XVI. évf. 45. szám • 2007. december 6. • Terjesztői ára: 75 Ft

Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Közös kultúra, közös történelem, közös remény

III. Nemzeti Együvé Tartozás Napja
Harmadik alkalommal tartották meg Gödöllőn a Nemzeti
Együvé Tartozás Napját. Az
elsőt 2005 decemberében
tartották a Premontrei Szent
Norbert Gimnáziumban ahol
ökumenikus szentmise keretében, Gödöllő testvértelepülései
gyermekkórusainak
közreműködésével emlékeztek az egy évvel korábbi eredménytelen
népszavazásra,
melynek célja a kettős állampolgárság megadása lett volna, a jelenlegi határainkon kívül rekedt magyarok számára. A szervezők célul tűzték
ki, minden évben december
első hétvégéjén bizonyságot
tesznek a magyarság összetartozásáról.
Az eseménynek idén is a premontrei gimnázium adott otthont, az ünnepi programot azonban már a
2006-ban létrehozott Nemzeti
Együvé Tartozás Alapítvány szervezete, amely célul tűzte ki, hogy
az évfordulón minden esztendőben
lehetőséget ad a határon túl élő magyar gyermekeknek kultúrájuk bemutatására. Az alapítványt dr. Gémesi György, Gödöllő városának

polgármestere hívta életre, fővédnöke Mádl Dalma
asszony. A kuratórium tagjai: Jókai
Anna, Maczkó Mária,
Keményné
Koncz Ildikó, Czigány György, Kósa
Ferenc, Kószó Péter, Boros György
és Viszlói Tamás.
Az idei rendezvénnyel
egyben
Kodály Zoltán emléke előtt is tisztelegtek a szervezők.
Az est programjában a zeneszerző
születésének 125.,
és halálnak 40. évfordulója alkalmából a Duna Televízió által megrendezett Pacsirta Népdalverseny különdíjasai léptek fel.
Gémesi György
köszöntőjében elmondta, azért tartották fontosnak, hogy az ifjabb generáció számára nyújtsanak bemutatkozási lehetőséget, mert ezzel is
az ő képzésükhöz, hagyományaik

ápolásához nyújthatnak segítséget.
Beszédében kiemelte, abban az érzelmi válságban, amelyet a népszavazás után lehetett érzékelni – az
országban és a határon túli magyar-

Adventi Kastélynapok

Újdonságok
Karácsony előtt ismét ünnepi
díszt ölt a Gödöllői Királyi
Kastély. Az adventi hétvégeken különleges programokkal várják az érdeklődőket,
akik között a gyermekek és
az idősebbek egyaránt megtalálják a számukra érdekes
programot. Az Adventi kastélynapok eseményein immáron hetedik éve vehetnek
részt a látogatók.

ság körében –, gyógyírt kellett találni a sebre, amely azért keletkezett, mert magyar magyar ellen fordult.

A rendezvény
különlegességét
emeli az idén, hogy az kapcsolódik
az Erzsébet-év eseményeihez, s a
már hagyományosnak számító programok mellett számtalan különlegességet is kínál:
Megelevenednek többek között a
135 évvel ezelőtti napok, amikor a
királyi család először töltötte Gödöllőn a karácsonyt, az akkor négyesztendős Mária Valéria kedvéért.
Akik a következő hétvégeken ellátogatnak a kastélyba, nem csak a
gödöllői királykisasszonnyal, hanem őfelségével Ferenc Józseffel és
Erzsébet királynéval is „találkozhatnak”.
Erzsébet királynénak állít emléket M. Tóth Zsolt jégszobrász is,
aki a díszudvaron faragja ki a királyné arcképét.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás az 5. oldalon)

2 Gödöllői Szolgálat

Zárt ajtók az új bevásárlóközpontban

Még nem nyit a Spar
„Tisztelt Gödöllői Szolgálat!
Kérem, hogy legyenek szívesek közölni, hogy ki és milyen
okok indokok vagy érdekek
mentén akadályozza a több
ezer ember által várt Köztársaság úti üzletközpont átadását.“
Az elmúlt hetekben több ilyen
és ehhez hasonló olvasói levél
érkezett szerkesztőségünkbe,
amelyekben arról érdeklődtek,
mikor nyitja meg végre kapuit a
Nagyfenyvesben megépült új
bevásárlóközpont. Az épület
hetek óta nyitásra kész állapotban van, s a jelenlegi információk szerint legkorábban februárban, vagyis az eredeti határidő után több hónappal nyithat.
A Valkóra vezető Köztársaság
úton kialakított Spar áruház
épületében nemcsak az áruházlánc szupermarketje üzemelne,
hanem többek között egy JYSK
lakberendezési üzlet, valamint
gyógyszertár, cipőbolt és drogéria is.
Mint azt megtudtuk, a nyitás útjába
nem a hivatalok, hanem a lakók egy
csoportja gördít akadályt. Az épületre
2007 október 9-én az ideiglenes használatba vételi engedélyt jogszerűen
megadta a polgármesteri hivatal építésügyi hatósága. A problémát az
okozza, hogy a lakosok egy csoportja
a jogszabályoknak megfelelően kiadott használatba vételi engedély ellen fellebbezési joggal élt. Így a döntés a fellebbviteli hatóság, a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal kezében
van.
Ez év nyár elején, az építkezés
utolsó fázisában a környék lakóinak
aláírásával levél érkezett a polgármesterhez, amelyben kifogásolták az
épület megközelítésének módját, azt,
hogy a Köztársaság útról lehajtva, az
Őz utcán keresztül lesz lehetőség a
parkoló megközelítésére, árufeltöl-
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tésre stb. Tehát nem elsősorban a
megépült bevásárlóközpont tekintetében történt a lakossági tiltakozás,
hanem az épület kiszolgálását, megközelítését hivatott utak kialakítása
miatt. Az Őz utcába bekanyarodó nagyobb forgalomra méretezve, a Köztársaság út szélesítését tervezték meg,
kibővítve egy kanyarodó sávval.
A lakók észrevételére Krassay László alpolgármester vezetésével 2007. július 2-án lakossági fórum lebonyolítására került sor, ahol jelen voltak az

érintett lakók, az önkormányzat munkatársai és az érintett hatóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, akinek jogosítványa van a nem önkormányzati
tulajdonban lévő valkói úttal kapcsolatos változások engedélyezésére.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság
megértve a lakosság elégedetlenségét,
valamint a város képviselőinek nyomatékos kérésére, a beruházóval történt konzultációt követően hozzájárult a tervek módosításához, hogy az
út a valkói útról a jelenleginél mint-

egy 200 méterrel távolabb legyen kialakítva. A beruházó elfogadta a jelentős többletköltséggel járó javaslatot és haladéktalanul megkezdte a
mindenki számára elfogadható megközelítéssel kapcsolatos feladatok
megvalósítását. Ez azonban az engedélyezési eljárások miatt hosszabb
időt vesz igénybe.
A gödöllői polgármesteri hivatal
építésügyi hatósága az ideiglenes
használatba vételi engedélyt azzal a
feltétellel adta ki, hogy 2008-ban a
fentiek értelmében kell az üzletház
megközelítést megvalósítani, valamint a beruházó vállalta egy játszótér
megépítését is. A kompromisszumkészség azonban csak a beruházó oldaláról, kevésnek, mondhatni egy-

oldalúnak bizonyult. Ezen előzmények után ugyanis a lakosok egy csoportja, ezt a megoldást sem fogadta
el, és törvényben biztosított jogával
élve fellebbezést nyújtott be a Pest
Megyei Közigazgatási Hivatalhoz.
Mivel ezt a fellebbezést 2007 november 9-én terjesztették fel, és annak elbírálására 60 napja van a Közigazgatási Hivatalnak, így a döntés
még várat magára. A nyitás időpontja,
amely jelenleg ennek függvénye, tehát továbbra is bizonytalan.
-bj-

Városfejlesztési elképzelések

A Szabadság tértől a főtérig
A képviselő-testület novemberi
közmeghallgatásán
Gémesi
György polgármester tájékoztatást adott Gödöllő középtávú
fejlesztési programjáról, tervezett projektjeiről. Az ismertetés érintette a Szabadság tér
jövőjével foglalkozó elképzeléseket is.
A Fő tér projekt számos alapproblémára keres választ. Jelenleg a Szabadság tér egy nagy parkoló, ahol nincsenek zöldfelületek vagy értéktelen,
elöregedett a növényzet. A gyalogosok nincsenek biztonságban a folyamatosan manőverező autóktól, amelyek
mindenhol elsőbbséget élveznek az
emberekkel szemben. Hiányoznak a
kiülő teraszok – éppen onnan, ahol
egyébként a legkönnyebben találkozhatnak a gödöllőiek a nap különböző
szakaszaiban.
Gödöllő főterének igazi városi térként történő kialakítása mára nagyon
is időszerű feladattá vált. A mai Szabadság tér jelenleg sem működésében, sem megjelenésében nem nevezhető a város főterének, csak intézményei és központi helyzete miatt
hívják annak. Egy minőségi kisváros-

50 éves a közgazdasági képzés a SZIE-én

Informatikai központ nyílt
A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kara december 3-6-ig tartó
konferenciával ünnepelte a
közgazdászképzés ötvenéves
évfordulóját. Az eseményen
Nepáltól az Egyesült Államokig, Oroszországtól a Dél-Afrikai Köztársaságig tizenhárom
ország képviseltette magát.

kodott a képzési igényekhez, eléje ment
a kihívásoknak. Az elmúlt két évtizedben a vállalatgazdasági szemléletű
agrármérnök képzés természettudományos alapokkal, mezőgazdasági technológiai ismeretekkel rendelkező agrárközgazdász képzéssé alakult. Időközben
olyan képzéseket is folytatnak, amelyeknek már nincs közük a mezőgazdasághoz. Ilyen a vállalkozásszervező, a

A 262 résztvevő negyede külföldi, a
143 előadásból 55,
a 30 poszterből 11
angol nyelvű volt.
A külföldiek közül
a csehek, a szlovákok és a lengyelek
érkeztek nagyobb
küldöttséggel, ők a
visegrádi szekcióban tárgyalták meg
annak a tervezett
mesterképzésnek a részleteit is, amelynek során jövő ősztől a hallgatók minden félévet más országban töltenének.
A konferencián indiai-magyar szekciót
is rendeztek, az MTA Agrártörténeti és
Faluszociológiai Bizottságának ülésén
öt volt mezőgazdasági miniszter tartott
előadást időszerű kérdésekről.
Az egyetem egy 1949-es kormánydöntést követően 1950-ben került Gödöllőre, ahol az agrárközgazdasági képzést
is tervbe vették, de valójában csak a forradalmat követő újjászervezéssel indult
el a máig töretlenül fejlődő folyamat.
Fontos dátum a közgazdasági képzés
történetében 1969, amikor megalakult
az üzemszervező szak, majd 1986, a
Társadalomtudományi Kar létrejötte.
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az intézmény legtöbb diákot fogadó fakultása. Ezt a szerepét azért tudja
betölteni, mert folyamatosan alkalmaz-

humánerőforrás menedzser, és a munkavállalási tanácsadó. Az agrárpedagógia,
a regionális tudományok, az agrárközgazdaságtan valamint a marketing területén a kar egyedülálló, vagy vezető szerepet tölt be. A fejlődés megköveteli a
nemzetközi kapcsolatok bővítését. Ehhez a stratégiához csatlakozik az indiai
TATA céggel kötött együttműködési
megállapodás.
A konferencia első programja a
TATA oktatási központ átadása volt a
Tessedik utcai épületben, ahol az indiai
cég szakembereivel közösen az üzleti
világ gyakorlati igényeinek megfelelő
képzést kívánnak indítani.
A jubileum alkalmából a SZIE Szenátusa tiszteletbeli doktori címet adományozott Peter Bieliknek, a nyitrai
Szlovák Agrártudományi Egyetem dékánjának. A kitüntetést Solti László rek-gbtor adta át (képünkön).

Értékbecslés, telekegyesítés

Testületi ülés
Fontos állomásához érkezett a Szabadság út 3-5-7. számú ingatlanok egységes
üzleti funkciójú és építészeti megjelenésű fejlesztésének, a Pelikánház projektnek a terve is. A képviselő-testület
még a nyáron egyetértett az 5. és 7. számú ingatlanok összevonásával kialakuló
ingatlan és a Szabadság út 3. szám alatti,
az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan telekegyesítésével. Július óta a

Pályázati hirdetmény

nak élhető, élettel teli, közösségi és
pihenő terek füzérét alkotó városi térre van szüksége. A városfejlesztés feladata, hogy közösségi, kulturális,
szabadidős és zöldfelületi funkciókat
is ellátó kisvárosi fórumot teremtsen
meg itt, amely illeszkedik a közlekedési és parkolási problémákat megoldani szándékozó tervekhez.
Első lépéseként megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni. A városközpont 1998-as rendezési terve már

tartalmazta a napjainkra többé-kevésbé kialakult passzázs alatti mélygarázs ötletét. Ennek a gondolatnak a
nyomán vizsgálja majd meg az önkormányzat azt is, hogy a főtér alá is mélyítsen-e egy földalatti parkolót. A
közművek kiváltása után egy 150-200
férőhelyes mélygarázs építésével öszszekötve, a város igazi központjaként
jöhet létre az új Szabadság tér, igényes burkolattal, növényzettel, utcabútorokkal, kedves szegletekkel. -bj-

Kron Kft. megszerezte a
jogerős építési engedélyt
az első ütemre. Az időközben elkészült értékbecslés szerint az összevonással kialakuló ingatlanban a városnak 77/100-ad,
a Kron Kft-nek 23/100-ad tulajdoni hányada lesz. A képviselő-testület most
együttműködési megállapodás aláírására hatalmazta fel a polgármestert. Az
üzletközpont létrehozásáról 2004 óta
folytat tárgyalást az önkormányzat és a
kft. A megállapodás szerint valamennyi
építési költség a Kront terheli.

Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.) kizárólag a meghirdetés időpontjában
Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és költségelvű lakbérrel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakásra bérlői, bérlőtársi
joggal nem rendelkező, vagy a városban tevékenységet folytató munkáltatónál határozatlan
idejű munkaviszonyban foglalkoztatott személyek
részére PÁLYÁZATOT HIRDET
a Gödöllő, Kazinczy krt. 9. IV/16. számú, két szobás, 60 m2, valamint
a Szt. János u. 19. II/8. számú, egy és két fél szobás, 50 m2 alapterületű, komfortos lakások költségelvű lakbérrel, öt éves időtartamra történő bérbeadására.
A pályázatok kizárólag formanyomtatványon
nyújthatók be, melyhez mellékelni kell az abban
előírt dokumentumokat. A formanyomtatványok
és a lakások bérbevételével kapcsolatban további
információkat tartalmazó írásos tájékoztatók ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati vagy a Vagyongazdálkodási Irodáján
vehetők át. A lakások alaprajzai ugyanitt megtekinthetők.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE:
A pályázatnak maradéktalanul meg kell felelnie

az írásos pályázati tájékoztatóban megfogalmazott feltételeknek.
A Kazinczy krt-i lakás bérbevételére kizárólag gyermektelen, fiatal házaspárok, házaspár egy, vagy két kiskorú gyermekkel, egyedülálló
szülő egy, vagy két, vagy három kiskorú gyermekkel nyújthat be pályázatot. A gyermektelen házaspárok mindkét tagja 35. év alatti életkorú kell,
hogy legyen a pályázat benyújtásának napján. A
Szt. János utcai lakásra kizárólag a két, vagy három kiskorú gyermek neveléséről gondoskodó házaspárok, illetőleg a két, három, vagy négy kiskorú
gyermeket nevelő egyedülálló szülő nyújthat be
pályázatot. Kiskorú gyermek alatt a 18. életévét a
pályázat beadásának napján még be nem töltött
gyermek értendő.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE: Városháza (Gödöllő, Szabadság tér 7.),
Vagyongazdálkodási Iroda 232. számú helyiségében hétfői vagy szerdai napokon 8 és 12, valamint 12.30 és 16 óra között, 2008. január 30.,
12 óráig.
A pályázatokat a Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága bírálja el, a lakások bérlőit ezen bizottság
javaslata alapján a Képviselő-testület választja ki.
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Ferraru Kovács Krisztián
(Pusztina, Moldva)
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III. Nemzeti Együvé Tartozás Napja
(folytatás az 1. oldalról)

A rendezvényt levélben üdvözölte Szili Katalin, az
Országgyűlés elnöke, aki köszönetét fejezte ki az
alapítvány munkájáért. Kiemelte: „Nem feledhetjük
ugyan 2004 decemberének fájdalmas leckéjét, de az
igazi nemzeti összetartozást az olyan cselekedetek és
rendezvények erősíthetik és tehetik valósággá, mint a
múlt évben felavatott Nemzeti Együvé Tartozás parkjuk, és az idei Kodály-emlékévhez kapcsolódó népdalverseny.”
Az Erdélyből, Csángóföldről, Délvidékről, Kárpátaljáról, Felvidékről és természetesen a hazai településekről érkezett fiatal előadók tanúbizonyságot tettek
arról, nem csak múltja, jövője is van népi kultúránknak. Az est résztvevői közül többen is rendszeres résztvevői, díjazottjai népdalversenyeknek, nem egy fellépőnek már saját cd-je jelent meg. Az est folyamán többek között zalai, moldvai, Kecskemét környéki, Küküllő-menti, koloni, és al-dunai énekek csendültek fel
ízelítőt adva népzenénk sokszínűségéből. Citera, furulya, hegedű és koboz kísérte az előadók énekét – a közönség soraiban ülő gyermekek közül sokan talán
most hallották először élőben szólni ezeket a hangszereket.
A rendezvény – melyet özv. Antall Józsefné is
megtisztelt jelenlétével – a szózat és a székely himnusz hangjaival zárult. Az ünnepi rendezvényt a Duna
Televízió a közeljövőben tűzi műsorára.

Érsek Csaba
(Sepsiszentgyörgy, Erdély)
Cibri együttes (Gödöllő)
Kiss Eszter (Táborfalva)
András Orsolya (Csíkszereda, Erdély)

Jörös Andrea
(Visk, Kárpátalja)

Fotók: Tatár Attila

Bencz Gabriella (Kolon, Felvidék)

további biztatást adva a vállalkozói szféra összefogásának és
a civil szervezetekkel való
együttműködésének a szélesítésére, elmélyítésére.
Közép-magyarországi Príma-díjban részesült Makk Károly filmrendező, Papp Elek fotóművész, Surányi
Dezső biológus, Szontágh Pál pedagógus, Basa Péter építőművész és
Záborszky Kálmán karmester.
Az eseményen további hat Prímakülöndíjat (köztük Ladócsy László
kartali festőművésznek) és hat területi
az Év Vállalkozója-díjat adtak át.

Kistestvér Príma-díjak

Elismerések

Kocsis Zsuzsa (Topolya, Vajdaság)

Török Ignác, Premontrei

Demján Sándor ügyvezető elnök javaslatára 2005-ben határozta el a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége, hogy a Príma Primissima-díjhoz kapcsolódóan a VOSZ területi szervezeteinek vezetőségei és
tagjai lehetőségükhöz mérten területi
Príma-díjat alapítanak a kulturális és
tudományos élet kiemelkedő személyiségeinek és társulatainak elismerésére. A kezdeményezésre sorra szerveződtek meg Príma Primissima-díj „kistestvérei”.
A VOSZ Közép-Magyarországi Regionális Szervezete az idén csatlakozott ehhez a vállalkozáshoz. Első
díjátadó ünnepségét Gödöllőn, a királyi kastélyban rendezte meg november 30-án.
Az esemény résztvevőit az
önkormányzat nevében Pintér Zoltán alpolgármester
köszöntötte, elismerő szavakkal illetve a felajánlást,

Berta Alexandra (Paks)

A premisek

Szalagavatók
A törökösök

TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM

A hét kérdése
Vasárnap ünnepeltük a III. Nemzeti Együvé Tartozás Napját. Kíváncsiak voltunk: „Önnek mit jelent ma a nemzet fogalma?“

2007. december 13-án 19 órakor

December 7-én lejár az a határidő,
ameddig jelentkezni lehet a kötelező felvételi eljárást megelőző
központi írásbeli vizsgára (magyar nyelv és irodalom, matematika), melynek hiányában nem lehet
jelentkezni a Török Ignác Gimnázium 4. és 8. osztályos képzéseire.
Jelentkezni a gimnáziumban
lehet.

kezdődő előadására, mely Déry Tibor

További fontos időpontok:

„ Nehéz dolog ez, szerintem igazán
azok érzik át, mi is a nemzet, akik
megszenvedtek érte, akár a második
világháborúban, akár ’56-ban. Én
abban a helyzetben vagyok, hogy az
ismerőseim között több olyan család
is van, amelynek a tagjai és ősei súlyos áldozatokat hoztak hazájukért.
Én náluk értettem meg, mit is jelent
magyarnak lenni, mi a nemzet, ami
sokkal több annál a definíciónál,
hogy egy adott területen élő egy
nyelvet beszélő, azonos kultúrkörhöz
tartozó népcsoport.
(S.V.)

2007. december 6., csütörtök, 17
óra: tájékoztató szülői értekezlet;
2008. január 26., szombat, 9 óra: a
felvételi vizsgát megelőző írásbeli
vizsga; 2008. február 15., péntek:
jelentkezési határidő a gimnáziumba; 2008. február 19., kedd, 14.10:
angol és német nyelvi írásbeli;
2008. március 1., szombat, 8 óra:
szóbeli vizsgák.

„Minden ami magyar, része a nemzetnek. Örömmel látom, hogy egyre
több az olyan ember, aki számára
fontosak a történelmünk során fellelt
értékek, s egyre többen vállalják azt,
hogy számukra - Unió ide vagy oda
– első helyen áll a magyar történelmi, művészeti értékek, a hagyományok ápolása, teremtése.”
(Tönkös Z.)

December 1-jén, szombaton két középiskola tartotta a szalagavató ünnepségét. A Török Ignác Gimnázium végzősei a Petőfi
Sándor Művelődési Központban, míg a Premontrei Szent Norbert Gimnázium diákjai a Szent István Egyetem aulájában ünnepeltek.

A Török Ignác Gimnázium XI. évfolyama
szeretettel meghívja Önt a

Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról
című regénye alapján készült.
A belépőként is szolgáló támogató jegyek
a gimnáziumban, Gódor Lászlónénál kaphatók.
A bevételből az előadás költségeit szeretnénk
fedezni. Támogatásukról adóigazolást tudunk adni.

(l.t.)

„…Amikor a népszavazás volt, vajdasági barátainkkal (mi itt, ők ott)
együtt izgultunk a végeredmény miatt. A nap folyamán többször is beszéltünk telefonon, tájékoztattuk
őket a legfrissebb adatokról. Természetesen akkor is felhívtuk őket, amikor kiderült a végeredmény. Ez volt
életem legszörnyűbb pillanata. A barátnőm nem tudott megszólalni, csak
sírt a telefonban, azután letette…
Csak napokkal később tudott beszélni a történetekről.”
(Sz. Zita)
„Hogy mit jelent magyarnak lenni a
határainkon kívül, azt akkor értettem meg igazán, amikor nem sokkal
a romániai forradalom után először
jártam Erdélyben. Az összetartozást
akkor éreztem meg igazán. Volt
olyan, hogy amikor megláttak a
helybéli magyarok, a számunkra
vadidegen emberek sorra hívtak magukhoz, egy kis beszélgetésre, sorra
vendégeltek meg bennünket, csak
azért, mert magyarok vagyunk. Van
akivel azóta is tartjuk a kapcsolatot,
s a gyermekeink sokat tanulnak egymástól…”
V-né
A hét kérdése: „Ön szerint
melyik volt az elmúlt időszak
legjelentősebb
fejlesztése
Gödöllőn?“
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Megfelelő életmód: könnyebb élet

ha bizonyos genetikai eltérések, változások fellelhetők az egyénnél, vagyis egy
bizonyos antigén megtalálható a szervezetben. Tudományos kísérletek bizonyítják, hogy ez az antigén az emberek
20-30 százalékában megvan, azonban
csak az összlakosság 1 százalékánál jelentkezik lisztérzékenység. Az érintettek családjában halmozódás figyelhető meg.

déseire, mellyel kapcsolatban ajánlást
fogalmazott meg. Sajnos változás egyelőre nem történt, például a termékek támoga-tása (normál termékek áraihoz
képest 6-10-szer drágábbak a gluténmentes termékek, a családok kiadásait
diétázónként havi 20 ezer forinttal is
megemelik), a közétkeztetés nem megoldott. Az előadásokat délután kerekasztal-beszélgetés követte.
A betegséggel kapcsolatban Nagyné
Varbai Marianna lapunknak elmondta:
bizonyos szakirodalmi adatokat figyelembe véve Gödöllőn körülbelül 320
érintett élhet, akiknek a többsége való-

Havasi Anikó, a Magyar Dietetikusok
Országos Szövetségének tagja a betegség egyetlen kezelési módját, az egész
életen át tartó gluténmentes diétát ismertette. Előadásából megtudhatta a hallgatóság, hogy ebben a diétában milyen termékek fogyaszthatók, illetve melyek
azok, amelyektől határozottan tartózkodni kell. Ezek a búza, árpa, rozs (zab),
valamint fajtaváltozataik és a felhasználásukkal készült ételek. Ez a „null”
diéta nagy odafigyelést igényel a betegtől, családjától, környezetétől is, mert a
termékek receptúrája váratlanul változhat.
Pusztai János, a Biocard gyorsteszt
forgalmazója a Magyarországon eddig
helyileg (kistérségi, illetve települési
szinten megvalósult szűrőprogramokról
számolt be. Hangsúlyozta, hogy fontos
lenne a betegséget lehetőség szerint még
óvodás korban szűrni, mert az éveken,
évtizedeken keresztül felfedezetlen és
kezeletlen betegség nagyon komoly
szövődményeket okozhat. A szűrőprogramok tapasztalatai szerint gyakran tünetmentes egyéneknél is felfedezik a betegséget.
Koltai Tünde, a Lisztérzékenyek
Érdekképviseletének Országos Egyesülete elnöke a betegek esélyegyenlőségéről tartott előadást, melyben megemlítette, hogy 2006-ban Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa jelentésében kitért a
betegek esélyegyenlőtlenségének kér-

színűleg ma még nem diagnosztizált beteg; a térségben pedig hozzávetőleg
2000 embert is érinthet a betegség. Sajnos, a lisztérzékenységet még ma is igen
félvállról kezelik az emberek, a „struccpolitikájuknak” köszönhetően elbagatellizálják a betegséggel kapcsolatos
szövődményeket – vázolta Varbai Marianna. Pedig a csontrendszeri megbetegedésektől kezdve a pajzsmirigybetegségen, meddőségen át számtalan súlyos
problémával találhatja szembe magát az
az ember, aki nem kezeli rendszeres és
módszeres diétával a lisztérzékenységet.
A kezeletlen betegség esetén a rosszindulatú elváltozások aránya is megnő.
A kerekasztal-beszélgetés egészségügyi végzettségű résztvevői hangsúlyozták a szűrőprogramok fontosságát, szeretnék, ha a település, a kistérség egészségügyi tervének része lehetne. A közétkeztetők jelezték, hogy további információra lenne szükségük ennek a speciális diétának a bevezetésével, a megvalósítás feltételeivel kapcsolatban. Erre
a kérésre feltétlenül reflektálni szeretne
a LÉOLE, amit következő konferenciájukon fejtenek ki bővebben.
LÉOLE – Gödöllői (Aszódi, Veresegyházi) Kistérségi Lisztérzékenyek
csoportja minden hónap második hétfőjén tartja soros összejövetelét a Petőfi
Sándor Művelődési Központban, 17 és
19 óra között. Bővebb infó: 20/4645083, e-mail: liszterzekeny@gmail.com;
www.liszterzekeny.hu

Lisztérzékeny konferencia
A Gödöllői (Aszódi, Veresegyházi) Kistérségi Lisztérzékenyek
Csoportja Gödöllő Város önkormányzatával közösen november
29-én Glutén Kerekasztal címmel tartotta konferenciáját a polgármesteri hivatalban azért,
hogy felhívja a figyelmet a szóban forgó betegség kialakulásának veszélyeire, illetve a lehetséges gyógymód bemutatására.
Pintér Zoltán alpolgármester köszöntőjében kiemelte: örvendetes dolog, hogy
a városban vannak olyan civil szervezetek, melyek valóban komolyan veszik
a feladatukat és minden erejükkel azon
vannak, hogy a kitűzött céljaikat megvalósítsák, erre kitűnő példa a Lisztérzékenyek Csoportja.
A konferencián részt vettek a három
kistérségből egészségügyi szakemberek, közétkeztetők, illetve olyan személyek, akik a lisztérzékenység problematikájában érintettek.
Dr. Szabadfalvi András igazgató főorvos, a rendezvény védnöke köszöntőjét
követően előadások hangzottak el.
Az összejövetelen többek között dr.
Rácz Olimpia belgyógyász szakorvosjelölt vázolta a lisztérzékenység kialakulásának körülményeit, illetve a lehetséges kezelési módot. Elmondta, hogy a
betegség tüneteit már i. e. 200-ban diagnosztizálta és leírta egy orvos, de a betegség történetében az első mérföldkövet egy holland orvos tette le 1945-ben.
Ugyanis a II. világháború utáni időszakban – amikor számtalan alapvető élelmiszer csak korlátozott számban állt az
emberek rendelkezésére, így például a
liszt is – világszerte visszaesett a lisztérzékenységben szenvedők száma. Később azonban, amikor az országok
kezdtek talpra állni és gazdaságuk fokozatosan megerősödött, ismét egyre
nagyobb számban jelentkeztek a lisztérzékeny tünetek az embereken. Az
1950-es évektől tehát már professzionális szinten próbálták a betegséget felismerni és kezelni, de az akkori hiányos
tudás szinte teljesen gátat szabott a megfelelő gyógymód megtalálásának. A következő sarkalatos pont 1997-ben következett be, amikor tudósok megállapították, hogy a korábbi feltételezésekkel
ellentétben – vagyis hogy csak gyermekeknél jelentkezhet – bárkinél, bármikor kialakulhat ez a betegség; feltéve,

Mentsük meg Verespatakot!

A tervezett program – ha valóra válik –
megsemmisít öt hegyet, a római és középkori bányászat régészeti maradványait, tíz templomot, tizenkét temetőt,
958 gazdaságot, 900 lakóépületet, illetve kitelepítésre ítél 2150 lakót. A bányászati terv esetleges megvalósulása
végzetes károkat okozhat a természeti
környezetben is. Létében veszélyeztet
vagy pusztít el számos növény- és állatfajt, a környéket holdbéli tájjá változtatja. A legnagyobb veszélyt a tervezett
ciántechnológia alkalmazása okozza. A
Szarvaspatak völgyében egy hatszáz
hektáros ciános zagy tárolására alkal-

mas derítő épülne, ami a 2000.
január 30-án történt emlékezetes
tiszai környezeti
katasztrófát
okozó zagytározónál negyvenszer nagyobb. A
beruházás veszélyeire hívja
fel a figyelmet
az a vándorkiállítás, ami hétfőtől látható a művelődési
központban. Az eddig 45 településen bemutatott anyag fel kívánja hívni a figyelmet a környezetkárosító beruházás veszélyeire, bemutatva Verespatak és környéke természeti szépségeit, kulturális
értékeit. Mint azt Horváth Zoltán, a környezetvédelmi minisztérium főosztályvezetője elmondta, a tárca mindent elkövet, hogy a környezetkárosító beruházást megakadályozza, s ebben nagy segítséget nyújtanak számára az ilyen és
ehhez hasonló kezdeményezések.
Hangsúlyozta, nem megengedhető,
hogy a munkahelyteremtés leple alatt
ökológiai katasztrófával fenyegető be-jkruházások jöjjenek létre.

A GÖDÖLLŐI LOKÁLPATRIÓTA KLUB
meghívja Önt
Mácz István: LÉLEKzetvételeim
című könyvének bemutatójára
Előadó: Mácz István teológus, író
Helyszín: Városi Múzeum, 1. emeleti terem
Időpont: 2007. december 14. (péntek), 17 óra
Házigazda: Krassay László

Mennyi szeretet fér el egy cipősdobozban?

Segítsen Ön is!
Karácsonyi szeretetrecept: Végy
egy üres cipősdobozt, töltsd meg
sok, apró csodával, aminek gyerekként Te is örülnél! Fűszerezd
ízlés szerint csipetnyi együttérzéssel, tégy bele jó sok vidámságot, ötletet, kreativitást, s végül
díszítsd fel szíved minden melegével!
Az októberi, sikeres ételgyűjtést és -osztást szervező Keresztény Fiatalok az Ifjúságért Egyesület karácsonykor ismét
akcióba lendül. A Baptista Szeretetszolgálat kezdeményezéséhez csatlakozva a
gödöllői fiatalok is szeretnék szebbé
tenni a rászoruló gyermekek karácsonyát, így december 14-én, pénteken 720 óráig, 15-én szombaton pedig 7-14
óráig fogadják a gyerekeknek szánt, cipősdobozba csomagolt ajándékokat az
Aranykapunál, a gödöllői városi piac
bejáratánál, az okmányirodával szemben. A rég nem használt, esetleg kidobásra ítélt, de még kifejezetten jó állapotú tárgyak is nagy örömet szerezhet-

Vándorkiállítás
Verespatak erdélyi település nevét sokan azóta ismerik, amióta a
sajtó nyilvánosságra hozta a Rosia Montana Gold Corporation
kanadai-román vegyes vállalat
külszíni aranybányászati programjának előkészületeiről szóló
híreket. Ha Románia kormánya
engedélyezné a bányanyitást, akkor a tervezett projekt a legnagyobb külszíni fejtésű aranybánya lenne Európában, Erdély kellős közepén, a Tisza mellékfolyója, a Maros vízgyűjtő területén.

2007. december 6.

Civil

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk minden
hajdani és jelenlegi
Martinovics Utcai óvodás
hozzátartozóját hagyományos

báli mulatságunkra!
Helyszín: SZIE étterme
Időpont:
2007. december 7., 19 órától
Tánc, műsor, tombola,
meglepetések! Meleg vacsora,
büfé. belépők telefonon rendelhetők a 28/420-786-os telefonszámon, valamint a helyszínen
2500 Ft/fő áron válthatók.
Az Óvoda dolgozói és a Szülők Közössége

nek a gyermekeknek: játékokat, iskolai
és higiéniai eszközöket, édességet, főleg
2-14 év közötti gyerekeknek szánt ajándékokat várnak, lehetőleg egy karácsonyi üdvözlőkártyával, de nem az számít
mit tesz a dobozba, hanem, hogy milyen
szívvel! Ne feledje: idén is lesz Karácsony. Önön is múlik, hány gyermek arcára kerül majd mosoly!

2007. december 6.
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Város–Kép

Képek a régi Gödöllőről

GÖDÖLLÕ ANNO
Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, városrészeket. Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van
olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre tarthat számot,
juttassa el hozzánk postán, személyesen vagy e-mailben
(godolloiszolgalat@gmail.com). Telefonon a 20/911-8643-as
számon tudnak érdeklődni.
Köszönjük!
A Grassalkovich-kastély barokk színháza
„Azt tanácsolom az utazónak, hogy vitesse magát Gödöllőre, és ha már
Eszterházát (most Fertőd) már látta, akkor győződjék meg újból a magyar
mágnás szerencséjéről Grassalkovich herceg kastélyában. Ha betelt a műalkotásokkal, a természet keveset nyújtott a környéken, de ezen ott helyben
rögtön segít, csak inteni kell neki, amelyekre rányomja bélyegét a herceg (II. Grassalkovich Antal) és felesége
Esterházy herceg (Fényes Miklós) egyik lányának (Anna Mária) ízlése, akkor kipiheni magát a színházban. A
budai és pesti társulatok felváltva játszanak Gödöllőn, egész nyáron, a herceg költségére. A zenét a herceg saját
zenekara szolgáltatja.”
Hitelesebb tanút nehezen találunk
a Gödöllői Királyi Kastély barokk
színházának korabeli, XVIII. századbeli leírásából, mint Christoph
Seipp. A német színigazgató 1785ben írta a fent idézett sorokat, és
több más mellett az ő társulata is
szórakoztatta a herceg családját
A másik hiteles szemtanú, akit
múltidézésre hívhatunk Odrobenyák Nepomuki János gödöllői
plébános. A település múltja iránt
érdeklődők hiteles képet kaphatnak feljegyzéseiből: „Ezen épületszárny (mármint a déli szárny) végében állott a színház egy kerti és
egy alsó folyosóból való bejárással, kettős páholy sorral…”
Az eredetileg magtárnak használt, majd Migazzi Kristóf bécsi érsek és váci püspöknek átalakított épületrészben kiszedték a szintek közötti födémeket, az ismeretlen nevű tervező a térhatású architektonikus falfestéssel olyan illúziót
alakított ki, mintha a színház nem keskeny, hanem tágas tér lenne. Az egyes falmezőket arany hatású okkerrel keretezték, rózsaszín betétekkel és szalagcsokros füzérekkel díszítették. A valódi érdekesség azonban maga a színpad
volt, a díszleteket, kulisszákat, a színpad alatt emberek tologatták a kívánalmaknak megfelelően – parkká, barokk
palota külsővé és belsővé – alakították át a játszóhelyet.
A zenekar a színpad és a nézősereg között helyezkedett el. A földszinten
mintegy 85-en, míg a hercegi páholyban 10-en élvezhették az előadásokat. A felső páholyból a tiszti szolgák figyelték: mikor vihetnek frissítőt a notabilitásoknak.
A barokk színház történetének első „felvonása” gyakorlatilag az életében véget ért. Csak 1867-ben, amikor az állam megvette a kastélyt, került a színház ismét az érdeklődés középpontjába, de akkor már a pusztulásáról volt szó. A jelképes koronázási ajándékba adott barokk palota
hajdani hírességéről, a kulisszás rendszerű barokk színház lesújtóan írt
a Vasárnapi Ujság: „Hideg, puszta színpad, ráncos falak, félig lecsüngő
függönnyel, porlepte székekkel, színehagyott páholyokkal…”
A pihenő rezidenciának Ferenc József és családja kérésére és kényelmére átalakított kastélyban nem volt szükség színházra. Azt az épületrészt, a födémek visszahelyezésével, lakótérré alakították át. Az egyik
sarokszobában, ahol a kastély legrégibb barokk falfestésének töredéke
látható, Erzsébet királyné nélkülözhetetlen frizurnője, Fanny AngererFeifalik lakott.
Tavaly volt két évtizede, hogy Gödöllő városa megbízásából szakemberek kezdték „faggatni” a régi
falak titkát. Egy szerencsés véletlennek köszönhetően a dr. Máté Zsolt irányításával a hasznosítási tervet készítők rátaláltak a kastélyszínház nézőterét díszítő falképekre. Az alapos, szakszerű munka során kiderült: a magyar területen
fennmaradt egyetlen kulisszás rendszerű barokk kőszínház teljes egészében
megmenthető.
A lehangoló második felvonás után megkezdődött a happy enddel kecsegtető
harmadik felvonás. Állami garanciavállalással, mintegy 1,3 milliárd forintból
megkezdődött a helyreállítás. 2001-ben a szinteket elválasztó födémeket ismét –
már remélni lehet, hogy véglegesen – kibontották. 2003 nyarán a gödöllőiek óriási érdeklődése mellett, megnyílt a XVIII. század hangulatát idéző, a barokk kulisszás rendszerű, de a 3. évezred színpadtechnikájával működő barokk színház.
Az echós szekerek helyett jól felszerelt, a kert
szintje – a színház épülete – alá beépített öltözőkben készülhetnek a
művészek a fellépésekre.
A kastély helyreállítás
főtervezője, dr. Máté
Zsolt mondta egy interjúban: „Ha a falakat vallatjuk, elmondják, hogy a kastély története során volt messze kisugárzó főúri
udvar, Petőfi és Széchenyi által is megcsodált úrilak, Kossuth
és Görgey győztes hadainak felvonulása területe, a korán
messze túlmutató nőideál, Erzsébet királyné önmegvalósításának színhelye, a Monarchia összeomlásának egyik állomása, a király nélküli királyság koronás főket vendégül látó kormányzói nyaraló, német, orosz hordák fosztogatásának szenvedő áldozta, elhanyagolt szovjet garnizon, légoltalmi raktár,
leromlott szociális otthon”.
A barokk színház ismét nézőket fogad. Most decemberben
Mozart: Don Giovanni című operáját hallhatják-láthatják
több este a nézők. Talán ugyanennek a zeneműnek tapsoltak
(Sz.M.)
egykor Grassalkovich herceg vendégei is.

2008-as városi naptár
A hagyományainkhoz
hűen, ebben az esztendőben sem maradhatnak el az ünnepek
anélkül, hogy minden
gödöllői háztartásba
eljusson el a megszokott városi falinaptár.
Hamarosan
ugyanis
megkezdődik a naptár
terjesztése.
A 2008-as naptár korabeli
képeslapokból összeválogatott képein a királyi nyaralóhely világa elevenedik majd
meg számunkra: rendezett királyi parkok, meghitt kastélybelsők, Gizella-fürdő, blahai
strandfürdő, szentjakabi tófürdő, az egykori Ferenc József tér – majd Hősök tere,
később Szabadság tér – ligetes, bokros, falusias léptéke.
A képek azonban nem csak Gödöllő régi épületeiről, a település hajdani arculatáról szólnak, hanem a képeslap dicséretéről is. A XIX. és XX. század fordulóján nagy
divat volt a nyaralásból képeslapot küldeni a barátnőnek, udvarlónak, keresztanyának, nagynéninek. A képeslap információhordozó és kommunikációs eszköz volt,
néha üzleti reklám, de mindig jól dokumentálta a település jelentősebb középületeit,
megörökítésre érdemes látványosságait: templom, szálloda, fürdő, köztéri szobor. A
naptár képei érzékelhető közelségbe hozzák a monarchia korának gödöllői atmoszféráját. Napjainkban sms-t és e-mailt küldünk szeretteinknek és ismerőseinknek, digitális képeken örökítjük meg az élményeinket. Ma már nincs szükségünk a képeslapra, de a múlt megismerése elképzelhetetlen nélkülük...

Adventi Kastélynapok

Újdonságok
(folytatás az 1. oldalról)

A rendezvények vendége lesz a
nagy sikerrel megrendezett Erzsébet
királyné hasonmásverseny győztese,
Szabó Dóra, akivel szintén találkozhatnak az érdeklődők.
Az ünnepi rendezvénysorozat igazi
csemegét kínál az operarajongóknak
is. A Barokk Színházban ismét műsorra tűzik Mozart: Don Giovanni című operáját, amelyet a nyáron nagy
sikerrel játszottak. A mostani „ismétléssel” lényegében a közönség kérését teljesítik a szervezők.
Az advent rendszerint a koncertek
időszaka is a kastélyban. Ezek között
több inegyenes program is található,
mint például az a kamaraest, amelyet

Duffek Mihály és ifj. Duffek Mihály
ad december 9-én. Többek között
Bach, Mozart, Schubert és Ravel
műveket szólaltatnak meg zongorán
és fagotton. A zongoráé lesz a főszerep december 16-án is, amikor Érdi
Tamás ad koncertet a díszteremben. A
fiatal zongoraművész évek óta visszatérő vendége az adventi programnak.
Természetesen nem maradhat el a
már hagyományosnak számító kézműves vásár sem, amelyre rendkívül
sokan jelentkeztek az idén is. Míg a
felnőttek vásárolnak, az ifjabb korosztály képviselői kézműves- és egyéb játékos foglalkozásokon múlathatják az
időt.
A karácsonyi időszak egyik kedvelt
programja az állatsímogató, és természetesen a szánkázás a kastélyparkban.
Ez utóbbiból is kivehetik részüket a
gyermekek, amennyiben erre az időjárás lehetőséget ad.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Álruhás angyalok
Panaszkodunk. Sírunk. Milyen
szörnyű az élet, a világ, az emberek. S nem ébredünk rá,
hogy nem a világon, nem az
embereken, hanem magunkon kéne változtatnunk. Ugyanis csak azt tehetjük meg. Ki-ki
csak saját magával rendelkezik.
Müller Péter Örömkönyv című szép
könyvében arról próbál meggyőzni
minket, hogy tegyük képessé magunkat az örömre. A szeretetre.
Nincs szeretet? De te mégis valósítsd meg – mondja az olvasónak.
Szeress egyedül. Ne törődj a világgal. Teremts a lelkedben harmóniát,
és áraszd szét magad körül.
A hitben is hinni kell, bizonygatja.
Ne gondolja senki, hogy sorsát a külvilág irányítja. Érlelje magát derűssé,
nevelje magát bátorrá. „Ha kihűlt körülötted a világ, és jéggé fagyott az
élet, fűts be önmagadba, mint egy tüzes kis jancsi-kályhába, és áraszd a
meleget!”
Történetekkel, visszaemlékezésekkel illusztrálja, bizonyítja az író az elméletét. Kellemes meglepetésként
ért, hogy mindjárt a könyve elején
Pécsi Sándor alakját idézi fel.
Pécsi Sándor a Madách Színház
színésze volt, köpcös, kopasz, korántsem amorózó alkatú ember, legalább kétszeres Kossuth-díjas már ötvenéves korára, mikor, 1972-ben, váratlanul, egy éjszaka, szereptanulás

közben meghalt. Mint Müller Péter
fogalmaz: felrobbant a szíve.
Egyszer szerencsém volt találkozni vele: nem találkoztam soha nála
kedvesebb emberrel, s biztos vagyok
benne, hogy nem fogok ezután sem.
Most pedig mástól is azt olvasom róla: egészen kivételes személyiség
volt. Müller Péter, aki dramaturgként
dolgozott a Madách Színházban,
megállapítja: meghalt akkor, Pécsi
Sándorral együtt a színházuk szíve.
Megszűnt aztán a Madách szeretetszínház lenni. Kinek-kinek megjelent
az álmában az eltávozott művésztárs,
Domján Editnek például azt súgva:
„Látod, kedvesem, élek! Ne sírj miattam!” S Domján Edit egy hónap múlva felakasztotta magát.
Több mint harminc éve kutatja „a
Pécsi Sanyi” titkát, írja Müller Péter.
Ki vagy mi van a szívünkben? Isten
lakik ott. A „Vagyok”. Mikor Mózesnek megjelenik Isten az égő csipkebokorban, s az tudakolja kilétét, mit
mondjon majd a népnek, kivel találkozott, úgy mutatkozik be: Vagyok.
Mondd azt, a Vagyokkal találkoztál,
a Létezővel, a lét legalapvetőbb titkával, ami, aki jelen van mindenütt, és
mégse vesszük észre, és mégse fedezzük fel.
Pedig micsoda örömöt okozhat, ha
mégis észrevesszük, ha mégis felfedezzük. Homlokunkon kisimulnak a
ráncok, és derű önti el a vonásainkat.
S akit bántanánk, már nem bántjuk

többé, s akinek nem adnánk semmit,
elhalmozzuk ajándékokkal. Bizalommal, közvetlenséggel, kedvességgel.
Ő pedig, a megajándékozott ezt
nem felejti el soha, még évtizedek
múlva is emlékszik, és jobbá lesz tőle. Olyan ez, mint a lánc, láncolat: ha
tanultam, ha kaptam, majd tanítok és
adok.
Angyalokról is ír Müller Péter.
Sokat. Kevés olyan írása van a kötetnek, amiben nem jelenik meg így
vagy úgy angyal. Őrangyal. Álruhás
angyal. Álruhát hord, hát nem is könnyű felismerni. De mégis fel lehet. A
bölcsességéről. A kedélyéről. Az angyal derűs. Az angyalok szüntelen vigalomban élnek. Náluk nincs mulandóság, nincs öregedés, nincs betegség, szenvedés, halál, nincs félelem, rosszkedv, egyedüllét, nincs
gyűlölet. Nincs: „Jaj, mi lesz velem?”
Legyünk angyalok.
- nád (Müller Péter: Örömkönyv)

A gödöllői művésztelep Dachauban

Kiállítás az EuroArt szervezésében
2007. november 16-án pénteken este fél nyolckor nyílt
meg Németországban a dachaui Gemaldegalerieben az
Ungarns Künstlerkolonien/
Magyarországi művésztelepek (Nagybánya, Gödöllő,
Hódmezővásárhely, Kecskemét, Szentendre, Szolnok) című kiállítás, ami korábban a
szentendrei MűvészetMalomban volt látható. A dachaui kiállítás az EuroArt támogatásával jött létre.
Az EuroArt tíz évvel ezelőtt alakult az európai művésztelepek öszszefogására, közös képviseletére.
Fórumot, bemutatkozási lehetőséget biztosít számukra közös kiállítás, kiadvány, konferencia formájában és igyekszik rendszeres eszmecserét szervezni a művésztelepek reprezentatív képviselőinek
különböző európai városokban. A
gödöllői művésztelepet, illetve annak hagyatékát intézményesen őrző és gondozó Gödöllői Városi
Múzeumot is meghívták ebbe a
szervezetbe. A múzeum szívesen
vesz részt ebben az európai vállalkozásban, ami jó alkalmat ad arra,
hogy népszerűsítsük városunkat és
Gödöllő egyik legjelentősebb kulturális és művészeti hagyományát,
a szecessziós művésztelepet. A
nemzetközi szervezetnek sok tagja
részt vett a dachaui vernisszázson,
több németországi művésztelep
képviselője, de érkeztek Hollandiából, a szervezet titkára, Benno
Risch Brüsszelből jött, Magyarországról Szentendre, Budapest (a
Magyar Nemzeti Galéria) és személyemben Gödöllő képviseltette
magát. Jó alkalom volt arra, hogy
ápoljuk a kapcsolatot a külföldi
kollégákkal, és újabb közös programokat tervezzünk.
A magyarországi művésztelepeket
bemutató kiállítás nagy érdeklődést váltott ki Dachauban, de a

környező településekről, például
Münchenből is érkeztek németek
is, magyarok is a megnyitóra. Jelen
volt a magyar konzul felesége is.
Először Peter Bürgel tartományi
elnök bevezetője hangzott el, Tóth
Antal, a Magyar Nemzeti Galéria
osztályvezetője tartotta a szakmai
megnyitót, végül dr. Elisabeth

műhelymunka és életmód a Helytörténeti Múzeum földszinti termeiben kapott helyet. A gödöllői
művésztelep anyaga ez utóbbi helyen is két termet töltött meg, itt állították ki Nagy Sándor két rekonstruált szőnyegét a gobelintervekkel
együtt és Zichy István Kezek című
festményét és sok fotót, amely a

Boser, a dachaui múzeum igazgatója megköszönte a kiállításban
résztvevő magyarok segítségét, én
is egy szép virágcsokrot vehettem
át. Hegedűn és csellón előadott
Kodály-művek foglalták keretbe a
megnyitó ünnepséget. Magyarra is
lefordították egy tolmács segítségével az elhangzott szövegeket.
A dachaui múzeum két részből áll.
Van egy helytörténeti gyűjtemény,
a Bezirksmuseum Dachau és egy
Képgaléria, Gemaldegalerie, ahol
a XIX. század végén működött dachaui művésztelep alkotásait mutatják be. A Gödöllői Városi Múzeum már 2005-ben is kölcsönzött
műtárgyakat a dachaui galériának
egy EuroArt-os kiállításra. A mostani kiállításon a magyarországi
művésztelepek alkotásait két helyszínen állították ki: a festmények a
Galéria időszaki kiállítótermében
kerültek bemutatásra, a fotókon,
festményeken, grafikákon látható

művésztelep mindennapi életébe
enged betekintést.
A közönségből egy dachaui polgár
megkérdezte tőlem, hogy a gödöllői művésztelep alkotásai most első ízben vannak külföldön? Büszkén és dicsekedve mondhattam,
hogy szó nincs róla, a gödöllői művek már voltak Tokióban, Nürnbergben, Glasgow-ban, Helsinkiben, Bécsben, Montreálban, Párizsban, Prágában, Los Angelesben,
Milwaukee-ban,
Clevelandben.
Szóval akkor Dachau városa roszszul dolgozik – mondta a helyi polgár –, mert a dachaui művésztelep
alkotásai sehol sem voltak még eddig, Dachau nevét csak a hírhedt
koncentrációs táborról ismeri a világ. Azzal vigasztaltam a dachaui
lakost, hogy épp a mostani kiállítás
bizonyítja a múzeum és a város elszántságát a gettóból való kitörésre,
kapcsolatok létrehozására, barátok
G. Merva Mária
szerzésére.

A Magyar Kultúra Lovagja Gödöllőn

Kodály válogatás
Ismét különleges esemény
helyszíne lesz a Petőfi Sándor Művelődési Központ
Színházterme december
9-én este.
A Kodály jubileumi év gödöllői záróeseményének tekinthető
a Kodályról a kórusok hangján
című hangverseny, amelyen három eltérő hangzású kórus szólal
meg. Az est díszvendége a budapesti
Tungsram Kodály Zoltán Férfikar a
ritkán hallható, és nehezen megszólaltatható Kodály- férfikarokból válogatott műveket ad elő. A Cavaletta
nőikar a gyermek- és női kari darabok
közül, a Gödöllői Városi vegyeskar a
vegyeskarokból szólaltat meg népszerű és kevésbé ismert műveket műveket
A Tungsram férfikar először lép fel

Gödöllőn a vegyeskar meghívásában. Vezetőjük Pálinkás Péter, aki
2000-ben kapta meg a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetést, a magyar zene- és különösen a kóruskultúra kiváló terjesztéséért.
A két gödöllői kórus is először szerepel egy koncerten, önálló műsor
előadásával. A Kodály művek mellett
megszólalnak Bárdos Lajos, Smetana, Brahms, Haydn és Erkel Ferenc
művei is.
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KARÁCSONYI
HANGVERSENY
a Máriabesnyői
Kegytemplomban
2007. december 16-án
11.30-kor
Operaszerzők egyházzenei műveiből – A Magyar Állami Operaház
művészeinek hangversenye
Műsoron: Bach, Pergolesi, Handel,
Verdi, Puccini, Erkel, Marchesi, Pejacsevics művei.
Közreműködik: Belényi Zsuzsa,
Hertelendy Rita, Kiss Erika, Kovács
Irma, Pesti Emese, Szőnyi Szilvia,
Simándi Péter, Szilágyi Imre, Szvétek László.
A műsorban fellép Báthori András,
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem növendéke.
Orgonán közreműködik Pfeiffer
Gyula orgonaművész, a Magyar Állami Operaház tagja.
A hangverseny után kapható majd
a Simándy József újra „megszólal“
című könyv, amelyet Simándi Péter
állított össze és a nagy magyar operaénekes nyilatkozatait, a vele készült
riportokat, illetve jubileumainak dokumentumait tartalmazza. A könyv
az alkalomra – és karácsony közelségére – tekintettel 2800 Ft helyett
2200 Ft-ba kerül.
Mindenkit szeretettel várunk!
A Gödöllői Református Líceum Gimnáziuma és Kollégiuma
igazgatósága, tantestülete, diák közössége szeretetettel
meghívja önöket
WASS ALBERT ERDÉLYI NAGY MAGYAR ÍRÓ
SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA EMLÉKÉRE
RENDEZENDŐ ÜNNEPSÉGRE.
Az ünnepség díszvendége: Bartha József, a Czegei Wass
Alapítvány elnöke.Helyszín: Gödöllő, Petőfi Sándor
Művelődési Központ aulája. Időpont: 2008. január 4., 16 óra
Tisztelettel kérjük, hogy aki koszorúzni kíván, az december
21-ig jelentkezzen Csobán Pál tanár úrnál az alábbi telefonon:
06-30-4323-172

Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány
2007 december 16-áig még
látogatható a „VIZI-KERT”
című képző- és
iparművészeti kiállítás.
GIM-HÁZ
(Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány Alkotóháza)
Gödöllő, Körösfői utca 15-17, telefon/fax: 28-419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu

„…HOGY AZ ÜNNEP TELJES LEGYEN…“
ADVENTI KASTÉLYNAPOK
• Az Ice Art produkciójában M. Tóth Zsolt jégszobrász Erzsébet királyné
mellszobrát faragja ki a díszudvaron
• Kosztümös tárlatvezetés magyar nyelven az állandó kiállításokon és a barokk színházban naponta 11 és 13 órakor, a kastélymúzeum az adventi napokon 10-18 óra között várja a látogatókat.
DECEMBER 8.
11.00:Viadal, avagy a Kakas, a császár meg a gyémánt fél krajcár a Ládafia
Bábszínház előadásában
14.00:Óz a nagy varázsló a Budapest Utcaszínház előadásában
15.00: Betlehem a Lóci Színpad előadásában
19.00: Czitrovszky Ilona zongoraművész és Major Zsófia zongorakoncertje
19.00: W. A. Mozart: Don Giovanni operaelőadás
DECEMBER 9.
11.00: Varázsfuvola Együttes ünnepi koncertje
12.30: A Frédéric Chopin Zeneiskola vonósegyütteseinek koncertje
14.00: Bábakukucs a Bábakalács Bábszínház előadásában
17.00: Duffek Mihály zongora és ifj. Duffek Mihály fagott, kamaraestje
DECEMBER 15.
10.30: A kis hagymafiú története a Maszk Bábszínpad előadásában
12.30: Betlehemi történet bábjáték a Maszk Bábszínpad előadásában
14.00: A Télapó kesztyűje a Szegedi Pinceszínház előadásában
16.00: A Gödöllői Leánykar adventi koncertje
17.00: Molière: A férjek iskolája a Szegedi Pinceszínház előadásában
19.00: Érdi Tamás zongoraművész ünnepi koncertje
DECEMBER 16.
11.00: Piroska és a farkas bábjáték a Kabóca Színház előadásában
13.00: PeTimi Színház: János vitéz című Interaktív mesejátéka
14.00: A Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulóinak betlehemes
játéka
14.30: Szekrénymesék bábjáték a Kabóca Színház előadásában
15.30: Az Arpeggio Gitáregyüttes ünnepi koncertje
19.00: A Gödöllői Kamarazenekar karácsonyi koncertje
DECEMBER 29- 30.
19.00: Mozart: Don Giovanni operaelőadás
Bővebb felvilágosítás a szórólapokon és www. kiralyikastely.hu

KARÁCSONY A MÚZEUMBAN MŰVÉSZETI
VÁSÁR GÖDÖLLŐI ALKOTÁSOKBÓL A
GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUMBAN
2007. DECEMBER 1- 24. KÖZÖTT
Anti Szabó János, Bada Márta, Fábián Dénes
Zoltán, Katona Szabó Erzsébet, László Lilla,
Lőrincz Ferenc, Remsey Flóra, Szekeres
Erzsébet és a Varga Galéria kínálatából
Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő Szabadság tér 5., tel.: 422-003,
421-997. godolloi.muzeum@vnet.hu
www.museum.hu/godollo/varosi

A FRÉDÉRIC CHOPIN
ZENEISKOLA
programja
December 6. csütörtök 17 óra
A csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum növendékeinek
hangversenye
December 7. péntek 17 óra
Somodi Károly növendékeinek
hangversenye (trombita)
December 8. szombat 11 óra
Philippné Legeza Judit növendékeinek hangversenye (zongora)
December 8. szombat 13.30
Somogyi Eszter növendékeinek vizsgahangversenye (magánének)
December 9. vasárnap 12.30
A F. Chopin Zeneiskola ifjúsági
vonósegyütteseinek hangversenye a Gödöllői Királyi Kastély
dísztermében
December 10. hétfő 18.30
Csányi István növendékeinek
hangversenye (szaxofon)
December 11. kedd 17 óra
Kálny Zsuzsa növendékeinek
vizsgahangversenye (magánének)
December 12. szerda 16.30
Tóthné Pataki Anikó növendékeinek hangversenye (cselló)
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Kertész leszek...

Vigyél haza!

Kert allergiásoknak

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

www.poraz.hu

2 hónapos keverék szuka

3 éves keverék szuka

Állati dolgok

3 éves keverék kan

2 hónapos keverék szukák

2 hónapos keverékek

hogy kilencedikként csatlakozott a télapó csapatához. Különleges, pirosan világító orra miatt maga a télapó kérte
meg egy viharos éjszakán, hogy segítsen az ajándékok kihordásában. A legenda szerint Rudolf eleinte vonakodott, de a szíve mélyén örült, hogy hasznát tudja venni furcsa szaglószervének.
Hát ennyit a mesék rénszarvasairól, de
ismerjük meg igazából azt az állatot,
amit az ember az elsők között háziasított! Már amennyire háziasítani lehetett.
A rénszarvas (Rangifer tarandus) a
párosujjú patások rendjébe, ezen belül
is a valódi szarvasok családjába tartozik. Őshazája Skandinávia, Kanada,
Alaszka és Oroszország, de betelepítet-

Az utóbbi évtizedben egyre többen építenek könnyen gondozható, mégis pollenekben és egyéb erős allergiás reakciókat okozó növényekben szegény kertet. Egyre több szakkönyv is készül a
témában, mi a legfontosabb alapelvekkel ismerkedünk meg.
Az ágyások között a lehető legtöbb
kavics vagy kőburkolatot kell alkalmaznunk, hiszen a nagy füves területek
hatalmas mennyiségű gombaspórát és

ték Grönlandra és Izlandra is.
Legdélibb alfajuk a mongol Ujgurföldön él. Elterjedési területe
hatalmas, s nemrég még hatalmasabb volt. A történelmi időkben Lengyelországban és Németország egyes vidékein is előfordult, a jégkorszakok idején pedig a mai Magyarország területén is előfordult.
Megpróbálkoztak a rénszarvas betelepítésével a déli félteke megfelelőnek
vélt sarki területein is,
így Déli-Georgián és
a francia Kerguelenszigeteken is, de sehol sem sikerült igazán meghonosítani.
Az észak-amerikai alfajokat összefoglaló néven karibunak, az eurázsiaiakat
pedig tarándszarvasnak nevezzük, a rénszarvas
elnevezés
igazából a háziasított
tarándszarvast jelenti.
A helyiek hagyományosan szánhúzásra használják, ugyanis széles, lapos
patái nem süppednek bele a hóba. Húsa
és teje is értékes táplálék, bőre pedig remek sátoranyag. A rénszarvas színe a
barna minden árnyalata lehet, de nyak-

tájékán mindig egy fehéresszürke folt
világít. Egyediségét tovább fokozza,
hogy nem csak a hímeknek, hanem a tehénnek is van agancsa. A rénszarvas
agancsa nemcsak ezért különleges, hanem azért is, mert igen változatos, érdekes alakú lehet. Sok rénszarvasnál előfordul, hogy az agancs egyik ága lapátszerűen előremered. Az is gyakori,
hogy a koronát alkotó ágak alatt az
agancs hosszú szakaszon nem ágazik
el, így a korona egyfajta „nyélen“ ül.
Testmérete élőhelyétől függően változik: hossza 120-220 cm, marmagassága
87-140 cm, tömege pedig 60-320 kg
között mozog.
Csordában él, csapatostul minden
nyáron északabbra vonul üde legelőhelyet keresni. Táplálékát a lágyszárú
növényeken kívül levelek, gombák és
zuzmók alkotják. A párzási időszak elérkeztével szeptember végén, október
elején a bika felkeresi a nőstényt és
megküzd kegyeiért a többi jelentkezővel. A 228 napos vemhesség letelte
után többnyire egy utóda születik,
mely rögtön lábra is áll. Pár óra elteltével ugyanolyan gyorsan szalad, mint
az anyja.
És ha kíváncsiak vagyunk milyen is
a rénszarvas, nem kell lappföldig utaznunk, vagy a télapó szánját lesnünk,
egyszerűen menjünk ki az állatkertbe!

Téli természet

genciájáról árulkodik, hogy a
csonthéjas termést – például
diót – magasról leejtve tudják megrepeszteni, és a megtört csonthéjast elfogyasztani. Amint tavaszodni kezd, rögtön elhagyja a várost, és visszatér
a mezőgazdasági területekre. Kevesen tudják, hogy a nálunk telelő példányok nagy része északabbról érkezik hozzánk. A mezőgazdaságban használt rovarirtó
szerek miatt hazai állománya erősen megcsappant, de mostanában
ismét növekszik. Érdekesség, hogy a
varjak fészkét előszeretettel foglalja el a
szigorúan védett kékvércse. Ha a varjak
telepeit esetleg kiirtanák – amint arra
korábban több példa volt – akkor a kék
vércsék nem tudnak hol költeni, így ahol
a varjútelepet kiirtják, oda a kékvércse
sem tér vissza. A varjakat korábban sokkal károsabbnak vélték, mint valós károkozásuk, és kilövéssel, a fészektelepek
szétzúzásával védekeztek szaporodásuk
ellen. A több száz varjúfészek zajos lakóival biztonságot jelent a köztük meg-

A rénszarvas
A mese szerint a télapó szánhúzója a
rénszarvas, ami ilyenkor igen aktív élet
él. Különösön ismert Üstökös, Íjas,
Csillag, Táncos, Pompás, Villám, Táltos, Ágas és 1935 óta Rudolf, a piros orrú. Rudolfról csak annyit lehet tudni,

Az év során díszkertünk minden
zugát bejártuk, részleteztük a
legfontosabb kertépítési és fenntartási munkákat, bemutattuk a
legszebb növényeket. Az utolsó
hetekben néhány érdekes és
különleges témával kedveskedünk olvasóinknak.

más növényekről alászálló virágport
gyűjtenek magukba, majd ezek a szellő
vagy a fűnyírás hatására felkavarodnak
és a levegőbe jutnak, ráadásul a fűfélék
maguk is sok pollent termelnek. Mégis
a gondozott és ápolt gyep az egyik legszebb, és valljuk be az egyik legolcsóbb
dísze kertünknek, sőt a terjedelmes vidéki kertekben a füves
kőtőrőfű
területek megszüntetése
szinte lehetetlen feladat.
Nézzük meg, hogyan segíthetünk az előbbi ellentétek feloldásán! A
fűfélék sok pollent termelnek, de csak akkor,
ha hagyjuk őket virágozni, így ha rendszeresen
nyírjuk a gyepet e probléma megoldott. A gyepben megülő virágporok
felkavarodását nem tudjuk megakadályozni, így zárt ablakok
mellett kell a fűnyírást elvégezni, és a
kertünket naponta kétszer, lehetőleg
szórófejes (nem csepegtető) rendszerrel
ellátott rendszerről öntözni.
Érdemes vízfelületeket is alkalmaznunk a kertben. A víz –
gyep hiányában – nem csak a
kert nyugalmat árasztó fő elemévé válhat, de a tavak és a nagyobb vízfelületek a polleneket is megkötik.
Milyen növények alkalmazhatók az „allergiamentes” kertekben? A választék széles, sőt
a beültetés után fel sem tűnhet,
hogy pollenekben szegény kertet alkottunk. Fák közül kedvelt a tavasszal és ősszel is látványos
fanyarka, a törzsén is virágzó júdásfa, a
díszalmák, -szilvák és -cseresznyék
számtalan gyönyörű változata vagy a

harangvirág

berkenyék nemesítései. Ilyen kertekben
kerüljük a juhart, nyírt, kőrist, kecskefűzt, nyárfát, platánt, diót, tölgyet és
bükköt! Cserjék esetén is nagy a tilalmi
lista, így ne ültessünk fagyalt, mogyorót, orgonát, mahóniát, somot és nyáriorgonát, de szép látvány lesz a babérsom, a japánbirs, a cserszömörce, az
aranyeső, a kedvelt viráglonc, a rózsa-

lonc, a bájos hortenzia vagy a sokféle
gyöngyvessző! Kúszó növényeink közül válasszunk rózsát vagy vadszőlőt,
de kerüljük a borostyánt, az illatos loncot, a lilaakácot, a gyönyörű iszalagot, a
narancsos trombitafolyondárt, és legfőképp ne ültessünk hajnalkát vagy szagos ledneket! A füvek és az évelők

aranyeső

olyan hosszú tiltólistával rendelkeznek,
hogy e hasábokon megemlíteni sem érdemes, de a bájos harangvirág, a feltűnő
szívvirág, az élénk nőszirom, a sásliliom, a vizet kedvelő rétifüzény, a
varázslatos bazsarózsa, a mályva, a
kék zsálya, a len, a bőrlevél, a lilásvörös levelű tűzeső, a meténg, a kőtörőfű, a levelével díszítő árnyékliliom és a gólyaorrok számtalan változata biztos nem okozhat csalódást.
A hypoallergén növények ültetése, a vízfelület és a jól kiválasztott
burkolat nem elég. A szomszéd területek allergiakeltő növényeivel
szemben egy megoldás lehet, a kert
függőleges kiterjesztése. A pergolák és kőfalak – egy bizonyos magasságban – útját állják a spóráknak és pol-

A vetési varjú
Ő a „nemszeretem“ madár. Ha
ilyenkor csapatosan megjelenik
a városban, parkokban, tudjuk,
jön az igazi hideg tél. Kevés ember van, aki kedvelné a vetési varjút, sokan halálmadárnak hívják
mélyfekete színe miatt. De tudjunk meg róluk többet!
A dolmányos varjúnál valamivel kisebb;
csőre karcsúbb, inkább egyenes; töve –
az öregeknél kopasz, mintha fehéres var
borítaná, az egész madár színe szerint
fekete-acélkék – bíboros zománcfénynyel; lába fekete, vaskos, karmai erősek;
talpa érdes. A vetési varjú seregben járó
és nagy „falvakban“ fészkelő madár. Telente behúzódnak a nagyobb városokba,
parkokba, temetőkbe és ott keresnek
maguk élelmet. Rendkívül jól alkalmazkodnak a városi élethez és könnyen feltalálják magukat. Okos madarak. Intelli-

rétifüzény

búvó kékvércséknek, csókáknak, baglyoknak. A varjak védelmével tehát több
madárfaj védelmét is elősegítjük.
Aki szeretné télen etetni a varjakat, az
száraz kenyeret dörzsöljön be zsírral,
vagy faggyúval, és tördelje nagyobb darabokra, majd helyezze ki a parkos területen egy fára. Így a madarak számára
kihelyezett táplálékot sem a galambok,
sem a földön járkáló kisállatok, kutyák
nem veszik fel. Talán aki jobban megismeri ezeket a fekete madarakat, már
kicsit más szemmel néz rájuk...

leneknek, de ilyen kertekbe sövények
ültetésével ne próbálkozzunk! A sövények sűrű ágrendszere és levélzete
nagyszerű menedék a virágporoknak.
Nagyobb kertekben nem lehetséges
az egész kert elszigetelése, de egy-egy
pihenő terület vagy a ház közvetlen
környezete megszabadítható a virágporoktól.
www.fenveskerteszet.hu

Állatorvosi ügyelet
December 8-9.:

dr. Bölcskey
Molnár Antal
Tel.: 70/337-9785
Veresegyház, Erkel F. u. 3/E

2007. október 4.

Cikkünkben – természetesen a
teljesség igénye nélkül - az ingatlanokkal összefüggő, legfontosabb adójogi változásokra térünk
ki. Heti témánk a lakóingatlanok
értékesítésével összefüggő, személyi jövedelemadózást érintő
2008. évtől érvényes megváltozott szabályok ismertetése. Természetesen továbbra is várjuk a
már jól ismert Gödöllő, Pf. 112, illetve a szolgalat@libori.hu címekre leveleiket, észrevételeiket, kérdéseiket, témajavaslataikat.
A módosítások elsősorban a lakóingatlanok értékesítéséből származó jövedelem
adózását érintik. A magánszemélyeket
érintő egyik kedvezőnek tűnő változtatás,
az, hogy az adóztatás időszaka 15 évről
5 évre csökken. Ez a gyakorlatban annyit
jelent, hogy ha a vásárlástól számított
ötödik évben kerül sor az ingatlan eladására, már nem kell adót fizetni a jövedelem után. Amennyiben az értékesítés a
vásárlás évében, vagy az azt követő évben történik, úgy az adó alapja az eladás-
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ból származó jövedelem (bevétel és az elszámolható költségek különbözete) 100
%-a. Ez az összeg azonban az évek előrehaladtával tovább csökken, és a második
évtől a jövedelem 90%-a, a harmadik évben a 60%-a, a negyedik évben pedig 30
%-a lesz az adó alapja. Az adó mértéke
nem változott, az továbbra is 25 %-a az
adó alapjának.
Fontos azonban azt tudni, hogy a változás kizárólag a lakóingatlanokat érinti.
Az, hogy mi számít lakóingatlannak, a
földhivatali nyilvántartás határozza
meg – csak azokra az ingatlanokra vonatkozik a fenti jövedelemszámítási mód,
amelyek a nyilvántartás szerint lakóház,
lakás megnevezéssel vannak feltüntetve, vagy ilyen elnevezéssel várnak feltüntetésre, illetve ebbe a körbe tartozik
az építményhez tartozó földrészlet is. A
földhivatali nyilvántartásnak egyébként
is nagy jelentősége van az ingatlan szerzési időpontjának a meghatározásában,
hiszen ez utóbbi dátum az adóalap mértékét is befolyásolja. Fontos tudni, hogy
az ingatlan adójogi szempontból azon
a napon számít „megszerzettnek”,
amikor az érvényes szerződést benyújtják a fölhivatalhoz, függetlenül a
kifizetés módjától, illetve időszakától. Az
adóköteles időszak módosításával összefüggésben azonban változik a lakásszerzési kedvezmény is, mégpedig fokoza-

tosan meg fog szűnni. Az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem adókötelezettséghez kapcsolódóan új méltányossági szabályok is bekerültek a törvénybe, kérelemre – figyelembe véve a
jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetet,
illetve a jövedelem felhasználásának
körülményeit – az adót az adóhatóság
mérsékelheti vagy el is engedheti. Lényeges kiemelni, hogy a változásokra
tekintettel több átmeneti szabály is beiktatásra került, különösen azokban az
esetekben, ahol a telekingatlan megszerzése, illetve az arra való ráépítés, vagy az
ingatlan bővítése nem egy adóévre esik.
Ebben az esetben több tényezőt kell
egyidejűleg vizsgálni annak érdekében, hogy a szerzés éve meghatározható legyen. Ugyan ez elmondható a lakásszerzési kedvezmény
igénybe vételével kapcsolatban is. Javasoljuk ebből következően minden
olyan olvasónknak, aki a közeljövőben kívánja ingatlanát értékesíteni,
hogy az adózással kapcsolatos szabályokról szakembertől kérjen tájékoztatást, ugyanis csak az egyedi eset
összes körülményeinek ismeretében
lehet meghatározni, hogy milyen
összegű adót kell fizetni és milyen
kedvezmények érvényesíthetőek azzal összefüggésben.

Pályázati hirdetmény
A Gödöllői Piac Kft. (296 hrsz. Gödöllő, Szabadság u.3.) pályázatot hirdet
a városi piac csarnok épületének emeletén lévő üzletek bérleti jogának megszerzésére 2008. január 1-től 2008. december 31-ig.
A pályázaton a piaci csarnoképület galériáján lévő (210, 214, 215.) egyenként 4,8 m2 alapterületű üzlet egy éves
bérleti joga szerezhető meg, amely
évente meghosszabbítható. Az üzletben iparcikk, textil, ruházat, cipő, bőráru, sport, ajándék áruk, stb. kiskereskedelmi tevékenysége folytatható.
(Más jellegű tevékenység igénye előzetes egyeztetés alapján.)

Bérleti díj: 30 000.- Ft + áfa / hó
Kaució: 2 havi bérleti díj
A bérlemény megtekinthető a piac
nyitvatartsái idejében (7-18 óráig,
szombaton 7-13-ig) a fenti cím alatt.
Bővebb felvilágosítással Vilhelm Ferenc, a piac ügyvezetője szolgál a helyszínen, illetve 06-30-503-0777 vagy a
06-28-422-019-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. december 21., 10 óra.
Parkolóhely bérlési lehetőség a piaci
mélygarázsban!
Biztonsági személyzettel őrzött, kamerával felszerelt, 24 órás hozzáférhetőség, kedvező bérleti díj.
Tel: 06-30-503-0777

A Continuo-Gödöllő Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunknak ajánlották föl. A felajánlásokból 2007-ben 624.366.- Ft érkezett az alapítvány számlájára. A befolyt pénzösszeget tanítványaink országos versenyeken történő részvételére és a
Steinway zongora lízingelési költségeire fordítjuk. A
zongora lízingelésére köszönettel várjuk további támogatásukat a Raiffeisen Banknál vezetett
12021006-00116678-00100008 számú számlára.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy az önkormányzat által előírt, az új ingatlanok esetében kötelező
egységes házszámtáblák a
VÜSZI Kht. Ügyfélszolgálati
Irodájában megrendelhetők
(Gödöllő, Dózsa György út
12; telefon: 410-295).

Adószám: 18665044-1-13.

dr. Boros Andrea ügyvédi iroda munkatársai

A SZENT JÁNOS UTCAI
ÓVODA, MESÉK HÁZA
ALAPÍTVÁNYA

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!

SZILVESZTERI BÁL ,

ezúton is köszönetét kívánja
tolmácsolni mindazoknak, akik
2005. évi jövedelmük 1%-át az
alapítvány javára ajánlották fel.
Ez 549.500 Ft volt, melyet
ágyvásznak, plédek és
mesekönyvek vásárlására
fordítottuk, és további gondozásra át-adtuk a Szt. János utcai
Óvodának. 2007. évi adójuk
1%-ra is igényt tartunk a jövőben.
Köszönjük!
A GÖDÖLLŐI EGYETEMI
KOLLÉGIUMI ALAPÍTVÁNY
tájékoztatja támogatóit, hogy az 1
százalékos felajánlásokból 2006.
évben 379.844,-Ft folyt be számlájára.
Az összeg felhasználásával szociálisan hátrányos helyzetű
hallgatókat részesítettünk ösztöndíj
támogatásban. Az alapítvány
megköszöni a támogatásokat.
Gödöllő, 2007. október 31.
Egyetemi Kollégiumi Alapítvány

DECEMBER 31., 19 ÓRÁTÓL

ÜGYELETEK

VENDÉGEK FOGADÁSA szilveszteri koktélokkal, 4 fogásos
gálavacsora, éjféli fogások svédasztalról, korlátlan italfogyasztás,
röviditalok sörök, borok, üdítők.
Zene, tánc, mulatság mindkét csárdában.
Új csárda: Deme zenekar
Régi csárda: D.J-minden idők slágereivel

ORVOSI ÜGYELET

SZTÁRVENDÉGEK:
Zsédenyi Adrienn valamint Fésűs Nelli és a táncosok revüműsora.
BELÉPŐJEGY: 19.800.-Ft/fő

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS, ASZTALFOGLALÁS:
Telefon: 06 28/576-510
Mobil: 06 30/683-1213, 06 30/683-5341
E-mail: lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu
ELADÓ GÖDÖLLŐN, AZ EGYETEMI LAKÓTELEPEN,
TÉGLA ÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ. FÖLDSZINTI, 52 NM-ES, 2
SZOBÁS, ERKÉLYES, GÁZKONVEKTOROS,
FELÚJÍTÁSRA SZORULÓ.
TEL.: 20/423-7672 (ESTE)

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
December 3-10-ig: Kígyó, Gábor
Á. u. 3. Tel.: 430-069.
December 10-17-ig: Sanitas,
Thegze L. u. 2. Tel.: 28/545-585.

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 Egyetem téri Óvoda Kikelet Alapítványa köszönetét fejezi
ki mindazoknak, akik 2006. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát alapítványunk javára ajánlotta fel.
A 609. 544. Ft. hozzájárul óvodánk és
gyermekeink környezeti és játék feltételeinek javításához.

Köszönetet mondok mindazoknak,
akik szeretett keresztanyám,
FÜLÖP BÉLÁNÉ
temetésén megjelentek, őt utolsó
útjára elkísérték és
fájdalmunkban osztoztak.
Dr. Fülöp István

Gödöllői Élni és Járni
Alapítvány
köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik adójuk 1 %-val támogatták az
alapítványt. Az adózó
állampolgárok által felajánlott
összeg 38.358 Ft, amiért
köszönetünket fejezzük ki. A
felajánlott összeget tartalékoljuk.

A gyászoló család megköszöni
mindazoknak, akik
BÁCSKAI ÁRPÁD
elhunyta alkalmából
együttérzésüket kifejezték.

10 Gödöllői Szolgálat
H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Iroda: 20/525-53-66

Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)
Nyitvatartás:Hétfő: 8.30–13-ig, KEDDEN
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS, Szerda-csütörtök:
8.30-15.30-ig, Péntek: 8.30-12-ig

Lapzártánk: péntek 12 óra.
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

Hirdetés
ÁLLÁS
*Gödöllői könyvelőiroda könyvelőt keres TB ügyintézői gyakorlattal. Érd: 06-70/ 938-3010
*Gödöllői étterembe takarítónőt keresünk. Tel.: 30/223-9801.
*Gödöllő Város Önkormányzata, Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat keres
munkatársakat szociális munkás munkakörbe. Feladatok: Hajléktalan szállón, éjjeli
menedékhelyre folyamatos munkarendben történő foglalkoztatás. Elvárások: 1/2000
(I.27.) SZCSM rendeletben foglalt felsőfokú szakirányú végzettség vagy szociális
alapvégzettség. Bérezés: A Kjt. szerint és egyéb juttatások Jelentkezési határidő: 2007. dec.
20. Jelentkezés módja: Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23. e-mail: forras.segito@vnet.hu tel:
06-28/430-423
*Gödöllő Város Önkormányzata, Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat keres
munkatársakat pénzügyi ügyintézői munkakörbe. Feladatok: pénzforgalmi tevékenységgel
kapcsolatos feladatok ellátása és analitikus nyilvántartások vezetése Elvárások: Középfokú
szakirányú végzettség. Bérezés: A Kjt. szerint és egyéb juttatások Jelentkezési határidő:
2007. dec. 20. Jelentkezés módja: Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: Forrás Szociális
Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23. e-mail: forras.segito@vnet.hu tel: 06-28/430-423
*FM Parfümök és AVON termékek forgalmazásához munkatársakat keresek.
Kedvezményes vásárlás. Érd: 30/645-7347
*Frissnyugdíjas férfi kiváló német nyelvtudással munkát vállal. T: 28/421-858
*Gödöllői cég kereskedelmi részlegének fejlesztéséhez üzletkötői munkakörbe munkatársakat keres. Jelentkezés feltétele: min. középfokú végzettség, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, valamint informatikai ismeretek (nyomdaipari terület, webfejlesztés). Érd: 28/415-050
*Nemzetközi pénzintézet gödöllői üzletigazgatósága min. érettségivel rendelkező kollégákat keres középvezetői, ill. hiteltanácsadói munkakörbe. Jelentkezés: Kapás Mária:
30/515-8128
*Kétműszakos büfébe eladót keresek! Érd: zerge@invitel.hu

*Megbízható és gyakorlott TARGONCAKEZELŐ múlttal rendelkező 34 éves férfi Gödöllőn
és környékén munkát keres. Tel: 20/478-6545
*Gödöllőn 10 éve működő szépségszalonba gyógymasszőr, pedikűrös-manikűrös és
kozmetikus mellé vállalkozói igazolvánnyal rendelkező fodrászt keresünk. VAGY 16 m2-es
bútorozott (2 pultos) fodrászüzlet kiadó. T: Molnár Tímea 30/313-6124
*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.
*Gödöllőn üzemelő KÉZI AUTÓMOSÓBA nem dohányzó, jogosítvánnyal rendelkező
munkatársat keresünk. Jelentkezni: 28/423-463
*Gyakorlattal rendelkező kereskedelmi munkatársat keresek Gödöllői Barkácsboltunkba
azonnali kezdéssel. Tel: 30/6928-083, 28/410-606
*Autómosó üzemeltetésére keresünk jutalékos rendszerben vállalkozót, német v. angol
nyelvtudás szükséges, villanyszerelő v. autószerelő végzettség előnyt jelent. Cím: Christ Car
Wash, 2100 Gödöllő Dózsa Gy. u. –Rét u. sarok. T: 28/460-035
*Szerviz-technikust keresünk elektroműszerész v. villanyszerelő végzettséggel autómosó
berendezések javítására Budapest és környékére. Változó munkahelyet és hétvégi ügyeletet
vállalni tudók jelentkezését várjuk írásban: 28/460-035-ös tel. számon, v. christall@vnet.hu -n
*Irodai értékesítésre, ügyfelekkel való kapcsolattartásra keresek munkatársakat. Feltétel:
jó kommunikációs és problémamegoldó készség. Amit kínálok: átlagon felüli jövedelem,
rugalmas munkaidő. Tel: 70/933-7698
*Gödöllői szépségszalonba fodrászt keresek kedvező feltételekkel. Érd: 30/9893-652
*Szadai melegkonyhás étterem gyakorlattal rendelkező szakácsot keres! Érd: 10-23-ig
28/404-692
*Svájci tulajdonú cég értékesítési munkatársakat keres. Feltételek: középfokú végzettség,
jó kommunikációs készség. Érd: munkaidőben 20/9749-879
*Gödöllői Kézi Autómosóba férfi munkatársat keresünk. Tel: 30/9915-554
*Háztartás rendben tartását vállalom (takarítás, vasalás,…) Tel: 30/397-3695
*PANNON ÜZLET munkatársakat keres üzletkötői munkakörbe. Veresegyházi munkahelyre. Érd: 20/951-6685
*Veresegyházon működő IT Kódex Kft. (www.itkodex.hu ) Szoftverfejlesztőt keres.
Elvárások: fejlesztő tapasztalatok J2EE és/vagy .NET környezetben, UML modellezési
képesség, kommunikációs készség, képesség. Kínál: Magas színvonalú szakmai munka;
Tanulási lehetőség; Versenyképes jövedelem. Jelentkezés: bea.bocker@itkodex.hu
*Korszerű mezőgazdasági gépek szervizelésére, javítására középfokú végzettséggel
munkatársat keresünk! Számítógép-kezelési ismeretek, gk-i vezetői jogosítvány feltétel.
AGRAMIR Kft Gödöllő. Tel: 30/414-7483
*Idősek Otthona felvesz ápolónőt, valamint szakácsnőt. Jelentkezés személyesen Szada,
Kisfaludy u. 4. munkanapokon 8-15 óra között.
*Multinacionális pénzintézet minimum érettségivel rendelkező munkatársat keres gödöllői
irodájába befektetési és hiteltanácsadói munkakörbe. Tel: 20/472-3919
*Gödöllő, SZENT IMRE u. 6-10. alatti TÁRSASHÁZ KÖZÖS KÉPVISELŐT KERES. A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a jelentkező elérhetőségét, a képviselettel kapcsolatos
képesítését, referenciáit, fontosabb elképzeléseit, munkamódszereit és a vállalási díjat.
Pályázatukat Dr. Szitás Margit -2100 Gd, Szt. Imre u. 8., ill. Pf: 217.- várja jan.24.-ig.
*Üzemanyagtöltő állomásra –NEM DOHÁNYZÓ- férfi munkatársak jelentkezését a 06 28513-115 telefonszámon várjuk.
*Az Egyesített Szociális Intézmény az idősek otthonába (Gödöllő, Ady Endre sétány 56.)
azonnali munkakezdéssel, 1 fő szociális gondozó és ápoló munkatársat keres, közalkalmazotti munkakörbe. Jelentkezni, tájékoztatást kérni az intézményvezetőjétől vagy a
főnővértől lehet. 28-512-405
*ELEKTROMŰSZERÉSZT keres HB Mérnöki Iroda Kft. Feladat: Mérlegkijelzőkkel kapcsolatos tanácsadás, beüzemelés. Profil: ld. www.hbmiroda.hu Jelentkezni: info@hbmiroda.hu
v. 2101 Gd. Pf:81. Személyesen csak előzetes bejelentés alapján: 20/944-4358.
Jelentkezéshez saját kézzel írt szakmai önéletrajzot és bizonyítvány másolatot kérünk mellékelni. Német v. angol nyelvtudás előny! Idegen nyelv beszélt ismeretében pályakezdők is
jelentkezhetnek.
*Víz-, gáz-, fűtésszerelőt felveszek azonnali kezdéssel. Tel: 30/583-6975

2007. december 6.

- Röges városrészben új családi házak építését
kezdjük meg melyek átadása jövő nyáron lesz,
100m2-es lakóház kulcsrakész ára 27,6 MFt, 10%
foglalóval leköthető.
-Csanakban 488m2 telken nappali + 3 szobás új építésű lakóház garázzsal, burkolatok nélkül 24,7 MFt
-Remsey krt 1+2 fél szobás nyugati tájolású erkélyes lakás 16,2 MFt
-Kossuth 64m2-es 2,5 szobás erkélyes lakás 14,5 MFt
-János u 1.em erkélyes 2 szobás konvektoros tégla
12,9 MFt
-István téri csendes parkra néző erkélyes 2szobás
felújított lakás 11,5 MFt
-Kistarcsán 106m2 új ikerházi beépítésű lakóház
355m2 telekkel kulcsrakészen 24,9 MFt.
- Királytelepen 150nöl telken 90m2-es 3 szobás
lakóház 17,5 MFt.
-Kerepesen 540m2 telken családi ház 70m2 nappali+2 szobás 18,9 MFt
-Óbudán a Kiscelli u-ban 1.emeleti 47m2-es erkélyes lakás 11 MFt.

*Azonnali belépéssel keresünk önállóan dolgozni tudó csőszerelőket budapesti és gödöllői
munkahelyekre. Tel: 70/537-2043, 20/919-6250
*GÖDÖLLŐI ÁRUHÁZBA TAKARÍTÓKAT KERESÜNK. Tel: 30/482-2490
*Lehetőleg vendégkörrel rendelkező fodrászt keresek szépségszalonba vállalkozóként vagy
alkalmazottnak. Tel: 30/331-5340
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.
*Igényes, teljesen felújítva, 943nm telken, 130nm összkomfortos családi ház, 70nm
szuterénnel, melléképülettel, dupla garázzsal Bagon eladó. Iár: 24,9MFt. Tel.: 30/659-0381.
*Telek eladó Domonyvölgyben, panorámás, 800 négyzetméter. Érdeklődni lehet a 20-9424-062 tf-számon.
*Kiss József utcában 150nm-es szocpolképes újépítésű igényes kivitelezésű családi ház
eladó.Iár:42MFt 20-7722428
*Sürgősen eladó 60 nm-es,2 szobás, erkélyes, konvektoros(alacsony rezsijű),jó beosztású,
felújított fürdőszobás lakás a János utcában.I.ár.:11,5 M Ft 20-7722429 Sápi Balázs
*GÖDÖLLŐN két generációnak is alkalmas jó állapotú 250nm-es téglaépítésű Családi ház
1500nm-es kerttel alkalmi áron eladó. Iár: 20MFt 20-7722428
*GÖDÖLLŐN konvektoros 2,5 szobás erkélyes téglalakás sürgősen ELADÓ.Iár:12,5MFt.
20-7722429 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT www.godolloihaz.hu
*GÖDÖLLŐN 4 szoba+ nappalis családi ház gyönyörű parkosított kerttel dupla garázzsal
csendes kertvárosi utcában SÜRGŐSEN ÁRON ALUL ELADÓ. Iár: 33MFt 20-7722428
*GÖDÖLLŐN jó fekvésű 900nm-es 19 méter széles gondozott, kertvárosi telek ELADÓ.
Iár:15MFt 20-7722429

2007. december 6.
*SZADÁN építési telek 5 Mft-ért ELADÓ !!! GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT OTP mellett
20-7722428 SZADA ÉS GÖDÖLLŐ legnagyobb telekválasztéka irodánkban!
www.godolloihaz.hu
*KERTVÁROSBAN 3 és fél szobás családi ház Eladó. Iár 17,2MFt 20-7722429
*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 sürgősen
eladó.Iár:26,9MFt 20-7722428
*SZADÁN új építésű 2 szoba nappalis egyszintes CSALÁDI HÁZ dryvit szigeteléssel,
műanyag nyílászárokkal, modern burkolatokkal, D-NY-i fekvésű szép telekkel ELADÓ.
Iár:20,9MFt 20-7722429
*GÖDÖLLŐN Kertvárosban két generációnak alkalmas téglaház sürgősen eladó telekáron!
Iár 13,9 MFt 20-7722428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
*GÖDÖLLŐN 4 és félszobás 150nm-es jó állapotú családi ház sürgősen ELADÓ.Iár:22,9Ft
20-7722428
*SZADÁN ÚJÉPÍTÉSŰ 110NM-es garázzsal összeépített Ikerház ÉV VÉGI ÁTADÁSSAL
ELADÓ Iár 19,5 Mft 20-772-2428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
*SZENT ISTVÁN TÉREN csendes, erkélyes, jó beosztású, azonnal költözhető, 2 szobás
lakás eladó! Iár: 11,9 Mft 20-7722429 ugyanitt I emeleti lakás 12,5MFt
*GÖDÖLLŐN ÚJÉPÍTÉSŰ IKERHÁZ Kertvárosban eladó. Iár 26,9MFt 20-7722429
*ELADÓ kis rezsijű, másfélszobás, 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
Iár21,9 Mft 20-7722429
*ELADÓ 1+2 FÉLSZOBÁS ERKÉLYES 64m2-es szép lakás GÖDÖLLŐ központjában.
Egyedi fűtésmérő Iár11,4 Mft 20-7722429
*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 207722429
*KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT, LAKÁSOKAT, TELKEKET
GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT az OTP mellett –
SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-7722428 / 20-7722429 www.godolloihaz.hu
*GÖDÖLLŐN 80nm-es újszerű kétszintes sorház központban ELADÓ.Iár:25,8MFt 207722428
*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
*Gödöllő Panoráma úton 750 m2-es örökpanorámás üdülőtelek 15 %-s beépíthetőséggel
eladó. Iá: 7,5 M. Ft Tel: 30/ 224-1627
*Tulajdonostól KIRÁLYTELEPI, szép fekvésű 1197 m2-es, akár ikerház építésére is alkalmas saroktelek eladó. Érd: 70/333-4692
*Gödöllőn, János utcában alacsony rezsijű, szép, csendes, erkélyes 2 szobás lakás áron alul
eladó. Iár: 11,5 MFt. Tel.: 20/937-1881.
*GÖDÖLLŐN, LOMB utcában 720 m2-es belterületi, közműves telek faházzal, 12 m2-es
boltíves pincével, ásott kúttal, gyümölcsfákkal, dísznövényekkel eladó. Érd: 70/534-7803
*PALOTAKERTEN LAKÁS ELADÓ. 2 szobás, erkélyes, 60 m2, tárolóval, 3. emeleten,
parkra néző, tehermentes. Iár: 10,6 M. Tel: 20/556-2501
*Elcserélném Palota kerti két szobás lakásom és berekfürdői télen is lakható üdülő házamat gödöllői kertes házra. Eladó üdülő telek a Boncsok-dűlőben. Tel.: 30/2850-144.
*GARÁZS! Egyetem melletti garázssoron eladó. Ir.ár: 520.000 Ft. Tel: 20/266-0256
*Gödöllő központjában 4. em. téglaépület 2. emeletén eladó 64nm-es, 2 szobás, erkélyes,
egyedi fűtésű lakás, pincével együtt. Ár: 14MFt. Tel.: 1/410-3790, 30/225-3371.
*Gödöllőn városközpont csendes részén eladó tágas, erkélyes, részben felújított 2,5 szobás
64 m2 3. em. lakás. Azonnal beköltözhető, ill. Gd házcsere érdekel. Iá: 12,4M. T:70/2586-572
*Fenyvesben, épülő ikerházban 158 m2 nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, garázsos lakás
570 telekhányaddal tulajdonostól eladó. Ára kulcsrakészen 30 M Ft. Érd: 70/320-2282
*Gödöllőn a Szt. János utcában, téglaépületben 1 szobás 36 m2-es, magasföldszinti, egyedi fűtésű lakás azonnal beköltözhetően eladó. Tel: 20/9810-795
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FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON ÉRTÉKELÉS,
TELJESKÖRŰ, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS
RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*SZADÁN
1400
nm-es,
ősfás,
közművesített, ikerház építésére alkalmas telek SÜRGŐSEN eladó, 9 mFt
fixáron.
*GÖDÖLLŐN a Tesco mögött új parcellázású, 3 egymás melletti telek
SÜRGŐSEN eladó, 9500 Ft/nm fixáron.
*GÖDÖLLŐN, a Kazinczy körúton 53
nm-es, két szobás, első emeleti, felújított, téglaépítésű, konvektoros lakás
SÜRGŐSEN eladó. Irányár: 11,9 mFt
*A TŰZTOTORONY-HÁZBAN 100 nmes lakás SÜRGŐSEN bérbeadó. Bérleti
díj: 100 eFt / hó +rezsi.
*A VÁROSMAJOR utcában 90 nm-es,
tetőtéri lakás hosszútávra bérbeadó.
Bérleti díj: 90 eFt / hó +rezsi.
*BÉRBEADÓ GARÁZS 15 Ft/hó a
Március 15. utcában.
*GÖDÖLLŐN, a Kazinczy körúton 54
nm-es, két szobás, 4. emeleti,
téglaépítésű,
konvektoros
lakás
SÜRGŐSEN eladó. Fixár: 10,5 mFt

CSALÁDI
HÁZAK
GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*KARTALON, aszfaltos utcában, 1296
nm-es telken háromszintes, 300 nmes, 3 lakásos családi ház (fúrt kút,
garázs) eladó. Iá: 42 mFt.
*VERESEGYHÁZON 110 nm-es, földszintes, nappali + 3 szobás családi ház,
400-nm-es közművesített telken eladó.
Irányár: 20,8 mFt.
*VERESEGYHÁZON most épülő 130
nm-es, kétszintes, nappali+3 szobás
családi ház, 410 nm-es közművesített
telken eladó. Iá: 29,8 mFt.
* ERDŐKERTESEN 1270 nm-es telken
156 nm-es új építésű, nappali+ 3
szobás
lakóház,
decemberi
beköltözéssel eladó. Irányár: 35,5 m Ft.
*CSÖMÖRÖN, 110 nm-es, nappali +2
szobás, földszintes felújítandó ház,
630 nm-es telekkel eladó. Iár: 18 mFt.
LAKÁSOK:
*A Máriabesnyő Lakóparkban 74 nmes, tetőtéri (nappali + 2 háló), 2005-ben
épült, igényes, padlófűtéses lakás,
tárolóval, garázzsal. Iá: 18.4 mFt.
* A Máriabesnyő Lakóparkban, erdő
mellett 69 nm-es, első emeleti (étkező
konyha, nappali + háló), 2002-ben
épült, igényes, erkélyes, padlófűtéses
lakás, tárolóval, saját parkolóval eladó.
Iá: 19.5 mFt.
*A Szent János utcában 42 nm-es, 1,5
szobás, magasföldszinti, felújított,
téglaépítésű, konvektoros, erkélyes
lakás eladó. Irányár: 11 mFt .
*A központban 72 nm-es, nappali+ 2
szobás, 2003-ban épült, első emeleti,
erkélyes lakás saját parkolóval eladó.
Irányár: 25,5 mFt.
* A Paál László közben 1+ fél szobás+
étkezős, 51 nm-es, téglaépítésű,
gázkonvektoros, negyedik emeleti
lakás eladó. Iá: 12,4 mFt.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
erkélyes, 6. emeleti 2 éve felújított
lakás eladó. Iá: 12,4 mFt
*A Kossuth L. utcában 55 nm-es,
negyedik emeleti, 2 szobás, felújított
lakás,
egyedileg
szabályozható
távfűtéssel eladó. Irányár: 13 mFt
*Az Erzsébet királyné körúton 63 nmes, harmadik emeleti, 2,5 szobás, erkélyes, lakás eladó. Irányár: 13,8 mFt.
*NAGYTARCSÁN a Petőfi Lakótelepen
új építésű, 3. emeleti lakások
(padlástérrel) 52-107 nm-ig, 12,9 -15,9
mFt-ig. márciusi átadással eladók .
*SZILASLIGETEN
a
Rózsakert
Lakóparkban 216-270-nm lakóterületű,
új építésű, igényes sorházi lakások,
garázzsal 170 ezer FT/nm áron eladók.
* KISTARCSÁN az AUCHAN mellett
most épülő135 nm-es ikerházi lakás kb.
70 %-os készenléti állapotban 20 mFt ért eladó (kulcsrakészen. 28,6 mFt).
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*Ambrus Z. közben 49 m2-es, 1. emeleti, erkélyes lakás eladó. Iá: 13,5 M. Tel:
70/200-4046
*Palotakerten 57 m2-es déli fekvésű, egyedi fűtésű, felújított lakás eladó v. kisebbre
cserélhető. Iá: 11,3 M. Tel: 30/488-0480
*A Remsey krt.-i teremgarázsban autóbeálló eladó. Ár: 1.750.000 Ft. Tel: 20/915-4379
*Eladó Gödöllőn a Fenyvesben 125 m2-es újszerű családi ház kis kerttel. Iár: 25,9 M Ft.
Érd: 30/6818-757
*Gödöllőn, Rögesben, TESCO mögött 3 db építési telek 11800Ft/m2 irányáron, kedvező
fizetési feltételekkel eladó! Tel: 20/252-0252
*ERZSÉBET krt-i 1 szobás 3. em. lakásom elcserélném 2 szobás egyedi fűtésű lakásra, v.
eladnám. HARASZT legszebb részén 2 szintes ház teljesen felújítva eladó. T: 30/266-4789
*Palotakerten 3 szobás, 2. emeleti, napos, felújított (laminált, kőburkolat), egyedi fűtéses
lakás eladó. Zárt folyosó és pincerész, HÉV, busz, vonat 200m. Iá: 13M. Tel: 70/520-9890
*Gödöllőn, téglaházban 2 szobás, 2. emeleti, erkélyes, gázkonvektoros, felújított lakás azonnal beköltözhetően 12,5 MFt-ért eladó! Tel: 28/430-890, 20/435-7387, 20/5566-704
*Gödöllő városközpontban 75 m2-es földszinti lakás jó parkolással iroda vagy lakás céljára
kiadó, ugyanott új 90 m2-es légkondicionált erkélyes alacsony rezsijű lakás igényesnek
kiadó. Tel: 30/9617-621
*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: 29,9 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
*Kétszobás, konvektoros, nem felújított 51 m2-es lakás eladó, 10,5 M-ért. Érd: 20/340-4861
*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.
*Gödöllőn eladó egy 140 m2-es 2002-ben igényesen épült két generációnak alkalmas ház
1000 m2-es telekkel. Tel.: 30/924-6807
*Budapest XXII. ker-ben eladó egy 54 m2-es 2 szoba összkomfortos téglaépítésű társasházi lakás garázzsal, tárolóval, parkosított udvarral. Rendkívül alacsony rezsi, jó
közlekedés. Ház, lakás csere is érdekel. Tel.: 30/924-6807.
*Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes családi ház két fürdőszobával,
nagy terasszal, garázzsal, 1000 m2-es telekkel, ásott kúttal, kiváló közlekedéssel. Tel.: (30)
924-6807
*SZILASLIGETEN 2 utcára nyíló megosztott telek, 550 m2 családi ház építésére alkalmas
és 611 m2 telek + 65 m2 ház tetőtérbeépítési lehetőséggel csendes, szép környezetben
együtt és külön eladó. Iá: 27 M Ft. Tel: 30/415-4188
*Eladó Gödöllő, Kazinczy körúton 2. em. 58 m2-es, teljesen felújított, erkélyes, konvektoros, vízórás lakás új konyhabútorral, zárható tárolóval. Iá: 12,7 M Érd: 20/495-3097
*Gödöllőn, Erzsébet körúton, 3. em. 55 m2-es kétszobás, felújított lakás eladó. Ár: 13,2 M.
Tel: 30/490-8516
*Palotakerten jó állapotú lakás 10,3 M-ért, Királytelepen színvonalas családi ház
áron alul sürgősen iá: 34,9 M-ért, Antalhegyen felújított családi ház iá: 35,9 M-ért
eladó. T: 20/771-4921
*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 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 Fácán-soron az új lakóparkban eladó színvonalas kialakítású, 65 nm-es, 2
szobás, 2 erkélyes lakás, egyedi mérőórákkal, saját tárolóval. Iá: 20 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Harasztban 2 lakásos társasházban 107 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, kétszintes felújított családi ház 360 nm-es saját telekrésszel. Iá: 21 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*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

2007. december 6.
*Gödöllőn a Fenyvesben ÚJ ÉPÍTÉSŰ 2 lakásos ikerházban, 141 nm hasznos lakóterű
(+garázs), amerikai konyhás nappali + 3 és fél szobás lakások, 572 nm-es saját telekrésszel
leköthetők. Hitel, szoc.pol. felvehető. Iá: 31 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 polgári
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 (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 20/9194-870
*Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában, 64 nm-es, 2 + fél szobás, teljesen felújított erkélyes
lakás (új - burkolatok, konyhabútor, szaniterek, radiátorok-; biztonsági ajtó, riasztó, erkélyen
előtetővel). Iá: 14,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a központban III. emeleti, 59 nm-es, 2 szobás jó állapotban lévő, Kastélyra néző
erkélyes lakás. Iá: 11,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Belvárosban I. emeleti, teljesen felújított, színvonalas kialakítású, 80 nm-es (2
+ 2 x fél szoba, étkező, spejz, fürdőszoba, 2 wc) erkélyes lakás, új beépített konyhabútorral, zárható pincerésszel. Iá: 20,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 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 leköthetők. Iá: 27 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Szadán 100 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás tetőteres ikerház-lakások
garázzsal, nagy terasszal, 430 nm-es saját telekrésszel leköthetők. Iá: 19,5 mFt. (Szoc.pol
felvehető). FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
*Gödöllőn az Antalhegyen, 1000 nm-es (33m-es utcafronti szélesség) panorámás, belterületi üdülő övezeti telek – 15 %-os beépíthetőséggel – eladó. Víz, villany a telken. Iá: 10,5
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
*Szadán 1217 nm-es telken, 80 nm alapterületű, 2 + 2 x fél szobás, 2 fürdőszobás felújított, kétszintes családi ház pincével, garázzsal. Iá: 18 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn az Antalhegyi részen 860 nm-es (24 m-es utcafronttal), belterületi építési telek
eladó. Minden közmű az utcában. Iá: 12 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
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, Kazinczy lakótelepen 64 m2-es, 4. emeleti bútorozatlan, felújított lakás
hosszútávra kiadó. Érd: 20/9463-112
*Gödöllő központjában, Kossuth utcában, 62m2-es, 2 szobás bútorozott lakás hosszútávra
kiadó dec. 1.-től. Albérleti díj +rezsi +1havi kaució. Tel: 30/6276-133
*Olcsón szoba kiadó 1 férfi részére. Tel: 30/555-6794
*Gödöllőn, Kossuth Lajos utcában 1,5 szobás, földszinti, felújított lakás hosszútávra kiadó.
Tel: 30/5110-483
*Szt. János u. 23/c alatt földszinti, jó állapotú lakás kiadó (bútorozva v. bútor nélkül). Tel:
20/333-7833
*1,5 szobás lakás kiadó Gödöllő központjában jó közlekedéssel, hosszútávra. A rezsi alacsony, bérleti díj 50. E. Ft + 2 havi kaució. Tel: 20/967-1508
*2,5 szobás lakás kiadó hosszútávra. Tel: 20/479-4650
*Kiadó hosszútávra 3 szobás összkomfortos lakás garázzsal Gödöllő zöldövezetében. Érd:
20/944-9673, 28/430-588
*Gödöllő, Kossuth Lajos utcában 1. emeleti 56 m2-es 2 szobás lakás hosszútávra kiadó. 50
E Ft/hó + rezsi. 1 havi kaució. Tel: 30/378-9840
*Egyetemtől 300 m-re 3 szobás lakás kiadó. Gázkonvektoros fűtésű. Érd: 30/250-4696
*KIADÓ GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 2 szobás, erkélyes lakás. Tel: 30/650-2193
*80 m2 új építésű családi ház kiadó Gödöllőn. Tel: 70/581-8205
*Gödöllő központjában 2 és fél szobás lakás bútorozottan, hosszútávra kiadó. Felt: 55 E
Ft/hó bérleti díj, 110 E Ft kaució + rezsi. Tel: 20/543-1199, 20/911-5451
*Egyszobás kislakás kiadó Gödöllő centrumban. Tel: 28/414-424
*Kiadó tetőtéri lakás 2 szobás, külön bejárat, garázs lehetőség, kis rezsi. Irodának, lakásnak is megfelelő. Tel: 30/307-7314
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*Kiadó külön álló épületben 1 szobás, étkezős, beépített konyhás, összkomfortos lakás
kertkapcsolatos garázsbeállással, szép, rendezetten. Tel: 30/307-7314 jan. 1.-től.
*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
*Városközpontban különbejáratú szoba fürdőszoba használattal kiadó. Tel.: (70) 571-7621.
*Gödöllő központjában Szt. Imre utcában 100 m2 alapterületű 2szintes ingatlan jó
megközelítési és parkolási lehetőséggel, 20 m2 utcafronti erkéllyel iroda v. lakás célra
hosszútávra kiadó.20/9344-135
*Gödöllőn, centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes családi házban, külön bejáratú 50 m2es, összkomfortos bútorozott lakás kiadó (kábel Tv +Internet). Tel: 20/914-2007
*48.000 Ft-ért rezsivel együtt kiadó Gödöllőn egy kis szoba, zuhanyzó és főzőfülkével
családi ház mellett, utcáról külön bejárattal. 1 havi kaució szükséges. Tel: 20/9734-738
*GÖDÖLLŐ PALOTAKERTEN albérlet kiadó azonnali költözéssel. 60 m2, 2 szoba, 3.
emeleti, erkélyes, parkra néző. Ár: 49 E Ft + rezsi. Tel: 20/556-2501
*1 szoba konyha, fürdőszoba Gödöllő – Besnyőn kiadó 60 E Ft melegen +1 havi kaució.
KIADÓ
*Garázs beállóhely kiadó Gödöllőn a Szőlő utcában. Érdeklődni lehet a 20-9-424-062 tfszámon.
*KÁVÉZÓ TEÁZÓ ÁTADÓ berendezéssel, árukészlettel családi okok miatt Gödöllőn, Kossuth
L. utcában. Tel: 30/2676-966, 30/9668-670
*Üzlethelyiség bérbeadó (30 m2) Gödöllő központjában, a Petőfi tér közelében (üzletnek,
irodának, szolgáltatónak megfelelő). Érd: 28/418-593
*TŰZTORONY HÁZBAN, 35 m2-es bútorozatlan lakás kiadó, 47 E Ft + rezsi +2 havi kaució. Tel: 30/596-3556
*KAZINCZY KÖRÚTON GARÁZS KIADÓ. Tel: 70/2247-137
*Zsámbokon 17 éve működő Vas-műszaki bolt (160m2) áruval, eszközzel, tartozásmentes
céggel eladó. Tel: 70/333-0636
*Gödöllőn, KÖZPONTBAN bevezetett 120 m2-es helyiség kialakított parkolóval irodának,
magánrendelőnek szép környezetben kiadó. Tel: 30/307-7314
*KONDITEREM teljes berendezéssel, szaunával kiadó. Tel: 30/307-7314
*Garázs kiadó az Ambrus Zoltán közben. Tel: 30/221-7074
SZOLGÁLTATÁS

*Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok gépírását vállalom rövid
határidővel! Tel.:: 30/851-8763.
*KARÁCSONYFA AKCIÓ! December 8-9, 15-16, és 22-23. napokon 8.30 h-tól 16 h-ig.
Gödöllő, Isaszegi út 91. sz. és Gödöllő, Ősz utca 2. sz. alatt. Vágott (2,5m-ig), gyökeres,
luc, ezüstfenyők, normandiaiak közül választhat, és Ö N N E K V Á G J U K K I 23.-án!
*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel.
30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
*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.
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Fürdőszoba felújítás. Fűtés felújítás.
Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
*Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos tűzhely, takarítógép,
szárítógép stb. javítása! Hívjon bizalommal! Tel:20/886-2397
*Kisgyermekes anyukák! Karácsonyi bevásárlás, ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS GONDTALANUL!
Nagy gyakorlattal rendelkező anyuka baba és gyermekfelügyeletet vállal. Tel: 28/422-413,
20/573-9832
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*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
*VAN JOGOSÍTVÁNYA? DE NINCS GYAKORLATA? Régóta nem vezet? Hívjon bizalommal, segítek! Homoki Gábor szakoktató. Tel: 20/450-1780
*KÖNYVELÉS! Regisztrált mérlegképes könyvelőként vállalom egyéni vállalkozók, BT-k,
KFT-k teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, bevallások készítését, havi egyszeri díjmentes kiszállással. T: 20/225-3423, 28/404-651
*Villanybojler tisztítás, javítás. Kisebb villany ill. vízszerelési munkákat elvállalok. Tel:
70/528-9720

*KANDALLÓ ÉPÍTÉS, TERVEZÉS, KOMPLETT KIVITELEZÉS, INGYENES HELYSZÍNI
FELMÉRÉS. Ajándék tűzpiszkáló szett. Bemutatóterem: Göd, Fő út. Tel: 20/455-8239,
20/208-3595
*Kéménybélelés aluból, savállóból, szerelt kémények készítése. Turbós készülékek
kéményrendszereinek beszerelése anyagbeszerzéssel. Tel: 70/6036-136
*Gyógylábápolás nyugdíjasoknak 900Ft-tól is. Tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastaggombás, benőtt köröm, szakszerű kezelése, ápolása. Talpmasszázs. 25 év szakmai
gyakorlat. T: 20/532-7275.
*GYÓGY MASSZÁZS! Gyógy-, frissítő svéd-, talpreflex masszázsszolgáltatásaimmal várom
vendégeimet! Simon Csilla okl. gyógy masszőr. Bejelentkezés: 70/333-5478
*Adóbevallás, könyvelés társaságok, vállalkozások, magánszemélyek részére Gödöllő
központjában. Teljes körű bérszámfejtés, Internetes bevallások. Tel: 28/418-593
*Egyéni vállalkozók és társaságok könyvelését teljes körű ügyintézéssel az első évben kedvezményes áron vállalom. Munkavállalók személyi adóbevallását elkészítem ill. útmutatást
adok annak kitöltéséhez. Tel. 20/361-0107
*Leszázalékolt ápolónő, idős hölgy gondozását, felügyeletét kötetlen munkaidőben vállalom. Tel: 20/491-7496
*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, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel.: 30/9229-553.
*Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid határidőn belül. Tel.: 70-944-2377
*PRINT-TINTA. MEGNYITOTTUK ÚJ ÜZLETÜNKET (GÖDÖLLŐ COOP ÁRUHÁZ – Szabadság
tér), ahol megvásárolhatja a TINTAPATRONJA otthoni töltéséhez a TINTÁT, valamint azokat
az eszközöket, amelyek segítségével elvégezheti a töltést, amit munkatársaink megmutatnak önnek. Megtudhatja, hogyan lehet beszáradt patronjait életre kelteni. További termékeink: eredeti, kompatibilis patronjaink, lézerkazettáink. Üzleteink: BUDAPEST: DUNA
PLÁZA Alagsor (metró átjáró) STOP SHOP III. ker. Bécsi út 136. II. ker. Hűvösvölgyi út, MOM
PARK XII. ker. Alkotás út, BUDAÖRS Praktiker parkoló. Készletek, tölthető patronok.
Vidékre postai utánvét. www.tintapatrontrotoltes.hu , www.tintapatrontrotoltes.lapunk.hu,
www.tintapatrontoltes.aproland.hu
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel.: 20/9133-165
*Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások készítése. Tel.: 28/407-122.
*UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
*Gyógymasszázs, shiacu (japán), Sakjamuni Buddha (Tibeti) módszerek. Az öngyógyító
folyamatok felerősítése acupresszúrás kezeléssel az egész test felületén a meridiánpontok
masszírozásával. Időtartam kb 50 perc. Tel.: 70/701-9510
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*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 SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST, VÍZ- GÁZ- FŰTÉSSZERELÉST, KŐMŰVES MUNKÁKAT, HIDEG
ÉS MELEG BURKOLÁST, ASZTALOS ÉS ÁCS MUNKÁKAT. ÁRAJÁNLAT
INGYENES. ÉPÍTŐIPARI GENERÁL KIVITELEZÉS. TEL.: 28/415-581,
20/9361-233.
*PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép munka!
Tel.: 70/505-1177.
*KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-8 tonnáig az ország egész területén, szükség
szerint dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény. Mindent és
mindenkor! Molnár József Tel: 28/421-134; 30/9593-804.
*Gyesen lévő anyukaként idősek látogatását, segítését (2 éves kislányom
kíséretével vagy nélküle) vállalom. Tel.: (30) 489-4940
*KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi kárpitos
bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: 28/486-029, 70/384-8711
*SZÁMLAKÉPESEN VÁLLALJUK IRODÁK TAKARÍTÁSÁT. Tel: 20/225-3066
OKTATÁS
*Biológia érettségi felkészítést vállal tapasztalt tanár. Tel: 30/455-6364
*Művészeti szakközépiskolák, tagozatok, szakiskolák felvételijére felkészítő
rajz-, festészeti oktatást vállal festőművész művésztanár Gödöllőn. Tel:
28/432-025, 30/967-0842
ADÁS~VÉTEL
*DRAZSÉ – RÉGI TÁRGYAK a lakberendezésben. Gödöllő, Bajcsy-Zs. u. 24. (A
Szélkakas étteremmel szemben.) Nyitva: 10 -12 és 14 -18 óráig, szombaton:
10-12 h-ig
*Antikvárium vásárolna komplett könyvtárat, hagyatékot, illetve porcelánt,
ezüstöt ingyenes kiszállással. Tel:20/ 492-4303
*Hagyományos készítésű elnyűhetetlen, 43-as új, BIVALYBŐR WESTERN
CSIZMA eladó. 70/508-8727
*4 éves, jó állapotban lévő Whirpool Talent mikro és hűtő (240 l-es) valamint
72 cm-es SONY TV eladó. Érd: 30/9911-605-este
*Fehér nappali bútor bársarokkal eladó (Gyulai Bútorgyár terméke). Érd:
30/747-1767
*Régi JÓ MÁRKÁJÚ 2 ÍRÓGÉP HASZNÁLHATÓ állapotban eladó. T: 70/5088727
*Új infrás, mágnes terápiás termo matrac méret: 190×90×7 cm, új ár 130 E
helyett 110 E Ft-ért 10 év garanciával eladó. Uitt „Top Travel” tolókocsi újszerű állapotban 90 E-ért eladó. Érd: 30/397-3907, 28/412-284
*Eladók: 70 x 70 cm-es fiókos-polcos szekrény (5 ezer Ft), 30 x 60 cm-es
faliszekrény (3 ezer Ft), szobai taposó kondigép (4 ezer Ft), új, bőr diplomatatáskák (8 és 10 ezer Ft), új sztereó sétáló walkman (2 ezer Ft), original
Beck-késkészlet, bárddal, grillollóval (20 ezer Ft), 80 x 30 x 45 cm-es
kétrészes, műanyag szennyesruhatartó (2 ezer Ft), 2 db új, 2,5 x 40 x 40 cmes, zöld hokedlitető (1 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309
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*Eladó 5×6 m-es elemes, bontott ERDÉRT faház, egyéb faanyagok
felvonulási épületnek, garázsnak. Iá: 50 E Ft T: 30/402-7276
*Jó minőségű modern konyhabútor igényesnek 14 részből 50 E Ft-ért eladó.
*Eladók: S méretű, új, világos bőrkosztüm (20 ezer Ft), 38-as világosbarna,
ľ-es női átmeneti kabát (15 ezer Ft), új, fekete, L méretű női bőrdzseki (12
ezer Ft), új, fekete, 42-es hosszú, női bőralj (10 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309
*Sürgősen eladó 1,5 éves INOX (kombinált) hűtőgép, étkezőasztal, zöld
(subás) szőnyeg 180×120cm, kék-sárga kockás kanapé: 155×200cm 2 db
fotellel, lábtartóval. T: 30/2038-834
*AKCIÓ. Kézi és gépi kötésre alkalmas jó minőségű FONAL kapható.
1600/kg. Ugyanitt: SZÖVŐSZÉK. Tel: 28/414-176
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*FORD Tranzit lakóautó felszereléssel (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 Sava 175-70 R13 téli gumi felnivel eladó. Tel: 28/423-199
TÁRSKERESŐ
*Jó kiállású, sportos ötvenhat éves férfi rendezett anyagiakkal keresi csinos
partnerét 50 éves korig. Tel: 30/972-3017
*Fényképes társközvetítés! Minden korosztálynak segítek bizalmas, személyre szabott közvetítésemmel. T: 20/967-4009, 70/546-2484
*Keresek komoly kapcsolatra: - 28 éves 172/70 intelligens fiúnak hasonló
gondolkodású hölgyet. – 70-es korosztályból férfit, özvegy hölgynek. Tel:
30/228-4096
EGYÉB
*Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, selyemfű méz, akác-hársméz 1060 Ft/kg + üveg.
Napraforgó, repceméz 860 Ft/kg +üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel.:28/417913
*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.
*Bükfürdőn, 2×2 hetes, örökölhető ÜDÜLÉSI JOG ELADÓ. Tel: 30/3530640 v. 24/484-460 (este)
*Egy hét Hajdúszoboszlón a fürdőhöz közeli „Jázmin” apartmanban, félpanzióval 20 E Ft-tól. Molnár Zsolt: 20/4640-631
*Családtagnak keresünk gödöllői parkos otthonunkba 60 év körüli,
egyedülálló, nem dohányzó, kultúrált nyugdíjas hölgyet, aki családi vállalkozásunkban részt vesz. Szükséges: 1,5-2 szobás saját tulajdonú lakás. T:
20/9330-591
*Adósságmentes, műszaki fejlesztő és kereskedelmi Kft eladó.
Tevékenységet jelenleg nem folytat. Érd: 28/420-573
*HÍZÓ SERTÉS 120-200 kg-osak ELADÓK 400 Ft/kg. Tel: 20/575-4593
*Betéti társaság eladó. Érd: (20) 350-8592

H-P.: 9.30-17.30-ig Sz.: 9-12-ig

2007. október 4.
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Sport

Futsal – Bikák verte Zöld Sasok

Kispályás foci – Jótékonysági torna a két ünnep között

Sima siker a Fradi ellen Labdarúgás az utánpótlásért
Az NB I-es teremlabdarúgó bajnokság
8. fordulójában hazai pályán fogadta ellenfelét, a Ferencvárosi TC-t a bajnoki
címvédő Megetherm-Gödöllő együttese és nyert simán 6–1-re, ezzel három
sikertelen meccset követően ismét három pontnak örühetett a csapat.
A találkozó első félideje igen unalmasra
sikeredett, ugyanis a gyengécske FTC
feladva a támadó focit a kapuja előtt védekezve próbálta megfékezni városunk
csapatának rohamait, sikerrel. A mieink
ekkor rossz felfogásban, lassan játszottak, így hosszú ideig nem sikerült áttörni a vendégek védőfalát, de egy átlövést
követő lepattanót Fekete Viktor végül a
kapuba továbbított, így egy gólos vezetéssel vonulhattunk pihenőre.
A második 20 percben aztán már csak
egy csapat, a gödöllői volt a pályán. Az
FTC játékosai nem nagyon találták a
labdát, míg a mieink felpörgették a játékot és a kinyíló vendég védelmet szétzilálva, további ötször találtunk a Fradi
kapujába, míg a tavalyi NB II-es bajnok
FTC (a másodosztályú bajnok Euro
Global a nyáron fúzionált az Üllői útiakkal) játékosai csak egyszer jártak túl,
az ekkor már csupa fiatal tehettséggel

Remek kezdeményezést valósít meg december 27-én Magyar Zsolt és Szabadi Csaba,
akik egy egész napos jótékonysági teremlabdarúgó tornát
szerveznek az egyetemi sportcsarnokban.

játszó mieink eszén, kialakítva ezzel a
6–1-es végeredményt. Kis János együttese simán nyerte a mérkőzést, ezzel a
tabellán felzárkózott az élmezőny alsó
feléhez.
Futsal NB I., 8. forduló
Megatherm-Gödöllő – Ferencvárosi TC
6–1 (1–0). Gólszerzők: Berkes L., Fekete V. (2), Bita L., Temesi N., Takó Cs.
A forduló további eredményei: Mezei
Vill – Újbuda 7–2; Cső-Montage – Első
Beton Szeged 8–3; Arrabona – Aramis
6–3; Fortuna – Szentes 2–6; Csömör –
Euro Mobil Trans Győr 4–7
A bajnokság élmezőnye: 1. Szentes 21
p., 2. Mezei Vill 18 p., 3. EMT Győr 14
p.;...5. Megatherm-Gödöllő 14 p.

Röplabda – Remek meccsen kaptak ki a lányok

Szép búcsú a CEV-kupától
December 1-jén játszotta a TEVA-GRC
csapata a CEV Challenge Kupa visszavágóját svájci ellenfele, VC Kanti
Schaffhausen ellen és az első, gödöllői
meccshez hasonlóan ismét a helvétek
bizonyultak jobbnak (1–3), így Hollósy
László csapata búcsúzott a kupából.
Nem indult túl jól a svájci kirándulás,
ugyanis a kubai légiós, Misleydis Martinez Adlum nem tarthatott a csapattal vízumproblémák miatt. Ennek ellenére a
lányok, igazi csapatot alkotva, remek találkozót vívtak a kezdő hatosban csupa
idegenlégióssal felálló hazaiak ellen
(cseh, costa ricai, brazil, japán, szlovák
és kínai hölgyek kaptak helyet). Az első
két szettet még könnyedén hozták a

svájciak, de a harmadikban, a hazai publikum nagy megdöbbenésére, a meccsen
18 pontig jutó Bajáriné Pesti Anikó vezérelte mieink bizonyultak jobbnak, és
szépítettünk 2–1-re. A negyedik szettben egészen 20–20-ig tartották a lányok
a lépést a bombaerős Schaffausen ellenében, de a végjátékban, némi bírói tévedésnek köszönhetően (természetesen
a mi kárunkra), ha nehezen is, de hozta a
kötelezőt a vendéglátó. A gödöllői lányok emelt fővel távozhattak, ennek ellenére összesítésben simán, kettős vereséggel búcsúztak a kupából.
CEV Challenge Kupa 2. forduló, 2. mérkőzés:VC Kanti Schaffhausen – TEVA-Gödöllői RC 3–1 (16, 19, -20, 21)
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Asztalitenisz – A GEAC IV. még veretlen

Rangadót vesztett a GEAC I.
A GEAC asztalitenisz szakosztályának
első csapata az első helyért játszott rangadót Gyöngyöspatán NB III-as bajnoki
mérkőzésen és kapott ki 11-7-re, ezzel
lépéshátrányba került az első helyért
folytatott harcban riválisával szemben.
A megyei osztályokban szereplő csapatok közül a GEAC II. és a GEAC IV. (továbbra is veretlen a csapat) simán nyert,
míg a GEAC III. vereséget szenvedett.
Eredmények:
NB III.: Gyöngyöspata – GEAC I. 11–7
Megye A: GEAC II.-Vác 17–1
Megye B: TEVA-Szentendre-GEAC

III. 14–4; Hévizgyörk-GEAC IV. 6–12

Toborzó!
December 11-én 18 órától 19 óráig tartja
a klub az utánpótlásképzés szülői értekezletét, ahova az érdeklődő gyerekeket
szüleikkel együtt várják a vezetők. Találkozó a Damjanich Általános Iskola
aulájában lesz, jelentkezési lapokat a
helyszínen kapják majd meg az érdeklődők. Bár ezen a napon még foglalkozás
nem lesz, de az edző rövid bemutatót
tart az elsajátítható játékelemekről, így
váltócipót hozzon mindenki.
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Kézilabda – Felemás félév, remeklő fiatalok
Az NB II-ben szereplő GKC női
együttese előbb a Tápiószele vendége
volt a 10. fordulóban és szenvedett sima 10 gólos vereséget, majd az őszi,
utolsó fordulóban a Gyömrő együttesét győzték le, így a bajnoki tabellán elfoglalt 10. helyezéssel (7 ponttal) vonulhatnak a lányok a téli pihenőre.
Az ifisták folytatva remek sorozatukat
simán verték idegenben a Tápiószele
gárdáját, de sajnos a bajnoki zárás már
nem sikerült túl jól, ugyanis a Gyömrő

elleni hazai derbin csak döntetlen
született. Ennek ellenére remekül zárták a bajnokság őszi felét a a GKC kézisei és csak rosszabb gólkülönbségük
miatt csúsztak le a dobogóról (16 pontot szereztek) és várják a 4. helyről a
folytatást.
NB II. déli csoport, 10. forduló: Tápiószele – GKC 34–24 (17–11): Ifi: Tápiószele – GKC 23–30. NB II. déli csoport,
11. forduló: GKC – Gyömrő 30–24
(16–8). Ifi: GKC – Gyömrő 21–21
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A szervezők a felnőtt férfi teremlabdarúgó tornán befolyó bevételt a Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó szakosztályának ajánlották fel,
ezzel segítve a gyerekeket. A két ötletgazdát kérdeztük a tonáról és a remek kezdeményezésről.
– Kinek jutott az eszébe az ötlet?
– Mivel én is focizom a Gödöllő
LK öregfiúk csapatában – kezdi, Szabadi Csaba –, nap mint nap látom,
hogy milyen szerény körülmények kö-

zött edzenek a gyerekek. Tudom, hogy
a mai világban nem egyszerű támogatókat találni, ezért úgy gondoltuk,
hogy ezzel a tornával segítünk a Gödöllői Sport Klub utánpótlás korú labdarúgóinak, így is felhívva a helyi
cégeket egy esetleges segítségnyújtásra. Reméljük sokan meglátogatják
majd az eseményt és a kilátogató nézők is segítik a kezdeményezést.
– Mi lesz a torna programja és
kik lesznek a résztvevők?
– Úgy döntöttünk, hogy eltérően a
hagyományos tornáktól – mondta el
Magyar Zsolt –, mi keresünk meg
nyolc csapatot, hogy vegyenek részt
ezen az eseményen és hála Istennek
mindegyik együttes partner volt és
örömmel jön majd el a tornára. Hat
gödöllői kispályás csapat mellett (BF.

Vill, Móres, Szilz, Barcelona, Seven,
Medián), egy kerepesi és a Gödöllői
Sport Klub edzőiből összeállított csapat fog szerepelni az egész napos eseményen A torna reggel 9-kor kezdődik majd és körülbelül este 7 óráig
tart. A meccsek között tervezünk betét
mérkőzéseket is, amelyeket a GSK
korosztályos csapatai fognak majd
játszani egymással. Egy bemutató
mérkőzés is lesz a programban, amelyen a Gödöllői Bikák futsal csapata
egy, az általunk összeállított All Stars
válogatottal mérkőzik majd meg.
A jótékonysági torna időpontja:
2007. 12. 27., SZIE sportcsarnok,
9–19 óráig.
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak az eseményen!
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Kerékpársport – Bronzérmek a Cross Country kategóriában

Pintér Tamás remek éve
November 24-én, szombaton
adták át Budapesten a 2007. évi
Mountain-bike szakágában az
Olimpiai Cross Country kategória kupasorozatának és ranglista helyezéseinek dijait, amelyen a Gödöllői Sport Klub kerékpárosa, a 14 éves Pintér
Tamás is elismerésben részesült. A GSK versenyzője az idei
U17-es korosztályban a magyar
ranglistán, a hat futamból álló
kupasorozat összesített ranglistáján és a magyar korcsoportos
bajnokságban is a 3. helyet szerezte meg. A fiatal sportolót kérdeztük a kezdetekről és az idei
sikerekről.
– Mikor kezdett el kerékpározni?
– Egészen kicsi korom óta bicajozom
és már 3 évesen tudtam két keréken
közlekedni. Az első versenyem 1998ban volt Gödöllőn, akkor 5 éves voltam, de ekkor még csak hobbi szinten
űztem ezt a remek sportágat.
– Mikor fordult komolyra a dolog?
– Bár elindultam több kupán, az első
komolyabb versenyem 2000-ben volt,
akkor 8 éves voltam és Dunaharasztin
indultam el egy versenyen, amit megnyertem és jutalmul kaptam egy tízezer
forint értékű vásárlási utalványt. Ekkor
döntöttem úgy, hogy komolyabb szinten is folytatnom kéne. Első egyesü-

letem a gödöllői Bike Zone volt.
– Utána következett a KS Kistarcsa
egyesülete. Miért váltott?
– Nagy reményekkel csatlakoztam a
Bike Zone egyesületéhez, de sajnos az
én elképzeléseimnek nem felelt meg,
mert nem vesrenyegyesület volt, én pedig edzéslehetőséget, edzőt és edzőpartnert szerettem volna, így baráti tanácsra a KS Kistarcsához igazoltam,
akik elintézték a versenyzői licencemet
és beneveztek versenyekre is. Ugyan
megnyertük a csapatbajnokságot és
minden veresenyemen a dobogón végeztem, itt sem minden a terveim szerint alakult, így átigazoltam a Gödöllői

Bikák Sport Klub tavaly megalakult
kerékpár-szakosztályába.
– Az idei éve nagyon jól sikeredett, de
ha jól tudom, nem indult könnyen.
– Nagyon örülök a magyar bajnoki, a
magyar ranglista és a kupasorozatban
elért 3. helynek, főleg annak függvényében, hogy az egész téli felkészülésemet is hátráltató lábsérülésemet
márciusban meg kellett műteni és három hónapot ki kellett hagynom, valamint az U17-es korcsoportban versenyezve értem fel a dobogóra. Míg a
többiek profi edzővel készülhetnek,
én egyénileg edzek, és így próbálom
képezni magamat, ami miatt a versenytársaim előnyt élveznek. Az,
hogy idáig eljutottam, nagy részben a
szüleimnek, édesanyámnak és édesapámnak a megfelelő családi háttérnek köszönhető, amit ezúton is szeretnék megköszönni nekik.
– Ha jól tudom, más sportágban is
remekül érvényesül.
– Igen. A GEAC színeiben rúdugróként versenyzek. Nagyon szeretek ide járni, hiszen remek edzőm
van Szörényi István személyében. A
korosztályos Országos Bajnokságon
a 2. helyet szereztem meg a legutóbb,
de azért hosszabb távon maradok a
kerékpározásnál. Remélem, hogy a
következő évem még sikeresebb lesz,
mint a 2007-es volt.

LOVASSPORT
Világcsúcs-kísérlet a Lázár fivérekkel
December 7. és 9. között a budapesti Papp
László Sportaréna ad
otthont a Lovas Világkupának, amelyen a
díjugratás, a díjlovaglás és a fogathajtás
versenyszámok szerepelnek majd és ami
egy világcsúcs-kísérletnek is a helyszíne
lesz. A háromnapos
eseményen rajthoz állnak majd a tizenhárom
világbajnoki címmel büszkélkedő Lázártestvérek is fogathajtásban, akik a már említett produkcióban is közreműködnek. December 8-án, a Rippel-fivérek hatodik alkalommal próbálkoznak meg azzal, hogy

egy olyan szerkezeten utaznak, amit a Lázár Vilmos és Zoltán által hajtott, négy lóból álló fogat húz a lehető legnagyobb
sebességgel.
További infó: www.lovasvilagkupa.hu
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Sakk

Győzelem
A Pest megyei sakk csapatbajnokság 3. fordulójában a
Gödöllői Sakkbarátok Egyesületének második csapata
szép győzelmet aratott a rivális váciak ellen. A két csapatban 5-5 ifjúsági korú játékos
játszott. Győzelmükkel a gödöllőiek a 3. helyen várják a
tavaszi folytatást.
Pest megye I. o. Hoschek
László csoport
GSBE II-Váci SCSE 6-4
Következő mérkőzések:
December 9.: NB II: GSBESzolnok; Pest megyei I/A:
GSBE III-Dunakeszi
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Beküldési határidő:
december 13.
A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Adorján Józsefné, Palotakert 1., Végh
Józsefné, Palotakert 6.
A Városi Mozi előadására
belépőt nyert: Rusznák Melinda, Akácfa u. 31., Mundruczó János, Béri Balogh
Ádám u. 7.
A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Kalydy
Endréné, Tátra u. 3., Bokor
Tibor, Németh László u. 2.

Álláslehetőség!
Gödöllői irodánkba minimum középfokú végzettséggel rendelkező tanácsadókat felveszünk. Főállású
munkatársainknak barátságos munkahelyet, ingyenes képzést, akár 900 000 Ft-os kezdő támogatást
biztosítunk az első évben.
Tel.: 20/514-5679

