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November 21.: a társadalmi szolidaritás napja

Már nem csak vasutassztrájk várható
Több szakszervezet is sztrájkot hirdetett november 21-ére.
Míg a vasutasok a mellékvonalak bezárása ellen, a Liga a
nyugdíjszabályok változtatása
és az egészségbiztosítás részleges privatizációja ellen tiltakozik, mivel mindkét intézkedés rontja a munkavállalók pozícióját. Emellett így kívánnak
szolidaritást vállalni a vasutas
dolgozókkal.
Az elmúlt egy hónapban kétszer is át
kellett szervezniük az utazásukat
azoknak, akik a reggeli órákban vasúton akartak utazni. Október 25-én és
november 9-én kétórás figyelmeztető
sztrájkot tartottak a MÁV dolgozói,
tiltakozásul a tervezett szárnyvonalak bezárása ellen. Amennyiben a tiltakozások és a tárgyalások nem vezetnek eredményre, legközelebb, november 21-én már hatórás munkabeszüntetésre készülnek a vasutasok.
Erre a napra más szakszervezetek is
sztrájkot hirdettek, tiltakozva a kormány intézkedései ellen.
A tervek szerint jövő héten szerdán
reggel hattól délig tart a vasutasok
munkabeszüntetése, így akinek feltétlenül szükséges utaznia ezen a napon, kénytelen lesz a HÉV-et, a Vo-

lánbusz járatait, vagy
gépkocsit
igénybe
venni. A sztrájk után
a szakemberek szerint másfél napot is
igénybe vehet a vasúti forgalom helyreállása.
Lapzártánkig a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete,
a GYSEV Dolgozók
Szabad Szakszervezete és a Rába Munkavállalók Szakszervezete is sztrájkot
szervez
november
21-ére. A pedagógus
szakszervezet részben szolidaritást kíván vállalni a vasúti
dolgozókkal, de egyben a személyszállítás szűkítése ellen is
tiltakozik, mivel az
intézkedéssel sok diáknak ellehetetlenül az iskolába járása. A szakszervezetek egyben csatlakoznak a Liga
által az egészségügyi reform, valamint a nyugdíjreform szabályainak
változása elleni tiltakozó akcióhoz. A
sztrájkban való részvételről intézményi szinten születik döntés.

A GYSEV Dolgozók Szakszervezete ezen a napon 6-8 óra között kétórás munkabeszüntetést, a Rába
Munkavállalók Szakszervezete pedig
14.20 és 15.20 óra között egyórás figyelmeztető sztrájkot tart. Gaskó István elmondta, november 21-én 18
órakor demonstrációt is tartanak a

Teleki Pál emlékére

Tisztelgés
Gróf Teleki Pál egykori miniszterelnökre emlékeztek születésének
évfordulója alkalmából a múlt héten. Az egykori főcserkész nemrégiben visszaállított szobránál a Teleki Pál Egyesület szerveztésében
megtartott rendezvényen, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium

Kossuth téren, ezzel lehetővé teszik,
hogy azok is tiltakozzanak, akik nem
tudnak sztrájkolni. A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete bejelentette, ha a hatórás munkabeszüntetés
sem vezet eredményre, akkor határozatlan idejű demonstrációt kezdenek.

diákjainak ünnepi műsorát követően Pelyhe József önkormányzati
képviselő mondott emlékező beszédet. Ebben kiemelte azokat az értékeket, amelyeket gróf Teleki Pál
fontosnak tartott: erkölcs, a becsület, a hazaszeretet.
A megemlékezés végén a résztvevők a szobornál elhelyezték a
tisztelet koszorúit, a Montágh Imre
iskola diákjai pedig mécseseket
gyújtva emlékeztek a mártírsorsú
miniszterelnökre.

(folytatás a 2. oldalon)

(b.j.)
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Közélet

Beindult az élet a Gödöllői Innovációs és Logisztikai Parkban

A kis- és középvállalkozások érdeklődése töretlen
A 2006. szeptemberi megnyitás óta dinamikus léptekkel fejlődik a Gödöllői Innovációs és
Logisztikai Park (GILP). A tavaly megkezdett értékesítés
során ugyanis eddig 25 telket
adtak el, melyeknek többsége
– főleg a kis- és közepes méretűek – elsősorban a Gödöllőn
és a környéken működő kis- és
közepes vállalkozások (kkv)
kezébe került; akik közül az elsők már el is kezdték a termelést. Néhány nagyobb cég, így
például a BorsodChem Zrt. is a
parkban valósítja meg legújabb fejlesztéseit.
A közel 700 millió forintos beruházással létrehozott, innovációs tevékenységre is kiválóan alkalmas GILP
tavaly ősszel nyitotta meg kapuit. A
főváros határától 10 kilométerre, az
M0-M3-as átkötő (a leendő M31-es)
és a 3-as főút csomópontjában elhelyezkedő gödöllői ipari park eredményessége annak köszönhető, hogy
már a tervezéskor az uniós és a hazai
gazdasági elképzeléseknek megfelelően alakították ki a betelepülésre alkalmas telkeket.
Bár a park több 1 hektáros és számos ennél nagyobb szabad telekkel is
rendelkezik, először az 1500-3000
négyzetméteres területek értékesíté-

Pataki Sándor
vezérigazgató

séhez fogtunk hozzá – mondta Pataki
Sándor, az ipari parkot működtető
részvénytársaság
vezérigazgatója.
Először azokat a kisebb vállalkozásokat kerestük meg, amelyek bérlet
helyett telekvásárlásban gondolkodtak, és a GILP kedvező fekvése és
adottságai miatt potenciális partnereknek számítottak.
A területek értékesítése során a kisés középvállalkozások a várakozásnál
nagyobb érdeklődést mutattak, mintegy 20 cég költözött be a Parkba, azonnal elfoglalva szinte az összes nekik
szánt területet. A kisebbek közül alig
néhány 3000 négyzetméteres telek
maradt. A tapasztalatok szerint a nyugati minták alapján Magyarországon

meghonosított ipari parkok egyre jobb
teljesítményt mutatnak. A vállalkozásokra egyértelműen ösztönzőleg hat a
társaságok koncentrációja, és ezt egyre inkább felismerik a kisebb cégek is.
A GILP ezért 2008 végén várhatóan
újabb területeket nyit meg a kkv-k
számára.
Az igen erősnek mondható első féléves értékesítést nagyban elősegítette
az a bevezető ár, mellyel a gödöllői
ipari park „betört” a térség ingatlanpiacára. A rendkívül korszerűen kiépített parkban eladásra szánt telkek
ára még ma is a térségben található
versenytársak többségénél alacsonyabb, különös tekintettel az ár / érték
arányra. A jövőben a részvénytársa-

dését jól kiegészíti a GILP, Gödöllő
Város Önkormányzata, a Szent István
Egyetem és az FVM Mezőgazdasági
és Gépesítési Intézete által tavaly
aláírt együttműködési megállapodás.
A szoros kapcsolat kialakításától a
vállalkozások innovatív képességeinek javulását és magasabb hozzáadott értékű termékek, szolgáltatások
előállítását remélik.
Budapest keleti agglomerációjának
és így a GILP további fejlődésének az
M31-es és az M0-s megépülése igen
komoly lökést ad majd az elkövetkező években. Hasonlóan dinamikus
fejlődési ütem prognosztizálható e
térségben is, mint amit a főváros nyugati oldalán láthattunk az elmúlt évtizedben. A GILP időben talán kicsit
meg is előzte ezt a kibontakozást.
Minden esetre jó úton halad a felé,
hogy a régió egyik meghatározó gazdasági csomópontjává váljon.

ság további területeket alakít ki a 60
hektáros bővítési területén; melynek
szabályozási terve a befejezés előtt
áll, s 2008 első felében az értékesítése
is megkezdődhet. Ezt a bővítési területet – igazodva az M31-es út kiépítéséhez – elsősorban a nagyobb területigényű kereskedelmi, logisztikai
vállalkozásoknak szánják.
A részvénytársaság most pályázik a
Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Park innovációs és szolgáltató központjának megvalósítására. A Gödöllői Innovációs és Logisztikai Park e pályázati forrás bevonásával szeretné felépíteni azt az épületkomplexumot, amely bérelhető irodákkal, műhelyekkel és raktárbázissal
nyújt majd teljes körű szolgáltatást a
betelepülőknek. A Gödöllői Innovációs és Logisztikai Parkban
Ha a pályázat
sikeres
lesz,
várhatóan 2008
végére
már
használhatják az
új központi épületet, melyben
hasznos szolgáltatásokkal kívánják segíteni
a meglévő és a
jövőbeli cégek
működését
A jövőbeni
központ műkö-

(t.a.)

2008 januárjától többet fizetünk a HÉV-ért

Tovább drágul a BKV-s utazás
Jelenleg még üzleti titokként kezeli a
BKV Zrt., hogy mekkora áremelésre
számíthatnak az utasok 2008. január
elsejétől, azt azonban már elmondták, hogy az infláció fölötti áremelést
szeretnének. Egyes információk szerint – bár a BKV ezt tagadja – akár 25
százalékkal is drágulhat az utazás.
A cég több javaslatot készített, melyek mindegyike infláció fölötti emelést tartalmaz. Arról majd a főpolgármesteri kabinet dönt, hogy
melyik javaslatot terjeszti a tarifát meghatározó fővárosi közgyűlés elé. A BKV szeretné
elérni, hogy az árbevételi arány a mostaninál
jobban hasonlítson a Nyugat-Európában szokásoshoz, ahol annak fele az utasoktól jön,

Rendkívüli képviselő-testületi ülés

másik része pedig
az állami és az önkormányzati támogatás. Ez az arány
nálunk most 30:70
százalék, ebből az
utóbbi a támogatás.
A legvalószínűbb
forgatókönyv szerint jövőre a Budapest határán belüli dolgozói
havibérlet 7350 forintról 8000-re drágul, a
vonaljegyért pedig 260 forintot kell fizetni.
Arról, hogy az agglomerációból a fővárosba
utazóknak mibe kerül majd a főváros közigazgatási határáig szóló kiegészítő jegy és
bérlet, egyelőre nincsenek információk.
(ny.f.)
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Pályázatok napirenden Már nem csak vasutassztrájk várható
Mindössze néhány perces
rendkívüli ülést tartott november 7-én, csütörtökön a
Városházán Gödöllő képviselő-testülete.
A képviselők elsőként tájékoztatást
kaptak a Belterületi utak fejlesztése
című pályázat készültségi fokáról
és határoztak a saját erő mértékéről. A Tél utca, az Ősz utca, az Árpád utca, a Bem utca, a Szabó Pál
utca és a Jászóvár utca kiépítéséhez
mintegy 132 millió forintot biztosít
az önkormányzat, amennyiben sikeres lesz a pályázata.
Előkészítették a pályázatot a
Tormay Károly Egészségügyi Központ épületének akadálymentesítéséhez is, amire saját forrásként 3
millió forintot határoztak meg.
Kifejezte csatlakozási szándékát
a képviselő-testület az i-RECORA
Európai Uniós Pályázat projekthez,
egyben vállalta a pályázathoz szükséges 15 százalékos önrész, azaz a
15 millió forint biztosítását. Si-

keres pályázat esetén a pályázat kivitelezését, lebonyolítását a VÜSZI
Kht. végzi majd.
Lapunk hasábjain korábban
rendszeresen beszámolt a projekt
előzményének számító, öt ország
nyolc együttműködő partnerének
kezdeményezéseként
létrejött
RECORA projekt két és fél éven át
zajló munkájáról, amihez Gödöllő
mintegy 150 ezer eurónyi összeget
nyert el az Európai Fejlesztési
Alaptól.
A nemzetközi együttműködés
keretében városunk elsősorban a
környezetvédelmi szemléletformálás, és a megújuló energiák hasznosítása területén ért el már komoly
eredményeket. Az új pályázat céljai
közé tartozik Gödöllő energetikai
koncepciójának és az ökörtelekvölgyi komplex energiahasznosítási rendszernek a kidolgozása, valamint egy vákuumcsöves napkollektor létesítése Ökörtelek-völgyben.
(l.t.)

(folytatás az 1. oldalról)

Természetesen megkerestük a városunkban működő oktatási intézményeket, hogy mire számíthatnak a diákok és a szülők jövő héten szerdán,
lesz-e oktatás a gödöllői iskolákban.
Mint megtudtuk, mivel lapzártánkig
az intézmények hivatalos értesítést a
szakszervezetek részéről nem kaptak
a sztrájkról, várhatóan szolidaritási
sztrájkra lehet számítani, és nem tanítási szünetre készülnek a pedagógusok. Arról, hogy az egyes iskolákban
csatlakoznak-e az akcióhoz, midnen
intézményben helyben döntenek.

Szigorúbb ellenőrzés a
MÁV-nál
Mint arról a múlt héten beszámoltunk, a MÁV kéthónapos jegyellenőrző akciót indít, amelynek keretében
az utasoknak számítaniuk kell arra,
hogy az ellenőrök a peronon is kérhetik tőlük a jegyet.
Megtudtuk, városunkban is számíthatnak ilyen ellenőrzésre a vonattal

utazók. Az ellenőrzés célja, hogy
kiszűrjék a jegy
nélkül utazókat,
akik ezen a szakaszon is jelentős
problémákat
okoznak. A Nyugati-pályaudvaron
már kiépítették a
peronzárat, aminek eredményeként nem csak a
bliccelőket tudják
kiszűrni, de jelentősen csökkent az állomás területén az
utasok kárára elkövetett bűncselekmények száma is.
A MÁV rövidesen a Keleti-pályaudvaron is ilyen rendszert kíván
működtetni. Mint megtudtuk, a peronzár nem jelenti azt, hogy az utasokat kísérők nem mehetnek be az
állomás területére, erre a célra „peronjegyet” válthatnak, amiért nem
kell fizetni.

Lapzárta után
Várhatóan egészségügyi és energiaipari dolgozók,
valamint buszsofőrök is csatlakoznak a november
21-én, szerdára meghirdetett sztrájkhoz – erről
kedden tájékoztatta a sajtót Gaskó István, a Liga
Szakszervezetek elnöke.
Arról, hogy a sztrájkban a Volánbusz-sofőrök is
részt vesznek-e, még nem tudtak tájékoztatást adni a gödöllői kirendeltségnél.

(k.j.)
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Szigorú szabályozás, elégedetlen betegek

Orvosi ügyelet: Csak sürgős esetben!
Az elmúlt hetekben több panasz
is érkezett szerkesztőségünkbe
a városunkban működő hétvégi
orvosi ügyelet működésével kapcsolatban. Többen is jelezték, ellátás helyett kórházba küldte a
betegeket – gyermekeket, felnőtteket egyaránt – az ügyeletes orvos. Lapunk utána járt, mi lehet a
panaszok, a kifogásolt ellátás
oka, mire is számíthatnak azok,
akik hétvégén betegszenek meg.
Gödöllőn 2004 óta a Delta Mentőszolgálat gondoskodik az orvosi ügyelet ellátásáról, hét közben este 18 órától reggel 8 óráig. Ez idő alatt egy orvos, egy
nővér és egy gépkocsivezető látja el a
sürgősségi feladatokat, hétvégén péntek
este 8 órától hétfő reggel 8 óráig pedig
két orvos, egy nővér és egy gépkocsivezető teljesít szolgálatot. Ez utóbbi
esetben egy kijáró, egy pedig a II. számú rendelőintézetben az ambuláns betegeket látja el. Ez év január elsejéig
szombaton és vasárnap 8-12 óra között
az ügyeletet konzíliumi szinten kiegészítő gyermekorvosi szakrendelés is
működött. Ez azonban sajnálatos módon megszűnt, mivel a szakrendelést
végző gyermekorvosok és a Delta Mentőszolgálat nem tudtak megállapodni a
szakrendelés térítési díjáról. Január elsejétől tehát a vegyes ügyelet konzultációs
lehetőség nélkül látja el a sürgősségi ellátásra szoruló gyermekeket.
A hozzánk érkezett panaszokkal felke-

restük a Polgármesteri Hivatal Népjóléti
Irodáját, melynek vezetője, dr. Tamás
Márta elmondta, amennyiben az önkormányzathoz panasz érkezik az ellátással
kapcsolatosan, azt továbbítják a Delta
Mentőszolgálathoz, és gondoskodnak
annak kivizsgálásáról. Tájékoztatta la-

punkat, hogy az elmúlt két év során több
esetben is előfordult, hogy jogos, írásban beadott panasz alapján a mentőszolgálat megszakította az együttműködést
az ellátást nem megfelelően végző orvossal. Vizsgálatot azonban, írásban benyújtott, vagy jegyzőkönyvben felvett
panasz alapján kezdeményezhetnek.
Felhívta a figyelmet arra, hogy sok félreértés adódik abból, hogy sokan nincsenek tisztában azzal, hogy az orvosi
ügyelet feladatellátási kötelezettsége, és
intézkedési jogköre nem azonos a háziorvosok és a szakrendeléseken dolgozó

Lakásokat sorsoltak

TISZTELT POLGÁROK!
Gödöllő Város
képvise-lőtestülete
2007. november
22-én (csütörtökön)
18 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST
tart
Az ülés helye:
Városháza földszinti nagyterme
NAPIREND: Tájékoztató a város
középtávú fejlesztési programjáról,
tervezett projektjeiről
Előterjesztő: dr. Gémesi György
polgármester
Ezúton is kérem a város lakosságát,
a helyben érdekelt lakossági és más
szervezetek képviselőit, hogy a témával kapcsolatos közérdekű kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel.
A témát követően mód van más témához kapcsolódó közérdekű kérdések és javaslatok elhangzására is.
Tisztelettel:
Dr. Gémesi György

orvosokéval. Dr. Agócs Gábor, a Delta
Mentőszolgálat egyik vezetője készséggel állt a rendelkezésünkre, s elmondta, minden olyan panaszt kivizsgálnak, amellyel felkeresik őket, akár az
önkormányzat, akár a paciensek részéről teszik azt.

A fotó illusztráció

Új lakók a Deák téren

November 8-án, csütörtökön
délután a Városháza első
emeleti tanácstermében tartották meg azt a sorsolást,
amelynek eredményeként öt
évre szóló bérleti jogot szerezhettek a pályázók a Deák
Ferenc téri, költségelvű lakbérrel bérbe adható lakásokra. A hat üresen álló lakásra harminchét család pályázott.
A sorsoláson két lakástípusról született döntés, két darab kétszobás és négy egy
plussz kétfélszobás lakás
bérleti jogát kaphatták meg
a szerencsés pályázók.
A nyilvános sorsoláson Kovács Barnabás önkormányzati képviselő (MSZP) vezetésével Pelyhe József képviselő (Lokálpatrióta Klub),

Gödöllői Szolgálat 3

Közélet

és dr. Zsókáné Mihala Éva
(FIDESZ) képviselőasszony
végezték el a feladatot, egyikük a lakást, másikuk a sze-

– Eddig is előfordult, hogy kaptunk
ilyen jelzést. Minden ilyen esetet kivizsgáltunk, volt olyan is, amikor szerződést is bontottunk a munkáját nem
megfelelően ellátó orvossal. Ezt azonban csak akkor tudjuk megtenni, ha a
panaszt írásban teszik. Ennek hiányában csak szóbeli figyelmeztetésre van
lehetőségünk – mondta.
– A lapunkhoz érkezett valamenynyi panasz azt emelte ki, hogy az
ügyeleti ellátás során – ahogy a betegek fogalmaztak – jóformán épp
csak ránéz az ügyeletes orvos a betegmélyt sorsolta.
Az egyes lakástípusokra, kizárólag a képviselő-testület
által meghatározott összetételű családok pályázhattak.
Kép és szöveg: -jk-

re, s máris továbbküldi a kórházi
szakrendelésre. De előfordult olyan
eset is, amikor elvégezték a vizsgálatot, és megállapították mi a probléma, de gyógyszert nem írtak a betegnek, hanem szintén a kórházba utalták. Mi ennek az oka?
– Azt, hogy az ügyeletes orvos milyen
feladatokat láthat el, szigorú szabályok
rögzítik. Sajnos, nagyon sokan úgy
gondolják, hogy az ügyeleti ellátás a
háziorvosi ellátás meghosszabbítása.
Ez vonatkozik mind a kijáró ügyeletre,
mind a rendelőintézetben végzett munkára. Ez azonban nem így van. Az
ügyeletes orvos feladata a sürgősségi
betegellátás, azaz elsősorban az életveszély elhárítása. Mind a telefonos hívásokat, mind a beérkezett betegeket
ennek alapján rangsoroljuk. Ezen felül az, hogy kit, és milyen módon láthatunk el, valamint a receptírási jogunk is korlátozott. Az ügyeletes orvos
csak életmentő gyógyszereket írhat fel.
Például egy beteg gyermek esetében
lázcsillapítót igen, de antibiotikumot
már nem. Ilyen esetben köteles a beteget a megfelelő szakrendelésre küldeni. Ezeket a szabályokat nem hághatjuk át, a gyógyszerek felírásáról
pontos kimutatást kell vezetnünk, s ha
szabálytalanság történik, akkor az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részéről komoly szankciókra számíthatunk.
– A hozzánk érkezett panaszok
között sok a gyermekügyeleti ellátással kapcsolatos. Miért szűnt meg
a hétvégi gyermekorvosi rendelés?
– Ezt az ügyeletet kiegészítő szakrendelést a gödöllői háziorvosokkal
együttműködve láttuk el a múlt év vé-

géig. Ekkor azonban a szolgálatot teljesítő háziorvosok részéről olyan pénzügyi igény merült fel, amit nem tudtunk teljesíteni. A szerződésünk szerint
ezért szolgálatonként bruttó 10 ezer forint térítési díjat kaptak, amit évente a
Központi Statisztikai Hivatal által
megállapított inflációnak megfelelően
emeltünk. A gyermekorvosok azonban
ragaszkodtak az 50 százalékos emeléshez, amit nem tudtunk vállalni. Ezért
szűnt meg az ügyeleti ellátást kiegészítő szakrendelés. Ezt mi is nagyon
sajnáljuk, hiszen nekünk is az a célunk,
hogy megfelelő színvonalú ellátást
nyújtsunk. Ehhez azonban a betegek
együttműködésére is szükség van. Elsősorban arra, hogy az ügyeletet csak
sürgős, életveszélyes esetben vegyék
igénybe. Ellenkező esetben nem csak
az 1000 forintos vizitdíjat kell megfizetniük, hanem később jutunk el azokhoz a betegekhez, akik tényleg rászorulnak az ellátásra. Igaz, mióta az
emelt vizitdíjat kell fizetni, csökkent
az indokolatlan igénybevételek száma,
de még mindig nem szűnt meg teljesen.
Megfontolandó tehát, hogy hétvégén
hová fordulunk, hiszen, amennyiben
nem sürgős, életveszélyes, de ellátást
igénylő esetről van szó, célszerű egyből
a kistarcsai kórház szakrendelését felkeresni. A szakrendelésen a megfelelő ellátás mellett a szükséges gyógyszereket is
felírhatják. Az orvosi ügyelet ellátást városunkban december 31-ig a Delta Mentőszolgálat végzi. Lapzártánk idején folyik annak a közbeszerzési eljárásnak az
értékelése, amelynek eredményeként eldől, hogy a január elsejétől ki látja el ezt
a munkát. Erről természetesen tájékoz-jktatni fogjuk olvasóinkat.

A hét kérdése

leltesse. Mondtam neki, képzelje el,
nekem mennyi gondom van a kertben. A szőlőket, a rózsákat betakarni, a fagyérzékeny növények védelmét megoldani. Le kell zárni és beburkolni a kerti csapokat, stb.“
Tóth Mihály

Már október közepén lehullottak
az első hópelyhek, november elejére pedig már fagyos reggelekre
ébredtünk, sőt a hét végén már kiadós havazás volt. A városüzemeltetés már készenlétben áll a téli feladatok ellátására. Kíváncsiak
voltunk:
– Önnek mit jelent a télre való felkészülés?
„…Rajtam sokan csodálkoznak, de
én még mindig teletöltöm a kamrát.
Szerencsém van, hogy kertes házban
lakunk, s így a ma már régimódinak
számító kertben, minden megterem.
Én magam rakom el a babot, befőtteket, savanyúságokat, amik nagyon
jól jönnek a téli hónapokban. Előfordul, hogy hetekig csak kenyeret
meg tejet kell vennem, mert minden
más van otthon…“
Szabadiné

Időben kell beadni az igényléseket

Gázártámogatás
A Magyar Közlöny 147. számában jelent meg a gázfogyasztás
szociális támogatásának újraszabályozásáról szóló Kormány-rendelet, amely 2007.
november 1-jétől hatályos, és
amely a lakossági vezetékes
gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatását
érinti.
A támogatási igények fogadását, elbírálását továbbra is a Magyar Államkincstár (MÁK) látja el, amihez a
zökkenőmentes támogatás-kifizetés
érdekében még novemberben célszerű a 2008-ra vonatkozó gázár-támogatási igényeket eljuttatni. Az igénylőlapokat november 20-ig postázzák
azok részére, akik már idén is részesültek támogatásban, de már az internetről is letölthető a nyomtatvány.
Fontos tudni, hogy 2008 egész évére

csak azok kapnak a földgázfogyasztásra szociális támogatást, akik még
az idén beadják a Magyar Államkincstárhoz az igénylést, és arról a kincstár
még az idén határozatot hoz. Aki később nyújtja azt be, az csak a benyújtást követő hónap első napjától részesülhet a támogatásban 2008 december
31-ig. Ez azt jelenti, hogy az idén még
érvényes visszamenőlegesség megszűnik.
Támogatást azok igényelhetnek,
akiknek az egy háztartásban élők esetében az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíjminimum három és félszeresét, ami 2008-ban várhatóan 99.750
forint lesz. A támogatás 2000 m3/év
fogyasztás esetén vehető igénybe,
nagycsaládosoknál a felső határ 4000
m3. Akik november 21-ig a MÁK-tól
nem kapják meg az új igénylőlapot,
maguknak kell azt beszerezniük.

„Nem is tudják az emberek, milyen
jó dolguk van manapság. Gyermekkoromban tavasztól őszig arra spóroltunk, hogy megvegyük a téli tüzelőt, s dolgoztunk egész nyáron a
kertben, hogy legyen eltenni való.
Szerencsére ma már van gáz, de
azért a befőzést nem hagyom el. Ma
már a fő feladat az, hogy időben átnézzem, rendben vannak-e a téli ruhák, kell-e valamit pótolni…”
Vajdáné

„…Érdekes, hogy sokan mennyire
nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel,
még a téli gumit sem rakják rá az
autójukra. Nekem a legfontosabb,
hogy még a fűtési szezon előtt átnézetem (szakemberrel!) a fűtést. Sajnos, van olyan szomorú tapasztalatom, ami igazolja ennek a fontosságát. Persze a téli gumit sem felejtem el átcserélni a kocsin…”
Visa Zoltán

„Az én kertem télen sem kihalt. Oda
jár a környék összes rigója, cinkéje,
meggyvágója és egy csomó olyan
madár, aminek nem is tudom a nevét. Nincs nagyobb élmény az unokáim számára, amikor az ebédlő
ablakánál ülve nézik a párkányon
csipegető madarakat. Aki nem csinált még madáretetőt, az el nem tudja képzelni, mennyit esznek ezek a
csöppségek. Általában már ilyenkor
elkezdem vásárolni a napraforgót,
félreteszem nekik a maradék szalonnát. Volt olyan tél, amikor 20 kg
napraforgó fogyott el…“
Siklósiné

„…Az egyik barátomon, aki lakótelepen él, mesélte, mekkora gond neki, hogy a fél lakást át kell rendeznie,
hogy a teraszon lévő virágait átte-

A hét kérdése:
– Önnek mi a véleménye a
MÁV szigorított jegyellenőrzéséről?

Nem okozott gondot a hó

A hirtelen jött havazás azért sem okozott gondot, mert a VÜSZI időben felkészült a téli feladatok ellátására. Igaz, a
huszonnégyórás hóügyelet november
15-től működik, de a szakemberek a téli
munkához való gépeket már felkészítették a munkára. Nyolc gépjármű, ezen
belül három nagyteljesítményű sószóró
és hótoló, két tolólapátos, szóróanyag
szállítására is alkalmas berendezés, valamint három olyan kisteljesítményű
gép áll bevetésre készen, amelyekkel a
szűkebb utcákat tisztíthatják, valamint
alkalmasak a járdák tisztítására is.

Tél az utakon
Nem okozott fennakadást Gödöllő közlekedésében a hétvégi rendkívüli havazás. Mint azt a VÜSZI illetékesétől
megtudtuk, már vasárnap napközben
üzembe helyeztek két gépjárművet és
megkezdték az utak tisztítását. Az éjszakai lefagyások miatt síkossá vált utakon
folyamatos volt a síkosságmentesítés,
így azt időben sikerült elvégezni.

Civil
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szültek, a gyerekek nagyon örülnek neki, szeretnek „rajtuk dolgozni”, tanulni.
Az oktatási eszközök Gödöllőre
szállításának lebonyolítását a Pol-

Az oktatási feltételek javítása

Osztrák segítséggel
Nemrégiben több gödöllői
oktatási intézmény is – a Tisza utcai és a Szabadság úti,
illetve a János utcai óvoda, a
Damjanich János, a Petőfi
Sándor és a Hajós Alfréd Általános Iskola – jelentős segítséget kapott tárgyi feltételeinek javítására Laxenburgból. Gödöllő ausztriai
testvérvárosa ugyanis felajánlotta, hogy az ott feleslegessé vált tanulóasztalokat,
padokat, tanári asztalokat
eljuttatja városunk iskoláiba
és óvodáiba.
Szűcs Józsefné, a Damjanich János
Általános Iskola igazgatója ezzel
kapcsoltban lapunknak elmondta:
Ez a segítség a lehető legjobbkor
jött, hiszen ezen tárgyi feltételek
biztosításával jelentős költségmegtakarítást tud véghezvinni az intézmény, ami az egyébként is szűkös
működési keret miatt alapvető jelentőséggel bír.
A Damjanich iskola három osztálynyi felszerelést – 29 kétszemélyes

2007. november 15.

Török Ignác Gimnázium: TUDOK

Dohányfüstmentesen
Nem múlhat el fontos események nélkül a 2007/2008-as
tanév a gödöllői Török Ignác Gimnázium életében. Az iskola legnagyobb rendezvényének a Tudományos Diákkörök Országos
Konferenciájának (TUDOK) öszszejövetele ígérkezik, 2008. március 8-9-én ugyanis a gimnázium
ad otthont a Kutató Diákok Országos Szövetsége által életre hívott kétnapos tudományos konferenciának. Emellett folytatódik
az iskola dohányfüstmentes
mozgalma.

padot, 57 széket – kapott, melyeket
két ötödik osztály és egy első osztály
„vehetett bitokba”.
A most lecserélt garnitúra már igencsak a végét járta, a szétesés állapotában volt, a másik két osztály
felszerelése, kialakításánál fogva
csoportmunkára nem volt alkalmas
– jegyezte meg Szűcs Józsefné. Az
Ausztriából kapottak viszont korszerűek, stabilak, tiszta fából ké-

gármesteri Hivatal Közoktatási és
Sport Irodája vállalta magára, a
szállítási költségeket pedig az önkormányzat állta. Külön szeretném
megköszönni a Gödöllői Tűzoltóság és Medla Zoltán parancsnok
segítségét, ugyanis az „üzembe
helyezésig” a tárolási nehézségeket az ő segítségükkel tudtuk
megoldani – emelte ki az igazgató.
Kép és szöveg: cr-

Kistérségi Ifjúsági Ki-Mit-Tud Gödöllőn

A versenyen három gödöllői iskola
(Damjanich János és Petőfi Sándor
Általános Iskola, Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium)
és négy környékbeli oktatási intézmény (Csörög, Erdőkertes, Tura, Szada) tanulói vesznek részt.
A diákok – a hagyományoknak megfelelően – több kategóriában mérhetik össze tudásukat: 1. egyéni vers és
próza; 2. ének; 3. hangszeres zene; 4. csoportos előadás
(néptánc, színjáték stb.); 5. egyéb. Minden kategóriában két korcsoportban – 6-10 és 11-15 évesek – lehet
nevezni a gyerekeknek.
A rendezvény helye és ideje: november 23., 14 óra, Gödöllői Polgármesteri Hivatal földszinti nagyterme.

Tehetség kerestetik...
November 23-án rendezi meg immáron hetedik alkalommal a Kistérségi Ifjúsági Ki-Mit-Tud döntőjét a
Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület.
Balogh Gyula elnök a rendezvénnyel kapcsolatban elmondta: az egyesület célja az erkölcs, a tudás, a tehetséggondozás és a segítségnyújtás előmozdítása; ennek
egyik fontos lépcsőfokát jelenti a szóban forgó esemény, melyen elsősorban a közösségi érzés és identitástudta erősítése, valamint a hagyományos kulturális értékek ápolása és a tehetséges fiatalok felkutatása a cél.

ERZSÉBET NAPI
MEGEMLÉKEZÉS
Erzsébet nap alkalmából koszorúzással egybekötött megemlékezés lesz a gödöllői Erzsébet parkban, a szobornál
november 18-án, 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

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub
szerettel meghívja Önt

SISI KÉPESKÖNYVE
c. könyv bemutatójára
Előadó: Szabó Margit, a Sisi Baráti Kör
titkára
Helyszín: Városi Múzeum, I. emeleti
terem
Időpont: 2007. november 23. (péntek),
16 óra
Házigazda: Krassay László

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 rendezvé-nyekre, 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.

A dr. Csermely Péter orvosprofesszor
által létrehozott TUDOK regionális fordulója éppen a múlt héten volt a gimnáziumban, ahonnan a legjobbak vehetnek
majd részt a jövő tavaszi konferencián.
Az összesen mintegy 150 középiskolai
tanulót megmozgató rendezvényen a
magyarországi diákok mellett felvidéki,
erdélyi és vajdasági fiatalok is részt
vesznek. A körülbelül 15-20 szekcióban
– ahol más-más témakörben fejtik ki
mondandójukat a diákok – 5-8 előadás
hangzik el, s minden egyes szekcióban 3
fős, egyetemi oktatókból álló zsűri alkot
majd véleményt. A legjobbak a felsőoktatási felvételihez pluszpontokat is szerezhetnek – már ha az adott egyetem
vagy főiskola elfogadja azokat. A TU-

Olvasóink írták
Tisztelt Hölgyeim, Uraim!
A magam nevében beszélek, de remélem, nem vagyok egyedül a véleményemmel. Remélem, mások is osztoznak a köszönetnyilvánításban, mely
mindazoknak szól, akik részt vettek az
Ádám utca és környéke csatorna- és
úthálózatának megépítésében, s akiknek köszönhetően aszfaltozott úton közlekedhetünk.
Köszönöm a gépkezelőknek, sofőröknek, a kövezőknek, az aszfaltozóknak, a
segédmunkásoknak, a brigádvezetőknek és műszaki vezetőknek, a telefonkezelőknek és titkárnőknek, a VÜSZI és
a Polgármesteri Hivatal vezetőinek,
dolgozóinak, az alvállakozóknak az
összehangolt, látványosan, érzékelhetően jól szervezett munkájukat.
Láttam, miként dogozik össze az árokásó brigád a csőfektetőkkel, milyen
összehangolt volt az útalap előkészítése, majd a borítása. Az aszfaltozógép
technológiája, gyorsasága pedig igazán látványos volt. Ahogy mondani
szok-tuk: semmi perc alatt leterítette az
előkészített útszakaszt.
Láttam, ahogy a 38 fokos hőségben a
kövezők rakják a szegélyköveket. Láttam, ahogy a kocsi kihajtó aszfaltozásának alapozása előtt az esőben műszaki vezető, brigádvezető tanakodik,
mi is lenne a legjobb dőlésszög a megfelelő vízelvezetéshez.
Ki-ki közülünk a saját utcájában láthatta-tapasztalhatta, hogy a munka
minden fázisában nagy odafigyeléssel
és a lakók mindennapi életének lehető
legkisebb zavarásával dolgoztak az
építők. Megoldották a zavartalan kihajtást a kapu elől, akkor is, ha épp a
hatalmas csöveket rakták az út mellé,
s alig tudtak elférni egymástól a mun-

VÉRADÁS
Adj vért és ments meg
három életet!
A véradás időpontja:
2007. november 26.,
8-16 óra között
Helyszín:
Gödöllő, Petőfi Sándor
Művelődési Központ

DOK fővédnöke dr. Gémesi György,
Gödöllő város polgármestere, védnökei
pedig dr. Solti László, a Szent István
Egyetem rektora, valamint dr. Révész T.
Mihály, a Gödöllői Királyi Kastély Kht.
Ügyvezető igazgatója.
Fontos hír még, hogy a gimnáziumban folytatódik a múlt tanévben megkezdett dohányfüstmentes mozgalma.
Az igen sikeresnek mondható kampány
során tavaly decemberben a TIG-es tanulók 4000 gödöllői diákot kérdeztek
meg felmérésükhöz, melyben a fiatalok
dohányzási és egyéb káros „szokásait”
firtatták. Ennek kapcsán pedig szülői értekezleteken és osztályfőnöki órákon
beszélik meg a tapasztalatokat. Van is
mit, hiszen – az országos folyamatokhoz hasonlóan – Gödöllőn is 10-12 éves
korban jelenthet először problémát a dohányzás.
(ta.)
kagépek. Persze a felfordulás, az felfordulás. Vele jár, hogy kimozdul egy
betonlap a kapunk előtt, a fűben ott
marad a decis pálinkásüveg, vagy az
ásványvizes flakon. Meg az is előfordult, hogy este, mikor be akartunk kanyarodni kis utcánkba, hirtelen azt
láttuk, hogy nincs utca! De legalábbis
zsákutca lett, és a túlsó végéről kell
behajtsunk!
Igen, az építés ezzel jár. A lényeg
azonban mégis az, hogy a kellemetlenségek ne lépjék túl az elviselhetőség vagy az indokoltság határát. A
VÜSZI-nek, úgy láttam, sikerült ezeket
a kellemetlenségeket kordában tartani.
A leggyakoribb két szó, ami az építkezés előre haladtával itt is, ott is elhangzott, az volt, hogy: nincs por!
Ahogy a gépek zaja más utcákba szorult, és már leterítették az aszfaltút
alapját, egyszer csak azt vettük észre,
hogy: nincs por!
A lesötétített üvegű terepjáró most is
úgy hajt be a Hunyadi utca felől a kis
utcába, hogy ha ott állna valaki, biztosan elütné, mert nem tudna lefékezni,
de: nincs por!
A fénykorát túlélt Zsiguli most is bőgő
motorral és tőle telhetően padlógázzal
jön az Ádám utca felől, és most is olyan
hirtelen fékezéssel áll meg a Hunyadi
utca előtt, mintha a kereszteződés léte
újra és újra meglepné, de: nincs por!
Az autómentő este tízkor ugyanúgy
vágtat fel az utcán, mintha már az M3on menne, de: nincs por!
Köszönet illeti a megszépült városrészért mindazokat, akik ebben segítettek.
Hölgyeim és Uraim!
Az út tehát kész. Az út adott. Végigmenni rajta azonban – kulturáltan –nekünk
kell. Köszönöm a figyelmüket.
Dr. Huber László

Tisztelt véradók!
Talán nem is sejtik, mekkora érték
az egészségük.
Önnöknek csak 20 perc az
életükből, másnak maga az élet.
Önt és Önöket is várjuk a véradók
táborába. A véradásra kérjük hozzák magukkal személyi
igazolványukat és TAJ
kártyájukat.
Segítségüket köszönjük!
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Város–Kép

Méltóbb körülmények között

GÖDÖLLÕ ANNO

Szépül a temető
Átadták a megújult ravatalozót
a Dózsa György úti temetőben.
A mintegy tizennyolcmilliós beruházás során mind kívül, mind
belül felújították az épületet. A
tervezési munkát a Profil Kft.
végezte.

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 színek egykor a temetőkben jelként is szolgáltak, utaltak a halott korára, esetleg a halál módjára. A vörös szín erőszakos halált jelzett, gyilkosság áldozatait,
öngyilkosokat jelentett. Fiatalok jelzésére fehér, kék, zöld színnel kenték le a
fejfákat, kereszteket. Felnőttek színéül barnát, középkéket használtak. Fekete
színt pedig az öregek fejfái kaptak. A fejfákon, kereszteken, sírköveken voltak
olyan általánosan elterjedt jelek, melyek érzelmeket, kapcsolatokat fejeztek ki.
A szív vallási és emberi érzelmeket egyaránt kifejezett, a szerelmi és a családi összetartozást is jelentette. A sírjelek díszítményei között a legáltalánosabb a csillag volt. Térben faragott változata, a gombfák legismertebb díszeként jelent meg. A
csillag a gombfa csúcsán korábban a református valláshoz való tartozást
jelentette, de később használták a fiatal halottak jelölésére is. A paraszti
sírjeleken sok virág- és faábrázolás is megtalálható. Ezek közül a legrégebbi a liliom, mely a középkortól kezdve az ártatlanság és szelídség jelképe volt. Legtöbbször gyermekek, fiatal lányok sírjeleit díszítette. A liliomot később a tulipán ábrázolása szorította a háttérbe. A XIX. századtól kezdve a sírjeleken, főképp a fejfákon a legelterjedtebb díszítmény a tulipán lett. Térben kifaragva, bevésve, domborítva, festve egyaránt megtalálható volt a magyar temetőkben. Sokszor csúcsdíszítményként is alkalmazták. Legtöbb esetben gyermeket és felnőtt leányt jelölt.
Gyakori volt a rózsa- és a rozmaringábrázolás is, a sírjeleken. A református temetők fejfáinak legelterjedtebb díszítő elemévé azonban a szomorúfűz vált. A gödöllői fejfák jelentős részénél megtalálható volt a szomorúfűz karcolt vagy vésett ábrázolása a sírjel felső harmadában. A jelképek egy csoportja a sírban nyugvónak és a családtagjainak a foglalkozására utalt. Ilyenkor könnyen felismerhető, jellegzetes szerszámot
faragtak a sírjelre, mely a
kívülállók számára is egyértelmű jelzésként szolgált. Szabónak olló,
vargának ár, takácsnak vetélő, mészárosnak tagló vagy ökörfej, kádárnak cseber, kereskedőnek mérleg, kovácsnak üllő és kalapács, szíjgyártónak lószerszám, papoknak kinyitott Biblia, könyv és kehely került a
sírjelére.
Régen a fejfák nem kaptak semmiféle feliratot, mert nem az idegenek tájékoztatására szolgáló emléktáblák vagy emlékoszlopok voltak, hanem
a halott képmását jelentették. Helye a temetőben tájékoztatott a halott
nemzetségéről és a családjáról. Magassága, vastagsága, tagolása, festése
pedig utalt a halott életkorára, nemére, vagyoni helyzetére és foglalkozására is. Később azonban a felirat a fejfáknál is elterjedt. Ilyenkor az, a
sírjel előlapján volt, a síkdíszítménnyel kompozíciós egységet alkotva.
A feliratot karcolták vagy vésték a fejfába. Ha karcolták, akkor 8-10 év
alatt az időjárás miatt olvashatatlanná vált, a vésett betűk 20-30 év múlva tűntek el a sírjelről. A felirat sokszor az eresztől majdnem a földig ért,
az egész törzset elfoglalta. Gyakori volt, hogy az S betűt fordítva metszették a fába, a betűket pedig egymásba vagy összevésték. Ritkán előfordult bizonyos területeken, hogy a betűket a metszés után festették is.
A fejfák élettartama kevésbé volt hosszú, mint a sírköveké. A fejfákon
10-20 év múlva olvashatatlanná vált az írás, 30-60 év után elromlott a lábrész. Újra leásva még 20-40 évet kibírt. 60-90
év után kidőlt és tönkrement. Az ilyen kidőlt fejfákat általában a sírokba temették. Gödöllőn az 1940-es évekig használták sírjelként a fejfákat. Később helyüket kőből, műkőből és márványból készült sírjelek vették át. A fejfák lassan elkorhadtak és elpusztultak. Az 1980-as években még jelentős számban voltak a temetőben, mutatva a temetőrész református jellegét. Azonban mára számuk jelentősen megfogyatkozott, már csak egy-két tradicionális fejfa mutatja egyegy sír helyét.
Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Tisztelettel meghívjuk

2007. december 2-án, vasárnap 15 órára
a Premontrei Szent Norbert Gimnázium aulájába a

III. Nemzeti Együvé Tartozás Napja
alkalmából rendezendő ünnepségre.
Fellépnek a Duna TV Pacsirta Népdalversenyének különdíjasai:

András Orsolya (Csíkszereda, Erdély)
Érsek Csaba Sándor (Sepsiszentgyörgy, Erdély)
Ferraru Kovács Krisztián (Pusztina, Moldva)
Bencz Gabriella (Kolon, Felvidék)
Jörös Andrea (Visk, Kárpátalja)
Berta Alexandra (Paks)
Kiss Eszter (Táborfalva)
továbbá zentai (Vajdaság) népdalénekesek,
és a gödöllői Cibri Együttes.
Ünnepi beszédet mond Gémesi György,
a Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány létrehozója,
Gödöllő város polgármestere.

Felh vÆs

Hétfő délután a gödöllői történelmi
egyházak képviselőinek közreműködésével adták át rendeltetésének a
Dózsa György úti temető ravatalozóját, amelyet az elmúlt hetekben újítatott fel a temetőt üzemeltető VÜSZI.
A tizennyolc millió forintba kerülő
munkálatokhoz pályázati úton hatmillió forintot nyert az önkormányzat, a
maradék tizenkét milliót az önkormányzat és a VÜSZI fele-fele részben
biztosította.

elmondták, nem egyszer előfordul,
hogy régi haragosok, hosszú idő után
itt nyújtanak először kezet egymásAz új ravatalozó nak, szeretteiktől végső búcsút véve bocsátják meg vélt,
vagy valós sérelmeiket. Ezt a
jövőben méltó körülmények
között tehetik meg.
A most átadott ravatalozó
felújítása része annak a
programnak, amelynek keretében az elmúlt hónapokban
folyamatosan szépül és korszerűsödik a Dózsa György
úti temető. A közelmúltban
Megújult a ravatalozó tetőrésze és az uniós elvárásoknak megfelelően
homlokzata, s nyitott előtető épült a átalakították a boncolót és a hűtőbejárat előtti részre, valamint új bur- kamrát, megújult a papi öltöző, s elkolat került az épület előtti részre. Így készült a temetőhöz tartozó akadálya jövőben a temetési szertartások mentesített nyilvános illemhely is.
résztvevői nem lesznek kiszolgáltatva
Az egyik kegyeleti szempontból
az időjárás viszontagságainak.
leginkább kiemelkedő beruházás
A belső munkálatok eredménye- azonban az volt, amelynek keretéként új drapéria került a falakra, és ben a közös urnafal mellett egy
felújították a helyiség hangtechnikai 1500 férőhelyes közös urnasírt alaberendezéseit is.
kítottak ki. Így a már lejárt urnákat
Az ünnepélyes átadás során dr. Gé- nem semmisítik meg, hanem pontos
mesi György polgármester megkö- nyilvántartás alapján itt helyezik el,
szönte mindazok munkáját akik a fel- s akár később is dönthetnek a hozújításban részt vettek, s kiemelte an- zátartozók a kiváltás mellett. Ez a
nak fontosságát, hogy a jövőben mél- rendszer hazánkban egyedülálló, s
tó körülmények között kerülhet sor a külföldön is csak kevés ilyen lehevégtisztesség megadására.
tőség ismert. A beruházás ötmillió
A rendezvényen a római katolikus, forintba került.
(k.j.)
az evangélikus és a református egyház helyi vezetői is részt
vettek. Először Balogh
Tamás református, majd
Albert Gábort evangélikus lelkész kért áldást az
épületre, végül Szecsődi
Péter esperes szentelte fel
a kegyeleti helyiséget. Beszédükben mindhárman
kiemelték, ez a hely a kegyeleté, a búcsúé és a vígasztalásé, de egyben a
A közös urnasír
megbékélésé is. Mint azt
szít, és azt november

RegeszÆrnyon c mmel, Gödöllői Királyi Kastély
30-án vetíti le. A Kík rzeti el?-ad i versenyt
vánságkosár című
rendez a g d ll?i Dam
műsorban külön-küjanich JÆnos `ltalÆnos
lön bemutatják a 12
Iskola.
A Sisi-kultusz hazai fellegvárában, Gö- döntős hölgyet, a nézők sms-szavazásBenevezØs a 6-10 Øvesdöllőn az Erzsébet-emlékév program- sal dönthetik, nekik ki tetszik.
korosztÆly szÆmÆra,
jában ezen a hétvégén a magyarok szeNovember 17-én a hagyományos ErhazÆnk Øs a k rnyez? orretett királynéjára emlékeznek.
zsébet vers- és prózamondó versennyel
szÆgok nØpmesØivel,
Az év elején meghirdetett Erzsébet folytatódik a hétvége programja. A diáklasszikus Øs kortÆrs királyné
r k hasonmásversenyre mintegy kok számára kiírt vetélkedőt Pécsi IldimesØivel.
150-en jelentkeztek. A végső megmé- kó Kossuth-díjas művésznő hívta életre.
rettetés november 16-án lesz, de a dön- November 18-án a királyné emlékére
NevezØsi hatÆrid?: 2007.
tőbe jutott 12 ifjú hölgyre már most le- kialakított parkban koszorúzás lesz.
november 23.
het szavazni a Gödöllői Királyi Kas- Később a kastély dísztermében a Sisi
NevezØsi lap kØrhet? tély
az honlapján (www.kiralyikastely.hu) Baráti Kör rendezésében Szerenád EriskolÆban, vagy e-mail
- A legtöbb voksot kapott versenyző ve- zsébetnek címmel lesz ünnepi koncert.
ben a szervez?kt?l.
heti át az internetes szavazás közönségA verseny id?pontja: díját. Szakemberekből álló zsűri dönti
PREMONTREI
2007. december 8., 9 el, hogy ki lesz a Gödöllői Kastély KiEST K
rálynője 2008 megtisztelő cím tulajdora.
nosa. A királyné mai utódai különböző
Id?pont: november
NevezØsi d j: 600 Ft/f?,
szituációk megoldásában vetélkednek,
cs t rt k n 17
amely a helysz nen fize
- többek között Janza Kata közreműkö- 15-Øn,
ra
tend?, szÆmla ellenØ- désével. A győztes egy évig lesz a kasC me: Szent ErzsØbettel -a
ben.
tély arca, ő és udvarhölgyei is értékes
eretet œtjÆn
LØtszÆm: osztÆlyonkØnt ruhakölteményeket kapnak ajándékba.
El?ad : Maczk MÆria nØpAz Erzsébet királyné hasonmásver1f?
dalØnekes, Ønekmond Øs -Sz
Id?hatÆr: max.:4perc seny döntőjéről a Duna TV felvételt ké- eres ErzsØbet textil-m?vØs
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Téli boldogság
Mindent meg lehet oldani.
Minden kívánság teljesülhet.
Mindenkit boldoggá lehet – és
kell is – tenni. Ezeket az igen
szép gondolatokat, útmutatásokat sugalmazza a gyerekek
számára Marék Veronika Télapó és Ezüstmackó című mesekönyve.
A szövegen kívül mindenütt képek és
képek benne, a történtek minden
mozzanata ábrázoltatik is. Láthatjuk
a havas éjszakát, mikor a Télapó útra
kel ajándékokkal megrakottan, útközben odaint a vidáman rátekintő
Hóembernek, de nem áll meg, siet tovább, várják a házak ablakaiba odakészített kiscipők, kiscsizmák.
Végül játék már csak kettő marad
nála. Egy labda és egy mackó. Utóbbi
nem akármilyen: Ezüstmackó. Melyiket adja Marcinak, melyiket a testvérének, Mónikának?
Az Ezüstmackó birtoklása körül
támadnak aztán a bonyodalmak.

Mindkét gyerek igen
fontos szerepet kíván a maga életében
betöltetni az Ezüstmackóval. Össze is
vesznek rajta.
Marci azonban belátja, hogy nem
lesz ez így jó: az ember nem lehet haragban a testvérével. Nincs mese:
szert kell tenni még egy Ezüstmackóra, hogy mind a kettejüknek jusson.
A Mackóboltban kapható ezerféle
mackó, csak olyan nem, amilyen kéne. A Hóember nyújt felvilágosítást:
mackó-ügyben el kell menni a Hóemberek Városába.
Mivel a Hóemberek Városához
természetesen az erdőn kell átvágni,
Marcinak szerencséje lesz mókusokhoz, szerencsétlensége egy farkashoz. Később azonban a farkasról is
kiderül, hogy aranyszíve van. Mivel
vészhelyzetben nyújt segítséget, talán a legeslegjobb szolgálatot ő teszi
a történet során.
Megérdemli a labdát, mellyel ő is

játszhat végre, hiszen tulajdonképpen
csak azt szeretett volna korábban is:
játszani. A mókusok megelégedetten
viselik a Marcitól kapott sapkát – ki
nem találná senki, mit viselnek a mókusok sapkaként –, nem fázik már a
fülük, amely apró termetükhöz képest elég nagy, nem csoda, hogy beleüthetett a hideg.
Még a Hóember is kap ajándékot:
fenyőtobozból fűzött nyakláncot.
(Marék Veronika: Télapó és Ezüstmackó)
- nád -

Kortárs balett gyermekeknek és felnőtteknek

Otthonra találtak Gödöllőn
November végén és december
elején két bemutatóval várja a
közönséget a Magyar Balettszínház Gödöllő. A november
30-ai előadáson három darabot, a Carment, a Beszélő testeket és a Csodálatos Mandarint láthatja a közönség, míg
december 7-én Dióhéjban címmel , egy Diótörő adaptáció
kerül színpadra a Petőfi Sándor Művelődési Központban.
Az előadásokról és a közeljövő
terveiről Egerházi Attila igazgatóval beszélgettünk.
– Néhány hete a Beszélő testeket és
a Carment már láthatta a gödöllői
közönség. Most ismét színpadra kerülnek, kiegészítve Bartók Csodálatos Mandarin című művével. Hogyan kerül egymás mellé ez a három mű?
– Szeretnénk bemutatni a gödöllői
közönségnek minden olyan darabot,
ami jelenleg az együttes repertoárján
szerepel, de itthon még nem játszottuk. Ezt az előadást én leginkább egy
háromfogásos vacsorához tudnám hasonlítani. A Csodálatos Mandarin egy
egyfelvonásos, amelynek a hangvételétől a másik két darab teljesen különbözik. A csodálatos mandarin a
vágyról, mindent elsöprő elementáris
erejű szerelemről és a csodákról szól.
A másságtól, ismeretlentől való fé-

lelem gyakran intoleranciát szül, ami
nemegyszer végzetes konfliktusokba
sodorja az embereket. A vágy, a szerelem és az intuíció elpusztíthatatlanok. Ezek a gondolatok foglalkoztattak és kavarogtak bennem, amikor
A csodálatos mandarin izgalmas és
költői zenéjével, illetve témájával
kezdtem foglalkozni. A női főszerepét
Bogdán Petronella, a Mandarint pedig Svidró Viktort táncolja. Ezen az
estén Aleszja Popova is színpadra
lép, őt a Carmen címszerepében láthatja a közönség.
– Nemrégiben egy gyermekelőadással lepték meg a közönséget,
s most ismét egy olyan produkcióval készülnek, amit a fiatalabb korosztálynak szól...
– A Pöttyös Pannát nagyon jól fogadta a gödöllői közönség. Gyermekeknek játszani, táncolni egyébként is
fantasztikus dolog. Hálás, őszinte közönség. Ez az előadás nagyon lekötötte őket, s számunkra ez a siker a
legjobb kritika amit kaphatunk. Ez a
siker azonban nem csak a miénk, hiszen ebben a Talamba ütőegyüttesnek
is nagy szerepe volt. A december 7-ei
Dióhéjban című táncjátékot azonban
inkább családi előadásnak nevezném,
hiszen nem csak a gyermekek számára lesz érdekes. Ez Diótörő feldolgozás minden korosztály számára élményt nyújthat.
– Úgy tudjuk, nem csak a közön-

Kodály emléke a Chopin Zeneiskolában

ség részéről nagy az érdeklődés az
Magyar Balettszínház Gödöllő
iránt. Ezt igazolják a külföldi fellépések, valamint az is, hogy jelenleg
is spanyol művészekkel dolgoznak
együtt.
– Régi kapcsolatunk van többek
között a prágai konzervatóriummal, akikkel minden nyáron együtt
dolgozunk. Náluk ismertünk meg
két kiváló fiatal spanyol táncost,
akik most végezték a barcelonai
Teatro Institutét, ami az egyik legrangosabb táncképzést adja. Most
két növendékük dolgozik itt velünk, és ha úgy alakul, akkor jövőre
szeretnénk az egyiket szerződtetni.
Januárban egyébként Prágában lépünk majd fel, februárban pedig itt
Gödöllőn látjuk vendégül a Prágai
Balett társulatát. E mellett tárgyalások folynak egy dél-amerikai turnéról, valamint Finnországból is nagy
az érdeklődés társulatunk iránt.
– Már több mint egy éve dolgoznak Gödöllőn. Hogy érzik itt
magukat?
– Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy igazi otthonra találtunk Gödöllőn. Nagyon
sok segítséget kaptunk és kapunk a
munkánkhoz. Számunkra az is nagy
öröm, hogy tovább tudtuk színesíteni a helyi kulturális palettát.
-kj-

Siker volt a Kaláka koncert

Hej, páva, hej páva…
„Varrott dallamok Kodály
emlékére“ címmel nyílt kiállítás Szekeres Erzsébet textilművész falképeiből november 13-án a Frédéric
Chopin Zeneiskola hangversenytermében. A megnyitó
ünnepség műsorában Maczkó Mária Magyar Örökség díjas népdalénekes és a Zeneiskola számos növendéke
szerepelt.
A fehér és a sárga, az ezüst és az
arany színek uralkodnak a kiállítás textilképein. Az ábrázolt motívumok, kivarrott szövegek a
magyar népművészetből és a vallás világából merítettek. Látható
életfa, ágán a címadó Kicsi ma-

dárral. A kenyér és a bor képét a
90. zsoltár sorai keretezik: „Tebenned bíztunk eleitől fogva…“
A Te Deumot harang foglalja magába, olvasható az ima: „Téged,
Isten dicsérünk, Téged Úrnak ismérünk…“
Fehér pávák, Hej, páva, hej, páva – képek címei, témái. Mint az
utóbbi címet folytatni lehetne,
énekelni, úgy a következő címeket is: Szomorú fűzfának…, Felszántom a császár udvarát…
És még: zuhog Az élet vize; és
még: zendül a Magyar zsoltár.
Egész télen látható a kiállítás, a
teremben rendezendő hangversenyeknek, előadásoknak is majd
gyönyörű keretet biztosítva.
N. A.

FELHÍVÁS
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.

Nagysikerű koncertet adott vasárnap délelőtt a Kaláka együttes a Petőfi
Sándor Művelődési Központ színháztermében. Tizenegy órára már teltház várta a zenekar tagjait, akik régi és új dalaikból állították össze a
közel egy órás programot. A közönség körében nagy sikert aratott az
előadást még színesebbé tevő hangszerbemutató.

„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

Ajánló

2007. november 15.

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.A gödöllőiek változatlanul 50%-os kedvezménnyel nézhetik meg a kiállításokat.
További információ: www.kiralyikastely.hu
***

PÉCSI ILDIKÓ ÖNÁLLÓ ESTJE
„Bőröndök – és bennük az életem“
„Nem lesz annyi bőrönd a színpadon, Amennyi lehetne, Nem lesz
annyi történet, Amennyi lehetne,Nem lesz annyi vers, dal, monológ
Amennyit szeretnék,De remélem olyan este lesz, Amilyet
szeretnénk“
Helyszín: Gödöllői Királyi Kastély, Barokk Színház
Időpont: 2007. november 24., 19 óra
Jegyek 3000 forintért vásárolhatók a királyi kastélyban
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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

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

A Frédéric Chopin
Zeneiskola
programja

November 20., kedd, 17 óra
Telek Zsuzsa növendékeinek
hangversenye (zongora)
November 21., szerda, 17.30
Vargáné Korchma Fruzsina növendékeinek hangversenye (fuvola)
November 22., csütörtök, 17.30
Székely Judit növendékeinek
hangversenye (furulya)
November 26., hétfő, 18 óra
Fodor László növendékeinek
hangversenye (klarinét)
November 27., kedd, 17 óra
Ella Attila növendékeinek hangversenye (rézfúvó)
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Élő–Világ

HEROSZ

Kertész leszek...

Vigyél haza!

Különleges metszések

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

www.poraz.hu

5 hónapos keverék szuka

3 hónapos labrador keverék szukák

1 éves keverék kan

2 éves keverék szuka

2 hónapos keverékek

Állati dolgok

lunk. Már ezzel is otthagyunk egy kis illatmintát, ami jó eséllyel viszszacsábítja majd kedvencünket.
Ne nézzük kétségbeesetten bútoraink legyalulását, inkább cselekedjünk! Mivel a verbális meggyőzésre a
macskák valószínűleg kevésbé fogékonyak, ezért muszáj egyéb eszkö-

Macskakaparás
Akinek van macskája, annak biztosan van lekapart bútora, kanapéja is.
Egy ideig mindenki próbálja jobb belátásra téríteni cicáját, ki csendes rábeszéléssel, ki testi fenyítés kilátásba
helyezésével és foganatosításával, de
gyakran ezek hasztalan erőfeszítések.
A karomélesítés a macska velejárója,
ezt el kell fogadnunk, de nem muszáj
amortizált fotelben csücsülnünk! Itt
az ideje, hogy átnevelőtáborba küldjük kedvencünket, ugyanis át lehet
szoktatni a cicát egy sajátbejáratú karomélesítőre, csak időben kell elkezdeni a tanítást! Azoknak sem reménytelen a helyzete, akiknek már
idős cicája van és régóta űzi ezt a
hobbit. Őket is meg lehet nevelni!
A kaparászás nem csupán a gazdi
idegesítésére és a karmok élezésére
szolgál, hanem egyben szagminta leadása és a territóriumának megjelölése is. A kutyák ezt úgy oldják meg,
hogy a kérdéses területet nemes egyszerűséggel körbepisilik, ezek után
lehet választani, hogy kinek mi szimpatikusabb... A rég bejáratott karomélesítő helyekről nem könnyű az átszoktatás egy kaparófára, de nem is
lehetetlen! A megoldás kulcsa a türelem, és a macskamenta: lógassunk fel
egy kis csokorral a kaparófára, biztosak lehetünk benne, hogy cicánk hamarosan ott fogja élesíteni karmait,
hogy az ő illata legyen ott. Rá is segíthetünk egy kicsit azzal, ha odarakjuk cicánkat, demonstratíve megfogjuk a mancsait és kaparást imitá-

zöket bevetni: rettentsük el kedvenc
bútoraink használatától, kínáljunk fel
macskakaparásra alkalmas alternatívát, rövidítsük meg karmait!
Bútorainkat és a kiegészítőket úgy
tudjuk megóvni kedvencünktől, ha a
macskát kizárjuk azokból a helyiségekből, ahol ilyenek vannak, vagy
valamivel egyszerűbb, ha lefújjuk
őket macskariasztó sprayjel. A sprayt
szükség esetén citromfüves vagy eukaliptuszos illóolajjal
is
helyettesíthetjük,
ezeket nem kedvelik a
macskák. Ne használjunk pár cseppnél többet, mert akkor még a
szoba közelébe nem
jönnek!
A leszoktatás egyik
legfontosabb kelléke a
kaparófa. Ha nincs a
cicánknak karomélesítő helye, akkor ne
csodálkozzunk azon,
hogy a bútorainkon
edz. Ha még nem tettük volna, akkor szerezzünk be kaparófát,

Tavaszi
cikksorozatunkban
megismerkedtünk a dísznövények metszésével. A tél beköszönte előtt szeretnénk bemutatni néhány különleges módszert is, melyek legtöbbje ismeretlen a kertészkedők előtt.
Az érdeklődők további információkat találhatnak a www.
fenyveskerteszet.hu oldalon.
Az egyik legrégibb metszési eljárás a
sarjaztatás, melynek legfőbb célja,
hogy nagyobb levelek vagy élénk
színű vesszők fejlődjenek. Fűzfajoknál gyakori e metszéstípus, de kiválóan alkalmazható a cserszömörce, a
bodza és a mogyoró leveleinek, vagy
egyes juharok és a somok vesszőinek
szépítésére. A sarjaztatás több száz
éve ismert módszer, melyet bárki
könnyen elsajátíthat. Hogyan végezzük el? Tél végén az összes ágat vágjuk vissza a cserjén talajszint felett,
és amint az új hajtások fejlődnek ritkítsuk ki őket, csak a legerőteljesebbet hagyjuk meg.
A tetejezés vagy csonkolás nagyon
hasonló a sarjaztatáshoz. Ugyanúgy
tél végén az összes ágat a törzs elágazásánál levágjuk, majd az 5-7centiméteres, kis csonkokon fejlődő hajtásokat ritkítjuk, úgy, hogy csak a
vagy macskabújót kaparófás kiegészítővel, vagy macskamentától illatozó lejtős (hegyi) karomélesítőt. Mielőtt a boltban zavarba jönnénk a választéktól, figyeljük meg, hogy eddig
hol élesítette karmait kedvencünk:
Ha szívesen kaparássza az ajtófélfát és a székek lábait, akkor cédrusból készült kaparófát, vagy kaparófás
macskajátszót vásároljunk.
Ha cicánk a puhább dolgokat, bőrkanapét, vagy drága perzsaszőnyeget
marcangol szívesen, akkor kárpitozott (vagy puha tapintású) macskabújóval vagy kényelmes, ablakba is
helyezhető cicafekvővel örvendeztessük meg.
Ha a macska elsősorban különösen
kemény tárgyakat inzultál, akkor szizál kötéllel körbetekert kaparófát válasszunk. A szizál növényi alapanyagú fonal, amely elvileg macskabiztos
és ellenáll a legkitartóbb kaparászásnak is, anélkül hogy kárt tenne benne.
Miután macskánk főleg karmainak
élesítésére használja bútorainkat, így
egyszerű ha mi magunk is közbeavatkozunk, mégpedig karmainak vágásával. A karomvágás teljesen normális dolog egy szobacicánál. A művelet a macska kooperációjával egészen egyszerű, de mivel ez ritkán jön
össze, érdemes B-tervet is készíteni,
esetleg a szokásos állatorvosi vizsgálatoknál orvosunkat megkérni,
hogy végezze el ezt a kis munkát.
Nekünk mindössze annyi a dolgunk,
hogy nézzük kedvencünk hogyan
próbál sebet ejteni kedvenc orvosán
és a nővérkén. Ezt a műveletet tényleg ne olyan ember végezze, aki technikából elégtelen volt, mert a karmokban erek és idegek futnak, és ha
beleremeg a kezünk, akkor nagy fájdalmat okozunk a cicának. Egy idő
után mi magunk is elsajátíthatjuk ezt
a nagy orvosi beavatkozást, de soha
ne csináljuk egyedül, mert cicánkat
nyugtatni és a karmokat vágni egyszerre nem egyszerű dolog.
Mindezen tapasztalatok birtokában botorság volna azt állítani, hogy
az átnevelés könnyű feladat, sajnos
nem, de válogatott pedagógiai eszközökkel és némi türelemmel megtaníthatjuk a legelszántabb bútorcincálónak is, hogy a nagyi komódja,
vagy a bőrgarnitúra tabu. A lényeg,
hogy ne adjuk fel, mindig jutalmazzuk meg, ha ügyes volt!

legerősebbeket és legvastagabbakat
hagyjuk meg. A tetejezést évente,
vagy kétévente végezzük el, a nyárfáknál, a szivarfáknál, a platánoknál,
a júdásfánál, és néhány fűzfa fajtánál,
ha télen színes vesszőkre vagy nyáron hatalmas levelekre vágyunk. E
módszerrel metszett fák idős korukban különleges látványt nyújtanak.
Arról sem szabad elfeledkeznünk,
hogy a hatalmas méretű nyárfák vagy
platánok akár egy kiskertben is elférnek a tetejezés segítségével.
Az egyik legfontosabb metszési
módszer a rügy alatt és felett végzett
bemetszés. Szinte bármely növényen
alkalmazhatjuk, és hatására sűrűbb
vagy harmonikusabb ágrendszert, így
szebb lombozatot nyerünk. Mit jelent
a rügy alatt végzett bemetszés? Tavasszal apró, fordított V alakú bemetszést ejtve a rügy alatt korlátozzuk a
rügy, vagy közvetlen felette elhelyezkedő hajtás fejlődését. Ennek oka,
hogy tél végén a növényekben a nedvkeringés megindul felfelé, az új hajtások fejlődése megkezdődik, azonban apró bemetszésünk korlátozza a
növekedést serkentő hormonok hatását. A rügy felett végzett apró V alakú
bevágással éppen az ellenkező hatást
érhetjük el. A rügy életerejét megnöveljük, gyorsítjuk a hajtások fejlődését, sőt a csupasz ágakon az alvó rügyekből is új oldalhajtások fejlődnek.
Erőteljesen növekedő, a kertünket
már lassan kinövő növényeink megfékezésére – végső esetben – alkalmazhatunk gyökérmetszést. Amikor
fánk egyre hatalmasabb, nagy a csábítás, hogy erőteljesen visszametszszük, vagy a felső részét levágjuk.
Természetesen ezzel, csak azt érjük
el, hogy még több hajtást hoz, még
nagyobb lesz. A fát egy ásónyomnyi
szélességben körbeásva a lombkorona külső szélénél, az összes túlnyúló
gyökeret elvágjuk, ha szükséges elfűrészeljük. A gyökerek eltávolításával

Téli természet

a hajtások és a virágok képződését
gátoljuk, hiszen azokat a gyökereket
távolítottuk el, melyek ezt segítik. A
gyökérmetszés számos problémával
járhat. Ha nagyobb tartógyökérzetet
távolítunk el, akkor a fánk kidőlhet,
vagy ha gyökérdarabokról is szaporodó fajtánál végezzük el e metszést,
akkor kertünket elárasztják az akác, a
végzetcserje vagy a nyárfa sarjak.
A gyökérmetszés helyett kéreggyűrűzést ajánlunk. Tavasz közepén
távolítsuk el a kéreg keskeny (5-10
mm-es) darabját a törzsön, de a törzset ne vágjuk körbe, mert a nedvkeringés leáll, és a növény elpusztul. A
bemetszésnek el kell érnie a kambiumot, mert csak így érhetjük el, hogy a
metszés alatti gyökérrészek működése lecsökkenjen.
Sok dísznövényt gazdagabb virágzásra bírhatunk, ha ágai vízszintesek,
vagy kissé lejjebb hajlanak, mint az
ág eredési helye. A hajlékony ágrendszerű fák ágait – mint a fűzlevelű
körtike vagy a díszalma – kössük le, s
csak az elöregedett részeket metszszük! A hajlékony vesszőket rögzítsük a talajhoz, vagy más ágakhoz
úgy, hogy helyzetük ne változzon.
(g.m.)

szerepelnek, de szívesen fogyasztja a cinegéket és a kisebb madarakat. Így esetenként még
a kertek madáretetői körül is megjelenik, ahol levadássza
azokat. Sokáig pusztították és irtották, főleg „madarászása” végett. Sokan keverik a szarkával, pedig annál
jóval kisebb méretű, színe azonban
megtévesztheti a nem szakembert.
Ezüstös szürke, fehér és fekete sávok-

A nagy őrgébics
A tél beköszöntével sokan úgy gondolják, hogy a természet unalmas
képét mutatja. Az erdőkben megszűnt
a madárdal, a réteken nem cikáznak a
fecskék és kertünket is „csak” a cinkék keresik fel hogy az etetőkből táplálkozzanak. Pedig az igazi természetbúvárok télen ugyanúgy
érdekes, sokszor ritka vándorokkal találkozhatnak.
Nyáron az egyik legkisebb érdekes ragadozó madarunk a tövisszúró gébics,
ami gyíkokat, pockokat, rovarokat vadászva egy éles
tövisre húzza áldozatát, hogy
onnan fogyassza el. Persze
ilyenkor már hiába is keresnénk, hiszen még augusztusban elhagyták az országot,
hogy délen fogdossák áldozatukat.
Viszont nem maradunk gébicsek nélkül télen sem. Ilyenkor látogat hazánkba a legnagyobb rokon a nagy
őrgébics (Lanius excubitor). Ritkán
vehető észre, hiszen főleg nagy, átlátható területeken, rétek és mezők felett
villanydrótokon ül akár több órán át,
és csak akkor röpül, ha épp vadászik.
Repte érdekes, a vércsékhez hasonlóan áldozata felett egyhelyben szitál,
majd lecsap. Nálunk leggyakrabban
szeptembertől-novemberig, és februártól-áprilisig látható, mert akkor kóborol, és olyan vidékeken is mutatkozik, hol máskor egyébként meg
nem figyelhető. A Gödöllői Tájvédelmi Körzet területén szinte minden télen megfigyelhető egy-egy példány.
Étlapján főleg pockok és cickányok

kal. Csőre kampós, ezért tudja áldozatát széttépni. A faj ma már a Természetvédelmi Világszövetség Vörös Listáján is szerepel. Hazánkban is védettséget élvez, eszmei értéke 50 ezer Ft.
Ha itt, Gödöllőn egy téli séta közben figyelünk a természetre sok érdekes fajt lelhetünk fel magunk is. A
szerencsésebbek talán még egy nagy
őrgébiccsel is találkoznak.

Állatorvosi ügyelet
November 17-18.:

dr. Kovács Ilona
Tel.: 20/9455-495
Gödöllő, Úrréti u. 14.

Mozaik

2007. november 15.

Több olvasónk megkeresésére
az e heti témánk a tulajdonost
megillető jótállási jogok az új
építésű családi ház (társasházi
lakás) esetében az építkezési
vállalkozóval szemben. Változatlanul várjuk észrevételeiket,
kérdéseiket, és témajavaslataikat a már jól ismert szolgálat@libori.hu illetve a Gödöllő,
Pf. 112. címekre.
Lakásépítéssel kapcsolatos kötelező
jótállási kötelezettség építési szerződés kötése esetén az építési munka
elvégzésére kötelezettséget vállaló
személyt; szerződés hiányában az
építési munka tényleges elvégzőjét
terheli az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított 3
évig. A jótállási igény jótállási jegygyel érvényesíthető, melyet a vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során

köteles átadni az építtetőnek. A jótállási kötelezettség akkor is terheli a
vállalkozót, ha jótállási jegyet szabálytalanul állítja ki, vagy esetleg át sem
adja. A hiba bejelentését követő 15
napon belül köteles a vállalkozó a
hibát megvizsgálni és nyilatkozni.
Szerződésben kedvezőbb jótállási feltételeket is vállalhat a vállalkozó,
kedvezőtlenebbet azonban nem. Ha a
felek szerződésben kikötik a jótállást,
azonban az e körben gyakorolható jogokat nem részletezik, a jótállás keretében ugyanazok a jogok illetik
meg az építtetőt, mint szavatosság esetében, vagyis kérhet kijavítást, árleszállítást, kicserélést, újbóli elvégzést, a más által elvégeztetett javítási költség megfizetését, és elállással
élhet. Abban az esetben azonban, ha a
felek a szerződésben például csak a
kijavítást, vagy csak az árleszállítást
jelölik meg, úgy hibás teljesítés esetén az építtető csak ezeket kérheti a
vállalkozótól, az egyéb szavatossági
jogokat nem. Ebben az esetben lehetősége van az építtetőnek, hogy igényét a szavatosságra vonatkozó szabályok szerint érvényesítse. A jótálló

ERZSÉBET-KATALIN BÁL
NOVEMBER 17., 19 ÓRÁTÓL
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

MIKULÁS-ADVENT
DECEMBER 2., 9., 16., 10 ÓRÁTÓL
VENDÉGEK FOGADÁSA
forralt borral, teával, sült gesztenyével és pogácsával.
Készülődés az ünnepekre-kézműves foglalkozások,
Arcfestő
Jó idő esetén lovasbemutató
Karácsonyi ízek ebédre!
Betlehemi történet a Maszk Bábszínpad előadása.
Télapó érkezése, ajándék osztása a gyerekeknek.
Állatsimogató, kocsikázás vagy szánkázás, Betlehemi jászol.
BELÉPŐJEGY
Felnőtteknek: 4900.-Ft/fő,
Gyerekeknek: 2900.-Ft/fő
3 éves kor alatt a részvétel ingyenes!

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

gyakorlatilag a szerződés hibátlan
teljesítéséért vállal felelősséget, ami
alól csak akkor mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés
után keletkezett. Nem a hiba jelentkezésének az ideje tehát a lényeges,
hanem az az időpont, amikor a hiba
oka keletkezett. A jótálláson alapuló
kötelezettség tartama tekintetében tehát a törvényes szavatosságnál szigorúbb felelősség. Lényeges, hogy a hibát az észrevételt követően haladéktalanul közöljük a vállalkozóval, még a 3 éves jótállási idő letelte
előtt. Meghosszabbodhat a jótállás
ideje a hiba közlésétől számított azzal
az idővel, amíg a hibás dolog a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas. Új bírósági álláspont, melyet az
új Polgári Törvénykönyv szövegtervezete is tartalmaz, hogy ha a jótállási időn belül közöljük a kifogásunkat a vállalkozóval, és ő nem teljesít, a jótállási igényt a bíróság előtt
az általános ötéves elévülési időn
belül minden időbeli megszorítás
nélkül érvényesíthetjük.
Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda –
dr. Tácsik Réka ügyvéd

A Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium munkatársat
keres fűtő munkakör
betöltésére.
Alkalmazási feltételek:
kisteljesítményű kazánfűtő
szakképesítés, tűzvédelmi
szakvizsga.
Jelentkezni a gondnoknál a
410-690, 420-690
telefonszámon lehet.

K ARÁCSONYI
„A RANYKAPU ”
VÁSÁR A PIACON

2007.
DECEMBER 1- TŐL
DECEMBER 24- IG
December 2-án
kézműves vásár
Vendég: a Mikulás
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Lehetőség a biomassza felhasználásra

Recora-project
Gödöllőn az elmúlt években lebonyolított RECORA-projekt másik két megújuló energiaforrások
hasznosítására irányuló tanulmány elkészítése mellett lehetőséget teremtett a környező régióban fellelhető mezőgazdasági
eredetű biomassza-erőforrások
felhasználásának vizsgálatára is.
Koncepcionális szinten már korábban
felvetődött, hogy a Gödöllői Ipari Park
területe biomassza kiserőmű megvalósítására lenne alkalmas. A biomassza
hasznosításra épülő erőmű az ipari parkban épülő iroda és raktárépületek, valamint gyárcsarnokok használati melegvíz, és fűtési hőigényét elégíthetné ki.
A biomassza energetikai hasznosításának lehetőségei a következők:
– biomassza közvetlen eltüzelése és
hőenergia előállítása,
– a biomasszából gáz előállítása, és
ebből tüzeléssel hőenergia előállítása,
– a tüzeléssel előállított hőenergiából
hő- és villamos energia hasznosítás,
– a gázból villamos energia előállítása és így hő- és villamos energia hasznosítása.
A különböző lehetőségek közül jelenleg a törvényileg garantált átvételi kötelezettség és ár (2007-ben 23,8 Ft/kWh),
valamint a biomassza elgázosító technológia anyagi vonzata miatt a villamos
energia termelés mutatkozik a legkedvezőbbnek közvetlen tüzelésű gőzgenerátoros megoldás mellett.
A gőzturbinás fűtőerőmű kazánjában
az energiahordozó elégetéséből keletkezett hővel vízgőzt állítanak elő, melyet
túlhevítőben 400 celsius fokos hőmérséklet fölé hevítenek. A túlhevített gőz
hajtja meg az un. ellennyomásos gőzturbinát, melyhez a generátor van kapcsolva. A gőzgenerátorból távozó fáradt gőz
a hőcserélőn keresztül leadja a hőjét a
távhőrendszernek, és így kerül elszállításra a hőenergia. A lehűlt munkaközeg szivattyú segítségével kerül viszszatáplálásra a kazánba. A hőtermelés és
a hőelvétel közötti időbeli elválasztást
egy hőtároló szolgálja.
A választott technológia paramétere-

inek meghatározásához a villamos energia termelés során keletkező hő hasznosításából lehet kiindulni. A gőzturbinás villamos energia termelésnél a keletkező gőzből maximálisan 25 % villamos energiát és 75 % hőenergiát lehet
előállítani.
A Gödöllői Ipari Park méretei és tervezett beépítettsége alapján a telep
létesítményeinek fűtési időszakban jelentkező maximális 12.418 MWh/év
hőigényének kielégítéséhez 4,2 MW teljesítmény szükséges. Ez 5,6 MW
összteljesítményű biomassza erőmű építését jelenti.
A gőzturbinás fűtőmű a biomassza
közvetlen eltüzelése esetén elsődleges
biomasszával üzemeltethető. A biomassza erőmű üzemeltetéséhez szükséges alapanyagként – a régióban rendelkezésre álló növényi eredetű erőforrás
közül – legkedvezőbb mezőgazdasági
melléktermék a szalma, melyet Gödöllő
környéke, Veresegyház, Aszód, Csomád, Vác körzetéből közúton be lehet
szállítani. A biomassza erőmű tervezett
teljesítményéhez tartozó szalmamenynyiség egész éves üzemeltetés esetén
15.000 t.
A berendezések kihasználása és a beruházás megtérülése szempontjából az
erőmű megépítése esetén fontos kérdést
vet fel a nyári félévben termelt és fűtési
igény hiányában megmaradó hőenergia
megfelelő felhasználása. Erre a legjobb
megoldást olyan vállalkozások betelepülése jelentené az ipari parkba, melyek
működéséhez technológiai hőre van
szükség.
Ezek hiányában a biomassza erőművet féléves üzemmódba kell állítani. Ebben az esetben a biomassza erőmű kazánterében egy gázkazán is elhelyezést
nyer, melynek funkciója a használati
melegvíz-termelés abban az időszakban, amikor a biomassza tüzelésű kazán
nem üzemel.

Várjuk az árusítók
jelentkezését a
06-28-422-019 vagy
06-30-503-0777-es
telefonon.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Nov. 12-19-ig: Máriabesnyői,
Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
November 19-26-ig: Medicina,
Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251

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.

A GÖDÖLLŐI KAZINCZY KÖRÚTI ÓVODA
GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY
ezúton megköszöni mindazoknak, akik 2006-ban személyi jövedelemadójuk 1 százalékát, összesen 395.673.- Ft-ot közhasznú alapítványunknak
adományozták. Ezt az összeget játékok vásárlására, illetve egyéb személyiségfejlesztő foglalkozási eszközök, anyagok beszerzésére fordítottunk.
Szíves felajánlásaikat továbbra is köszönettel fogadjuk.
Számlaszámunk: 10103836-46203600-01000000
Adószámunk: 18691360-1-13
Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma
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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
* Gödöllő központjában lévő sörözőbe fiatal pultos-felszolgáló
lányt keresünk. Tel.: 70/312-59-65
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakács jelentkezését várjuk. Tel.: 30/9138769, érdeklődni hétfőtől péntekig 9-18 óráig.
* 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
* Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) programokban jártas, jó gépírási, szövegszerkesztési, valamint helyesírási
képességekkel rendelkező precíz és rendszerető titkárnőt
keresek, akiben a nagyfokú önállóság megbízhatósággal párosul. Jelentkezés részletes önéletrajzzal levélben Gödöllő, pf.:
167 címen
* 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)
* Gödöllőn bevezetett fodrászatba kozmetikus, masszőr,
pedikűrös-manikűrös munkatársat keresek! Tel: 20/9810696
* Gödöllői étterem fiatal, érettségizett felszolgálót felvesz.
Tel: 20/9148-885
* Gödöllő belvárosában, decemberben nyíló új gyógyszertárba
keresünk expediáló szakasszisztens és gyógyszerész kollégákat. Érd: Kerekes Miklós 30/699-1608
* Gödöllői Tűzoltóság felvételt hirdet iratkezelői munkakörbe.
A munkakör betöltésének feltétele: érettségi bizonyítvány és
számítógép felhasználói szintű ismerete. Gyakorlati ismeret
előnyt jelent. Bérezés: Közalkalmazotti bértábla szerint.
Jelentkezési határidő: nov. 26. a 28/528-700 telefonszámon
hétköznap 10-12 óráig
* Idősek Otthona felvesz ápolónőt, valamint szakácsnőt.
Jelentkezés személyesen Szada, Kisfaludy u. 4. hétköznap 815 óra között.
* Friss nyugdíjas hölgy angol, német és számítógépes
ismerettel heti néhány alkalomra irodai munkát keres
Gödöllőn v. a környéken. Tel: 20/261-7237
* NYUGDÍJAS JOGTANÁCSOS ÁLLÁST KERES Gödöllőn vagy
Pesten. Tel: 30/697-0371
* Gödöllői Autókereskedés jogosítvánnyal rendelkező fiatal
karosszérialakatost keres. Jelentkezni: 20/320-6521,
70/323-7777.

* Gödöllői áruházba, éjszakás műszakba takarítókat
keresünk. Érd: 30/482-2490
* 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
* BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT KERESÜNK, AZONNALI
KEZDÉS! 3 műszak, 30-50 % műszakpótlék, túlóra díj: hétközi
80%, hétvégi 100%, céges járat. Érd: 30/3037-902, Dózsa
Gy. út 69. fszt. 4.
INGATLAN
* 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.
* 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
* SZADÁN építési telek 5,5 Mft-ért ELADÓ !!! GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT OTP mellett 20-7722429 SZADA ÉS
GÖDÖLLŐ legnagyobb telekválasztéka irodánkban!
www.godolloihaz.hu
* KERTVÁROSBAN 3 és fél szobás családi ház Eladó. Iár
17,2MFt 20-7722428
* GÖDÖLLŐN KERTVÁROS LEGSZEBB UTCÁJÁBAN CSALÁDI
HÁZ ELADÓ.Iár:20,9MFt GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT (20)
7722429 www.godolloihaz.hu
* Veresegyházán újszerű 3 szoba+nappalis egyszintes családi ház sűrgősen eladó.Iár:26,9MFt 20-7722428
* 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 20-7722428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
* SZENT ISTVÁN TÉREN csendes erkélyes 2 szobás lakás eladó!
Iár: 11,9 Mft 20-7722429 ugyanitt I emeleti lakás 12,5MFt
* ÚJÉPÍTÉSŰ IKERHÁZ Kertvárosban eladó. Iár 26,9MFt
20-7722429
* SÜRGŐSEN ELADÓ CSALÁDI HÁZ GÖDÖLLŐN. Iár 16,5Mft
20-7722428
* ELADÓ kis rezsijű TÉGLALAKÁS GÖDÖLLŐN a János
utcában! Konvektoros fűtés, alacsony közös költség. Iár 9,5
Mft 20-7722428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
* GÖDÖLLŐN 2000-BEN ÉPÜLT 3 SZOBA+NAPPALIS
CSALÁDI HÁZ 1000-es telken eladó Iár22,5 Mft 20-7722429
* ELADÓ 1+2 FÉLSZOBÁS ERKÉLYES 64m2-es szép lakás
GÖDÖLLŐ központjában. Egyedi fűtésmérő Iár11,9 Mft 20-7722429

2007. november 15.

-Antalhegyen
csendes
panorámás
környezetben 80m2 1996-ban épült tégla ház
218 nöl. telekkel, 40m2 szuterénnel 22 MFt
-Újfenyvesi részen magas minőségű egyszintes nappali + 3 szobás 2004-ben épült
családi ház nagy terasszal, garázzsal 32 MFt.
-Újfenyvesi részen 160 nöl telken nappali +
3 szobás kulcsrakész költözhető új építésű
családi ház 26,2 MFt
- Újfenyvesi részen fiatalos kialakítású
nappali+3 szobás újszerű családi ház
garázzsal 32 MFt.
-Béri B utcában 2008-ban épülő családi ház 111
nöl. Telekkel, nappali+3 szobás + garázs 32 MFt.
-Bag rendezett részén kétgenerációs 8
szobás családi ház 665m2 telekkel 32 MFt.
-Királytelepen két utcára nyíló építési
telek széles utcafrontokkal, két lakóház
építhető 23,8 MFt.

* János utcában 1,5 szobás Felújított, erkélyes, egyedi
fűtésű téglalakás külön tárolóval eladó. Iár10,9MFt 207722428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
* FENYVESBEN ÚJÉPÍTÉSŰ 3 szoba+nappalis kulcsrakész
igényes kivitelezésű családi ház eladó Iár 33 MFt 20-7722429
* GÖDÖLLÖN Újfenyvesben 3 szoba + nappalis ikerház eladó.
Iár 26 Mft ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZAK NAGY VÁLASZTÉKBAN
IRODÁNKBAN! GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-7722429
* Gödöllőn Királytelepen,rendezett utcában 2 és félszobás
családi ház,530 nm-es telken sürgősen eladó.I.ár:13,5M Ft
20-7722429
* KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT,
LAKÁSOKAT, TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN.
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT az OTP mellett –
SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-7722428 / 20-7722429
www.godolloihaz.hu
* Isaszegi úton 40 és 60 nm-es üzlet kiadó. Érdeklődni 209447025
* 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
* Patak téri garázssoron GARÁZS eladó. Tel: 70/250-0862
* GARÁZS ELADÓ Gödöllőn. Érd: 30/481-5836
* Peresben 2 db TELEK ELADÓ. Befektetésnek kiváló. Tel:
70/330-5673

2007. november 15.
* Szadán ikerház építésére alkalmas kb. 400m2-es
közművesített, különbejáratú telekrész eladó. Ár: 2,5 M. Ui:
3280 m2-es közművesített építési telek eladó. Iá: 11 M. Tel:
28/404-124, 30/2766-526
* Sürgősen, áron alul eladó 400 nöl építési telek GödöllőSzada határán. Víz, villany, gáz a telken. Érd: 20/264-7446
egész nap.
* Gödöllői eladó ingatlant, házat, lakást keresek. Nemeréné
30/640-1180
* 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
* 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
* 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
* 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.
* 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
* 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
* 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: 30/9909-094, 30/2668-032
* Eladó GARÁZS új építésű társasházban Szilhát utcai lottózó
környékén, eladó GARÁZSBEÁLLÓ a Remsey mélygarázsban.
Érd: 30/201-7329
* Eladó lakás: Gödöllő Erzsébet krt., 55 m2, Kastélyparkra
néző, 4. em. Tel. 30/516-9533
* Eladó palotakerti 2 szobás 64 m2-es 1. emeleti parkra néző
teljesen felújított tehermentes lakás. Nagyobb fürdőszoba
zuhanyzóval és káddal, nagyobb előszoba. 13 Mft. 30/241-4489
* Szétköltözők! Monorerdei családi házért és gödöllői
lakásért 31 M értékben KERESÜNK Gödöllőn vagy
vonzáskörzetében 2 generációs családi házat. Tel: 30/3828490

Hirdetés

* Gödöllőn, Szőlő utcában 3. emeleti 69 m2-es lakás eladó v.
gödöllői ill. szadai házra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd:
20/9520-016
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN (Körösfői Kriesch Aladár u.) 3
szobás (110nm), kertes (693nm) családi ház eladó. Két utcára
nyitható. Iár: 27MFt. Tel.: 20/551-7194
* Gödöllő Palotakerten eladó 1,5 szobás, erkélyes, Digi TV,
külön tárolós lakás. Iá: 10,5 M. Tel: 20/472-1910
* Palotakerten 44 m2-es egy szobás 3. emeleti lakás eladó.
Tel: 20/919-1870
* Eladó Gödöllő Kossuth L. u. legcsendesebb részén 3. em. 2+1
szobás igényesen felújított lakás. Iá: 14,5 M. Tel: 70/330-9600
* Bogácson 2szoba konyhás komfort nélküli kőből épült
családi ház eladó. 5,2 M. Tel: 20/2239302
* Eladó Galgahévíz központjában felújításra szoruló ingatlan.
A telek 600 nöl, a rajta lévő ház 80 m2. Bolt, iskola, óvoda 5
percre. Közvetlen közlekedés busszal a környező városokba.
Érd: 20/936-9549
* Gödöllőn, Antalhegyen, sorházban 140 m2-es, 4 szobás, 2
fürdőszobás, nagy erkélyes lakás eladó. Dupla garázzsal, kis
kerttel, riasztóval. Kisebb lakást beszámítunk. Iá: 29,2 M. Tel:
30/9440-984
* Erzsébet királyné körúton 1 szobás, 33 m2-es, távfűtéses,
kábeltévés, telefonos, 3. emeleti lakás eladó. Iá: 8,9 M. Érd:
20/9138-221
* Kastéllyal szemben, belvárosban, déli fekvésű, 34 m2-es
garzonlakás eladó. Tel: 28/422-067
* 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.: 20/3135-816, 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.
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* 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
* 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.
* 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.
* Gödöllő központjában Szt. István téren téglaépületben 54
m2-es 2 szoba összkomfortos 4. emeleti lakás eladó. Iá: 10,8
M Érd: 30/9514-669
* Gödöllő központjában 4. em. tégla épület 2. emeletén eladó
64nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyedi fűtésű lakás, pincével
együtt. Ár: 14MFt. Tel.: 1/410-3790, 30/225-3371.
* Keresek egy felújításra szoruló 1,5-2 szobás, erkélyes
lakást Gödöllőn. Tel.:30/698-6541.
* Eladó 799nm belterületi telek a Boncsok dűlői úton, rajta
64nm-es felújítandó téglaház. Villany az utcában, víz megoldható. Iár: 7,2MFt. Tel.: 30/551-4812.
* 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 1985-ben épült, 100 nm alapterületű, 3 szintes
családi ház, 1705 nm-es telekkel – esetleges átalakításhoz szükséges építési engedéllyel –Iá: 19 mFt Tel.: 06-20-919-4870
* 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 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

RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*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.
*A Fenyvesben 800 nm-es telken, új
építésű, 85 nm lakóterületű (tetőtér
beépíthető), 3 szobás, garázsos ikerházi lakás (90%-os készültségben)
25,5 m Ft fix áron, SÜRGŐSEN eladó.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Rögesben 900 nm-es telken 1998ban épült, kétszintes, 160 nm-es, nappali+ 3 szobás klimatizált családi ház
(parkosított telek, medence, dupla
garázs, pince, öntöző rendszer) eladó.
Irányár: 43 mFt.
*Az Alvégen 3469 nm-es gyönyörűen
parkosított telken (a telek végében
halastó, patak) 260 nm-es 6 szobás,
kétszintes lakóház (pince, terasz)
eladó. Vállalkozásra kiválóan alkalmas! Irányár: 68 mFt.

*A Kertvárosban 548 nm-es telken 2
utcára nyíló 150 nm-es lakóház,
működő üzlethelyiségekkel eladó.
Vállalkozásra kiválóan alkalmas!
Irányár: 29 mFt.
*A Kertvárosban 720 nm-es telken 150
nm-es, felújított 3 szobás, garázsos
családi ház eladó. Irányár: 24,5 mFt.
*A Királytelepen 630 nm-es telken, 3
szobás, 61 nm-es téglaház, garázzsal
eladó. Irányár: 13,5 mFt.
* A Királytelepen, 1167 nm-es parkosított telken két családi ház: egy 100 nmes, 3 szobás és egy 50 nm-es, 1 szobás
eladó. Irányár: 29 mFt.
* Az Antalhegyen 981 nm-es telken 133
nm lakóterületű, 2000-ben épült, nappali + 4 szobás családi ház eladó.
Irányár: 35 mFt.
*A Királytelepen, csendes utcácskában 600 nm-es telken,(nappali+2
szoba+2 fél szoba), 106 nm-es, egyszintes, 2005-ben épült családi ház
eladó. Irányár: 33 mFt
*A Harasztban 490 nm-es gondozott
telken 100 nm-es, felújított családi ház
(35 nm-es tároló, két autó r. kocsibeálló) eladó. Irányár: 19,9 mFt
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ ÖRNYÉKÉN:
*DOMONYBAN 2000 nm-es parkosított
telken 180 nm lakóterületű, nappali+4
szobás, 3 garázsos, luxus kivitelű
családi ház (fűthető medence, 55 nm
fedett terasz, kerti szaletli) eladó.
Irányár: 45 mFt
*Az ILKA- majorban 952 nm-es telken
100 nm-es, félkomfortos, téglaépítésű
sorházi lakás eladó. Irányár: 13,5 mFt.
*ISASZEGEN
105
nm-es,
3
szoba+nappalis családi ház 1079 nmes telken eladó. Irányár: 18,2 mFt.
*ISASZEGEN 215 nm-es, nappali +5 szobás családi ház (pince, garázs, téli kert,
mosókonyha) eladó. Irányár: 28,9 mFt
*ISASZEGEN 120 nm-es, 3 szoba
+nappalis, új építésű családi ház 600
nm-es telken eladó. Irányár: 19,5 mFt.
*SZADÁN, 100 nm-es, 2 különbejáratú,
másfél szobás lakrészből álló, frissen
felújított ház eladó 3435 nm-es telken.
Irányár: 18,9 mFt
*SZADÁN csendes környezetben 825
nm-es építési telken, 60 nm-es, 1
szobás, téliesített hétvégi ház eladó.
Irányár: 11,5 mFt.
*ZSÁMBOKON 1080 nm-es telken 4
szobás családi ház eladó, csereként
Gödöllőn családi ház, lakás, telek
beszámítható. Irányár: 11 mFt.
*A Blahán 864 nm-es üdülőövezeti
telken újonnan épült 70 nm-es, két
szoba nappalis lakóház eladó. Irányár:
18,5 mFt. Gödöllőn cserelakás
beszámítható.
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Hirdetés
* 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
* Gödöllőn a központban 44 nm-es, 1 + fél szobás, teljesen
felújított lakás (új burkolatok, szaniterek, ajtók, új konyhabútor). Iá: 12,4 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn (Palotakerten) parkra néző, 62 nm-es, teljesen
felújított erkélyes lakás (új burkolatok, szaniterek, új beép.,
gépesített konyhabútor, beép.szekrények, új tömörfa ajtók).
Iá: 12,4 mFt. Igény szerint bútorozottan is (14 mFt). FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* 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
* 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 nm-es, belterületi építési telek eladó. Iá: 17
mFt. Víz bevezetve, villany, gáz, csatorna a telek előtt.
Érd:20/9194-870
* 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: 20/9194870
* SZOBA KONYHA FÜRDŐSZOBÁVAL KIADÓ. Tel: 20/5547905
* Gödöllő központjában 2 szobás, 1 emeleti, téglaépítésű,
konvektoros, alacsony rezsijű lakás házaspárnak v. diáklányoknak kiadó. (MÁV, HÉV, busz közel) Tel: 70/383-2668
* Gödöllő városközpontban 75 m2-es földszinti lakás jó
parkolással iroda vagy lakás céljára kiadó, ugyanott új 90 m2es légkondicionált erkélyes alacsony rezsijű lakás igényesnek
kiadó. Tel: 30/9617-621
* 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
* Két szobás, konvektoros, kis rezsis lakás városközpontban
hosszútávra kiadó. Tel: 20/544-2228
* 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)
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* 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
* Gödöllő központjában másfél szobás, 5. emeleti, távfűtéses,
bútorozott lakás hosszú távra kiadó. Tel: 30/9835-854,
30/418-9773
* 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 quarantee.
Call: 30/2216-957
* Palotakerten 44 m2-es egy szobás 3. emeleti lakás kiadó.
Tel: 20/919-1870
* Gödöllőn vasútállomástól 2 percre családi házban 1 szoba
összkomfortos teljesen berendezett külön bejáratú albérlet
kiadó, rezsivel együtt 55 E Ft, kocsibeállási lehetőséggel. Tel:
28/417-125
* Gödöllőn a Kazinczy körúton 2 szobás bútorozatlan lakás
beköltözhetően kiadó. Téglaépítésű, egyedi gázfűtéssel,
tárolóval. Havi 50 E +alacsony rezsi. Érd: 70/629-3458
* Gödöllőn kétszobás lakásban 1 szoba kiadó 25 E Ft +
rezsiért. T: 20/223-9302
* 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
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy 64
nm-es, 2 szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses, összkomfortos
lakás, garázs beállási lehetőséggel 60.000 Ft/hó + rezsiért.
Érd.: 20/951-4746
* 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
* Gödöllő központjában lévő lakásba albérlőtársat keresek.
Tel.: 70/5055-143.
KIADÓ

* Gödöllő Kossuth L. utcában 24 m2-es üzlethelyiség kiadó.
Ár: 40 E Ft. Tel: 20/3238-106
* 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
* Kazinczy körúton GARÁZS KIADÓ. Tel: 70/224-7137
* TŰZTORONY HÁZBAN 35 m2-es lakás bútorozatlanul kiadó,
48 E Ft + rezsi + 2 havi kaució. Tel: 30/596-3556
* 20 m2-es ÜZLET KIADÓ. Remsey krt. 21. Tel: 20/9556-576
* Üzlethelyiség bérbeadó (30 m2) Gödöllő központjában, a
Petőfi tér közelében (üzletnek, irodának, szolgáltatónak
megfelelő). Érd: 28/418-593
* Kiadó irodai célra 1 db 23 m2-es helyiség a gödöllői Petőfi
Sándor Művelődési Központban. Információ munkaidőben:
70/452-72-67
* Gödöllő belvárosi 47 m2 és 44 m2-es üzlethelyiség kiadó!
Érd: 70/365-0700
SZOLGÁLTATÁS
* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.::
30/851-8763.
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* ÉV VÉGI AKCIÓ! Szépüljön, szőrtelenítsen most 30%-kal
olcsóbban FÉNYTERÁPIÁVAL az ÁGI kozmetikában. Gödöllő,
Hold u. 3.Tel.: 28/415-679
* 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.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu
* Gázkészülék gyorsszervíz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervíze 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622.
www.csoszereles.hu

* 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.
* CSALÁDI HÁZAK ÉPÍTÉSE, TERVEZÉSE Tel: 70/639-4565
*
TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT:
DIPLOMÁS
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ a legkorszerűbb módszerekkel –minden betegcsoportra kiterjedően- segít az Ön egészségügyi
problémáinak megoldásában. Forduljon hozzám bizalommal!
Tel: 20/411-5887
* „CSALÁDI ÓVODA” Sokéves Waldorf óvónői tapasztalattal
Gödöllőn, saját otthonomban 2-5 éves gyermekek számára
egész napos felügyeletet vállalok. Érd: 20/375-0550
* Frissítő-, relaxáló masszázs Gödöllőn, a Patak téren.
Bejelentkezés: 30/6786-583
* 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
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* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi kárpitos bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel:
28/486-029, 70/384-8711
* „Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott,
hipp-hopp majd én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK,
ABLAKOK JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK
CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. 20/2038-718
* KÖLTÖZTETÉS! Ha Ön költözne, kérem, hívjon, mi mindenben segítjük! Köszönjük. Tel: 20/411-7473

* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés.
Fürdőszoba felújítás. Fűtés felújítás. Tel.: 20/9527-289,
28/594-040.
* Szobafestés-mázolás, tapétázás, laminált padlózás, gipszkarton szerelés, fűtőrendszer kiépítése. Precíz munka, korrekt árakon. Tel: 70/338-3639
* Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos tűzhely, takarítógép, szárítógép stb. javítása! Hívjon bizalommal! Tel:20/886-2397
* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi
házkörüli munkát vállal. Kertépítés, földmunka, lakatos
munka, bármilyen kerítés-készítés, javítás, festés. Szennyvíz
bekötés, csapadék víz elvezetés, lambériázás, parkettázás.
Kőműves munkák, tetőjavítás, fakivágás. 30/402-7276
* Régi tetők javítása, új tetők készítése, bádogozás rövid
határidőre. T: 70/949-7007
* FIT-BALL TRÉNING! Miért járjak? Mert megelőzhető a csontritkulás, gyors alakjavulást biztosít, ízületkímélő. Helyszín:
Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Idő: K.-Cs. 9h. Érd: Seregi Dominika
20/372-0853 dipl. okt.
* Adóbevallás, könyvelés társaságok, vállalkozások, magánszemélyek részére Gödöllő központjában. Teljes körű bérszámfejtés, Internetes bevallások. Tel: 28/418-593
* Megbízható brigád vállalja családi házak teljes körű
kivitelezését, lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: 20/434-9328
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, duguláselhárítás. 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
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő
anyagok, szép munka! Tel.: 70/505-1177.
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* Tanítói végzettséggel általános iskolai korrepetálást vállalok. Dyslexiások fejlesztésében is segíthetek. Tel.: (30)
489-4940
* Egyetemista lány felsőfokúval és külföldi tapasztalattal
angoloktatást vállal. Hétvégén is. Tel: 70/408-9844
* 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: 28/418-005,
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 SZOBAFESTÉSTMÁZOLÁST, 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.
* 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.
OKTATÁS
* TOP-TAN: Új: Felnőtteknek: beszédkészség-fejlesztő tanfolyam középfokon november 16-tól: Péntek: 9.30-11.45ig. Bekapcsolódási lehetőség már működő csoportokba,
felzárkóztatással. Érd: www.toptan.hu, info@toptan.hu,
28-423-744, 30-224-75-63.
* TOP-TAN: Magán tanulószoba 5-10 osztályosoknak, korrepetálás matematika, fizika, kémia, magyar tantárgyakból. Érd: 28-423-744, 30-908-4130.
* TAI CHI OKTATÁS Gödöllőn kezdőknek és haladóknak.
Érd: 20/544-8021, Bálint Krisztina
* MATEMATIKA korrepetálást, érettségire való felkészítést
vállal „óvodától egyetemig”, okleveles középiskolai tanár.
Tel: 28/419-470 este, 20/380-2268 délután.
* VARRÁSTANFOLYAM INDUL GÖDÖLLŐN a Petőfi Sándor
Művelődési Központban 2× 6 fős csoportokban heti 2
órában. Érd: Balatononé Berze Erika 20/475-6951
* HASTÁNC TANFOLYAM INDUL NOVEMBERBEN, Gödöllő
központjában KEDDENKÉNT 19 órától. Jelentkezés: Baráth
Nóra 20/482-6715
* CSIKUNG- az önfejlesztés művészete. Segítségével megtanulhatja, hogyan lehet helyreállítani egészségét, teljesebben észlelni világunkat, megérteni önmagunk és a
Kozmosz kölcsönös kapcsolatát! Időpont: nov. 23. – 24. –
25. Helyszín: Jó(l)lét Sziget, Gd. Dózsa Gy. út 13. Érd:
28/419-429, 30/823-5106
* Vállalom alsó tagozatos illetve 5-6. osztályos gyermeke
matematika korrepetálását! Tel.: 30 914-6182

ADÁS~VÉTEL
* Jó minőségű, bontott gázkonvektorok, TŰZIFA eladó. Tel.
20/933-2081, 20/9611-688
* 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
* Hagyományos készítésű elnyűhetetlen, 43-as új,
BIVALYBŐR WESTERN CSIZMA eladó. 70/508-8727
* 2db fotel, 2 db szék, 2 db szobai asztal, 1 db hűtő, 1 db
gázpalack eladó. Tel: 70/503-5223
* 3×4 m-es szép állapotú, tiszta gyapjú gépi
perzsaszőnyeg eladó. Tel: 28/422-067
* Felújított MUSICA (magyar) típusú páncéltőkés,
kereszthúros, normál „A”-ra hangolt pianínó eladó.
Mechanikája, tengelyezése rendben. Ár: 300E Ft. T: Simon
Ágnes 20/333-6479
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál, full +
bőr. Tel.: 20/363-97-10.
* FORD Tranzit 9 személyes kisbusz friss vizsgával eladó.
TRABANT Kombi alkatrésznek, 10000Km-es gyári motorral, sok új alkatrésszel olcsón eladó. MERCEDES 123-as,
240 dieselhez sok új alkatrész eladó. Tel.: 1/409-0875,
30/941-3345.
* 4 db Michelin Alpin 175/80. R.14. téli gumi felnivel 80 E
Ft-ért eladó. Tel: 20/9148-885
* Forgalomból ideiglenesen kivont, üzemképes RENAULT-9
gépkocsi eladó. Iá. 38 E Ft. Tel: 20/587-5191, 20/9442001
* FIAT TIPO 1,4 DGT, 1989-es, korának megfelelő állapotban eladó. Friss zöldkártya, műszaki 2009. 03.-ig, elektromos ablakemelő, központi zár, téli gumi, MP3 CD, tetőcsomagtartó. Iá: 230 E Ft. T: 28/415-117, 20/532-0553
TÁRSKERESŐ
* ERZSIKÉNEK SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁN A SZADAI
REMETE.
* „ÉVA” Társközvetítése! Szeretnék segíteni minden
korosztálynak a magányosság feloldásában. Bizalmas, diszkrét, empatikus találkozás. Tel: 20/967-4009
* Keresek komoly kapcsolatra: - 28 éves 172/70 intelligens fiúnak hasonló gondolkodású hölgyet. – 70-es
korosztályból férfit, özvegy hölgynek. Tel: 30/228-4096
MÉZ
* 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.

H-P.: 9.30-17.30-ig Sz.: 9-12-ig
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Futsal – Veretlenül zárta az első fordulót a Gödöllő

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Remekül kezdtek a fiatalok

Hózáporos győzelem

Remekül kezdte a MegathermGödöllő U21-es teremlabdarúgó
csapata a 2007/2008-as NB I-es
futsal bajnokságot. Az első játéknapon, Szegeden a házigazdákat és a Mezei-Vill gárdáját
verte a csapat (3–2, 8–2), míg a
Cső-Montage ellen döntetlent
értek el (1–1).

rettyóújfalu, a Cső-Montage és a Gödöllő vett részt, míg a másik két alakulat pihent.
Tokai Norbert csapata az első mérkőzését az Első Betonnal játszotta és
nyert 3–2-re, majd a Cső-Montage ellen ért el 1–1-es döntetlent úgy, hogy a
helyzetek alapján bizony a gödöllői fiataloknak állt a zászló, de sajnos a kiha-

együttese lesz. A kezdési időpont 19
óra, egyetemi sportcsarnok.
U21-es futsal bajnokság, 1. játéknap
Szeged:
Első Beton Szeged – Gödöllői SK U21
2-3
Gólszerzők: Tyukodi T., Katona M.,
Bita L.
Gödöllői SK – Cső-Montage 1-1
Gólszerző: Bita L.
Mezei-Vill FC – Gödöllői SK 2-8
Gólszerzők: Nagy R. (2), Vernes Zs.
(2), Visnyei G., Bita L. (2), Szabó Gy.

Utánpótlás válogatott – Harnisch és Száraz is jól teljesített

Az idei kiírás értelmében két csoportra
osztotta az MLSZ a résztvevőket, egy
keleti (6 csapat) és egy nyugati (7 csapat) csoportra. A mi fiataljaink a keleti
hatosba kerültek a Szeged, a Szentes, a
Mezei.Vill, a Cső-Montage és az NB
II-es bajnokságban szereplő Futsal Sala utánpótlás együttesével együtt. Az első fordulóban, a szegedi négyes tornán
a házigazda Első Beton mellett a Be-

gyott sok helyzet végül megbosszulta
magát.
Az utolsó meccsen, a Mezei-Vill ellen
játszottak a legjobban a mieink és a berettyói csapat számára lehet hízelgő,
hogy mindössze 6 gólos lett a különbség (8-2).
U21-es csapat következő bajnoki mérkőzése november 23-án, pénteken lesz
hazai pályán. Az ellenfél a Futsal Sala

A magyar U21-es futsal válogatott
szombaton Benedikten, majd vasárnap
Keszthelyen mérkőzött meg Szlovénia
hasonló korosztályú együttesével. Az
első találkozó 2-2-es döntetlenre végződött, míg a visszavágót 2–1-re a
mieink nyerték. Az utánpótlás válogatott két gödöllői játékosa közül Harnisch Ákos két gólt szerzett, míg Száraz
Szabolcs is remekül teljesített címeres
mezben.
Felkészülési mérkőzés: Szlovénia –
Magyarország U21 2-2 (0-0)
Gólszerzők: Rábl, Harnisch Á.
Magyarország U21 - Szlovénia 2-1 (1-1)
Gólszerzők: Dávid, Harnisch Á.
-lt-
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Sportakrobatika – IV. Grassalkovich-kupa

Remek verseny, két GSE arany
Az elmúlt hétvégén, november
11-én rendezték meg a IV. Grassalkovich kupát, amelyen összesen 130 versenyző vett részt az
ország több pontjáról. A Köhler
Ákos vezette Grassalkovich SE
versenyzői remekül szerepeltek
és 2 aranyat, valamint 2 ezüstérmet szereztek.
A Premontrei Szent Norbert Gimnázium tornatermében megrendezett eseményen előbb a gyermek korosztályban
mérték össze a tudásukat a fiatal sportakrobaták. A párosban és hármasban induló csapatok két fontos elemre kellett,
hogy figyeljenek, a művészi és a technikai előadásra, amelyekre pontokat kaptak és ebből adódott össze az összpontszám. A gödöllőiek közül a leány hármas a 4. helyen végzett, míg a fiú páros

a 2. helyet szerezte meg. Következett a
serdülő II.-es korcsoport, ahol a vegyes
páros az 1. helyen, a leány hármas a 2., a
leány páros az 5. lett. Az ifi I. osztály férfi korcsoportban a GSE négyes a várakozásoknak megfelelően aranyérmes

Asztalitenisz – Gödöllői sikerek a hétvégén

3 győzelem és 1 vereség
A Gödöllői EAC aztalitenisz szakosztálya ismét sikeres hétvégét
tudhat maga mögött. Az NB IIIban szereplő csapat zsinórban 8.
győzelmét aratta, ezúttal a Lőrinci együttesét verték Bartha Tiborék 12–6-ra és továbbra is pontveszteség nélkül vezetik a tabellát.
A Megye A osztályban szereplő GEAC
II. is boldogan térhetett haza, hiszen simán nyert a Boldog SE vendégeként. A
Megye B-ben szereplő GEAC IV. Százhalombattán győzött, megőrizve veretlenségét. A szintén ebben az osztályban
szereplő GEAC III. jelentette a hétvége

kakukktojását, ők ugyanis a szintén veretlen Nagykőrössel nem bírtak és szenvedtek, a sima végeredmény ellenére
(15–3), korántsem sima vereséget (több
meccsen is 3–2-re maradtunk alul).
Bartha Tibor, a szakosztály vezetője
értékelte az eddigi sikeres időszakot:
– Az NB III-ban az őszi bajnoki címért
küzdünk majd a hétvégén (november
18-án, a szintén veretlen Gyöngyöspatához látogat a GEAC), ami csodálatos eredmény, hiszen utoljára a 80-as
években volt a gödöllői asztalitenisz
ilyen közel az NB II-höz. Az NB III-as
keretet (4 fő) egy öt fős társaságra
építjük. Két fiatal (Szedmák Szabolcs,
Takács Márton) és 3 rutinosabb játé-

lett. Köhler Ákos így értékelte a
versenyt: –Nagyon jó hangulatban
telt a nap és remek sportakrobatákat láthatott a szépszámú közönség. A mi versenyzőink többsége
megfelelt az elvárásaimnak. Két
újonc csoportunk indult ezen a versenyen, akik tisztességesen helytálltak. Viszont van egy kis hiányérzetem, ugyanis véleményem szerint a serdülő II-es leány párosunkat egy kicsit lepontozták a bírók,
ezért nem sikerült a dobogóra kerülniük, de összességében jó verseny volt.
Eredmények:
Gyermek korcsoport: leány hármas: 4.
hely; fiú páros: 2. hely
Serülő II: vegyes páros 1. hely; leány
hármas 2. hely; leány páros 5. hely
Ifi I. osztály férfi négyes: 1. hely
kosra (Czukker László, Katona István,
Bartha Tibor), valamint a most sérült
Tóth Péterre, aki a világhírű Tóth
Kriszta öccse. A Megye A-ban szereplő csapatunkban két hölgy, Siry Veronika és Kerti Erzsébet is szerepet vállal a sikeres szereplésben, az előbbi
egykori NB I-es versenyzői múltjával
alig-alig akad legyőzőre a férfiak mezőnyében, míg a Megye B osztályban
szereplő együtteseink is jól teljesítenek, így nyugodtan elmondható, hogy
ismét sikeres városunk asztalitenisz
szakosztálya.
Eredmények:
NB III.: Lőrinci – GEAC I. 6–12;
Megyei A: Boldog SE – GEAC II.
3:15; Megyei B: GEAC III.–
Nagykőrös 3:15; Százhalombatta –
GEAC IV.
Következő hazai mérkőzés: GEAC
II. – Vác nov. 25. vasárnap 10
-tl-

Az elmúlt hétvégén, a 13. fordulóban az Üllő gárdáját fogadta hazai pályán a Gödöllői SK és a hóesésben lejátszott találkozót simán, 6-2-re nyerte, így végre ismét győzelemnek örülhettek a
klubnál., míg az ifisták is nyertek,
ezúttal 5-3-ra.
A hirtelen jött ítéletidő ellenére, úgy
döntött a játékvezető, hogy játékra alkalmas az egyetemi pálya így némi késéssel ugyan, de lejátszották a találkozót. A
váratlan rossz körülményekhez városunk focistái alkalmazkodtak hamarabb,
ami az első tíz percben elért két gyors
gólban mutatkozott meg. A félidő közepére magára talált a vendégcsapat és
szépíteni tudott, majd többször is közel
állt az egyenlítéshez, de Tóth Gyula remekül őrizte kapunkat, így egy gólos
előnnyel vonultunk pihenőre (2-1).
A szünet után ott folytatta az időjárás,
ahol abbahagyta, vagyis, dehogy hagyta
abba. Csak szakadt a hó, de ez cseppet
sem zavarta a GSK játékosait, akik remek második 45 percet produkáltak és
magabiztos győzelmet arattak a forduló
előtt 6. helyen álló Üllő ellen. A végeredmény: 6–2 a javunkra. A győzelem-

mel ismét visszavette a csapat a 13.
helyet a bajnoki tabellán.
Az ifisták tovább folytatták remek
szereplésüket és újabb győzelmükkel
megerősítették 2. helyüket a tabellán.
Pest megyei I. osztály, 13. forduló
Gödöllői SK – Üllő 6–2 (2–1)
Gólszerzők: Lauda Z. (2), Hegedűs Cs.,
Müller P., Holló M., Tóth L.
Ifi: Gödöllői SK – Üllő 5-3 (3-1)
Gólszerzők: Kecskés G. (2), Bánki E.,
Bátori Cs., Jekkel D.
További gödöllői eredmények:
Megyei tartalék bajnokság, 11. forduló: Sülysáp II. – Gödöllői SK II. 4-1
Gödöllő körzeti bajnokság, 12. forduló: Kisalag – GEAC 0–4
Következik: Pest megyei I. osztály, november 17., 13 óra: Diósd – GSK
Megyei tartalék bajnokság, november
18., 13 óra: GSK II. – Hévízgyörk II.
Körzeti bajnokság, november 18., 13
óra: GEAC – Galgagyörk
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TOBORZÓ
A Gödöllői Sport Klub focizni és mozogni
szerető óvodás gyerekek jelentkezését várja korosztályos csapatába. Jelentkezni a
06/70-566-15-50-es telefonszámon lehet.

Kézilabda – Remeklő ifista lányok

Sima férfi siker
A GKC hölgy csapata simán kikapott a Lakóhelyi SE ellen és továbbra is a 11. pozícióban van,
míg az ifisták nagy csatában maradtak alul egy góllal. A fiatalok
ennek ellenére remekül teljesítenek az NB II-ben és jelenleg a 4.
helyen állnak.
A fiúknál papírforma eredmény születt a
Szuper csoporban. A GKC a Taksony
gárdáját gázolta el és magasbiztosan, 5
ponttal vezeti a bajnokságot. Az ifjúsági
csapat is nyert és az 5. helyet foglalja el a
tabellán.
Eredmények:
Nők: NB II., 8. forduló: XVII. ker.
Lakóhelyi SE – GKC 35–27; ifi: 26–25
Férfiak: Szuper csoport, 12. forduló:
GKC – Taksony 45–23; ifi: 25–18
Következik: Nők: NB II., november
17., 14 óra (ifi: 12 óra): GKC – Ercsi

Utánpótlás – Négy érem Szentgotthárdon
A Gödöllői SE kézisei Ádám Rita és
Majoros Gusztáv irányításával Szentgotthárdon, a nemzetközi Arany Kupán
bizonyították kivételes képességeiket
négy korcsoportban, és két ezüst, vala-

mint két aranyérmet szerezve remekül
zárták a tornát.
Az 1998-as lányok szivacs kézilabdában ellenállás nélkül uralták a mezőnyt
és lettek elsők, valamint a 97-es lányok
(98-asokkal kiegészülve) is nyerni tudtak, miután a döntőben óriási küzdelemben legyőzték a korábban őket verő dunaújvárosiakat.
Az 1997-es fiúk – ebben az évben
először – nem nyertek tornát, mert a nagyon erős horvát Rijeka legyőzte őket a
döntőben. A magyar csapatok közül viszont kiemelkedtek.
A 96-os GSE fiú csapat (a 97-esekkel
felállva) az osztrák és szlovén profi klubok utánpótlás csapataival kiegészült
mezőnyben remekül teljesítettek és egészen a döntőig meneteltek, de ott az országos bajnok szegedi Tisza Volán már
túl nagy falatnak bizonyult. A fizikai fölényben (átlag egy fejjel voltak magasabbak nálunk) lévő szegediek ellen a
második félidő közepéig vezettek a srácok, de az erőfölény sajnos kidomborodott a végjátékra és végül 3 gólos vereséget szenvedtünk, ennek ellenére büszkék lehetnek kéziseink, hiszen a finálé
után az ellenfél vezetői gratuláltak a nekik a remek játék láttán.
-tt-

Sakk – Döntetlen és vereség
A sakk csapatbajnokság hétvégi fordulójában az NB II Erkel csoportjában a
Gödöllői Sakkbarátok Egyesületének
első csapata ugyan vereséget szenvedett az Újszász csapatától, de szépségtapaszként Ruttkay Péter szép győzelmet aratott Fide mester ellenfele ellen,
míg Bajnóczi Péter a 13. lépésben
győzte le ellenfelét. A megyei 1/A osztályban szereplő GSBE III. döntetlent
könyvelhetett el a Zsámbék ellen. Az
NB II-ben szereplő csapat a 2. forduló
után a 9. helyen állt, a Pest megyei csapatbajnokság 1/A osztályában a GSBE

III. a 7. helyen áll a 2. játéknapot követően.
Eredmények:
NB II. Erkel csoport, 2. forduló
Újszász – GSBE I. 7,5–4,5
Pest megye 1/A osztály, 2. forduló
Zsámbék – GSBE III. 2,5–2,5
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Keresem a Postás és a TV
Mikro kispályás labdarúgó
csapatában szereplő
egykori társaimat.
Tel.: 20/398-0325 (Berze Béla)
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Beküldési határidő:

november 22.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Berki
Bence, Ádám u. 16., Borbás Bálint,
Bethlen Gábor u. 29.

A Trafo Club belépőjét nyerte: Esze
Dóra, Ambrus köz 7., Sali István, Szt.
János u. 16.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Nyáriné Újvári Terézia, Kaffka M. u. 5.,
Szabó Sándorné, Major u. 11.

