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Május 2-án felavatják a Világbéke-gongot

Befizetés: helyben

Megnyitott

Gödöllőé a megtiszteltetés
Mind a mai napig sokan emlékeznek arra, amikor 2002. október 12-én, az Indonéziához
tartozó Bali szigetén, a közkedvelt turistaparadicsomban iszlám szélsőségesek három
bombát robbantottak fel egy
terrortámadásban, amely 202
embert ölt meg – köztük 164
külföldit –, további 209-et megsebesített. Az ezt követően
megalakult az Indonéz Világbéke Bizottság, mely a Föld békeszerető nemzeteinek adományozza a Világbéke-gong
egyik példányát – idén Magyarország is megkapja, melyet
május 2-án avatnak fel Gödöllőn.
A Világbéke-gongot először 2002. december 31-én éjfélkor kondította meg
Indonézia elnöke és alelnöke, hogy a
Föld népei ne feledjék soha, mi történt
Balin. A Világbéke-gongnak azóta
több példányát a világ különböző
pontjain felállították. Az első külföldön felállított gongot 2004. augusztus
20-án avatták fel a kínai Santungban.
Az emlékműállítást a kínai kormány,
valamint az UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális
Szakosított Szervezete kezdemé-

nyezte. Azóta például
az indiai Újdelhiben,
Mahatma
Gandhi
meggyilkolásának
helyszínén is felállítottak egy Világbékegongot…
Tavaly augusztusban a Magyar Köztársaság külügyminisztériuma arról küldött értesítést, hogy a Világbéke Bizottság hazánknak adományozza a Világbéke-gong
egy példányát. Mivel
Gödöllő az utóbbi
években intenzív kapcsolatot ápol Indonéziával; 2005-ben elsőként szerveztünk segélykoncertet a 2004
karácsonyi cunami áldozatainak megsegítésére, illetve jelenleg
az indonéziai Bogor városával testvérvárosi kapcsolat megkötését készítjük
elő, talán ennek is köszönhető, hogy
az indonéz nagykövet szándéka szerint a Világbéke-gong Gödöllő központjában kerül felállításra. A tervek
szerint az ünnepélyes eseményen Sólyom László köztársasági elnök is

Jó hír a Polgármesteri Hivatalban ügyeiket intézőknek,
hogy ismét van lehetőség
helybeni pénzbefizetésre az
intézményben működő okmányirodában.

méter átmérőjű gong Djuyoto Suntani
alkotása, melynek eredetije a Jáva szigetén lévő Béke-hegyen található. A
korong peremén a Föld országainak
zászlajai, beljebb a fő világvallások
szimbólumai láthatóak, középen pedig a Földgolyó található.

Mint arról néhány hete beszámoltunk, sikerült megállapodást kötni a
Polgármesteri Hivatal és a Magyar
Posta Zrt. között, amelynek eredményeként ismét megnyitott a „kisposta“ az okmányirodában. Az elmúlt esztendőben sokak bosszúságára zárta be az itt található kirendeltségét a posta, ami jelentősen
megnehezítette a helybeni ügyintézést.
Az újonnan megnyitott egység az
okmányiroda nyitvatartási idejében
működik, ott csak a pénz befizetésére, és illetékbélyeg vásárlásra van
lehetőség.

(a.t.)

(k.j.)

A Világbéke-gong egyik példánya

részt vesz. Ezzel egyébként csak
olyan településeket tüntetnek ki, amelyek jó példával járnak elöl a békés
egymás mellett élés, a tolerancia, és a
segítőkészség területén.
Európában rajtunk kívül csak két
ország kapta meg ezt a 150 kilós,
bronzból készült szakrális tárgyat. A 2
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Közélet

Továbbra is kell csúszásmentesíteni

Rendőrségi hírek

Fontos a balesetveszély elhárítása Balesetek
Az elmúlt napok időjárása folyamatosan próbára tette mind
a gépkocsival közlekedőket
mind a gyalogosokat. Az utakat és a járdákat folyamatosan
takarították, csúszásmentesítésre a hajnali fagyok páralecsapódások miatt továbbra is
szükség volt. Az enyhülés sem
oldott meg minden problémát,
az olvadással a háztetőkről lezúdúló hó, és az ereszekről,
csatornákról leeső jégcsapok
okoztak több helyen balesetveszélyt.
Folyamatosan szükség volt a hajnali
csúszásmentesítésre az elmúlt napokban is, ezt elsősorban a tömegközlekedési és fő közlekedési útvonalakon
végezték a VÜSZI Kht. munkatársai.
Több panasz is érkezett az elmúlt
héten az önkormányzathoz és a
VÜSZI-hez a a járdák hóeltakarításával és csúszásmentesítésével kapcsolatban. Sajnos, még mindig sokan
nem tudják, hogy a kertes övezetben
erről az ingatlanok tulajdonosainak, a
lakótelepeken a közösképviselőknek,
az üzletek előtti szakaszokon pedig az
üzletek tulajdonosainak kell gondoskodni. Az ő feladatuk megoldani azt
is, ne alakuljon ki balesetveszélyes
helyzet a háztetőről az olvadás miatt
lezúduló hó, és a lezuhanó jégcsapok
miatt.
Mivel az időjárás enyhébbre fordult, a VÜSZI megkezdte a sérült útfelületek javítását. Kátyúztak a Testvérvárosok útján, a Tessedik, a Mátyás király, a Haraszti és a Blaháné
úton, valamint az Arany János és a
Szőlő utcában. A munkát elsősorban a
balesetveszély megszünetése teszi

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

A Dózsa György úton...

sürgőssé, így azt ideiglenes megoldásként hidegaszfalttal végzik.
A szakemberek számítanak a lakosság segítségére is, s kérik, hogy ha
kátyút észlelnek, arról tegyenek bejelentést a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési irodáján, vagy a VÜSZInél, munkaidőben a 28/529-195-ös
vagy a 28/420-773-as, az azt követő
időben pedig a 28/410-988-as telefonszámon.
Sajnos azonban az úthibák kijavítása nem minden esetben megoldható
így. Gödöllőn ugyanis, több olyan út
vezet át, amely nem a város kezelésében van. A Dózsa György út, a Köztársaság út, az Isaszegi út, a 3-as főút,
(Szabadság út), Ady
Endre sétány (az Isaszegi és Állomás út
közötti szakasza) az
Állomás út, a Rét utca,
a Blaháné út (a Rét u. Hársfa u. közötti szakasza), a Hársfa utca
egyik szakasza, vala-

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

mint a Hegy utca a Magyar Közút
Kht. kezelésében van, így azokon
mind a csúszásmentesítésről, mind a
kátyúk kijavításáról a Magyar Közút
Kht. kötelessége gondoskodni.
A legtöbb panasz a Dózsa György
úton kialakult kátyúk, útfelgyűrődések miatt érkezik a VÜSZI-hez és a
Polgármesteri Hivatalhoz. Az út rendkívül rossz állapota miatt a város vezetése már nem egy alkalommal felszólította a Magyar Közút Kht-t, oldja meg a rendkívül balesetveszélyes
helyezetet. Legutóbb e hét elején forfult dr. Gémesi György polgármester
a kht. veztéséhez az áldatlan állapotok mielőbbi rendezése érdekében.

Gépkocsiból lopott egy ismeretlen személy: 2008. január 11-én a kora délutáni
órákban az M3-as autópálya mellett lévő üzlet parkolójában, egy gödöllői férfi
nyitva hagyta a személyautóját, ezt
használta ki egy „szemfüles“ elkövető,
aki az anyósülésről ellopott egy autóstáskát, benne személyes iratok és készpénz volt. Az ilyen esetben, bár az anyagi kár nem túl jelentős, az okmányok
pótlása nem kevés utánajárásba, és persze pénzbe is kerül.
Gödöllőn, az egyetem kollégiumi
parkolójában állt egy lezárt állapotú
Ford Ranger melynek bal hátsó ablakát
betörte egy ismeretlen személy, vagy
személyek és elloptak egy bőröndöt és
egy laptopot a személygépkocsiból. A
bűncselekménnyel okozott kár: 120.000
Ft, rongálással: 50.000 Ft.
Anyagi káros közlekedési baleset történt Gödöllőn, az Állomás úton. Valkó
irányában a HÉV-végállomáshoz érve
egy gödöllői nő az általa vezetett Volks-

Rendőrségi felhívás
A Gödöllői Rendőrkapitányság Felderítő Osztálya nyomozást folytat nagyobb értékre
elkövetett csalás
bűntett megalapozott gyanúja miatt
ismeretlen tettes ellen.
2008. január 4-én a
déli órákban egy veresegyházi autókölcsönzőből egy ezidáig
ismeretlen
személyazonosságú
férfi öt napra bérbe
vett egy Volkswagen
Golf típusú személygépkocsit. A férfi a kölcsönzéskor egy Kovács Károly nevére kiállított személyi igazolvánnyal és vezetői engedéllyel igazolta magát. A bérlő személy megegyezett a
mellékelt személyi igazolványban és a vezetői
engedélyben szereplő fotón látható férfivel. A
benyújtott okmányokról megállapítást nyert,
hogy más nevére voltak kiállítva, valamint a
személyi igazolványt ellopták, ezért országos
körözés lett kibocsátva, a vezetői engedélyt
pedig bevonták, mivel a benne szereplő adatok
hibásak voltak.
Kérjük, hogy aki felismeri a képeken látható
középkorú férfit, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik,
hívja a Gödöllői Rendőrkapitányságot a 28/514655 telefonszámon, vagy a 112-es, 107-es

Sertéstartók figyelmébe!
Pest Megye M3-as autópályától északra eső részét – kilőtt
vaddisznóban megállapított klasszikus sertéspestis betegsége miatt – fertőzött területté nyilvánította és megfigyelési zóna létesítését rendelte el a Fővárosi és Pest Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal.
A járvány terjedésének megakadályozása és a házi sertések fertőzésének elkerülése érdekében a sertéstartást a gazdák kötelesek az önkormányzatnál (Gödöllő, Szabadság tér 7., tel.: 28/529-143), illetve a kerületi főállatorvosnál (Gödöllő, Kotlán
Sándor u. 3., tel.: 28/512-465) bejelenteni.
A gazdaságokba sertés behozni, vagy onnan kivinni tilos. A sertéseket zártan kell
tartani és meg kell akadályozni, hogy vaddisznókkal érintkezzenek. Magánfogyasztásra sertést levágni csak előzetes, kedvező eredményű állatorvosi vizsgálat után
lehet, ezért a vágást 2 nappal előtte a kerületi főállatorvosnál be kell jelenteni.
Betegség tüneteit (láz, étvágytalanság, végtagok gyengesége) mutató sertéseket
és az esetleges elhullásokat azonnal jelenteni kell a kerületi főállatorvosnak.
Amennyiben háznál vaddisznót tart vagy ilyenről van tudomása azt azonnal jelezze
a kerületi főállatorvosnak!
Polgármesteri Hivatal,
Lakosságszolgálati Iroda

wagen Golf típusú személygépkocsival
ki akart kerülni egy lassan haladó járművet. Eközben nekiütközött a szemben szabályosan haladó Peugeot-nak.
Személyi sérülés nem történt, de a keletkezett anyagi kár jelentős.
Szerencsére szintén csak anyagi kár
keletkezett abban a balesetben, amely figyelmetlen vezetésből eredt. Január 12én Gödöllőn, a Bihari utcában tolatott
egy Ford Mondeo, melynek során nekiütközött a mögötte álló személyautó elejének. A figyelmetlenségből 300.000 Ft
anyagi kár keletkezett.
Gödöllő térségében is több közúti
baleset is történt a közelmúltban. A jeges útviszonyok miatt Dány-Szentkirálynál az árokba hajtott egy autóbusz.
Egy 45 éves nő súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Tura és Hatvan között egy Mercedes nekiütközött egy betongyámnak, az autó utasai könnyebb
sérüléseket szenvedtek. Kistarcsán a
Hunyadi u. 4. szám előtt egy Chrysler az
útpadkán beletolatott egy Peugeot-ba. A
rendőrség szemtanúkat keres. Aki látta a
balesetet, kérik, jelentkezzen a kistarcsai
rendőrörsön, vagy jelentkezzen a 107-es
vagy 112-es telefonszámon.
rendőrségi hívószámok valamelyikét, illetve névtelensége megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80/555-111-es telefonszámot!

Felhívás

Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy január
10-től február 10-ig kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal Lakossági Irodáján, a Dózsa
György út - Thegze L. u. - Berente I. u. - Röges u. Kazinczy u. - Szilhát mellékág - 1114/1 hrsz. által
határolt terület Szabályozási Tervének módosítása. A kifüggesztés ideje alatt a tervvel kapcsolatos
észrevételeiket a helyszínen megtehetik.
Az ehhez kapcsolódó

LAKOSSÁGI FÓRUM
2008. február 6-án 17.30 órakor lesz a
Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében.

Gödöllői Szolgálat:
ismét az interneten
2008-tól egy apró újítással szolgálunk
kedves Olvasóinknak. A Gödöllői Szolgálat
anyagai újra olvashatóak az interneten. A
lehetőségeinkhez mérten igyekszünk
azoknak a kedvében járni, akik a világhálón szeretnék elérni hetilapunkat.
Egyelőre PDF formátumban érhető el,
amit a http://gszolga.extra.hu címen lehet letölteni.
A szerkesztőség
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Közélet

Nő az influenzaszerű megbetegedések száma

Szavazzanak nemmel a képviselők

Gödöllőn még nincs járvány

Gyűlnek az aláírások

Országszerte folyamatosan
nő az influenzaszerű megbetegedések száma, de járványról még sehol, így Gödöllőn sem beszélhetünk. Erről
tájékoztatta lapunkat dr. Vörös József, kistérségi tisztifőorvos.

Mint arról január 10-ei lapunkban beszámoltunk, levélben
fordult hatvankét közéleti szereplő a magyar választópolgárokhoz, arra kérve őket, hogy
keressék fel képviselőiket és
hozzák tudomásukra, hogy a
magyar társadalom elutasítja
az egészségbiztosítás üzleti
alapokra helyezését.

Az influenza figyelését minden esztendőben a 40. héttől, a következő
év 20. hetéig végzik. A városunkban
működő Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálatához Gödöllőről, Veresegyházról és Aszódról, mintegy húsz egészségügyi
szolgáltatótól érkezik heti rendszerességgel a jelentés a betegforgalomról, s ezen belül korcsoportonként jelzik az influenzaszerű megbetegedéseket. Ezek száma karácsony előtt megszaporodott, ezt követően stagnált, jelenleg pedig enyhe növekedés tapasztalható.
A jelentés szerint míg az elmúlt év
48-49. hetében 17-18 megbetegedésről érkezett jelentés, addig
2008. 1. és 2. hetében 75 – 80 között
volt a megbetegedések száma. Gödöllőn három egészségügyi szolgáltató jelenti folyamatosan az adatokat az ÁNTSZ-nek. Mint azt dr. Vörös József elmondta, az influenzaszerű megbetegedések drasztikus
megemelkedésére január végén,
február elején számítanak. Felhívta
a figyelmet arra, még most sem késő megtenni a megelőző lépéseket,
hiszen aki beoltatja magát influenza
ellen, annál tizennégy nap alatt

Többféle oltóanyagot tárolnak a patikákban

alakul ki a teljes védettség. Az
ÁNTSZ a napokban körlevelet bocsátott ki a polgármesterek és a háziorvosok részére, amelyben azt
kérte, hívják fel a lakosság figyelmét az oltás szükségességére, mert
az influenza egy súlyos megbetegedés, ami számtalan szövődménnyel járhat, s ahogy nő a beoltottak
száma, úgy csökken a járvány terjedésének lehetősége.
Gödöllőn jelenleg elegendő oltóanyag áll rendelkezésre. Városunkban körzetenként 100-300 közötti
influenza elleni védőoltást vittek el,
de ennek, a jelenlegi adatok szerint
csak körülbelül a felét használták
fel azok között, akik ingyenes védőoltásra jogosultak. Ebbe a kategóriába tartoznak a 60 év felettiek,

a különböző krónikus megbetegedésben szenvedők, valamint néhány
foglalkozási csoport: egészségügyi,
oktatási-nevelési-, szociális intézmények dolgozói, a rendvédelmi
szerveknél és a közlekedésben dolgozók, valamint egyes baromfitenyésztő- és feldolgozó munkahelyek dolgozói. Az oltás azok számára is hozzáférhető, akik azt nem
ingyenesen kapják, nekik körülbelül
1000 forintot kell fizetni érte.
Mint azt megtudtuk, az elmúlt hétig
hazánkban összesen tizenhét mintából mutattak ki influenza kórokozót, tizenhat esetben influenza A, illetve egynél a B kórokozó jelenlétét
igazolták. Az oltóanyag mindkettő
antigénjét tartalmazza.
Kép és szöveg: -bj-

Versenyben a hallgatókért, a minőségért

Új dékánok az egyetemen
Pályázati folyamat eredményeként január elsejétől új dékánok vezetik a Szent István
Egyetem két karát. A Gépészmérnöki Karon (GÉK) Szabó
István egyetemi docens, a
Mechanika és Géptani Intézet
igazgatója, a Mezőgazdaságés Környezettudományi Karon
Csányi Sándor egyetemi tanár,
a Vadvilág Megőrzési Intézet
igazgatója vette át a stafétabotot Beke János és Dimény Judit professzoroktól, akik két
cikluson keresztül vezették a
fakultásokat.
Szabó István, a kar közössége előtt kifejtette, arra törekszik, hogy megnyerjék a legjobb középiskolásokat:
tanuljanak gépészmérnököknek! E
gondolat jegyében nyújtott át laptopot
a legjobb elsősök képviselőjének. A
GÉK ugyanis egyedülálló támogatási
programot hívott létre a 2007/2008-as
tanévtől tanulmányaikat a karon megkezdő legtehetségesebb diákok számára. A legmagasabb pontszámmal
államilag támogatott képzési formában bármely alapszakra felvételt nyert
50 hallgatónak hordozható személyi

számítógépet adnak tanulmányaik teljes idejére.
A kutatásban a kar tudományos
karakterének
markánsabb meghatározását tartja szükségesnek,
a társadalmi kapcsolatokban pedig együttműködést a műszaki felsőoktatással, a gazdasági élet
szereplőivel.
Csányi Sándor 25 éve
dolgozik a gödöllői egyetemen. Mint fogalmazott,
jövőképét az MKK múltja határozza meg, amiből az a jogos
elvárás fakad, hogy a kar a maga kategóriájában az első legyen az ország-

Négyszámjegyű is lehet

Ismét drágul a benzin
A szakértők számításai szerint
tovább emelkedik az üzemanyagok ára a következő hónapokban. A drágulás egy év alatt
ötven forint volt, a múlt héten
újabb emelés következett be.
Míg tavaly év elején 250 forint körül
voltak az üzemanyagárak, azóta lassan, de biztosan emelkedtek. Nyáron
a benziné megközelítette a 290 forintot, ősz végére pedig bekövetkezett

az, amitől a dízeles autók tulajdonosai
tartottak, a gázolaj ára beérte a benzinét, majd le is hagyta. A legpesszimistább jóslatok szerint egy-másfél
éven belül akár ezer forint is lehet egy
liter üzemanyag ára.
Magyarországon naponta több
mint 2 milliárdért tankolnak az emberek. Egyes számítások szerint ma az
autósok havi keresetüknek 5-10 százalékát költik benzinre.
Aki ma Gödöllőn tankol, bár több kút

ban. Ehhez adottak a kiválóan
képzett oktatók és a tehetséges hallgatók. A sikeres beiskolázások azt mutatják, hogy
rendre a legjobb hallgatók választották az MKK-t. Jó cél
érdekében csak keményen érdemes dolgozni, hangsúlyozta. Igyekszik mindent megtenni azért, hogy a fiatal oktatók is megbecsülést élvezzenek és akár 42 évesen (ennyi
a kar oktatóinak átlagéletkora) elnyerhessék az egyetemi
tanári címet. Amikor a jó hagyományok folytatására és a
következetességre buzdított,
követendő példaként Szent

A hatvankét közéleti személyiség nyilatkozatában rámutat: az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény
elfogadásának módszere alkotmányos
válsághoz vezetett. Az aláírók kérik a
választópolgárokat, hogy keressék fel
képviselőiket és hozzák tudomásukra,
hogy a magyar társadalom elutasítja
az egészségbiztosítás üzleti alapokra
helyezését
„Követeljék, hogy szavazzanak
nemmel, ha a törvény ismét napirendre kerül. Adjanak időt széles körű társadalmi egyeztetésen alapuló, szak-

Január elsejétől már büntetésre számíthatnak az egészségügyi intézmények, ha
olyasvalakit látnak el, aki arra nem jogosult. Bár az elmúlt évben már folyamatosan felkészültek az érintettek az új feladatra és az ellenőrzésre, kíváncsiak voltunk, a Tormay Károly Egészségügyi Központban, hogyan
sikerült megbírkózni az új feladattal.
Mint azt dr. Szabadfalvi András, az
intézmény főigazgatója elmondta,
a múlt évben korszerűsített számítástechnikai rendszer megfelel az új
elvárásnak. Az egészségügyi központ
2007-ben ugyanis kialakította azt az
informatikai rendszert, amely az intézmény mind az öt telephelyét összekapcsolja, s amely a folyamatos fejlesztések mellett többek között arra is
alkalmas, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyilvántartása
alapján ki tudja szűrni a nem biztosított betegeket.
Az elmúlt két hét során még senkit

„…Újabb teher a többi mellé. Most
már mi vesszük meg a férjemmel a
bérletet édesanyámnak is és az
anyósomnak is, mert ők ezt már nem
tudják kifizetni. (Nem mintha nekünk
nem kellene másra a pénz.) …“
Vassné

Kép és szöveg: -it-

hol megközelíti , de van olyan benzinfajta is, aminek az ára már elhagyta a
300 forintot.

-bj-

Naprakész a rendszer

– Ön mit szól ahhoz, hogy a nyugdíjasoknak a 2007-es évhez képest
tízszeresét kell fizetni a BKV kiegészítő bérletért?

közül is választhat, nagyjából ugyanazokkal az árakkal találkozik. A 95-ös
benzin és a dízel üzemanyag minden-

Az aláírók között van többek Czakó Gábor író, Dárday István filmrendező, Fábry Sándor humorista, Hegedüs Zsuzsa szociológus, Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke,
Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság
volt elnöke, Makovecz Imre építész,
valamint több polgármester és országgyűlési képviselő.
Az aláírók között több gödöllői is
található, így dr. Gémesi György polgármester, Ángyán József országgyűlési képviselő, Ö. Kovács József történész, valamint dr. Márai Géza egyetemi tanár.
Az elmúlt héten több gödöllői civil
szervezet is csatlakozott a felhíváshoz, s aláírásgyűjtést kezdtek, amelyben a törvény visszavonását követelik.

Eddig még senkit nem kellett elküldeni

A hét kérdése

István és Széchenyi István munkásságát említette.

mailag megalapozott reformkoncepció kidolgozására. Támogassák a törvény visszavonására irányuló kezdeményezéseket!” – áll a felhívásban.

„Nem lennék meglepve, ha néhány év múlva először ritkítanák,
azután megszüntetnék a járatokat
arra hivatkozva, hogy nincsenek kihasználva. Én sem utazom már
HÉV-vel. Ha itt a városban megyek
valahová, inkább gyalogolok, ha
meg Pestre kell menni, inkább vonattal megyek, mert az kényelmesebb…“
Tóth Gabi
„…Felháborítónak tartom ezt az
egészet. Csoda, hogy a diákok kedvezményét nem vonták meg. Most
azokkal bántak el, akik egyébként
tisztességesen megveszik a bérletet.
Érdekes, ha belegondolok, még

sem kellett elküldeni azért, mert nem
volt ellátásra jogosult, tájékoztatta lapunkat dr. Szabadfalvi András, s egyben felhívta a figyelmet arra is, hogy
a sürgősségi ellátás továbbra is mindenkinek jár.
Ez az új rendszer tette lehetővé, a
szintén január elsejétől kötelező „számlaadást” is, amit azzal a céllal vezettek
be, hogy a betegek tisztában legyenek
azzal, hogy mennyibe került az általuk
igénybe vett orvosi ellátás.
-jbsosem láttam nyugdíjas bliccelőt…“
Kiss Tamásné
„…Nagyon ritkán utazom Pestre,
ezért nem veszek bérletet. De a múltkor már azon is meglepődtem, hogy
a jegyért mennyit kellett fizetnem.
Elfogadja az ember, hogy emelik az
árat, de akkor javuljon a szolgáltatás minősége is! Erről pedig szó
sincs…”
S.K.
„Nem kell csodálkozni azon, hogy
ha ennyibe kerül az utazás, az emberek nem BKV-val utaznak. Ez senkit
nem ösztönöz arra, hogy letegye az
autót. Majd még nagyobb lesz a dugó a fővárosba bevezető utakon…“
T.M.
„Mindig is tudtuk, hogy azok, akik
nem a fővárosban laknak másodrendű állampolgárok. Annyira, hogy
jobb ha oda sem mennek. Ezt a legegyszerűbben úgy lehet megakadályozni, hogy az egekig emeljük az
útiköltséget…”
F. Lajos
A hét kérdése:
– Önnel előfordult már, hogy
csalók áldozata lett?
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Gödöllői portrék – Beszélgetés Iglói Évával, a Gödöllő Táncegyüttes vezetőjével

15 éves évfordulóra készülnek táncosaink
Az ünnepi rendezvények, fesztiválok állandó résztvevője a
Gödöllő Táncegyüttes. Éves
munkájukat bemutató gálaműsorukat minden évben óriási
érdeklődés kíséri, jegyet szerezni rá szinte a csodával
egyenlő, nem véletlen, hogy az
elmúlt esztendőben már két
előadást tartottak az ünnepi
programból. Az idei esztendő
kiemelten jelentős az együttes
életében, hiszen fennállásának
tizenötödik évfordulóját ünnepli.
Iglói Éva, aki immáron másfél évtizede áll az együttes élén, már az ünnepi programot állítja össze, hiszen az
idei esztendőben rendhagyó, két napon át tartó, kiállítással egybekötött
rendezvénnyel ünnepelnek a gödöllői
táncosok.
– 1992 novemberében alakult meg
az együttes – eleveníti fel a kezdeteket Iglói Éva – akkor még csak alsós
gyermekcsoportot hoztunk létre, s
egy év kellett ahhoz, hogy felsős csoportot alakíthassunk ki. Ma már hét
korosztállyal foglalkozunk: a két óvódás csoportot Benedek Krisztina vezeti, az I. előképzősők Mosóczi Líviához, a II. előképzősök Hajdu Zsuzsannához tartoznak, a kiskamaszok, az
ifjúsági és a felnőtt csoportot pedig
Tóth Judit és Széphalmi Zoltán vezeti.
– Van olyan tagja az együttesnek,
aki a kezdetektől fogva itt táncol?
– Az alapítók közül már csak Tóth
Katinka dolgozik velünk, de vannak

olyan régi tagjaink mint Rácz Emília,
aki 1995-től, valamint Kósa Mandula
és Papp Gergő, akik 1997-től táncolnak a jelenleg 260 fős együttesben.
– Sok gyerek ismerkedett meg itt
a népi kultúrával, ha jól tudjuk,
közülük többen is ennek ápolását
választották hivatásul.

– A tanítványaim közül Hajdu Zsuzsával, Mosóczi Líviával, Széphalmi
Zoltánnal és Tóth Judittal már egy korábban megkezdett munkát folytattunk itt Gödöllőn. Azok közül, akik
már „gödöllői nevelések”, feltétlenül
meg kell említeni Jakubek Tibort, aki
1998-ban az első „Bokrétás táncosunk” volt, s ma néprajzosként dolgozik, Tóth Gabriellát, aki sokáig a Budapest Táncegyüttesben táncolt, valamint Kelemen-Csíki Melindát, Tóth

Katinkát és Moussa Ahmedet, akik ma
már néptáncot is oktatnak.
– Az együttes számtalan díjat
tudhat magáénak. Nem igazán emlékszünk olyan fesztiválra, amiről
díj nélkül tértek haza…
– Ott vagyunk valamennyi Néptánc
Antológián, s nagy öröm a számunk-

ra, hogy ezeken mindig a legjobbak
között szerepelünk. A számos szakmai díj mellett azonban a Gödöllő Városért Díjra vagyunk a legbüszkébbek, amit 1998-ban – nem sokkal a
megalapítása után – kaptunk meg, az
elmúlt évek elismerései közül pedig
arra, hogy megkaptuk a kiváló minősítést, valamint néhány hónapja a
Nagykállói Fesztivál- ez egy rendkívül fontos megmérettetés – nívódíját.
Ez nagyrészt Széphalmi Zoltán és

Tóth Judit kimagasló szakmai munkájának köszönhető.
– Az elmúlt években nem csak az
együttes munkáját ismerték el, Ön
is magas kitüntetéseket vehetett át.
A gödöllői időszak alatt az Örökség
Gyermek Népművészeti Egyesülettől megkapta az Alkotói Díjat, valamint a Köztársasági elnök Arany
emlékplakettjét. Munkáját legutóbb 2002-ben ismerték el, amikor
megkapta a Pest megyéért kitüntetést. Ezek az elismerések mennyire
tükrözik a népzene, a néptánc társadalmi elismertségét?
– Sajnos, az elmúlt tizenöt évben
nem éppen pozitívan változott a társadalomnak a hozzáállása. Míg régebben elvárt dolog volt a népi kultúra támogatása, mára ez megszűnt. Ráadásul ezen a területen nem tülekednek a
szponzorok sem. A mi létünk lényegében az önkormányzat támogatásának köszönhető, annak, hogy Gödöllőn fontos az értékek megőrzése. Sajnos, a népművészet a médiában egyre
jobban háttérbe szorul. Nagyon elkeserítő ez e tendencia, hiszen külföldön
járva nem egyszer tapasztaljuk ennek
az ellenkezőjét.
– Az elmúlt tizenöt évben többször is jártak külföldön. Hány országban fordult meg az együttes?
– Európa tizenkét országában léptünk fel, mindenhol nagy sikerrel, s
egyre gyakrabban utazunk a CIOFF
(Nemzetközi Folklór Fesztiválok Szövetsége) delegáltjaiként, ami jelzi a
szakma elismerését.
– Tizenöt éves kemény munka

Felhívás
Gödöllő Város képviselő-testülete
az 1996. évi 12. számú önkormányzati rendeletében, valamint az ezt
módosító 21/2003. (VI.19.) számú önkormányzati rendelettel szabályozta a „GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetés adományozásának rendjét.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Január 14-21-ig: Kígyó, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069
Január 21-28-ig: Sanitas, (Tesco) Thegze L. u. 2. Tel.: 28/545-585.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.: 28/410-302,
20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856, 30/6343723.

„GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás,
magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
„GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetésben
évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető”
A kitüntetés átadására 2008. március 15-én, a
városi ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, segítse a testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségekre vagy
szervezetekre, akit (akiket) méltónak tart e kitüntető cím odaítélésére 2008-ban.
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással 2008. február 11-ig szíveskedjen a
Polgármesteri Hivatal Közoktatási Irodájára eljuttatni.
Guba Lajos,
a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Iglói Éva

van e mögött a siker mögött. Most
ennek a megünneplésére készülnek.
– Az idén kétnapos programmal
ünnepeljük az évfordulót, s több különlegességgel is szolgálunk a közönségnek. Az első napon, április 19-én,
a gyermekek mutatják be tudásukat
egy, Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai
Díjas Érdemes művésszel közös produkcióban, április 20-án pedig a felnőtt táncosok lépnek színpadra.
A gálához ezúttal egy kiállítás is
kapcsolódik majd, amely az elmúlt 15
év visszatekintése lesz. Nem egyszerű
feladat ennek az összeállítása, mivel
azt is szeretnénk, hogy ebből az alkalomból mindenki, aki legalább egy
éven át itt táncolt, megkapja a Gödöllő Táncegyüttes tagja címet. Tehát, a
hagyományoktól eltérően az idei gálán nem egy, hanem tizenöt évre tekintünk majd vissza.
-kjKép: (ta.)

Olvasóink írták
Tisztelt Szerkesztőség!
„A XVII. évf. 1. szám . 2008 január 10. számukban beszámolnak arról, hogy drágulást hozott az újév. Ezt a hírt nyugtáztam, de a drágulás feletti izgalmam mellé még egy aggály társult. Ez abból adódik, hogy miért nem takarítják nálunk a havat. A cikk fotómelléklete mindenki számára ékes bizonyítékként eljuttatta ezt a tényt. Kinek a söprűjét hiányolhatjuk a
képről? Remélem, hogy az észrevételem nem drágítja majd
ennek a közszolgáltatásnak a bérköltségét. A képen látható
járda felületét a drágán utazók számára kinek kötelessége letakarítani. Várom válaszukat.“ Tisztelettel: Marton Frigyes
Tisztelt Marton Úr!
Valóban elgondolkodtató, hogy amikor az egekbe emeli a
jegyárakat a BKV, miért nem gondoskodik arról, hogy utasai
biztonságosan közelíthessék meg a járműveket. A képen látható HÉV állomás a BKV tulajdonában van. Annak takarításáról, így a hómentesítésről is a BKV kötelessége gondoskodni.
Jól van a kiskutya
Megrázó sorokat közöltünk egyik olvasónk leveléből december 13-ai számunkban, amiben egy kiskutya szomorú helyzetéről számolt be nekünk. Örömmel tájékoztatunk mindenkit,
hogy néhány nappal az újság megjelenését követően felkeresett minket egy kedves hölgy (név, cím a szerkesztőségben),
aki úgy gondolja, az írásban említett kiskutyát fogadta be. Szerette volna a levél írójával tudatni, hogy az eb szerető, gondos
gazdira talált. Köszönjük kedves olvasónk tájékoztatását!
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Város–Kép
Gyarmathy-kereszt

GÖDÖLLÕ ANNO
Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, városrészeket. Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van
olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre tarthat számot,
juttassa el hozzánk postán, személyesen vagy e-mailben
(godolloiszolgalat@gmail.com). Telefonon a 20/911-8643-as
számon tudnak érdeklődni.
Köszönjük!
Gödöllői keresztek (2.)
A katolikus temetők elengedhetetlen tartozéka, a központi-, temetői nagykereszt, „mindenki keresztje”. Még a református
többségű falvakban is, ahol csak egy kisebb sírcsoportja van a katolikus híveknek, találunk temetői nagykeresztet. Olykor ez
a kereszt a templomot is helyettesíti, s előtte szoktak alkalmakként (mindenszentekkor) misét celebrálni. Általában elmondDózsa György úti temető ható, hogy ezek a temetői nagykeresztek formailag megfelelnek az adott kistérség uralkodó
út menti kereszt típusainak. A temetőkereszteket, a temetőt fenntartó plébánia vagy egyes
hívők az egyházi rendelkezéseknek megfelelően, a temetők központi helyére állították.
Temetőkereszt és harangláb (Dózsa György úti temető, nagykereszt és lélekharang)
A katolikus temetőrész bejáratával szemben áll a temetői nagykereszt, mellette pedig a lélekharang. Mindkettőt az egyházközség állíttatta a XX.
Máriabesnyői temető
század elején. 1925-ben a feszület állapota már igen rossz
volt, éppen ezért lebontották, felújították, majd pedig a mai
helyén állították fel. A kereszt előtt ágaznak szét az utak, a
parcellákhoz. A feszületet korábban kerítéssel is körbevették, de ennek mára csak a tartó oszlopai maradtak meg.
Kerítés gyanánt ma élő sövény szolgál. A feszület mellett
áll egy magas, vasból készült, tetővel borított lélekharang.
A harangot 1927-ben állítatta Schlager Árpád plébános,
részben saját költségén, részben pedig közadakozásból. A lélekharangot 1927. május 26-án
szentelte fel a plébános pappá szentelésének 32. évfordulója alkalmából, Károly király emlékére, és Borromei Szent Károly tiszteletére. A 62 kg-os harangot Slezák László budapesti
harangöntő mester készítette, a haranglábbal együtt.
Temetőkereszt (a máriabesnyői temető nagykeresztje)
A máriabesnyői temető új részét 1927. április 20-án nyitották meg. Egy évvel később, 1928-ban Isten dicsőségére és a lelkek
üdvösségére keresztet állítottak a temetőben, melyet május 28-án szentelt fel a plébános. A feszületet részben a temetőalapból, illetve a hívek adományaiból, közmunkával készítették el. A keresztre egy ezüstre festett, öntöttvas korpuszt helyeztek.
Temetőkereszt (Premontrei temető, Fadrusz-feszület)
A premontrei temető az egyetemi strand mögött, a Premontrei Gimnázium mellett egy kiserdőben található. Benne gimnáziumi oktatók és II. világháborús halottak nyugszanak. A temető kapujával szemben, annak végén áll a Fadrusz-feszület. A
kereszt Fadrusz János „Krisztus a keresztfán” című alkotásának másolata, melyet 1935-ben állítottak fel. A 3 méter magas
feszület Takács Menyhértnek, a gödöllői premontrei gimnázium alapítójának és igazgatójának állít emléket. A kereszt sírkereszt, de méretét tekintve és a többi sírjelhez viszonyítva a temetői nagykereszt funkciót is betölti.
A települések bejáratánál, falvak utcáin, magánkertekben, szőlőskertekben állították az útmenti kereszteket. Ezek többségét a plébániák közössége, vagy magánszemélyek állíttatták. Az útmenti feszületek fogadták a településre érkezőket, és búcsúztatták a távozókat. A falvakon kívül felállított útmenti keresztek a vallási áhítat mellett tájékozódási pontot is jelentettek
az emberek számára. Ezért szinte kivétel nélkül jól látható helyen állították fel. A szabadon álló útmenti keresztek mindegyikéhez tartozott egy kb. 10-14 négyszögöles földdarab, a keresztföld. Ez a kis földterület a feszület elhelyezésére és egyben
védelmére is szolgált. Ekkora terület elég volt, hogy a föld művelésekor a létesítményt kellő távolsággal kikerülhessék. A
legtöbb esetben a keresztföldet telekkönyvileg is elkülönítették, saját helyrajzi számmal
rendelkezett, és a római katolikus hitközség nevére bejegyezték. Minden kereszthez tartozott kerítés. Ezeket eleinte falécekből állították, majd sok helyen a kovácsoltvas kerítések
kerültek előtérbe. A kerítés az út mellett legelésző vagy az úton hajtott állatok kártevése
ellen nyújtott védelmet, de emellett díszítő funkciója is volt.
Gyarmathy-kereszt (Szadai országúti kereszt, Dózsa György út)
Gyarmathy Gusztáv mészáros mester és neje, Lencsik Teréz 1930-ban a Gödöllő - Szada
közti országúton állíttatott kőkeresztet a boldogságos Szűz tiszteletére és a lelkek üdvösségére, a saját telkükön. Ennek fenntartási alapjául 100 pengős alapítványt tettek. A keresztnek egy 7 négyszögölnyi területet különítettek el birtokukról. Az apró földterületet a gödöllői egyházközség a nevére íratták. A feszület fölszentelésére 1930. október 30-án került sor.
A kereszt közvetlen a főút mellett áll. Korábban a környezetében szántóföldek voltak, mára azonban beépült az egész környék. A feszület négy sarkán négy öreg akácfa állt. A fák
Démusz-kereszt
közti területet sövény töltötte ki. A korábban gondosan metszett gömbakácok az idők folyamán nagyon elvadultak. 2005-ben a feszület előtt egy járdát fektettek le. Ennek munkálatai során a környék tereprendezése is megtörtént. A kereszt négy sarkán elhelyezkedő akácfákat kivágták, mivel egy részük a járda nyomvonalába esett. A
keresztet talapzatával együtt felújítás céljából elszállították Varga Árpád kőfaragó mesterhez. A megújult feszületet 2006
elején állították fel eredeti helyén, felszentelésére pedig húsvétkor került sor.
Trianon-kereszt
Démusz-kereszt (Kassai országúti kereszt, Szabadság út, Besnyő irányában)
Démusz János és felesége, Gyarmathy Mária a Máriabesnyő felé vezető országút mentén
1920-ban állítottak Isten dicsőségére fogadalmi kőkeresztet. Ennek alapítványául 500 koronát tettek meg. A keresztet nem saját földterületükön állítatták. Annak helyét az erdőhivatal jelölte ki, és engedte át a keresztállítás céljára. A feszület Máriabesnyő felé vezető 3-as
főút mellett, arra merőlegesen található, attól 20 m-re az út felett. Az úttól egy lépcsősor
vezet föl a kereszthez. A feszületen egy ezüstszínűre festett öntöttvas korpusz található.
Trianon-kereszt (A kolostor mögött, a 3-as főút mellett)
A Trianon-keresztet 1941-ben állították a kapucinus szerzetesek, „Isten dicsőségére, Besnyői Szűzanya tiszteletére,
megcsonkított magyar hazánk gyarapodásának emlékezetére”. A feszület a Felvidék visszacsatolásának emlékére
készült. A kereszt a kolostor hátulsó sarkán, a domb aljában, egy ösvény és a temetőbe vezető lépcsősor között, a 3-as főút közelében áll. Az építményt kerítés ma nem veszi körül,
azonban állításának idején egy léckerítés védte.
Királytelepi kereszt (Teleki Pál tér)
A Királytelepen már a XX. század elején is problémát jelentett a máriabesnyői kegytemplomba való eljutás, a távolság miatt. A probléma megoldására Bögözy Vilmos kapucinus
plébános tett kísérletet az 1940-es években. Ő egy kápolnát kívánt építtetni a mai Teleki Pál
téren, melynek még a helyét is kijelölték. Azonban a kápolna építése előtt keresztet állítottak
Királytelep
fel a jövőbeni kistemplom helye mellett. A kereszt 1939-ben közadakozásból elkészült, de a
kápolna felépítésére már nem kerülhetett sor. A kis téren, annak a hátsó szegletében, egy magánház kerítése mellett áll a
kereszt. A feszületet és a talapzatát korábban fehérre meszelték, de ez mára már szinte teljesen lekopott. Korábban léckerítés
vette körbe a feszületet, de ennek mára nyoma sem maradt.
A keresztek a hétköznapi vallásgyakorlásban is fontos szerepet kaptak. A köztéren, vagy utak mentén álló keresztek ima elmondására ösztönözték az embereket. A nők keresztet vetve, a férfiak kalapjukat levéve mondták el a fohászt, miközben elhaladtak a kereszt mellett. A búcsújárások idején megszokott dolog volt, hogy a zarándokhelyre igyekvők az útjukba eső útmenti keresztek előtt megálltak és ájtatosságot végeztek, majd egy rövid pihenőt tartva haladtak tovább a búcsújáró helyre. A
keresztek egy része a templomot is helyettesíthette. A templommal nem rendelkező egyházközségekben a kereszt – a haranglábbal együtt – alkotta a helyi vallásgyakorlás központját.
Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Felhívás
A GÖDÖLLŐI ÉRTÉKVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
segítséget kér minden olyan gödöllői, vagy Gödöllőhöz kötődő személytől, akinek fontos a máriabesnyői temetőben lévő
Ivánka-kripta.
A kripta végveszély állapotába került, haladéktalanul fel kell újítani,
meg kell szüntetni a beázást, teljes
tetőcserére szorul.
Jelen pillanatban a felújításhoz
szükséges összegnek mintegy egyötöde van meg.
Kérjük Gödöllő lakosságát, a közösségi összefogás erejében bízva, hogy segítsen
Ivánka Imre, az 1848/49-es szabadságharc
honvédezredese, a pákozdi csata győztes hadvezére, a Magyar Vöröskereszt megalapítója
kriptájának megmentésében.

Szűcs Józsefné,
az egyesület elnöke
(A segítségnyújtás „téglajegyek“ megvásárlásával, vagy az
egyesület számlájára közvetlenül átutalással lehetséges.)
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
2100 Gödöllő, Batthyány út. 32.

Számlaszám: 65600168-11058186

Farsang
Rövid az idén a farsang. Éppen egy
hónapos mindössze. Vízkeresztkor
kezdődik, január 6-án, ez nem változik, csak az, hogy mikor van vége, hiszen igazodik húsvét változó időpontú ünnepéhez. Húsvét előtt negyven
nappal le kell tenni a zeneszerszámokat, szekrénybe zárni a báliruhákat,
befejezni a mulatozást. A böjtnek, a
magunkba szállásnak, a bűnbánatnak
lesz itt az ideje, hamvazószerdától,
ebben az évben február 6-ától kezdődően.
A téltemetésnek, a tavaszvárásnak
a jegyében zajlik a hangos, akár féktelen vigalom. Elég már a fagyból,
jöjjön a kikelet, ha máshol nem, hát a
szívünkben, töltsük együtt az estéket,
de akár a nappalokat is, szóljon a zenebona, folyjon a hejehuja. Szégyenlős vagy, nem akarod, hogy meglássák, komoly férfiember, feddhetetlen
asszony vagy kiasszony létedre micsoda bolondságok telnek ki tőled? Semmi
gond! Tegyél fel maszkot, álarcot, alakoskodj,
így a kedvedet is töltöd,
de a tekintélyeden sem
esik csorba.
A római birodalom
Saturnalia
ünnepéből
nőtt ki a farsangolás.
Vagy ahogy Itáliában,
születésének
helyén
mondják, a karnevál.
Carne vale – a hús elhagyása, jelentheti a szó.
Más vélekedések szerint a carrus navalisból keletkezhetett. Azt a díszes
szekeret nevezték a régi rómaiak carrus navalisnak, melyet egykor jókedvű, fantáziadús viseletekbe bújt polgárok menete tolt végig a város utcáin.
Ma Olaszországban nem annyira
Rómában, de Velencében adják meg a
módját a karneválnak. Nem is Vízkeresztkor kezdik, hanem már karácsony másnapján, december 26-án.
Álarcosok, maskarások népesítik be
aztán heteken, hónapokon át a vízre
épült várost.
A másik világra szóló karneválra
Dél-Amerikában, Rio de Janeiróban
kerül sor. Mint Velencébe, ide is tódulnak szerte a föld minden tájáról a
szórakozni vágyók.
Hozzánk, Magyarországra sok más
kedves, ez esetben még bohókás szo-

káshoz hasonlóan német közvetítéssel jutott el a vidám télbúcsúztatás
szokása. Ezért is, hogy nem karneválnak, inkább farsangnak nevezzük, ki
tudja már, melyik német szóból származtatva, talán a faseln, fecsegniből.
De már korábban, mint ahogy a
nép széles körében elterjedt, Mátyás
király udvarában is rendeztek maszkabálokat, a tél elmúlását siettetvén,
ott persze a nápolyi származású királyné kedvére, olasz minta szerint.
Érdemes ideidézni Temesvári Pelbárt ferences szerzetes 1502-ben keletkezett prédikációjának részletét bizonyságul arra, hogy nem mindenkinek szolgált tetszésére a dínomdánom: „Ó jaj, ezekben a napokban
hány keresztény ember fordul a kegyelem világosságából a sötétség cselekedeteihez, vagyis a torkossághoz,
az iszákossághoz, a bujálkodáshoz.
Az efféle emberek a farsangban az istenüknek választják az ördögöt, amit
álarcos mulatsággal, fajtalan énekekkel dicsőítenek…”

Hiába volt a dörgedelem, a falvak
lakosságát sem lehetett már, ahogy
hosszabbodni kezdtek a napok, ahogy
megérintette a szép idő közeledésének reménysége, a saját kis portája
négy fala között tartani. Akár még a
termékenység, bőség varázslás mélyre temetett ősi, pogány gyökerei is kihajtottak. A telet jelképező bábut készítettek, s nagy diadalmasan vitték ki
a határba, hogy ott elégessék, ahol
volt tó, patak, még annak a vizébe bele is vessék. Kereplők szóltak, tréfás
jeleneteket adtak elő maskarába öltözött szereplők.
Bál bált követett, s követ még most
is, kinek-kinek kedve, módja szerint.
Suhognak a szoknyák, dobbannak a
cipők, s nem utolsósorban, egymásra
találnak a fiatalok. Vagy a már nem
annyira fiatalok. Igyekezzünk tehát.
N. A.
Február 6-ig…
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Aki rózsát ültet
Hogyan is folytathatnánk a
címben szereplő szavakat?
Talán így: hisz a jövőben. Erica
James, a Bella Italia című most
megjelent romantikus regény
– mely 2006-ban Az év legjobb
romantikus regénye díjat nyerte el Nagy-Britanniában – szerzője, minden bizonnyal a „szenvedelmes kertészek“ közé tartozik. (Hogy egy másik könyvre, Karel Čapek A szenvedelmes kertészére utaljak.) Eme
embertársaink teszik varázslatossá körülöttünk a földet, már
persze, ha nem érjük be azzal,
ahogyan magától is, mindenféle emberi beavatkozás nélkül
varázslatos, hanem rendre vágyunk.
Nem is csak rendre. Fejlődésre. Ez
az. Nézzük a vadrózsát, annak szerény, rövidéletű virágját. S mi mindenféle pompázatos, újra és újra,
tavasztól őszig mindig nyíló rózsacsodát nemesítettek már ki belőle a
szenvedelmes kertbarátok.
A könyv, a Bella Italia ezzel a
mondattal kezdődik: „Lucy utolsó feladata ezen a napon a növények megöntözése volt.” S a legvégén így öszszegez: „A kertnek, éppúgy, mint an-

nak, aki megalkotta, titkokat és meglepetéseket kell rejtenie. Gyönyörű
dolgokkal kell tele lennie, és ösvényekkel, melyek vágyat ébresztenek
az emberben, hogy kövesse őket, akkor is, ha sehová sem vezetnek. De
persze az is előfordulhat, hogy az ösvényeken járva egy egészen csodálatos helyen köt ki az ember.”
A könyvnek van hivatásos kertész
szereplője, s többen is előszeretettel
járnak benne a Kertészklubba, de korántsem csak erről szól. Sokkal inkább arról, hogy maguk a kertészeknek alkalmas emberek is, gyakran
akárha kihajtanának. Szélesre tárják,
vagy éppen bezárják szívüket, lelküket, akár a virág a szirmát. Virulnak.
Hervadásnak indulnak.
S mintha átültetnék őket hol ide,
hol oda. A sok esőtől zölden burjánzó
Angliából a napfényben fürdő Itáliába. Szerelmek szökkennek szárba,
karok kapaszkodnak indákként egymásba.
Lucy végre elszánja magát, hogy
elutazzon a Comói-tó partjánál élő
édesapjához, akivel nem állt szóba,
mióta az elhagyta őket. Őt és az édesanyját. Mostohaanyjával drámai a találkozása, de nem úgy, ahogy számított rá. Sok meglepetés éri. Sok kétség között vergődik. Nem tudja pél-

dául, hogy az utazása során megismert olasz fiatalember számára csak
futó nyári kalandnak számít-e, ami
köztük történt, vagy többet jelent.
Helen és Conrad is Itáliába utazik.
Nem együtt, dehogy. Helen egy dúsgazdag üzletember felesége. Conrad
özvegy, s noha még javakorabeli férfi, egészen beletemetkezik a gyászába. Semmi sem utal rá, hogy Helen és
Conrad majd egymásra talál. Hogyan
következhetik be mégis?
Nem kizárt, hogy már a könyv
mottójában ott a felelet: „Egy kert…
oly örömöt kelt, mely a Paradicsom
zamatát sejteti.”
(Erica James: Bella Italia)
- nád -

Újévi hangverseny a Petőfi Sándor Művelődési Központban

Új szerepben a matektanár

Johann Strauss: A denevér

A mesében minden lehetséges, de a mesével is minden
előfordulhat. Az utóbbival járó
következmények is lehetnek
érdekfeszítők, magával ragadók és kiszámíthatatlanok. A
szerencse, a véletlen úgy hozta, hogy Polgár Jutka egyik meséje Nádudvari Anna író kezébe került, aki akkor szerkesztőként dolgozott a Pest Megyei
Hírlap kulturális rovatánál.
Megjelent az első, a második,
megjelent a sokadik mese a
bagi szerző tollából, aki – és ez
sem mese – matematika-fizika
tanárként futotta be több évtizedes pedagógusi pályáját a
helyi iskolában.

Mivel már időtlen idők óta
nem láthattunk nagyoperettet a művelődési központ
színpadán, akár új hagyományteremtésnek is tekinthetjük Johann Strauss A denevér című nagyoperettjének
bemutatóját, melyet az előadás megkezdése előtt Kovács Balázs, a művelődési
központ igazgatója ajánlott a
még fel nem ment függöny
előtt a közönség figyelmébe.
Zsúfolásig megtelt a január 12-én,
szombaton este zajlott előadás idejére a nézőtér, jó előre minden jegy
elkelt, s még korántsem jutott minden érdeklődőnek.
A világra szólóan csodálatos zene
mellett a rangos szereposztás is
nagy vonzerőt jelenthetett. Kukely
Júlia, Csonka Zsuzsanna, az Operaház művészei énekelték a női főszerepeket. A férfi főszerepben a délceg Pintér Tibor jeleskedett. Orlovszky hercegként Csere László –
aki a rendezés feladatát is végezte -,
sértett és bosszút lihegő „denevér-

Új kiállítás a Városházán
Maksa Márta festőművész képeiből nyílt kiállítás január 14-én
a polgármesteri Hivatal földszinti kiállítótermében.
A tárlaton a nemrég Gödöllőre
költözött művész különböző korszakait ismerhetik meg az érdeklődők. A hazai tájakat bemutató
alkotások mellett a modern
irányzatokat képviselő művek is
helyet kapnak.
A tárlat egy hónapon keresztül
várja az érdeklődőket.

ként” Busa Tamás nyűgözte le mind
énekhangjával, mind játékával a nézőket. Frosch börtönőr szerepe bő
lehetőséget nyújt a komikumra, és a
börtönőr jelmezt magára öltő Kokas
László jól ki is használta azt.
Szép volt a díszlet, pompásak a ruhák. A színpadkép Keszi Józsefet, a
színpadi mozgás, a táncok betaní-

Történetek mesékben és mesékkel

tása Lőcsei Jenő balettművészt dicsérte. A zenei munkatárs Mátra
Gusztáv volt. A zenekari árokban
helyet foglalva nagyzenekar kísérte
az énekszámokat, a Duna Szimfonikus Zenekar Deák András vezényletével.
N. A.
Kép: R.K.

Amikor nyugdíjba ment, fordított
egyet a sorsán – amit ő egy jól eltalált
matematikai képlettel vagy jól kigondolt fizikai kísérlettel minden bizonynyal szemléltetni is tudna – és fantáziájának egy másik dimenzióját kezdte alkalmazni. Így születtek a mesék
és születnek ma is, 2008-ban is.
Polgár Jutka első mesekönyve a
Cicero Kiadónál 2001-ben jelent
meg. Az ebben olvasható egyik történettel mesemondó versenyt nyert
Szlovákiában egy kisfiú. A második
könyv – A Galgaparti varroda címmel a napokban az Alterra Svájci-Magyar Kiadónál látott napvilágot Tuza
Ágnes és Boda Tibor szép illusztrációival. Ez az új könyv mesenovellafüzér, amelynek jellegzetességéhez
egy másik füzér is csatlakozik, a megjelenést támogatók sora – köztük Gödöllő polgármesterével.
A könyvet az óév végén az Aszódi
Művelődési Házban mutatta be a közönségnek Paltán Bernadett középiskolai tanár, Polgár Jutka egykori ta-

nítványa. Elmondta, korunk műszaki
vívmányainak is megvan a szerepük
abban, hogy boldogabb életet éljünk,
de akkor lesz harmonikus is az életünk, ha megőrizzük a könyvek
egyenjogúságát. Szavait tett követte,
Boda Anna középiskolai tanuló egy
mesét olvasott fel A Galgaparti varrodából.

Január 11-én a Váckisújfalui Közösségi Klubban folytatódott a mesekönyv sztorija: Vanóné Raffai Terézia népművelő hívta meg a szerzőt
a helyi gyerekek és szüleik közös mese- és zeneestjére.
Farkas Gábor zeneművész kobzon
játszott, a házigazda és Polgár Jutka
mesét olvasott. A falu közel tíz százaléka vett részt a játékba, kézműves
foglalkozásba merülő farsangi programon. Lévén, hogy alig 500 lelkes az
ilyen meghívásokra a vendégkönyv
tanúsága szerint lelkesen válaszoló
falu.
lg
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Ajánló

A FRÉDÉRIC CHOPIN
ZENEISKOLA
programja

Január 17. csütörtök 17 óra
A népzene tanszak hangversenye
Január 18. péntek 18 óra
Beethoven kedvelt témái – dr.
Farkas Iván előadása
Január 19. szombat 11 óra
Gábor Erzsébet és Nuszbaum
Ferenc növendékeinek hangversenye (gitár)
Január 21. hétfő 18 óra
Tóthné Borovy Klára növendékeinek hangversenye (furulya, fuvola)
Január 23. szerda 18 óra
A jazz tanszak hangversenye
Január 24. csütörtök 17 óra
A vonós tanszak hangversenye
Január 25. péntek 17 óra
A zongora tanszak továbbképzős növendékeinek hangversenye
Január 26. szombat 16.30
Zenés farsangoló – Gálné Bagi
Márta növendékeinek hangversenye (hegedű)

GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY
2008. január 7-től
karbantartás miatt
zárva.
Nyitás február 5-én, kedden,
10 órakor!

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY
2008. január 25-én (péntek) 18 óra Gerzson Pál kétszeres
Munkácsy-díjas festőművész, Érdemes Művész
kiállításának megnyitója
A művész születésének 77. évfordulóján
Köszöntőt mond: Orosz István grafikusművész
Megnyitja: dr. Feledy Balázs művészeti író
Hegedűn közreműködik: Kovács Flóra
Megtekinthető: 2008. március 30-ig, szombaton és vasárnap
14-17 óráig, előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.
Cím: GIM-Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15-17.,
telefon: 28-419-660, e-mail: gimhaz@invitel.hu

Gödöllői Városi Múzeum
Megjelent a Gödöllői Múzeumi Füzetek
legújabb, 9. kötete
RÉTI (LANTOS) LÁSZLÓ:
GÖDÖLLŐ KÖZÁLLAPOTAI ÉS A HELYI GAZDASÁG
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT – 1. A KISIPAR

A kiadvány 600 Ft-os áron megvásárolható a múzeumi boltban
Gödöllői Városi Múzeum, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-003, 421-997.; e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu
www.museum.hu/godollo/varosi
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HEROSZ

Nem csak kertészeknek...

Vigyél haza!

Tennivalók a kertünkben

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

www.poraz.hu

2 hónapos keverék kanok

Ugyan még tél van, és kertünk is
még téli álmát alussza, mi azonban ezekben a napokban is tevékenyek lehetünk. A csendes téli
esték lehetőséget adnak arra,
hogy a tavasz ne váratlanul érjen
minket, hanem felkészülten, tele
ötlettel várjuk a rügyfakadást és
kertünket szebbé otthonosabbá
tegyük.
Nyári orgona

3 hónapos keverékek

2 éves keverék szuka

Állati dolgok

2 hónapos keverék kan

2 éves keverék kan

Mindent összevéve tökéletes megoldásnak bizonyult a kutyaszán.
A szán hajtása kizárólag
parancsszavakkal
történik, gyeplőt a hajtó nem használ. A
parancsokat a legelöl álló vezérkutyák
értik meg és ezek alapján cselekszenek,
de fontos megemlíteni, hogy saját döntéseik is vannak/lehetnek, akár az útvonallal kapcsolatban is! A többi kutyának
is megvan a szerepe, létezik kanyar- és
húzókutya, valamint más
feladatokat ellátó ebek.
A funkcionális szánhúzásból az alaszkai aranyláz idején lett versenysport (lásd Jack London,
de az Északi-sark meghódítása is kutyaszánokkal
történt). Az arany után
áhítozó szerencsevadászok ezzel szórakoztatták
magukat, és mivel pénzért, pontosabban aranyért folyt a küzdelem, egyszeriben profi sporttá lépett elő
és igen gyors fejlődésnek indult.
Manapság már inkább versenysportként tartják számon, világszerte egyre
népszerűbb, és mára sok helyen a motorszán váltotta fel a kutyaszánokat. A
kutyák kiképzése nem is olyan nehéz:
az újoncok általában ellesik a „tudományt“ tapasztalt társaiktól és maguktól tanulnak meg mindent. Ami fontosabb, az az edzések (nyáron kerekes
szánokkal) és a megfelelő táplálás.
Persze sokan úgy gondolják, hogy a
szánhúzáshoz hatalmas falka és megfelelő kutya szükséges, de ez nem teljesen
így van. Kivéve, ha valaki versenyszerűen akarja csinálni. De ha csak kedvtelésből, akkor szinte bármelyik nagyobb testű kutya alkalmas rá. Van aki
ír szetterrel, erdélyi kopóval, vagy vizslával húzat, de előfordulnak keverék
kutyás szánok is. Egy kutyával nem lehet nekifogni, de ha összefogunk kutyás barátainkkal, akkor hamar össze
tudunk hozni egy vegyes kutyafogatot.
A legismertebb szánhúzók természetesen a husky, a malamut, vagy a szamojéd. Ezek a kutyafajták hosszú évek
alatt kifejezetten erre a célra lettek kitenyésztve, és mondjuk meg őszintén, ekkor érzik magukat a legjobban.
Jó szórakozás télen a kutyaszánhúzás. A természet új arcát ismeri meg az
ember, és ha egyszer kipróbálta, már
alig várja, hogy ismét essen a hó és indulhasson kutyájával szánkózni.

Kutyaszánhúzás
Ma már egyre több kutyás ember élvezi ki a tél lehetőségeit
kedvencével. Országszerte egyre többször lehet hallani szánhúzó versenyekről, kutya síről,
vagy a canicrossról, a kutyás terepfutásról.

A kutyatulajdonosok zöme, amikor
megkérdezik tőle, miért jó, hogy a városban kutyát tart, azt válaszolja: a
mozgásért. Naponta legalább kétszer
sétálni kell menni a kutyával és ez megmozgat. Aktív és már a versenyszerű
sportolást abbahagyó sportolók, kocogó, futó közéleti személyek számolnak
be arról, hogy sporttevékenységükben
egy társuk mindig azonos – a kutyájuk.
Havas teleken azonban az igazi terep
a kutyaszánoké. A kutyaszánhúzás történetéről érdemes tudni, hogy több ezer
éve Alaszkában és Szibériában (ÉszakEurázsiában) alakult ki. A kutyaszán
közlekedési és egyben szállítási eszköz
is volt, igen praktikus a helyi körülmények között. De miért pont a kutya volt
jó erre? Húsevő, ezért ritkán kell etetni,
de akkor hosszú időre elegendő energiát tud magához venni (például zsíros
húsokból – praktikusan fókából). Növényevők nem ideálisak erre a célra, tekintve, hogy egész nap csak legelnének,
hogy kielégítsék szükségleteiket, ráadásul Szibériában igen kevés a legelő.
Továbbá a kutya hajlamos falkában
dolgozni, szereti az ember közelségét,
könnyen tanul, kitartó, méreteihez képest erős, teherbíró. A szánhúzók jól
hasznosítják az energiát, jól bírják a hideget (köszönhető ez tömött bundájuknak), akár mínusz 20-30 °C hőmérsékleten is elalszanak a hóban. Ráadásul
megvédik az embert és vadászni is lehet
velük. Ha elpusztultak, felhasználták
bundájukat, húsukat és egyéb részeiket.

Először is jól gondoljuk át, hogy milyen
változtatást szeretnénk a kertünkben és
milyen aktuális karbantartási munkák
várnak ránk a tavasz beköszöntével.
Következő fontos és elmaradhatatlan
feladatunk a gondos tervezés főként, ha
növényt is szándékunk telepíteni.
Amennyiben új növényekkel szeretnénk kertünket színesebbé varázsolni,
egy-két fontos szempontra érdemes
odafigyelni. A növények megválasztásakor ügyeljünk rá, hogy ne válasszunk
túl sokféle növényt inkább egymáshoz
illő, egymást kiegészítő, és a környezeti
adottságokhoz is alkalmazkodó növényeket válasszunk ki. A kert kialakításánál nem szükséges az egész növényanyagot egyszerre beszerezni, illetve telepíteni, de mindenképp érdemes alkalmanként egy kisebb növénycsoportot
megtervezni és kialakítani.
Mielőtt még a tavaszi fuvallat frissítő
simogatását élvezhetnék, télire is van
néhány halaszthatatlan feladatunk. Ha a
téli hónapok különösen hidegek és szárazak, akkor azokat a növényeket, ame-

lyeket téliesítettünk ellenőrizzük, és ha
szükségesnek látjuk, a takarást vastagítsuk (szél, hó, vagy valamilyen állat, kutya, macska, rágcsálók által okozott kár
esetén).
Ha egyszerre sok hó hullott, érdemes
a kertünkben lévő örökzöldekről lerázni, mert a hó súlya alatt az ágak lehajlanak szélsőséges esetben el is törhetnek.
Ha már van kertünk, lássuk milyen kerti munkák várnak ránk! Tél
végén, kora tavasszal gondot kell
fordítani a gyümölcsfák mellett a
díszfák és díszcserjék ápolására is.
A metszést mindig az elszáradt elhalt beteg részek eltávolításával
kezdjük!
A kártevők búvóhelyéül szolgáló elszáradt faleveleket, és egyéb
növényi részeket metsszük le, a
korhadt, és elhalt kéregrészeket távolítsuk el! A kéreg eltávolításához használhatunk egy speciális
eszközt, a kéregkaparót, vagy hagyományos drótkefét, esetleg ha a kéreg
könnyen válik, akkor leszedhetjük kézzel is. A nagyobb sebfelületeket beleértve a keletkezett metszésalapot is, kenjük be műkéreggel az esetleges sérülésen keresztüli megfertőződés (gomba,
esetleg vírus) elkerülése végett.
Ezek a teendők azért is
fontosak, mert a növények
egészségi állapotának javításán túl megakadályozzák az
itt áttelelő kártevők lárváinak átterjedését a kert többi
növényére.
A tavaszi metszések célja
egyrészt, hogy bőséges hajtásképződésre, másrészt gaz- Gyöngyvessző
dagabb virágzásra serkenti a
növényt.
Az itt leírtak csak ízelítőt adtak a tél
Lényeges viszont, hogy tudjuk, mit, végi, tavaszi tennivalókról. Hiszen mimikor, és milyen módszerrel metsz- nél többet tudunk kertünk lakóiról, anszünk!
nál több örömünk lesz, ha törődésünket
1./ Metszésnél mindenképpen figye- szépségükkel meghálálják.
www.fenyveskerteszet.hu
lembe kell venni a virágzási időt. A ko-

Téli természet

Életmentő madáretetés
A sok hó, a lefagyott ónos eső nagy erőpróba elé állítja madarainkat a tél közepén. A természetvédő szakemberek, számos helyen segítik a madarak túlélését
etetők kihelyezésével.
A madarakat mi is tudjuk etetni kertünkben vagy a közeli parkokban! Amíg
tart a hideg idő (február végéig-március
elejéig), folyamatos etetésre van szükség, enyhe időben elég kevesebb is.
A legfontosabb eleségek közé tartoznak az olajos magvak, amelyek közül
legjobban a kisebb szemű, fekete héjú
napraforgómag a kedvencük; emellett
kölest, tökmagot, lenmagot, repcét,
magkeverékeket vagy akár a most ünnepi szezonját élő sütőtökből kiszedett
tökmagokat is kirakhatunk. Gabonaszemeket is kihelyezhetünk a pintyféléknek
és sármányoknak, mint például búzát,
Az egyetemi parkban elveszett!
A megtalálónak
magas jutalom!
Tel.: 70/598-7459

Elveszett a Vándor
étteremnél a Bambi
névre hallgató, 1,5
éves ivartalanított
fehér puli szuka.
Tel.: 30/606-2821

rán tavasszal, lombfakadás előtt
virágzó díszcserjéket, mint például az Aranyvesszőt (Forsythia x
intermedia), a valódi jázmint
(Jasminum
nudiflorum),
a
gyöngyvesszőt (Spirea sp.) csak virágzás után szabad metszeni.
Azokat a cserjéket viszont, amelyeknek a virágai az új hajtásokon nyílnak –
ilyenek például a mályvacserje (Hibiscus siriacus), a nyári orgona (Buddleia
davidii), hortenzia (Hidrangea sp.) –
már tavasszal meg lehet metszeni. Ezeket a növényeket erőteljesebben vissza
lehet metszeni, hogy minél több új hajtást hozzanak.
2./ További lényeges szempont a
metszési mód. Egyes növényeket, mint
például a nyári orgonát, a színes veszszőket hozó cserjéket, fűzet tavasszal
erősen vágjuk vissza. Ez azt jelenti,
hogy az ágakat mélyen a talajszinthez
közel metsszük le, hogy minél több színes, dekoratív új hajtás nőjön.
Vannak olyan növények viszont, melyek az erős metszést nem tűrik jól, nehézkes a megújulásuk. Ezen növények
metszésénél pont az ellenkezője vezet
eredményre az előzőekben leírtaknál, itt
arra kell figyelnünk, hogy az ágakat ne
vágjuk vissza tövig, hanem csak az
idősebb részeket távolítsuk el tőből
vagy egy kiágazó fiatalabb rész felett.
Ide tartozik például a boglárka cserje
(Kerria japonica), és a fehér som (Cornus alba).

árpát és zabpelyhet, de ők inkább a földről szedegetik össze a magokat és szemeket, ezért érdemes egy pár marékkal
az etető alá is szórni az eleségből. Kedvelt eleségük a madárkalács és a cinegegolyó, ami tulajdonképpen olvasztott
marhafaggyúba vagy zsírba gyúrt olajos
magok, gabonaszemek elegye, és a hidegbe kihelyezve megfagyott állapotban csipegetnek belőle a madarak.
Elveszett a Néró
névre hallgató, 1
éves, közepes
termetű kan
schnauzer keverék! A megtalálónak 10.000 Ft jutalom! Turul u. 7.
Tel.: 20/986-7769

Talált kutya!

Sokan akasztanak ki szalonnát vagy
bőrkét, ami segít a madarak kalóriaveszteségét pótolni. Sózott és füstölt szalonnát ne rakjunk ki a számukra, ahogy kenyér, sütemény, vagy egyéb pékáru morzsáját se, mert az a nedvesség hatására
megpenészedhet, megavasodhat, s a
madarak pusztulását okozhatja!
Hagyhatunk egy-két fogyasztásra
már nem alkalmas almát a fákon, hogy a
fekete és fenyőrigók és a harkályok lakmározhassanak belőle. A vörösbegyek
és a fekete rigók számára, pedig érdemes kiszórni konyhai maradékot (főtt
krumpli, főtt tojás, főtt répa, főtt tészta,
sajt, túró, stb.) a kert végébe vagy bokrok aljába, mert ők is számítanak az emberi segítségre.
Amennyiben Ön is szereti a madarakat, és védelmükről is gondoskodik
vagy gondoskodni kíván, jelentkezzen a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület „Madárbarát kert“ programjába! Legyen az Ön kertje is madárbarát!
Dec. 31-én elveszett a Sieberz
Kft. (Repülőtéri út) telepéről
egy Csibész névre hallgató 1
év körüli kan fekete-fehér foltos ónémetjuhász keverék
kiskutya (mind a 4 lába fehér). Tel.: 28/515-700, 16 óra
után: 28/515-704

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Január 19-20.:

dr. Michalik László
Tel.: 28/421-358 este, 20/468-7516

Tel.: 20/981-3100

2008. január 17.

Ezen a héten újból rövid olvasói kérdésekre válaszolunk.
Változatlanul várjuk kérdéseiket, észrevételeiket és témajavaslataikat a már jól ismert
szolgálat@libor.hu illetve a Gödöllő, Pf. 112. címekre.
Tudomásom szerint azok az eltartottak, akik után senki nem fizet járulékot az egészségbiztosító felé, a
jövőben nem jogosultak az egészségügyi ellátásra.
Ez így nem teljesen fedi a valóságot.
Valóban megszűnik az a lehetőség,
hogy valaki eltartottként jogosult legyen az ingyenes ellátásokra. 2008.
január 1-től a természetbeni egész-
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ségbiztosítási ellátások fedezetéül havi 4350 forint – napi 145 forint –
egészségügyi szolgáltatási járulékot
kell fizetni. Ha azonban az eltartott
jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 120 százalékát – egyedül állóként a 150 százalékát – akkor
a járulékot nem kell megfizetni. A jövedelem összegére vonatkozó igazolást a lakóhely szerinti település polgármestere adja ki, az eltartott által
benyújtott igazolások alapján. Az
egészségügyi szolgáltatási járulékkal
kapcsolatos bejelentéseket az adóhatóságnál kell intézni az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével.
Egy 2006-ban megszerzett ingatlant kívánok értékesíteni 2008-ban.
Ha az ebből származó jövedelmemet teljes egészében új ingatlan vásárlására fordítom, kell-e személyi
jövedelemadót fizetnem?
Igen. 2008. január 1-jétől ugyanis la-

kásszerzési kedvezményt már nem
lehet érvényesíteni az ingatlan eladásával összefüggő jövedelemre vonatkozóan. Lehetősége van azonban
arra, hogy az adóhatósághoz méltányossági kérelmet nyújtson be az ebből származó adóra vonatkozóan,
ahol is mérlegelik a jövedelmi helyzetét, illetve a jövedelem felhasználási körülményeit, és akár el is engedhetik Önnek az adóját.
Társasházi lakásban történő állattartásra vonatkozó olvasói kérdésre a válasz röviden:
Az állattartás, így az ebtartás körülményeit a közegészségügyi és állategészségügyi szabályokon kívül helyi
önkormányzati rendeletben rendezik
a tulajdonjog arányos és ésszerű indokok alapján történő korlátozása mellett. Veszélyes állat tartása – nemcsak
társasházi lakásban – előzetes hatósági engedélyhez kötött, azt jogszabály
hoz az én felfogásomban szervesen hozzátartozik a kultúra
is.
– Gödöllőre nyugodtan
mondhatjuk, hogy értelmiségi város, a kávéház pedig értelmiségi műfaj. Felteszem, erre is
alapozott, amikor belevágott a
mostani üzletébe.
– Tény, hogy Gödöllőn pezsgő a kulturális élet, de a társadalmi élet kevésbé az. Úgy tűnik, az itt lakók
máshol keresik ezeket a lehetőségeket. Ez könnyen adódhat abból,
hogy erre eddig nem volt mód a városban. Nem tagadom, ezt is fontolóra vettem, amikor a Solier megnyitását terveztük, meg azt is, hogy ez a
város igazán fejlődik, egyre erősebb vásárlóerő és igények terén is.
– Mit gondol, van magyar vendéglátó stílus?
– Sok mindent említhetnék, de számomra legfontosabb a vendégszeretet, a vendég szeretete, túl a profizmuson, mert az alapvető követelmény. Aki bejön hozzánk, azt kell
érezze, egyedileg foglalkoznak vele,
fontos, hogy itt van. A vendégnek
mindenképpen valami pluszt kell
adni és ez múlik az üzletben dolgozó
embereken, a felszolgált ételek
minőségén egyaránt. A jó vendéglátás nem mehet futószalagon.
– A jó vendéglátás nem csak
szándék kérdése, sok múlik az alapanyagokon, amelyek meghatározzák, mi kerül a vendég elé az
asztalra. Itthon e téren meglehetősen egyenetlen a kép.
– Minőségi termékeket csak minőségi alapanyagból lehet előállítani.
Ebben nem szabad semmilyen kompromisszumot kötni. A megfelelő
alapanyagok beszerzése komoly kihívás, sokszor egészen triviális
kérdésekben ütközünk nehézségekbe. Nem könnyű például jó vajat
kapni – erre például lehet, hogy nem
is gondolna a kívülálló. De azt gondolom, az ételen meglátszik és
megérezhető, milyen alapanyagot
használtak fel hozzá, milyen gondosan készítették.
– Sokan úgy próbálnak segíteni
ezen a gondon, hogy saját maguk
állítanak elő, amit csak lehet.
– Mi is. Az a célunk, hogy legyenek
saját befőttjeink, amelyeket mi teszünk el a magunk vásárolta gyümölcsökből, de ugyanígy a hentesárukra is odafigyelünk. Általában én
vásárolok, amit egyébként szeretek
is, így tudom, mi kerül be a konyhára és ez megnyugtat.

vagy hatósági határozat kifejezetten
megtilthatja.
Végrendeleti öröklésre vonatkozó
olvasói kérdésre a válasz röviden:
Az édesanya végrendeletben fiú gyermekére hagyta ingatlanát. Az ingatlan
azonban korábban egy hitelfelvétel
érdekében lánygyermeke tulajdonába
került azzal a kikötéssel, hogy a hitel
visszafizetésével az eredeti állapotot
helyreállítják. Időközben sajnálatos
módon elhunyt az édesanya és a lánygyermek is. Tekintettel arra, hogy az
édesanya olyan ingatlanról végrendelkezett, amely a végrendelkezés
időpontjában nem volt a tulajdona, a
végrendelet érvénytelen. Az ingatlan
az elhunyt lánygyermek törvényes
örököseit illeti meg az öröklési jog szabályai szerint, azonban ha az örökösök a
fiúgyermek igényét elismerik, lehetőség van az egyezségre.
Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai

Megnyitott
a
DR. TÁCSIK RÉKA
ÜGYVÉDI IRODA
biztosítási szakjogász képzésben részt vett, kártérítési-, munka-, fogyasztóvédelmi jog szakterületeken
tapasztalattal
rendelkező
ügyvéddel Gödöllőn, a Bajcsy-Zsilinszky u. 34. szám
alatt.
Elérhetőségek:
Telefon:
06-28-413-537
06-70-365-4178
e-mail: drtacsik@libori.hu

„A jó vendéglátás nem mehet futószalagon“

A Solier kávéházban...
Alig múlt két hónapja, hogy
Gödöllőn megnyílt az első,
klasszikus értelemben vett
kávéház, a Solier. A tulajdonos – egy korábbi vállalkozásában készített kézműves
bonbonja nevét adva az üzletnek – szeretné, ha valóban sikerülne a régi idők hagyományait és a modern vendéglátást egyesíteni. Szoljár Csabával arról beszélgettünk, miként is látja ezt megvalósíthatónak.

– Van kedvenc kávéháza?
– Jó kérdés, hiszen éppen itt
ülünk…, de persze, van szakmai példaképem. Budapesten, a Pozsonyi
úton a Signó Café. Az a berendezés,
a stílus, a miliő, amit létrehoztak, nagyon szimpatikus számomra. Nem
teljesen a hagyományos értelemben
vett kávéház, de mégis megvan benne minden, ami az én értelmezésem
szerint a kávéházhoz tartozik. Bár
nem hangsúlyos a cukrászdájuk, inkább az étteremre építették fel az
üzletet, miközben gazdag kulturális
programot is kínálnak, zenés esteket, koncerteket.
– Sokan azt hiszik, hogy a kávéház
elsősorban cukrászda.
– Igen, valóban él ez a tévhit, pedig
eredetileg melegkonyhás üzlet.
Több mint száz évvel ezelőtt is az
volt a cél, hogy a vendég lehetőleg a
legszélesebb vendéglátást kapja. Ez
sokáig így is volt. A kávéház a múlt
század ötvenes-hatvanas éveiben
kezdett eltűnni – nem véletlenül.
Nem a közönségigény szűnt meg,

hanem a politika érezte úgy, nincs
szükség olyan helyekre, ahol a polgárok szabadon beszélhetnek, jól érzik magukat, miközben a jó ételekről sem feledkeznek meg. Ha fellapozzuk a múlt század harmincas
éveinek klasszikusnak számító írásait, láthatjuk, hogy a művészek,
írók akár hajnali kettőkor is kaphattak egy tál meleg levest kedvenc helyükön.
– Csak nem ilyen hosszú nyitva
tartásra rendezkedett be?
– Ha jönnek a vendégek, rajtam nem

múlik…Nyitás előtt felmértük a
keresletet és most úgy látszik, elegendő, ha este tízig lehet hozzánk
betérni.
– A kávéház – ahogy Saly Noémi
egy tanulmányában is olvashatjuk
– abban is különbözik a többi vendéglátóhelytől, hogy sokféle igényű embert igyekszik becsalogatni
és minél hosszabb ideig benntartani.
– Így van, és éppen ezt a sokszínűséget kedvelem ebben a műfajban.
Azt szeretném, ha a vendég mindent
egy helyen találna meg, amire szüksége lehet a meleg ételtől a süteményig, egészen a szellemi táplálékig.
– Ez utóbbinál mire gondol?
– Azt tervezem, hogy műsorokkal is
szolgálunk a hozzánk betérőknek.
Tanuló koromban a Korona cukrászdában voltam gyakorlaton és tapasztalhattam, milyen sikeres a híres
Korona pódium. Kevés ilyen hely
akadt akkoriban, de ott, a budai várban a legjobb kávéházi hagyományokat éltették tovább. A kávéház-

– A családban van szakmabeli?
– Igen, apai ágon a nagyszülők
testvérei híres cukrászdát vittek Szegeden. Még láthattam működés
közben – igaz, inkább csak a süteményekre emlékszem, mert alig voltam több ötévesnél. De őrzünk néhány relikviát tőlük, kedves tárgyakat.
– Megvan a régi receptkönyv is?
– Igen, használjuk, jó néhány süteményünk e régi, majdhogynem
évszázados receptkönyv alapján készül. Szeretnénk megőrizni a hagyományokat, persze a mai követelményeket, igényeket figyelembe
véve.
– A franciás név is családi örökség?

vendéglátást a magam részéről példaértékűnek tartom – a cukrászatban
mindenképpen, a finom művű csokoládékat, desszerteket.
Szeretném kielégíteni a hagyományos magyar igényeket is, ugyanakkor hajlanék az újdonságok bevezetésére is. Az ételekben például
nem az adag nagyságára, hanem az
ízek sokféleségére, harmóniájára helyezném a hangsúlyt. Úgy látom,
van kereslet az ételsorainkra, amikhez egyúttal borokat is ajánlunk az
étlapon.
– Tíz év múlva mire lenne büszke?
– Először is a családomra, hogy sikerül felnevelnem a két fiamat. Ami
pedig az üzletet illeti, szeretném, ha
egy évtized múltán a város megha-

– Ha úgy tetszik, igen, mert a családnevünkből jön és korábban egy kézműves bonbonunkat neveztük így.
Annyira megtetszett, hogy az új üzletünknek is ezt a nevet adtuk.
– Amúgy kedveli a francia konyhát?
– Igen, kifejezetten. A franciás

tározó kávéháza lennénk. Persze az
sem lesz rossz, ha mindemellett gazdasági értelemben is eredményesnek
mutatkozunk, ami nem csak azt jelenti, hogy megélünk, hanem azt is,
hogy megbecsülik a munkánkat és
bennünket is.
R.I.
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Hirdetési elérhetőségek:

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

Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)
Nyitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig, KEDDEN
N I N C S ÜGYFÉLFOGADÁS, Szerdacsütörtök: 8.30-15.30-ig, Péntek: 8.30-12 óráig

Lapzártánk:péntek

12 óra.

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

Hirdetés
ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe konyhai kisegítő (férfi), szakács jelentkezését várjuk. Érd.: 06 30/913-8769
* Gödöllőn a Solier Cafeba, mosogató-takarító munkatársat
és kézilányt keresünk. Jelentkezni lehet: 20-322-03-72,
solier@invitel.hu
* Nemzetközi pénzintézet gödöllői üzletigazgatósága min.
érettségivel rendelkező kollégákat keres középvezetői, ill.
hiteltanácsadói munkakörbe. Jelentkezés: Kapás Mária:
30/515-8128
* Gödöllői munkahelyre nem dohányzó LAKATOS szakmunkást keresünk. Tel: 20/802-1287

* Korszerű mezőgazdasági gépek szervizelésére, javítására
középfokú végzettséggel munkatársat keresünk!
Számítógép-kezelési ismeretek, gk-i vezetői jogosítvány
feltétel. AGRAMIR Kft Gödöllő. Tel: 30/414-7483
* Multinacionális pénzintézet minimum érettségivel rendelkező munkatársat keres gödöllői irodájába befektetési
és hiteltanácsadói munkakörbe. Tel: 20/472-3919
* Azonnali belépéssel keresünk önállóan dolgozni tudó
csőszerelőket budapesti és gödöllői munkahelyekre. Tel:
70/537-2043, 20/919-6250
* Víz-, gáz-, fűtésszerelőt azonnali kezdéssel felveszek. Tel:
30/959-3318
* Raktárost, raktári dolgozót felveszünk. Arzenál áruház,
Gödöllő, Dózsa György út 96.
* Csömöri Auchanba februárban nyíló gyorsétterembe
keresünk főzőnőt és konyhai kisegítőket. Érd: 70/2199934, 30/530-4864
* BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT KERESÜNK állateledel csomagolásra, autókábel gyártásra, varrónőket vidéki munkahelyre azonnali kezdéssel. Jelentkezni: EVJ Kft. Gödöllő
Dózsa Gy. út 69. fsz. 4. Tel: 30/303-7902
* Szakképzett, gyakorlattal rendelkező SZAKÁCSOT
keresünk családias éttermünkbe. Érd: 06-30-327-81-81
* Gödöllői Kézi Autómosóba férfi munkatársat keresek. Tel:
30/9915-554
* Gyakorlott ÉPÜLETSZERKEZETI LAKATOST felveszek.
Érd: 30/9343-252
* Vagyonőröket keresünk vagyonőri igazolvánnyal Szadára
teljes és részmunkaidős beosztással, valamint Budapestre,
Budaörsre és Vecsésre. Vállalkozók jelentkezését is várjuk.
30/269-6038
* VAGYONŐRÖKET KERESÜNK GÖDÖLLŐRE KIEMELT
BÉREZÉSSEL. Tel: 30/933-0507
* Büfébe váltótársat keresek! otto100@citromail.hu
* Gödöllői cég keres szerelő-technikus pozícióba,
TELEVÍZIÓ szerelésben jártas munkavállalót. Versenyképes
fizetéssel, kedvező munkabeosztással, külön munkaállomással. Érd: 30/4884-917
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- Első emeleti 1,5 szobás fiatalos stílusú
felújított belvárosi lakás, mellette biztonságos belső udvar van játszótérrel 12,9 MFt
- Második emeleti Palotakerti parkra néző 2
szobás lakás, a park ősfáinak közeli
látványa miatt szinte a természetben érzi
magát az itt lakó 11,5 MFt
-Röges városrészben új építésű projekt
keretén belül családi házak eladók, igény
szerinti tervezéssel, barátságos és biztonságos térkialakítással 27,6 MFt
-Egyetem melletti városrészen új építésű
ikerházi családi ház mindkét lakása leköthető, nappali + 3 szobásak garázzsal 28 MFt
-Új építésű családi ház 106m2 nappali +3
szoba egyszintes 355m2 telekkel Kistarcsán
kulcsrakészen 24,9 MFt.
-Szadán panorámás 825m2 telken kitűnő
állapotú 80 m2 tégla építésű családi ház
45m2 szuterén 23,9 MFt.

* Gödöllőre keresek megbízható, gyermekszerető, középkorú bejárónőt vasalásra, takarításra, gyermekfelügyeletre.
Érd: 30/6455-659
* Gödöllői Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
felvételt hirdet gépkocsivezetői és beosztott tűzoltói
beosztásokba. Jelentkezni lehet személyesen Gödöllő,
Szabadság út 28. sz. alatt keddi és csütörtöki napokon 912 és 13-15 óráig. Jelentkezési feltétel: 35 év alatti
életkor, egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság,
szakmunkás vagy érettségi bizonyítvány. Előnyt élveznek a
30 év alatti korúak, valamint PÁV I. minősítésű hivatásos
jogosítvánnyal rendelkezők. Bérezés: az alapfokú tanfolyamot követően (2008. 7. 01.) az 1996. évi XLIII: törvény
előírásai szerint. A tanfolyam idejére közalkalmazotti
fizetés.
* Pataktéren bevezetett pedikűr manikűr-műköröm üzletbe
MASSZŐRT vagy TALPREFLEXOLÓGUST KERESEK februári
kezdéssel. Érd: 20/911-8939
* A gödöllői KATLAN CLUB (egyetemi szórakozóhely) szakképzett PULTOST keres. Érd: 30/9981-496
* Autómosó üzemeltetéséhez keresünk magánvállalkozót a
Gödöllő Dózsa Gy. u.-Rét u. sarkán található telephelyünkre.
Német v. angol nyelvű írásos önéletrajzát és jelentkezését a
28-545-421-es fax számra v. a christall@vnet.hu e-mail
címre várjuk.
* Elektoműszerész és villanyszerelő szakképzettségű,
mechanikai szerelésben is jártas, hétvégi munkát is vállalni
tudó szerviz-technikust keresünk autómosó berendezések
szervizelésére Bp. és környékéről. Bérezés: alapfizetés,
ügyeleti díj, prémium, szolgálati jármű és telefonhasználat.
Írásos önéletrajzát és jelentkezését a 28-545-421-es fax
számra v. a christall@vnet.hu e-mail címre várjuk.

2008. január 17.
* 3 év alatti gyermekeim mellé gyakorlott bébiszittert
keresek heti kb. 15 órában március közepétől hosszútávra.
Tel: 20/411-0763
* Friss nyugdíjas hölgy angol-német és számítógépes
ismerettel Gödöllőn v. a környéken heti néhány alkalomra
irodai munkát keres. Tel: 20/261-7237
* Poly-Glass Kft szadai telephelyre szakmunkás
végzettséggel vegyi áruraktárba nemdohányzó, agilis
fiatalembert keresünk árukiadói munkakörbe 3 hónapos
próbaidővel. Kezdő bér: nettó 80 E Ft. Érd: 20/333-7895
* Üzemanyagtöltő állomásra – NEMDOHÁNYZÓ – munkatársak jelentkezését a 06 28 513 115 telefonszámon várjuk.
* Hírlap értékesítő munkatársat gödöllői és budapesti
munkahelyre felveszünk. Jelentkezni fényképes önéletrajz
leadásával lehet a Gödöllő, Szabadság tér 9. sz. alatti
Inmedio Hírlapüzletben.
* A Gödöllői ESSO Töltőállomás shop-eladó munkakörbe
munkatársakat keres. Feltétel: középfokú végzettség.
Jelentkezni lehet a helyszínen önéletrajzzal.
INGATLAN
* Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken
családi ház 2 lakással sürgősen eladó. I.lakás:75nm
összkomfort, II.lakás:150nm duplakomfort. Lakások saját
terasszal, külön közművel és 2 utcára nyíló saját bejárattal
rendelkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek, irodának ideális.
Iár:26,5 M Ft. Érd:30-392-3635
* Eladó új építésű családi ház Valkón, megbízható, referenciákkal leigazolható kivitelezőtől! 106m2 hasznos, 1151m2
telek,2 szint,nappali+1+2 félszoba. Emelt szintű szerkezet
készen 14,9 MFt. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 207722429
* SÜRGŐSEN ÁRON ALUL ELADÓ Palotakerten erkélyes 2
szobás panorámás lakás.I.ár:10,3 M Ft 20-7722428
* Eladó erkélyes, extrán felújított lakás Gödöllőn, központhoz közel! 64m2-es, nappali+1+1 félszoba, kiváló állapot.
Kertvárosra néz, szép fürdőszoba, beépített konyhabútor,
kő és laminált burkolatok. I.ár: 14,5 MFt. GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 20-7722428
* SZADÁN 16,8 x 50m-es építési telek 6,8 MFt-ért ELADÓ
!!! GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT OTP mellett 207722428 SZADA ÉS GÖDÖLLŐ legnagyobb telekválasztéka
irodánkban! www.godolloihaz.hu
* KERTVÁROSBAN 3 és fél szobás családi ház Eladó. Iár
17,2MFt 20-7722429
* SZADÁN eladó új építésű ikerház: nappali+3 szoba,
Monolith betonfödém, 5 cm dryvit szigetelés. I.ár: 22,5
MFt. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT (20) 772-2429, (20)
772-2428 www.godolloihaz.hu
* GÖDÖLLŐN 4 és félszobás 150nm-es jó állapotú családi
ház sürgősen ELADÓ.Iár:22,9Ft 20-7722428
* SZADÁN ÚJÉPÍTÉSŰ 110NM-es garázzsal összeépített
Ikerház ELADÓ Iár 19,5 Mft 20-772-2428 GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT
* SZENT ISTVÁN TÉREN csendes, erkélyes, klímás,
riasztós jó beosztású, azonnal költözhető, 2 szobás lakás
eladó! Iár: 12 MFt 20-7722429
* ELADÓ kis rezsijű, másfélszobás, TÉGLALAKÁS
GÖDÖLLŐN a János utcában! Konvektoros fűtés, alacsony
közös költség. Iár 9,5 Mft 20-7722428 GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT
* GÖDÖLLŐN 2000-BEN ÉPÜLT 3 SZOBA+ NAPPALIS
CSALÁDI HÁZ 1000-es telken eladó Iár21,9 Mft 207722429
* ELADÓ 1+2 FÉLSZOBÁS ERKÉLYES 64m2-es szép lakás
GÖDÖLLŐ központjában. Egyedi fűtésmérő Iár11,4 Mft 207722429
* GÖDÖLLŐN Kertvárosban 3 szoba + nappalis ikerház
eladó. Iár 26 MFt ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZAK NAGY
VÁLASZTÉKBAN
IRODÁNKBAN!
GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 20-7722428

Hirdetés
* KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT,
LAKÁSOKAT, TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN.
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT az OTP mellett –
SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-7722428 / 20-7722429
www.godolloihaz.hu
* Kiss József utcában 150nm-es szocpolképes újépítésű
igényes kivitelezésű családi ház eladó.Iár:42MFt 207722428
* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában építési telek eladó. Érd:
20/9155-911
* ERZSÉBET krt-i 1 szobás 3. em. lakásom elcserélném 2
szobás egyedi fűtésű lakásra, v. eladnám. HARASZT
legszebb részén 2 szintes ház teljesen felújítva eladó. T:
30/266-4789
* Palotakerten 3 szobás, 2. emeleti, napos, felújított (laminált, kőburkolat), egyedi fűtéses lakás eladó. Zárt folyosó
és pincerész, HÉV, busz, vonat 200m. Iá: 13M. Tel: 70/5209890
* Isaszeg központjában, főútvonalon eladó 88m2-es, földszintes ház 800 m2-es ápolt gyümölcsös kerttel, vállalkozásra is alkalmas. Iár: 12 M. Tel: 20/417-1443,
28/494-369
* Gödöllőn a PATAK TÉRI garázssoron GARÁZS ELADÓ. Tel:
30/4815-836, 30/441-0340

* 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
* Gödöllőn déli fekvésű 34 m2-es összkomfortos garzonlakás alacsony rezsivel, a Kastély parkkal szemben eladó. 1.
em. Tel: 28/422-067
* GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN FÖLDSZINTI 56m2
ERKÉLYES, FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ. Tel: 20/9779-597
* Sürgősen eladó a Kossuth Lajos utca legcsendesebb
részén 2+1 félszobás felújított lakás (biztonsági bejárati
ajtó, redőny, riasztó). Tel: 70/450-4150
* Sürgősen eladó 62 m2-es lakás a Palotakerti lakótelepen.
Azonnal beköltözhető. Irányár: 10,9 M Ft. Tel. 20/381-6226
* Gödöllőn Antalhegyen csendes mellékutcában eladó 150
nm-es 4 és félszobás családi ház, vadregényes 1056 nm
telek, duplagarázs, borospince, szauna! Tel.: 30/228-1060
Iá: 37.9M Ft.
* Gödöllő Újfenyvesben 2004-ben épült,100 nm-es 5 szobás
igényes ikerház 570 nm telken eladó! 22 nm terasz, garázs,
pince! Tetőtér beépíthető! Tel.: 30/228-1060 Iá: 33MFt.
* Gödöllő központjában Szent István téren téglaépületben
54 m2-es 2 szoba összkomfortos 4. emeleti lakás eladó. Iá:
10,8 M Ft. Érd: 30/9514-669
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FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON ÉRTÉKELÉS,
TELJESKÖRŰ, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS
KERESÜNK ÜGYFELÜNK RÉSZÉRE
GÖDÖLLŐN A HARASZTBAN, AZ
ALVÉGBEN VAGY A KERTVÁROSBAN
3 SZOBÁS, JÓ ÁLLAPOTÚ CSALÁDI
HÁZAT 27 MFT-IG.
RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*VERESEGYHÁZON panorámás domboldalban 966 nm-es, bekerített építési
telek eladó. Irányár: 13 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kazinczy körúton 53
nm-es, két szobás, első emeleti, felújított, téglaépítésű, konvektoros lakás
SÜRGŐSEN eladó. Irányár: 11,9 mFt
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Kertvárosban 725 nm-es telken 70 nmes, 2 szobás családi ház eladó. Iá: 19,5 m Ft.
*A Blahán, 1270 nm-es parkosított
telken 350 nm-es, háromszintes, nappali+ 5 szobás (garázs, pince, terasz)
családi ház eladó. Irányár: 48 mFt.
*Az Antalhegyen 1187 nm-es telken
100 nm-es, 3 szobás családi ház eladó.
A telken egy lakható 2 szobás melléképület is van. Iár: 19,8 mFt.

*A Kertvárosban 720 nm-es telken 150
nm-es, felújított 3 szobás, garázsos
családi ház eladó. Irányár: 24,5 mFt.
*A Harasztban 490 nm-es gondozott
telken 100 nm-es, felújított családi ház
(35 nm-es tároló, két autó r. kocsibeálló) eladó. Irányár: 19,9 mFt
*A Lázár Vilmos utcában, panorámás
domboldalban, 1800 nm közművesített
telek, 80 nm–es, felújításra szoruló
házzal eladó. Irányár: 18 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ KÖRNYÉKÉN:
*VERESEGYHÁZON 2001-ben épült,
igényes 397 nm-es , nappali+ 3 szobás
családi ház (fedett úszómedence, kétállásos garázs, mosókonyha) 1397 nm-es
panorámás telken eladó) Irányár: 89 mFt.
*VALKÓN 2400 nm–es parkosított
telken 80 nm-es stílusosan felújított,
parasztház melléképületekkel, pincével eladó. Irányár: 17,9 mFt.
*ERDŐKERTESEN 1270 nm-es telken
156 nm-es új építésű, nappali+ 3
szobás lakóház, januári beköltözéssel
eladó. Irányár: 35,5 m Ft.
LAKÁSOK:
*A Szent János utcában 42 nm-es, 1,5
szobás, magasföldszinti, felújított,
téglaépítésű, konvektoros, erkélyes
lakás eladó. Irányár: 11,5 mFt .
*A központban 72 nm-es, nappali+ 2
szobás, 2003-ban épült, első emeleti,
erkélyes lakás saját parkolóval eladó.
Irányár: 25,5 mFt.
* A Paál László közben 1+ fél szobás+
étkezős, 51 nm-es, téglaépítésű,
gázkonvektoros, negyedik emeleti
lakás eladó. Iá: 12,4 mFt.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
erkélyes, 6. emeleti 2 éve felújított
lakás eladó. Iá: 12,4 mFt
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
erkélyes, 10. emeleti felújított lakás
eladó. Iá: 13,5 mFt
*A Kossuth L. utcában 55 nm-es,
negyedik emeleti, 2 szobás, felújított
lakás,
egyedileg
szabályozható
távfűtéssel eladó. Irányár: 13 mFt
*Az Erzsébet királyné körúton 63 nmes, harmadik emeleti, 2,5 szobás, erkélyes, lakás eladó. Irányár: 13,8 mFt.
ÚJ LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN a Fenyvesben 1268 nmes telken, új építésű 160 nm-es, nappali + 3 szobás, garázsos ikerházi
lakás kulcsrakész állapotban eladó.
Iá: 34,5 mFt.
*VERESEGYHÁZON 2007-ben épült,
144 nm-es, 2+2 fél szobás ikerházi
lakás, garázzsal 705 nm-es telken
eladó. Irányár: 28,8 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kossuth L. u. 1 sz.
alatt 33 nm-es, tetőtéri, egyedi fűtésű,
emeltszintű szerkezetkész lakás, kocsibeállóval SÜRGŐSEN eladó, (januári
átadás). Irányár: 11,5 mFt
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Hirdetés
* Eladó Gödöllőn, az egyetemi lakótelepen, téglaépítésű társasház földszintjén 52 m2-es, 2 szobás, erkélyes, gázkonvektoros felújításra szoruló lakás. Érd: 20/423-7672 este
* Eladó Gödöllőn János utcai 1. emeleti 36 m2 + erkély
téglaépítésű, felújított öröklakás. Gázkonvektoros fűtés. Iá:
10,5 M Ft. Tel: 20/4517-351
* Erdőkertesen jó állapotú 84nm -es, három szobás, kétszintes, részben alápincézett ingatlan eladó. Telek: 1079nm.
Iár: 14,6 Mft. Érd.: 06/30-822-2890
* Gödöllőn, Szent István téren eladó két szobás, negyedik
emeleti, erkélyes, 54 nm-es, átlagos állapotú lakás. Iár:
10,4 Mft. Tel: 06/30-822-2890
* 49 m2-es első emeleti lakás az Ambrus közben eladó.
Irányár: 12,6 M Ft. Tel: 70/200-4046
* Gödöllőn, a Fenyvesben 2008. júniusi átadású, új építésű,
iker családi ház, 3+2 szobás, 158 m2-es 35 M Ft-ért eladó.
Tel: 30/828-6311
* Gödöllő központjában, a csendes János utcában,
téglaépítésű házban, 1 szobás 36 m2-es jó állapotú, azonnal költözhető lakás eladó. Iá: 10 M Ft. Tel: 30/828-6311
* Gödöllő központjában, téglaházban 2. em-i 2 szobás,
gázkonvektoros, erkélyes, felújított lakás azonnal
beköltözhetően 12,5 M Ft-ért eladó. Tel: 28-430-890,
20/435-7387
* Gödöllőn, Fenyvesben tulajdonostól eladók ikerházi lakások júniusi beköltözéssel. 158m2 hasznos alapterület,
21m2 garázs, 14m2 terasz, 572m2 telekhányad. Nappali
+4 szoba, 2 fürdő, gardrób. Ár: 33 MFt Érd: 20/808-4900
* Szt. János u.14. alatt Gödöllőn eladó egy téglaépítésű 1.
em-i 54m2-es, 2 szobás, konvektoros lakás szép állapotban
azonnal költözhetően. Iá: 12,5 MFt. Tel: 30/491-7301
* Eladó azonnal beköltözhető 54 m2-es 1. em.-i világos,
erkélyes lakás klímával és riasztó rendszerrel Gödöllőn, Szt.
István téren. Iá: 11,3 MFt. Tel: 20/951-6663
* Boncsokban 1200 m2-es zártkert 1,8 MFt-ért eladó. Tel:
20/340-4861
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és különkülön is. Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel:
30/250-7981
* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus
közben csendes, nyugodt környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3.
emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.: 30/562-3475
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos
parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200
nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes,
nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.:
20/3135-816, 30/562-3475
* Gödöllőn, Királytelepen 410 m2-es telken 2004-es
építésű, 140 m2 alapterületű családi ház eladó (Fszt: előtér,
nappali, konyha – étkező, kamra, fürdőszoba. Em: 3 szoba,
fürdőszoba, előtér és terasz, garázs.) Iár: 29,4 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: 12,5 M) Tel: 20/569-4319
* Gödöllőn eladó egy 140 m2-es 2002-ben igényesen épült
két generációnak alkalmas ház 1000 m2-es telekkel. Tel.:
30/924-6807
* Budapest XXII. ker-ben eladó egy 54 m2-es 2 szoba
összkomfortos téglaépítésű társasházi lakás garázzsal,
tárolóval, parkosított udvarral. Rendkívül alacsony rezsi, jó
közlekedés. Ház, lakás csere is érdekel. Tel.: 30/924-6807.
* Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes családi ház két fürdőszobával, nagy terasszal, garázzsal, 1000 m2-es telekkel, ásott kúttal, kiváló közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807
* Gödöllőn magán személy készpénzes fizetéssel egyedi
fűtéses 1,5 -2 szobás lakást vásárolna csendes helyen. Tel:
70/503-5223
* Gödöllő Palotakerten 2 szoba összkomfortos erkélyes
parkra néző lakás eladó, v. kisebbre cserélhető értékegyeztetéssel. Iá: 10,5 M. Rögesben telek termő gyümölcsössel eladó. Iá: 5,5 M. Tel: 20/472-1910
* Gödöllőn vagy környékén családi házat, lakást keresek.
Bánhegyiné: 30/640-1180
* Gödöllő csendes környezetében 2 szobás 1. emeleti
összkomfortos lakás eladó. Iá: 11,5 M Ft. Érd: 70/454-7643
* Gödöllőn eladó Erzsébet kir. krt-on 3. em-i 55 m2-es 2
szobás, felújított lakás 13,2 MFt-ért. Tel: 30/490-8516
* Gödöllőn a Blahai részen, csendes környezetben
KEDVEZŐ ÁRON eladó 1985-ben épült, 100 nm
alapterületű, 3 szintes családi ház, 1705 nm-es telekkel –
esetleges átalakításhoz szükséges építési engedéllyel –Iá:
19 mFt Tel.: 06-20-919-4870
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* Gödöllőn a Királytelepen eladó 76 nm alapterületű, 2
szoba összkomfortos, részben felújított családi ház garázzsal, kis pincerésszel, 986 nm-es gondozott telekkel. Iá:
18,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Fácán-soron az új lakóparkban eladó színvonalas kialakítású, 65 nm-es, 2 szobás, 2 erkélyes lakás,
egyedi mérőórákkal, saját tárolóval. Iá: 20 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban 170 nm-es 2 generációs, nappali
+ 4 szobás, 2 konyhás, 2 fürdőszobás, kétszintes családi
ház melléképülettel, garázzsal, 970 nm-es telekkel. Iá: 27,5
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 1050 nm-es telken (26 m-es
utcafronti szélesség) eladó 120 nm alapterületű, 3 szobás,
jó állapotban lévő családi ház. Iá: 26 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. felvehető. 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: 28 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 felújított erkélyes lakás (új - burkolatok,
konyhabútor, szaniterek, radiátorok-; biztonsági ajtó,
riasztó, erkélyen előtetővel). Iá: 14,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
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), belterületi 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, tervrajzzal). Iá: 7,9
mFt. Érd.: 20/9194-870
ALBÉRLET
* Gödöllőn a Kertvárosban KIADÓ 140 nm-es, új építésű,
nappali + 3 szobás, színvonalas külső és belső kialakítású
kétszintes ikerház-fél garázzsal (+ mosókonyha, gardrób,
konyhai gépesítés, klíma, Internet), parkosított telekkel,
díszkerttel. Érd: 20/9194-870
* Kiadó Gödöllő központjában 2 szobás, erkélyes, felújított
lakás azonnali költözéssel. Érd: 30/650-2193
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* Albérlet kiadó! 30 m2 lakrész kiadó. Tel: 70/250-3276
* Gödöllő városközpontban 75 m2-es nappali + 2 szobás
földszinti, utcai bejáratú lakás jó parkolással iroda v. lakás
céljára kiadó. Tel: 30/9617-621
* FEBRUÁRTÓL kiadó az Erzsébet Park mellett egy 62 m2es, 1 + 2 félszobás lakás. Tel: 70/369-7313
* Gödöllőn, Szabadság úton február 1.-től 56 m2-es 2
szobás, alacsony rezsijű lakás hosszútávra kiadó bútorozva
vagy üresen. Tel: 30/851-5623
* Gödöllőn, az egyetem területén, családias környéken 59
m2-es, 2 szobás, igényesen berendezett lakás pincetárolóval és garázzsal (vagy a nélkül) kiadó. Tel: 06-30-498-6885
* Gödöllő központjában 2 szobás (amerikai konyha, nappali, udvar, parkolási lehetőség) bútorozott, légkondicionált
lakás kis rezsivel 01. 15.-től kiadó! Beköltözhető! T:
20/334-9121
* Gödöllőn, Kazinczy körúton felújított, bútorozott, 60 m2es lakás hosszútávra kiadó. Tel: 20/807-9515, 70/3170084
* 48 EFt-ért rezsivel együtt kiadó kis szoba, főzőfülke,
zuhanyzó + WC-vel Gödöllőn, külön bejárattal, családi ház
mellett! 2 havi kaució szükséges! Tel: 20/9734-738
* Gödöllőn, Szt. János utcában 23./c. alatt földszinti, 2
szobás, gázkonvektoros, jó állapotú lakás hosszútávra
kiadó bútorral v. bútor nélkül. Tel: 20/333-7833
* PALOTAKERTEN SZOBA KIADÓ LÁNY RÉSZÉRE. Tel:
30/845-9915
* 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
* Kiadó Gödöllőn az egyetemhez, állomáshoz, központhoz
közel szép, felszerelt konvektoros lakás. Közös költség
nincs. Tel: 20/484-7712, 28/418-785
* Gödöllőn, Szt. János utcában magasföldszinti egyszobás,
erkélyes, egyedi fűtésű, felújított lakás 40 E Ft + rezsiért
kiadó. Tel: 20/556-5832
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583
KIADÓ
* Gödöllő központjában 47 m2-es üzlethelység kiadó. Érd.:
0630/223-9801
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában garázs hosszútávra
kiadó. Tel: 30/9585-018
* Veresegyházon FŐ ÚTON IRODÁK KIADÓK! Igény és megegyezés szerinti kialakítás! 8 IRODA, ELTÉRŐ MÉRETBEN
Tel.: 30/228-1060 37.544 Ft.-tól/hó+áfa.
* GARÁZS KIADÓ AZ AMBRUS ZOLTÁN KÖZBEN. T:
30/221-7074
* Üzlethelyiség, raktár, garázs kiadó egyéb tevékenység
céljára is. Tel: 20/945-5583.
* HS Sportközpontban (TESCO mellett) helyiség kiadó vállalkozás céljára. Alkalmas irodának, üzlethelyiségnek, itt
eddig szépségszalon működött. Érd: 20/9362-782
* Üzlethelyiség, garázs, raktár kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583
SZOLGÁLTATÁS

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.:: 30/8518763.
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás.
Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel. 30/9134-599.
Hétvégén és ünnepnapokon is.
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* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel.: 30/300-6200.
www.hutogepszereles.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával,
korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés. Tel.: 70/247-9072. www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 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.
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel.:
70/613-5662.
* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-8 tonnáig az ország egész
területén, szükség szerint dobozok, csomagolás, zongora,
pianínó, páncélszekrény. Mindent és mindenkor! Molnár
József Tel: 28/421-134; 30/9593-804.
* KÖNYVELÉS! Regisztrált mérlegképes könyvelőként vállalom egyéni vállalkozók, BT-k, KFT-k teljes körű könyvelését,
bérszámfejtését, bevallások készítését, havi egyszeri díjmentes kiszállással. T: 20/225-3423, 28/404-651
* Megbízható brigád vállalja családi házak teljes körű
kivitelezését, lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon
bizalommal! Tel: 20/434-9328
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel.: 30/9229-553.
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid
határidőn belül. Tel.: 70-944-2377
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel.: 20/9133-165
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások készítése. Tel.:
28/407-122.
* UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
* Gyógymasszázs, shiacu (japán), Sakjamuni Buddha
(Tibeti) módszerek. Az öngyógyító folyamatok felerősítése
acupresszúrás kezeléssel az egész test felületén a
meridiánpontok masszírozásával. Időtartam kb 50 perc.
Tel.: 70/701-9510
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő
anyagok, szép munka! Tel.: 70/505-1177.
* REDŐNY-, RELUXA-JAVÍTÁS, GURTNI-CSERE. KÖNYVET,
KÉPREGÉNYT, DVD FILMET, CD-t VESZEK. Károlyi Péter.
Tel.: 20/368-5888.
* Képzett pedagógus gyermekfelügyeletet, korrepetálást
vállal rugalmas időbeosztással. 30/6450-041
* Villanybojler tisztítás, javítás. Kisebb villany ill. vízszerelési munkákat elvállalok. Tel: 70/528-9720
* Gyesen lévő anyukaként idősek látogatását, segítését (2
éves kislányom kíséretével vagy nélküle) vállalom. Tel.: (30)
489-4940
* HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T: 06-20/411-7473 Köszönjük
bizalmát!
* INGYENES hajvágás! 35 éves gyakorlott fodrásznő
vagyok. Mesterfodrász képzésemhez keresek női modelleket korosztálytól függetlenül. Ingyen és bérmentve
elkészítem frizuráját, melyben közreműködik a médiából jól
ismert Gellei András mesterfodrász a Gellei Fodrász
Szalonban (I. ker. Attila u. 81.). Érd: 30/231-5353

Gödöllői Szolgálat

13

14 Gödöllői Szolgálat

* „HYDRO-SANA” méregtelenítést és fényterápiás
kezelést „BIOTRON” lámpával vállal otthonában. Hívjon
bizalommal. Tel: 28/415-849, 20/206-1461
* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés.
Fürdőszoba felújítás. Fűtés felújítás. Tel.: 20/9527289, 28/594-040.
*
FUVAROZÁST,
kisebb
KÖLTÖZTETÉST,
ZONGORASZÁLLÍTÁST VÁLLALOK. Tel: 30/6767-966
* CIPŐJAVÍTÓ újra megnyílt a Szt. János u-i
Szolgáltatóházban. Sarkalás, talpalás a legtartósabb
anyagokból, mindennemű javítás, amit érdemes. Tel:
30/9051-541
OKTATÁS
* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ELŐBEIRATKOZÁS
FEBRUÁR 1-IG. AKI EDDIG LEKÖTI A KÍVÁNT TANFOLYAMOT, ANNAK 20% KEDVEZMÉNYT ADUNK A TANFOLYAM ÁRÁBÓL. ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA,
OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS EGYÉNI
NYELVÓRÁK. ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZSGÁRA,
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK. AZ EGYÜTT
IRATKOZÓK
FEJENKÉNT
ANNYISZOR
5%
KEDVEZMÉNYT KAPNAK, AHÁNYAN IRATKOZNAK
(TEHÁT 5 EMBER PÉLDÁUL FEJENKÉNT 25%).
RÉSZLETEKÉRT KERESSE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT:
(20) 216-62-40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN.
* AZ OKTATÁRS NYELVSTÚDIÓ ALAPFOKÚ
NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 300 ÓRÁS INTENZÍV
NYELVTANFOLYAMOT INDÍT JANUÁR VÉGÉN
ÚJRAKEZDŐ SZINTTŐL. A TANFOLYAM ALATT
KEDVEZMÉNYES GYERMEKMEGŐRZÉS IS IGÉNYBE
VEHETŐ A NYELVSTÚDIÓ JÁTSZÓHÁZÁBAN. BŐVEBB
INFORMÁCIÓ: 20/3326608, 28/ 413-437,
INFO@OKTATARS.HU. FKNYSZ: 13-0489-05
* Kineziológiai nyílt mini-tanfolyam. Talpon maradok.
2008. 01. 19-én 9-17-ig Gödöllőn. Előzetes jelentkezés:
Barna Krisztina 20/323-1856
* ANGOL NYELVTANÁR kezdőtől a középfokú nyelvvizsgáig vállal tanítást egyénileg vagy kiscsoportban,
hétköznap 9-16 h között egyénre szabottan, barátságos
környezetben. Érd: 20/333-2426
* TAICHI oktatás Gödöllőn kezdőknek, haladóknak
folyamatos csatlakozási lehetőséggel. Érd: 20/5448021 Bálint Krisztina
* Lovas oktatás kezdőknek és haladóknak, ugyanitt
bokszos bértartást vállalunk. Karámozás pálya, meleg
öltöző. Repülőtéri út, Both tanya. Tel: 30/607-3871
* Diplomás angol tanár magánórákat vállal
Máriabesnyőn (Gödöllő) 3500 Ft/90 perc. Tel: 20/5805494
* MATEMATIKA korrepetálást, érettségire való
felkészítést, főiskolások segítését vállalja középiskolai
tanár Gödöllőn. Tel: 28/411-639 (este), 20/380-2268
(délután)
* Képzett pedagógus gyermekfelügyeletet, korrepetálást vállal rugalmas időbeosztással. 30/6450-041
* Tanítói végzettséggel általános iskolai korrepetálást
vállalok. Dyslexiások fejlesztésében is segíthetek. Tel.:
(30) 489-4940
* Lovári nyelvoktatás Gödöllőn febr. 7.-től júniusi
nyelvvizsgával. Előadások minden héten csütörtökön 16:
15 – 19: 15-ig. Részletfizetési lehetőség van! T:
30/273-9479, 30/504-1222
* SPEAK ENGLISH! Beszédcentrikus oktatás, kellemes
hangulatú angol órák, kislétszámú csoportban, garantált
sikerrel. Kora délelőtti órák, heti 2 alkalommal. Tel:
20/446-8317
* TOP-TAN: Középiskolásoknak: Angol középhaladó és
haladó, felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok
maximum 5 fővel. Felnőtteknek újrakezdő, középhaladó,
haladó tanfolyamok. További információk: Gödöllő, Szőlő
u. 16. 4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28423-744, mobil: 30-224-75-63.
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* TOP-TAN: Ha nincs ideje arra, hogy ellenőrizze gyermeke tanulmányait, mi megtesszük Ön helyett, sőt korrepetálást is kaphat matematika, fizika, kémia tantárgyakból, s megtanítjuk a helyes tanulási módszerek
elsajátítására is 5-10 osztályos fiát és lányát. Érd: 28423-744, 30-908-4130.
* Makrobiotika: 2008. január 19-én, 10.00-kor: A
makrobiotika alapjai: előadás kóstolóval. Február 2-án:
Makrobiotikával az egészséges utódokért A gyermekvárás makrobiotikája (terhesség előtt, alatt, szoptatás idején) Előzetes bejelentkezés: 30-224-75-63.
ADÁS~VÉTEL

* TŰZIFA, jó minőségű, bontott gázkonvektorok eladók.
Tel. 20/933-2081, 20/9611-688
* Sürgősen, nagyon olcsón eladó új olasz étkezőgarnitúra tálalóval, új hűtőgép, fürdőszoba szekrény, gyermekbútor, pianínó, fodrászpult + beépített fejmosó. Érd:
70/280-2276
* PIANÍNÓK ELADÓK (Scholze, Petrof). Tel: 30/6767-966
* Fekete zongora, páncéltőkés, bécsi mechanikás, jó
állapotban felhangolva eladó. Tel: 28/418-220,
20/446-8317
* Csillár, szőnyeg, íróasztal eladó. Tel.: 20/9455-583
TÁRSKERESŐ
* Jó kiállású, sportos független ötvenhat éves férfi rendezett anyagiakkal keresi csinos partnerét 50 éves
korig. Tel: 30/972-3017
* „Éva” Társközvetítő Boldogabb Sikeresebb Új Évet
kíván, és 2008-ban is várja szeretettel a párkapcsolatra
vágyókat minden korosztályból. 70/546-2484, 30/2284096, 20/967-4009
ÁLLAT
* Dec. 31-én elveszett a Sieberz Kft. (Repülőtéri út)
telepéről egy Csibész névre hallgató 1 év körüli kan feketefehér foltos ó-németjuhász keverék kiskutya (mind a 4 lába
fehér). Tel: 28/515-700, 16 h után: 28/515-704
* Ajándékba adnék egy 7 hetes puli-keverék kan kiskutyát! Önállóan eszik! Tel: 20/570-2292
EGYÉB
* FORD Tranzit lakóautó felszereléssel (9 személyes
kisbusz) friss vizsgával eladó. TRABANT Kombi
alkatrésznek, 10000Km-es gyári motorral, sok új
alkatrésszel olcsón eladó. MERCEDES 123-as, 240
dieselhez sok új alkatrész eladó. Tel.: 1/409-0875,
30/941-3345.
* 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.
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, selyemfű méz
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

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

Futsal NB I. – Megfiatalított keret

Szabó szabta zakó

míg Horváth
András a kapuban, Harnisch
Ákos pedig a
mezőnyben

Az NB I-es teremlabdarúgó bajnokság január 11-ei rajtján már
az újjáalakult kerettel lépett pályára a Megatherm-Gödöllői SK
futsal csapata.
A megfiatalított együttes az elmúlt pénteken a sereghajtó Fortuna FT ellen debütált és remek játékkal nyerni is tudott
(6–4) hazai pályán, majd január 14-én
hétfőn a győri Arrabona FC-hez látogattak a Tóth Károly irányította fiatalok, ahol kiütköztek a rutintalanság első jelei, így ha a végeredmény kicsit
túlzó is, de megérdemelt vereséget
szenvedett a Gödöllő (7–2).
Az elmúlt pénteken az őszi 1. fordulóból elmaradt Fortuna FT elleni hazai
meccset nagy várakozás előzte meg. A
kilátogatók közül néhányan gúnyosan
mosolyogtak a melegítő gödöllői játékosok láttán, néhányan viszont örömmel látták a változásokat. A srácok végül bebizonyították, hogy lehet rájuk
számítani és papírforma eredményt értek el. Szabó István négy találatig jutott,

nyújtott kimagasló teljesítményt, így a
megfiatalodott keret jól debütált és szép
gólokat elérve esélyeshez méltóan
nyerni tudott a sereghajtó Fortuna ellen
(6–3).
Futsal NB I., 1. fordulóból elmaradt
mérkőzés: Megatherm-Gödöllői SK –
Fortuna FT 6–3 (4–1). Gsz.: Harnisch
Ákos (2), Szabó István (4)

Győzött a rutin
A győri Arrabona FC elleni őszi utolsó
fordulóban bemutatkozhatott a három

új szerzemény, Hegyesi László, Smeló
Dávid és Póta Balázs is. A hazaiak szereztek vezetést, de a Megatherm-GSK
hamar egyenlíteni tudott és a kezdeményezést is magukhoz ragadták fiataljaink. Ennek ellenére 3–1es győri vezetéssel vonultak
pihenőre a csapatok. A második 20 percben ott folytatták
az együttesek, ahol az elsőben
abbahagyták. A mieink támadtak és sikerült is a szépítés, de az Arrabona tökéletesen használta ki játékosaink
hibáit és végül 7–2-es győzelmet arattak. A Gödöllőn kiütközött az összeszokottság
hiánya és a rutintalanság, ennek ellenére nem volt ekkora különbség a két csapat között.
Futsal NB I., 11. forduló
Arrabona FC – Megatherm-Gödöllői
SK 7–2 (3–1). Gsz.: Szabó István (2)
Következik: január 16., szerda 12.
forduló: Fortuna FT – MegathermGSK (lapzártánk után rendezték);
január 18., péntek 13. forduló: Megatherm-GSK – Újbuda (SZIE csarnok,
19 óra)
www.gbulls.hu

Röplabda – Közép-európai Liga

A Liga esélyesét fogadják a lányok
Gőzerővel készül következő
nemzetközi mérkőzésére a
TEVA-GRC együttese. Az előző
fordulóhoz hasonlóan (a szlovén Maribortól kaptak ki) a
mostani, január 19-ei 13. fordulóban is egy bombaerős ellenfél látogat el Gödöllőre, a
Közép-európai Liga végső
győzelmére is esélyes osztrák
Post Schwechat csapata.
Az odavágón ősszel a mieink 3–1-re
kaptak ki, és bepillantást nyerhettek
a lányok a modern röpladázásba, és
minden bizonnyal Gödöllőn is megcsillogtatja majd tudását a kanadai,
bosnyák, cseh és szlovák légiósokkal teletűzdelt Bajnokok-Ligája résztvevő együttes.
A január 19-én, 16 órakor az egyetemi sportcsarnokban kezdődő mér-

kőzés favoritja most is a Post
Schwechat lesz, sőt Hollósy László
edző dolgát tovább nehezíti, hogy
nem számíthat a sérült Bajáriné Pesti Anikóra, valamint az eligazolt

fedi. Következik: január 19., 16 óra,
egyetemi sportcsarnok
Közép-európai Liga,. 13. forduló
TEVA-GRC – Post Schwechat (osztrák)

Magyar Kupa –
Következhet a
Békéscsaba

kubai légiós helyére – szintén a karibi térségből érkező – hónapok óta
beígért négyes ütő játékos hiánya,
akinek kilétét továbbra is homály

Kézilabda – 4 győzelem, 1 vereség

Az idei Magyar
Kupa küzdelmek
következő
fordulójában a Békéscsaba lesz a TEVA-GRC ellenfele
a legjobb négy közé jutásért vívandó
párharcban. A mérkőzések időpontját később jelölik ki
a csapatok. A továbbjutásról kettő
összecsapás dönt majd.
-tl-

kapusa a GSE játékosa,
Györe Fanni lett
Ugyan az 1996-os korosztály nem versenyzett, de a
gödöllői 96-os fiúk így is
részt vettek a tornán és versenyen kívül a 95-ös lányok
között szerepeltek. A felkészülést segítő meccsek mérlege: négy győzelem, egy
vereség.
***
December 30-án a klub
országos bajnokcsapata, a
97-es fiú csapat az évvégi
kézilabda gálán vehetett
részt a Papp Lászó
SportArénában.
Bár nem lettek elsők, a „fiatalok” is lehetőséget kaptak és bemutatót tarthattak a megtelt
csarnok közönségének.
-tt-

Első hely a Ferenczy kupán
December közepén rendezték Budapesten a hagyományos Ferenczy Kupát, ahol
három csapattal vett részt a
Gödöllői SE, városunk utánpótlás kézilabda egyesülete
és az 1998-as csapat az első
helyen végzett.
A 97-es lányok tartalékos csapattal
vettek részt a viadalon, ennek ellenére a hatodik helyet szerezték
meg, míg az ugyanebben a csapatban is szereplő 98-as szivacskézis
lányok – most már szokásos esélyesként – megnyerték a tornát, olyan
csapatokat megelőzve, mint az Óbuda,

Tenisz – Junior tornagyőztes gödöllői
A gödöllői Király Pálma győzelmével ért véget az elmúlt hét végén
befejeződött ausztriai Bergheimben
rendezett junior női tenisztorna. A
16 éves magyar teniszező a selejtezőkből jutott a főtáblára és a döntőben az orosz Katerina Popovát múlta felül.
Bergheim (ausztria) junior női
tenisztorna, döntő:
Király Pálma – Katerina Popova
6:2, 6:2
-tt-

az Angyalföld, az FTC vagy a Szeged
Hypo utánpótlás gárdái. A torna legjobb

Asztalitenisz – Elindult az utánpótlás képzés

Egyedülálló módszer
Január 3-án, 20 év után újraindult az utánpótlásnevelés a gödöllői asztaliteniszben. A GEAC asztalitenisz szakosztályának decemberi toborzóját követően 14 gyerek kezdte el az ismerkedést a profi pingponggal.
A gyerekek heti 4 órában a Damjanich János Általános Iskola tornatermében (hétfőn és csütörtökön 17.30-tól) Monostori Péter irányításával
sajátítják el a sportág alapmozdulatait.
A szakosztály felnőtt tagjai segítik a srácokat abban, hogy begyakorolhassák a helyes ütéseket. Az LCS Sport Kft. jóvoltából 3 adogatógép áll
a gyerekek rendelkezésére. Ezzel a módszerrel nagyon kevés asztalitenisz műhelynek van lehetősége oktatni a gyerekeket, így a gödöllői
módszer egyedülálló hazánkban.
-lt-

Labdarúgás – Szárnyalnak az öregfiúk

Tornagyőzelem veretlenül
December végén a Gödöllői LK öregfiúk csapatának senior gárdája Budapesten szerepelt egy 8 csapatos teremtornán. A csapat mindvégig magabiztos
játékot bemutatva, minden meccsét fölényesen nyerve aratott tornagyőzelmet
(így mint címvédő, jövőre is részt vehet
majd a tornán), és többek között olyan
csapatokat utasított maga mögé, mint az
MTK, az FTC vagy a Soroksár együt-

tese. A gólkirályi címet is a GLK játékosa, Voljna Gábor nyerte 11 találattal.
A csapat tagjai voltak: Gedei Sándor,
Rab Péter, Bánhegyi Béla, Vojna Gábor, Gémesi György, Epres György,
Szabadi Csaba, Góhér János, Rácz József, Juhász József, Pataki József, Dobes Attila, Bara László, Budai László.
-tl-

Kispályás foci – Kezdődnek az amatőr tornák

Nádas és Nosztalgia Kupa
Január 19-én kezdődik az Egyetemi sportcsarnokban a hagyományosan minden év januárjában és februárjában megrendezésre kerülő Nádas Lajos
Emléktorna, valamint a Nosztalgia Kupa.
A Nádas torna Január 19-én kezdődik
és február 24-én a döntőkkel ér véget,
míg a Nosztalgia Kupa küzdelmei egy
nappal később kezdődnek és február
16-án fejeződnek majd be. Mindkét
tornára nagy volt az érdeklődés. Az
előbbi kiírásra 24 együttes (4 darab

hat csapatos csoport), míg az utóbbira
12 csapat nevezett (kettő 6-os csoport).
A játéknapok:
Nádas Lajos Kupa: Január 19-20-án,
26-27-én, február 2-3-án (csoportmeccsek), 9-10-én (csoportmeccsek,
középdöntők), 16-17-én (középdöntők, február 24. (negyeddöntők, helyosztók).
Nosztalgia Kupa: január 20-án és
26-án, február 3-án, 9-én és 10-én
(csoportmeccsek), valamint február
16-án (helyosztók).
-li-

Turisztika – Egy éves a Santimona

Túrák minden évszakra
Egy éves a Santimona Kerékpáros-Túra Club, amely szervezet a kirándulni kívánoknak
szervez jobbnál jobb utakat
bel- és külföldön egyaránt az
év minden szakában. Az évfordulóját ünneplő klub vezetőjét, Szalay Zoltánt kérdeztük a klubról.
– Mit is kell tudni az egyesületről?
– Kerékpáros egyesületünk célja a
kerékpározás és a turizmus összekapcsolása. Hazánk szép
tájaira szeretnénk elkalauzolni a velünk bringázókat és az itt található
természeti – kulturális
értékeket és érdekességeket bemutatni. Nevezhetjük „nézelődős“
kerékpározásnak.
Emellett
betekintést
nyerhetünk több szomszédos ország ismeretlenebb részeire is.
– A név hallatán bizonyára többen rákérdeznek a
miértre?
– A santimona latin eredetű szó. Emberszeretetet, emberközelséget jelent, ami elengedhetetlen a sikeres
túrák lebonyolításához. Ez nem egy
teljesítménytúra, így a programjainkat is úgy állítottuk össze, hogy csa-

ládok és egyedülállóak is nyugodtan
túrázhassanak és átlagban 18-20 fő
jelentkezik a kirándulásainkra. Csapatunk két testnevelő tanárból, Sebestyén Marcsiból és jómagamból,
valamint lelkes segítőkből áll (Szívós Irénke, Szecsődi Tibor, Molnár
Rudolf).
– Hová szerveznek legközelebb
programot?
– Legközelebbi programunk két iskolai sítúrára lesz február elején. Előbb a
szovákiai Donovalyba megyünk, majd

Ausztriába viszünk síelni egy iskolát.
Szándékunkban áll a gödöllői iskolákat is megmozgatni, bevonni mind a
téli, mind a nyári programjainkra, már
ennek fényében szerveztük a mostani
síprogramokat is. További információt
a www.santimona.hu portálon olvas-tihatnak az egyesületről.

Vívás – tőr junior ob és kard világkupák

Steiner Dániel bronzérmes
Január 12-13-án a Honvéd vívóegyesülete junior országos bajnokságot rendezett tőr fegyvernemben Budapesten. A Gödöllői
EAC versenyzői közül Steiner Dániel szerepelt a legjobban, aki az
52 fős mezőnyben a 3. helyet szerezte meg. Fekete Gábor tanítványa remekül vívott az egész verseny alatt.
A csapatban címvédő GEAC a hatodik
helyen zárta az ob-t. Fekete Gábor edző
elmondása szerint a fiúk jól küzdöttek,
de a mezőny is sokkal kiegyenlítettebb
volt már, mint tavaly, ennek köszönhetően nincs oka panaszra az amúgy is fiatal GEAC-os tőrcsapatnak.
Január 5-én a Fülöp Mihály emlékversenyen gyermek korosztályban, 50
induló közül Liszkai Tamás a 3. helyen

végzett. A lányok mezőnyében Varga
Anett az 5. és Varga Beatrix a 7. helyezést érte el. A gyermek korosztállyal
Fekete Gábor és Steiner Ádám foglalkoznak.
Ugyancsak január 5-én, Budapesten,
a junior Heraklész Világkupa viadalon
Gémesi Bence a 32-ig jutott. A 154 indulót felsorakoztató versenyen Bence
közepes teljesítményt nyújtott. Gyenge
csoportkezdés után egy ír, majd egy
kanadai versenyzőt győzőtt le, a 32 között viszont egy amerikaitól kikapott.
A múlt hétvégén a gödöllői válogatott
kardozóink Göppingenben, Németországban léptek pástra. Nagy Petra és
Gémesi Bence is a legjobb 16 között búcsúztak. Mindketten szép eredményt értek el, habár nem sok hiányzott nekik,
hogy VK döntősök legyenek. Edzőjük:
Bokor Gergely.
-Zszs-

2008. január 17.

16 Gödöllői Szolgálat

Beküldési határidő: január 24.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte: Dobi Magdolna, Palotakert 1., Tóth Jánosné, Esze Tamás
u. 11.

A Trafo Club belépőjét nyerte: André Klára, Rigó u. 4., Szabó Lajos,
Tátra u. 5.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte: Zachár Benjámin, Kőrösi Csoma Sándor u. 17., Wolf
Miklósné, Tátra u. 3.

