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Kitüntetések a népi kultúra művelőinek

Elismerések a Magyar Kultúra Napján
A Petőfi Sándor Művelődési
Központ színháztermében ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a Magyar Kultúra
Napjáról vasárnap. A hagyományoknak megfelelően a rendezvényen adták át a Gödöllő Kultúrájáért Díjat, amelyben az idén
Benedek Krisztinát és a Gödöllő
Táncegyüttest részesítette a
képviselő-testület, valamint a
polgármesteri elismerő oklevelet, amit Lovas Károly, a művelődési központ nyugalmazott műszaki vezetője, Seres Imre, művelődési központ munkatársa,
és Madarászi László előadóművész, a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanára vehetett át. A rendezvényt Pécsi Ildikó és Pápai
Erika színművészek is megtisztelték jelenlétükkel.
Zsúfolásig megtelt vasárnap délután a
Petőfi Sándor Művelődési Központ
színházterme, amikor városunk lakói
arra emlékeztek, hogy 1823. január 22én szatmárcsekei magányában Kölcsey
Ferenc befejezte a Himnusz („Hymnus, a magyar nép zivataros századaiból”) írását. 1989-óta ezt a napot a Magyar Kultúra Napjaként ünnepeljük, s

városunkban 1998 óta Iglói Éva, Benedek Krisztina és Guba Lajos
ezen a napon vehetnek
át elismerést a kultúra
területén kimagasló
munkát végzők. Személyükről minden évben a képviselő-testület hoz döntést.
Gémesi György polgármester ünnepi köszöntőjében úgy fogalmazott, van mit ünnepelni Gödöllőn a
Magyar Kultúra Napján, hiszen városunk
egyébként is színes
kulturális élete folyamatosan tovább bővül.
Elég visszatekinteni
csak az elmúlt esztendőre, amikor is két
olyan művészcsoport
talált otthonra itt, mint
a Magyar Balettszínház Gödöllő és a Talamba ütőegyüttes. ezt megtehetnék. Azok a sikerek, meMint mondta, azért is rendkívül fon- lyeket a helyi kulturális élet képvisetos, hogy a kultúra kiemelt támoga- lői elérnek, segítenek abban is, hogy
tást kap városunkban, mert csak ez jobban odafigyeljenek ránk, s erőt, hiadhat segítséget a következő generá- tet adnak a mindennapokban.
cióknak abban, hogy megtalálják heA díjak átadását követően a gödöllyüket a társadalomban akkor, amikor lői Római Katolikus Egyházközség
egyre inkább hiányoznak a családok, társulata Presser Gábor–Sztevanovity
és az olyan kisebb közösségek amik Dusán–Horváth Péter A padlás című

4 milliárdos beruházás

Szálloda
Egy angol és egy német konzorcium jelentkezett arra a
közbeszerzési eljárásra, melyet a gödöllői királyi kastély
területére tervezett szálloda
építésére írt ki a Gödöllői Királyi Kastély Kht. Jelenleg az
ajánlatok elemzése zajlik,
ezt követően kerülhet sor a
tárgyalásokra, majd a tervek
szerint május közepén az
eredményhirdetésre.

darabjával köszöntötte a kitüntetetteket. Az előadás érdekessége volt,
hogy ezen a napon volt az eredeti bemutató 20. évfordulója. Az produkciót megtekintette Pápai Erika színművész is, aki a Vígszínházban bemutatott darab több szerepét is játszotta és
játsza ma is.

A tervezett százhúsz szobás szálloda nem érinti a kastély mintegy
huszonhét hektáros kertjét, mivel
az az úgynevezett nyári lovarda területén kap helyet. A szállodát kiegészítik majd az egykori kiszolgálóépületek, a jelenleg még romos
állapotban lévő kocsiszín, az udvarmesteri ház és a sörház.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon)

2 Gödöllői Szolgálat

Nagyfenyvesi áruház: a Közigazgatási Hivatalnál a döntés

Az üzletek nyitására várva
A Nagyfenyvesben tavaly megépült egy új bevásárlóközpont.
Az épület már régóta nyitásra
kész állapotban van, de hogy
mikor nyithatja ki kapuit, az
egyelőre bizonytalan. A Valkóra vezető Köztársaság úton kialakított áruházban nem csak
egy Spar áruház üzemelne, hanem többek között egy JYSK
lakberendezési üzlet, valamint
gyógyszertár, cipőbolt és drogéria is. Egy bizonyos, mihelyst elhárul minden akadály
a nyitás elől, kb. 30 napra van
szükség ahhoz, hogy az üzletek felkészüljenek a vásárlók
fogadására.
Az épületre 2007. október 9-én az
ideiglenes használatba vételi engedélyt – egy előre bejelentett, és nyilvános lakossági fórumon bemutatott
és megvitatott terv alapján – megadta
a polgármesteri hivatal építésügyi
hatósága. Azonban az ott élő lakosok
egy csoportja a jogszabályoknak
megfelelően kiadott használatba vételi engedély ellen fellebbezési joggal élt. Ez év nyár elején, az építkezés utolsó fázisában a környék lakóinak aláírásával levél érkezett a polgármesterhez, amelyben kifogásolták
az épület megközelítésének módját,
azt, hogy a Köztársaság útról lehajtva, az Őz utcán keresztül lesz lehetőség a parkoló megközelítésére, árufeltöltésre, stb. A kivitelező az épületet úgy alakította ki, hogy az mindenben megfeleljen az érvényes szabályozási terveknek, melyet a város
képviselő-testülete már több éve jó-

4 milliárdos beruházás

Szálloda
(folytatás az 1. oldalról)

Hogy a beruházás során mennyi lesz
az új építés, és a szálloda mely részei kerülnek a felújításra váró kiszolgálóépületekbe, az majd a későbbiek folyamán,
a tárgyalásokon dől el.
A beruházás a jelenlegi számítások
szerint mintegy 4 milliárd forintba kerül, ez fedezi mind az új építést, mind a
már meglévő épületek rehabilitációját,

váhagyott, tekintettel a város hosszú
távú fejlődési terveire.
Nem a megépült bevásárlóközpont
tekintetében történt a lakossági tiltakozás, hanem az épület kiszolgálását,
megközelítését hivatott utak kialakítása miatt. Az Őz utcába bekanyarodó nagyobb forgalomra méretezve, a
Köztársaság út kiszélesítését tervezték meg, kibővítve egy kanyarodó
sávval. A lakók észrevételére, dr.
Krassay László alpolgármester vezetésével 2007. július 2-án lakossági
fórum lebonyolítására került sor,
ahol jelen voltak az érintett lakók, az
önkormányzat munkatársai és az
érintett hatóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, amelynek jogosítványa
van a nem önkormányzati tulajdonban lévő valkói úttal (Melynek kezelése tehát nem az önkormányzathoz
tartozik.) kapcsolatos változások en-

gedélyezésére. A Nemzeti Közlekedési Hatóság megértve a lakosság
elégedetlenségét, valamint a város
képviselőinek nyomatékos kérésére,
a beruházóval történt konzultációt
követően hozzájárult a tervek módosításához, hogy az út a valkói útról
a jelenleginél kb. 200 méterrel távolabb legyen kialakítva. A beruházó
elfogadta a jelentős többletköltséggel
járó javaslatot és haladéktalanul
megkezdte a mindenki számára elfogadható megközelítéssel kapcsolatos
feladatok megvalósítását. Ez azonban az engedélyezési eljárások miatt
hosszabb időt vesz igénybe.
A gödöllői polgármesteri hivatal
építésügyi hatósága az ideiglenes
használatba vételi engedélyt azzal a
feltétellel adta ki, hogy 2008-ban a
fentiek értelmében kell az üzletház
megközelítést megvalósítani, vala-

valamint a nyári lovarda területének
rendbehozatalát. Az ajánlatokat egy a
kastély kht. által létrehozott bizottság
elemzi, eredményhirdetésre legkorábban májusban kerülhet sor. A nyertes
konzorcium 90 évre szóló építési koncessziót kap. Feladata lesz a szálloda és
a kapcsolódó létesítmények terveinek
kidolgozása, az engedélyek beszerzése,
az építés és a már meglévő létesítmények műemlékvédelmi szempontokat is
figyelembe vevő felújítása, valamint a
szálloda üzemeltetése legalább évi 20
millió forint földhasználati díj és 10 millió teremhasználati díj fizetése mellett.

Mint azt Ujváry Tamás, a kastély vállalkozási és vendégforgalmi osztályvezetője elmondta, a felépülő 4 csillagos
szállodának a hatósági elvárások mellett
a műemlékvédelmi követelményeknek
is meg kell majd felelni. Leszögezte, ez
az elvárás a kocsiszín, az udvarmesteri
és a sörház felújítása során is.
A tervek szerint rövidesen megkezdődhet a kastélypark rekonstrukciója is,
amihez uniós források is felhasználásra
kerülnek. Az erről született döntést még
a múlt év novemberében jelentette be a
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács.

Szabó István gépészkari dékán a kiállítás színpadán tartott előadásában
ismertette a kar tehetséggondozó programjának
főbb elemeit. A bármelyik
alapképzési szakon államilag
támogatott képzési formában
felvételt nyert legjobb 50 hallgatónak speciális tanulmányi
szerződést ajánlanak. Felajánlják többek között a kollégiumi
elhelyezést és laptopot biztosítanak számukra – a legszükségesebb mérnökinformatikai szoftverekkel együtt – tanulmányaik teljes idejére. Ezek sikeres befejezésekor pedig egyéni támogatást
nyújtanak a karriertervezésben és az elhelyezkedésben. Azt is megtudtuk tőle,
hogy Gödöllőn végzett Kovács József, a
Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója
– jelképesen szólva a csarnok világítását
lehetővé tevő energiaellátásban is jelentős szerepe van a gödöllői gépészdiplomának. Lehota József, a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar professzora
fogadta az érdeklődők kérdéseit. A GTK
felvételi magazint jelentetett meg erre az
alkalomra. A kiállításon az Educatio
Press felsőoktatási hírügynökség elismerte a legjobb résztvevőket. A legötletesebb megjelenés díjon a Budapesti

Educatio 2008 kiállítás

Gödöllői siker
Ha valaki képet akart nyerni a felsőoktatási piacon dúló versenyről, annak január 18-19-én a budapesti Syma Csarnokba kellett utaznia, ahol az Educatio 2008
Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást rendezték. A legérintettebbek, a reménybeli
vásárlók, a középiskolások is sűrű sorokban érkeztek a helyszínre, ahol a legtöbb standon megerősített személyzettel
kínálták „portékáikat“ az egyetemek és
főiskolák, hazaiak és külföldiek.
A Szent István Egyetemről öt fakultás, az Alkalmazott Bölcsészeti Kar, a
Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar, a Gépészmérnöki Kar, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar valamint a
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar szerepelt a kiállításon.

Figyelem!
Gémesi György polgármester
február havi fogadónapja

február 13-án, szerdán lesz
10-12 és 14-16 óráig.
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Közélet
mint a beruházó vállalta egy játszótér
megépítését is. Ám a lakosok egy
csoportja, ezt a megoldást sem fogadta el, és – törvényben biztosított
jogával élve – fellebbezést nyújtott
be a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalhoz. Mivel ezt a fellebbezést
2007. november 9-én terjesztették
fel, és annak elbírálására 60 napja
van a közigazgatási hivatalnak. A
döntés még várat magára.
– Jelenleg a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal döntésére várunk –
mondta Boros András, a beruházó
Manhattan Development Invest Kft.
képviselője. – Időközben tárgyaltunk
a lakosok képviselőjével, hogyan
tudnánk megegyezni. Vállaltuk,
hogy az Őz utca helyett kb. a Levendula utca magasságában alakítjuk ki az üzletközpont behatóját.
Mi egyébként is igyekszünk minden tőlünk
telhetőt megtenni, hogy
az itt lakók elégedettek
legyenek. Például már
eddig több mint 120
millió forintos közműfejlesztést hajtottunk
végre a területen. Bővítettük a vízelvezető
rendszert, a közvilágítást, a járdákat. Már nagyon sokan várják ennek a városrésznek a lakói, hogy megnyisson az üzletközpont, ehhez azonban a fellebbezés visszavonosára lenne szükség.
A megbeszélésre 2007. november
21-én került sor a lakók, a beruházó,
az önkormányzat és a szakhatóságok
illetékes képviselői részvételével. Dr.
Nagy Béla, a fellebbezést benyújtók
képviselője is megerősítette: nem az
üzletközponttal van gondjuk, hanem
az épületet körülvevő közlekedési
rendszerrel, s mivel a magyar jogsza-

dig csak nappali időszakban, azaz
reggel 6 és este 10 óra között közlekedhetnek a tehergépjárművek az Őz
utcán keresztül. A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal azonban közölte,
hogy feltételekhez kötve nem lehet
visszavonni a fellebbezést, csak feltétel nélkül. Mi viszont így nem tudjuk visszavonni, hiszen garanciát
szeretnénk kapni arra, hogy az új
becsatlakozás valóban meg is fog
épülni…
(t.)

Rongálás a művelődési központnál

Egymás után kétszer (hétfőn és kedden) is megrongálták a művelődési központ mellett kialakított teraszon kihelyezett beton virágos ládákat. Csaknem valamennyit felborították, a beültetett télálló virágokat tönkre tették. A VÜSZI munkatársai mindkét alkalommal azonnal elvégezték a helyreállítást.

A hét kérdése
„Önnel előfordult már, hogy csalók áldozata lett?“ – tettük fel a
kérdést a múlt héten, miután sajnos városunkban is egyre gyakrabban hallani olyan trükkökről,
amelyekkel ismeretlenek pénzt
csalnak ki, főleg az idősebbektől.
Kommunikációs és Üzleti Főiskola és a
Szent István Egyetem osztozott. A SZIE
a metrómegállóban álló Dakar szervizautójával hirdette a „Gépészész” kar előnyeit. A kiállításon pedig névre szóló
vonalzót ajándékozott az érdeklődőknek, amit a helyszínen lézerrel gravíroztak. A látogatók a mobiltelefonjukra is
kérhettek különböző ábrákat és feliratokat, amit szintén lézerrel készítettek el.
A SZIE karai osztogattak még vicces
tollakat és SZIE-szövettáskákat is.
A gödöllői karok január 25-én 11 órától az aulában nyílt napra várják a továbbtanulni vágyó fiatalokat, ahol minden kérdésükre válaszolnak. A budapesti kiállításon biztató volt az érdeklődés a SZIE-szakok iránt, remélhetően ez
a jelentkezések számában is megnyilvánul majd.

bályok olyanok, csak az épület ideglenes használatba vételi engedélyének megfellebbezésével tudták elejét
venni a nagy teher- és gépjárműforgalomnak.
– Maga az épület minden szakhatósági előírásnak teljesen megfelel,
ezzel semmi bajunk nincs. Azonban
álláspontunk szerint lakóépületek közé nem lehet így beterelni a hatalmas
forgalmat – mondta Nagy Béla. –
Már így is a határértéken van a terület zajterhelése, nekünk pedig fontos
a nyugalom! Mi készek vagyunk
megegyezni! A november 21-ei megállapodás szerint azzal a feltétellel
visszavonjuk a fellebbezést, hogy
2009. január 8-ai határidővel áthelyezik az üzletközpont behajtóját, s ad-

„…Soha nem dőltem be a különböző
pénz kéregetőknek, akár alapítványra, akár másra hivatkoztak. Főleg
karácsony környékén van tele velük
minden, de én elég gorombán el
szoktam zavarni őket…” (Sípos A.)
„…Sokszor olvasom a rendőrségi
hírekben, hogy csalják ki a pénzt az
emberektől. Én egyszerűen nem értem, hogy dőlhet be valaki ezeknek a
trükköknek, és miért ad nekik!”
(Tóth K.)
„Nemrégiben a mi utcánkban próbálkozott két eléggé kétes kinézetű
nő a szokásos pénzváltós trükkel.
Szerencsére az én szomszéd nénim-

nek gyanús lett a dolog, és kapásból
becsöngetett hozzánk, azzal az indokkal, hogy ő nem tud pénzt felváltani, de majd mi biztosan… Persze,
mire kimentünk a kapuhoz, már az
utcából is eltűntek…” (Soós Márta)
„Nekem a múltkor az xxxx-vel gyűlt
meg a bajom, mert az ő munkatársukat is csak úgy engedtem be a lakásba, hogy előtte felhívtam a céget, és
leellenőriztem, tényleg küldtek-e
hozzám valakit. Szerencsére nem
sértődött meg a fiatalember, megértette, s azt mondta igazam van, hogy
elővigyázatos vagyok…” (Vajda L.)
„…Sajnos édesanyámat nem tudtam
megóvni. Képes volt egy felületes ismerősének kölcsönadni többtízezer
forintot. Igaz, csináltak róla papírt,
de annak csak később a rendőrségi
eljárás során vettük hasznát. Pénzt
persze nem kapott vissza. Sovány vigasz volt neki, hogy a „házaspárt”
elfogták.”
(Kovácsné)
A hét kérdése: „Ön beoltatta-e
magát influenza ellen?“
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Kitüntetés a népi kultúra művelőinek

Elismerések a Magyar Kultúra Napján
(folytatás az 1. oldalról)
Hagyomány, hogy a Magyar Kultúra
Napján ismerik el a gödöllői kulturális életben kimagasló tevékenységet
folytatók munkáját. A Gödöllő Kultúrájáért Díjat dr. Gémesi György polgármester adta át elsőként Benedek
Krisztinának, majd az idén 15 éves
fennállását ünneplő Gödöllő Táncegyüttesnek. Az elismerést Iglói Éva
művészeti vezető vette át. A díjazottak munkásságát Guba Lajos, az önkormányzat kulturális, oktatási és ifjúsági bizottságának elnöke méltatta,
majd a díjazottak kaptak szót. Benedek Krisztina köszönetet mondott
szüleinek, tanárainak, a munkáját segítő városi intézményeknek. Kiemelten szólt valamikor atlétikai edzőjéről, Kirchhofer Józsefről, Gödöllő város díszpolgáráról, akinek többek között az állóképességét köszönheti. Iglói Éva a város, a szülők és a gyermekek bizalmáért fejezte ki háláját.
Benedek Krisztina Gödöllőn, az Erkel Ferenc Általános Iskola zenei tagozatára járt, majd középiskolai tanulmányait a gödöllői Török Ignác
Gimnáziumban végezte.
Ezt követően a Budapesti Tanítóképző Főiskolán szerzett tanítói diplomát, a főiskola mellett zenei tanulmányokat végzett magánének és zongora szakon.
1987 óta a gödöllői Damjanich János Általános Iskola pedagógusa,
néptáncoktatója. A tanítás mellett folyamatosan tanult: 2000-ben a Magyar Táncművészeti Egyetemen néptáncpedagógusi diplomát szerzett,
2003-ban táncelméleti szakírói diplomát kapott. Mindemellett hivatásos
népdalénekesi előadóművész szakképesítést is nyert.
Énekesként a Tarisnyás, a Galga és
a Kolompos zenekar, valamint a BM
Duna Művészegyüttes szólistájaként
több alkalommal nagy sikerrel szerepelt külföldön, s több hangfelvétele
jelent meg. 1990-ben a Magyar Televízió „Húzzad, húzzad muzsikásom”
című népzenei vetélkedőjén a Tarisnyás zenekar tagjaként a legjobb énekesnek járó díjat vehette át a Magyar
Rádió énekesi különdíjaként.
Néptáncosként két alkalommal „Arany1989-óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját január 22-én, arra emlékezve, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon fejezte be Szatmárcsekén
a Himnusz („Hymnus, a magyar nép
zivataros századaiból”) írását. Kölcsey
műve előtt a katolikus magyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk és
az Ah, hol vagy magyarok tündöklő
csillaga kezdetű ének, míg a református magyarságé a 90. Zsoltár (Tebenned bíztunk, elejétől fogva) volt.
A vers 1828. decemberében, az Auróra
1829. évi kötetében jelent meg először.
Sokáig csak az értő olvasók becsülték,
Kölcsey közéleti aktivitása és a reformkori küzdelmek elfedték jelentőségét. A fordulat akkor történt, amikor Bartay Endre, a Nemzeti Színház
igazgatója 1844. február 29-én „20
arany pályadíjat tűz ki a legjobb népmelodiáért - Kölcsey Ferencz koszorús
költőnk ‘Hymnusára’ ének és zenekarra téve.“ a felhívásról a Honderű,
1844. március 9-ei száma tájékoztatta
az olvasókat.
A felhívásra 13 pályamű érkezett,
köztük Erkel Ferencé, jeligéje Kölcsey Vanitatum Vanitas című művének
első két sora: „Itt az Írás, forgassátok /
Érett ésszel, józanon“. 1844. június
15-én, a Nemzeti Színház igazgatósága, és Bartay Endre által felkért bizottság elbírálja a pályaműveket. Tizenhárom mű érkezett a bírálóbizottság elé,
amelynek elnöke Petrichevich Hor-
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vét néptáncoktatóknak. Népi éneket és
szolfézst oktat a gödöllői Frederich Chopin Zeneiskolában.
Tanítványai sikeresen szerepelnek a különböző népzenei-művészeti versenyeken.
Az általa vezetett Cibri
énekegyüttes
nem
csak itthon, hanem
külföldön is elismerést
kapott már. A Karácsonyi énekek IV. Nemzetközi versenyén a
lengyelországi
Zywiecben 2007-ben I.
helyezést, a Betlehemi
aranycsillag díjat nyerték el, 2008. januárjában pedig a verseny
Nagydíját kapták meg.
***
A Gödöllő Táncegyüttes 1992-ben
alakult, így másfél évtizede meghatározó művészeti együttes városunkban. Fenntartója Gödöllő Város Önkormányzata.
Műsoraikban a magyar folklór sokféle tájegységének zenéjét, dalait, táncait mutatják be, repertoárjukban megtalálhatók a Galgamente, Somogy, Sárköz, Rábaköz, Szatmár, Dél-Alföld és
Erdélyből Szék, Kalotaszeg, Székelyföld, a felvidékről Zemplén táncai.
A Gödöllő Táncegyüttes az ország
legjobb együttesei közé tartozik,
2007-ben „Kiváló együttes” minősítést nyertek. Rendszeres résztvevője a
különböző hazai és nemzetközi fesztiváloknak, helyi és országos rendezvényeknek. A hazai legrangosabb néptáncos összejövetel évenként a Néptáncantológia, amelyen eddig minden egyes alkalommal felléphettek.
Működésük másfél évtizede alatt
több alkalommal képviselték nagy sikerrel az országot, a várost nemzetközi
folklórfesztiválokon, s egyre gyakrabban utaznak a Nemzetközi Folklór Fesztiválok Szövetsége delegáltjaként, ami
jelzi munkájuk nemzetközi elismerését.
Szólistáik a legrangosabb díjak tulajdonosai, van Ki mit tud első díjasuk,
„Aranygyöngyös” táncosuk, „Bokrétás”
és „Pántlikás”-díjas gyermektáncosuk,
„Aranysarkantyús” táncosuk, és „Nép-

Benedek Krisztina

gyöngyös Táncos” díjat nyert az Országos Szólótáncversenyen. 1996-ban elnyerte a Népművészet Ifjú Mestere kitüntető címet. Elmélyült táncos kutatómunkájáért megkapta a Martin György
nívódíjat. A legstílusosabban táncoló
nőnek járó elismerést, az Osskó Endréné vándordíjat is átvehette.
Benedek Krisztinának kiemelkedő a
táncegyüttesi oktató munkája is. A régió
több együttesében tevékenykedett néptáncoktatóként. Többek között a Szentendrei Táncegyüttes művészeti asszisztense, a bagi Muharay Elemér Népiegyüttes gyermekcsoportjának vezetője,
az óbudai Bartók Béla Táncegyüttes
meghívott oktatója, a veresegyházi Hagyományőrző Népiegyüttes művészeti
vezetője, a Szadai Székely Bertalan Általános Művelődési Központ néptáncoktatója, és az angyalföldi Vadrózsa
Táncegyüttes női tánckarvezetője volt.
Jelenleg a Gödöllő Táncegyüttes néptáncoktatója, és az Isaszegi Asszonykórus népdalkör vezetője. A Gödöllői
Petőfi Sándor Művelődési Központban
ő vezeti a Hagyományőrző játék és tánctanodát, a Tipegő-topogó baba-mama
táncot, és közreműködik a Kolompos
családi táncházban is.
Táncelméleti szakíróként a Hagyományok Háza gondozásában jelentette meg a „Cibri, cibri…” Galgamenti
játékfűzések című tanári segédkönyváth Lázár, a Honderű igazgató-tulajdonosa; jegyzője: Nádaskay Lajos, a
Honderű szerkesztője; tagjai pedig
Binder Sebestyén, a Nemzeti Színház
énektanára; Brauer Ferenc, a belvárosi
templom karnagya; Kaiser Ferenc,
Mátray Gábor, a Zenede igazgatói;

Schindelmeisser Lajos, a pesti Német
Színház karmestere; Winkler Angelo
zongoraművész; Vörösmarty Mihály
és Szigligeti Ede voltak.
A bíráló bizottság egyhangú döntése

szerint Erkel kompozíciója nyeri meg
a pályadíjként kitűzött 20 aranyat. A
Honderű 1844. június 22-én így tájékoztat a győztes pályaműről: „... amely
amellett, hogy magyar jellemű s a költemény szellemét leginkább megközelítő, a két főkívánságot is, ti. a dallamegyszerűséget és a hymnusi emelkedettséget legszerencsésebben megközelíté.“
A betanítást követően július 2-án a
Nemzeti Színházban hangzott fel először a nagyközönség előtt, majd a szabadtéri bemutatóra 1844. augusztus
10-én került sor az óbudai hajógyárban, „Széchenyi“ gőzhajó vízre bocsátásakor, s még ez év augusztusában
egyházi ünnepség keretében is megszólalt Erkel muzsikája a pesti polgári
őrhad Rákos mezeji zászlószentelésén.
A következő fontos dátum 1845. május 16. Deák Ferenc és Vörösmarty
Mihály erdélyi körútja során Kolozsvárott csendült fel, majd 1848.augusztus 20-án a Mátyás templomban első
alkalommal játszották el hivatalos állami rendezvényen. A nemzeti himnuszszá válásig azonban még több mint fél
évszázadnak el kellett telnie. Rátkay
Károly országgyűlési képviselő a parlament 1903. április 16-i gyűlésén terjesztette elő két paragrafusból álló törvényjavaslatát az egységes magyar
nemzet himnuszáról. Ennek első paragrafusa szerint Kölcsey műve lett az
egységes magyar nemzet himnusza.

művészet ifjú mestere” díjasuk, Fülöp
Ferenc-díjas táncosuk.
Az együttes állandó zenei kíséretét a
Galga Zenekar biztosítja, mely elsősorban autentikus népzenét játszik.
Az együttes művészeti vezetője Iglói
Éva, munkatársai: Benedek Krisztina,
Hajdu Zsuzsanna, Mosóczi Lívia, Széphalmi Zoltán, Tóth Judit, akik a magyar
kultúra szolgálatában felvállalták a néptánc, a népzene több generáción keresztül történő megszerettetését, ezzel is
életben tartva a magyar folklór értékeit.
Kiemelkedő tevékenységüket a város 1998-ban a Gödöllő Városért kitüntetéssel ismerte el. Most pedig már egy
újabb táncos nemzedék lelkes, színvonalas, eredményes munkáját köszönte
meg a város az együttes vezetőinek,
munkatársainak a Gödöllő kultúrájáért
díj átadásával.
***
Benedek Krisztina a legfiatalabb a
Gödöllő Kultúrájáért Díjjal kitüntetettek
között. Rendkívül sokrétű művészeti tevékenysége valamennyi területén kimagasló eredményeket ért el.
– Azt hiszem, itt Gödöllőn elsősorban énekesként, vagy
műsorvezetőként ismernek, mivel korábban más települések
művészeti csoportjaiban dolgoztam, s
csak néhány éve veszek részt a gödöllői
kulturális életben. A
harmadik gyermekem születése után
úgy éreztem, váltanom kell, s a művészi
pálya helyett a tanárira helyeztem a hangsúlyt.
– Nem bánta meg,
hogy a színpadot a
katedrára cserélte?
– Nem, nagyon
szeretek tanítani. Itt
az ember olyan sok
szeretete kap, amit
sehol máshol. A gyerekek érintése, a velük kialakított közvetlen kapcsolat csodálatos dolog. Én egy nagyon szerencsés dolgot tanítok, a tánc a legrosszabb
gyerekből is segít kihozni a legjobbat.
Ebben kibontakozhatnak, miközben fegyelmet, koncentrációt tanulnak. Számomra a tanítás egyfajta misszió.
– A díj átvétele után sokaknak
köszönetet mondott, többek között
egykori atlétikai edzőjének Kirchhofer Józsefnek. Miért pont őt tartotta fontosnak kiemelni?
– A családomon kívül a legtöbb
időt vele töltöttem a pályán, nagyon
mély emberi kapcsolatom volt vele. Ő
tanított meg arra, hogyan kell valamit
precízen, felelősségteljesen és átgondoltan csinálni. És arra is, hogy a tehetség önmagában nem elég, ha nem
vagy szorgalmas kitartó, és nincs elég
hited és egészséges önbizalmad.
– Pedagógusként hogy látja: van
ma jövője a népi kultúrának?
– Rengeteg gyermeket tanítok,
most is vagy nyolcvan óvodással táncolok együtt a különböző foglalkozásokon. Örömmel látom, hogy a szülőkben megvan az igény. Van egy

mondás, mely szerint a kultúra és a
műveltség jó sorsban ékesség, rossz
sorsban menedék. Azt hiszem, most
nő fel az a generáció, aki majd erre
alapoz. Ebben részt venni, fantasztikus élmény.
– A tanítás és a számtalan foglalkozás mellett mik a tervei a következő időszakra?
– Második könyvemen dolgozom,
amely a művelődési központban működő baba-mama népi foglalkozáson
alapul, és a címe is ezzel azonos: Tipegő-topogó. Ez lényegében egy útmutató lesz az édesanyáknak, hogyan, és miket játszanak a kisgyermekekkel. Ez az elmúlt két év tapasztalatainak kivonata lesz.
***
A Gödöllő Táncegyüttes az idén
fennállásának 15. évfordulóját ünnepli, és tevékenységét második alkalommal díjazza az önkormányzat.
– Ön szerint minek szól ez az elismerés? – kérdeztük Iglói Évát az
együttes művészeti vezetőjét.
– Az elmúlt évek kemény munkával teltek, s ennek eredményeként egy
Iglói Éva

olyan stabil gárda alakult ki, amelyik
egy biztos alapot ad ahhoz, hogy csak
felfelé haladjunk azon az úton, amin
elindultunk. Nagyon nehéz azt a szintet tartani, amit elértünk, rengeteg
munka kell ahhoz, hogy folyamatosan
a legjobbak között tudjunk maradni.
Már a múlt évi gálaműsorunkon is látszott, milyen egységes, összeszokott
ez a csapat, de ez igazán a tavalyi Magyar Szabadság Napján mutatkozott
meg. S ami mindezek mellett szintén
nagyon fontos, kialakítottunk egy
nagy létszámú utánpótlásbázist is.
– A következő hetek is munkával telnek majd, hiszen készülnek a
jubileumi műsorra...
– Nem csak a gálára kell koncentrálnunk a következő időszakban, hanem a soron következő Néptáncantológiára is. Ezen a rendkívül magas
szakmai követelményeket támasztó
megmérettetésen minden évben részt
veszünk, de kétévente egy szakmai zsűri
előtt is bizonyítanunk kell. Az idei esztendőben ez azért is különleges kihívás,
mert az utánpótlásnak és a felnőtt csoportnak is feladata lesz.
-kj-

A Római Katolikus Egyházközség társulata a Padlás című darab egyik jelenetében a művelődési központ színpadán
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Lumniczer Sándor emlékév lesz 2008

Gyermekrajz pályázat

Évértékelés és tervek

A természet csodái

Egymillió forint a beteg gyermekeknek, sikeres Berente emlékév, szilveszteri futás: ezek a dr. Lumniczer Sándor
Alapítvány múlt évi legfőbb eseményei.

Dr. Lumniczer Sándor

Először is köszönetet mondunk mindazoknak,
akik adójuk egy százalékát Alapítványunknak
ajánlották fel, összesen 1,2 millió forint gyűlt
össze. Ebből az összegből egymillió forintot
karácsony előtt szétosztottunk a legsúlyosabban beteg gyermekek családjai között. Ez azt
jelenti, hogy 22 családnak tudtunk 30-80 ezer
forint közötti támogatást adni. Az igények
azonban sokkal nagyobbak, az egy-egy betegnek adott összeg is csekély, a rászorulók száma
azonban igen nagy. Nekünk sokszor lelkiismereti kérdést okoz, hogy kit hagyjunk ki. Jó len-

ne, ha sokkal-sokkal többen ajánlanák fel adójuk egy százalékát a dr. Lumniczer Sándor Alapítványnak.
Mi már bizonyítottunk, 12 éve végezzük ezt
a karitatív tevékenységet. A hozzánk érkező
pénz garantáltan a legrászorultabbakhoz jut el.
Adószám: 18670945-1-13
Bankszámlaszám: CIB 0019-243232-520
2007-ben emlékeztünk meg dr. Berente István születésének 120. évfordulójáról. A szakemberek az orvosi rendezvényeken, a lakosság
a Szolgálatban megjelent cikkekből ismerhette
meg a kiváló orvos és helytörténész példamutató életét. Semmelweis napon helyeztük el
emléktábláját a város központjában, egykori lakóháza helyén.
Az évet sem zártuk tétlenül, Szilveszter napján rendeztük meg második alkalommal a
Lumniczer emlékfutást. Az idén nagyobb szervezéssel, ünnepélyesebb külsőségekkel kívánjuk ezt megvalósítani, már csak azért is, mert
2008 Lumniczer emlékév lesz. Ebben az évben
emlékezünk meg dr. Lumniczer Sándor halálának 50. évfordulójáról. Alapítványunk az önkormányzattal együtt tudományos ülést szervez
a híres orvoscsalád életéről, munkásságáról. Az
Orvostörténeti Társaság ülését dr. Szabadfalvi
András igazgató főorvos szervezi, aki annak
maga is tagja.
Külön kiállítást rendezünk dr. Lumniczer
Sándor, a világhírű sportlövő pályafutásáról a
fellelhető archív felvételek bemutatásával és
sok egyéb érdekességet tervezünk ezzel kapcsolatban. Ebből az alkalomból hazalátogat Argentínában élő fia, Lomniczy József, akit az idősebbek közül többen ismerhetnek premontrei gimnazista korából. Dr. Makra Csaba kuratóriumi elnök

MEGHÍVÓ
A TELEKI PÁL EGYESÜLET

A Gödöllői Kábítószer Egyeztető Fórum
keretében a Forrás Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat „A sokszínű természet“ címmel rajzpályázatot hirdetett gödöllői iskolások részére, melynek ünnepélyes eredményhirdetésére január 17én került sor.
Szobonyáné Selmeczi Krisztina családgondozó
lapunknak elmondta: a szervezők teljesen szabad kezet adtak a diákoknak; semmiféle kikötés
sem nehezítette az alkotás folyamatát.
Így egyesek zsírkrétával, mások vízfestékkel vitték fel papírra az általuk megálmodottakat, de
voltak olyan tanulók is, akik az üvegfestés technikáját alkalmazták.
A rajzpályázaton az oktatási intézmények közül a
Petőfi Sándor, a Hajós Alfréd, az Erkel Ferenc és

a Damjanich János Általános Iskola tanulói, valamint a Református Líceum, a Török Ignác Gimnázium és a Montágh Imre Általános Iskola és
Speciális Szakiskola diákjai mérték össze erejüket. A zsűrinek végül több mint 160 alkotásból
kellett kiválasztania a legjobbakat. A pályaművek
jelenleg a Tormay Károly Egészségügyi Központ
gyermekrendelőjében és a Forrás épületében tekinthetők meg.
Díjazottak:
1-4. osztályosok: 1. Taska Tamás 2.d. (Petőfi) és
Hámor Emese 1.a. (Hajós); 2. Sipos Bernadett

2008. február 9-én, szombaton 16 órai kezdettel tartja
közgyűlését, melyre minden kedves érdeklődőt
szeretettel meghív.
Az egyesület elnöksége

4.a. (Petőfi) és Maul Zsófia 3.d.
(Petőfi); 3. Horváth Viktor 3.l. (Erkel) és Nádasdy Bence 4.l. (Erkel).
Különdíjat kaptak: Jekken Evelin
4.c. (Hajós), Szmrtyka Hanna 1.a
(Hajós) és Szmrtyka Júlia 3.a (Hajós).

5-6. osztályosok: 1. Bácskai Fanni 6.c. (Petőfi);
2. Klement Éva 5.c (Hajós); 3. Kókai Szabina 5.c
(Erkel). Különdíjat kaptak: Szolárdi Anett 5.b
(Petőfi) és Búza Dániel (Hajós).
7-8. osztályosok: 1. Kovács Janka 7.a (Hajós); 2.
Gódor Dóra 8.a (Hajós); 3. Kádas Veronika 7. o.
(Líceum). Különdíjat kaptak: Németh István 8.b
(Montágh) és Ács Zsóka 7.b (Líceum).

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.
„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

Olvasóink írták
Tisztelt Gödöllői Szolgálat!
„Néhány hete foglalkoztak az
állomáson lévő hajléktalanokkal. Én is sokat bosszankodtam miattuk, de meglepve
tapasztaltam, hogy január óta
nem látom ott őket. Nem csak
a külső rész alá beköltözött nő
tűnt el, hanem a főépületben
sem találkoztam velük. Nem
tudom, hogy ez az új hajléktalan szálló megnyitásának köszönhető-e, de mindenesetre
végre használható lett a váróterem…”
(Név és cím a szerkesztőségben)
Mint arról lapunk beszámolt,
karácsony előtt megnyitott az
új hajléktalanszálló a Tessedik
utcában. A Forrás Szociális
Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat kezelésében működő intézményt azóta birtokba vettek a városunkban élő hajléktalanok, akiket sikerült így
megfelelő körülmények közé
elhelyezni úgy, hogy ott külön

női és férfi szállást alakítottak
ki. Úgy tűnik jó megoldást jelentett az intézmény beköltöztetése Szárítópusztáról.
Tisztelt Szerkesztőség!
„Ha igaz kissé késve is, de
szeretném megköszönni az illetékeseknek, hogy az idén is
ilyen szép, hangulatos dekorációt csináltak az ünnepekre.
Annak külön örülök, hogy egyre nagyobb területet díszítenek
fel. Óriási munka lehet megtervezni és felrakni, de nagyon
sokaknak szereznek vele örömet. Nem egyszer látom, hogy
a kisgyerekek hogy megcsodálják a szép kivilágítást. Bízom benne, hogy az idei karácsonyon is gyönyörködhetünk
majd benne.„
Sípos Andrásné
Tisztelt Szerkesztőség!
„Egy időben nagyon sokat
foglalkoztak az egykori Húszas épületével, de már elég
régóta egy sor sem jelent meg
róla. Pedig a múltkor arra jártam, és meglepve tapasztal-

tam, hogy megnyitották a kapukat, és a belső udvaron is
megnyílt már az első üzlet.
Nagyon élveztem a sétát, mivel én akkor jártam ott utoljára, amikor az udvarban a szeretetkonyha működött. Lenyűgöző a változás!
Most már csak azt szeretném
tudni, mikor nyílik meg a szálloda, mert ha jól emlékszem a
korábbi írásokra, lassan át
kellene adni. Várom megtisztelő válaszukat!”
S. Tóth Lajosné
Kedves Olvasónk!
Valóban az utóbbi hetekben
nem foglalkoztunk a volt járási hivatal épületével, hiszen
az már megújult, és valóban,
már bárki átsétálhat a szépen
kialakított belső udvaron.
Mint az már kívülről is látszik
az épület berendezése zajlik, s
rövidesen az első bált is megtartják a felújított díszteremben.
Információink szerint a szálloda megnyitására február végén kerül sor.
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Felhívás

GÖDÖLLÕ ANNO

A GÖDÖLLŐI ÉRTÉKVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, városrészeket. Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van
olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre tarthat számot,
juttassa el hozzánk postán, személyesen vagy e-mailben
(godolloiszolgalat@gmail.com). Telefonon a 20/911-8643-as
számon tudnak érdeklődni.
Köszönjük!
A gödöllői vasútállomás
1862-ben alakult meg a Szent István Bányatársulat a salgótarjáni kőszénbányák készleteinek kiaknázása végett. A kőszén
könnyebb értékesítése és piacra szállítása érdekében Pest és Losonc közt vasútépítést kezdeményeztek. Ennek munkálatai
meg is kezdődtek, azonban a bányatársulat csődbe ment, és mielőtt az építkezést befejezték volna, a kezdeményezés megbukott. Ezután az állam vette a kezébe a vasútépítést, Lónyay Menyhért pénzügyminiszter javaslatára kiépítették a
pályát egészen Rutkáig. A vasútvonal eredetileg elkerülte
volna Gödöllőt. A talaj és domborzati viszonyok miatt inkább a Valkó – Vácszentlászló – Tura vonalat akarták vinni.
Később módosítottak ezen a terven, a pályát Isaszegtől Szárítón át Besnyő felé alakították át. A kiegyezés után az állam
a gödöllői uradalmat, koronázási ajándék gyanánt megvásárolta, így már a vasútvonalnak mindenképp érintenie kellett
Gödöllőt. A pálya, a megépítése után eleinte egyvágányú
volt, de a századfordulóra kétvágányúvá bővítették. A következő nagyszabású vasútépítési munkálatokat 1935-ben
kezdték el. A besnyői bevágás mélyítésével kiiktatták a szárítópusztai nagy kanyart. Az új pálya 2 km-rel volt rövidebb
a korábbinál. Az új pályával együtt Máriabesnyő új vasútállomást is kapott.
A gödöllői vasútállomást 1867 áprilisában adták át, májusban pedig megindult a vonatközlekedés a Pest – Hatvan vasútvonalon. Gödöllőn a MÁV egy földszintes másodosztályú típusépületet építtetett, hasonlóan az ország sok más településéhez.
A nyeregtetős épület a sínekkel párhuzamosan került elhelyezésre. Az épületben helyet kapott a szolgálati helyiségek mellett az állomásfőnök és egy alkalmazott lakása
is. A királyi család látogatásai miatt megnőtt vasútüzemi
feladatok és a Gödöllőre egyre nagyobb számban érkező
nyaralók miatt hamar szükségessé vált az állomás épületének bővítése. Ennek következtében került kialakításra,
egy mindkét végén kétszintes toronnyal ellátott épület.
Építésének ideje egybe esett az első királyi váróterem
építésének idejével. Az átalakított állomásépületben került elhelyezésre többek közt az udvari személyzet váróhelyisége is. A következő nagy átalakításra 1874-ben került sor. Ekkor készült el, az Ybl Miklós által tervezett királyi váróterem, mely építési munkálataival egy időben
az állomásépület is új külsőt kapott. A két saroktoronnyal ellátott épületet, egy harmadik szintén kétszintes toronnyal és egy
összekötő földszintes épülettel egészítették ki. Az új épületben egyre több funkció kapott helyet. A hivatali helységeken
kívül I – II – III. osztályú váróterme, vendéglője és táncterme volt. Ezek mellett az állomásfőnöknek, két forgalmi tisztnek,
két pénztárosnőnek, a vasúti vendéglősnek és a pályafelvigyázónak is a pályaudvaron volt a lakása. Nagyobb átalakításra
került sor 1937-ben is, de ez az épület külső képét nem befolyásolta. A korábbi előcsarnokból és a III. osztályú váróhelyiségből egy nagy méterű előcsarnokot alakítottak ki, ahol a pénztárhelység és az illemhelység is helyet kapott. Emellett új I – II –
III. osztályú várótermeket is kialakítottak. Az állomás külső homlokzatát pedig felújították.
Az állomásépület − a királyi váróteremmel együtt − a II. világháborúban jelentős károkat szenvedett. A háromtornyos épületnek csak a királyi váróterem felé eső része élte túl a háborút. Az 1950-es években a romos épület még állt, de később elbontották, és helyére új állomásépületet emeltek.
Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Ökumenikus imahét

jelmondata Pál apostolnak a
tesszalonikiekhez írt első leveléből idézve.
Szecsődi Péter olvasta fel
hétfőn az evangélikus templom oltára előtt együtt álló különböző
felekezetű lelki atyák közül a jelmondatot a Szentírásból, s még a megelőző
mondatokat is: „Ügyeljetek, hogy senki
rosszért rosszal ne fizessen, hanem szolgáljátok szüntelen odaadással egymás
javát. Legyetek mindig derűsek!...”
És: „…Szüntelenül imádkozzatok!”
Bízvást imádkozhatunk. Hiszen az
ima mindössze válasz. Válasz Isten hívására, Aki szüntelenül ismer minket.
Ismer, ha kelünk, ismer, ha fekszünk,
ismer, ha dolgozunk, ismer, ha pihenünk. Ismeri minden gondolatunkat.
Imánk elér Hozzá, ha nem hangos szóval, csak elmélkedve, csak szemlélődve
végezzük is.
Ha csendes magányban imádkozunk,
vagy éppen közösségben, mint ezeken
az esteken, éppúgy értékes. Ha kötött,
jól begyakorolt szövegű imát mondunk,

A város lakóiért
Imaórára gyűltek és gyűlnek öszsze ezen a héten a különböző keresztény felekezetekhez tartozó
hívők a város templomaiban.
Két este is az evangélikus templom az
imaalkalmakon részt venni szándékozók útjának a célja. Hétfőn Balogh Piusz, a premontrei templom káplánja hirdetett ott igét, és a gödöllői családokért
ajánlottuk fel imánkat. Kedden a máriabesnyői kegytemplomban Balogh Tamás református lelkipásztor szólt a hívekhez, és idős, beteg, szenvedő testvéreinkért volt az imaszándék. Szerdán a
református templomban Szecsődi Péter
kanonok, plébános prédikált, s elsősorban az egyházi iskoláinkra gondoltunk
féltő szeretettel.
„Szüntelenül imádkozzatok!”
Íme, ez az idei ökumenikus imahét
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vagy ha keresetlenül szakadnak fel egyegy lélekből az ima szavai, mint ezeken
az esteken, éppúgy kedves.
„Magasztalunk Téged, Istenem, áldd
meg ennek a városnak a lakóit, könyörülj meg rajtuk…” – hangzott fel egy
férfihang valahol a padsorokban az első
este, mikor alkalom nyílt rá, hogy ki-ki,
aki indíttatást érez erre, saját szavával
szóljon.
És még mennyi fohászra, és mennyi
hálaadásra, és mennyi dicséretre került
sor eddig, és kerül még sor eztán.
A hét további imaalkalmai így következnek:
Csütörtök, 24.: premontrei templom. Igét hirdet Győri Kornél baptista
lelkipásztor. Imaszándék: városunk ifjúságáért. Péntek, 25.: Szentháromság
templom. Igét hirdet Albert Gábor
evangélikus lelkész. Imaszándék: egyházközségeink építkezéseiért. Szombat, 26.: evangélikus templom. Igét hirdet Sivadó János görög katolikus parókus. Imaszándék: városunk evangelizációjáért.
N. A.

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

„Boldog aki olvassa…”

A Biblia éve
A Magyar Bibliatársulat kezdeményezésére a katolikus, a református és az evangélikus egyház a 2008. esztendőt a Biblia
évének nyilvánította.
Európában német és francia nyelvterületen már sikerrel valósították meg azt a
kezdeményezést, amelynek célja a Biblia „újrafelfedezése“ a modern társadalomban, a Bibliával kapcsolatos általános ismeretek terjesztése, népszerűsítése, aktualizálása; egy teljes esztendő
kulturális és egyházi életének pozitív
értelmű „tematizálása“.
A Magyarországi Református Egyház, több más protestáns egyház valamint a Magyar Katolikus Egyház által
is felvállalt kezdeményezésnek természetes módon van egy sajátos egyházi
célkitűzése: a szekuláris és politikai
szempontok által felépített és vezérelt
közéletben megszólaltatni a keresztyén
egyház tulajdonképpeni üzenetét, ami
azonos a Biblia üzenetével, az evangéliummal. Ezt a sajátos üzenetet kívánja
hordozni a „Biblia éve 2008“ tervezett
mottója: „Boldog, aki olvassa...“ (Jel
1,3 - Károli)
A kezdeményezés másik, általánosabb, a szélesebb magyar társadalom
együttműködésére is igényt tartó célkitűzése a Biblia mint alapvető irodalmi
alkotás, kultúrateremtő erő és egyben
egyetemes kulturális örökség bemutatása, megismertetése az emberekkel. Ebben a célkitűzésben a kezdeményezésben részt vevő egyházak természetes
módon számítanak a kulturális élet, a
művészet és az oktatás szereplőinek figyelmére és együttműködésre.
A „Biblia éve 2008“ kezdeményezés
programjai két csoportra oszthatók: 1. a
legfontosabbak hangsúlyosan a helyi
szervezésű programok lesznek. A gyülekezetek, kulturális közösségek egyé-

nileg vagy összefogva valósíthatják
meg azokat a programokat, amelyekhez
ötleteket, segédanyagokat és tájékoztatókat központilag, a protestáns részről
szervezéssel megbízott Magyar Bibliatársulat Alapítványtól kapják, 2. a központi, katolikus-protestáns szervezőbizottság által koordinált programok.
2008. június 23-26. között nemzetközi biblikus szimpózium kerül megrendezésre Esztergomban, neves külföldi és magyar biblikusok és a határtudományok képviselőinek részvételével.
Téma: „A Biblia hatása és szerepe a
szekuláris fogyasztói és mediatizált társadalomban.“
2008. november 21-én Biblia-kiállítás nyílik az Országos Széchényi
Könyvtárban. A kiállítás tartalmi tekintetben igen átfogónak ígérkezik: amellett, hogy bemutatja a Biblia régészeti,
történelmi, művészet- és kultúrtörténeti
vonatkozásait, szerepet kap benne a
Biblia zsidóságra és kereszténységre
gyakorolt sajátos hatása is.
Szintén 2008 őszén orgona- és kórushangversenyt szerveznek a Zeneakadémián, a Biblia jegyében.
A Biblia éve központi rendezvényeinek ünnepélyes lezárását a 2009. évi
ökumenikus imahét záró alkalmán tervezik.
A
programsorozat
www.bibliaeve2008.hu

honlapja:
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Fenntartani a szerelmet
Harmincévnyi házasság után
érezhet-e még szerelmet két
ember egymás iránt? Erre a
kérdésre keresi, s talán meg is
találja a választ Joan Anderson
a Befejezetlen házasság című
regényében.
Kipróbálta a különélést. Az egyedül
töltött idő élményeiről korábbi, Egy
év a tengerparton című könyvében
számolt be. Ott úgy búcsúztunk el tőle, hogy éppen kissé szorongva, kissé
még riadtan is tudomásul veszi: eddig tőle távol dolgozó férje nyugdíjba
vonul, s ő is a szerény körülményeket
kínáló nyaralójukba kíván költözni.
Hozzá.
Megint együtt lesznek tehát…
De nem nehéz visszatalálni a régi
kerékvágásba. Természetesen, fogadja
el Joan, ők, mint annak idején ki is
mondták, egymáshoz tartoznak, „amíg
a halál el nem választ”.
Mégis, valamiféle új életformát
kell kialakítaniuk. Hogy ezt hogyan
csinálják, abban nem segíti őket semmi. Lelki tanácsadást tartalmazó könyvek tömege jelenik meg, azonban egy
sincs közöttük, amelyik arról szólna:
mihez kezdjenek egymással, akik

hosszú ideje házasok, akikben már
nem munkálnak az
egymáshoz vonzó
hormonok, hanem
„csak battyognak az útszélen megfáradt, középkorú testükkel”.
Hisz benne: „néhány morzsányi”
boldogságot még ők is találhatnak.
Megfelelő egyéni életteret kell hagyni a másik számára. De mennyire legyen tágas ez a tér? Nem könnyű
meghúzni a határvonalakat, ha megszakítás nélkül egymás fizikai közelében telik az idejük napról napra,
óráról órára.
Az írónő rögzíti minden pillanat
gondolatait és érzéseit. Szüntelenül
ellenőrzi magát, értékeli a helyzetét,
a helyzetüket.
S egyszer csak örömmel fedezi fel:
de hiszen „egy húron pendülnek”.
Miért is tűnt úgy korábban, hogy
lényegesen különböznek? Egyikük
erre járt, másikuk arra. Éppen hogy
annak során ismerhette fel még mindig élő szerelmüket, hogy már soha
nem szakadnak el egymástól. Nem,
dehogy terhes, hogy állandóan ott
sertepertélnek egymás körül. Inkább
– jé, ez fantasztikus! – mindig erre

vágytak. Ezért házasodtak össze. A
külön utak, melyekre a munkájuk
szólította őket, némi félreértésekre
adtak alkalmat arról, milyen is a másik. A párjuk, a társuk.
Végre olyannak látják egymást,
amilyennek soha előtte. Akkora szeretetet éreznek egymás iránt, ami –
ötlik fel – már nem is természetes. De
hát gyakorlat kérdése. Könnyedén
bele lehet szeretni valakibe, s éppolyan könnyen ki is lehet szeretni belőle. Fenntartani a szerelmet viszont
valóságos tudomány.
(Joan Anderson: Befejezetlen házas- nád ság)

Díjeső a gyermekkönyvtárban

Gerzson Pál kiállítás

Óriási siker a vetélkedőkön
A gyermekek ünnepe volt a hétvégén a Városi Könyvtár és Információs Központban, ahol két pályázat résztvevőit díjazták.
Az elmúlt évben meghirdetett „Én, tündérek nagyasszonya…“ olvasóvetélkedő, valamint a „És a mese tovább
száll... Télországba“ című rajzverseny
résztvevői vehették át megérdemelt jutalmukat. Bár az olvasóvetélkedő már

Szín, fény, folt

korábban lezárult, a szervezők úgy
érezték, azok a filmek és blogok, amiket a gyerekek készítettek, további díjazást érdemelnek. Ezt kapcsolták össze a
rajzverseny eredményhirdetésével, s
így az óvodások és iskolások egymás
munkáit is láthatták. A vetélkedőn több
mint 30 csapat, a rajzpályázaton közel
60 gyermek vett részt. A képek a gyermek olvasóteremben még láthatók.

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány és a Gödöllői Iparművészeti Műhely kiállítótermében január 25-én, 18 órai kezdettel nyílik meg Gerzson Pál
kétszeres Munkácsy Mihály-díjas festőművész kiállítása, melynek apropóját az adja, hogy éppen a jelzett napon ünnepli 77.
születésnapját a művész.

185 éve született az ember tragédiájának szerzője

Emlékezés Madách Imrére
A Magyar Kultúra Napja mellett
háttérbe szorul egy másik évforduló, január 21-én emlékeztünk
Madách Imre születésének 185.
évfordulójára. Az 1823. január
21-én született költő legjelentősebb alkotása Az ember tragédiája, s ez talán a legismertebb
műve is.
A Nógrád megyei Alsósztregován, született középnemesi családban. Apját 14
éves korában elvesztette, ezután anyja,
Majtényi Anna irányította a birtokot.
Négy testvére volt (két fiú, két lány).
Magántanuló, vizsgáit a váci piarista
gimnáziumban tette le. Pestre került, a
jogi kar hallgatója lett. Megismerkedett
Kölcsey, Vörösmarty, Bajza, Eötvös,
Shakespeare, Victor Hugo műveivel, eljárt a Pesti Magyar Színház előadásaira,
olvasta az Athenaeum folyóiratot. Latinul, németül, franciául olvasott. 1840ben Pesten megjelent első verseskötete
Lantvirágok címmel. 1841-ben befejezte egyetemi tanulmányait. Egy év múlva megszerezte ügyvédi képesítését.
Balassagyarmaton joggyakornok lett,
majd kinevezték aljegyzőnek. Bekapcsolódik a politikába, a centralisták híve. Az ellenzék szónokaként vált is-

mertté a megyében. A negyvenes években írta a Csák végnapjai, a Férfi és nő,
a Csak tréfa című drámákat, a Csák
végnapjai akadémiai dicséretben is részesült. Tanulmányait befejezve Nógrád megyében aljegyzőséget vállalt,
1842-ben ügyvédi vizsgát tett, de betegeskedése miatt egy évvel később lemondott az aljegyzői tisztségről. Néhány ifjúkori fellobbanást követően
megismerkedett Fráter Erzsébettel, akit
1845-ben feleségül vett. Három gyermekük született Aladár, Jolán, Borbála.

kássága empátiával bíró nézőre számít. Jó, hogy bízik
bennünk, így tudunk felfedező utakat tenni – képei által.
Gerzson Pál, aki a kortárs magyar festészet kiemelkedő alakja generációk
sorát nevelte érett és elismert képzővagy iparművésszé, 1931. január 25én született. Tanulmányait 1949-1953

Madách 1848 júliusában jelentkezett a
nemzetőrségbe, a harcokban rossz
egészségi állapota miatt nem vehetett
részt. 1852-ben Kossuth személyi titkárának rejtegetése miatt letartóztatták, s
Pozsonyban, majd Pesten raboskodott.
1853-as szabadulása után házassága
megromlott, s 1854. július 25-én közös
megegyezéssel aláírták elváltak.
Madách egy ideig magányosan élt
Sztregován, gondolati költeményekre
helyeződött a hangsúly. 1859-ben komédiát írt Aristophanes modorában. A
mű címe A civilizátor, amelyben a
Bach-rendszer politikáját gúnyolja ki és
felveti a nemzeti kérdést is. 1860-61ben megírta Mózes című drámáját, s
közben 1859. február 17-én kezdte írni
élete fő művét, a hírnevet és Arany János barátságát magával hozó Az ember
tragédiája című drámát, ami 1862-ben
jelent meg. 1861-ben visszatért a közéletbe: Nógrád megye országgyűlési
követévé választotta. 1861-ben a pesti
országgyűlésen a radikálisabb határozati párthoz csatlakozott. Beválasztották a
Kisfaludy Társaságba, 1863-tól a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt,
főműve bemutatását azonban már nem
élhette meg, 1864. október 5-én hunyt
el Alsósztregován.

A kiállítást dr. Feledy Balázs művészeti író nyitja meg, aki így vall Gerzson Pálról: Vannak művészek, vannak mesterek és vannak meghatározó
mesterek. Gerzson Pál mind a három
minősítésnek megfelelő személyiség.
Évtizedek óta a kortárs magyar festészet egyéni utakat kereső és egyéni
utakon járó művésze. Szintén hosszúhosszú ideje mester, hiszen életéhez
szervesen kapcsolódik az Iparművészeti Főiskolán, majd a Képzőművészeti Főiskolán tanárként eltöltött évtizedek sora. És meghatározó mester,
mert még ma is – szintén adott esetben évtizedek múltán – szakmai életutat befolyásoló tanárként emlékeznek rá vissza például tervezőgrafikusok, textiltervezők, majd festők. Legtöbbjük ma már szintén kortárs művészetünk jelese. Gerzson alkotóművész. Ha képei, művészete ívén végig
tekintünk a hatvanas évek elejétől
máig, látjuk: sokat változott is meg
nem is. Sosem a számára idegen trendek hatottak rá, hanem mi is? Majd
négy évtizede egy interjúban így fogalmazott: „A természet erői számomra közelebbiek, elérhetőbbek,
mint a társadalmiak, ezért inkább
bennük látok alapot.” Egy villanásnyi
ars poetica, mely ma is felsejlik képein. És költőiség, erős intellektualitás, irodalmi érdeklődés, tudatos képés színépítkezés. Gerzson Pál mun-

között a Képzőművészeti Főiskolán
végezte, ahol tanárai voltak Kmetty
János, Hincz Gyula és Domanovszky
Endre. 1959-től rendszeresen részt
vett/vesz rangos országos és külföldi
kiállításokon. 1960-74 között az Iparművészeti Főiskola tanára, 19741995 között a Képzőművészeti Főiskola egyetemi oktatója volt, 19871990 között pedig a festő tanszéket
vezette. 1988-1992 között a Magyar
Szépmíves Társaság elnöke. 19921999 között a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének
elnöke, a Magyar Bor Akadémia örökös tagja, a Tudományok, Művészetek
és Irodalom Európai Akadémiájának
(Párizs) rendes tagja. 1969-től rendszeresen dolgozik Szigligeten. 1992-től a
Magyar Művészeti Akadémia tagja.
Díjai:Munkácsy Mihály-díj (1969,
1971), Érdemes Művész (1987), Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1994), Életműdíj (2006)
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Ajánló

A FRÉDÉRIC CHOPIN
ZENEISKOLA
programja

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)
Január 29. kedd 17 óra
Nyitrai Mónika növendékeinek
hangversenye (hegedű)
Január 31. csütörtök 17 óra
Buka Enikő növendékeinek
hangversenye (oboa, furulya)
Február 2. szombat, 17.30
SZÜLŐK BÁLJA
a Frédéric Chopin Zeneiskola
tanárainak vidám farsangi
műsora a Continuo-Gödöllő
Alapítvány javára a Petőfi
Sándor Művelődési
Központban

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

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY

MEGNYITÓ
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
A Gödöllői Városi Múzeum meghívja Önt
2008. FEBRUÁR 9-ÉN SZOMBATON 16 ÓRÁRA
Toroczkai Wigand Ede (1869-1945) építész,
iparművész kiállításának megnyitására
Köszöntőt mond: Gémesi György polgármester
A kiállítást megnyitja: Gerle János építész
Közreműködik: Halmos Béla népzenész
A kiállítás kurátora: Keserü Katalin Széchenyi-díjas művészettörténész
A kurátor munkatársa: Őriné Nagy Cecília művészettörténész
A kiállítás megtekinthető: 2008. február 9-augusztus 24.
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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Élő–Világ

HEROSZ

Nem csak kertészeknek...

Vigyél haza!

Szépségverseny az erkélyen (1.)

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

www.poraz.hu

2 éves keverék kan

2 hónapos keverék szukák

Állati dolgok

2 hónapos keverék kanok

2 hónapos keverék kan

2 hónapos keverék szuka

ledugva a csengőbe,
fáradhatatlan szorgalommal mondja a
monológját.
Tápláléka vörösköles és zab keverékéből álló mageleség, amely mellett szívesen fogyasztja a
fürtöskölest, hántoltzabot, fénymagot
is. Feltétlenül adnunk kell számára némi zöldeleséget: salátát, tyúkhúrt, kelkáposzta levelét, gyermekláncfüvet, reszelt nyers sárgarépát, sóskát, spenótot,
sárgarépa zöld levelét, stb.
Naponta a friss ivóvíz is elengedhetetlen. Ritkán szokott
az ún. madárfürdőben lubickolni. Egyes források szerint
az esőtől nedves faleveleken
elégítik ki a vad példányok ezt
az igényüket. Ennek ellenére
akad olyan példány, mely szívesen megmártózik az itatóedénykében is.
Sokan úgy gondolják, hogy
csak a hímek képesek a hangutánzásra,
de ez nem így van. Az igaz, hogy közöttük gyakoribb a tehetséges példány, de a
tojók is megtanulnak beszélni és a hímek közül sem jelenthető ki egyértelműen, hogy mindegyik képes rá. A lényeg, ha papagájunkat meg akarjuk tanítani beszélni, akkor azt igen fiatal példánnyal tegyük, tapasztalatok szrint az
egy évesnél idősebbek már nem tanulják meg az „emberi nyelvet”. Hosszú
életűek, ha jól tartják 10 évig is élhet, de
akadnak ennél idősebb példányok is.
Tenyészállatnak egészséges, ép tollazatú, lehetőleg azonos színű, de legalább egymással harmonizáló színű, egyéves egyedeket kell kiválogatni. Méghozzá úgy, hogy ne legyenek egymással
rokoni kapcsolatban, és el is fogadják
egymást. Ugyanis ez a madár párválasztó! Ha sikerült a megfelelő párt öszszehoznunk, gondoskodnunk kell számára a megfelelő fészkelési alkalmatosságról; az odúkat ma már bármelyik
kisállatboltban be lehet szerezni. Fészekanyagnak egy marék fűrészpor
vagy faforgács szolgál.
Kedvenc madarunkat akár lakásban
is röptethetjük, persze szigorúan csukott
ablak mellett. És amíg a szobában ki
van engedve, mi is legyünk ott, hiszen
balesetek könnyen előfordulhatnak.
A hullámos papagáj nem véletlenül
lett a legkedveltebb díszmadár. Mindenki kedvenc „Pityukája“ nem fog
egyetlen unalmas percet sem okozni nekünk, csak figyeljünk oda tartására.

Hullámos papagáj
Kétségtelen, hogy ez a madár
csinálta Európában a legnagyobb karriert. Hosszú évek óta
a legkeresettebb szobamadár,
és ennek megfelelően sokan is
tenyésztik, hiszen ennek a madárnak mindig van piaca!

Eredeti hazája Ausztrália, ahol olyan
közönséges madár, mint nálunk a veréb.
Nagy csapatokban él. Társas madár, de
a szelídített példányai elviselik az egyedüllétet is. Igaz akkor sokat kell vele
foglalkoznia a gazdának. Ha kevesebb
az időnk, inkább tartsuk őket párban!
Eredeti színe a mély olajzöld, de a tenyésztési munka eredményeképpen ma
már körülbelül 160 féle színváltozatban
pompáznak, az égszínkéktől a rózsaszínig. Sokszínűsége és rendkívüli idomíthatósága és hangutánzó-képessége
helyezi a kedvtelésből tartott madarak
között a dobogó legfelső fokára. Mindamellett rendkívül szívós, igénytelen
madár is. Annak ellenére, hogy hazájában nem megy ritkaságszámba a 40 °Cos meleg sem, nálunk fűtetlen helyen is
átvészeli a hidegebb teleket is. Persze a
szobahőmérséklet a legmegfelelőbb a
számára.
Az egyedül tartott papagájok java része gyorsan megszelídül és kezessé válik. Kellő türelem mellett egyes egyedei
döbbenetes mennyiségű szó kimondására is képesek, amelyek összekeverésével nagy gyönyörűséget képesek szerezni az őt hallgató gazdinak.
A hullámos papagáj rendkívül játékos madár. Ezért a kalitkájába behelyezett mindenféle mütyürkét, játékot, hintácskát, mászókát hamar használatba
veszi, még akkor is, ha az első pillanatban gyanakodva pislog az új szerzeményre. Rendkívül mókásan néz ki a
madárka, amikor fejét szabályosan be-

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.

Szerintünk a cím mindenki számára
jól hangzik! Viszont ha tényleg csodálni szeretnénk balkonunk privát
versenyét, mi kell legyünk e színes
„rendezvény” főszervezői! Miért is
kellene erkélyünknek a kopár tél után
tavasszal is ékesség nélkül maradnia,
mikor már kertünk legszebb virágpompáját mutatja.
Bár a balkonvirágok szezonja csak
március derekán, a fagyosszentek
után kezdődik, már most gondolkodhatunk a növényi kompozíción és
hogy hol, mit és mikor vásárolunk,
mert a jó választás az fél siker és út
afelé, hogy a tavasz az erkélyen éppen olyan sokszínű és színpompás legyen, mint a kertben. Általában azt
látjuk, hogy a legtöbb balkonláda
nyáron csodálatos, de az év többi hónapjában üres és kopár. Pedig erre a
sokszor pár m2-es területre is varázsolhatunk miniatűr édenkertet hagymás növényekből, egy- és kétnyári
virágokból, évelőkből, rózsákból és
örökzöldekből. Befuttathatjuk kúszónövényekkel, erkélyünk helyet adhat
a törpe gyümölcs és díszfácskáknak
vagy akár zöldség és fűszernövényeknek az év bármely szakában.
Fajok és fajták helyes megválasztásával, valamint néhány ápolási tanács
betartásával az elbűvölő tavaszi növények egészen a nyári virágok ültetéséig színesítik a balkont.
A két legfontosabb kiválasztási
szempont: 1. vegyük figyelembe a
növények igényeit a tenyészhelyi
tényezők (pl. fény, szél stb.) tekintetében, 2. illetve figyelembe kell venni a növények helyigényét és a rendelkezésre álló helyet is.
Úgy gondolom érdemes egy pár
szót ejteni a növények otthonául
szolgáló dézsákról is. Az edénynek
nem kell a szó szoros értelmében dé-

zsának lennie, számos tartóanyag közül választhatunk. Az agyag és kerámiából készült edények nagyon szépek, viszont könnyen sérülnek és
nem mind fagyálló. A műanyagtartók
igaz, hogy nem olyan mutatósak viszont olcsóbbak és nem könnyen törnek. Fontos, hogy az edény alján legyenek lyukak. Beültetésnél rakjunk
alá 5 cm vastag kisebb kövekből álló
réteget a vízelvezetés miatt.
Ültetéshez megbízható forrásból szerzett, gyommentes
és baktériummentes földet
használjunk!
Most már csak azt kell eldöntenünk, hogy színes virágokkal, állandóan díszítő levéldísznövényekkel, örökzöldekkel vagy esetleg kombinálásukkal akarjuk a kívánt hatást elérni.
Ha egész évben díszítő
örökzöldeket választunk ládánkba,
akkor erkélyünk télen is mutatós marad, hiszen attól, hogy a természet
kopár erkélyünk még lehet szép. Fontos tudni viszont, hogy az örökzöldek szeretik, ha télen is
öntözik, ezért hosszabb
száraz periódus esetén,
egy fagymentes napon
nyugodtan öntözzük meg
örökzöldjeinket. Dézsában a következő növények fejlődnek jól: törpe
borókák, törpefenyő, cukorsüveg fenyő, balzsamfenyő, hamisciprus,
nyugati tuja törpe változata, hangafélék, puszpáng, babérmeggy, berberis fajok. Ezek társíthatóak is több kis
méretű virágos cserjével is. Ilyen pl.
a zanót, cserjés pimpó, díszcseresznye, rododendron és a rózsák. Ezek
az örökzöldek az erkély alapnövényzeteként is használhatók, ha egész
évben a ládában tartjuk és aktuális
virágzó növényeket teszünk közéjük.
Ilyenkor használjunk különösen jó
minőségű földet, hogy ne kelljen az
örökzöldeket mindenévben átültetni.
Néhány ötlet örökzöldekkel díszített
balkonládák összeállítására megkönnyítheti dolgunkat. Nagyon mutatós
pl. egy 60 cm hosszú láda törpefenyővel, nyári zöld borbolyával
(lombja ősszel vörösre színeződik) és
dérbabérral. Az idényhez illő virágok
– mindig nyíló begónia, fehér őszirózsák – alkalmas kiegészítők. Ugyancsak nagyon látványos párosítás a
szavára hamisciprus csarabbal és balkáni fenyővel. Ősszel virághagymák
ültethetők közéjük.
A következőkben a tavaszi hagymás és a kétnyári növényekről írunk
pár sort, hiszen legkorábban erké-

lyünkön a tavaszi hagymások díszítenek és ezek illő kiegészítői a kétnyári virágok már nemsoká, akár február elején – közepén is kiültethetők.
A hagymás növények számos faja
és fajtája közül választhatunk. Ide
tartoznak a dáliák, a kardvirágok,
teltvirágú és csüngő begóniák, liliomok, amarilliszek, sáfrányok, hóvirág, jácint, nárcisz gyöngyike és rengeteg színes tulipánfajta is.
Amint már említettük, a kétnyári
virágok jó kiegészítői a hagymás növényeknek, közülük valamennyi alkalmas aljnövényzetnek a hagymás
virágokhoz. Kétnyári virág pl. a kerti
százszorszép, az erdei nefelejcs, sárgaviola, szarvacskás ibolya és a szártalan kankalin. Szép kompozíciót alkot egymással a fehér jácint, kék
gyöngyike, ibolya színű kankalin és
egy pár tő rózsaszín százszorszép. Jó
együttest alkot egymással a piros-sárga tulipán, a fehér nárcisz és piros
vagy sárga szártalan kankalin.
Ebbe a cikkbe ennyi fért bele. De

természetesen számos érdekesség,
ötlet és hasznos tanács fűződik még
erkélyünk öltöztetéséhez, így a
„szépségverseny” a következőkben
folytatódik.
www.fenyveskerteszet.hu

Téli természet

A város ragadozója
Kevesen tudják, hogy a karvaly (Accipiter nisus), az egyik legjobban alkalmazkodott városi ragadozó madár. Bár
leginkább csak ilyenkor télen költöznek
be a városokba, vagy az kertes családi
övezetkbe, de még ilyenkor se tűnik fel
az utcán sétáló embereknek. Pedig Gödöllőn is gyakori, főleg a parkokban veheti észre a szemfüles sétáló.
Hogy miért is választja téli lakhelyének az emberi településeket, ez a kifejezetten erdei madár? A válasz egyszerű.
A táplálék miatt. Szinte kizárólag apró
madarakkal táplálkozik, melyeket röptében fog el. A karvaly leggyakoribb
zsákmánya a házi és a mezei veréb, a
cinkék, pintyfélék, illetve egyéb énekes
madarak. A tojó – nagyobb testméretei
miatt – a rigó nagyságú madarak elfogására is képes.

Azzal, hogy az ember a téli etetések
miatt kertjébe csalogatja az énekes madarakat, a karvaly számára szinte tálcán
kínálja az eleséget. És ez a madár él is
vele. Szinte észrevétlenül csap le az etető környékére és ragadja el zsákmányát.
Persze nem haragudhatunk emiatt, ez a
természet rendje. Sokáig veszélyeztetett
volt, főleg a vegyszerek ritkították állományát, de napjainkra újra gyarapszik.
Ez talán a könnyű téli vadászatoknak is
köszönhető, hiszen a rendszeres táplálék
segíti az áttelelését. Tavasszal azonban
szinte azonnal eltűnik mivel a költési
időben igen rejtett életet él. Sokan keverik a héjával, de annál jóval kisebb méretű. Ha kertünkben feltűnik, ne bántsuk, hiszen ő csak a dolgát végzi, mint
minden ragadozó madár! Védett, bántalmazása több tízezer forintba is kerülhet.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Január 26-27.:

dr. Csernai Ferenc
Tel.: 20/981-3100
Mogyoród, Rákóczi u. 7.

2008. január 24.

Pár héttel ezelőtt megjelent
cikkünkben a tartási szerződés
szabályairól írtunk pár sorban.
Ehhez kapcsolódóan, és egy
ügyfél kérésének eleget téve
kívánjuk most az öröklési szerződés lényeges kérdéseit körbejárni. Változatlanul várjuk
kérdéseiket, észrevételeiket és
témajavaslataikat a már jól ismert szolgálat@libor.hu illetve
a Gödöllő, Pf. 112. címekre.
Egy hölgy keresett meg minket azzal
a problémájával, hogy két fia van,
azonban az egyikük semmilyen formában nem tartja vele a kapcsolatot,
ezért a tulajdonát képező ingatlanról a
másik fia javára szeretne végrendel-
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kezni. A végintézkedés során – az
öröklés megnyíltakor –, az örökhagyó
leszármazóját kötelesrész illeti meg,
kivéve ha a végintézkedésben az
örökhagyó őt érvényesen kitagadta. A
kitagadásnak azonban szigorú szabályai vannak, ezért tájékoztatásunk
után döntött úgy a megkereső hölgy,
hogy öröklési szerződést köt azzal a
fiával, aki vele rendszeresen törődik
és tartja a kapcsolatot. Az öröklési
szerződés a végintézkedés egyik fajtája, visszterhes szerződés, ami anynyit jelent, hogy a szerződés szerint
az örökhagyó arra kötelezi magát,
hogy a vele szerződő felet tartás
vagy életjáradék fejében örökösévé
teszi. Az öröklési szerződéshez az
örökhagyó kötve van, arról a vagyonáról, amelyet a szerződéssel lekötött,
nem rendelkezhet. Az öröklési szerződés előnye, hogy az örökhagyó/eltartott érdekeit jobban biztosítja, amennyiben ugyanis a kötelezett
a szerződésben foglaltakat nem tel-

A Sisi Baráti Kör 2008-ban ünnepli megalapításának 15. évfordulóját. A
másfél évtized alatt már sok érdekes programot szerveztünk, felkerestük a
névadónkhoz kapcsolódó hazai és külföldi emlékhelyet.
Idén, a Rudolf-emlékében elsősorban, Erzsébet királyné egyetlen fia, a magyarok körében rendkívül népszerű Rezső királyfi életével is foglalkozunk.
Természetesen nem feledkezünk meg névadónk halálának 110. évfordulójáról, és az idén is megszervezzük a hagyományos koszorúzást az Erzsébetparkban. Az Önök felajánlásából tavaly kapott pénzből Szerenád Erzsébetnek címmel tartottunk hangversenyt a királyné kedvenc zeneszámaiból a
Gödöllői Királyi Kastély dísztermében.
Köszönjük a támogatást és az idén számítunk arra, hogy továbbra is tudjuk
gyűjteni az Erzsébet királynéval kapcsolatos dokumentumokat.
Adószámunk: 18665790-1-13; sisibaratok@rubicom.hu

jesíti, a bíróság az öröklési szerződést felbonthatja, s az örökhagyó
tulajdona érintetlen marad. A szerződésben az örökhagyó a szerződő felet általános örökösévé teheti, de lehetősége van arra is, hogy csak a hagyatéka egy részét juttassa részére.
Az öröklési szerződés csak írásban
köthető, melyet nem csak a szerződő
feleknek és az eljáró ügyvédnek, hanem két tanúnak is alá kell írnia. Itt
nem érvényesül az írásbeli magánvégrendeletre vonatkozó szabály,
mely szerint a végrendeletnél közreműködő hozzátartozó javára szóló
juttatás érvénytelenné nyilvánítja a
végrendeletet, hiszen a szerződés a
felek egybehangzó akaratával jön létre, azaz a szerződéses örökös közreműködése nélkül érvényes öröklési
szerződésről nem is beszélhetünk.
Ebből is következik, hogy az öröklési
szerződés formáját tekintve végrendelet, tartalma szerint tartási vagy
életjáradéki – azaz visszterhes –

szerződés. Az öröklési szerződéssel
lekötött ingatlanra – az örökhagyóval
szerződő fél javára – az ingatlan
nyilvántartásba elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni.
Ha valamelyik fél magatartása vagy
körülményei folytán a tartás ellenében kötött öröklési szerződés teljesítése lehetetlenné vált és a szerződés
célja annak módosításával (tartás helyett életjáradék) sem valósítható
meg, bármelyi fél kérelmére a bíróság az öröklési szerződést a felek
megfelelő kielégítésével megszünteti.
A megfelelő kielégítés nem azonos az
eredeti állapot helyreállításával, hoszszabb ideig fennállt szerződés esetében nyilvánvaló, hogy az értékviszonyok változása folytán nemcsak
az ingatlan forgalmi értékének növekedésére, illetőleg a készpénzbefektetéssel elérhető többletjövedelemre,
hanem a nyújtott tartási szolgáltatások értékében bekövetkezett változás-

A Gödöllői Garabonciás Alapítvány (2100 Gödöllő, Batthyány u. 32.) kuratóriuma ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 százalékát alapítványunk részére felajánlották. A beérkezett 372
349 Ft-ot pályázatok útján osztjuk szét a Damjanich János Általános Iskola
tanulói között.
Az összeget a 2007/2008-os tanévben színházbérletek, sportversenyek, kézműves alapanyagok, kirándulások, táborok támogatására, és iskolánk tehetséges tanulóinak jutalmazására kívánjuk fordítani.
Köszönjük bizalmukat és várjuk további támogatásaikat:
Füléné Szanyi Katalin Éva, a Kuratórium elnöke

A PRÁGA – KARLOVY WARY
KIRÁNDULÁS SIKERÉN
FELBUZDULVA ISMÉT
SZERVEZÜNK EGY UTAT
MÁJUSBAN ZAKOPANE KRAKKÓ ÚTVONALON.
ÉRDEKLŐDNI:
TÓTHNÉ ANCI: 30/2685596, 28/415-685,
JUSZTINNÉ ERZSIKE:
28/422-462

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Január 21-28-ig: Sanitas, (Tesco)
Thegze L. u. 2. Tel.: 28/545-585.
Január 28-febr. 4-ig: Egyetemi,
Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt.,
Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda,
Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel:
28/430-856, 30/634-3723.
A gyászoló család köszönetét
fejezi ki mindazoknak, akik
VOZÁR JÓZSEF temetésén
részt vettek, utolsó útjára
elkísérték.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett férjem,
édesapánk, MARKÓ GÁBOR
temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak, fájdalmunkban
részvéttel osztoztak.
A gyászoló család

MEGHÍVÓ
SZERETETTEL MEGHÍVJUK
A HAJÓS ALFRÉD
ÁLTALÁNOS ISKOLA
ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁRA
Időpont:
2008. február 2., szombat, 19 óra
Helyszín:
Szent István Egyetem, Gödöllő,
Alma Mater Étterem
Belépőjegy ára:
4000 Ft.
További információ, jegyelővétel az iskola titkárságán.
Telefon: 06-28-430-773

ra is figyelemmel kell lenni.
Az örökhagyó halálával az öröklési
szerződés megszűnik, adott esetben
a szerződésben rögzített ingatlan tulajdonjoga átszáll a szerződő félre.
dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda

Gödöllő Város Önkormányzata,
Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Szolgálat keres
munkatársakat szociális
munkás munkakörbe.
Feladatok: Hajléktalan Szállón,
Éjjeli Menedékhelyen folyamatos
munkarendben történő foglakoztatás.
Elvárások: 1/2000(I.27.) SZCSM
rendeletben foglalt felsőfokú szakirányú végzettség vagy szociális
alapvégzettség. Bérezés a Kjt. szerint és egyéb juttatások.
Önéletrajzokat az alábbi címre
várjuk: Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.,
e-mail: forras.segito@vnet.hu
Tel: 28/513-605

Gödöllői középiskola
napi 8 órás munkaidőben
RENDSZERGAZDÁT
KERES

ÉRDEKLŐDNI a
06/70-5010-589-es
telefonszámon lehet.

10 Gödöllői Szolgálat
H IRDETÉSFELVÉTEL !

Hirdetési elérhetőségek:

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

Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)
Nyitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig, 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

2008. január 24.

- 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 24.
* 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

12 Gödöllői Szolgálat

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

2008. január 24.
* 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
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* „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 – Bravúr győzelem, fájó vereség

Fejben veszített a csapat

Ég és föld között...

A január 18-án lejátszott mérkőzésen ismét egy verhető ellenféllel, az
Újbudával találkozott városunk teUtánpótlás – Első helyről
remlabdarúgó együttese. A Fortuna
folytatják
elleni kiváló játék folytatásában reménykedett a meccsre kilátogató
Január 26-án, szombaton folytatóközel 400 néző, amire minden esély
dik az U21-es bajnokság, ahol a kemeg is volt, de az egy hét alatt lejátleti csoportot vezető Megathermszott négy mérkőzés túl soknak biGödöllői SK hazai pályán látja majd
zonyult a fiatal keretnek.
vendégül az Első Beton Szeged, a
A találkozó jól indult, de már ekkor
Mezei-Vill FC, valamint a Csőlehetett érezni, hogy
a srácok az egy hetes
megfeszített tempó
miatt kicsit fejben
tompábbak, mint az
előző találkozókon.
A kimaradt lehetőségek után magára
talált az Újbuda és
egyre magabiztosabban szőtte akcióit, aminek meg
is lett az eredménye. Kettő gyors
gólt elérve, maga- A képen a megfiatalodott keret és a csapat egyik fő támogatója, a Viva-Laverna Kft. tulajdonosai
láthatóak (álló sor-balról): Berze Béla (tech. vezető), Hegyesi László (gyúró), Tóth Károly
biztos előnnyel vo- (vezetőedző), Farkas Ádám, Hegedűs Ferenc, Szabó István, Horváth András, Zájcev Vitálij (tánulhattak pihenőre, mogató), Tokai Norbert, Tóth László (másod edző). Guggolnak (balról): Ifj. Hegyesi László, Kamíg a mieinknek tona Miklós, Smeló Dávid, Száraz Szabolcs, Vernes Zsolt, Póta Balázs, Harnisch Ákos, Nagy
semmi sem sikerült Roland.
(0-2). A második 20 percben ott
Montage korosztályos csapatait. A
mint edzésünk, ami egy újjáalakult
folytatták Harnisch Ákosék, ahol a
négyes torna mérkőzéseit a Hajós
keret esetében nem szerencsés.“
szünet előtt abbamaradt a játék.
Alfréd iskola tornatermében rendeFutsal NB I., 13. forduló
zik majd. Kezdés: 15.30-kor.
Enerváltan, lassan mozogtak és nem
Megatherm-Gödöllői SK – Újbuda
volt ötlet a támadásainkban. Amíg
1–6 (0–2)
www.gbulls.hu
mi a jobbnál is jobb helyzeteket
Gólszerző: Harnisch Ákos

Az elmúlt héten
kettő
bajnoki
mérkőzést
is
játszott a Megatherm-Gödöllői
SK teremlabdarúgó csapata az
első osztályú futsal bajnokságban.
Január 16-án bravúros győzelmet
értek el a fiatalok a Fortuna
vendégeként
(7–5), majd 18-án hazai pályán fogadta a csapat az Újbuda együttesét, akik ellen nem
sikerült megismételni a szerdai produkciót, így fájó vereséget szenvedett a Gödöllő
(1–6).
A szerdai, Fortuna FT elleni bajnokin remekül játszottak a srácok. A
hazaiak már 2–0-ra is vezettek, de
még a szünet előtt sikerült talpraállni Tóth Károly együttesének, így
döntetlen állással vonultak pihenőre
a csapatok. A második félidő igen
izgalmasra sikeredett. A Megatherm-GSK gyors kontrákat vezetve
elhúzott 6–2-re, de az ősszel még a

gödöllői kispadon ülő Kis János
irányította sereghajtó Fortuna feltámadt és egy perc alatt lőtt három
góljával ismét meccsben volt. Sőt,
akár meg is fordíthatta volna a mérkőzés állását, de a helyzeteit kihagyta, míg a mieink ismét egy kontrából
bebiztosították a győzelmet, ezzel és
a többi találkozó eredményének ismeretében felkapaszkodtak a dobogó második fokára.
Futsal NB I., 12. forduló
Fortuna FT – Megatherm-Gödöllői
SK 5–7 (2–2)
Gólszerzők: Harnisch Ákos, Száraz
Szabolcs, Nagy Roland, Póta Balázs
(2), Smeló Dávid (2).

Röplabda – Közép-európai Liga

Papírforma vereség
Az elmúlt hétvégén, szombaton hazai pályán fogadta soros
ellenfelét a TEVA-GRC csapata.
A csoport toronymagas esélyesét, az osztrák Post Schwehatot fogadták Hollósy László tanítványai. A mérkőzésen nem
sikerült meglepetést okozni,
így a papírformának megfelelően az osztrák csapat örülhetett a győzelemnek (0–3).
Az első szettet remekül kezdték és sokáig jól is tartották a lépést a lányok a
vendégekkel, de a kritikus pillanatokban rendre hibáztak a gödöllői játé-

partnerei tudtunk lenni a BajnokokLigája résztvevő ellenfelünknek, de
ez is csak a tisztes helytállásra volt elegendő, így simán, 3–0-ra nyerte a
mérkőzést a Post Schwehat együttese. A TEVAGRC csapatának semmi
szégyenkeznivalója nincs,
hiszen a sérülésekkel tizedelt csapat jó találkozót
vívott ellenfelével. A csapat 10 mérkőzést követően
a 4. helyen áll 14 ponttal,
míg a nagy rivális Nyíregyháza egy hellyel (3. hely, 15
A taktika sem segített...

hagytuk kihasználatlanul, addig a
vendégek szinte lehetőség nélkül
szereztek ismét gólokat, így a végén
nagy arányú vereségbe szaladt bele
csapatunk (1–6).
Sokat elmondó adat, hogy a hat kapott gólból négyszer mi ajándékoztuk oda utolsó emberként a vendégek játékosainak a labdát. Tóth Károly vezetőedző lapunknak elmondta: „A vereség ellenére minden dícséretet megérdemelnek a srácok,
hiszen eddig több mérkőzésünk volt,

A következő játéknapkon gödöllői
szempontból sorsdöntő ütközetekre
kerül majd sor. Gudmann Csilláék
előbb a tabella utolsó előtti helyén
álló, szintén osztrák Sparkasse Klagenfurt ellen lépnek pályára idegenben január 26-án, majd a sereghajtó

horvát Mladost Zágráb együttesét fogadják február 2-án szombaton, a
SZIE sportcsarnokában (kezdés: 16
órakor).
Közép-európai Liga, 13. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Post Schwechat
(osztrák) 0–3 (-19, -14, -21)
Következik: Január 26. szombat:
Klagenfurt – TEVA-GRC
Február 2., szombat, SZIE sportcsarnok, 16 óra: TEVA-GRC – Mladost
Zágráb

Utánpótlás – Győztek a fiatalok

kosok, így, ha nem is könnyedén, de
hozták a kötelezőt a bemelegítésről
néhány percet késő „postások” (0–1).
A második szett is jól indult, de az elsővel ellentétben nem sikerült tartani
a lépést az osztrák játékos nélkül felálló „sógornőkkel”, így nagy fölénynyel apszolválta ezt a szettet az ellenfél. A harmadik felvonásban, keretbe
zárva a mérkőzést, ismét egyenlő

pont) előzi meg a mieinket.
Hollósy László vezetőedző a következőket nyilatkozta a mérkőzés után:
„A jelenlegi helyzetünkhöz képest
tisztességesen helyt álltunk. Amíg a
sérültjeink nem épülnek fel, csak ebben reménykedhetünk a nemzetközi
porondon, arról nem is beszélve, hogy
a várva várt kubai légiós érkezése
még mindig várat magára.

Kézilabda utánpótlás – Remek rajt
Az elmúlt hétvégén, január 19-én Szentendrén, első komolyabb megmérettetésén vett részt a Gödöllői SE utánpótlás
kézilabda egyesületének 1999-es fiú
korosztálya. A Bárdos Mónika és Simics
Judit irányításával készülő gyerkőcök
az Adidas Szivacskézilabda bajnokság
Pest megyei döntőjének 1. játéknapján
remekül debütáltak és 3 győzelmet

valamint egy vereséget értek el, ezzel a
hat csapatos mezőny 2. helyről várhatják majd a folytatást.
Bárdos Mónika edző így értékelt: – Nagyon lelkesek és ügyesek voltak a gyerekek, ahhoz képest hogy életükben először láttak és játszottak felfestett pályán.
A csapat legjobbja Fóti Benedek volt, de
a többiek teljesítménye is csupa nagy

Az NB II-es bajnokság közép csoportjában szereplő TEVA-GRC junior
csapata január 19-én hazai pályán játszott a TFSE ellen és nagy küzdelemben sikerült a gödöllői fiataloknak nyerni 3–2-re, ezzel második győzelmüket aratták a felnőttek mezőnyében. A lányok 10 mérkőzés után a 7
csapatos csoport 6. helyét foglalják el.
NB II., közép csoport
TEVA-GRC junior – TFSE 3–2
-lt-

betű a részemről. A visszavágók február 23-án lesznek Pencen, amire nagyon készülünk.
Adidas Szivacsbajnokság, Pest megyei
döntő gyermek fiú, 1999-es korosztály,
1. forduló:
Gödöllői SE –Kölcsey F. Ált. Isk
(Kistarcsa) 16–8; Gödöllői SE – Pulzus
DSE (Penc) 11–8; Gödöllői SE – Vác
12–11; Gödöllői SE – Farkasvár DSE
(Szentendre) 20–11
-tt-

További eredmények és a bajnokság
állása az egyesület honlapján olvasható.

Vívás – kadet és serdülő versenyek

Három dobogós hely
Az elmúlt hétvégén kadet nemzetközi tőrversenyen Steiner
Dániel ezüstöt, Rimán Dorottya
bronzérmet szerzett. Ugyancsak bronzérmes lett Csjernyik
János egy serdülő kardversenyen.
Január 19-én, Zalaegerszegen kadet
nemzetközi tőrversenyt rendeztek.
Természetesen a GEAC versenyzői
nem hiányozhattak a viadalról – közül
négyen döntőbe is kerültek. A férfiak
mezőnyében öt országból, összesen
62-en léptek pástra. A 16 éves Steiner
Dániel ezüstérmet szerzett az MTK-s
Gátai mögött, Zorkóczy Zoltán pedig
ötödik lett. A nőknél Rimán Dorottya

a harmadik helyet szerezte meg 52 induló közül. Varga Zsuzsanna a hetedik helyen végzett. A tőrözők edzője:
Fekete Gábor.
A kardozóknál a hétvégén egy
bronzérem született Csjernyik János
jóvoltából, aki a Vasas rendezésű serdülő versenyen 26 fő közül érte el ezt
a dobogós eredményt. Edzője: Bokor
Gergely.
Gémesi Csanád, a GEAC vívószakosztály felnőtt versenyzője, Isztambulban, egy Világkupa versenyen a 64
között esett ki. A 64-ért egy törököt
vert, majd a 32-ért az olimpiai bajnoktól, Aldo Montanotól kapott ki
15:10 arányban. Edző: Subert, Bokor.
-Zszs-

Kosárlabda – Terítéken az őszi mérleg

Remeklő gödöllőiek
Lassan folytatódnak a megyei
kosárlabda bajnokságok a különböző korosztályokban. A
tavaszi szezon előtt nézzünk
körbe, honnan is folytatják a
gödöllői csapatok a bajnoki
küzdelmeket.
A férfi felnőtt bajnokság A csoportjában szereplő GEAC I., GEAC
KETTŐ és PITYUK kosarasai közül a második számú egyetemi alakulat várhatja a legjobb pozícióból a
tavaszt. A 10 csapatos mezőnyben a
GEAC KETTŐ az első, a GEAC I. a
hatodik, míg a PITYUK együttese a
nyolcadik pozícióból várhatja a január végi folytatást.
A Bocskai SE kosarasai mind a férfi, mind a női vonalon képviseltetik
magukat. A férfi ifi bajnokságban szereplő A csapat jelenleg az ötödik., míg
a B az utolsó, nyolcadik helyen áll.
Férfi kadetben szintén két együttessel képviselteik magukat a Bocskaisok. Itt az A gárda a hatodik, a B pedig az utolsó előtti, kilencedik a tabellán.
Női fronton már jobban állnak kosarasaink. A kilenc csapatot felvonultató junior-kadet összevont bajnokságban a BSE remek őszt zárt. A

juniorok között a második helyen állnak, míg a kadet tabellát vezetik a lányok. Serdülő korcsoportban a Bocskai mellett a Gödöllői Kosársuli SE is
részt vesz a küzdelemsorozatban. A
BSE áll jobban, ők 100 százalékos
mérleggel (hatból hat győzelem) vezetik a hétcsapatos tabellát, de a GKSE
sincs nagyon lemaradva és a harmadik
helyről várják a folytatást.
A Budapest bajnokság női B csoportjában szereplő BSE a nyolcadik
helyet foglajlja el a 12-es mezőnyben, míg a leány kadet kiírásban az
5-13. helyért vív majd nagy csatát a
Mácsai Tamás irányítása alatt dolgozó BSE kosárcsapata, akik jelenleg a
12. helyen állnak. A serdülőknél már
befejeződött a csapat szereplése. Itt a
12. helyen zárt a csapat.
Mini korcsoportban a Kosársuli SE
és a Szent Imre iskola kosarasai
mérkőznek, de itt elsősorban a tanuláson van a hangsúly, így a szövetség nagyon helyesen nem állított hivatalos rangsort az őszi fordulók végeztével. A KSE A csapata 4 győzelmet és egy vereséget, míg a B
együttes 3 győzelmet és 3 vereséget ért
el az őszi fordulók alatt. A Szent Imre
kosarasai kettő győzelem mellett 4 vereséget könyvelhettek el.
-li-

2008. január 24.

16 Gödöllői Szolgálat
Beküldési határidő:
2008. január 31.
A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte:
Ó-Nagy
Györgyné, Erzsébet királyné
krt. 21., Bagyinka Pálné, Jókai Mór u. 6.
A Városi Mozi előadására
belépőt nyert: Tóthné Megyeri Ildikó, Csalogány u. 7.,
Bihari József, Kossuth Lajos
u. 41.
A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Pálmainé
Szekeres Anikó, Fűzfa u. 25.,
Tóth Bernadett, Sőtér K. u. 2.

Sportmasszázs
Gödöllő központjában

Kedd, csütörtök: délelőtt
Szombat: délután
Bejelentkezés: 30/823-5106

