
Több hetes közös munka és
számtalan egyeztetés után
megszületett az a közös állás-
foglalás, amit a színesfém lo-
pások visszaszorítása érdeké-
ben fogalmazott meg a Ma-
gyar Önkormányzatok Szövet-
sége, egyeztetve a parlamenti
pártokkal és az érintett tárcák-
kal. Bár valamennyi fél egyet-
értett az ebben megfogalma-
zottakkal, az aláírás napján a
Miniszterelnöki Hivatal vissza-
lépett az aláírástól. Így a de-
cember 7-én megtartott sajtó-
tájékoztatón a MÖSZ mellett a
parlamenti pártok, és a kör-
nyezetvédelmi tárca képvise-
lőjének aláírása került az állás-
foglalás alá. 

November 16-án kezdődött az a ta-
nácskozássorozat, amelyet a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége hívott
össze azzal a szándékkal, hogy vala-
mennyi érintett fél részvételével ki-
dolgozzanak és a parlament asztalára
tegyenek egy olyan javaslatot, amely
tartalmazza az összes olyan jogsza-
bályi és törvényi módosítást, ami ah-
hoz szükséges, hogy visszaszorítsa
az elmúlt időszakban megszaporo-
dott színesfém lopásokat. A munká-

ban a parlamenti
pártok mellett a
rendőrség, az
igazságügyi- és a
környezetvédelmi
tárca, valamint a
miniszterelnöki
hivatal képviselői
is részt vettek.

A sajtótájékoz-
tatóval egybekö-
tött aláíráson
azonban a parla-
menti pártok ré-
széről Szűcs Lajos
(Fidesz), Molnár
Béla (KDNP),
Petkó András
(MDF), és Józsa
István (MSZP)
vett részt. Az
SZDSZ, amely
szintén részt vett
az előkészítő
munkában, jelezte, a frakcióvezető-
váltás miatti technikai problémákból
kifolyóan nem tudott megjelenni. A
tárcák részéről egyedül a Környezet-
védelmi és Vízgazdálkodási Minisz-
térium főosztályvezetője látta el kéz-
jegyével a közös nyilatkozatot.

Mint arról Gémesi György, a
MÖSZ elnöke tájékoztatta a sajtót és

a megjelenteket, a Miniszterelnöki
Hivatal az érintett tárcák koordiná-
lásával elkészítette azt a módosítási
csomagot, a MÖSZ és tárgyalópart-
nerei javaslata alapján megoldhatja
a színesfémlopásokkal kapcsolatos
problémákat. Ekkor jelezték azt is,
hogy számukra nem megfelelő,
hogy a pártok és a szaktárcák közös

állásfoglalást írjanak alá. A Magyar
Önkormányzatok Szövetsége ekkor
javaslatot tett arra, hogy az aláírásra
váró dokumentumban foglaltakat
válasszák ketté, úgy hogy annak
egyik része a tárcákra, a másik a pár-
tokra vonatkozzon, ez meg is tör-
tént.

(folytatás a 2. oldalon)
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Filmbemutató

Wass Albert
Néhány nappal a budapesti be-
mutatót követően december 6-
án, csütörtökön a gödöllői vá-
rosi moziban mutatták be Kol-
tay Gábor Wass Albertről szóló
filmjét. A vetítés előtt közön-
ségtalálkozóra került sor, mely-
nek során a rendező beszélt a
film születésének körülménye-
iről.

Az alkotás több éves munka eredmé-
nyeként jött létre, s már a forgatás
idején nagy visszhangot váltott ki.
Mint Koltay Gábor elmondta, folya-
matosan egymásnak feszülő indula-
tokkal találkozott attól a perctől kezd-
ve, hogy elhatározta, elkészíti a filmet
az erdélyi születésű íróról, akinek
munkásságát – sokakkal együtt – ő is
csak a 90-es években ismerte meg.
Kiemelte, célja az volt, hogy a film-
ben megszólaló személyek segítségé-
vel egy olyan mozaikot rakjon össze,
amelyből hiteles képet kaphatnak az
érdeklődők Wass Albertről.

Beszámolójában kitért arra a ket-
tősségre, ami jellemzi ma is az író
körüli vitákat. Ez lemérhető volt nem
csak a film körüli hangulatokban, ha-
nem abban is, milyen indulatok sza-
badultak el akkor, amikor köztéri
szobrot szerettek volna állítani neki a
fővárosban, ami ott nem valósulhatott
meg. (folytatás a 6. oldalon)



Jóval drágábban utazhatnak ja-
nuártól azok, akik HÉV-vel köz-
lekednek. Miután a három ár-
emelési javaslatból (10, 13, és
17 %) az előterjesztés az átla-
gosan 13 százalékos drágítást
javasolta elfogadni, ezt támogat-
ta tegnap a főpolgármesteri ka-
binet. A BKV járműveivel utazók-
nak a jövő évben több változásra
is számítaniuk kell.

A főpolgármesteri kabinet javaslata ér-
telmében januártól a jelenlegi 230 fo-
rintról 270 forintra nő a vonaljegyek
ára, ami tizenhét százalékkal több az
ideinél. 7350 forint helyett 8250 forint-
ba kerül majd a harminc napos bérlet.
Ez 12,2 százalékos drágulást jelent. Ja-
nuártól már nem vásárolhatjuk a ha-

gyományos
havibérletet,
ez ugyanis
megszűnik,
annak a har-

minc napos változata marad meg. Drá-
gul az utazás a nyugdíjasoknak és a
diákoknak is, nekik a jelenlegi 2950
helyett 3250 forintot kell fizetni.

Még a vonaljegy esetében bekövet-
kezőnél is nagyobb lesz a három meg-
állóra érvényes metró-szakaszjegy árá-
nak emelkedése: 180-ról 220 forintra
nő, azaz 22 százalékkal drágul, 10 szá-

zalékkal olcsóbb
lesz viszont a két
napra érvényes
családi jegy, 2220
helyett 2000 Ft-ot
kell fizetni a 2 fel-
nőtt és maximum 7
gyermek utazására
jogosító jegyért.

Mint ismert, ja-
nuártól megszűnik

a HÉV-re érvényes nyugdíjas bérlet,
mert sem az állam, sem a Pest megyei
önkormányzatok nem adnak hozzá tá-
mogatást. Az árkiegészítést idén még
fizette az állam. A tanulók bérletéhez
szükséges kompenzációt továbbra is fi-
zetik.

Mint arra még bizonyára sokan em-
lékeznek, az idén januárban sokkszerű

áremeléssel találták magukat
szembe azok, akik az agglomerá-
cióból szerettek volna a főváros-
ba utazni. Diákok fordultak visz-
sza pénzért, többen panaszt tettek
csalásra gyanakodva. Az érintett
települések összefogásával sike-
rült elérni, hogy az állam biztosít-
sa a szükséges kompenzációt, s
így a BKV visszavonja a drasz-
tikus áremelést.

Lapunk szerette volna megtudni, mi-
re számíthatnak a HÉV-vel utazók ja-
nuártól. Azt már most is tudjuk, hogy a
nyugdíjas bérlet megszűnik, de arról
még nincsenek konkrét adatok, hogy a
közigazgatási határon kívül is teljes áru
bérletet kell-e vásárolniuk a 60 és 65 év
közötti nyugdíjasoknak. Arról pedig
végképp nem lehet semmit tudni, ho-
gyan változik a diákok kedvezménye a
főváros határán kívüli területeken.

Természetesen megkerestük a BKV
sajtóirodáját, lapzártánkig azonban
nem tudtak a kérdésre választ adni.

(b.j.)
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(folytatás az 1. oldalról)
Ennek ellenére – valamint annak

figyelmen kívül hagyásával, hogy a
Miniszterelnöki Hivatal valamennyi
javaslatát beépítették az elkészült
anyagba, a MEH az utolsó pillanatban
mégsem vállalta az aláírást. Ám a kö-
zös állásfoglalás aláírása előtt néhány
órával a kormányszóvivő nyilatkoza-
tot juttatott el a sajtóhoz, amely tartal-
milag több pontban azonos a MÖSZ
által előkészítettekkel. Az ebben
megfogalmazottak szerint a kormány
a színesfémlopás és az illegális szí-
nesfém-kereskedelem mielőbbi fel-
számolása érdekében javaslatot készít
elő, amelynek célja a színesfémtár-
gyak kereskedelmével kapcsolatos
jogszabályok átfogó felülvizsgálata,
és a hatóság hatékony fellépése az il-
legális színesfémkereskedelem ellen.

Gémesi György hangsúlyozta, a
munkafolyamat lezárulásával az
együttműködés nem ért véget, azt a
jövőben is folytatni szeretnék. Jövőre
konferencián kívánnak beszámolni az
ügyben elért eredményekről. 

A pártok részéről jelenlévő képvi-
selők mindegyike üdvözölte, hogy

valamennyi párt támogatja a kezde-
ményezést, s egyetértettek abban,
hogy csak összefogással érhetik el
azokat a változásokat, amelyek a
helyzet rendezéséhez szükségesek.

A közös állásfoglalás szerint az azt
aláírók elkötelezik magukat az iránt,
hogy a színesfém lopások és az ille-
gális színesfém kereskedelem felszá-
molásra kerüljön, ennek érdekében

vállalják, hogy illetékességi területü-
kön a Miniszterelnöki Hivatal koor-
dinációjával várhatóan ez év végéig
kidolgozásra kerülő intézkedési cso-
mag elkészítésében aktívan részt
vesznek, s hatékonyan együttműköd-
nek a színesfém lopás elleni megelő-
ző, ellenőrző program előkészítésé-
ben és végrehajtásában.

(k.j.)

Jó hír a gödöllőieknek, hogy
megnyitott a Tigáz Zrt. új ügy-
félszolgálati irodája, amely a
korábbinál jóval korszerűbb
ügyintézésre ad lehetőséget,
és a réginél sokkal kelleme-
sebb környezetet biztosít mind
a dolgozók, mind az ügyfelek
számára.

Ünnepélyesen adták át a Tigáz új
ügyfélszolgálati irodáját a Platán-
házban. Bár az iroda már decem-
ber 3-án megnyitott, az ünnepsé-
get, csak e hét elején tartották
meg, rendhagyó módon munka-
időben, és az ügyfelek jelenlété-
ben.

Bizonyára sokan
emlékeznek még az
év elejei állandósult
sorállásra, ami nem
csak az itt dolgozó-
kat, de a szolgáltató
ügyfeleit is próbára
tette. A korábban a
városközpontban lé-
vő iroda előtt hóna-
pokon át hóban, fagy-
ban, esőben és szél-
ben várakoztak az
ügyeiket intézni szán-
dékozók. A lehetetlen helyzetet látva
az önkormányzat segítséget ajánlott a
cégnek, hogy legalább ideiglenesen
megoldják a kialakult helyzetet. A Ti-
gáz azonban állandó megoldást kere-
sett, s így talált rá a Dózsa György
úton, a VÜSZI szomszédságában lévő
új épületre. Ennek földszintjén ren-
dezték be az új ügyfélszolgálati iro-
dát, amelyhez tágas váró is tartozik,
így az ügyfeleknek már nem kell a
szabad ég alatt várakozniuk. 

Győrösi Pál szóvivő elmondta, az
idén a Tigáz közel 100 millió forintot
fordított fejlesztésre, ennek része a
most átadott gödöllői iroda is, ahol öt
állandó ügyfélszolgálatos áll a lako-
sok rendelkezésére, akik a számlabe-
fizetést is helyben elvégezhetik. Az új
helyen sorszámos automata osztja be
az ügyfeleket, így elkerülhetőek az ér-
kezési sorrend miatt korábban gyak-
ran kialakult viták. A korszerűsítés
során megduplázták a telefonvonalak
számát is, megkönnyítve ezzel a mé-
rőállást bediktálók dolgát.

Mint azt Szalayné Papp Erzsébet
ügyfélszolgálatokért felelős igazgató
elmondta, bízik abban, hogy az új iro-
da üzembe állításával, a kulturált és

korszerű körülmények megteremté-
sével sikerül megváltoztatni a Tigáz
megítélését.

Jó hír a gödöllőieknek, hogy a gáz-
szolgáltató után az ELMÜ is megnyit-
ja új irodáját. A nyár folyamán nagy
felháborodást váltott ki városunk la-
kóiból, amikor a cég bezárta váro-

sunkban működő ügyfélszolgálati iro-
dáját, s ügyintézésre Pestre vagy Vác-
ra kellett utazni.

Az önkormányzat azonnal meg-
kezdte a tárgyalásokat az ELMÜ ille-
tékeseivel, s ennek eredményeként
rövidesen ismét lesz lehetőség a hely-
beni ügyintézésre. Az ügyfélszolgálat
Dózsa György úton, a VÜSZI épüle-
tében kap helyet, jelenleg folyamat-
ban vannak a kialakítási munkálatok.
A nyitás után heti hat órában lesz le-
hetőség az ügyintézésre.
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Egymás mellé költözik a Tigáz és az ELMÜ

Kulturált ügyfélszolgálat

A Duna-menti Regionális Vízmű Zrt. tájékoztatja
tisztelt ügyfeleit, hogy decemberi munkanapok át-
helyezésével ügyfélszolgálatainak nyitvatartása az
alábbiak szerint változik:
2007. december 21. (péntek) 7 órától 13 óráig,
december 22. (szombat) 8 órától 12 óráig.
December 24-től 2008. január 1-jéig személyes
és telefonos ügyfél forgalom a telephelyek zárva-
tartása miatt szünetel. 
Esetleges hibabejelentéseiket a módosított ügyfél-
szolgálati időtartamban is (éjjel-nappal) fogadják.
2008. január 2. (szerda) 7 órától 17 óráig szóló
nyitvatartással állunk Tisztelt Ügyfeleink rendelke-
zésére. 

Szíves megértésüket köszönjük. DMRV Zrt.

December negyedikén
ismertette a Pro-Regio
ügynökség a kormány ál-
tal elfogadott és kiemelt
projekteket. Ezek között
két városunkat érintő fej-
lesztés található.

Támogatják a Gödöllői Kirá-
lyi Kastély komplex újjá-
építéséhez a kastély kht. által
beadott pályázatot. Mint az
indoklásban áll, a beruházás-
sal nemzeti hagyományaink
európai integrációja valósul
meg, így megismerteti az egész vi-
lággal Magyarország történelmi
múltját. A beruházással olyan hazai

teret alakítanak ki, amely segít ha-
zánk kulturális életének pezsgését
Európa-szerte hirdetni.

A térség úthálózatának fejleszté-
sére beadott pályázatokból többek kö-
zött a 3103. jelzésű összekötő út Isa-
szeg és Gödöllő közötti szakaszának

felújítása került a ki-
emelt és támogatott pá-
lyázatok közé.

Szerkesztőségünk
szerette volna megtud-
ni, mit is takarnak pon-
tosan a döntések, mek-
korára tehető az elnyert
támogatások összege, s
a fejlesztések mikor va-
lósulhatnak meg. A
döntésről beszámoló
Pro-Regio ügynökség
azonban lapzártánkig
nem tudott pontos vá-
laszt adni a kérdésekre,

így ezekről később tájékoztatjuk ol-
vasóinkat.

(ny.f.)

Két támogatott gödöllői fejlesztés

Kastély és útprogram

Tájékoztatjuk tisztelt Olvasóinkat,
hogy a Gödöllői Szolgálat ügyfélszolgálata és

hirdetésfelvétele
2007. december 18-tól 2008. január 2-ig zárva tart.

Nyitás: 2008. január 2–án 8.30-kor.
2007-ben az utolsó lapmegjelenés: december 20.

A 2008-as első lapszám megjelenésének
időpontja: január 10.

Pályázati hirdetmény

Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabad-
ság tér 7.) kizárólag a meghirdetés időpontjában
Gödöllő város közigazgatási területén életvitelsze-
rűen lakó és költségelvű lakbérrel bérbe adott ön-
kormányzati tulajdonú lakásra bérlői, bérlőtársi
joggal nem rendelkező, vagy a városban tevé-
kenységet folytató munkáltatónál határozatlan
idejű munkaviszonyban foglalkoztatott személyek
részére PÁLYÁZATOT HIRDET

a Gödöllő, Kazinczy krt. 9. IV/16. számú, két szo-
bás, 60 m2, valamint 
a Szt. János u. 19. II/8. számú, egy és két fél szo-
bás, 50 m2 alapterületű, komfortos lakások költ-
ségelvű lakbérrel, öt éves időtartamra történő bér-
beadására.
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 ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Lakos-
ságszolgálati vagy a Vagyongazdálkodási Irodáján
vehetők át. A lakások alaprajzai ugyanitt megte-
kinthetők.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK
FELTÉTELE:
A pályázatnak maradéktalanul
meg kell felelnie az írásos pályáza-
ti tájékoztatóban megfogalmazott feltételeknek.
A Kazinczy krt-i lakás bérbevételére kizárólag
gyermektelen, fiatal házaspárok, házaspár 1, vagy
2 kiskorú gyermekkel, egyedülálló szülő egy, vagy
2, vagy 3 kiskorú gyermekkel nyújthat be pályáza-
tot. A gyermektelen házaspárok mindkét tagja 35.
év alatti életkorú kell, hogy legyen a pályázat be-
nyújtásának napján. A Szt. János utcai lakásra ki-
zárólag a 2, vagy 3 kiskorú gyermek neveléséről
gondoskodó házaspárok, illetőleg a 2, 3, vagy 4
kiskorú gyermeket nevelő egyedülálló szülő nyújt-
hat be pályázatot. Kiskorú gyermek alatt a 18.
életévét a pályázat beadásának napján még be
nem töltött gyermek értendő.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HA-
TÁRIDEJE: Városháza (Gödöllő, Szabadság tér 7.),
Vagyongazdálkodási Iroda 232. számú helyiségé-
ben hétfői vagy szerdai napokon 8 és 12, valamint
12.30 és 16 óra között, 2008. január 30., 12
óráig. A pályázatokat a Képviselő-testület Gazda-
sági Bizottsága bírálja el, a lakások bérlőit ezen bi-
zottság javaslata alapján a Képviselő-testület vá-
lasztja ki.

Mennyiért utazunk januártól

Dráguló közlekedés



Gödöllői Szolgálat 32007. december 13. Közélet

Vasárnap ünnepeltük a III. Nem-
zeti Együvé Tartozás Napját. Kí-
váncsiak voltunk: „Önnek mit je-
lent ma a nemzet fogalma?“

„ 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 sú-
lyos 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.)

„Minden ami magyar, része a nem-
zetnek. 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 történel-
mi, művészeti értékek, a hagyomá-
nyok ápolása, teremtése.”

(Tönkös Z.)

„…Amikor a népszavazás volt, vaj-
dasági barátainkkal (mi itt, ők ott)
együtt izgultunk a végeredmény mi-
att. A nap folyamán többször is be-
széltünk telefonon, tájékoztattuk
őket a legfrissebb adatokról. Termé-
szetesen akkor is felhívtuk őket, ami-
kor kiderült a végeredmény. Ez volt
életem legszörnyűbb pillanata. A ba-
rátnőm nem tudott megszólalni, csak
sírt a telefonban, azután letette…
Csak napokkal később tudott beszél-
ni a történetekről.”              (Sz. Zita)

„Hogy mit jelent magyarnak lenni a
határainkon kívül, azt akkor értet-
tem 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 ma-
gukhoz, egy kis beszélgetésre, sorra
vendégeltek meg bennünket, csak
azért, mert magyarok vagyunk. Van
akivel azóta is tartjuk a kapcsolatot,
s a gyermekeink sokat tanulnak egy-
mástól…” V-né

A hét kérdése: „Ön szerint
melyik volt az elmúlt időszak
legjelentősebb fejlesztése
Gödöllőn?“

A hét kérdéseTÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM

December 7-én lejár az a határidő,
ameddig jelentkezni lehet a köte-
lező felvételi eljárást megelőző
központi írásbeli vizsgára (ma-
gyar nyelv és irodalom, matemati-
ka), melynek hiányában nem lehet
jelentkezni a Török Ignác Gimnázi-
um 4. és 8. osztályos képzéseire.
Jelentkezni a gimnáziumban
lehet.

További fontos időpontok:

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 gimnázium-
ba; 2008. február 19., kedd, 14.10:
angol és német nyelvi írásbeli;
2008. március 1., szombat, 8 óra:
szóbeli vizsgák.

(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 park-
juk, és az idei Kodály-emlékévhez kapcsolódó népdal-
verseny.”

Az Erdélyből, Csángóföldről, Délvidékről, Kárpát-
aljáról, Felvidékről és természetesen a hazai települé-
sekről érkezett fiatal előadók tanúbizonyságot tettek
arról, nem csak múltja, jövője is van népi kultúránk-
nak. Az est résztvevői közül többen is rendszeres részt-
vevői, díjazottjai népdalversenyeknek, nem egy fellé-
pőnek már saját cd-je jelent meg. Az est folyamán töb-
bek között zalai, moldvai, Kecskemét környéki, Kü-
küllő-menti, koloni, és al-dunai énekek csendültek fel
ízelítőt adva népzenénk sokszínűségéből. Citera, furu-
lya, hegedű és koboz kísérte az előadók énekét – a kö-
zönség soraiban ülő gyermekek közül sokan talán
most hallották először élőben szólni ezeket a hang-
szereket. 

A rendezvény – melyet özv. Antall Józsefné is
megtisztelt jelenlétével – a szózat és a székely him-
nusz hangjaival zárult. Az ünnepi rendezvényt a Duna
Televízió a közeljövőben tűzi műsorára.

A Török Ignác Gimnázium XI. évfolyama
szeretettel meghívja Önt a

2007. december 13-án 19 órakor
kezdődő előadására, mely Déry Tibor

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.

Demján Sándor ügyvezető elnök ja-
vaslatára 2005-ben határozta el a Vál-
lalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége, hogy a Príma Primissi-
ma-díjhoz kapcsolódóan a VOSZ te-
rületi szervezeteinek vezetőségei és
tagjai lehetőségükhöz mérten területi
Príma-díjat alapítanak a kulturális és
tudományos élet kiemelkedő szemé-
lyiségeinek és társulatainak elisme-
résére. A kezdeményezésre sorra szer-
veződtek meg Príma Primis-
sima-díj „kistestvérei”.

A VOSZ Közép-Magyar-
országi Regionális Szerve-
zete az idén csatlakozott eh-
hez a vállalkozáshoz. Első
díjátadó ünnepségét Gödöl-
lőn, a királyi kastélyban ren-
dezte meg november 30-án.
Az esemény résztvevőit az
önkormányzat nevében Pin-
tér Zoltán alpolgármester
köszöntötte, elismerő sza-
vakkal illetve a felajánlást,

további biztatást adva a vállal-
kozói szféra összefogásának és
a civil szervezetekkel való
együttműködésének a szélesíté-
sére, elmélyítésére.

Közép-magyarországi Príma-díj-
ban részesült Makk Károly filmren-
dező, Papp Elek fotóművész, Surányi
Dezső biológus, Szontágh Pál peda-
gógus, Basa Péter építőművész és
Záborszky Kálmán karmester.

Az eseményen további hat Príma-
különdíjat (köztük Ladócsy László
kartali festőművésznek) és hat területi
az Év Vállalkozója-díjat adtak át.

(l.t.)

Közös kultúra, közös történelem, közös remény

III. Nemzeti Együvé Tartozás Napja

Kistestvér Príma-díjak

Elismerések

December 1-jén, szombaton két középiskola tartotta a szalaga-
vató ünnepségét. A Török Ignác Gimnázium végzősei a Petőfi
Sándor Művelődési Központban, míg a Premontrei Szent Nor-
bert Gimnázium diákjai a Szent István Egyetem aulájában ünne-
peltek.

Török Ignác, Premontrei

Szalagavatók
A törökösök

A premisek

Cibri együttes (Gödöllő)

Kocsis Zsuzsa (Topolya, Vajdaság) Berta Alexandra (Paks)

Bencz Gabriella (Kolon, Felvidék)

András Orsolya (Csíkszereda, Erdély)

Jörös Andrea
(Visk, Kárpátalja)

Érsek Csaba
(Sepsiszentgyörgy, Erdély)

Ferraru Kovács Krisztián
(Pusztina, Moldva)

Kiss Eszter (Táborfalva)

Fotók: Tatár Attila
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A GÖDÖLLŐI LOKÁLPATRIÓTA KLUB
meghívja Önt

Mácz István: LÉLEKzetvételeim 
című könyvének bemutatójára

Előadó: Mácz István teológus, író

Hely szín: Vá rosi Múzeum, 1. emeleti terem
Időpont: 2007. december 14. (péntek), 17 óra

Há zi gaz da: Krassay László

A gödöllői székhelyű Erdélyi
Vándor Székelyek Köre évek
óta vonzó öntevékeny színfolt
Gödöllő város kulturális életé-
ben. Számos alkalommal ren-
dezett és rendez neves és ke-
vésbé neves alkalmak kapcsán
családias összejöveteleket, bá-
lokat.  Ezeken ma már nem
csak a „vándor székelyek” és
családtagjaik vesznek részt,
hanem egyre többen jönnek el
azok közül is, akik csak ilyen
alkalmakon látnak vigadó szé-
kely embert.

Ilyen alkalomnak adott otthont né-
hány hete az ipartestület gödöllői
székháza, amelyen – a meghívó sze-
rint – az Erzsébeteket és Katalinokat
köszöntötték. Jó volt látni, amint szé-
kely népviseletbe öltözött fiatal lá-
nyok és fiúk ropják a Maros menti
táncokat. A marosvásárhelyi együttes

által húzott talpalá-
való és énekszó
igazi vigadó közös-
séggé formálta az
együtt mulatókat. A
rendező Kasza Ilon-
ka – dícséretére le-
gyen mondva –
most is megadta a
módját: a székely 
fiatalok népviselete,
az erdélyiek által
szolgáltatott zene
mellé a maga főzte
díjnyertes töltött ká-
poszta volt az est
fénypontja. 
A bálnak vendégei is voltak. A hévíz-
györki vegyes kar népviseletbe öltö-
zött tagjai egy budapesti fellépés után
az első hívó szóra indultak is, hogy
műsorukkal köszöntsék az egybe-
gyűlteket. Öröm volt látni, mint fér
meg, és örül egymásnak a Galga men-

ti magyar és a csíki székely. Az Erdé-
lyi Vándor Székelyek Körének kö-
vetkező rendezvénye a december 15-
re tervezett Luca bál lesz. 
Az érdeklődőknek Kasza Ilonka áll a
rendelkezésére a 06-20-310-2372-es
telefonszámon. 

EV

2007. év ezüstvasárnap ismét
Coop Party csak egy kicsit más-
képp  a Coop  Áruháznál, a Sza-
badság téren.

A már hagyományos Coop Partykat már
megszerették felnőttek és gyerekek, hi-
szen amikor a Coop Áruház ezzel a já-
tékos módszerrel „kibővítette” eladóte-
rét,  az áruház előtti téren sok-sok család
élvezte az ugrálóvár, az arcfestés, a kul-
turális műsor, mini játszótér által kínált
programot.

A jó hangulat mellett az ügyes ver-
senyzők ajándékot kaptak, egyben még
jobban megismerhették a legnagyobb
hazai üzletláncot,  a Coop láncot.

Most egy rendhagyó karácsonyt váró
Coop Partyra készülünk, melyet decem-
ber 16-án ezüstvasárnap délelőtt 9 órá-
tól 13 óráig rendezünk meg az áruház

előtti és melletti területen. Fe-
dett színpadon zajlik a műsor.
Itt lesz a „Háromkirályok”
egyike, ő vezeti a színpadi
játékokat, megszólaltatja a

bátrabb gyerekeket, felnőtteket. Lehet
készülni karácsonyi történetekkel, ének-
kel. Karácsonyi angyal kínál majd forró
teát, a felnőtteknek cappuccinót. Énekes
és  bűvész teszi emlékezetessé a napot.

A hagyományos dolgok mellett, alkal-
mat teremtünk arra, hogy a rendezvény-
re ellátogató családok, vásárlók gondol-
janak azokra, akiknek kevesebb jut vagy
talán nem is jut ajándék a karácsonyfa
alá. Ha megtehetjük ,segítsünk, mert ad-
ni jó! Adománygyűjtést indítottunk, az
áruház élelmiszerosztályán. Egy nagy
dobozban gyűjtjük azokat a jó állapot-
ban lévő tiszta játékokat, ruhákat, me-
lyeket már a gyermekek meguntak, ki-
nőttek, de még másnak hasznos lehet,
örömet okozhat.A rendezvény alatt is át-
vesszük az adományokat. A gyerme-
keknek apró ajándékkal köszönjük meg,
ha személyesen adja át akár megunt,

akár kedvenc játékát, kinőtt ruháját.
Kérjük azokat, akiknek felesleges játé-
ka, ruhaneműje, nélkülözhető ajándék-
tárgya, eszköze vagy bármiféle ajándéka
van, amit erre a célra felajánl, hozza el
ajándékgyűjtő dobozunkba az élelmi-
szerosztály nyitvatartási ideje alatt de-
cember 16-ig bármikor, vagy a rendez-
vényre sátrunkba. Az adományt a  Coop
Zrt. is kiegészíti, saját ajándékaival gaz-
dagítja és átadja az önkormányzat és a
családsegítő központ képviselőinek. Ők
fogják eljuttatni az ajándékokat a rászo-
rulóknak.

Az ÁFÉSZ és a Coop mindig az
összefogást, egymás segítését is jelen-
tette és jelenti.

Rendhagyó akciónkkal tradíciót sze-
retnénk elindítani a közös ünneplés és
közös öröm elérése érdekében, mert
adni jó!

Minden  kedves vásárlónknak öröm-
teli, békés, boldog karácsonyt kívánunk!

Szeretettel várunk mindenkit kará-
csonyi Coop Partinkon.

Gödöllő Coop Zrt. vezetősége és dolgozói

Erdélyi Vándor Székelyek Köre

Lehet együtt is…

Jótékonysági Coop Party 

Mert adni jó!

„Mindenkihez! Akinek van szíve
megszívlelni esze pedig megérteni,
és felfogni az alábbiakat. 
Pár héttel ezelőtt az egyik vasárnap
délelőtti szentmise után egy igen el-
szomorító és megrendítő „élmény-
ben“ volt részem.
Miséről éppen kifelé-hazafelé tartva
a templom kapujában egy szeren-
csétlen sérült, igen rossz állapotban
lévő kiskutyát találtam. Hányan
rúghattak szerencsétlen elhagyott
állatba, ameddig erre az állapotra
jutott? Megpróbáltam segíteni, leg-
alább megsimogatni szerettem vol-
na, de sajnos szegény kis állat (jo-
gosan) nagyon ijedt volt, így még a
közelébe sem juthattam. 
A másik sajnálatos meglepetésem az
volt, hogy szinte én voltam az egye-
düli, aki próbált segíteni szegény
kiskutyán. Megdöbbentő volt látni,
hogy senki nem reagált, érdektele-
nül fordult el ettől a szerencsétlen
kis teremtménytől. Igaz, nem része-
sült több érdeklődésben (és gondo-
lom törődésben sem) az a koldus,
aki szintén a kapuban kéregetett.
Kedves honfitársak, keresztény test-
vérek! A szentmise gondolataiból il-
lene többet hazavinni és tettekre
váltani! Hiszen a hit ezt is jelenti.
Meg azután egy-egy kedves szó, sí-
mogatás, törődés lehet, hogy nem
kerülne ám sokba. Ha már pénzre
kell váltanunk mindent ebben a
„szép kedves” elanyagiasodott,
„nyugatmajmoló” gyönyörű vilá-
gunkban. Könnyeimet és elkesere-
dett bosszúságomat nyelve mentem

hazafelé, kedves szentemre, Szent
Ferencre gondolva. Ő soha nem tu-
dott elmenni szótlanul semmiféle
szenvedés mellett. Ő és társai példa-
mutatóan, ragyogva sok-sok évszá-
zadon keresztül gyakorlatra, tettek-
re váltották Isten mérhetetlen szere-
tetét. És ezt a szeretetet adták min-
den rászorulónak, embernek, állat-
nak egyaránt. 
Hazaérve próbáltam segíteni, de
sajnos a kiskutyát senki nem találta
meg. Szívesen befogadtam volna.
Kedves lelkes fiatalok, cserkészek!
Adventben, karácsony közeledtével
érdemes lenne azon elgondolkodni,
hogy egy-egy jól szervezett akció-
val, színielőadással és annak bevé-
telével milyen módon segíthetnétek
a leg-legkisebbeket, a rászoruló ál-
latokat is, és azok munkáját, akik
velük foglalkoznak… Azonban ha
semmilyen módon nem tudunk se-
gíteni, legalább gondolkodjunk el
azon, és egyben tanítsuk a rámbízot-
takat arra, hogy ha már kicsiny ál-
latot ajándékoznak (lásd karácsonyi
alkalom) vagy kapnak, ne csak addig
törődjenek azokkal, ameddig kicsik,
kedvesek és bohókásak. A törődés
egy életre szól! Ezt megérteni, felfog-
ni, magunkévá tenni, lelki intelligen-
ciára van szükség!...“
(név és cím a szerkesztőségben)

Tisztelt Szerkesztőség!
„Lapjuk folyó évi 42. számában
(2007. november 15.) cikk jelent
meg a fenti címmel Gödöllő város
orvosügyeleti ellátásával kapcsolat-
ban. A cikk jó szándékú, tájékoztató
jellegű megállapításait köszönet il-
leti, ugyanakkor nem hagyhatjuk

szó nélkül néhány, a cikkben leírt ál-
lítás pontatlanságát, nem a való-
ságnak megfelelő közlését. Ezek
helyreigazítását kérjük
1. A hétvégi gyermekorvosi ügyeleti
szakrendelés a cikkben leírtakkal
szemben nem 2007. január elsejéig,
hanem 2007. június 30-ig működött.
2. A rendelés megszűnésének oka
nem az volt, hogy „a gyermekorvo-
sok és a Delta Mentőszolgálat nem
tudtak megállapodni a szakrendelés
térítési díjában”. A rendelés azért
szűnt meg, mert a házi gyermekor-
vosokkal kötött ezirányú szerződés
2007. június 30.-ig volt érvényben. 
3. „A házi gyermekorvosok részéről
olyan pénzügyi igény merült fel,
amit nem tudtunk teljesíteni...“
(Idézet dr. Agócs Gábor, a Delta
Mentőszolgálat vezetőjének nyilat-
kozatából – a szerk.) Válaszunk
erre: a gyermekorvosi ügyelettel
kapcsolatos megbeszélések során ez
év májusában és júniusában semmi-
lyen konkrét pénzügyi igényről nem
esett szó. E megbeszélésekre a Pol-
gármesteri Hivatalban került sor.
Az Önkormányzatot az első megbe-
szélésen Pintér Zoltán alpolgár-
mester úr, a második megbeszélésen
dr. Gémesi György Polgármester úr
képviselte. A Delta Mentőszolgálat
nem képviseltette magát egyik meg-
beszélésen sem. 
Álláspontunk akkor, és azóta is vál-
tozatlan: készen állunk részt vállalni a
gyermekorvosi ügyeleti ellátásban.
Ennek kereteit nyílt és jó szándékú tár-
gyaláson-megbeszélésen kell tisztázni
az érintett felek részvételével.“

Gödöllő város házi 
gyermekorvosai

Olvasóink írták
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Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, vá-
rosrészeket. 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 gödöllői keresztek (1. rész)
Magyarországon gonoszűző céllal, már a középkorban is állítottak kereszte-
ket, elsősorban az útkereszteződések mellett. A hívő nép eleinte fából faragott
kereszteket állíttatott. Ezekre került, a bádogból kivágott majd befestett kor-
pusz, a „pléhkrisztus”. A fakeresztek élettartama ritkán haladta meg az 50 évet. A könnyen pusztuló fakeresztek he-
lyébe a XVIII-XIX. század fordulójától kezdtek kőkereszteket állítani ott, ahol a hívők a nagyobb anyagi terhet je-
lentő építőanyagot megengedhették maguknak. A kő alapanyagként történő felhasználását a települések elöljárósága
is szorgalmazta, mert kevesebb gondot jelentett karbantartásuk, mint a korhadó fakereszteké. De az anyagi körül-
mények miatt, még a későbbiek során is állítottak fakereszteket. A keresztek alapanyagában az 1900-as évek elején

jelenik meg a műkő, majd az 1930-as évekre szinte teljesen kiszorítja a kö-
vet. A műkőkereszteket sablonok szerint már iparszerűen, tömegesen állí-
tották elő. A keresztállítás a földek közös használatának az időszakában, a
közösség feladata volt. A főbb utak mentén, a település szélén állítattak em-
lékjeleket. A földbirtokok kiosztása és az egyéni termelésre való áttérés
után, a XIX. században jelennek meg az egyénileg állítatott útmenti ke-
resztek. Később a közbirtokosság és a Hegyközségek is szorgalmazták a
keresztek állíttatását. A felállításnak voltak bizonyos szabályai. Az illetékes
plébánosnál kellett a szándékot bejelenteni. Minden esetben kellett a fenn-
tartásra alapítványt – fundációt – tenni. Emellett a gondozását is vállalni
kellett. Amikor egy kereszt elkészült, akkor azt ünnepélyesen fölavatták és
fölszentelték. Csak a fölszentelés után váltak a kegyelet és a vallási tisztelet
tárgyává. A szentelés időpontját a plébános, ritkább esetben az állíttató csa-
lád határozta meg. A kereszt állíttatók gazdasági –, anyagi –, társadalmi
helyzetét mutatta az, hogy milyen anyagból, mekkora kereszt készült. De
ugyanezt fejezte ki – ha voltak – a mellékalakok száma is. A megrendelő az
építőmesterrel mintarajz szerint, vagy valamilyen már elkészült kereszt

alapján egyezett meg a feszület kinézetéről, méreteiről, anyagáról és költségeiről. A kereszteket rendszerint valami-
lyen vallásos ünnepre kellett elkészíteni. A XX. század közepétől kezdve, az út menti feszületeknek egy jelentős ré-
sze pusztulásnak indult. A keresztek pusztulásának több oka is volt. Az egyik, hogy az alapítványok a két világhábo-
rú következtében elértéktelenedtek. A másik oka a falvak életének és a földbirtokviszonyok gyökeres változásában
keresendő. A pusztulás főleg a települések belterületétől távol eső feszületeket érintette.
A feszületek jelentős része országszerte hasonló szerkezeti képet mutat. A keresztek egy masszív, hasáb alakú
alapzaton nyugszanak, majd egy kisebb keresztmetszetű kb. egy méter magas középrészben folytatódnak. Erre kerül
egy még kisebb keresztmetszetű hasáb – olykor kocka –, mely átmeneti rész a kereszt és az alap között. Az átmeneti
részen áll a kereszt a korpusszal. Az alapzatnak a nézővel szembeni lapjára kerül a szöveg, mely maga a felirati me-
ző. A keresztek természetes tartozéka a vasból, kőből készített korpusz, a mellékalakok, és a vasból fából vagy kőből
készített kerítések, rácsok. Korábban, a fából készült keresztekre pléhkrisztust helyeztek. Később ezeket a pléhkrisz-
tusokat, öntöttvasból készült korpuszokra cserélték. Előfordult, hogy a kőkereszten lévő megkopott kőből megfor-
mált korpuszt levésték és helyette szintén öntöttvasból készült, nagyüzemben előállított Krisztus-testet helyeztek. A
XX. század fordulója után egyre több helyen jelent meg a felállított kereszteken az öntöttvas Jézus- test. A keresztek
döntő többségét meszelték is. Ezzel próbálták szépíteni az idő okozta sérü-
léseket, emellett bizonyos fokú védelmet is nyújtott az időjárás viszontag-
ságai ellen A meszelés mellett a mellékalakokat sok helyen olajfestékekkel
is lekenték. A kőkeresztek kiegészítő elemei közé tartoznak a feliratok is.
Ezeket az emléktáblákat, márványból később műmárványból készítették,
nagyságuk a szöveghez igazodva igen változó. A szöveg sok esetben csak
az állíttatók nevét és az állítás évszámát tartalmazza, de előfordul, hogy a
keresztállítás okait is lejegyzik benne.
A kereszteket többféleképp csoportosíthatjuk. Lehet előállítási anyaguk
vagy a rendeltetésük szerint típusokba sorolni. A rendeltetésük szerinti cso-
portosítás alapján a gödöllői keresztek közt vannak templom- , temető-, sír-
jel- és útmenti keresztek.
A templomkereszteket, a templomok, kápolnák elé állíttatták. Többségüket
jobb módú templomatyák vagy azok családja készíttette. Olyan helyeken,
ahol a temető a templom körül helyezkedett el, gyakori jelenség volt, hogy
egy-egy nagyobb régi sírkereszt töltötte be a templomkereszt funkcióját.

A Várkápolna előtti kereszt
Horváth Dezső és neje, született Kispál Júlianna a gödöllői „vártemplom”
előtt, 1914-ben, Isten dicsőségére, a Boldogságos Szűz tiszteletére, a lelkek
üdvösségére állítattak kőkeresztet, melynek alapítványául 100 korona pénzösszeget tettek meg. A feszület kivitele-
zője Hirschik József volt. A kereszt szentelését az állíttatók kérésének megfelelően Szentháromság napján tartották.

A feszület a kastélykápolna előtt, a 3-as főútra merőlegesen, attól 10 m-re ta-
lálható, közvetlenül a Nepomuki Szent János szobor szomszédságában. Körü-
lötte sem kerítés, sem növények nincsenek. A feszületen egy öntöttvas korpusz
látható, rozsdás állapotban. A korpusz eredetileg aranyozott volt, melyet 1929-
ben Hangai János hívő aranyoztatott újra.

A Kapucinus kereszt
A máriabesnyői kolostor templomudvarának bejárata mellett jobb oldalon, a
templom közvetlen szomszédságában, egy kőkorlátokkal szegélyezett terasz
közepén áll, egy tíz méter magas kapucinus kereszt. A keresztet, Szent Imre
herceg halálának 900. évfordulója alkalmából, 1930. április 17-én szentelték
föl. A kapucinusok jellegzetesnek mondható keresztjén korpusz nem látható,
hanem azon Jézus keresztre feszítésének jelképeit helyezték el A kapucinus ke-
resztet Quittner Ervin műépítész tervezte, és Krisztián Sándor szobrászművész
készítette, a kereszt vas és bronz díszeit pedig, Jungfer Gyula lakatosmester
gyártotta le. A keresztet 2005 nyarán újították fel.

A Kegytemplom melletti kereszt
Az altemplom bejáratától nem messze, arra merőlegesen, a templomhoz vezető

alsó út mentén, az első stációval szemben, egy hosszúkás talapzaton áll egy feszület. A keresztet Isten dicsőségére ál-
lítatta Fajcsik János és lánya Mária 1994-ben. A feszületen egy ezüstszínűre festett korpusz látható.

Az ORA-kereszt
Az ORA-kápolna előtt, annak kertjében az utca felé fordulva, áll egy fakereszt. Az itt lévő kereszt helyén korábban
egy hatalmas fa állt. A kereszt alapanyaga tölgyfa, díszítése pedig domborúan megfaragott virágábrázolás. A virág-
díszítés hullámos vonalban, alulról fut fölfelé, majd a kereszt szárak találkozásánál szétágazik, és fut tovább a végek
felé. A kereszt tetejét csapottra faragták, majd az esővíz elvezetés céljából, egy bádoglemezt helyeztek a ferde felü-
letre. (folytatjuk)

GÖDÖLLÕ ANNO
Karácsonyi díszbe öltözött Gö-
döllő belvárosa. Mint ahogyan
az az elmúlt években hagyo-
mánnyá vált, az idén is ünnepi
dekorációt kapott a főtér és
környéke. A díszített terület az
idén is bővült.

A Dózsa György úttól a Petőfi Sándor
utcáig karácsonyi pompát öltöttek a
terek és az utcák. A Vároháza előtt
felállított karácsonyfán egész nap, a
kandeláberdíszeken,a fényfüzéreken
és az utcai átfeszítéseken délután
négy órától a reggeli kivilágosodásig
gyönyörködhetnek a díszkivilágítás-
ban városunk lakói. Nyolc fát díszí-
tettek fényfüzérrel, hat út feletti átíve-
lést helyeztek ki a polgármesteri hiva-
tal megbízásából a Polifair Bt. Mun-
katársai, a Tóni 53 Kft., valamint a

VÜSZI munkatársai. Hét darab vil-
lanyoszlopra került körfüggöny, kö-
zel 310 méter jégcsap élkontúr díszíti
a Városházát, a Sulyán cukrászda és a

piac épületét.
A város karácsonyfáját az

idén is kizárólag fényfüzérrel
díszítették. A tizenkét darab
egyenként ötven méteres füzé-
ren mintegy hatezer apró izzó
világít.

Az elmúlt években megked-
velt díszek mellé 6 új elem is
érkezett, ezeket a Dózsa György
út–Szabadság tér kereszteződé-
sében és a Petőfi Sándor utcá-
ban helyezték el.

Fényár, díszek és girlandok

Ünnepre készülve

Fo
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Az Adventi Kastélynapokon – de-
cember második és harmadik
hétvégéjén – az idén hetedik al-
kalommal vehetünk részt.

A fő attrakció, a vásár a hagyományok-
nak megfelelően színvonalas és széles
választékkal, kiegészítésképpen gyer-
meklekötő kézműves foglalkozásokkal
fogadja a látogatókat a díszudvarban és
az épület földszinti termeiben, ahol,
ahogy mondani szokás, egy tűt sem le-
het leejteni. A karácsonyfa alá valókat
keresgélő, válogató ember egy-egy pil-
lanatra kizökken a vásárlás megszokott

rítusából, amikor a Gödöl-
lői Fiatal Művészek Egye-
sületének tagjaiból verbu-
válódott „királyi család”
tagjaival találkozik, vagy a

korabeli hangulatot felidéző karácsonyi
kórus énekét hallja meg. A lányok – a
Bartók Béla Zeneművészeti Iskola tanu-
lói – máskor gödöllői énekkarokban
énekelnek. És láttunk egy csodát is: bár
a kastélynapok első hétvégéjén a fagy-
pont közelébe sem csúszott a hőmérő hi-
ganyszála, mégis megjelent a jégszob-
rász, M. Tóth Zsolt és a jégszekrényből
kivett jókora jégtömbből Erzsébet ki-
rályné mellszobrát kifaragva az igazi tél
illúzióját is keltette a magyarok által
melegen szeretett történelmi személyi-
ség most oly hűs portréjával.

Advent a kastélyban

Színes forgatag

A „Várkápolna“ előtti kereszt

Kapucinus-kereszt

A kegytemplom melletti kereszt

ORA-kereszt

Második alkalommal nyitott kará-
csonyi vásárral egybekötött kiállí-
tást a városi múzeum. December el-
sejétől gödöllői és Gödöllőhöz kötő-
dő művészek alkotásai láthatók az
intézmény földszinti kiállítótermé-
ben, amelyeket meg is vásárolhat-
nak azok, akik igényes és különle-
ges ajándékkal szeretnék meglepni
szeretteiket az ünnepen. Bár sokan
azt gondolják, az ilyen alkotásokhoz
mélyen kell a pénztárcába nyúlni, az
idei kínálatot úgy állították össze az
alkotók, hogy a szerényebb anyagi
lehetőségekkel bíró vásárlók is ta-
lálhatnak számukra elérhető aján-
déknak valót.

A kiállításon elismert gödöllői
művészek alkotásaiból válogathat-
nak az érdeklődők.

(ny.f.)

Karácsonyi kiállítás és vásár

Művészi ajándékok
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Nőnek lenni jó – hangzott jó
párszor a Nők Lapja tévérek-
lámjában. Hát, vannak előnyei,
kétségtelen, a női mivoltnak,
de hogy kifejezetten jó volna
nőnek lenni? Nyilván személye
válogatja. Ki-ki a személyes
sorsa alakulásából mérheti le,
örülhet-e annak, hogy nőnek
született, vagy sem. 

V. Kulcsár Ildikó a Nők Lapja sztár-
újságírója – ez jó. Mielőtt, tizenhét
éve, a Nők Lapjához került volna,
elég kanyargós utat járt be, különbö-
ző munkahelyeken, különböző fog-
lalkozásokat űzve, ami már kevésbé
kellemes lehetett.

Szerető férje van – ír is róla eleget
–, ez jó. De meg-megemlíti azt is,
hogy nagyon nem sikerült házasság
előzte meg a mostanit, a felhőtlenül
boldogot.

Talán ezért, a nem sikerült első há-
zasság következtében születtek a fér-
fiakat cserfesen, nahát csak enyhén
megszurkapiszkáló írásai, amelyek

most megjelent Rózsa a széfben című
könyvének bevezető blokkjait alkot-
ják „Ha férfi…” és „Egy bús férj pa-
naszai” címmel. Persze, adódhat az
enyhe férfiellenesség egyszerűen ab-
ból is, hogy egy elsősorban nőknek
szóló lapnál, az ottani újságírónak
leginkább a férjükkel, barátjukkal,
egyszóval párjukkal kapcsolatos ki-
sebb-nagyobb panaszaikról számol-
nak be a hölgyek. Például arról, hogy
a férjük páncélszekrényt csináltatott
a lakásukba, pedig egy vasuk sincs.
Hallott már ilyet, Ildikó?! Máig nem
lenne abban a széfben semmi, ha ő
bele nem tesz egy szál rózsát. A béke-
rózsát.

Mindennapok, mindennapok, min-
dennapok. Mi történhet velünk a köz-
lekedés során,  mit tapasztalhatunk
vásárlás közben, mi zajlik a csalá-
dunkban? V. Kulcsár Ildikó a mind-
nyájunkat érintő apróságokat tűzi
tollhegyre. 

Kivéve talán a családi élet ábrázo-
lásánál. Az ő családi élete különle-
ges, adódva abból, hogy öt gyereket

nevelt fel. A saját gyerekeit, bár egy
kivételével nem ő hozta őket a világ-
ra. Leginkább ezért, hogy ha nem ki-
fejezetten a gyerekeiről ír is, a meg-
hatványozódott szeretet átüt a sorain,
lehet szeretni V. Kulcsár Ildikó írá-
sait. És a szeretet, mely eltölti, még
tovább növekedhetett: most már négy
unokára is árad. Nekik, a négy kicsi-
nek ajánlja a könyvét, hogy ha majd
már olvasni tudnak, egyben azt is
megtudhassák, „mivel foglalatosko-
dott az örökké rohanó Ildi-nagyi.”

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Nőnek lenni

Az Árpád-házi szentek kárpit-
képekbe álmodója, az utá-
nunk jövő nemzedék tanító-
mestere, mesemondója…,
megszámlálhatatlan sok ma-
gyar népmesei-, népballada
tárgyú textilátirat; népi gyer-
mekdal, mondóka, versike ins-
pirációjára született alkotások;
hitről, családról, hazaszere-
tetről valló, tiszta képletekkel
megvarrt és szőtt textilké-
pek, csomózott virágszőnye-
gek, bábok, akvarellek, toll-
rajzok, olajfestmények, és
sorolhatnánk még mennyi
minden…, világjáró bélyegek
tervei megalkotója Szekeres
Erzsébet. 

A Magyar Posta a hagyományok-
hoz híven idén is bélyeget bocsátott
forgalomba a karácsonyhoz kap-
csolódóan. A már 2007 októberétől
kapható bélyegújdonság, a mű-
vésznő „A Kis Jézus születése” el-
nevezésű meseszőnyegének bé-
lyeggé való komponálásával való-
sult meg. Az egy képből álló mű
érdekessége, hogy a kép három
részre történő tematikus felosztá-
sában jött létre. A három bélyegen
sorrendben: az angyali üdvözlet, a
szent család és a három királyok je-
lenetek láthatók. A bélyeggé kon-
vertálás Kara György tervezőgrafi-
kus érdeme, a kép egy részlete alkal-
mi borítékon is megjelent. Az ember
nem csak létezésében, lényében tud
szép lenni, hanem alkotásaiban is
gyarapíthatja a világot. „Szekeres
Erzsébet csendes és tudatos alko-
tó.“ – írja róla egy kiállítása kap-

csán Kovács Gergelyné kultutörté-
nész. „Kerüli az öncélú és zajos
művészi kísérletezést. Lelke csend-
jében dolgozik, és tudatosan éleszti
fel a magyarság gazdag művészeti
örökségét. Küldetését annak tovább
éltetésében találta meg. Egy-egy
nép, művészeti hagyatékának át-
örökítéséhez nem elég a sokrétű és
változatos mesterségbeli tudás. Lé-
lek is kell hozzá. Szekeres Erzsébet
az elmúlt évben életművét temati-
kus szőnyegsorozatokkal gazdagí-
totta. Bélyegtervezőként tudja, hogy

sorokat-sorozatokat csak sok mun-
kával és alázatos lélekkel lehet ké-
szíteni. A történelmi, hitéleti és nép-
életi témák művészi feldolgozása is
hasonlatos a bélyeggrafikákhoz: al-
kalmazott művészet. Az alkotásnak
nem a művészi fantáziát, hanem az
igazságot, a történelmi üzeneteket
kell kifejeznie.” Talán nem harag-
szik meg érte a művésznő, ha itt to-
vábbgondolnám a munkásságáról
szőtt gondolatokat, biztosan Ő is
hozzátenné: a Kis Jézushoz, Meg-
váltónkhoz, Karácsony Szent Ün-
nepéhez, az Ember Életszentsé-
géhez való viszonyulásunkat is…
Ajándékot kaptam/kaptunk Kis

Jézustól karácsonyra: fénylő tekin-
tetű Szekeres Erzsébetet. Ajándékot
kaptam/kaptunk karácsonyra Sze-
keres Erzsébettől: mindnyájunkhoz
szóló, mindannyiunknak kézbesí-

tett szépséges kicsi
bélyegképén: Fé-
nyességes Kicsi
Jézust… 
A parányi, mégis
időt álló képeken az
Angyali Üdvözlet
rendjében: a Napból
nyíló Fehérvirágos
Ág, a Tisztaság, a
Máriai Fogantatás
jele, az Életág, azu-

tán már a Jászolnál a Szent Család,
felettük a Betlehemi Csillag, és
amott: „Gáspár, Menyhért, Boldi-
zsár – a Napkeleti Bölcsek üdvözlik
a Kisded  királyt.” – gondolatain-
kat, Szekeres Erzsébet megerősíti.
Miként, ha munkálkodását, mint je-
len bélyegsoron, az ikonosztáz min-
táján hármas tagozódásban: a
„Szentháromság” jegyében, a múlt,
a jelen, a jövő láncolatában köze-
lítjük meg, ismét bebizonyosodik,
hogy az igaz értékek, az igaz eszme
lángja minden korban, a legsöté-
tebb időkben is, ősidők óta örök és
változatlan… 

Borka Elly

December 6-án a Petőfi
Sándor Művelődési Köz-
pontba érkezett a Mikulás.
A gödöllői gyermekeket két
csoportban fogadta, délelőtt
és délután is várta őket a
színházteremben, ahol sza-
loncukorral köszönte meg a
legifjabbak produkcióit. A
gyerekek  dalokkal, ver-
sekkel kedveskedtek neki,
majd Csajkovszkíj Diótörő

című balettjét tekintették
meg a Magyar Balettszín-
ház Gödöllő előadásában.
A klasszikus értékeket
hordozó, az ünnep fon-
tosságát hangsúlyozó, fi-
nom humorral átszőtt mű
– mint mindig – most is
nagy sikert aratott a  legif-
jabb nézők körében. Az
előadás Hoffmann eredeti
meséjének felhasználásá-
val készült. 

-jk-

Szekeres Erzsébet karácsonyi bélyege

„A Kis Jézus születése” Diótörőt hozott a Mikulás

(folytatás az 1. oldalról)

Koltay Gábor példaértékűnek nevezte
azt a gondolkodásmódot, amivel itt
Gödöllőn kaphatott szobrot az író,
akinek életműve hozzásegíthet ben-
nünket ahhoz, hogy ismét megta-
nuljunk nemzetként viselkedni. Be-
szédében megjegyezte, sajnálatos,
hogy ma Magyarországon felsőfokú
végzettséget lehet szerezni anélkül,
hogy valaki Wass Alberttől, Tamási

Árontól vagy akár Sütő Andrástól
egyetlen sort is elolvasna. 

Koltay Gábor felhívta a figyelmet
arra a társadalmi összefogásra, ami
segítette a nehéz körülmények között
készült film megvalósulását és kö-
szönetet mondott az ehhez kapott gö-
döllői segítségért. 

A rendező kiemelte azt a munkát,
amelyet a film operatőre, Mezei At-
tila – aki a Gödöllői Városi Televí-
zió műsorát készíti – végzett. Mint
mondta, az alkotás nem csak Wass
Albert életművének, hanem a Tria-
non utáni Magyarország megérté-
séhez is segítséget nyújt. 

kj-

Filmbemutató

Wass Albert
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A FRÉDÉRIC CHOPIN 
ZENEISKOLA 

programja

December 13., 19 óra:
Bali János növendékeinek hang-
versenye (furulya)
December 14., 17 óra:
Ivántsó Tünde és Tápai Dóra nö-
vendékeinek hangversenye
(zongora)
December 15., 11 óra:
Béres Ágota növendékeinek
hangversenye (hegedű)
December 16.: 
Helyszín: Gödöllői Királyi Kas-
tély, Díszterem: 15.30.: Az Ar-
peggio Gitárzenekar hangver-
senye. Vezényel: Kósáné Szabó
Beáta. 19 óra: A Gödöllői Ka-
marazenekar hangversenye.
Koncertmester: Juniki Sparta-
kus. Közreműködik: a Frédé-
ric Chopin Zeneiskola Gyer-
mekkórusa
December 17., 18 óra:
Szkordiliszné dr. Czitrovszky
Ilona növendékeinek hangver-
senye (zongora)
December 18., 17.30:
Novák Gyuláné és Sivadóné Be-
nyus Hedvig növendékeinek
hangversenye (hegedű, fuvola)

„…HOGY AZ ÜNNEP TELJES LEGYEN…“ 
ADVENTI KASTÉLYNAPOK 

135 esztendővel ezelőtt töltötte először a karácsonyt Gödöllőn a királyi
család. A legkisebb gyerek, az akkor négy éves Mária Valéria kedvéért
költözött a felséges família adventkor Gödöllőre. Az idei program ré-
szeként megismerkedhetnek az Erzsébet királyné hasonmásverseny
győztesével, valamint találkozhatnak a „királyi család” tagjaival. Este a
barokk színházban Mozart: Don Giovanni című operáját élvezhetik a
vendégek. Emellett a kicsik és nagyok ajándéktárgyakat, karácsonyi
dekorációkat készíthetnek a gyermekfoglalkoztatóban.
Minden korosztályt gazdag kínálattal vár a kézművesek és iparművé-
szek karácsonyi vására.
• Az Ice Art produkciójában M. Tóth Zsolt jégszobrász Erzsébet királyné
mellszobrát faragja ki a díszudvaron
• Kosztümös tárlatvezetés magyar nyelven az állandó kiállításokon és a ba-
rokk színházban naponta 11 és 13 órakor, a kastélymúzeum az adventi na-
pokon 10-18 óra között várja a látogatókat.
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.
DECEMBER 1-24.: Karácsonyváró programok a Pálmaházban. Részletes
program: www.tulipakert.hu
2008. JANUÁR 5.: Hot Jazz Band újévi koncertje

Bővebb felvilágosítás: a szórólapokon és www. kiralyikastely.hu

KARÁCSONYI 
HANGVERSENY 

a Máriabesnyői
Kegytemplomban 

2007. december 16-án
11.30-kor

Operaszerzők egyházzenei művei-
ből – A Magyar Állami Operaház
művészeinek hangversenye
Műsoron: Bach, Pergolesi, Handel,
Verdi, Puccini, Erkel, Marchesi,  Pe-
jacsevics művei.
Közreműködik: Belényi Zsuzsa,
Hertelendy Rita, Kiss Erika, Kovács
Irma, Pesti Emese, Szőnyi Szilvia,
Simándi Péter, Szilágyi Imre, Szvé-
tek László. 
A műsorban fellép Báthori András,
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem növendéke.
Orgonán közreműködik Pfeiffer
Gyula orgonaművész, a Magyar Ál-
lami Operaház tagja.
A hangverseny után kapható majd
a Simándy József újra „megszólal“
című könyv, amelyet Simándi Péter
állított össze és a nagy magyar opera-
énekes nyilatkozatait, a vele készült
riportokat, illetve jubileumainak do-
kumentumait tartalmazza. A könyv
az alkalomra – és karácsony közel-
ségére – tekintettel 2800 Ft helyett
2200 Ft-ba kerül.

Mindenkit szeretettel várunk!

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

DECEMBER 22-ÉN SZOMBATON ÉS 23-ÁN VASÁRNAP A GÖDÖLLŐI
VÁROSI MÚZEUM KIÁLLÍTÁSAI INGYENESEN LÁTOGATHATÓK.

Gödöllői Városi Múzeum, Szabadság tér 5. 
Tel.: 422-003, 421-997. godolloi.muzeum@vnet.hu

www.museum.hu/godollo/varosi

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

A Gödöllői Református Líceum Gimnáziuma és A Gödöllői Református Líceum Gimnáziuma és 
Kollégiuma igazgatósága, tantestülete, Kollégiuma igazgatósága, tantestülete, 

diák közössége diák közössége 
szeretetettel meghívja önöket szeretetettel meghívja önöket 

WASS ALBERT ERDÉLYI NAGY MAGYAR ÍRÓ WASS ALBERT ERDÉLYI NAGY MAGYAR ÍRÓ 

SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA 
EMLÉKÉRE EMLÉKÉRE 

RENDEZENDŐ ÜNNEPSÉGRERENDEZENDŐ 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



Az év során díszkertünk minden
zugát bejártuk, részleteztük a
legfontosabb kertépítési és fenn-
tartási munkákat, bemutattuk a
legszebb növényeket. Az utolsó
hetekben néhány érdekes és
különleges témával kedveske-
dünk olvasóinknak.

A japán kertet építeni, és éveken át a
végső formájára alakítani minden
kertépítő álma. Az egyik legnehe-
zebb és legkülönlegesebb feladat a
harmóniát olyan magas szintre emel-
ni, mely e kertek sajátja. Európa és az
Egyesült Államok minden nagyvá-
rosa magáénak tudhat egy-egy ilyen
különleges kertet.

A fenséges nyugalmat a megfelelő
arányok alkalmazásával érik el. A ter-
mészetet ismétlik, nem alkalmaznak
sok elemet és növényt, a formák le-
tisztultak. A mesterséges építmé-
nyek, a kerti utak, hidak, házak és
falak mind-mind kiemelik a növé-
nyek és a gyep lendületes, és mégis
harmonikus együttesét.

A japán kertekben a faanyagok
mellett, jelentős szerepet kapnak a
kövek és kavicsok. A gyöngykavics
burkolatok a gondozott és dús gyepet

hangsúlyozzák,
míg a görgeteg-
kövek a növények
zöldjét, vagy a ka-
vicsos területet tö-
rik meg. A kőker-
teket sajátos sza-
bályok és ideoló-
gia szerint alakít-
ják, melyek szá-
munkra nehezen
érthetők, és még
nehezebben elsajá-
títhatók.

E kertek jelleg-
zetes fái a juharok,

a díszcseresznyék és a fenyők. A ju-
harok és a díszcseresznyék levelei ta-
vasszal és ősszel káprázatos színek-
ben pompáznak, míg
a fenyők e színkaval-
kádhoz nyugodt hát-
teret adnak. Tavasz-
szal a cseresznyék
fehér és rózsaszín vi-
rágai mellett, az aza-
leák és a rododend-
ronok dús virágai
vonják magukra a te-
kintetünket. A páfrá-
nyok és az árnyéklil-
iomok érdekes vagy
színes leveleikkel
erősítik a hatást.

A japán kertek nö-
vényeit rendszeresen, évente leg-
alább négyszer kell metszeni, az ala-
kító metszés szabályai szerint. Az ál-
talános szakkönyvek szerint a fenyő-
ket, juharokat, azaleákat és rodo-

dendronokat nem kell metszeni,
mégis a harmonikus gömb vagy a
különleges bonsai forma a rendszeres
formázás nélkül nem érhető el. A ke-
reskedésekből ritkán, vagy magas
áron szerezhetők be a megfelelő for-
májú növények, így a japán kert ki-
alakításához nagy türelem és elhiva-
tottság szükséges. Mégis, minden

kertbarát – akár modern, akár múlt
századi házban él – szívesen próbál-
kozik kertjének egy szögletében e
csoda létrehozásával.

www.fenveskerteszet.hu

Igen. Mégpedig plüssből! De ha a
kedves szülő azon gondolkodna,
hogy drága gyermekének egy élő ál-
latot szeretne ajándékozni a fa alá,
akkor határozott nemet kell mond-
junk. Természetesen ki tudna ellen-
állni egy édes selymes bundájú szőr-
pamacsnak. Mondjuk meg őszintén,
senki! De hallgassunk az eszünkre a
szívünk helyett!

Ez az édes kiskutya, egyszer nagy-
kutya lesz. Gyermekünk persze fűt-
fát megígér, hogy ő gondozni fogja,
sétáltatja, eteti. És ezt biztos meg is
teszi az első pár napban. Csakhogy
egy állatot élete végéig gondozni
kell, nem csak ideig óráig. Bizony ki
kell menni vele sétálni mínusz húsz
fokban is. Sőt a napot már a kutya sé-
tájával kell kezdjük, így már hajnal-
ban élvezhetjük a friss levegőt, még
akkor is ha szakad az eső. És persze
napunkat szintén a kutya sétájával
fogjuk befejezni, még akkor is ha
egész nap dolgoztunk és a fáradtság-
tól már legszívesebben lefeküdnénk.
Kedvencünkről minden nap gondos-
kodni kell, nem maradhat el a vacso-
ra, a séta és a vele való játék.

És gyermekünk kezdeti lelkesedé-
se hamarabb alábbhagy, mint azt
gondolnánk. Így a szülő hamar rájön,
hogy az a kedves karácsonyi ajándék
mégsem volt olyan nagyon jó ötlet.
Sajnos nagyon sokan esnek ebbe a
csapdába és az ünnepek után egy-két
hónappal ugrásszerűen megnő az ut-
cára kidobott kedvencek száma. Az
állatmenhelyek egy részüket be tudja
fogadni és a szerencsések még igazi
otthonra is találnak, de sajnos sokan

közülük egy autó alatt végzi, amint
az utakon kóborolnak. Persze vannak
családok, amik kivételt képeznek. A
szülők felkészítik gyermeküket, mit
is jelent egy kutya gazdájának lenni.
A család közösen veszi ki a részét a
kis kedvenc nevelésé-
ben, gondozásában, min-
denkinek megvan a saját
feladata. Így sokkal
könnyebben beilleszthe-
tő kutyusunk a család
életritmusába. Könnyen
alkalmazkodnak, bár ter-
mészetes, hogy eleinte
előfordul egy két baki.
Hiszen meg kell tanít-
suk, mit is jelent a szo-
batisztaság, és ottha-
gyott „ajándékainak”
nem örülünk annyira.
Megtörténhet, hogy míg a család tag-
jai nincsenek odahaza, egy-két cipő,
vagy papucs áldozatul eshet a nagy
vadásznak. Persze mindez hamar el-
múlik, csak a megfelelő tanítás szük-
séges.

Fontos megjegyezni, hogy ha már
kutyát fogadunk a családba, nagyon

alaposan át kell
gondolni, milyen
fajtájú, szőrű, nagy-
ságú és aktivitású
legyen. Egy panel-
lakásban nem a leg-
szerencsésebb vá-
lasztás a bernáthe-
gyi, vagy ír farkas
nagyságú kutya, de
persze ne is egy hi-
peraktív agarat tart-
sunk lakótársnak.
Sokan gondolják
úgy, hogy ha már

kertjük van, akkor csak ki kell tenni
oda a kutyát, és ezzel minden gond
megoldódott. Hát ez sem igaz telje-
sen. Lehet, hogy bizonyos sétáltatási
gondokat könnyebbé lehet tenni, de a
kerti kutya is igényli a gazdi szerete-
tét, kapcsolatát.

Talán így, ezt a cikket olvasva el-
gondolkodnak egy páran, hogy bizto-
san jó ötlet-e a gyermeknek megven-
ni azt az édes, aranyos, cuki kis szőr-
gombócot. És kedves olvasó, ha Ön

most fellélegzett, mert ugye nem ku-
tyára gondolt, akkor kicsit el kell ke-
serítsük, mert minden élőlény tartása
felelősség. Mindegyiket gondozni,
etetni, tisztítani kell. Tehát csak ak-
kor lepjük meg gyerekünket kisze-

melt kedvencével, ha biztosak va-
gyunk benne tökéletes gazdái le-
szünk családunk új tagjának, legyen
az aranyhal, vagy egy kutya. És ha
nem vagyunk annyira biztosak eb-
ben, akkor maradjunk meg a plüssál-
latnál!

A dolmányos varjú (Corvus cornix)
kevésbé ismert, mint a vetési varjú.
Mondhatni fiatal madár, ugyanis csak
2002-ben nyilvánították önálló fajnak,
addig ugyanis a kormos varjú egyik al-
fajának tekintették. Európa keleti és
Ázsia nyugati részén él, de betelepítet-
ték a brit szigetekre és előfordul még
Észak-Afrikában, s Európában sokáig
Magyarország volt a legnyugatibb elő-
fordulási helye, de egyre jobban terjesz-
kedik. Mezőgazdasági területeken, er-
dőszélen, fasorokban fordul elő, de ma
már a nagyvárosok parkjaiban is gyak-
ran megfordul, sőt állandó városlakóvá
vált. A dolmányos varjú háta és testalja
hamvasszürke. Feje, szárnya és farka fe-
kete. Feje színe miatt kapta találóan a
dolmányos elnevezést. Erős, vaskos
csőre és lába fekete. Sokan keverhetik a
csókával, pedig annál kétszer nagyobb.
Röpte egyenes vonalú; szárnycsapása

kimért. A kormos varjú (Corvus co-
rone cornix) alakja, hangja olyan,
mint a dolmányos varjúé, de tollaza-
ta egyszínű fekete. Magyarországon
a kormos varjú csak ritka fészke-
lőként és kóborlóként fordul elő, fő-
leg az ország nyugati szélén. A dol-
mányos varjú szétszórt, laza csapa-
tokban jár; gyakran a vetési varjú csapa-
tai közé vegyül. Rendkívül éber, vigyá-
zó madár. Gyakorlatilag mindenevő; ta-
vasszal a friss szántásokon pajorokat,
rovarokat szedeget. A madárfészekből
elrabolja a tojásokat, fiókákat; elfogja a
fiatal nyulat; a vízparton békát s a sekély
vízben kisebb halat fog. Felnyitogatja a
partra került kagylókat. Ősszel egeré-
szik, de rájár a gyümölcsre, az érő kuko-
ricára is. A városban igazi szemtelenné
vált, kifosztja kukákat, kertekben a ma-
dáretetőket, sőt előfordul, hogy az ete-
tőre járó cinkéket kapja el. Hangja re-

kedt károgás; érdesebb és szárazabb,
mint a vetési varjú hangja.

Magyarországon nagyon gyakori ma-
dár. Nem védett.
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HEROSZ

Vigyél haza!

2 hónapos keverékek 2 hónapos keverék szuka

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592

Ajándék kiscicák:
28/432-487

www.poraz.hu

2 hónapos keverékek

Kertész leszek...

Japánkert

Állati dolgok

Karácsonyi ajándéknak kiskutyát?

December 15-16.:

dr. Szász László
Tel.: 30/991-7092

Veresegyház, Levendula u. 63.

Állatorvosi ügyelet

Talált kutya! 3 éves palotapincsi kan

Téli természet

A dolmányos varjú

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

December 10-17-ig: Sanitas,
Thegze L. u. 2. Tel.: 28/545-585.
December 17-24-ig: Egyetemi,
Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Az általános forgalmi adóról
szóló törvény 2008-tól hatályos
egyes rendelkezései változáso-
kat hoznak a magánszemélyek
által végrehajtott ingatlanérté-
kesítések tekintetében. Ez évi
utolsó cikkünkben szeretnénk
rávilágítani a változások legfon-
tosabb szabályaira, természete-
sen a teljesség igénye nélkül.
Természetesen továbbra is vár-
juk a már jól ismert Gödöllő, Pf.
112, illetve a szolgalat@libori.hu
címekre leveleiket, észrevéte-
leiket, kérdéseiket, témajavas-
lataikat.

Az áfa törvény korábbi szabályai ér-
telmében elsősorban a vállalkozási te-
vékenységet folytatóknak kellett álta-
lános forgalmi adót az adóhatóság felé
fizetni, de a jövőben a nem vállalkozó
magánembereknek is kell ezzel szá-
molni, ha a törvényben meghatározott
feltételeknek megfelelnek. Alapvetően
a jövőben gazdasági tevékenységnek
minősül, és így adóalanyiságot kelet-

keztet az, ha egy meghatározott in-
gatlant sorozat jelleggel értékesít az
egyébként nem adóalany személy. Me-
lyek ezek az ingatlanok, amelyekről
beszélünk? Elsősorban az építési tel-
kek, de ide kell sorolni azokat a beépí-
tett ingatlanokat is, amelyeknek első
rendeltetésszerű használatba vétele
még nem történt meg. Ide tartozik
továbbá az az ingatlan is, amelynek a
használatba vételére már sor került
ugyan, de az  értékesítés és a haszná-
latba vételi engedély jogerőre emel-
kedése között nem telt el két év. A
törvény meghatározza azt is, hogy mi-
től lesz a fenti ingatlanok értékesítése
sorozat jellegű. E szabályok szerint ak-
kor válik adóalannyá a magánszemély,
ha két naptári éven belül már a ne-
gyedik építési telket vagy beépített
új ingatlant értékesíti. A számolásnál
figyelembe kell venni mind az érté-
kesített építési telket, mind a beépített
új ingatlant, de figyelmen kívül kell
hagyni az egyéb – például szántó –
ingatlanokat. A negyedik értékesítést
követően a magánszemély már adó-
alany lesz, és a további értékesítések
után általános forgalmi adót is kell fi-
zetnie. A négy értékesítés figyelését
2008. évben kell kezdeni, és ezt az évet
kell tekinteni a két naptári év első évé-
nek is. Az a személy, aki a negyedik in-

gatlan értékesítése miatt vált adóalany-
nyá, de ezt követően három évig nem
ad el ilyen ingatlant, arra nézve a sza-
bályokat elölről kell alkalmazni, azaz
újra kell kezdeni az értékesítések
számba vételét.

Abban az esetben, ha a magánsze-
mély az ingatlanok értékesítése miatt
adóalany lesz, adóját az adóhatóság
fogja megállapítani, mégpedig határo-
zati formában. Ezért a negyedik ingat-
lan értékesítését a magánszemélyek-
nek be kell jelenteniük az állami
adóhatósághoz azon a nyomtatvá-
nyon, amelyet erre rendszeresítenek. A
bejelentés határideje az értékesítés tel-
jesítését követő 30 nap lesz. Ebben az
esetben a bejelentés megtétele azonos
érvényű egy bevallás benyújtásával. A
magánszemélynek az értékesítéskor
számlát kell majd kiállítania. Fontos
ezzel kapcsolatban még kiemelni,
hogy ezen értékesítésekkel összefüg-
gésben is lehet majd áfát levonni az ér-
tékesítés költségeivel összefüggésben.
Ennek érvényesítése szintén az adó-
hatóság előtti eljárásban lehetséges, te-
hát ennek összegét is az adót megálla-
pító határozat fogja tartalmazni.

Minden kedves Olvasójának  bé-
kés karácsonyt és boldog új évet kí-
ván a dr. Boros Andrea Ügyvédi Iro-
da valamennyi dolgozója!

MIKULÁS-ADVENTMIKULÁS-ADVENT
DECEMBER 2., 9., 16., 10 ÓRÁTÓLDECEMBER 2., 9., 16., 10 ÓRÁTÓL

VENDÉGEK FOGADÁSAVENDÉGEK FOGADÁSA
forralt borral, teával, sült
gesztenyével és pogácsával. 

Készülődés az ünnepekre-kézműves
foglalkozások, Arcfestő 

Jó idő esetén lovasbemutató 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. 
BELÉPŐJEGYBELÉPŐJEGY

Felnőtteknek: 4900.-Ft/fő, 
Gyerekeknek: 2900.-Ft/fő

3 éves kor alatt a részvétel ingyenes!

SZILVESZTERI BÁLSZILVESZTERI BÁL, , 
DECEMBER 31., 19 ÓRÁTÓLDECEMBER 31., 19 ÓRÁTÓL

VENDÉGEK FOGADÁSAVENDÉGEK FOGADÁSA szilveszteri koktélokkal, 4 fogásosszilveszteri koktélokkal, 4 fogásos
gálavacsora, éjféli fogások svédasztalról, korlátlan italfogyasztás,gálavacsora, éjféli fogások svédasztalról, korlátlan italfogyasztás,

röviditalok sörök, borok, üdítők. röviditalok sörök, borok, üdítők. 
Zene, tánc, mulatság mindkét csárdában. Zene, tánc, mulatság mindkét csárdában. 

Új csárda: Deme  zenekarÚj csárda: Deme  zenekar
Régi csárda: D.J-minden idők slágereivelRégi csárda: D.J-minden idők slágereivel

SZTÁRVENDÉGEK:SZTÁRVENDÉGEK:
Zsédenyi Adrienn valamint Fésűs Nelli és a táncosok revüműsora. Zsédenyi Adrienn valamint Fésűs Nelli és a táncosok revüműsora. 

BELÉPŐJEGY:BELÉPŐJEGY: 19.800.-Ft/fő19.800.-Ft/fő

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS, ASZTALFOGLALÁS:ELŐZETES BEJELENTKEZÉS, ASZTALFOGLALÁS:
Telefon: 06 28/576-510

Mobil: 06 30/683-1213, 06 30/683-5341
E-mail: lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu

Fax: 06 28/576-511

Pályázati hirdetmény
A Gödöllői Piac Kft. (296 hrsz. Gödöl-
lő, Szabadság u.3.) pályázatot hirdet
a városi piac csarnok épületének eme-
letén lévő üzletek bérleti jogának meg-
szerzésére 2008. január 1-től 2008. de-
cember 31-ig. A pályázaton a piaci
csarnoképület galériáján lévő (210,
214, 215.) egyenként 4,8 m2 alapte-
rületű üzlet egy éves bérleti joga sze-
rezhető meg, amely évente meghosz-
szabbítható. Az üzletben iparcikk, tex-
til, ruházat, cipő, bőráru, sport, aján-
dék áruk, stb. kiskereskedelmi tevé-
kenysége folytatható. (Más jellegű te-
vékenység 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 Fe-
renc, a piac ügyvezetője szolgál a hely-
színen, illetve 06-30-503-0777 vagy a
06-28-422-019-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 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

TÁJÉKOZTATÁS
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal értékesítésre bocsát elavult - működő illetve működésképtelen -
számítástechnikai eszközöket: monitorokat és számítógépeket. Az értékesítés időpontja: 2007.

december 14., péntek: délelőtt 9-től 10-ig. 
Helye: Polgármesteri Hivatal, Gödöllő, Szabadság tér 7. 2-es garázs

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY
2006 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
A Gödöllői Új Művészet Közalapítványt 1998. július 1-i
hatállyal alapította Gödöllő Város Önkormányzata. A
Pest Megyei Bíróság az 1999. január 15-én kelt
1.Pk.60.233/1998/8 számú végzésével, a   1665.
szám alatt vette nyilvántartásba a szervezetet.
Székhelye: 2100 Gödöllő, Körösfői Kriesch Aladár utca
15-17.
Célja támogatni a képző- és iparművészet helyi hagyo-
mányainak ápolását, hozzájárulni a kortárs művészeti
alkotások megismertetéséhez, az alkotómunka körül-
ményeinek javításához, valamint a tehetséggondo-
záshoz. Célszerinti tevékenysége megfelel a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben meg-
fogalmazott „kulturális tevékenység“, valamint „kul-
turális örökség megóvása“ kategóriáknak és a bírósági
végzés értelmében közhasznú besorolású.
Legfőbb döntés hozó szerve a kilenc tagból álló kura-
tórium, működésének ellenőrzését 3 fős felügyelő bi-
zottság látja el.
A közhasznúsági jelentés az egyszerűsített éves beszá-
moló mérlege alapján készült. Az üzleti év mérleg for-
dulónapja 2005. december 31. Adószáma: 18680968-
1-13
1. 2006. évi mérleg – vagyon felhasználás (eFt-ban)
Eszközök összesen: 7694 eFt
Források összesen: 7694 eFt
2. 2006. évi eredménykimutatás – számviteli beszá-
moló (eFt-ban)
Összes közhasznú tevékenysége bevétele: 12567 eFt 

Összes közhasznú tevékenység ráfordításai:
10835 eFt 
3. Költségvetési támogatás
1. Az alapító, Gödöllő Város Önkormányzata 3.870 eFt-
tal támogatta a Közalapítványt. 
2. A Nemzeti Kulturális Alap 4.074 eFt-tal, pályázati
úton elnyert támogatással járult hozzá a Közalapítvány
szakmai programjai megvalósításához.
3. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 1.500
eFt-ot adott felhalmozási, eszközfejlesztési kiadásokra.
4. Vezető tisztségviselők juttatásai
A vezető tisztségviselők (elnökség, kuratórium) tevé-
kenységükért díjazásban nem részesültek.
5. A Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
a.) Kiállítások: Gödöllői fiatal képzőművészek, ipar-
művészek és építészek bemutatkozása, Bódis Erzsébet
textilművész életmű kiállítása, „Titkok kertje“ c. kiál-
lítás, Fényképek és dokumentumok a GIM 8 évéről, Kun
Éva keramikusművész és Tóth Bori textilművész tárla-
ta.
b.) Oktatási program – Művészeti tanfolyamok
A Közalapítvány egyik legfontosabb közhasznú te-
vékenysége: a felkészítő, képző, tehetséggondozó
munka; évközben és nyári intenzív tanfolyamok kere-
tében szervezett, művésztanárok vezetésével megvaló-
sult képző- és iparművészeti tanfolyamok (gobelin-
szövés, kerámia, rajz és festés) voltak.  
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány részletes köz-
hasznúsági jelentése a Közalapítvány székhelyén került
kihelyezésre. 

Katona Szabó Erzsébet elnök

GÖDÖLLŐI CUKOR-
BETEGEK EGYESÜLETE

hálásan köszöni mindazoknak,
akik adójuk 1 %-val támogatták.
A 2006. évi adományokat megta-
karítottuk azzal a céllal, hogy a
2007. évi összeggel kiegészítve
megvásárolhassuk a működé-
sünkhöz nélkülözhetetlen készülé-
keket. Támogatóinknak békés,
boldog ünnepeket kívánunk. 

Kántor Emilné elnök

Tájékoztatásul közöljük, hogy a
gödöllői Táncsics Mihály úti Óvo-
da alapítványa, „A GÖDÖLLŐI
VI .SZÁMÚ ÓVODA GYER-
MEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY“
számára a szülők személyi jöve-
delemadó 1 százalékából az elmúlt
évben befolyt összeg összesen:
418.157 forint. Ebből az összegből
megkezdjük az udvari játékaink
szabványosíttatását valamint a szak-
mai anyagok fejlesztését. 
Köszönjük felajánlásaikat.

Tisztelettel
Lajos Mihályné kuratóriumi képviselő

TÁJÉKOZTATÁS
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a háztartási hulladék
szállítása az ünnepek alatt is a hétköznapi munkarend szerint
történik. Kérjük, hogy a gyűjtőedényeket reggel 6 óráig szíves-
kedjenek kihelyezni.                                                        Köszönettel: VÜSZI Kht.



ÁLLÁS
* Gödöllői könyvelőiroda könyvelőt keres TB ügyintézői gyakorlattal. Érd:
70/ 938-3010
* Gödöllői étterembe takarítónőt keresünk. Tel.: 30/223-9801.
* Gödöllői Gépjármű Márkaképviseket felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére: tapasztalt gépjármű értékesítő, telemar-
ketinges munkatárs. A fényképes önéletrajzokat várjuk: K-
Autócentrum Kft, 2100. Gödöllő Dózsa György u. 88-90 vagy
info@chevroletkatona.hu címekre. 
* Gödöllői Gépjármű márkaszervíz felvételt hirdet az alábbi munkakörök
betöltésére: autószerelő, autóvillamossági szerelő. A fényképes önéletraj-
zokat várjuk: K-Autócentrum Kft, 2100. Gödöllő Dózsa György u. 88-90
vagy info@chevroletkatona.hu címekre. 
* Nemzetközi pénzintézet gödöllői üzletigazgatósága min. érettségivel
rendelkező kollégákat keres középvezetői, ill. hiteltanácsadói munkakörbe.
Jelentkezés: Kapás Mária: 30/515-8128

* 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
* Szadai melegkonyhás étterem gyakorlattal rendelkező szakácsot keres!
Érd: 10-23-ig 28/404-692
* Gödöllőn üzemelő KÉZI AUTÓMOSÓBA nem dohányzó, jogosítvánnyal
rendelkező munkatársat keresünk. Jelentkezni: 28/423-463
* 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
* 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.
* 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
* Azonnali belépéssel keresünk önállóan dolgozni tudó csőszerelőket
budapesti és gödöllői munkahelyekre. Tel: 70/537-2043, 20/919-6250
* Lehetőleg vendégkörrel rendelkező fodrászt keresek szépségszalonba
vállalkozóként vagy alkalmazottnak. Tel: 30/331-5340
* Gödöllői sörözőbe fiatal pultost felveszek. Tel: 20/373-6100
* Könyvelőt és mérlegképes könyvelőt gödöllői munkahelyre felveszünk.
Első Hazai Lakópark Ép. ZRT. Tel: 20/971-4145
* GÉPJÁRMŰSZERELŐKET, LAKATOSOKAT, HEGESZTŐKET 600 Ft-os
bruttó órabérrel felveszünk. Jelentkezés személyesen: HM ARMCOM ZRt.
2101 Gödöllő Dózsa Gy. út 63/a. Tel: 30/659-7869
* Gödöllői munkahelyre nem dohányzó LAKATOS szakmunkást keresünk.
Tel: 20/802-1287
* GÖDÖLLŐI ÁRUHÁZ TAKARÍTÁSÁRA DOLGOZÓKAT KERESÜNK.
T:30/482-2490
* Két kisfiam mellé keresek megbízható, esetleg autóval rendelkező
babysittert, a délutáni- esti órákra. Tel: 70/550-4980
* Hírlap értékesítő munkatársat gödöllői és budapesti munkahelyre
felveszünk. Jelentkezni fényképes önéletrajz leadásával lehet a Gödöllő,
Szabadság tér 9. sz. alatti Inmedio Hírlapüzletben. 

* MARKETING OSZTÁLYVEZETŐT felveszünk okleveles villamosmérnök
(üzemmérnök), valamint marketing és reklámmenedzser végzettséggel,
angol nyelvtudással, ilyen területen szerzett 3 év vezetői gyakorlattal.
PROJEKT IGAZGATÓT felveszünk okleveles villamosmérnök (üzem-
mérnök) végzettséggel, angol nyelvtudással, 3 év vezetői gyakorlattal.
PROJEKT MENEDZSEREKET felveszünk okleveles villamosmérnök
(üzemmérnök) végzettséggel, angol nyelvtudással, MARKETING
MENEDZSEREKET, felveszünk okleveles villamosmérnök (üzemmérnök),
valamint marketing és reklámmenedzser végzettséggel, angol nyelvtudás-
sal. Bérezések megegyezés szerint. Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a
végzettséget igazoló okmányok másolatainak benyújtásával. Postacím:
HM ARMCOM ZRt. 2101 Gödöllő, Pf: 395. Tel: 30/659-7869

INGATLAN
* Igényes, teljesen felújítva, 943nm telken, 130nm összkomfortos csalá-
di ház, 70nm szuterénnel, melléképülettel, dupla garázzsal Bagon eladó.
Iár: 24,9MFt. Tel.: 30/659-0381.
* Gödöllőn új ikerházi lakás I. osztályú kivitelben az egyetem mögötti
részen (Rónay György utcában) eladó. 1270 nm-es telken, egyenként
123nm-es laktérrel, 4 szoba+nappali, étkező, konyha, 2 fürdőszoba,
padlófűtéssel. Laktéren felül 20 nm-es garázs, 18nm-es terasz. Kandalló
lehetőség. Szocpol. felvehető. Iár: 29,5-32,9MFt. Tel.: 30/9328-578.
* Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2
lakással sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm
duplakomfort. Lakások saját terasszal, külön közművel és 2 utcára nyíló
saját bejárattal rendelkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek, irodának
ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-392-3635
* Aszód legnívósabb részén, nyugodt és igényes környezetben, a Papföldi
utcában, 509 nm.-es telken lévő, 117 nm. alapterületű, pincével és
beépített tetőtérrel együtt összesen 232 nm-es, 5 szobás, dubla wc és
fürdőszobás sorház, azonnali beköltözési lehetőséggel, családi okok miatt
sürgősen, ár alatt, tulajdonostól eladó! Ár.: 23,9MFt.- alku nélkül! 103
eFt/nm!!! Érd.: 30/9-837-738.
* Aszód központjától 3 percre a Kossuth Lajos utcában, téglaépítésű, 2
szintes társasházban, 1. emeleti 35 négyzetméteres, felújításra szoruló
lakás, azonnali beköltözési lehetőséggel, sürgősen, tulajdonostól eladó!
Ár.: 4,99MFt.- alku nélkül! 142 eFt/nm!!! Érd.: 30/9-837-738.
* Sürgősen eladó a Palotakerten 3. em jó beosztású, erkélyes, 2 szobás
(új padlószőnyeggel) lakás.I.ár:10,6 M 20-7722429
* Sürgősen eladó 60 m2, 2 szobás, erkélyes, konvektoros (alacsony rezsi-
jű), jó beosztású, felújított fürdőszobás lakás a János utcában. I.ár:11,5 M
20-7722429 Sápi Balázs
* Eladó azonnal költözhető családi ház Gödöllőn! 932m2-es, széles telken
80m2-es, tégla építésű, 2 szoba + étkezős, felújított, új tetővel cirkófűtés-
sel. Iár: 18,9 MFt. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT (20) 772-2429
* GÖDÖLLŐN 2 generációnak is alkalmas jó állapotú 150m2 (+100 pince)
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. Iá: 33MFt 20-7722428
* GÖDÖLLŐN jó fekvésű 900nm-es 19 méter széles gondozott, kertvárosi
telek ELADÓ. Iár:15MFt 20-7722429
* SZADÁN építési telek 5 Mft-ért ELADÓ! GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
OTP mellett 20-7722428 SZADA ÉS GÖDÖLLŐ legnagyobb telekválaszté-
ka irodánkban! www.godolloihaz.hu
* KERTVÁROSBAN 3 és fél szobás családi ház eladó. Iár 17,2MFt 20-
7722429 

* 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 4 és félszobás 150nm-es jó állapotú családi ház sürgősen
ELADÓ.Iár:22,9Ft 20-7722428
* SZADÁN ÚJÉPÍTÉSŰ 110m2 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: 11,8 Mft 20-7722429  uitt I emeleti
lakás 12,5MFt 
* 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
* GÖDÖLLŐN Kertvárosban 3 szoba + nappalis ikerház eladó. Iár 26 Mft
ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZAK NAGY VÁLASZTÉKBAN IRODÁNKBAN!
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-7722429
* KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT, LAKÁSOKAT,
TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
az OTP mellett – SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-7722428 / 20-7722429
www.godolloihaz.hu
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

70/381-76-9470/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Iroda: 20/525-53-66

Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

�yitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig
K E D D E�  � I � C S Ü G Y F É L F O G A D Á S

Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-12 óráig

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

-János u-ban magasföldszinti egyszobás
konvektoros lakás 9,8 MFt.
-János u-ban első emeleti 2 szobás konvek-
toros lakás 12,9 MFt
-Szt István krt 2 szobás erkélyes felújított
lakás csendes helyen 11,5 MFt
-Ambrus köz első emeleti nagy erkélyes 1,5
szobás lakás 13,5 MFt
-Kossuth u. új tégla második emeleti cirkós
69m2-es lakás 21,5 MFt
- Hegy utcában 971m2 telken 2005-ben
épült nappali+ 3 félszobás ház cirkó fűtés
garázs 19,8 MFt (lakást beszámít).
-Kistarcsán 106m2 új ikerházi beépítésű lakó-
ház 355m2 telekkel kulcsrakészen 24,9 MFt.
-Szadán panorámás 890m2 telken 122m2 új
építésű családi ház befejezés előtt 18  MFt.
-Kerepesen 531m2 telken 70m2 családi ház
cirkó fűtés garázs 18,9 MFt.
-4489m2 telken 100m2 családi ház 3 szobás
Valkón 14,5 MFt.



* Kiss József utcában 150nm-es szocpolképes újépítésű igényes
kivitelezésű családi ház eladó.Iár:42MFt  20-7722428
* GARÁZS! Egyetem melletti garázssoron eladó. Ir.ár: 520eFt. Tel:
20/266-0256
* Gödöllőn, Határjáró utcában eladó 1066 m2-es, üdülőövezeti 3%-ban
beépíthető telek, kerítés, kút, villany van, fiatal gyümölcsfákkal beültetve.
Ára: 4,8 M. Tel: 30/9545-917 
* 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
* Gödöllőn, János utcában alacsony rezsijű, szép, csendes, erkélyes 2
szobás felújított lakás áron alul eladó. Iár: 11,5 MFt. Tel.: 20/937-1881.
* 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.
* Fenyvesben, épülő ikerházban 158 m2 nappali + 4 szobás, 2 fürdős-
zobás, garázsos lakás 570 telekhányaddal tulajdonostól eladó. Ára kulc-
srakészen 30 M Ft. Érd: 70/320-2282
* Ambrus Z. közben 49 m2-es, 1. emeleti, erkélyes lakás eladó. Iá: 13,5
M. Tel: 70/200-4046
* 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 telje-
sen felújítva eladó. T: 30/266-4789
* Palotakerten 3 szobás, 2. emeleti, napos, felújított (laminált, kőburko-
lat), 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
* 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 csalá-
di ház iá: 35,9 M-ért eladó. T: 20/771-4921
* GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN FÖLDSZINTI 56m2 ERKÉLYES,
FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ. Tel: 20/9779-597
* Eladó Gödöllőn Ádám utcában 86 m2-es, 3 szobás családi ház 58 m2-
es szuterénnel 1496 m2-es telken. Iá: 24,9 M. Érd: 20/319-8760,
30/9618-682
* Sürgősen eladó Gödöllő egyik legszebb részén egy 140 nm-es 4 szobás,
nagyon igényesen kialakított családi ház. Iár: 32 M Ft Tel.: Tóth Andrea
30/415-7665 
* Sürgősen eladó Gödöllő központi részén egy teljes körűen felújított 116
nm-es 3 szoba nappalis ikerházfél, 500 nm-es telekkel. Iár: 30,9 M Ft Tel.:
Tóth Andrea 30/415-7665 

* Gödöllő Palotakerten eladó egy 64 nm-es 2 szobás lakás kiváló
közlekedéssel, a központhoz közel. Iár: 10,8 M Ft Tel.: Tóth Andrea
30/415-7665 
* Eladó Gödöllő központjában egy 2. emeleti 54 nm-es, 2 szobás, részben
felújított, egyedi fűtésű téglalakás. Iár: 12,5 M Ft Tel.: Tóth Andrea
30/415-7665 
* Gödöllőn 3 szoba, konyha, étkezős, nappalis, 5 éves ház 1426nm-es
telekkel eladó, melyre még egy ház építhető! Érd: 30/338-8811
* Sürgősen eladó Gödöllőn a Szent János utcában egy napfényes, 60nm-
es, erkélyes, 2 szobás, jó állapotú, konvektoros, 3. emeleti lakás! IÁ: 11.9
MFt Érd.: 30/415-3997
* Eladó Gödöllőn 64nm-es, 2 szobás és 3 szobássá alakítható, cirkófűtés-
es, I emeleti, nagy erkélyes, világos, jó állapotú, csúsztatott-zsalus építésű
lakás! IÁ: 12.5 M Érd: 30/415-3997
* Eladó Gödöllőn a Kazinczy krt.-on egy 58 nm-es, 3. emeleti, erkélyes, 2
szobás, világos, jó állapotú, tégla-építésű, konvektoros lakás, saját tároló-
val. IÁ: 12.8 MFt Érd.: 30/415-3997
* KAZINCZY körúton teljesen felújított 2. em. 55 m2-es, 2 szobás, erké-
lyes lakás új műanyag ablakokkal ELADÓ V. KIADÓ. Iár: 15 M. Tel:
20/9948-199
* Gödöllőn Kossuth L. u. 1.-ben 33 m2 most épülő 1 szobás lakás
sürgősen eladó. Iár: 12 M Ft. A lakáshoz kocsibeálló tartozik. Tel: 20/410-
5969
* Tágas, csendes Gödöllő belvárosi környezetben 90 m2-es lakás 25 m2-
es terasszal eladó. Tel: 70/278-0583
* Máriabesnyőn panorámás 564 m2-es telek megkezdett építkezéssel,
90 m2 alappal, tervrajzzal, összközművel, 380 V-tal, kis kőépülettel 11 M-
ért eladó. Tel: 28/414-838
* Eladó Gödöllő-Blahán 300 m2 sarokteleken 2 generációs 2 szintes, 136
m2-es összkomfortos családi ház. 2 szoba, 3,5 szoba, 2 fürdő, amerikai
konyha. Iá: 25 M T:30/478-8075
* Eladó Gödöllőn, Szabadka u. 2 szobás 1. em. lakás és Máriabesnyőn
850 m2 közműves belterületi telek érv. ép. engedéllyel. Esetleg csere
kertes házra értékegyeztetéssel. T: 20/255-9325, 16h után: 28/412-
116
* 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 mel-
léképülettel, 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 kiköltözés-
sel 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 generá-
ciónak alkalmas ház 1000 m2-es telekkel. Tel.: 30/924-6807

* Budapest XXII. ker-ben eladó egy 54 m2-es 2 szoba összkomfortos
téglaépítésű társasházi lakás garázzsal, tárolóval, parkosított udvarral.
Rendkívül alacsony rezsi, jó közlekedés. Ház, lakás csere is érdekel. Tel.:
30/924-6807.
* Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes családi ház
két fürdőszobával, nagy terasszal, garázzsal, 1000 m2-es telekkel, ásott
kúttal, kiváló közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807
* Gödöllőn a 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.: 20-919-4870
* Gödöllőn a Királytelepen eladó 76 nm alapterületű, 2 szoba összkom-
fortos, 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 20/9194-870
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FELSŐSZINTŰ INGAT-
LANVAGYON ÉRTÉKELÉS,
TELJESKÖRŰ, DIJTALAN

HITELÜGYINTÉZÉS
RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*GÖDÖLLŐN a Tesco mögött új parcel-
lázású, 3 egymás melletti telek
SÜRGŐSEN, OLCSÓN eladó. 
*GÖDÖLLŐN, a Kazinczy körúton 53 nm-
es, két szobás, első emeleti, felújított,
téglaépítésű, konvektoros lakás
SÜRGŐSEN eladó. Irányár: 11,9 mFt
*GÖDÖLLŐN, a Kossuth L. u. 1 sz. alatt
33 nm-es, tetőtéri, egyedi fűtésű, emelt-
szintű szerkezetkész lakás, kocsibeálló-
val SÜRGŐSEN eladó, (januári átadás).
Irányár: 11,5  mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ KÖRNYÉKÉN:
*SZADÁN gyönyörűen parkosított,
panorámás 792 nm-es telken 140 nm-es,
4 szoba+ nappalis lakóház eladó.(Hitel
átvállalható.) Irányár: 32 mFt.
*SZADÁN, 100 nm-es, 2 különbejáratú,
másfél szobás lakrészből álló, frissen
felújított ház eladó 3435 nm-es telken.
Irányár: 18,9 mFt
*SZADÁN 825 nm-es, panorámás építési
telken, 60 nm-es, 1 szobás, téliesített
hétvégi ház eladó.  Irányár: 11,5 mFt.

*BAGON 140 nm-es, 3 szobás, teljesen
felújított családi ház 935 nm-es parkosí-
tott telken eladó. Irányár: 24,5 mFt.
*ISASZEGEN 590 nm-es telken, 106 nm-
es, 3 szobás, újonnan épült, 90 %-os
készültségű lakóház eladó. Iá: 16,6 mFt.
*ZSÁMBOKON, 1080 nm-es telken 4
szobás családi ház eladó, csereként
Gödöllőn családi ház, lakás, telek
beszámítható.  Irányár: 11 mFt.
*VALKÓN 2400 nm–es parkosított
telken 80 nm-es stílusosan felújított,
parasztház melléképületekkel, pincév-
el eladó. Irányár: 17,9 mFt.
*KARTALON, 1281 nm-es telken kétsz-
intes, 150 nm-es, 5 szobás, vál-
lalkozásra alkalmas családi ház eladó
vagy kisebb gödöllői házra cserélhető.
Iá: 23 mFt. 
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*Az Antalhegyen 981 nm-es telken 133
nm lakóterületű, 2000-ben épült, nap-
pali + 4 szobás családi ház eladó.
Irányár: 35 mFt.
* A Királytelepen, csendes utcác-
skában 600 nm-es telken,( nappali+2
szoba+2 fél szoba), 106 nm-es, egysz-
intes, 2005-ben épült  családi ház
eladó. Irányár: 33 mFt
*A Kertvárosban 548 nm-es telken 2
utcára nyíló 150 nm-es lakóház,
működő üzlethelyiségekkel eladó.
Vállalkozásra kiválóan alkalmas!
Irányár: 29 mFt.

TELKEK:
* GÖDÖLLŐN, az Erdőszél utcában
770 nm-es közművesített telek 40 nm-
es faházzal eladó. 15% -os beépí-
thetőség. Iá: 8,5 mFt.
*DOMONYVÖLGYBEN 1000 nm-es
építési telkek eladók. A telek határon
patak folyik. Beépíthetőség: 30 %. Iá: :
5,8 mFt.
*IKLADON, 1300 nm-es, építési telek,
teljes közművel, érvényes építési
engedéllyel, erdő szélén, csendes
környezetben eladó. Iá: 5,8 mFt. 
*ASZÓDON, déli domboldalon 900 nm-
es, összközműves, örök panorámás
építési telek eladó.  Irányár: 7 mFt.
ÚJ LAKÁSOK:
*A Máriabesnyő Lakóparkban új
építésű lakások eladók nagy
választékban: 
*Hatlakásos társasházban (most
épülő) 51 nm-es, 2 szobás, teraszos,
földszinti lakás. Iá:16,4 mFt.
*Hatlakásos társasházban (most
épülő) 41 nm-es, 2 szobás, teraszos,
földszinti lakás. Iá:13,3 mFt.
*Hatlakásos társasházban (most
épülő) 88 nm-es, 2 szoba, nappalis,
teraszos, tetőtéri lakás. Iá: 24,8 mFt.



* 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, nap-
pali + 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 20/9194-870 
* Gödöllőn a Nagyfenyvesi részen barátságos környezetben eladó 2 laká-
sos 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 20/9194-870 
* 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. felve-
hető. Iá: 31 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870 
* 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 20/9194-870 
* 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 felújí-
tott erkélyes lakás (új - burkolatok, konyhabútor, szaniterek, radiátorok-; biz-
tonsági ajtó, riasztó, erkélyen előtetővel). Iá: 14,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRO-
DA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* 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 20/9194-870
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában III. emeleti 62 nm-es, 2 szobás (1+2xfél
szobássá alakítható) erkélyes lakás, saját ill. közös tárolóval. Iá: 12 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
* 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 20/9194-870
* 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 20/9194-870
* 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 20/9194-870
* Gödöllőn az Antalhegyi részen 860 nm-es (24 m-es utcafronttal), bel-
területi építési telek eladó. Minden közmű az utcában. Iá: 12 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870
* 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, tervra-
jzzal). 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: 20/9194-870
* Palotakerten 1 szoba összkomfort magasföldszinten, teljesen felújítva,
új bútorral kiadó. Tel: 30/9446-816, 28/414-136
* Gödöllő központjában 2 szobás, 1 emeleti, téglaépítésű, konvektoros,
alacsony rezsijű lakás házaspárnak v. diáklányoknak kiadó. (MÁV, HÉV,
busz közel) Tel: 70/383-2668
* Olcsón szoba kiadó 1 férfi részére. Tel: 30/555-6794
* 2,5 szobás lakás kiadó hosszútávra. Tel: 20/479-4650
* 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 külön álló épületben 1 szobás, étkezős, beépített konyhás,
összkomfortos lakás kertkapcsolatos garázsbeállással, szép, ren-
dezetten. Tel: 30/307-7314 jan. 1.-től.
* Kiadó tetőtéri lakás 2 szobás, külön bejárat, garázs lehetőség, kis rezsi.
Irodának, lakásnak is megfelelő. Tel: 30/307-7314
* Gödöllőn, centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes családi házban,
külön bejáratú 50 m2-es, összkomfortos bútorozott lakás kiadó (kábel Tv
+Internet). Tel: 20/914-2007
* 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
* 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
* Csendes, nyugodt környezetben Gödöllő Kossuth L. utcában 1. em. 2
szobás kényelmes, bútorozott lakás igényesnek hosszútávra is kiadó. 55
E Ft/hó +rezsi + kaució. T: 70/584-5150
* Gödöllő központjához közel családi ház januártól hosszútávra kiadó.
Bérleti díj: 60 E Ft/hó + rezsi. 1 havi kaució. Tel: 30/3017-165
* Gödöllőn a központban 2 szobás, bútorozott lakás kiadó. Bérleti díj: 55
E Ft/hó + 2 havi kaució. Tel: 20/422-2998
* Egyetemista fiúk lakótársat keresnek az egyetemtől 200 m-re fekvő
társasházi lakásba. Nyugodt környezet, jó infrastruktúra. Tel: 30/5956-
883, 70/4546-024
* Gödöllőn, Szt. János utcában kiadó egy 4. emeleti, 2 szobás, gázkon-
vektoros lakás. Tel: 30/9605-917
* Egyetemhez, Kastélyhoz, állomáshoz közeli 2 bejáratú bútorozott,
főbérlő nélküli, társbérletnek v. irodának, üzletnek alkalmas lakás részben
v. egészben kiadó. 28/418785(este)
* 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
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* Gödöllőn, Fácán soron egyetemhez, HÉV-hez, vasúthoz közel 1 szobás
földszinti lakás kiadó. Tel: 30/431-9239
* 1 szoba konyha, fürdőszoba Gödöllő – Besnyőn kiadó 60 E Ft melegen
+1 havi kaució. Érd: 28/419-456
* AZONNAL KÖLTÖZHETŐ, felújított, félig bútorozott 3. emeleti, 2 szobás
lakás kiadó HÉV, busz, vonat, egyetem közelében. 55 E Ft. + rezsi. Érd:
30/230-7740

KIADÓ
* TŰZTORONY HÁZBAN, 35 m2-es bútorozatlan lakás kiadó, 47 E Ft +
rezsi +2 havi kaució. Tel: 30/596-3556

* Könyvelői vagy ügyvédi irodának lakás kiadó Gödöllő belvárosában, a
Tűztorony-házban. Tel: 20/9123-651
* 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

SZOLGÁLTATÁS

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok
gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.: 30/851-8763.
* 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, talajc-
sapok cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása
0-24 óráig. Tel.: 70/613-5662.

* HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN
SEGÍTJÜK ÖNT. T: 06-20/411-7473 Köszönjük bizalmát!
* 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, beval-
lások készítését, havi egyszeri díjmentes kiszállással. T: 20/225-3423,
28/404-651
* KANDALLÓ ÉPÍTÉS, TERVEZÉS, KOMPLETT KIVITELEZÉS, INGYENES
HELYSZÍNI FELMÉRÉS. Ajándék tűzpiszkáló szett. Bemutatóterem: Göd,
Fő út. Tel: 20/455-8239, 20/208-3595
* Friss nyugdíjas LAKATOS MESTER sok év tapasztalatával minőségi
munkákat vállal. Tel: 70/540-1044
* Gödöllői szépségszalonba okleveles gyógymasszőr várja kedves régi és
új vendégeit. Frissítő-relaxáló masszázs; SPA méregtelenítés-állapot-
javítás; talpreflexológia, zsírégető-cellulit masszázs. T: Molnár Tímea:
30/313-6124
* Gyógylábápolás nyugdíjasoknak 900Ft-tól is. Tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastaggombás, benőtt köröm, szakszerű kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. 25 év szakmai gyakorlat. T: 20/532-7275.
* 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 
* Villanybojler tisztítás, javítás. Kisebb villany ill. vízszerelési munkákat
elvállalok. Tel: 70/528-9720
* GYÓGY MASSZÁZS! Gyógy-, frissítő svéd-, talpreflex masszázsszolgál-
tatásaimmal várom vendégeimet! Simon Csilla okl. gyógy masszőr.
Bejelentkezés: 70/333-5478

* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi kárpitos
bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: 28/486-029, 70/384-8711
* Kisgyermekes anyukák! Karácsonyi bevásárlás, ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS
GONDTALANUL! Nagy gyakorlattal rendelkező anyuka baba és gyermek-
felügyeletet vállal. Tel: 28/422-413, 20/573-9832
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* TAKARÍTÁST, bármiféle házi munkát vállalok. Tel. 28/418-204
* Megbízható brigád vállalja családi házak teljes körű kivitelezését, laká-
sok felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvi-
tolás, 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
* 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
* Újra indítom masszírozásomat, hagyományos mellett: lávaköves, lomi-
lomi, csoki, fogyasztó, vákuumos masszírozással. Várom az ön hívását!
Tel: 28/418-005, 30/502-4148 Jupál
* 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
* REDŐNY-, RELUXA-JAVÍTÁS, GURTNI-CSERE. KÖNYVET, KÉPRE-
GÉNYT, 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, szük-
ség 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 kislány-
om kíséretével vagy nélküle) vállalom. Tel.: (30) 489-4940
* SZÉPSÉGKUCKÓ Fodrászat – Kozmetika. Gödöllő, Szt. János u. 44.
FODRÁSZAT: Kaiser Judit Mesterfodrász T: 20/9810-696, KOZMETIKA:
Valentini Réka Kozmetikus T: 70/219-5529

OKTATÁS
* Művészeti szakközépiskolák, tagozatok, szakiskolák felvételijére
felkészítő rajz-, festészeti oktatást vállal festőművész művésztanár
Gödöllőn. Tel: 28/432-025, 30/967-0842
* Tanítói végzettséggel általános iskolai korrepetálást vállalok.
Dyslexiások fejlesztésében is segíthetek. Tel.: (30) 489-4940

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

* Fehér nappali bútor bársarokkal eladó (Gyulai Bútorgyár terméke). Érd:
30/747-1767
* Régi jó márkájú: ADLER, REMTOR ÍRÓGÉPEK használható állapotban
eladóak. T: 70/508-8727
* Jó minőségű, bontott gázkonvektorok, TŰZIFA eladó. Tel. 20/933-
2081, 20/9611-688
* 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
* Jó minőségű modern konyhabútor igényesnek 14 részből 50 E Ft-ért
eladó. Érd: 28/419-456
* 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 cm-es, zöld hokedlitető (1 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309
* Eladók: S méretű, új, világos bőrkosztüm (20 ezer Ft), 38-as világosbar-
na, ľ-es női átmeneti kabát (15 ezer Ft), új, fekete, L méretű női bőrdzse-
ki (12 ezer Ft), új, fekete, 42-es hosszú, női bőralj (10 ezer Ft). Tel.: (20)
358-5309
* Eladó egy 54 m2-es hasznos területű tetőteres (alapterület: 34 m2)
PÓNI típusú téliesített FAHÁZ 300.000 Ft-ért. Tel: 20/378-9455

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* FORD Tranzit lakóautó felszereléssel (9 személyes kisbusz) friss vizs-
gával 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
* Csinos, arányos testalkatú, fiatalos, negyvenes nő keresi életvidám,
jóképű, humoros párját nemcsak ünnepekre. 2101 Gödöllő, Pf: 505.
* 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 hölg-
ynek. Tel: 30/228-4096

EGYÉB
* Bükfürdőn, 2×2 hetes, örökölhető ÜDÜLÉSI JOG ELADÓ. Tel: 30/353-
0640 v. 24/484-460 (este)
* Családtagnak keresünk gödöllői parkos otthonunkba 60 év körüli,
egyedülálló, nem dohányzó, kultúrált nyugdíjas hölgyet, aki családi vál-
lalkozásunkban részt vesz. Szükséges: 1,5-2 szobás saját tulajdonú lakás.
T: 20/9330-591
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a ter-
melőtől! 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.:28/417-913
* Mézakció Gödöllőn! Export minőségű akácméz 850 Ft/kg, vegyes 600
Ft/kg, hárs-, selyemfű méz 700 Ft/kg áron. 3, 15 kg-os kiszerelésben
eladó. Tel.: 28/511-736.
* Eladó 2 db májusi születésű nőivarú KECSKEGIDA. Tel: 28/421-753
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H-P.: 9.30-17.30-ig Sz.: 9-12-ig

Kereskedelmi hirdetés felvétele: 70/3-81769-4-es telefonon.
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A TEVA-Gödöllői Röplabda Club
felnőtt együttese, a megszo-
kottól eltérően, ezúttal egy ha-
zai együttessel, az Angyalföldi
DRC gárdájával mérkőzött de-
cember 5-én. A 2007/2008-as
Magyar Ku-pában, a nyolc közé
jutásért vívott első találkozón
érvényesült a papírforma és
könnyed győzelmet arattak a lá-
nyok (3–0).

A páros mérkőzés első felvonását a
gödöllői csarnokban játszották a csa-
patok, amelyen ugyan simán nyertek
a mieink, ennek ellenére többször is
könnyelmű hibákat vétettek a höl-
gyek a találkozón. Talán a kellő kon-
centráció hiánya (elvégre jóval gyen-
gébb volt az ellen), talán a túlzott ma-
gabiztosság miatt, de Hollósy László a
mérkőzés folyamán némi túlzással
többször korholta tanítványait, mint
egy Közép-európai Liga meccsen.
A több taktikai variáció gyakorlására
hivatott találkozón a harmadik szett-
ben izzadtunk meg a legjobban és a
vendégek 12–9-re is vezettek, de az
alapos edzői fejmosás megtette ha-
tását és ezt a szettet is megnyertük,
így szett veszteség nélkül hoztuk a

találkozót. A mérkőzés pozitívuma,
hogy 10 hét után, vállműtétjét köve-
tően játéklehetőséget kapott Várhe-
gyi Anikó is. A visszavágót lapzár-
tánk után, december 12-én játszották
a csapatok, ugyancsak Gödöllőn.

Magyar Kupa nyolcaddöntő, 1.
mérkőzés:
TEVA-Gödöllői RC – Angyalföldi
DRC 3-0 (14, 15, 20)

Bizonytalan program az ün-
nepek előtt – Halasztott
meccsek

A Közép-európai Ligában szereplő

TEVA-GRC december 8-án mérkő-
zött volna idegenben a Bajnokok Li-
gájában is érdekelt horvát ZOK Rije-
ka ellen, de ez a mérkőzés a hazaiak
kérésére (horvát kupa döntőt játszott
a ZOK) február 6-án kerül majd
megrendezésre.
December 17-én talán hazai pályán is
láthatják a gödöllői nézők a TEVA
hölgyeket, hiszen Ligamérkőzése
lesz a szlovén TPV Novo Mesto

ellen. Azért bizony-
talan ez az össze-
csapás, mert a Chal-
lenge Kupában még
érdekelt szlovén csa-
pat két nappal koráb-
ban Athénban lép
pályára CEV-kupa
meccsen, így minden
bizonnyal kéri majd
a gödöllői mérkőzés
halasztását.
Az idei utolsó Kö-
zép-európai Liga
mérkőzést, a decem-

ber 23-ára kiírt Nyíregyháza elleni
„házi” rangadót egyenlőre nem fe-
nyegeti semmi veszély, így minden
bizonnyal az a meccs megrendezésre
kerül majd. Reményeink szerint a ha-
zai, 3–2-es siker tudatában, a nyírsé-
gi megyeszékhelyen is győzelmi esé-
lyekkel lép pályára csapatunk, az
előző év magyar bajnoka és kupa-
győztese otthonában. -tt-

Röplabda – Siker a Magyar Kupában

Papírforma győzelem

Bő egy hónapja, november 10-én
rendezték a Pest Megyei Úszó
Diákolimpia döntőjét Százha-
lombattán, amelyen több korosz-
tályban képviseltették magukat
városunk iskolái is.

Az öt korcsoportban rendezett döntőn
több gödöllői siker is született, valamint
azok is jól teljesítettek, akik ezúttal nem
kerültek a dobogóra. A közel 400 Pest
megyei indulóból, a városunk iskoláit
képviselők közül 32 egyéni versenyző
és hat váltó végzett a legjobb 10-ben a
különböző versenyszámokban.

Az I. korcsoportban (1999-2000-es
születésűek) a legjobb eredményt Tóth

Áron Mátyás (Hajós) ér-
te el, aki 4. lett 50 méter
háton. 
A II. korcsoportban (97-

98-asok) Józsa Balázs (Hajós) lett a leg-
jobb gödöllői, ő 4. helyen ért célba 50 m
fiú mellen, valamint a 4x50 méteres fiú
gyors váltóban a Hajós iskola csapata
szintén a 4. lett (Varga B., Tóth A., Józsa
T., Józsa B.).

A 94-95-ösöknél (III. korcsoport)
Brenyó Szabolcs (Hajós) teljesített a
legjobban. Első lett a 100 méteres fiú
gyors B kategóriában és 50 m fiú mell
B-ben, valamint tagja volt a B kategó-
riában 2. helyen végző 4x50 m fiú gyors
váltónak is (rajta kívül a csapat tagja
volt: Palkovics Á., Eperjesy B., Bakonyi
B.). Ugyan itt a Szent Imre váltója
bronzérmes lett. Jól teljesített még eb-
ben a korcsoportban a fiúknál a Törökös

Szabó Dániel (2. hely A kat., 100 m
háton,) a lányoknál a szintén Törökös
Csiki Anna (B kat, 100 m gyors, 3.
hely), a Hajósos Havjár Lilla (B kat.
100 m hát, 1. hely), a Szent Imrés
Margitházi Tímea (B kat. 50 m mell,
1. hely), valamint a B kat. 4x50 m 
gyors váltóban 2. helyen célba érő
Hajós csapat (Horváth, Havjár L., Re-
genyi B., Jásza V.).

A IV. korcsoportban (93-94) Darázs
Marcell (B kat. 100 m fiú gyors 1. hely,
Líceum), Tábik Adrián (B kat.100 m
hát, 1. hely, Hajós), Bábik Máté (B
kat.100 m hát, 3. hely, Török), Ker-
schbaum Norbert (A kat. 100 m gyors,
3. hely, Hajós), valamint a B kategó-
riában 4x50 m fiú gyors váltóban 1. he-
lyen végző Hajós csapat (Li B., Fekszi
R., Komáromi G., Tábik A.) teljesítettek
remekül. -lt-

Az akrobatikus tornászok Után-
pótlás Kupáját idén az FTC nép-
ligeti sporttelepén rendezték
meg december 1-jén. Ezt a via-
dalt felkészülési versenynek
szánták a gödöllői GSE sportolói,
akik a december 8-ai országos
bajnokságra készültek. 

A fiú négyes ezen a versenyen nem in-
dulhatott, mert egyik tagja, Kőrösi
Krisztián régebbi sérülése kiújult, míg a
vegyes páros szintén sérülés miatt le-
mondta a versenyt.
Gyermek korosztályban induló fiú
páros az első helyen végzett (Zór-
kóczy Balázs, Janocha Bence). Ugyan
ebben a korcsoporortban induló leány
hármas, Szamosi Anikó, Tóth Anita,
Oláh Luca az erős mezőnyben ne-
gyedik helyezést ért el.
Serdülő II.-ben az előbb említett sé-
rülések miatt, csak két egység képvi-
selte a GSE-t. A leány hármas (Kür-
tössy Krisztina, Oláh Csenge, Papp
Csenge) ezüsétremet szerzett, míg a
leány páros (Lochte Vanessza, Papp
Kinga) a hatodik helyet szerezte meg.
Az egyik elemnél hibát vétettek, így
lemaradtak a dobogóról.

Országos Bajnokság – Remek
Grassalkovich SE évzárás

Budapesten rendezték december 8-án a
Sportakrobatika országos bajnokságot.
A GSE akrobatáinak ez volt az évad
utolsó és egyben az év fő versenye is.
Egyesületünk három egységgel képvi-
seltethette magát a versenyen (az Ob-ra
csak egy, úgynevezett kvalifikációs
rendszer alapján juthatnak el az egysé-
gek). Valamennyi induló egységünk a
Serdülő II.–ben bizonyította felkészült-
ségét. A vegyes páros (Szamosi Attila,
Tóth Anita) nagyon érett, magabiztos,
hibátlan gyakorlatokat mutatott be, így
ezúttal is a mezőny fölé emelkedtek. En-
nek megfelelően aranyéremmel jutal-
mazták teljesítményüket. 
A leány hármas (Kürtössy Krisztina,
Oláh Csenge, Papp Csenge) az előkelő
második helyen végzett. Leány páro-
sunk (Lochte Vanessza, Papp Kinga) a
nagyon kiegyensúlyozott és erős me-
zőnyben a hatodik helyezést érte el. 
A férfi négyesünk ezen a versenyen sem
indulhatott, mert Kőrösi Krisztián ko-
rábbi sérülése sajnálatos módon még
nem jött rendbe. -KJ-
Jelentkezni lehet.: 06/209-511-072.

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

egyetemi sportcsarnokban. A szervezők a felnőtt férfi teremlabadarúgó tornán be-
folyó bevételt a Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó szakosztályának 

ajánlották fel, ezzel segítve a gyerekeket.
A jótékonysági torna időpontja:

2007. 12. 27., SZIE sportcsarnok, 9–19 óráig.
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak az eseményre!

Óriási sikert aratott a teltházas
Papp László Sportarénában a de-
cember 7. és 9. között rendezett
Lovas Világkupa. Ezen a hétvé-
gén rendeztek hazánkban elő-
ször ilyen jellegű eseményt. A vi-
lág legjobb díjugratói, fogathaj-
tói, díjlovasai versenyeztek nem
csak a díjakért, hanem a nézők
kegyeiért is. 

A szombati és vasárnapi fogathajtó ver-
senyen olyan világsztárok mutatták be
tudásukat, mint az aktuális világbajnok
belga Felix Brasseur, a világranglista-
vezető ausztrál Exell Boyd és a hatszo-
ros vb-győztes Lázár Zoltán, vagy a hol-
land Ijsbrand Chardon, aki végül első
helyen végzett. Persze, az ő szereplésé-
nek is van magyar vonatkozása, hiszen
fogatát Dobrovicz József lipicai lovai
húzták. A szombati fogathajtást követő-
en a világhírű akrobata-mutatványairól
ismert Rippel-fivérek tartották tűzben a
közönséget és elképesztő „világcsúcsot“
állítottak fel. A rekord során a Lázár Zol-
tán fogatára épített speciális emelvényen

Rippel Viktor
1:08 percig tar-
totta magasban
Ferenc testvérét.
Vasárnap kettős
magyar siker
született a Bá-
bolna Takar-
mány Díjugrató
Kupában. A ma-
gyar színekben
versenyző Jamie
Wingrave, Rep-
lay nevű lovával
most is óramű
pontossággal,
l endü le t e sen
vette az akadályokat, így nem is volt
képes legyőzni őt senki. Hugyecz Ma-
riann sem izgult Cash nyergében, de
ő inkább a biztosra ment, nem kap-
kodott, így a másik magyar versenyző
mellett állhatott harmadikként a do-
bogóra. 
A versenyek között is igen színvona-
las show műsorokkal kötötték le a né-
zőket. Vasárnap sztár fogathajtó ver-
seny következett. Na de legjobbjaink,
Lázár Vilmos és Lázár Zoltán most
„csak” segédhajtói szerepet töltöttek
be. Finom, szinte „észrevétlen” moz-
dulatokkal segítették hajtóikat, hol a

hajtásban, hol az akadályok helyes
sorrendjének betartásában. Vörös
Zsuzsa és Lázár Vilmos fogata bizo-
nyult a legjobbnak. A hölgy félelem
nélkül, bátran csapott a lovak közé, és
verte meg társait. Fábry Sándor ügető
amatőrhajtó sem maradt szégyenben.
De versenybe szállt még Sasvári Sán-
dor, Koncz Gábor, Kőbán Rita és
Demjén Ferenc is, aki vasárnap este a
Világkupa zárásaként elénekelte lo-
vas himnuszát. Ha minden igaz jövő
decemberben ismét megtelhet lovak-
kal a Papp László Sportaréna a II. Lo-
vas Világkupán.

Pest Megyei Úszó diákolimpia

14 dobogós hely

Lovas Világkupa

Óriási siker

MEGHÍVÓ – VÍVÁS

A Magyar Vívó szövetség, Gödöllő Város Önkormányzata, a Gödöllői
EAC Vívószakosztálya, a Pest Megyei Vívószövetség, valamint a Gödöllői

Bocskai SE tisztelettel meghívja Önt a

TIPPMIX Felnőtt Magyar Bajnokság
Egyéni és csapatversenyeire, amelyeket

2007. december 14-15-16-án
rendeznek Gödöllőn

A verseny helyszínei:
Szent István Egyetem Sportcsarnoka

Premontrei Szent Norbert Gimnázium
Hajós Alfréd Általános Iskola

A TIPPMIX Magyar Bajnokság fő támogatói:
Szerencsejáték Zrt., GÉV Huniber Kft., Raab Karcher Zrt., Magyar Vívó
Szövetség, Gödöllő Város Önkormányzata, Pest Megyei Vívószövetség

Sportakrobatika – IX. Utánpótlás Kupa

Jól szerepelt a foghíjas GSE

Kispályás foci – Jótékonysági torna a két
ünnep között - foci az utánpótlásért

A bajnokság 9. fordulójában, a játéknap
előtt listavezető Szentes csapatához lá-
togatott városunk futsal csapata, a Me-
gatherm-Gödöllői SK és nyerni tudott
az első sor remek játékának, valamint
Tóth Gyula parádés védéseinek köszön-
hetően 5–2-re.

A mieink fél órás késése miatt némi
csúszással kezdődött a találkozó, de ez
inkább a hazai csapatot zavarta meg. Az
első félidőben a Tóth, Szente, Takó,
Baranyai, Berkes első sor oktatta ellen-
felét, ennek köszönhetően 3–1-re elhúz-
tunk. A folytatásban ugyan mindent
megtettek a hazaiak a szépítésért, de
csak újabb egy gólra futotta az erejük-
ből, míg Kis János remekül játszó csa-
pata még kettőször beköszönt, így ma-

gabiztos győzelmet artava, már a 4. he-
lyen áll a bajnokságban, sőt egy mérkő-
zéssel kevesebbet játszott, mint riválisai.
Futsal NB I., 9. forduló
Szentes – Megatherm-Gödöllői SK 2–5
(1–3)
Gólszerzők: Szente T. (2), Baranyai P.,
Takó Cs., Berkes L.
A forduló eredményei: Szeged – Csö-
mör 3–4; Aramis – Fortuna 10–1; FTC –
Cső-Montage 3–5; EMT Győr – Mezei
Vill 2–4; Újbuda – Arrabona 4–4.
Az élmezőny: 1. Mezei Vill FC 21 p.,
2. Szentes 21 p… 4. Megatherm-GSK
17 p.
Következik: 10. forduló: december 17.,
hétfő, 20.45: Megatherm-Gödöllői SK –
Aramis (SZIE sportcsarnok) -tl-

Futsal NB I. – Idegenben oktatott a Gödöllő

Egysoros gálaelőadás

Vörös Zsuzsa és Lázár Vilmos
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Beküldési határidő: december 20.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte: Mélykúti Csabáné, Palotakert 8., Mezricky László,
Kossuth Lajos u. 37.

A Trafo Club belépőjét nyerte: Bánkuti Noémi, Batthyány út 136.,
Lapu Tamás, Palotakert 1.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte: Koltai Lászlóné, Batthyány út 90., Kóczián Ferencné, Kert
u. 7.


