjazásához használtuk fel.
Részt vállaltunk az iskola vizesblokkjának felújításában is. Az elmúlt tanévtől
megújítottuk jutalmazási rendszerünket, és a kitűnőknek járó könyvutalvány mellett plaketteket is adományozunk a legkiválóbbaknak. Az elmúlt
tanévről szóló évkönyvünket az iskola
könyvtárában lehet megvásárolni. Várjuk további támogatásukat a Budapest
Bank 10103836-15255939-00000009
számú számlájára.
Adószámunk: 18668308-1-13.

szeredát, Zentát, Laxenburgot, Dunaszerdahelyet, Giessent, Wageningent
is. Ezen települések kerékpáros és természetjáró csoportjaival is jó kapcsolatot ápolunk. Legutóbbi kirándulásunk most szeptemberben volt Hollandiában, ugyanis a wageningeni
barátaink meghívtak bennünket egy
80 kilométeres váltóversenyre. A viadal érdekessége az volt, hogy a 12 fős
csapatoknak 11 darab kerékpárt adtak, így egy személynek mindig futnia
kellett. A 86 csapatot magába foglaló
versenyen tisztességesen helyt állt a
gödöllői különítmény. Cserébe természetesen meghívtuk őket a februári
téli Margita maratonra. Csodálatos
hat napot töltöttünk kint, aminél már
csak az ottani kerékpárutak csodálatosabbak. Egy hazai bringás csak álmodozhat arról, hogy egyszer nálunk
is lesznek olyanok.
– A szabadidősport milyen változásokon ment keresztül?
– Megalakulásunk óta a leglátványosabban ezen a területen fejlődtünk, hiszen itt kézzel fogható eredményeink is vannak. Kiváltó ultrafutók (a 40 km-nél hosszabb távú versenyeket nevezik így – a szerk.) nőttek
ki a sorainkból, mint például Kerékgyártó Péter, Kristóf Zsolt vagy Far-

Olvasóink írták
Tisztelt Szerkesztőség!
„Az elmúlt lapszámban megjelentek
azok a javaslatok, amelyeket az új
szálloda elnevezésére küldtek be.
Érdekes volt a számomra, de egyben örültem is neki, hogy a Sisi elnevezést senki sem javasolta. Végre
kezdünk túllépni azon, hogy Gödöllőt mindenki csak a királynéval azonosítja, ráadásul Sisiként. Engem
egyébként is bosszant ez a Sisizés.
Amikor kicsi voltam, a nagymamám
rengeteget mesélt a kastélyról –
ahová akkor nem lehetett bemenni –
és a királynéról, de sose mondta azt,
hogy Sisi. Mindig csak úgy emlegette a legnagyobb tisztelettel, hogy
Erzsébet királyné. Visszatérve a
szállodára, nagyon örülök, hogy végre elkészül, s különösen annak, hogy
nem a régi épület elbontásával
emeltek valami modern üvegházat,
ami most szokás.“ Nagy Sándorné
Tisztelt Szerkesztőség!
„A múlt héten vonattal utaztam Pestre, és láttam, hogy dolgoznak az állomás épületén. Le volt zárva egy jó
nagy darabon a terület, az egész

kas Gabriella. Péter az idén már háromszor teljesítette a Bécs-PozsonyBudapest szupermaratont, a 150-200
kilométeres versenyeken kiváló eredményeket ér el. Kristóf Zsolt és Farkas Gabriella – nagyszerű teljesítményüknek köszönhetően – bekerültek a
Magyar Ultrafutó válogatottba is. Az
ultrafutás igen embert próbáló feladat, hiszen több száz kilométert teljesíteni egy-két nap alatt nem mindenki tud. Teljesítményük azért is dicséretet érdemel, hogy mindezt munka mellett, amatőr versenyzőként érték el.
Az ultrafutás mellett nyolc versenyzőnk a maratoni távval is rendszeresen megbirkózik, emellett többen a Kerékpáros Dunhill verseny
cseppet sem veszélytelen szakágában
szerepelnek. Az egyesület tagjai
azonban nemcsak a szárazföldön érzik jól magukat, hanem a vízben is.
Számtalan Balaton, tó és öbölátúszás
fűződik a nevükhöz.
– Az idén még hol lehet találkozni
a Margita névvel?
– Legközelebb november 17-én a
Balaton Maratonon állunk rajthoz,
majd december 26-án Losoncon veszünk részt egy félmaratoni versenyen. Ha valaki „kiwizöld” pólós embert lát, az feltehetően közülünk való.
Mezünket, ahogy az egyesületet is,
már az egész országban ismerik és
elismerik. A jövőben szeretnénk több
embert elvonni a mozgásszegények
táborából, illetve még jobb eredményeket elérni a különböző verse-crnyeken.
Az egyesület elérhetőségei:
Pálffy Tibor: 30/2953-666; Kristóf
Zsolt: 70/527-7920; Hardi László:
20/551-4181
http://www.freeweb.hu/margita

épületet meg kellett kerülnöm, hogy
a vonathoz tudjak menni. A napokban láttam, hogy még most is dolgoznak, szeretném tudni, mit csinálnak ilyen sokáig. Megköszönném,
ha utána járnának.“
Tisztelettel: Semle Dezső
Mint azt a MÁV illetékesétől
megtudtuk, a peron felújítása
után most a nyitott váróépület födém szerkezetét tették rendbe.
Ennek keretében a felső szigetelést felújították, lapzártánk idején pedig kőműves munkákat végeznek.
Tisztelt Gödöllői Szolgálat!
„Engedjék meg, hogy az önök lapján keresztül hívjam fel a figyelmet
egy olyan jelenségre, ami – mint
ahogyan megtudtam – sokaknak
problémát jelent. A napokban egy
idős hölgy ismerősöm látogatott
meg, akit kikísértem a HÉV-hez. A
Szabadság téren szállt fel a szerelvényre, s mivel idős, fájós lábú
feltett szándékom volt, hogy felsegítem. Úgy gondoltam, ez természetes. De nem mindenkinek ez a
véleménye. A peronra ugyanis
nem akartak felengedni a jegyel-

lenőrök, akik közölték, hogy ha
nincs jegyem, akkor oda nem mehetek. Először nem is értettem a
helyzetet. Először próbáltam szépen elmagyarázni a fiatalembernek, hogy mi a gondom, ő azonban
el akart zavarni, s végül szabályszerű veszekedés lett a dologból. A
helyzetet egy másik ellenőr mentette meg, aki odajött és végül
megengedte, hogy én is megvárjam a HÉV-et és segítsek felszállni
a néninek. Az egész szituáció rettenetesen kellemetlen volt, közben
fél szemmel engem figyeltek, nehogy fellógjak a HÉV-re. Nagyon
felbosszantott az eset. Nem vagyok
bűnöző. Én megértem, hogy szigorítják az ellenőrzést, egyet is értek
azzal, hogy a bliccelőket meg kell
büntetni, de ezt nem úgy kell megtenni, hogy a tisztességes embereket zaklatják és kellemetlen helyzetbe hozzák. Ez nem csak nekem
gond, beszélgettem róla másokkal,
ők is egyetértettek velem. Szerintem az utasok is sokkal jobban
együttműködnének az ellenőrökkel, ha egy kicsit emberségesebben viselkednének az ilyen helyzetekben.“
S. M.

MATER SALVATORIS LELKIGYAKORLATOS HÁZ ÉS
KONFERENCIAKÖZPONT
Cím: 2100 Gödöllő, Kapucinusok tere 3.
Telefon: 28/420-176, 28/510-740
Telefon/fax: 28/510-742
E-mail: matersal@invitel.hu
Honlap címe: www.matersalvatoris.hu
Egész évben várjuk pihenni vágyó vendégeinket
olcsó szálláslehetőséggel, 1-4 ágyas szobákkal és
ifjúsági szállással, egyházi és világi rendezvényekre, szakmai képzésekre, konferenciákra.
Légkondicionált termeink internetcsatlakozással
ellátottak és igény szerint további technikai
eszközök állnak rendelkezésre.
Egyeztetés alapján esküvők, keresztelők, egyéb családi ünnepek lebonyolítását is vállaljuk.
Speciális szállás- és étkezési igényeit is kérésének megfelelően intézzük.
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Város–Kép

Felújították az evangélikus templomot

GÖDÖLLÕ ANNO
Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, városrészeket. Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van
olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre tarthat számot,
juttassa el hozzánk postán, személyesen vagy e-mailben
(godolloiszolgalat@gmail.com). Telefonon a 20/911-8643-as
számon tudnak érdeklődni.
Köszönjük!
Fejfák a gödöllői református temetőben
A sírjelek fő formái felekezeti hovatartozás szerint különböztek egymástól. A
katolikusok sírkeresztet, keresztet, a görögkeleti vallásúak néhol csapott keresztet, ruszinkeresztet használtak. A protestánsok oszlop vagy táblaformájú
sírkövet, fejfát, gombfát helyeztek a sírra. A zsidók sírkövet, sírtáblát állítottak
a hantra. A sírjelektől függően változott a felhasznált anyagok skálája is. Míg a katolikusok fából, kőből, és vasból egyaránt készítettek kereszteket, addig a protestánsok leggyakrabban használt alapanyaga a fa volt. De a XX. század elejétől fogva egyre inkább előtérbe került a kő is.
A fejfának különböző vidékeken és különböző korokban
más és más elnevezései voltak. Hívták „gombosfának” a
Duna-Tisza közén, „gombnak” vagy „gombosfának” Kalotaszegen, „fejhez való fának” vagy „fűtől való fának” a
Szilágyságban. A fejfát gyakran a köznyelvben, de a néprajzi szakirodalomban is kopjafának nevezik. Ezzel az elnevezéssel általában a gazdagon díszített, vékony oszlopokat illették. Ez azonban egy mesterséges terminológia, mert a
népnyelvben ez az elnevezés sehol sem fordult elő. A fejfa
előfordulásáról az első adat a XVII. század közepéről származik. Ekkor még nemesi temetéssel kapcsolatban tesznek
róla említést. A köznép körében a XVIII. század közepétől
kezdett terjedni. A fejfaállításban nagy változást II József
1781-ben kiadott türelmi rendelete hozott, ami kimondta,
hogy bármilyen vallású ember bármilyen sírjelet állíttathasson a sírjára. Ekkor kezdődött el a fejfakultusz, főleg a protestáns vidékeken. Elsősorban reformátusok és unitáriusok kezdték használni ezt a fajta sírjelet. A fejfák virágkorukat az
1867-es kiegyezés után élték, a nemzeti díszítőművészettel együtt. A két világháború közti időszakban a kultusz már hanyatlott, sok helyen felhagytak a díszes faragással, vagy magával a fejfaállítással. Sírjelként inkább a sírkövek kerültek előtérbe.
A kopjafa, mint sírjel, a kopjás temetéssel állt kapcsolatban. A vitézi pompával történő temetés során a harci eszközt, a zászlós kopját a sírba szúrták. A zászlós-kopjás temetés a középkorban általános volt a főurak, a harcos nomádok és a vitézi életmódot élő népek között. Magyarországon az első kopjás temetésre vonatkozó adat 1476-ból származik. A zászlós kopják, a
különböző harci jelvények, a díszes felvonulás a főrangúakat, nemeseket illette, nem pedig a köznépet. Ez a fajta temetési
ceremónia, vallási hovatartozástól függetlenül alakult ki. Tehát egy protestáns főúri temetés nem különbözött egy katolikus
főúri temetéstől. A kopja fontos kelléke volt a rangos nemesi családok temetkezési szokásainak – a vitézi életet szimbolizálta. A temetési pompa részeként sírjel
melléklet volt, de nem volt önálló sírjel. Ha a temetés templomban történt, akkor
a temetés végén az epithaphium mellé akasztották a templom falára. A kopja,
mint harci eszköz, sírjelfunkciót is betöltött a XVI. századtól végvári vitézek körében. Ha egy katona meghalt a csatamezőn, akkor a társai a temetése után a
fegyverét, a kopjáját szúrták a sírba. Ez a szokás széles körben volt elterjedt a katonáskodó népek körében. A török harcosok is így hantolták el társaikat. Erdélyben a székelység határőr feladatokat látott el, katonai faluközösségben élt. Temetésük vitézi pompával történt még abban az esetben is, ha a székely nem a csatamezőn esett el. A vitézi kor eltűnésével a vitézi temetési ceremónia is megszűnt. Csak bizonyos temetkezési szokásokban élt tovább néhány eleme.
Novák László Ferenc fejfakutató szerint – a fejfákat valamennyi variánsforma
tekintetbe vétele után – két nagy csoportba lehet sorolni. Az egyik az oszlop, a
másik a tábla alakú fejfák típusa. Mindkét típus tág keretek közt mozog. Novák
László besorolása alapján a gödöllői fejfák többsége a táblás fejfák típusába tartozott. Ezen belül is leginkább az antropomorf, tehát emberi alakra hasonlító fejfák voltak túlsúlyban. A táblás fejfák jelentős részét az oszlopos, tábla alakúak
alkotják. A tábla alakú fejfákat különböző vastagságú deszkákból, laposra vágott
fatörzsből készítették. Ezek kifejezetten egy nézetre szánt sírjelek voltak. Általában a szélüket díszítették. A fejfák végeit sok esetben, háromszög alakban zárták le. De jellemző volt, hogy csúcsára tulipándíszt faragtak. A gödöllői fejfáknál is előfordult a csúcsos végződés, de emellett megtalálható volt a tulipán és a fejet
szimbolizáló kör alakú végződés is.
A fejfa elnevezés leginkább a halott fejével állt kapcsolatban, mert annak feje fölé helyezték el. Ezért volt jellegzetes elnevezése a „főtől való fa”. A fejfákat általában olyan keményfából faragták, amelyek képesek voltak ellenállni az időjárás viszontagságainak. Gyakori volt, hogy az emberek még életükben kiválasztották azt a
fát, melyből a fejfát óhajtották maguknak. A fejfák faragásával leginkább
ácsok, bognárok, asztalosok és paraszt specialisták foglalkoztak. Szerszámaik
egyszerűek voltak, olykor csak fejszét, bárdot, kézivonót és vésőt használtak. A
faragó, a szerszámok, és a megmunkálandó anyag azonossága eredményezte,
hogy ugyanazok a motívumok kerültek fel a fejfákra, mint a mestergerendákra,
kapukra és ládákra. Olyan ősrégi jelek jelentek meg a megfaragandó területen,
mint pl. a napszimbólum, ami más népeknél is megszokott volt. Az alkalmazott
motívumok fő tulajdonsága, hogy időtállóak. Minden falunak meg voltak a jellegzetes fejfái. De így is voltak olyan formajegyek, melyek egy-egy tájegység
jellegzetes típusaiba sorolták ezeket. Azonban gyakori jelenség, hogy a fejfák
nem egységesek egy temetőn belül sem. Ennek több oka is lehet. Az egyik,
hogy változott az ízlés. Általában a fejfák motívumaikban egyszerűsödtek. Régebben díszesebbeket faragtak. A változás másik oka az egyéni ízlésben keresendő. Sok településen külön erre a munkára specializálódott faragók kezdtek
dolgozni, akiknek már egyéni stílusuk volt. A hagyományos formák keretein
belül különböző variációk jöttek létre. Egyes temetőkben sajátos, helyi jellegű
stílus alakult ki. A változás harmadik oka pedig az idegenből jött hatás lehet. A
faluba újonnan betelepülők hozták magukkal a saját elemeiket, amelyek új variációk kialakulásához vezettek. A különböző fejfatípusok minden eltérésük ellenére megegyeztek abban, hogy a különböző részeiket az emberi testrész elnevezéseivel illették. Láb, törzs, váll, nyak, eresz, homlok, vagy fej. A lábrész a fejfa egyharmada, ami a földbe került. Ezt követte a törzs, melyre a feliratot vésték. Majd következett a váll és a nyak. A fejfa záró elemét pedig fejnek hívták. Bizonyos
esetekben ide kerülhetett a fejfavirág. A fejfa különböző részeinek elnevezése utal a fejfák antropomorf jellegére is. A fejfák
vastagságuk és magasságuk szerint is nagy változatosságot mutattak. Magasságuk a föld fölött általában 1-1,5 méter közt
mozgott, de előfordulhattak bizonyos vidékeken a 2-3 méteresek is. Szélességük is településenként változott, 8-10 cm-től
40-45 cm-ig terjedt. Vastagságuk 2,5 és 12 cm közt mozgott, a deszkaszerűtől a gerendavastagig változott. A fejfa egy-egy
falun belül jelölhette a halott korát is. Az öregek általában vastagabb, míg a fiatalok egész vékony fejfát kaptak a sírjukra.
(folytatjuk)
Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Szebb környezet
Az elmúlt napokban fejeződött be a
Gödöllői Evangélikus Egyházközség
Petőfi téri templomának felújítása. A
munkálatok az épület homlokzatának
rendbetételére korlátozódtak, a festés
révén pedig újra régi fényében tündököl a templom.
A beruházás összes költsége 7,3
millió forintot emésztett fel, amihez
másfél millió forintot önerőből, 3,8
millió forintot pedig egyházmegyei
forrásból teremtettek elő. Az önkormányzat a munkálatokat kétmillió forinttal támogatta az általános tartalék
terhére.

Szent Imre herceg emlékezete

1000 éve született
November ötödikén, Imre napon államalapító királyunk fiára, Szent Imre hercegre emlékezünk. Az idei esztendőben ünnepe különös jelentőséget kapott, hiszen születésének 1000. évfordulóját is
ünnepeljük.
Szent Istvánnak, a magyarok első
királyának és feleségének, Boldog
Gizellának a hagyomány szerint
több gyermeke volt. A Képes Krónika is több fiúról tesz említést. A
gyermekek azonban nagyobbrészt
már kiskorukban meghaltak, nevét
is csak kettőnek, Ottónak és Imrének ismerjük. Imre a Pray György
és Katona István jezsuita történetírók által említett régi breviáriumok
szerint 24 éves korában halt meg
1031-ben, s így születési idejét
1007-re teszik.
A trónörökös nevelésére rendkívül nagy gondot fordítottak. Első
nevelői a szülei voltak, majd 1015től Szent Gellért bencés szerzetes
irányítása mellett tanult. Talán ebben az időben esett meg vele az a
történet, amelyet a legendaíró elbeszél. Imre herceg egy szolga kíséretében egy alkalommal a veszprémi
Szent György-templomban időzött,
s ,,ottan imádságnak adván magát
szívében elmélkedék, mi legyen... a
legkedvesebb áldozat, amelyet Istennek fölajánlhatna. Hirtelen nagy
tündöklésű világosság körülfénylette az egyháznak minden helyeit...
s isteni szózat hallatszik: Felette dicséretes a szüzesség; kívánatos kívánom én, te elmédnek és testednek
szüzességét, ezt ajánld nékem, eme
szándékodban mindvégig megállj!“
– Imre válasza: ,,Úr Isten, Te ki
vagy mind az egész világnak gondviselője és az emberi erőtlenségnek
segítője, ki elragadod a fejedelmek
lelkét, aki rettenetes vagy a földnek
királyai előtt, végezd el kedvedet
bennem.“ Imre herceg egész életében nem árulta el szívének ezt a titkát, s szolgájának is hallgatást parancsolt. Föltehető, hogy akkor még
életben volt valamelyik bátyja, s így
szabadon követhette szíve sugallatát. Mindig igyekezett tanítója, Gellért püspök nyomdokain járni, de
ezután még jobban Isten felé fordult. Ezt támasztják alá azok a sorok is, mely szerint ,,boldog Imre
megelégedvén kevés alvással, minden éjszakákon, mikor is már mindenek ágyra vetették magukat és
előtte, miképpen királyi magzathoz
illik, két gyertyatartó világított, ő
Istennek zsoltárokat énekelve virrasztott, és mindegyik zsoltár végezetén szívének töredelmével Istennek bocsánatát kérte.”
Mivel István Imrét jelölte ki
utódául, a nemzete jövőjéért annyira aggódó király gondosan fölkészítette őt az uralkodói feladatokra.

A gödöllői
Szent Imre szobor

Legfontosabb gondolatait az Intelmekben foglalta össze, melyeben
egy XI. századi történetíró szerint
„híven és nyájasan intőleg szól hozzá, oktatván, hogy tartsa tiszteletben a püspökök méltóságát, szeresse az országnagyokat és vitézeket,
szolgáltasson igazságot, ügyeljen
minden tettében a türelemre, tanács
nélkül semmit se tegyen, őseit szüntelenül szeme előtt tartsa és példa
gyanánt vegye, az imádkozás kötelességét teljesítse, a kegyességet és
irgalmat a többi erényekkel együtt
gyakorolja.“
Imrétől, mint jövendő uralkodótól, elvárták, hogy rangjának megfelelő házasságot kössön, s biztosítsa a dinasztia fennmaradását utódaiban. A hagyomány három királyi
családot említ, amelyből feleséget
vehetett: a lengyelt, a horvátot és a
görögöt. Így pontosan nem tudjuk
megállapítani feleségének kilétét,
csak annyi bizonyos, hogy szűzi házasságban éltek egymással.
István hatalmának és tekintélyének tetőpontján (1031-ben) Székesfehérvárott koronázásra készült.
Egyetlen életben maradt fiát akarta
megkoronáztatni. Ekkor jött a szomorú hír: Imre herceget vadászat
közben egy földühödött vadkan halálra sebezte, és 1031. szeptember
2-án meghalt. Mivel a herceg fő vadászóhelye a fennmaradt források
szerint a XI. században a bihari Igfon erdő volt, az erdőhöz vezető
völgy bejárónál épült fel az Árpádkorban a Szent Imre-apátság, talán
már a XI-XII. század fordulóján. Ha
figyelembe vesszük, hogy a középkorban általános volt, hogy a halála
helyén tiszteletére monostort emeltek, valószínű, a hegyközszentimrei
alapítással azt a helyet jelölték meg,
ahol a herceg meghalt.
Szent László király Szent Imrét
atyjával, Istvánnal, és nevelőjével,
Gellért püspökkel 1083-ban az ország főpapjai és világi nagyjai jelenlétében oltárra emeltette (ez felelt meg akkor a szentté avatásnak).
Azóta példaképe a magyarságnak,
elsősorban a magyar ifjúságnak.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A régész síri titka
A fél világot beutazza Philipp
Vandenberg A Golgota-akta című regényében a főhős, Gregor Gropius professzor. Eleinte annak érdekében, hogy még
a gyanú árnyékát is elhárítsa
magától. Majd egyre jobban
belebonyolódik az egymással
összefüggő, egymásból következő rejtélyes ügyek szövevényébe.
Tekintélyes orvos egy müncheni klinikán, szervátültetéssel foglalkozik.
És egy sikeres májátültetés után alig
néhány perc telik el, még kifújni magát
sem volt ideje, mikor meghal a betege.
Nem akarja elhinni: mint máskor se,
most se hibázott. Hamar kiderül, hogy
nem is a műtéttel volt a baj. A klinikára
érkezett, beültetésre szánt májat már
előzőleg megmérgezték. Rovarirtószert
fecskendeztek belé.
Az illegális szervkereskedelemhez
vezetnek a szálak. A professzor kénytelen rájönni, hogy egyik orvostársa a
klinikán szoros kapcsolatban áll a
nemzetközi szervmaffiával. De hát az
eladandó szervek megmérgezése
miért lenne a maffia érdeke? Egyre

több, a müncheni mérgezéshez hasonló eset történik. Ennek hátterében
valaki másoknak kell állniuk.
A Münchenben elhunyt beteg Arnold Schlesinger régész volt. A Közel-Keleten folytatott ásatásokat. A
felesége úgy tudta, hogy autóbaleset
következtében sérült meg olyan végzetesen a mája, hogy másikra szorult.
Ám kiderül: nem autóbalesetet szenvedett, hanem robbantás áldozata
lett. A Közel-Keleten „mindennaposak” a robbantások. De ez esetben
mintha éppen ellene irányult volna a
merénylet. Kik és miért akarták eltenni láb alól? Milyen titkok birtokába jutott?
A szakmai hagyatéka után nagy az
érdeklődés. Jelentkezik a berlini múzeum munkatársa. Megjelenik Torinóból egy hölgy, egy ottani profeszszor küldte, akivel Schlesinger DNS
vizsgálatot végeztetett az egyik felfedezésével kapcsolatban. A torinói
professzor nemsokára halott. Megölnek egy jeruzsálemi régésznőt is, aki
Schlesinger munkatársa volt.
Gropius egyre inkább érzi egy láthatatlan szervezet jelenlétét. Amely
mindenről tud. Neki is minden lépését

Kodályra emlékeznek a szimfonikusok

Psalmus Hungaricus
A Szent István Egyetem aulájában ad nagyszabású hangversenyt a Gödöllői Szimfonikus Zenekar november 25én. A koncerten, melyen a
Nemzeti Énekkar és a Frédéric Chopin Zeneiskola
Gyermekkórusa is részt vesz,
Kodály Zoltán művei csendülnek fel.
Hagyomány, hogy a városi szimfonikusok ősszel az egyetemen adnak
koncertet, az ideinek azonban különleges apropót ad, hogy ezzel
kívánnak tisztelegni Kodály Zoltán
előtt, akinek idén születésének
125., halálának pedig 40. évfordulójára emlékezünk.
A koncertről Lázár Attilával, a zenekar ügyvezetőjével beszélgettünk.

egyetemi koncert jó lehetőség,
hogy 7 év után újra előadhassuk a
Psalmus Hungaricust.
– Miért pont erre a műre esett a
választásuk?
– Úgy gondoltuk, ez a zeneszerző
egyik legjelentősebb alkotása, s e
mellett nagy művészi összefogást is
igényel, hiszen a szimfonikusok
mellett tenor szólista, hatvan tagú
nagy énekkar, valamint 40 fős gyermekkórus is szerepel a műben.
Koncertünkön részletek hangzanak
el továbbá a Háry Jánosból, ami ma
is az egyik legnépszerűbb Kodály
mű. Ezt azért választottuk, hogy a
közönség a népi motívumokból is
ízelítőt kapjon, és hasonló okokból
tűztük műsorra a Magyar rondót is.
Két átiratot is hallhatunk a hangversenyen: az Adagio és az Epigrammák előadásával a városunkban élő

ismeri. Elrabolják, s már-már biztos lehet benne, hogy számára is elérkezett a
vég. Aztán mégis elengedik, kábult állapotban ébred valahol a mezőn Olaszországban. Később autóval arra haladva Francescával, a torinói hölggyel,
akivel egyre közelebb kerülnek egymáshoz, kutatni kezdik a vidéket. Magányos, különös berendezésű házra találnak. Egy számítógép is van ott. S a
jelszó, melyre megnyílik, a talányos
három betű, ami mindegyre felbukkan
a legkülönbözőbb helyzetekben: IND.
Egy, a barcelonai kikötőben horgonyzó hajó kínálja a megoldást…
(Philipp Vandenberg: A Golgota-akta)
-nádés helyszín a közös munkára. Ez
utóbbi az egyetem felújítása miatt
veszélyben forgott, de mivel ez a
munka még nem kezdődött el, meg
tudjuk tartani a koncertet. Ami szintén nagy öröm számunkra, hogy a
gyermekkórus is fellép velünk. Ők
nagyon sokat dolgoztak az idén,
többek között a MÁV szimfonikusokkal a Művészetek Palotájában
Orff: Carmina burana c. művében,
Gödöllőn pedig közreműködtek a
Máté Passióban, a Háry Jánosban és
most a Psalmusban is énekelnek.
Ezért a gyermekkórus életében kiemelkedő az idei esztendő, hiszen
most különösen sok feladatot kaptak.
– Megszokhatta már a közönség,
hogy a nagy koncerteken mindig
más áll a karmesteri pódiumon.
Az idén ki lesz a dirigens?
– Mivel zenekarunknak jelenleg
nincs vezető karmestere, ezért minden produkcióra mást kérünk fel.
Az idén Csurgó Tamás vezényletével állunk színpadra. Ő is gödöllői, és a szintén városunkban élő

FELHÍVÁS

– Nem ez az első Kodály évfordulós rendezvényünk, hiszen nemrég gyermekek részére adtunk két
nagy sikerű koncertet a Petőfi Sándor Művelődési Központban, amelyen a Háry Jánosból hallhattak részleteket. A mostani rendezvény azonban elsősorban már a felnőtt közönségnek szól. A hagyományos őszi

kiváló szólisták is lehetőséghez jutnak.
– Lassan az is hagyomány, hogy a
Nemzeti Énekkarral lépnek fel.
– Ez a harmadik közös produkciónk. Két éve Brahms Német requiemjét adtunk elő, tavaly pedig
Beethoven IX. szimfóniáját. Jó,
hogy az idén is van méltó esemény

Gál Tamás tanítványa volt. Csurgó
Tamásnak köszönhetjük többek
között a Nemzeti Énekkarral kialakult gyümölcsöző kapcsolatot. Az
elmúlt években már több koncertet
dirigált Tamás zenekarunk élén.
Közös munkánk eredményét tehát
ismét láthatja, hallhatja a közönség
november 25-én.
-jk-

Gödöllő Város Önkormányzatának 12. sz. rendelete – a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről – értelmében 2008. január 22-én, a MAGYAR KULTÚRA Napján
szeretnénk átadni a GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT.
„A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJBAN egy személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy legfeljebb két személy részesíthető".
Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával segítse a bizottság döntést előkészítő
munkáját.A javaslatokat a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési
és Sport Irodájára szíveskedjenek megküldeni.
HATÁRIDŐ: 2007. NOVEMBER 26.
Guba Lajos, a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság Elnöke
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Ajánló

A Gödöllői Petőfi Sándor
Művelődési Központ
tisztelettel meghívja Önt
2007. NOVEMBER 10-ÉN
17 ÓRÁRA

A GÖMB
(Gödöllői
Művészbarátok)

MADÁRTÁVLAT
című csoportos kiállításának
megnyitójára
A kiállítást megnyitja:
Juniki Spartakus hegedűművész
A megnyitón Bali János
kompozíciója hangzik el
Rendezők:
Rehák Júlia, Papp Edina, Szinva
Pál, Seres Imre, Bátki Margit

A Frédéric Chopin
Zeneiskola
programja

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
TOVÁBBRA IS LÁTOGATHATÓ A GIM-HÁZBAN„VIZI-KERT“
CÍMŰ CSOPORTOS KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS
Kiállító művészek: Anti Szabó János képzőművész, Bikácsi Daniella Munkácsy-díjas festőművész, Bódis Erzsébet textilművész, Farkas Éva kárpitművész, F. Orosz Sára keramikusművész, Gulyás Éva textilművész, Háger
Ritta Kossuth-díjas textilművész, Karsai Zsófia keramikusművész, Katona
Szabó Erzsébet Ferenczy Noémi-díjas textilművész, Kiss Miklós grafikusművész, Kodolányi László szobrászművész, Kováts Albert festőművész, Kun
Éva Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész, Orosz István Munkácsy-díjas
grafikusművész, Érdemes Művész, Pannonhalmi Zsuzsa Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész, Polgár Rózsa Kossuth-díjas textilművész, Remsey
Flóra kárpitművész, Sigmond Géza üvegtervező művész, Smetana Ágnes Ferenczy Noémi-díjas üvegtervező művész, Solti Gizella Kossuth-díjas textilművész, Szuppán Irén Munkácsy-díjas textilművész,
Érdemes és Kiváló Művész
A kiállítás megtekinthető: 2007. december 16-ig, szombat és vasárnap 14
órától 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is!
GIM-HÁZ, Gödöllő, Körösfői utca 15-17. Tel/fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu

Téli nyitva tartás a
Gödöllői Királyi
Kastélyban
Novembertől téli nyitva tartás szerint várja a látogatókat
a Gödöllői Királyi Kastély!
Keddtől vasárnapig 10-17 óra között tekinthetők meg az állandó kiállítások és a barokk színház. Pénztárzárás 16 órakor.
Hétfőn csak 11 és 14.30-kor, tárlatvezetéssel látogatható a kastély.
A csoportokat előzetes bejelentés alapján más időpontban is fogadják.

November 9., péntek, 18 óra
A New York-i Metropolitan Opera
– II. rész – dr. Farkas Iván előadása
November 13., kedd, 17 óra
Kodály emlékhangverseny és Szekeres Erzsébet kiállításának megnyitója. Közreműködnek: Maczkó
Mária és a zeneiskola növendékei
November 14., szerda, 17.30
Bartek Zsolt növendékeinek hangversenye (klarinét, furulya)

A GÖDÖLLŐIEK VÁLTOZATLANUL 50%-OS
KEDVEZMÉNNYEL NÉZHETIK MEG A KIÁLLÍTÁSOKAT.

November 15., csütörtök, 17 óra
Országos versenyre készülő és
„B” tagozatos növendékek hangversenye – a vonós tanszak rendezvénye

További információ:
www.kiralyikastely.hu

November 16., péntek, 17 óra
Oláh Márton növendékeinek
hangversenye (klarinét, furulya)

AJÁNLÓ AZ ÚJ SZERZEMÉNYEK A 30 ÉVES
GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUMBAN
2005-2007 CÍMŰ KIÁLLÍTÁSBÓL:
– Molnár-Bagley Emőke Pápua Új-Guinea-i
néprajzi anyaga
– a Körösfői-Kriesch Aladár-tanítvány Leszkovszky
György festőművész hagyatéka
– Nagy Sándor gazdag levelezése
– válogatás egy 800 darabos gödöllői
képeslap-gyűjteményből
Gödöllői Városi Múzeum2100 Gödöllő
Szabadság tér 5., tel.: 422-003, 421-997
godolloi.muzeum@vnet.hu
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Élő–Világ

HEROSZ

Kertész leszek...

Vigyél haza!

Tüzes színek a kertjeinkben

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592
Ajándék kiscicák:
30/402-8898, 28/432-487

www.poraz.hu

3 hónapos labrador keverék szukák

2 éves keverék szuka

2 hónapos keverék szuka

Talált kutya. 7 éves beagle szuka

2 hónapos keverékek

A kertben az egyik legszebb évszak az ősz. A sárga, narancs,
piros vagy lila színekben pompázó levek mellett még nyílnak
a virágok, soha nem látott pompába öltöztetve ágyásainkat.
Hogyan érhetjük el, hogy a tél
beköszönte előtt még egyszer
csodás kertünk legyen? Ebben
szeretnénk segítséget nyújtani,
de további információkat találhatnak a www.fenyveskerteszet.hu oldalon is.
Az őszi színpompa egyszerű biokémiai körforgás eredménye. A klorofill lebomlik alkotórészeire. A levélben visszamarad a karotin, mely sárga és narancs átváltozást eredményez, vagy a nitrogén újrafelhasználásakor egyes cserjékben sötétpiros pigment képződik.
A csodás őszi színekhez nem elég
a megfelelő fajtákat ültetnünk, mert a
talaj minősége és a növény helye is
nagymértékben befolyásolja az indián nyarunk intenzitását. A félárnyékos és árnyékos helyeken, nedves és
tápanyagban gazdag talajon igencsak
silányra sikeredhet a mutatvány. Az
intenzív színek eléréséhez az év második felétől takarékosan kell trágyáznunk, és a hűvösebb idő bekö-

Állati dolgok

Téli álom a zord idők átvészelésére
Az állatok jó része a környezetében
beálló kedvezőtlen változásokat úgy
„vészeli át“, hogy elvándorol egy
másik, számára megfelelő területre.
Az esetek többségében a szezonális
táplálék-, esetleg vízhiány a legfőbb
oka annak, hogy az állatok elhagyják
megszokott élőhelyüket. A vándorlás ezekben az esetekben tehát
nem más, mint „futás a
túlélésért“. Az állatok
másik része, például a
hüllők, kétéltűek vagy
több emlősfaj, viszont
úgy éli túl a táplálékszegény, sokszor zord
időszakot, hogy téli álmot alszik.
A téli álomnak több
módja ismert: egyesek
csak napokat-heteket
szenderegnek, mások
hosszú hónapokat töltenek álomba merülve.
A mókusok például
nem alszanak igazi téli
álmot, bár időnként
több napig is szunyókálnak. Az ürgék, a pelék, a sünök
vagy a denevérek viszont hónapokra
mély álomba zuhannak. Ezt nevezzük hibernálódásnak. Ez az állapot
nem olyan, mint amilyen a mi alvásunk: nem riadnak fel ugyanis a zajokra, és szervezetük is másként működik – mintha halottak lennének...

Az állatok már nyár végétől készülnek a hidegre, egyre több táplálékot vesznek magukhoz, és a tél elejére szép gömbölyűre hizlalják magukat. Ezekből a zsírpárnákból élnek
aztán tavaszig. Lötyög is a bőr rajtuk,
amikor felébrednek! A hosszú alvás-

hoz megfelelő rejtekhelyet: barlangot, odút, föld alatti vackot keresnek,
ahol a nagy hidegben is fagypont fölött van a hőmérséklet. Azért is kell
jól elbújniuk, mert szunyókálás közben könnyebben válhatnak a ragadozók prédájává, mint amikor ébren
vannak. Miután megvan a tökéletes

búvóhely, a hibernálódó állatok takarékos üzemmódra kapcsolnak.
Ahhoz, hogy járni, szaladni, vadászni tudjanak, az állatoknak is
energiára van szükségük. Ezt az energiát az elfogyasztott táplálékból szerzik be. Mivel télen nincsenek rovarok, zöldellő növények,
termések, csak a felhalmozott zsírrétegből jutnak energiához. Ha viszont télen is olyan
éberek lennének, mint
nyáron, zsírtartalékuk
nem fedezné az energiaszükségletüket. Hogy
a zsírréteg kitartson tavaszig, igyekeznek minél kevesebb energiát
felhasználni.
Testhőmérsékletüket
ezért majdnem a környezet hőmérsékletére
csökkentik, szívverésüket és légzésüket pedig
lelassítják. A sün szíve
normál körülmények
között percenként 190et dobban, hibernált állapotban viszont csupán húszat, testhőmérséklete pedig 37–39 Celsiusfokról tízre csökken.
A közhiedelemmel ellentétben a
barnamedve nem hibernálódik. Bár
táplálékot nem vesz magához, és
szívverését is jelentősen lelassítja,
testének hőmérséklete nem csökken.
A nyugalmi állapotból könnyen fel is
ébreszthető.
Hazánkban (is) egyre gyakoribb az
enyhe tél. Ez azonban veszélyes lehet
a téli álmot alvókra, ugyanis szervezetük nem tud alkalmazkodni az enyhe időjáráshoz, és így ébren próbálják átvészelni a telet. Sajnos azonban
táplálék hiányában nem jutnak eleséghez, és éhen halhatnak.
A tavalyi évben rengeteg sün esett
áldozatul az enyhe télnek. Ilyenkor
sokat segíthetünk mi is. Keressük fel
a hozzánk legközelebb eső állatvédő
szervezet, és kérjünk tanácsot tőlük,
mit tegyünk.
Esetleg nem árt ha kertünkben néhány finom falattal segítjük az áttelelésüket.

szöntétől az öntözést is vissza kell
fognunk. A legszebb és leghosszabb
színeződést e szabályok betartása
mellett is a széltől védett, napos
ágyásokban érhetjük el.
Az őszi ágyások kialakítása, a növények megfelelő kombinációja nem
jelenthet problémát, hiszen az összes
évelő, cserje és fa meleg színekben
pompázó levelei tökéletesen illenek
egymáshoz.
A tüzes színeket egy-egy örökzöld
kiemeli és erősíti. Az őszi ágyásokban szívesen látott vendég a fenyők,
a tuják és borókák mellett a puszpáng
és a babérmeggy is. A sárgával színezett levelű örökzöldek még különlegesebbé tehetik az összképet. A magyal, a borostyán és a babérsom sárga-tarka levelei mellett a pirosra színeződő növények csodás látványt
nyújtanak. Egyes örökzöldek is színeződnek, így a fehér-tarka levelű
Emerald Gaiety kúszó kecskerágó levélszélei rózsaszínre változnak, majd
tavasszal ismét visszanyerik eredeti
színüket. De ugyanígy tesz az ősszel
bíborban pompázó japán szentfa is.
Szívesen ültetnénk
sárgára színesedő lombú növényeket? A legtöbb kertben fellelhető
hárs, nyír és gyertyán
mellett ültethetünk különleges
kacsurafát,
vagy aranysárga lombú
Aurea
magaskőrist,
esetleg csodás pennsylvaniai juhart. Az igazán
nagy kertekbe egy-egy
tölgyfa is elfér, melyek
barnás-sárga levelükkel
sokáig díszítenek. De
nem feledkezhetünk meg a tavasztól
őszig levelével díszítő árnyliliomról
sem, mert még egyszer a tél beállta
előtt aranysárgába öltözik.
A narancs és vörös színekben sosem lehet hiány. Az ecetfa és az ámb-

rafa lombköntöse a kárminpirostól a
sötétvörösig változik. A tűzvörös juhar és a japán juhar nemcsak kihajtáskor mutatja meg pompás színeit,
de ősszel parázsló ruhát ölt. A fanyarka tavasszal apró fehér virágaival,
majd ősszel hosszantartó, narancs

színeivel kápráztat el bennünket. A
vadszőlő pirosa a borostyán mélyzöldje mellett érvényesül igazán. Az
alacsonyabb cserjék között sincs hiány színekben, hiszen a szárazságot

kedvelő borbolya tüzes narancsa és a
madárbirs sárgás-pirosas lombja
gyönyörködtet bennünket. Szinte
minden kertben találhatunk somot. E
növények gyorsan növekednek, minden talajban jól érzik magukat, tavasszal virágaikkal őszszel narancsos vagy lilás
lombjukkal, télen színes
vesszőikkel kápráztatnak el. A már sokat emlegetett díszgyümölcsfák és -cserjék hálás növények, a kevés gondozást is meghálálják: tavasszal gyönyörű virágokat bontanak, ősszel
díszes terméseikkel és
narancsos-piros lombjukkal emelik kertünk
fényét. Vörös színeket
fedezhetünk fel néhány
évelő és fűféle őszi lombján is, így a
bőrlevél, a gólyaorr vagy a vesszős
köles is jól mutat a még virágzó krizantémek és rózsák mellett.
Igazi különlegességre vágyó kertészek szárnyas kecskerágót, kínai
lilabogyót vagy Raywood kőrist is
ültetnek. Ez utóbbi terjedelmes fává
nő az évek során, de püspöklila őszi
lombszíne kisebb kertekbe is vonzóvá teszi. A kínai lilabogyó narancsos lombja mellett jól érvényesülnek sötétlila termései, míg a
szárnyas kecskerágó erős pink őszi
lombja utolérhetetlen.
A kertbarátok minden ősszel remélik az időjárás kedvező közreműködését. Napsütéses, hűvös és
száraz idő esetén tökéletes lehet az
indián nyarunk.

Állatorvosi ügyelet
November 10-11.:
Elhagyott hat hónapos keverék kan kutyus jólelkű gazdát
keres. Érdeklődni lehet a
szerkesztőségben.

dr. Bucsy László
Tel.: 30/234-6116
Gödöllő, Blaháné út 55.

2007. november 8.

A héten több olvasónk által is
felvetett témakörrel foglalkozunk. Természetesen változatlanul várjuk észrevételeiket,
kérdéseiket, és témajavaslataikat a már jól ismert szolgálat@libori.hu illetve a Gödöllő,
Pf. 112. címekre.
Válás gyorsan és békésen
Sajnálatos tény, hogy néha elkerülhetetlen a házasság felbontása. Azonban nem minden esetben igaz az,
hogy csak körülményesen, lelkileg megtépázottan, és hosszú évek alatt lehet
házastársunktól „elválni”.
Amennyiben teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott a házasság, azt
a bíróság bármelyik fél kérelmére felbontja. A házastársak dönthetnek a
közös megegyezéssel történő bontóper mellett is. Ez a lehetőség a bírósági eljárást meggyorsítja, illetve
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biztosítja a felek számára, hogy a bíróság helyett a házastársak közösen döntenek a közös kiskorú gyermekkel és a
közös vagyonnal kapcsolatos kérdésekben.
Miről kell az egyezségben rendelkezni, ahhoz hogy azt a bíróság jóváhagyja? A közös gyermek melyik
szülőnél kerül elhelyezésre, a gyermektől külön élő szülő tartásdíj fizetési kötelezettségéről, a külön élő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartásról (láthatásról), a közös lakás használatáról, a házastársi közös vagyon
megosztásáról (kivéve az ingatlanon
fennálló közös tulajdon megszüntetése)
illetve a házastársi tartásról.
Amennyiben az egyezség a fenti
kérdésekről rendelkezik és az a kiskorú gyermek érdekeit, illetve a törvényt nem sérti, a bíróság az egyezséget jóváhagyja, és a házasságot felbontja. A házasság felbontására ebben az esetben már a második tárgyalás alkalmával sor kerülhet.
Amit nagyon fontos a megállapodás megkötésénél figyelembe venni,
hogy a bíróság által a házassági bontóperben jóváhagyott egyezséget a jóváhagyástól számított két éven be-

lül kizárólag abban az esetben lehet
megváltoztatni, ha az a felek közös kiskorú gyermekének érdekét szolgálja, illetve ha körülmények változása folytán
a korábbi megállapodás valamelyik fél
érdekét súlyosan sérti. Ezért nagyon
fontos, hogy a közösen kialakított
megegyezés mindkét fél tartós és jól
végiggondolt akaratát tükrözze!
Ki szeretnénk emelni, hogy érdemes a családjogban jártas szakember
segítségét kérni abban az esetben is,
amikor bármelyik fél valószínűnek tartja, hogy nem fog tudni házastársával
egyezséget kötni a válás során. Ilyen
esetekben a szakember a jogi háttér ismertetése után, az egyezség tervezetének elkészítésével, majd annak a felek
közötti leegyeztetésével hozzájárulhat,
hogy – a szinte reménytelennek tűnő
helyzetben – a házastársakat hozzásegítse az egyezség kialakításához. Természetesen ilyenkor az ügyvéd közvetít
is a házastársak között, így elkerülve azt,
hogy a felek között – akik érzelmileg
erősen befolyásolt állapotban nem tudják minden esetben tárgyilagosan szemlélni a helyzetüket – elmérgesedjen a viszony.
Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai

PARKOLÓHELY
BÉRLÉSI LEHETŐSÉG
A PIACI
MÉLYGARÁZSBAN!

MÁRTON NAPI LIBATOR, AZ ÚJBOR ÜNNEPE
NOVEMBER 10-ÉN ÉS 11-ÉN 10 ÓRÁTÓL
10.00: VENDÉGEK FOGADÁSA ágyas-pálinkával, szőlőlével, kemencében sült lángossal
10.00-tól 13.00-ig: A Polgár
Pannon Primőr borok és a
Neszmélyi Szöllősi Pincészet
újborainak kósto-lója
12.00: LOVASBEMUTATÓ
13.00: LIBATOROS EBÉD
14.30: LUDAS MATYI – a Budapesti Utcaszínház előadása
EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK:
kézműves foglalkozások, arcfestő, papírsárkánykészítés és eregetés,
„adj király katonát, másképpen“, régi idők körhintája,
kocsikázás, pónilovaglás, állatsimogató

BIZTONSÁGI
SZEMÉLLYEL ŐRZÖTT,
KAMERÁVAL
FELSZERELT, 24 ÓRA
HOZZÁFÉRHETŐSÉG,
KEDVEZŐ BÉRLETI DÍJ

TEL.: 06-30-503-0777

K ARÁCSONYI
„A RANYKAPU ”
VÁSÁR A PIACON

2007.
DECEMBER 1- TŐL
DECEMBER 24- IG
Várjuk az árusítók
jelentkezését a
06-28-422-019 vagy
06-30-503-0777-es
telefonon.

BELÉPŐJEGY:
BELÉPŐJEGY Felnőtteknek 4.900 Ft, gyerekeknek 2.900 Ft,
3 éves kor alatt a részvétel ingyenes!

ÜGYELETEK

ERZSÉBET-KATALIN BÁL
NOVEMBER 17., 19 ÓRÁTÓL

ORVOSI ÜGYELET

VENDÉGEK FOGADÁSA koktélokkal, 4 fogásos gálavacsora,
korlátlan italfogyasztás, röviditalok, sörök, borok és üdítők
Kiváló hangulatról a Deme zenekar gondoskodik.
SZTÁRVENDÉGEK: VARGA FERENC ÉS BALÁSSY BETTY
BELÉPŐJEGY: 8900 Ft/Fő

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS, ASZTALFOGLALÁS:
Telefon: 06 28/576-510
Mobil: 06 30/683-1213, 06 30/683-5341
E-mail: lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu

ELADÓ GÖDÖLLŐN, AZ EGYETEMI
LAKÓTELEPEN, TÉGLA ÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ.
FÖLDSZINTI, 52 NM-ES, 2 SZOBÁS,
ERKÉLYES, GÁZKONVEKTOROS,
FELÚJÍTÁSRA SZORULÓ.
TEL.: 20/423-7672 (ESTE)

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 5-12-ig: Egyetemi,
Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Nov. 12-19-ig: Máriabesnyői, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt.,
Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő,
Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
30/634-3723.

Geotermikus energiahasznosítás Gödöllőn

Recora-project
A RECORA projekt során elkészített három megvalósíthatósági tanulmány közül (a múlt
heti számban már bemutattuk
a komposztprizmákban keletkező hőmennyiség áramtermelésre fordításának vizsgálati eredményeit.) A második
tanulmány a Gödöllő térsége
alatt több ezer méter mélységben húzódó jelentős mennyiségű és magas hőfokú vízkészlet hőenergiájának felhasználási lehetőségeit vizsgálta.
Gödöllőn az Alsó-parkban lévő, még
az 1970-es évek elején fúrt termálkutat 2006-ban felújították. A B-74
jelzésű termálkút a miocén rétegből
1000 liter/perc vízhozam mellett
mintegy 1300 m mélységben 55-60
Cº-os hőmérsékletű termálvizet biztosít. A kitermelt víz igen magas oldott
anyagtartalommal rendelkezik, amely
a víz felhasználását (a vízkőkiválásra
történő erős hajlam miatt) megnehezíti, költségessé teheti, ezért a B-74es kút geotermikus hasznosításra nem
alkalmas, de egy gyógyászati célokat
is szolgáló termálfürdő létesítésére
megfelelő hátteret jelent.
Geotermikus energia hasznosítására legideálisabbak a koncentrált
energiahasznosító létesítmények, mint
például a távfűtőművel ellátott nagy
lakótelepek, közintézmények, ipari
létesítmények. Felmerült így a palotakerti lakótelep geotermális energiával
való fűtése. Ennek optimális hatásfokát korlátozza a korszerűtlen, egycsöves fűtési rendszer, aminek működtetéséhez 100/75 C-os termális hőlépcsőt kell biztosítani.
A földtani sajátságok ismeretében
készült tanulmányok szerint (Alsóparkban a jelenlegi B-74-es kút mellett fúrandó) az eocén-triász rétegig
lehatoló kúttal 3000-3200 méter
mélységből ca. 100 C-os, 1000-1400

l/perc vízhozamú termálvizet lehetne
kinyerni, ami kiváló lehetőséget biztosít geotermikus hőhasznosításra.
Ennek kihasználása esetén a már
meglévő fűtési rendszerhez kellene
illeszkednie a tervezett geotermikus
fűtési rendszernek, ami egy víztermelő kútból, gáztalanítóból, hőközpontokból, víztárolókból, visszasajtoló kútból, csővezetékekből, rendszer
automatikából állna.
A hőhasznosítás gazdaságossága
érdekében arra kell törekedni, hogy a
geotermikus energiatermelő kútból
kitermelhető energia minél nagyobb
hányada kerüljön felhasználásra. Ennek a feladatnak akkor lehet eleget
tenni, ha a felhasználás több lépcsőben valósul meg.
100 C-os víz, 1400 l/p vízhozam
esetén négy hőlépcsőben (100/75 C,
75/55 C, 55/40 C , 40/20 C) 2,44
;1,95; 1,47; illetve 1,95 MW teljesítmény érhető el, ami összességében
7,81 MW kihasználható teljesítményt
jelent.
Az 1. és 2. lépcsőben lakásfűtésre
hasznosítható hőteljesítmény 4,39
MW, amiből 2,44 MW-ot lehetne felhasználni az egycsöves fűtési rendszerhez, amivel a jelenleg felhasznált
gázenergia mennyisége 75 százalékkal lenne csökkenthető.
A harmadik lépcső hasznosításával
is egy jelentős méretű téli fürdő és
gyógyfürdő teljes medencevíz temperáló energiaigénye lenne biztosítható.
A negyedik hasznosítási hőlépcső
megvalósulása esetén, a kertészet
területén további 1,95 MW hőteljesítmény felhasználására nyílna lehetőség.
VÜSZI Kht.

10 Gödöllői Szolgálat
H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Iroda: 20/525-53-66
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

Nyitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig
K E D D EN N I N C S Ü G Y F É L F O G A D Á S
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-12 óráig

Lapzártánk: péntek

12 óra.

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

Hirdetés
ÁLLÁS
*Gödöllői étterembe takarítónőt keresünk. Tel.: 30/223-9801.
*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakács, konyhaikisegítő nő vagy férfi jelentkezését várjuk. Tel.: 30/9138769, hétfőtől péntekig 9-18 óráig.
*Gödöllő központjában lévő sörözőbe fiatal pultos-felszolgáló lányt keresünk.
Tel.: 70/312-59-65
*Munkatársak jelentkezését várjuk vagyonőr munkakör betöltésére.
Fényképes önéletrajzot a Gödöllő, 2101. Pf. 353.-ra kérjük.
*Gyakorlattal rendelkező eladó és pénztáros munkatársak jelentkezését várjuk
gödöllői ABC-be. Önéletrajzot a Gödöllő, 2101. Pf. 353.-ra kérjük küldeni.
*Gödöllői munkahelyre FÉMIPARBAN jártas, nem dohányzó munkatársat
keresünk. Tel: 20/802-1287
*Gödöllői cég kereskedelmi részlegének fejlesztéséhez, munkatársakat keres.
A jelentkezés feltétele minimum középfokú végzettség, jó kommunikációs és
problémamegoldó képesség, valamint informatikai ismeretek (nyomdaipari
terület, webfejlesztés). Jelentkezni a (28) 415-050-es telefonszámon lehet.
*Újonnan épült irodaházunkba keresünk agilis munkatársakat irodai munkára,
napi 8 órában havi 150 E Ft-ért. Tel: 30/611-0569
*Gödöllőről és vonzáskörzetéből keresünk fiatal, megbízható munkatársakat
összetett irodai feladatok elvégzésére, napi 8 órában, havi 140 E Ft-ért. Tel:
30/528-2972
*Középkorú hölgy bármilyen munkát elvállalna. (Kertgondozás, gyermekfelügyelet, nagytakarítás, idősek gondozása stb.) Referenciával. Tel: 30/3595-690
*NON STOP BÜFÉBE GÖDÖLLŐN SÜRGŐSEN PULTOS LÁNYT KERESÜNK. Tel:
20/5252-530

*BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT KERESÜNK, AZONNALI KEZDÉS! 3 műszak, 3050 % műszakpótlék, túlóra díj: hétközi 80%, hétvégi 100%, céges járat. Érd:
30/3037-902, Dózsa Gy. út 69. fszt. 4.
*A GÖDÖLLŐI PALAZZO PIZZÉRIA pizza futárt keres Érd.: 20-338-7225
*Virágkötőt keres gödöllői virágüzlet. Érd.: 70/4-519-502
*Számítógépes ismerettel rendelkező, nem dohányzó, női alkalmazottat keresünk zöldséges nagykereskedésünkbe eladói munkakörbe. Tel: 30/3044-161
*BRÓKER iroda pályázatot hirdet 3 fő részére kiemelt referensi munkakörbe.
Kellemes munkakörülmények, magas fizetés várja a kiválasztott jelentkezőket.
Tel: 30/620-6454
*Gödöllői gépírónő munkatársat keres régi ügyvédi iroda számítógép
használattal. Érd: 28/430-472 (9-16 h között)
*Üzemanyagtöltő állomásra –NEM DOHÁNYZÓ- pénztáros, valamint kútkezelő
munkatársak jelentkezését a 28/513-115 telefonszámon várjuk.
Foglalkoztatás váltott műszakban.
*Pénzügyi tevékenységre, kiemelt jövedelemmel keresünk érettségizett
munkatársakat. Mellékállás sem akadály. Tel: 30/447-6691
*Az AeroKid Sport Dance Klub tanárok, óvónők, edzők jelentkezését várja
sport-tánc foglalkozások vezetéséhez, gyermekek számára. A jelentkezők
képzésen vehetnek részt, mely után munkalehetőséget, csoportot biztosítunk.
Táncklubok, egyesületek jelentkezését is várjuk! 20-447-9342
aerokid@freemail.hu
*Gödöllőn bevezetett fodrászatba kozmetikus, masszőr, pedikűrös-manikűrös
munkatársat keresek! Tel: 20/9810-696
INGATLAN
*Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2
lakással sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm
duplakomfort. Lakások saját terasszal, külön közművel és 2 utcára nyíló
saját bejárattal rendelkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek, irodának
ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-392-3635
*Gödöllőn új ikerházi lakás I. osztályú kivitelben az egyetem mögötti
részen (Rónay György utcában) eladó. 1270 nm-es telken, egyenként
123nm-es laktérrel, 4 szoba+nappali, étkező, konyha, 2 fürdőszoba,
padlófűtéssel. Laktéren felül 20 nm-es garázs, 18nm-es terasz. Kandalló
lehetőség. Szocpol. felvehető. Iár: 29,5-32,9MFt. Tel.: 30/9328-578.
*ELADÓ II. EMELETI 1 SZOBÁS LAKÁS, GÖDÖLLŐN AZ ERZSÉBET
KÖRÚTON, 34 NM, FELÚJÍTOTT, DÉLI FEKVÉSŰ, EGYEDI VÍZÓRÁS. IÁR:
9,3 M FT TEL: 30/458-5504
*Szadán (Szada és Gödöllő határán) gyönyörű panorámás, csendes
utcában építési telek (tulajdonostól) eladó. 3 db egymás melletti,
egyenként 400 nöles, külön helyrajzi számmal, közműves (gáz a telek
előtt), egyben vagy külön-külön is eladó. tel. 20/536-3368
*SZADÁN építési telek 5 Mft-ért ELADÓ !!! GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT OTP mellett 20-772-2428 SZADA ÉS GÖDÖLLŐ legnagyobb telekválasztéka irodánkban! www.godolloihaz.hu
*GÖDÖLLŐN magasföldszintes 61m2-es 2 és félszobás nagy erkélyes
csendes parkra néző 2005-ben felújított lakás eladó. Mellette garázs bérleti lehetőség átvállalható! Iár: 14,2MFt 20-7722428
*GÖDÖLLŐN KERTVÁROS LEGSZEBB UTCÁJÁBAN CSALÁDI HÁZ
ELADÓ.Iár:20,9 M Ft GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT (20) 772-2429
www.godolloihaz.hu
*Veresegyházán újszerű 3 szoba+nappalis egyszintes családi ház
sűrgősen eladó.Iár:27,5MFt 20-772-2428
*GÖDÖLLŐN Kertvárosban két generációnak alkalmas téglaház sürgősen
eladó telekáron! Iár 13,9 MFt 20-7722428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
*SZADÁN ÚJÉPÍTÉSŰ 110NM-ES CSALÁDI HÁZ ÉV VÉGI ÁTADÁSSAL
ELADÓ Iár 22,5 Mft 20-772-2428
*SZADÁN ÚJÉPÍTÉSŰ 110NM-es garázzsal összeépített Ikerház ÉV VÉGI
ÁTADÁSSAL ELADÓ Iár 19,5 Mft 20-772-2428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
*SÜRGŐSEN ELADÓ CSALÁDI HÁZ GÖDÖLLŐN.Iár 16,5Mft 20-772-2428
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-Ambrus köz első emeleti kétszobás
erkélyes lakás 13,5 MFt
-Szt István téren 2 szobás erkélyes
felújított lakás 11,5 MFt.
-Blahán 1705 m2 telken 140 m2-es,
nappali + 4 szobás családi ház, masszív
szerkezetű, de felújítandó 19 MFt
-János u-ban első emeleti 2 szobás
erkélyes konvektoros lakás 12,9 MFt.
-Új építésű ikerház, nappali + 3
szobás, 488 m2 saját kerttel, garázzsal,
emeltszintű szerkezetkészen 26,7 MFt.
-Akácfa u-ban 1986m2 építési telek két
lakóház építhető 17 MFt.
-Királytelepen két utcára nyíló építési
telek széles utcafrontokkal, két
lakóház építhető 23,8 MFt.

*SZENT ISTVÁN TÉREN csendes erkélyes 2 szobás lakás eladó! Iár: 11,9
Mft 20-7722429
*ELADÓ 1,5 szobás TÉGLALAKÁS GÖDÖLLŐN a János utcában!
Konvektoros fűtés, alacsony közös költség. Iár 10,3 Mft 20-772-2428
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
*GÖDÖLLŐN 2000-BEN ÉPÜLT 3 SZOBA+NAPPALIS CSALÁDI HÁZ 1000es telken eladó Iár22,5 Mft 20-772-2429
*ELADÓ 1+2 FÉLSZOBÁS ERKÉLYES 64m2-es szép lakás GÖDÖLLŐ
központjában. Egyedi fűtésmérő Iár11,9 Mft 20-772-2429
*SÜRGŐSEN ELADÓ JÁNOS UTCAI FELÚJÍTOTT panorámás 59nm-es,jó
beosztású lakás! Ár:11,3Mft 20-772-2428
*FENYVESBEN ÚJÉPÍTÉSŰ 3 szoba+nappalis kulcsrakész igényes
kivitelezésű családi ház eladó Iár 33 Mft 20-7722429
*GÖDÖLLÖN Újfenyvesben 2,5 szoba + nappalis ikerház eladó. Iár 26,9
Mft ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZAK NAGY VÁLASZTÉKBAN IRODÁNKBAN!
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-772-2429
*Gödöllőn Királytelepen, rendezett utcában 2 és félszobás családi
ház,530 nm-es telken sürgősen eladó.I.ár:13,5M Ft 20-772-2429
*KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT, LAKÁSOKAT,
TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT az
OTP mellett – SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-772-2428 / 20-772-2429
www.godolloihaz.hu
*Eladó Gödöllő Petőfi tér 15/3 számú üzlethelyiség (28m2) NIKE bolt
mellett. Érd: 70/286-2939
*Patak téri garázssoron GARÁZS eladó. Tel: 70/250-0862
*Eladó Gödöllő központjában, Kertvárosra néző, panorámás 3. em. 2,5
szobás igényesen átalakított panellakás. Kő és laminált burkolat, új
nyílászárók, biztonsági bejárati ajtó, beépített konyhabútor, IKEA fürdőszoba. Iá: 14,9 M. Érd: 20/2610313
*VÁSÁROLNÉK ÜRES TELKET GÖDÖLLŐN. Tel: 70/639-4565
*Gödöllő Királytelepen 2003-ban épült 500 m2-es telken lévő 170 m2-es kétszintes ház (kétállású garázs, klíma, elektromos kapuk, ipari áram, üzlethelyiség,
Wellman konyhabútor) februári költözéssel eladó 36 M-ért. Tel: 28/410-921
*Eladó GARÁZS új építésű társasházban Szilhát utcai lottózó környékén, eladó
GARÁZSBEÁLLÓ a Remsey mélygarázsban. Érd: 30/201-7329
*Gödöllőn a Kossuth L. utcában 62 m2-es, nappali + háló 3. emeleti, erkélyes,
felújított lakás, (laminált parketta, stb.) eladó. Iá: 13,3 M. Érd: 30/500-7028
*HÉVÍZGYÖRKÖN eladó 2 teljesen külön bejáratú lakást magába foglaló
2001-ben épült családi ház, 700 m2-es 2 utcára nyíló telekkel. Iá: 16,8
M. Tel: 30/3166-891
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*HÉVÍZGYÖRKÖN 3 szoba összkomfortos családi ház melléképületekkel,
medencével sürgősen eladó. Iár: 13,9 M. Tel. 20/495-9447
*Sürgősen eladó Palotakerten 2 szobás 62 m2-es lakás 4. emeleten, jó
közlekedéssel. Iár: 11,4 M. Tel: 20/381-6226
*Gödöllő, János utcában eladó 1+2 félszobás, 2. emeleti, egyedi fűtéses
téglalakás 11,9 M-ért! Tel: 30/385-5569
*IKLADON 720 m2-es telken 100 m2-es, 4 szobás, emeletes, komfortos ház
melléképülettel, pincével, ipari árammal eladó. Tel: 28/414-559 (este)
*GARÁZS! a Kossuth-Remsey mélygarázsban 22 m2-es garázs 3,3 M-ért, a
János utcában 22 m2-es garázs 3 M-ért eladó. Tel: 20/446-7727
*CSALÁDI HÁZAK ÉPÍTÉSE, TERVEZÉSE Tel: 70/639-4565
*FÁCÁN soron eladó egy 80 m2-es felújított sorházi öröklakás. Iár: 26,5 MFt.
Érd: 30/9338-064
*Gödöllőn, a Szt. János utcában 64,5 m2-es, 2,5 szobás (külön bejáratú), erkélyes, egyedi cirkófűtéses, saját vízórás, alacsony rezsijű TÉGLA lakás eladó. Iá:
14,5 M.Tel: 30/461-4308
*Eladó János utcában 60nm-es felújított, erkélyes, konvektoros lakás. Iár:
11,9MFt. Tel.: 20/937-1881.
*ELADÓ GÖDÖLLŐN a Köztársaság út végén, fő úttól kezdődő erdő széléig
tartó 30 m széles, 347 m hosszú 10500 m2 FÖLDTERÜLET. Interspaartól 500
m-re. Iár: 10,5 M. Érd: 30/301-4765
*Gödöllőn a János utcában délnyugati fekvésű, jó állapotú, kétszobás, 2.
emeleti, parkettás, konvektoros, vízórás lakás saját tárolóval eladó. Iá: 11,4 M.
Tel: 30/350-4346
*Gödöllő belvárosában tágas 4 szobás, erkélyes lakás sürgősen eladó. Tel:
70/2780-583
*EGYSZOBÁS LAKÁS AZ AMBRUS Z. KÖZBEN ELADÓ. Tel: 20/9743-038
*Eladnám vagy elcserélném sürgősen Gödöllő, Béri Balogh Á. u. 11/2 szám
alatt lévő 82 nm-es lakásomat. 3 szobás, nappalis, konvektoros, parkettás,
erkélyes, különálló garázs, kis udvar, tetőtér beépíthető. Elcserélném második
emeletig, másfél szobásra. Érd.: 28/416-599, 20/238-1393.
*Eladó tulajdonostól egy 30 m2-es felújított, tehermentes, 2. emeleti
téglaépítésű garzonlakás Gödöllőn. Külön víz, gáz, villanyórával, központhoz
közeli csendes helyen. Iár: 9,5 M. Tel: 20/801-3851
*Gödöllőn, Blahán, Lázár V. utcában 158 m2-es családi ház eladó 38,9 M-ért.
(Borospince, öntözőrendszer, központi porszívó.) Lakást v. kisebb házat
beszámítok. T: 20/944-6755
*Gödöllőn, Rögesben, TESCO mögött 3 db építési telek 11800Ft/m2
irányáron, kedvező fizetési feltételekkel eladó! Tel: 20/252-0252
*Domonyvölgyben eladó horgásztóhoz közel 60 m2-es (nappali +2 szoba)
téglaépítésű, alápincézett nyaraló 900 m2-es kerttel. Villany, víz, fúrt kút van.
Iá: 6,3 M. Érd: Békési 30/954-9684
*Szadán eladó egy 94 m2-es kis családi ház, igényes belső kialakítással,
amerikai konyhás étkező, fa belső borítás, beépített tetőtér. Iár: 16,85 M. Tel:
Tóth Andrea 30-415-7665
*Vácszentlászlón eladó egy 65 m2-es, 2006-ban épült, 3 szobás, barátságos, jó
elosztású családi ház 1443 m2-es telekkel. Iár: 15 M Ft Tel.: Tóth Andrea 30-415-7665
*SÜRGŐS! Gödöllőn Kossuth utcában 54 m2-es kétszobás erkélyes földszinti,
3 éve teljes körűen felújított eladó. Iár: 13,1 M Ft Tel.: Tóth Andrea 30-415-7665

Hirdetés
*Sürgősen eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában egy parkra néző 4. em. 62 m2es 1+2 félszobás jó állapotú lakás. Iár: 13,2M. Tel.: Tóth Andrea 30-415-7665
*Sürgősen eladó Szadán egy részben felújított 2 szobás, 2 konyhás, 100 m2es családi ház frekventált helyen, 1800 m2-es rendezett kerttel. Iár: 15,5 M.
Tel.: 20-9530191, 20-3120227
*Eladó Gödöllő, Kazinczy körúton 2. emeleti 58 m2-es, erkélyes, konvektoros,
vízórás lakás új konyhabútorral. Iár: 12,7 M Ft. Érd: 20/495-3097
*Gödöllő egyik legszebb részén, BONCSOKBAN zártkert kis kőházzal eladó.
Könnyen megközelíthető. Villany a telek előtt. Eladási ár: 4 M. Érd: 30/9909094, 30/2668-032
*Gödöllőn, Tesco mellett, 1300 m2-es telken 110 m2-es összközműves családi ház eladó. Tel: 30/946-7702
*Gödöllőn, Tesco mellett, nagy értékű, nívós családi ház 2800 m2-es telekkel
eladó. Tel: 30/946-7702
*SZADÁN KÉTSZINTES (felújított) CSALÁDI HÁZ, MELLÉKÉPÜLETEKKEL (1
szobás komfortos házzal) ELADÓ. Iá: 25 M. Tel: 30/367-4800
*Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben csendes, nyugodt
környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.: 30/562-3475
*Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház melléképülettel,
kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal.
Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: 20/3135816, 30/562-3475
*Gödöllőn, Királytelepen 410 m2-es telken 2004-es építésű, 140 m2
alapterületű családi ház eladó (Fszt: előtér, nappali, konyha – étkező, kamra,
fürdőszoba. Em: 3 szoba, fürdőszoba, előtér és terasz, garázs.) Iár: 30,9 M.
Érd.: 20/569-4319
*Gödöllőn, Kazinczy lakótelepen jó állapotban lévő 4 em. házban 1. emeleti 64
m2-es lakás eladó! (Előszoba, konyha, WC, 2 szoba, erkély, a lakáshoz pince,
kisebb tároló is van. Iá: 12,7 M) Tel: 20/569-4319
*Gödöllőn a János utcában magasföldszinti, 60 nm-es felújított, világos, kétszobás nagykonyhás lakás új konyhabútorral 2008. júliusi kiköltözéssel vagy
tovább bérléssel tulajdonostól eladó. Iár: 13,8MFt. Tel.: 20/599-5569,
20/317-4323
*Panorámás, 1200 nm-es telek Gödöllő Erdőszél utcában, 23 m-es utcafronttal, víz, gáz, villany bekötve, eladó. Ár: 10,5 mFt. Tel.: 20/964- 1386.
*Palotakerten 2. em-i 64 m2-es liftes, teljes körűen felújított lakás eladó. Zárt
folyosó, parketta, kőburkolat, beépített konyhabútor gépekkel, gardrób, radiátor,
hőszigetelt nyílászárók, parapet ajtók, fürdőszoba. Iár: 13 M. Érd: 20/344-0499
*Gödöllőn eladó egy 140 m2-es 2002-ben igényesen épült két generációnak
alkalmas ház 1000 m2-es telekkel. Tel.: 30/924-6807
*Budapest XXII. ker-ben eladó egy 54 m2-es 2 szoba összkomfortos
téglaépítésű társasházi lakás garázzsal, tárolóval, parkosított udvarral.
Rendkívül alacsony rezsi, jó közlekedés. Ház, lakás csere is érdekel. Tel.:
30/924-6807.
*Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes családi ház két
fürdőszobával, nagy terasszal, garázzsal, 1000 m2-es telekkel, ásott kúttal,
kiváló közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807
*Gödöllőn a Gébics utcában (alvég) eladó egy 130nm-es családi ház, 609nm
telekkel. Kandalló, nagy nappali, 2 fürdőszoba. Tel.: 30-284-4278. Iár: 24 M.
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FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON ÉRTÉKELÉS,
TELJESKÖRŰ, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS
RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*Gödöllőn, a Rögesben 3 db építési telek
egymás mellett (1098 nm-es, 1166 nm-es,
1236 nm-es) eladó, 11000 Ft/nm fix áron.
Közmű az utcában, gázcsonk a telken.
Gödöllői cserelakás beszámítható.
*GÖDÖLLŐN, a Kossuth L. u. 1 sz.
alatt 33 nm-es, tetőtéri, egyedi fűtésű,
emeltszintű szerkezetkész lakás, kocsibeállóval SÜRGŐSEN eladó, (januári
átadás). Irányár: 11,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kossuth L. utca
(központban) 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, földszinti, igényesen felújított lakás
SÜRGŐSEN eladó. Irányár: 11,5 mFt.
*A Szabadság téren 59 nm-es, 2
szobás, második emeleti, loggiás
lakás kastélyra néző panorámával
eladó. Irányár: 10,5 mFt.
LAKÁSOK:
*A Máriabesnyő Lakóparkban 74 nmes, tetőtéri (nappali + 2 háló), 2005-ben
épült, igényes, padlófűtéses lakás,
tárolóval, garázzsal. Iá: 18.4 mFt.

* A Máriabesnyő Lakóparkban, erdő
mellett 69 nm-es, első emeleti (étkező
konyha, nappali + háló), 2002-ben
épült, igényes, erkélyes, padlófűtéses
lakás, tárolóval, saját parkolóval eladó.
Iá: 19.5 mFt.
*A Remsey körúton 68 nm-es, nappali+2
szobás, harmadik emeleti, felújított,
erkélyes lakás eladó. Irányár: 16,4 mFt.
*A Szent János utcában 42 nm-es, 1,5
szobás, magasföldszinti, felújított,
téglaépítésű, konvektoros, erkélyes
lakás eladó. Irányár: 11 mFt .
*A központban 72 nm-es, nappali+ 2
szobás, 2003-ban épült, első emeleti,
erkélyes lakás saját parkolóval eladó.
Irányár: 25,5 mFt.
*A Kertvárosban 70 nm-es, 3 szobás
sorházi lakás 650 nm-es gondozott
kerttel, pincével, 40 nm-es melléképülettel (vállalkozásra alkalmas)
eladó. Irányár: 25 mFt.
* A Paál László közben 1+ fél szobás+
étkezős, 51 nm-es, téglaépítésű,
gázkonvektoros, negyedik emeleti
lakás eladó. Iá: 12,4 mFt.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
erkélyes, 6. emeleti 2 éve felújított
lakás eladó. Iá: 12,4 mFt
*A Kossuth L. utcában 55 nm-es,
negyedik emeleti, 2 szobás, felújított
lakás,
egyedileg
szabályozható
távfűtéssel eladó. Irányár: 13 mFt
*Az Erzsébet királyné körúton 63 nm-es,
negyedik emeleti, 2 szobás, erkélyes,
felújított lakás eladó. Irányár: 12 mFt
*Az Erzsébet királyné körúton 63 nmes, harmadik emeleti, 2,5 szobás, erkélyes, lakás eladó. Irányár: 13,8 mFt.
*NAGYTARCSÁN a Petőfi Lakótelepen
új építésű, 3. emeleti lakások (padlástérrel) 52-107 nm-ig, 12,9 -15,9 mFt-ig.
márciusi átadással eladók.
*SZILASLIGETEN a Rózsakert Lakóparkban 216-270-nm lakóterületű, új
építésű, igényes sorházi lakások,
garázzsal 170 ezer FT/nm áron eladók.
* KISTARCSÁN az AUCHAN mellett
most épülő135 nm-es ikerházi lakás kb.
70 %-os készenléti állapotban 20 mFt ért eladó (kulcsrakészen. 28,6 mFt).
*VERESEGYHÁZON 2000-ben épült, 89
nm-es, nappali + 3 szobás sorházi lakás
364 nm-es előkerttel eladó. Iár: 21 mFt.
*CSÖMÖRÖN, 110 nm-es, nappali +2
szobás, földszinti sorházi lakás, 630
nm-es telekkel eladó. Irányár: 18 mFt.
ÚJ LAKÁSOK:
*A Fenyvesben 800 nm-es telken, új
építésű, 85 nm lakóterületű (tetőtér
beépíthető), 3 szobás, garázsos ikerházi lakás eladó. Irányár: 28,2 m Ft.
*A Fenyvesben 1268 nm-es telken, új
építésű 160 nm-es, garázsos ikerházi lakások októberi átadással eladók. Iá: 33 mFt.
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Hirdetés
*Eladó vagy társasházi lakásra cserélhető 2 szobás, felújított 1071 m2-es
parkosított telken lévő máriabesnyői családi ház. A ház alatt 20nm-es pince
található, 36nm-es dupla garázs van hozzá építve. Tömegközlekedés, bolt a
közelben. Iár: 17,5 M. Érd: 70-335-4835.
*Eladó lakás: Gödöllő Erzsébet krt., 55 m2, Kastélyparkra néző, 4. em. Tel.
30/516-9533
*Palotakerti, 1. emeleti, parkra néző, erkélyes, 2 szobás, teljesen felújított
lakás eladó. Nagyobb fürdőszoba zuhanyzóval és káddal. Új elektromos hálózat,
műa. vízcsövek. 13 Mft. 30/241-4489
*Szétköltözők! Monorerdei családi házért és gödöllői lakásért 31 M értékben
KERESÜNK Gödöllőn vagy vonzáskörzetében 2 generációs családi házat. Tel:
30/382-8490
*Gödöllőn a Királytelepen eladó 76 nm alapterületű, 2 szoba összkomfortos,
részben felújított családi ház garázzsal, kis pincerésszel, 986 nm-es gondozott
telekkel. Iá: 18,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Blahai részen, csendes környezetben KEDVEZŐ ÁRON eladó 1985ben épült, 100 nm alapterületű, 3 szintes családi ház, 1705 nm-es telekkel –
esetleges átalakításhoz szükséges építési engedéllyel –Iá: 19 mFt Tel.: 06-20919-4870
*Gödöllőn a Nagyfenyvesi részen barátságos környezetben eladó 2 lakásos
társasházban, 1994-ben épült 90 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás kétszintes lakás különálló garázzsal, melléképülettel, 516 nm-es saját
(sarok) telekrésszel. Iá: 24,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn az Antalhegyen 1000 nm-es panorámás, parkosított telken 2000ben épült, 120 nm lakóterű, nappali + 3 x fél szobás, 2 fürdőszobás, kétszintes
családi ház dupla gépkocsibeállóval. Iá: 35 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban teljesen felújított, 100 nm alapterületű, nappali + 2
szobás családi ház 740 nm-es telekkel. Iá: 27,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn 2006-ban épült, 136 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás kétszintes
ikerház-fél garázzsal, 300 nm-es saját telekrésszel. Iá: 25,5 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
*Gödöllőn a Kertváros egyik legkeresettebb utcájában 100 nm-es, 2 + fél
szobás családi ház 1000 nm-es, ősfás telekkel. Iá: 32 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Blahai dombon ikerház építésére is alkalmas, 2400 nm-es,
összközműves belterülei építési telek eladó. Iá: 16,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn az Egyetemnél eladó földszinti, 42 nm-es, 2 szobássá átalakított és
felújított egyedi fűtésű, téglaépítésű lakás saját pincével. Iá: 10,9 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
*Gödöllőn (Palotakerten) III. emeleti, 60 nm-es, 2 szobás erkélyes lakás.
Iá: 10,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

Kereskedelm i hirdetés felvétele az újságba a *

7%381-7694-es * telefonon.
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*Gödöllőn a Blahai részen 80 nm alapterületű, nappali + 2 szobás ÚJ ÉPÍTÉSŰ
ikerházi lakások garázzsal, egyenként 400 nm-es panorámás telekrésszel
2008. évi átadással leköthetők. Iá: 27 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Blahai részen 921 nm-es, 20 m széles utcafronttal, belterületi
építési telek eladó. Közművek az utcán. Iá: 11 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Zsámbokon 70 nm alapterületű, 3 szobás, kívül-belül teljesen felújított, nagyon jó állapotban lévő családi ház alápincézett melléképülettel, műhellyel, 1080
nm-es telekkel.. Iá: 15,7 mFt. Tel: 28/411-086
*Szadán 860 nm-es telken eladó új építésű, 100 nm lakóterű, nappali + 3
szobás, 2 fürdőszobás tetőteres családi ház garázzsal, nagy terasszal Iá: 22,5
mFt. (Szoc.pol felvehető). FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn az Antalhegyen 1029 nm-es, ikerház építésére is alkalmas,
panorámás, belterületi építési telek. Iá: 14 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Kerepesen a sportpálya közelében családi házas csendes környezetben eladó
677 nm-es belterületi építési telek, rajta egy 110 nm alapterületű egyszintes
családi ház kész alapjával (érvényes építési engedéllyel, tervrajzzal). Iá: 7,9
mFt. Érd.: 70/3225-239
*Gödöllőn a Blahai részen 2 lakásos társasház építésére is alkalmas, 1986 nmes, belterületi építési telek eladó. Víz bevezetve, villany, gáz, csatorna a telek
előtt. Érd:20/9194-870
*Gödöllőn az Irtványosban eladó egy 1014 nm és egy 1036 nm-es szántó
egyenként 700.000,-Ft-os irányáron. Tel. 20-919-4870
*Gödöllőn a Blahai-dombon, 860 nm-es, gyönyörűen parkosított,
örökzöldekkel beültetett panorámás telken, teljes berendezéssel együtt eladó
20 nm alapterületű (nappali, konyha, fürdőszoba, tetőtérben hálószoba),
hangulatos kialakítású nyaraló, tágas fedett terasszal, borospincével, kerti
grillezővel. Iá: 14,5 mFt. Érd.: 20/9194-870
ALBÉRLET
*Gödöllőn a Kertvárosban KIADÓ 140 nm-es, új építésű, nappali + 3 szobás,
színvonalas külső és belső kialakítású kétszintes ikerház-fél garázzsal (+
mosókonyha, gardrób, konyhai gépesítés, klíma, Internet), parkosított telekkel,
díszkerttel. Érd: 06-20/9194-870
*Gödöllőn a központban KIADÓ téglaépítésű, egyedi fűtésű, 69 nm-es, 3
szobás felújított erkélyes lakás. Tel: 20/919-4870 *Sürgősen kiadó Gödöllő
Palotakerten egy teljes körűen felújított 57 m2-es 2 szobás, erkélyes, 7.
emeleti lakás. 60 E Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució szükséges. Tel.: Tóth Andrea
30-415-7665
*Kiadó azonnal beköltözhető palotakerti 2 szobás lakás egyetemhez közel 45
E Ft/hó + rezsiért. Tel: 20/381-6226
*2 szobás, gázkonvektoros lakás kiadó. Bérleti Díj +rezsi +2 havi kaució. Tel:
30/943-2673 17 óra után.
*Gödöllőn, János utcában 2 szobás, szép állapotú, teljesen felszerelt, konvektoros fűtésű, 3. emeleti lakás kiadó. Érd: 30/6858-916, ojanos@mailbox.hu
*SZOBA KONYHA FÜRDŐSZOBÁVAL KIADÓ. Tel: 20/554-7905
*Egyetemtől 300 m-re 3 szobás lakás kiadó. Gázkonvektoros fűtésű. Érd:
30/250-4696
*Gödöllőn, Palotakerten 2 szobás felújított lakás hosszútávra kiadó! Tel:
30/222-5274
*Albérlet kiadó a Szt. János utcában. Azonnal költözhető: 40 E +rezsi + 1 havi
kaució. Tel: 70/3364-387
*Isaszegen 68 m2 összkomfortos családi ház kiadó! Bútorozatlanul. Tel:
20/375-8687
*Gödöllő városközpontban 75 m2-es földszinti lakás jó parkolással iroda vagy
lakás céljára kiadó, ugyanott új 90 m2-es légkondicionált erkélyes alacsony
rezsijű lakás igényesnek kiadó. Tel: 30/9617-621
*Lakás egyetemistáknak, munkásoknak, családnak min.4 főtől kiadó. Tel:
30/743-5265
*Gödöllő központjában, kétliftes házban 44 m2-es, 1,5 szobás, panorámás
lakás külön vízórákkal (50 E Ft/hó +rezsi) kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel:
20/432-3889

2007. november 8.
*Kiadó tetőtéri lakás 2 szobás, külön bejárat, garázs lehetőség, kis rezsi.
Irodának, lakásnak is megfelelő. Tel: 30/307-7314
*Nemdohányzó lány albérlőtársak keresek Gödöllő központjában, felújított
lakásba (egyedi fűtés, saját szoba, kábeltévé, Internet.) 20 E Ft +rezsi. 2 havi
kaució. Tel: 70/507-6841
*Két szobás, konvektoros, kis rezsis lakás városközpontban hosszútávra kiadó.
Tel: 20/544-2228
*Pici garzon Gödöllőn a Kertvárosban külön bejárattal, közeli buszközlekedéssel sürgősen kiadó. Férfi részére hosszú távra 35 E Ft. Gáz, víz, villany külön
órával mérhető. Tel: 28/415-916
*Belvárosi (Szt. Imre u.) lakásban szoba kiadó. Új építésű társasházban lakó
lány lakótársat keres fiatal lány/nő személyében. Költségek: 35-40 E Ft/hó
rezsivel együtt. Érdeklődni főbérlőnél: 20/412-1414 (15-20 h között)
*Gödöllőn, centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes családi házban, külön
bejáratú 50 m2-es, összkomfortos bútorozott lakás kiadó (kábel Tv +Internet).
Tel: 06-20-914-2007
*Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
*Gödöllő központjában másfél szobás, 5. emeleti, távfűtéses, bútorozott lakás
hosszú távra kiadó. Tel: 30/9835-854, 30/418-9773
*Gödöllő központjában 59 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás bútorozottan
hosszútávra kiadó. Tel: 20/425-7922
*Új építésű családi ház szuterén szintjén külön lakrész kiadó (50 m2). Ár: 50
E /hó + havi fix 15 E rezsi (benne TV, Internet is). Tel: 20/258-0694
*Palotakerti, parkra néző, felújított, lodzsás, berendezett 1. emeleti lakás
hosszútávra kiadó. HÉV, busz, vasút, egyetem közel! Kaució szükséges! Tel:
20/3-348-189
*Kiadó lakás Gödöllő központjában! Hangulatos, napfényes, másfélszobás
lakás, 2. emeleten, terasszal! 55 E Ft+ 1 havi kaució. Érd: 30/622-8987
*Flat for rent in Gödöllő citycenter! Beautiful shiny flat on the 2nd floor, with
balcony! 250 Eus +1 month guarantee. Call: 30/2216-957
*Kossuth utcai első emeleti, kétszobás, erkélyes, egyedi fűtésszabályozós
lakás hosszabb távra kiadó. Tel: 30/632-1779
*Kiadó Gödöllő Kazinczy körúton 2 szobás, 61 m2-es, egyedi gázfűtéses lakás,
bútorozva. 55 E Ft +rezsi +1 havi kaució szükséges. Tel: 30/212-6390
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szervíze 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622. www.csoszereles.hu
*TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT: DIPLOMÁS TERMÉSZETGYÓGYÁSZ a legkorszerűbb módszerekkel –minden betegcsoportra kiterjedően- segít az Ön
egészségügyi problémáinak megoldásában. Forduljon hozzám bizalommal! Tel:
20/411-5887
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel.:
70/241-8999.
*Vízvezetékszerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok
cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig.
Tel.: 70/613-5662.
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS belföldi, nemzetközi fuvarozás, csomagolás,
zongora-, gépszállítás, bútorszerelés, lomtalanítás, vámügyintézés. Bármit bármikor bárhová! Tel.: 30/9243-216, 28/418-203. a10trans@hotmail.com.
*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/528-7777, 30/20-200-45,

KIADÓ

*KÁVÉZÓ TEÁZÓ ÁTADÓ berendezéssel, árukészlettel családi okok miatt
Gödöllőn, Kossuth L. utcában. Tel: 30/2676-966
*Garázs kiadó kertes háznál. Tel: 28/418-204
*Gödöllő Kossuth L. utcában 24 m2-es üzlethelyiség kiadó. Ár: 40 E Ft. Tel:
20/3238-106
*Központhoz 2 percre, szép rendezett családi ház kiadó. Kiépített parkoló,
térkövezett nagy udvar, 3 beállású garázs. Cégeknek jó adottságokkal rendelkezik. Tel: 30/307-7314
*180 m2-es KERTES HÁZ kiadó. 3 szoba, 2 fürdőszoba, WC, nappali, konyha,
étkező. Cégek részére is. Tel. 20/567-9348
*Könyvelői vagy ügyvédi irodának lakás kiadó Gödöllő belvárosában, a
Tűztorony-házban. Tel: 20/9123-651
*Gödöllő központjában, Kossuth Lajos utcában 34 m2-es, udvari bejáratos irodahelyiség kiadó. Tel: 30/983-5854
SZOLGÁLTATÁS
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2
órán belül. Tel.: 30/300-6200. www.hutogepszereles.hu
*Gyorszolgálat! 0-24-ig duguláselhárítás vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-gáz-fűtésszerelés. Tel.: 70/247-9072. www.nonstopgyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
*Gázkészülék gyorsszervíz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok

*CSALÁDI HÁZAK ÉPÍTÉSE, TERVEZÉSE Tel: 70/639-4565
*Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos tűzhely,
takarítógép, szárítógép stb. javítása! Hívjon bizalommal! Tel:20/886-2397
*KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi kárpitos
bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: 28/486-029, 70/384-8711
*KÖLTÖZTETÉS! Ha Ön költözne, kérem, hívjon, mi mindenben segítjük!
Köszönjük. Tel: 20/411-7473
*Gyógy-lábápolás nyugdíjasoknak nagyon kedvező áron, már 900Ft-tól is.
Vastaggombás, benőtt köröm, tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés szakszerű
kezelése, ápolása. Tel.: 20/532-7275.
*Hajvágás azonnal! Szeretettel várom kedves vendégeimet a Szilágyi E. u. 21.
sz. alatti üzletben. Férfi hajvágás: 900 Ft. Női hajvágás: 1700 Ft. Gyermek
hajvágás: 600 Ft. Bejelentkezés nélkül is! Tel: 70/280-2276
*Gödöllőn is elérhető biorezonanciával történő gyógyítás MCC készülékkel. A
kezelés gyógyszer, fájdalom és mellékhatás-mentes. Alkalmazható izületi bántalmaknál, belgyógyászati problémáknál. Bejelentkezés: 30/215-2560
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Fürdőszoba felújítás.
Fűtés felújítás. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
*UTÓLAGOS ABLAKSZIGETELÉS bemarásos technológiával fa nyílászárók
javítása, passzítással, zárcserékkel egybekötve! MEGRENDELÉS: 06-309485-503

Hirdessen Ön is a Gödöllői Szolgálatban
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Kereskedelmi hirdetés felvétele: 70/381-7694
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*Megbízható brigád vállalja családi házak teljes körű kivitelezését, lakások
felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/434-9328
*Szobafestés-mázolás, tapétázás, laminált padlózás, gipszkarton szerelés,
fűtőrendszer kiépítése. Precíz munka, korrekt árakon. Tel: 70/338-3639
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel.:
30/9229-553.
*Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid határidőn belül. Tel.:
70-944-2377
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel.:
20/9133-165
*Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak.
Internetes adóbevallások készítése. Tel.: 28/407-122.
*UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
*Gyógymasszázs, shiacu (japán), Sakjamuni Buddha (Tibeti) módszerek. Az
öngyógyító folyamatok felerősítése acupresszúrás kezeléssel az egész test
felületén a meridiánpontok masszírozásával. Időtartam kb 50 perc. Tel.:
70/701-9510
*Újra indítom masszírozásomat, hagyományos mellett: lávaköves, lomi-lomi,
csoki, fogyasztó, vákuumos masszírozással. Várom az ön hívását! Tel: 28/418005, 30/502-4148 Jupál
*REDŐNY-, RELUXA-JAVÍTÁS, GURTNI-CSERE. KÖNYVET, KÉPREGÉNYT, DVD
FILMET, CD-t VESZEK. Károlyi Péter. Tel.: 20/368-5888.
*20% ÁRENGEDMÉNNYEL VÁLLALUNK SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST, VÍZ- GÁZ- FŰTÉSSZERELÉST, KŐMŰVES MUNKÁKAT, HIDEG ÉS
MELEG BURKOLÁST, ASZTALOS ÉS ÁCS MUNKÁKAT. ÁRAJÁNLAT INGYENES.
ÉPÍTŐIPARI GENERÁL KIVITELEZÉS. TEL.: 28/415-581, 20/9361-233.
*PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép munka!
Tel.: 70/505-1177.
*KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-8 tonnáig az ország egész területén, szükség
szerint dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény. Mindent és
mindenkor! Molnár József Tel: 28/421-134; 30/9593-804.
*Gyesen lévő anyukaként idősek látogatását, segítését (2 éves kislányom
kíséretével vagy nélküle) vállalom. Tel.: (30) 489-4940
*Könyvelés, adó és pénzügyi tanácsadás - napra kész információk, internetes
ügyintézés. Tel: (30) 280-2749, 28/432-953.
*„CSALÁDI ÓVODA” Sokéves Waldorf óvónői tapasztalattal Gödöllőn, saját
otthonomban 2-5 éves gyermekek számára egész napos felügyeletet vállalok.
Érd: 20/375-0550
*ARCKÉPES IGAZOLVÁNNYAL rendelkező, tapasztalt épületgépész technikus
GÁZKÉSZÜLÉKEK szerelését, javítását vállalja. FÉG márkaszerviz. Tel:
30/606-6302
*ÉPÜLETES MEGOLDÁSOK MESTERFOKON! Teljes körű épületgépészeti
munkák. Felújítások, karbantartások, új rendszerek kiépítése, tervezéstől
kivitelezésig Tel: 30/606-6302
OKTATÁS
*TAI CHI OKTATÁS Gödöllőn kezdőknek és haladóknak. Érd: 20/544-8021,
Bálint Krisztina

Hirdetés
*MATEMATIKA korrepetálást, érettségire való felkészítést vállal
„óvodától egyetemig”, okleveles középiskolai tanár. Tel: 28/419-470
este, 20/380-2268 délután.
*Angol nyelvtanítást, nyelvvizsgára való felkészítést vállalok. Gyerekeknek is.
Nagy Ildikó: 30/376-8928
*Telc/ Goethe német nyelvvizsga előkészítő tanfolyam indul szombatonként
november 10.-től a tavaszi vizsgaidőpontokra; információ, szintfelmérő, jelentkezés nemetnyelvoktatas@gmail.com Tel: 30/4877-396
*VARRÁSTANFOLYAM INDUL GÖDÖLLŐN a Petőfi Sándor Művelődési
Központban 2× 6 fős csoportokban heti 2 órában. Érd: Balatononé Berze Erika
20/475-6951
*Vállalom alsó tagozatos illetve 5-6. osztályos gyermeke matematika korrepetálását! Tel.: 30 914-6182
*Tanítói végzettséggel általános iskolai korrepetálást vállalok. Dyslexiások
fejlesztésében is segíthetek. Tel.: (30) 489-4940
ADÁS~VÉTEL
*2 db kisebb méretű fekete színű szekrény eladó, alig használt. Tel: 70/3159615
*Elliptikus szobabicikli eladó 22.000 Ft-ért. Tel: 70/278-0583
*Kifogástalan állapotú baba bútor eladó. Megtekinthető www.brendon.hu
oldalon. Fantázia neve: „Brendon montreál”. Ár: eredeti 50%-a azaz 145 E Ft.
Tel: 30/996-6665
*Katolikus temetőben, Kripta soron antik kripta felépítménnyel üresen átadó.
Tel: 70/508-8727
*Új cserépkályha csempe 159 E-ért eladó samott és ajtó nélkül. Barna,
Erdélyből hozott. Tel: 20/9446-755
*Olcsón eladó hagyatékból barna szobabútor egyben v. külön, valamint barna
BONANZA 2 db-os étkező szekrény és 2 db fotel. Tel: 70/331-6395
TÁRSKERESŐ
*57 éves 165/69 kg ápolt, fiatalos nő komoly kapcsolat reményében szeretne
megismerkedni korban hozzá illő férfivel. Tel: 20/554-7022
*Társam keresem 50-es, nem dohányzó, nem italozó férfi személyében, aki
családi házába fogadna egy középkorú özvegy nőt főiskolás lányával. Tel:
20/223-4743
*157/64/59 éves középfokú iskolai végzettségű özvegy hölgy társát keresi,
káros szenvedélyektől mentes, özvegy férfi személyében 59-66 éves korig. Tel:
20/351-5974
ÁLLAT
*Beagle kiskutyák oltva, féregtelenítve eladók. Érd: 70/553-2276
*Isaszegen hízó 360 Ft/kg áron, vágómarha, borjú 400 Ft/kg-tól eladók.
Telefon: 06-20-209-390-824
EGYÉB
*Vásároljon HAMISÍTATLAN magyar mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-,
selyemfű méz, akác-hársméz 1050 Ft/kg + üveg. Napraforgó, repceméz 850
Ft/kg +üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok.
Szabó György méhészmester. Gödöllő, Lovas u. 3. Tel.:28/417-913
*Mézakció Gödöllőn! Export minőségű akácméz 850 Ft/kg, vegyes 600 Ft/kg,
hárs-, selyemfű méz 700 Ft/kg áron. 3, 15 kg-os kiszerelésben eladó. Tel.:
28/511-736.
*KOSÁRLABDÁZÁST szervezünk anyukák részére péntekenként 17:30-tól a
Madách I. Szakközépisk. tornatermében. Minden mozogni és játszani vágyó
anyukát szeretettel várunk korra és alkatra való tekintet nélkül! Érd: Gyulai
Ildikó 20/4946-827 v. 28/421-677
* Szerdán (10.24.-én) Gödöllőn Kossuth – Szt István park – OTP közti úton
ELVESZTETTEM egy KULCSOT narancssárga mesefigurás kulcstartón. Kérem a
becsületes megtalálót, jutalom ellenében a Tuti Ajándékboltba (Kossuth 42.) leadni.
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Sport

Futsal – Jól zárt a győri Dróth háló

Labdarúgás – Mélyponton a Gödöllői SK

Vereség a Győr ellen Hat gól Tápiószecsőn
Bő egy hónapos szünet után,
a 6. fordulóval folytatódott a
2007/2008-as NB I-es teremlabdarúgó bajnokság, amelyen a Megatherm-Gödöllő az
Euro-Mobil Trans Győr csapatát fogadta és szenevedett
7–3-as vereséget, ezzel a mieink elveszítették idei veretlenségüket a bajnokságban.
A meccs álomszerűen kezdődött
városunk csapatának, ugyanis Berkes László jóvoltából már a 36. másodpercben vezetést szereztünk. A
majdnem teltházas mérkőzésen ekkor mindenki azt remélte, hogy gödöllői örömjátékot láthat, nem így a
győriek, akik remek taktikát választva felőrölték Kis János együttesének játékat. Az Euro-Mobil remekül védekezett, amivel láthatóan
nem tudtak mit kezdeni Baranyai
Pálék, majd a labdavesztéseinkből

A bajnokság ismét szünetel majd,
így a Gödöllő legközelebb november 23-án lép pályára.
Futsal NB I., 6. forduló
Megatherm-Gödöllő – Euro-Mobil
Trans Győr 3–7 (2–3)
Gólszerzők: Berkes László (3)
A forduló további eredményei: Aramis – Szentes 2–3; Cső-Montage –
Mezei Vill 3–3; Arrabona FK –
FTC 3–6; Fortuna FT – Első Beton
Szeged 1–8; Goldball RFC Csömör
– Újbuda 6–3

Utánpótlás – Kezdődik a
bajnokság
A hétvégén elkezdődik az U21-es
terelabdarúgó bajnokság is. A Tokai
Norbert, Szente Tamás edzőpáros
vezette Gödöllő a keleti csoportba
került és mint megtudtuk, a cél a
legjobb négy közé kerülés az idén.
Az első fordulóra Szegeden kerül

A 12. fordulóban Tápiószecsőn
vendégszerepelt a Gödöllői SK
labdarúgó csapata és kapott
egy hatost (6-1 a Szecsőnek),
így továbbra sem tud elmozdulni a kieső hely közeléből. Az
ifisták ismét könnyedén nyertek (10-2).
Rossz előjelekkel várták a mieink a
találkozót, ugyanis többen hiányoztak
a keretből, így csere nélkül kellett
végigküzdeni a klasszisokkal jobb
Tápiószecső elleni 90 percet. A mecscsen aztán beigazolódott a két csapat
közötti tudáskülönbség. Ugyan volt
nyéhány gólszerzési lehetősége a
GSK-nak, ennek ellenére esély sem
volt a pontszerzésre. Mindkét félidőben három gólt kapott csapatunk, míg
a szépítő találatot a találkozó vége
előtt érte el Nagy Dániel együttese. A
hazaiak hat találatukból 5-öt az ötösünkön belülről érték el, tehát nem
túlzás, ha azt mondjuk, hogy ezen a
mérkőzésen a gödöllői védelem nem
állt a helyzet magaslatán. A Gödöllő
vereségével egy helyet visszacsúszva,
jelenleg a 14. helyet foglalja el a tabellán.
Az ifisták Száraz Szabolcs és Kecskés Gergő eredményes játékának köszönhetően (4-4 gólt lőttek) simán

nyertek a szecsői fiatalok ellen, és
továbbra is örzik a második helyüket.
Pest megyei I. osztály, 12. forduló
Tápiószecső – Gödöllői SK 6–1 (3–0)
Gólszerző: Lauda Zoltán
Ifi: Tápiószecső – Gödöllői SK 2–10
(1–6). Gólszezők: Száraz Sz. (4),
Kecskés G. (4), Sztriskó I., Braun T.

Tartalék bajnokság, északi csoport – Hazai pálya hátránya
A GSK II. hazai pályán fogadta a
Maglód II. csapatát a Megyei tartalék
bajnokság 10. játéknapján és szenvedett 3–2-es vereséget, úgy, hogy a
vendégek kettő, könnyű síppal megítélt büntetőt is értékesítettek. Legéndi György csapata jelenleg a 5. helyet
foglalja el a tabellán.
Megyei tartalék bajnokság, 10. forduló
Gödöllői SK II. – Maglód II. 2–3
(0–1). Gólszezők: Petró Péter, Urbán
Viktor

További gödöllői eredmények:
Körzeti bajnokság, 10. forduló:
Püspökszilágy – GEAC 0–3; 11. forduló: GEAC – Sződ 0–2
Öregfiúk bajnokság, 13. forduló:
Kerepes – Gödöllői LK 1–3; Kartal –
GEAC 0–0; Hévízgyörk – Gödöllő
BF. Vill 1–2 ;14. forduló: GLK – Tura 3–0; BF. Vill – Szada 2–0; GEAC –
Mogyoród 10–2
Gödöllői I-III. osztály, serdülő bajnokság: Gödöllő – Szada 5–2; Aszód
– Gödöllő 0–8
Következő mérkőzések:
Pest megyei I. osztály, 13. forduló:
november 11., 13.30: Gödöllői SK –
Üllő (egyetemi pálya)
Megyei tartalék bajnokság, 11. forduló: november 11., 13.30: Sülysáp
II. – GSK II.
Gödöllői körzet, 12. forduló: november 11., 13.30: Kisalag – GEAC
-ll-

Vívás – Junior Európa-bajnokság

Kardcsapat ezüst a junior Eb-ről
indított villámgyors kontráik rendre
utat találtak kapunkba, és bár túlzott a különbség, de taktikusabb
játékának köszönhatően megérdemelten nyerte meg a találkozót a
vendégcsapat. A gödöllői Berkes
László, valamint a Győr játékosa,
Dróth Zoltán is 3-3 találatig jutott.
Ezzel a vereséggel elvesztette idei
bajnoki veretlenségét a Megatherm-Gödöllő és visszacsúszott a
bajnoki tabella 6. helyére.

majd sor november 10-én szombaton, ahol a Berettyóújfaluval, a Szegeddel és a Cső-Montage csapatával mérjük majd össze erőnket. Ide
tartozó hír, hogy ugyanezen a hétvégén az U21-es teremlabdarúgó
válogatott is pályára lép és a keretbe meghívást kapott kettő gödöllői
is, Száraz Szabolcs és Harnisch
-lt-; Kép: Biszkup Miklós
Ákos.

www.gbulls.hu

Kézilabda – férfi öröm, női bánat

Fölényes GKC II. győzelem
A gödöllői kézisek közül a
hétvége nyertesei a férfiak
voltak. A férfi megyei I. osztályban szereplő GKC II. 17
góllal küldte haza a Százhalombatta együttesélt, míg a
Szupercsoportos GKC öt góllal multa felöl a Veresegyház
gárdáját. A hölgyek már nem
voltak ilyen sikeresek és az
elmúlt héten aratott egygólos
bravúr után, most ők szomorkodhattak a hasonló arányú vereséget követően.
Gödöllői eredmények:
NB II, déli csoport, 7. forduló:
Vecsés – GKC 30–29 (13–11)
Szupercsoport, 11. forduló: GKC
– Veresegyház 35–30 (16–15)
Pest Megyei I. osztály, 10. forduló: Gödöllői KC II. – Center

Szabadidő SE 35–18 (18–10)
Következő mérkőzések:
Nők: NB II, 8. forduló: november
10., XVII. ker. Lakóhelyi SE –
GKC
Férfiak: Pest Megyei I. osztály: november 11., 18 óra GKC II. – Budakalász TK
Szupercsoport: november 10., 18
óra GKC – Taksony (a hazai mérkőzéseket a Hajós iskola tornacsarnokában rendezik meg)

rendeztek. A versenyen 12 országból,
összesen 188 vívó nevezett. Gödöllőről a legeredményesebb Steiner
Dániel volt a 8. helyezésével. A 4-ért
a későbbi győztes görög ellenfelétől
kapott ki. Zorkóczy Zoltán a 10. he-

végeredmény végül 45:40 lett a javunkra. A döntőben az újdonsült Európa bajnokot is szerepeltető ukrán
csapattal küzdöttek a mieink. A mérkőzés elején az ukránok elhúztak és
noha Gáll és Iliász derekasan küzdöttek, végül 39:45 arányban alul maradtak a fiúk. A lány csapat a 8. helyen végzett.

lyen végzett. Az elmúlt hétvégén
ugyancsak kadet tőrversenyt rendeztek, ahol Steiner Dániel 11. lett 208 versenyző közül (edző: Fekete Gábor).
A múlt hétvégén a Fülöp Mihály versenysorozat újpesti állomásán (az
UTE rendezte a tornát) a gyermek fiú
tőrözőknél 56 induló közül Liszkai
Tamás nyert. A 44 fős leány gyermek
versenyen Varga Anett 3. lett. A serdülő
korosztályban (14 év alattiak) Varga
Zsuzsanna 3., Balogh Annamária a 6.
helyen végeztek. Edzőjük: Fekete GáZsőzső
bor és Steiner Ádám.

Tőrversenyek – Liszkai Tamás remekelt
Október végén, Somorján kadet
nemzetközi tőr válogató versenyt

Atlétika – Nemzetközi siker

Remeklő gödöllőiek

Hazai siker a nyitányon

Pest megye I. osztály Hoschek László csoport:
Gödöllői SBE II-Biatorbágy 5,5–4,5
Győzött: Kőszegi L., Deák E., Cseh

Legelőször a férfi kardozók voltak
érdekeltek. Gémesi Bence és Gáll
Csaba egyaránt a 32-ben estek ki. A
versenyt az ukrán Pudnyk nyerte,
Szilágyi Áron pedig második helyen
végzett. A lányoknál Benkó Réka
ugyancsak a 32-ig jutott, míg Nagy
Petra a 32 között a román Munteanut
verve a legjobb 16-ig menetelt, ahol
honfitársával, Pető Rékával került
össze. Kettejük asszójában Pető bizonyult jobbnak három tussal. A versenyt az olasz Vecchi nyerte.
A férfi csapatversenyen a Gáll, Gémesi, Iliász és Szilágyi összeállítású
csapat a 4. helyen volt kiemelve az
egyéni eredmények alapján. A legjobb nyolc között a lengyel csapat
nem okozott különösebb nehézséget
és 45:35-re nyertek mieink. A döntő-

be jutásért a franciákat kapták, és az
utolsó három asszóban sikerült megszerezni a magyaroknak a vezetést,
amiben Gáll Csabának nagy szerepe
volt, ugyanis 0-ás győzelmet aratott
a francia ellenfelével szemben. A

-tt-

Sakk – Győzelem Biatorbágy ellen

A Gödöllői Sakkbarátok Egyesületének fiatalokból álló második csapata izgalmas partik
után győzelmet aratott az
újonc Biatorbágy ellen.

Október 29 és november 4.
között rendezték meg Prágában a vívó junior Európa Bajnokságot. A nyolc magyar kardozó közül négyen Gödöllőről
kerültek ki: Benkó Réka, Nagy
Petra, Gáll Csaba és Gémesi
Bence. Az egyéni versenyeken
a GEAC versenyzői közül Nagy
Petra a legjobb 16-ig jutott, a
többiek a 32-ben már búcsúztak a versenytől. A fiúk csapatban azonban szép eredménynyel térhettek haza, ugyanis
az ukrán csapat mögött a második helyet szerezték meg.

P., Deák B., Döntetlen: Bajnóczi P.,
Károly T., Fehér M., Vesztett: Nagyajtai G., Csizmás M., Molnár L.
Győzelmével a holtversenyes második
helyen áll a csapat az első forduló után.
Következő mérkőzések:
NB II: GSBE I. – Újszász
Pest megye I/A osztály: GSBE III. –
Zsámbék III.
-vb-

Nemzetközi hármasviadalon
vett részt a szlovákiai Nové
Zámkyban Pest megye serdülőválogatottja október közepén, amelyben több GEAC-os
atléta is helyet kapott és remekül teljesítettek.
Az év utolsó pályaversenyén a mieinken kívül a házigazda és egy cseh csapat mérte össze tudását. Az Egri Gyula által összeállított Pest megyei gárda fölényesen nyerte a pontversenyt

(a fiúk 79, a lányok 86 pontot gyűjtöttek, míg összetettben 165 pont volt a
termés) és a verseny legeredményesebb női és férfi versenyzőnek járó díjat is kiérdemelte a csapat. A Gödöllői
EAC két atlétája, Komiszár Kriszta és
Deák Nagy Marcell kapta a két egyéni
elismerést.
Gödöllői atléták eredményei:
Fiúk: 100 m: 1. Deák Nagy Marcel
11,46 mp.; 300 m: 1. Deák Nagy Marcel 34,84 mp.; 1000 m: 2. Pápai Gergő 2:50,19 mp., 4. Halcsik Tamás

2:53,13 mp.; súlylökés: 1. Bujdosó
Gábor 13,42 m.; kislabda: 3. Káposztás László 67,11 m.; 4 x 100 m: 1. Pest
megye A (Deák Nagy Marcell, Czimbó Balázs, Győrfi János, Karacs Dávid)
lányok: 100 m: 1. Komiszár Kriszta
12,58 mp., 3. Duczon Eszter 13,98
mp.; 300 m: 1. Komiszár Kriszta
41,04 mp., 3. Rendik Zsófia 44,83
mp.; 80 m gát: 1. Rendik Zsófia 12,99
mp., 2. Ferencz Adél 13,73 mp.; 4 x
100 m: 1. Pest Megye A (Komiszár
Kriszta, Ferencz Adél, Duczon Eszter,
Rendik Zsófia) 53,24 mp.; magasugrás: 4. Ferencz Adél 135 m.; kislabda:
1. Tiborc Judit 54,21 m.
-ti-
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Beküldési határidő:
november 15.
Demjén Ferenc koncertjegyet nyert: Kovács Józsefné,
Deák Ferenc tér 2.
A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Deme Istvánné,
Szabadság rér 17., Eiben Istvánné, Szent János u. 16.
A Városi Mozi előadására
belépőt nyert: Szederné Fekete Erzsébet, Kazinczy Ferenc krt. 3., Tamássy Józsefné,
Pacsirta u. 3.
A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Gróf Sándorné, Fenyvesi Nagyút 62.

Recept
GOMBÁS TÖLTÖTT KELKÁPOSZTA

Hozzávalók: 1 fej kelkáposzta, 40 dkg gomba, 2-2 evőkanál vaj és finomra vágott petrezselyem, fél teáskanál köménymag, 2 dl tejszín, 20 dkg reszelt sajt, 1 fej vöröshagyma, 1 teáskanál pirospaprika, fél doboz (konzerv) darabolt paradicsom, 1 gerezd fokhagyma, 1 evőkanál friss
oregano, 1 dl húsleves (leveskockából), őrölt bors, só.
Elkészítés: A káposzta külső leveleit leszedjük, a káposztát
megmossuk, sós vízben 5 percig főzzük, majd kivesszük,
leszűrjük, a torzsáját kivágjuk, és leveleire szedjük. Hideg
vízzel leöblítjük, lecsöpögtetjük, és hagyjuk száradni. A
gombát felszeleteljük, és vajban addig pároljuk, amíg a leve elfő. Megszórjuk köménymaggal, petrezselyemmel, hozzáadjuk a tejszínt és a reszelt sajtot, majd félretesszük. 12
darab kellevelet megtöltünk a kihűlt gombás keverékkel,
feltekerjük, és a tekercseket kivajazott jénaiba vagy cserépedénybe rakjuk. A maradék vajban megpároljuk a finomra vágott hagymát, levesszük a tűzről, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk pirospaprikával, belekeverjük a paradicsomot, a zúzott fokhagymát, és néhány percig együtt főzzük.
A mártást a káposztára öntjük, és forró sütőben 25 percig
sütjük. Finomra vágott friss oreganóval megszórva tálaljuk.

