
Nagy sikerű, telt házas kon-
certtel ünnepelte meg 15 éves
fennállását az Arpeggio Gitár-
zenekar. A Petőfi Sándor Mű-
velődési Központ színházter-
mében tartott örömzenélésen
az anyazenekar gitármesterei
mellett több gödöllői zenész
is fellépett. A koncert után az
együttes vezetőjével, Kósáné
Szabó Beátával beszélget-
tünk az elmúlt 15 esztendő
legfontosabb eseményeiről,
aki elmondta, nagyon sokat
készültek erre a fellépésre.

A próbák még nyáron, Balatonlel-
lén, a szokásos egy hetes táborban
kezdődtek meg gőzerővel, majd Gö-
döllőn folytatódtak szombatonként,
megfeszített négyórás tempóban.
Erre azért volt szükség, mert a zene-
kar összetétele az évek során folya-
matosan változott, így most sok
olyan zenészük van, akik a kezdeti
időszak nótáit nem ismerték; nekik
ezt pótolni kellett. Mindenképpen
arra törekedtek a program összeállí-
tásánál, hogy a közönség átfogó ké-
pet kapjon a zenekar 15 éves alkotói
munkásságából.

Ünnepi műsor révén természete-
sen nem elégedtek meg azzal, hogy

csak az Arpeggio
Gitárzenekar lépjen
fel, így velük együtt
színpadra állt a Vá-
rosi Vegyeskar, a
Kisgitárzenekar, a
Cibri énekegyüttes,
a Colla Parte Con-
solt, illetve Klacs-
mann Zsófia, Szász
Anna, Török Sándor
és Varga Zsófia is.
A műsor megszer-
vezésében egyéb-
ként hatalmas sze-
repet vállalt Ku-
ruczné Sándor
Krisztina, az Arpeg-
gio Alapítvány el-
nökhelyettese is. A
zenekarvezető a
koncertről szólva
elmondta: minden-
kinek nagyon tet-
szett a műsor, sőt,
még számtalan volt
zenekari tag is meg-
hallgatta az együt-
test.

Ők maguk is igen meglepődtek,
amikor meglátták, hogy már a kon-
cert előtt zsúfolásig megtelt a Petőfi
Sándor Művelődési Központ szín-

házterme. Sok mindenre számítot-
tunk, de arra nem, hogy ennyien
lesznek kíváncsiak ránk. Ennél
szebb születésnapot nem is igen kí-

vánhattunk volna magunknak –
mondta el Kósáné Szabó Beáta ze-
nekarvezető.

(folytatás a 6. oldalon)

Arpeggio Gitárzenekar – jubileum

Tizenöt éve a színpadon
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Kettős ünnepség

Szoboravató
Körösfői-Kriesch Aladárra emlékez-
tek hétfő este a Városi Múzeum előtt
és a királyi kastélyban. A művész szü-
letésének évfordulóján felavatták
mellszobrát, majd a kastélyban ünne-
pélyes keretek között átadták a róla
elnevezett emlékplakettet két olyan
művésznek, akit a Körösfői-Kriesch
Aladár Művészeti Alapítvány kurató-
riuma arra érdemesnek talált. 

A bronz mellszobrot, a Körösfői-
Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány
kezdeményezésére az önkormányzat
támogatásával, valamint civil szerve-
zetek és magánszemélyek adomá-
nyaiból állították fel a városi múzeum
épülete előtt. Az ünnepélyes avatón
Gémesi György polgármester és Kö-
rösfői László, az alapítvány kuratóri-
umának elnöke, a művész unokája
méltatta az egykori művésztelep ala-
pítóját. (folytatás az 5. oldalon)
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A taxiállomások igénybevéte-
léről szóló önkormányzati ren-
deletet 2000-ben alkotta meg a
képviselő-testület, a Lagúna
Üzletház mellett 4, a Coop Áru-
ház mellett 6 férőhelyes taxiál-
lomást létesített. A személyfu-
varozó vállalkozások száma
azóta emelkedett, ma már 27
cég 29 gépjárművel végzi a
szolgáltatást Gödöllőn. 

Ők kérték, hogy a Lagúna üzletház
melletti részen az első öbölben kiala-
kított 4 taxiállomás mellé még három
helyet jelöljön ki az önkormányzat,
mert így jobban elférnek. A kérést no-
vember 1-jei hatállyal teljesíti a kép-
viselő-testület. Emiatt természetesen
ugyanennyi hellyel csökken, 466 da-
rabra módosul a városi fizető parko-
lóhelyek száma.

Akadálymentes lesz a Tor-
may?

A Tormay Károly Egészségügyi
Központ lehet a következő intéz-
mény, amit a fogyatékkal élő szemé-
lyek számára is megközelíthetővé te-
het az önkormányzat, miután a képvi-
selő-testület elhatározta, indul a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökségen keresz-
tül meghirdetetett pályázaton. A meg-
valósításhoz közel 30 millió forintra
lesz szükség. 

Szociális ellátó központ

Szeptemberben határozta el a kép-
viselő-testület, hogy szociális ellátó
központ elhelyezése érdekében bér-
leti szerződést köt a Tessedik utca 4.
szám alatti ingatlanon lévő 7 épületre.
Az októberi ülésen már elfogadták a
szerződés szövegét és felhatalmazták
a polgármestert annak aláírására. 

A Forrás Szociális és Gyermekjó-
léti Szolgálatnak áthelyezése több ütem-
ben történhet meg. A közelgő tél miatt
legfontosabb a hajléktalanok átmeneti
szállásának valamint az ebédlő és me-
legedő-foglalkoztató ellátásoknak a biz-
tosítása az új helyen. Erre várhatóan de-
cember közepéig sor kerülhet.

Szabályozási tervek

Jelenleg a város több övezetében
zajlik a szabályozási terv felülvizsgá-
lata, módosítása. Horváth Lajos azt
kérte, hogy az IG 2-es terület, az egy-
kori tangazdaság területe is kerüljön
bele a felülvizsgálatba. Mivel ez köz-
vetlenül határos a kertvárosi terület-
tel. Az intézkedés 90 családot érinte-
ne, akiknek az életfeltételei folyama-
tosan romlanak az ipari-gazdasági te-
rület zavaró hatása miatt. A kérésre
válaszolva a polgármester elmondta,
a felülvizsgálat megtörténhet, de a te-
rület átminősítése nemigen képzelhe-
tő el, hiszen régóta működnek az otta-
ni vállalkozások. A polgármesteri hi-
vatal abban segíthet, hogy megvizs-
gálja, van-e mód a lakosságot érintő
kedvezőtlen hatások csökkentésére. 

Diáktudós konferencia a gim-
náziumban  

Jövő márciusban középiskolások
tudományos diákköri konferenciája
lesz a Török Ignác Gimnáziumban,
jelentette be Guba Lajos. Az ese-
ményre kétszáz diák érkezik majd ha-
zánkból és határainkon túlról. A kép-
viselő arra kérte társait, felajánlásaik-
kal segítsék a tanácskozás munkáját.
A konferencia fővédnöke Gémesi
György, védnökei Révész T. Mihály, a
kastély igazgatója és Solti László, az
egyetem rektora lesz.

-it-

Városunk vezetése az 1990-es
évektől törekedett arra, hogy a
területén működő repülőtér a
tulajdonába kerüljön. E törek-
vések eredményeként a Kincs-
tári Vagyonkezelő Szervezettől
2004-ben Gödöllő Városhoz
került a tulajdonjog. Az átadás-
kor rögzített feltételeknek meg-
felelően a repülőtérnek min-
denképpen szolgálnia kell a
sporttevékenységet. Ezen belül,
a gödöllői repülőteret bázisul
használó öt egyesület számára
a következő húsz évben bizto-
sítani kell a lehetőséget a to-
vábbi működésre.

Korábban a Kincstári Vagyonkezelő a
Sky Escort Hungary Repülőklubot
bízta meg a repülőtér üzemeltetésé-
vel; a tulajdonba vételkor városunk is
ennek a sportegyesületnek adta át a
működtetést. Költségvetési problé-
mák következtében azonban az önkor-
mányzat és az egyesület között nem
jött létre hosszabb távú megállapodás
és 2007. tavaszán az önkormányzat a
VÜSZI Kht.-t bízta meg a gödöllői re-
pülőtér üzemeltetésével.

Bokor Árpád, aVÜSZI Kht. igaz-
gatója lapunknak elmondta, hogy vá-
rosunk önkormányzata már a tulaj-
donba vételkor ad hoc bizottságot ho-
zott létre a repülőtér fejlesztésével
kapcsolatos feladatok összehangolá-
sára. A létesítmény fejlesztéséhez
ugyanis megvannak az adottságok és
a felhasználók részéről jelentős igény
mutatkozik erre. Az önkormányzat
egy szakcéget bízott meg a lehetséges
fejlesztési irányok kidolgozásával,
amelyeknek az alapján végül meg-
hozható a döntés. Figyelembe kell
venni a ferihegyi repülőtér közelsé-
gét, a fölöttünk húzódó légifolyosót
csakúgy, mint a zajterhelést, aminek
fölmérése egy megbízott cég által fo-
lyamatban van.

Közforgalomra a gödöllői repülő-
téren nem kerül sor, de a sportte-
vékenység mellett jelentős funkció le-
het a kisrepülőgépek fogadása. Feri-
hegyen ugyanis ez a lehetőség korlá-
tozott, a közeli Dunakeszin működő
sportrepülőtér pedig már nem tudja
növelni ilyen irányú kapacitását. A
Budapestet övező gyorsforgalmi
úthálózat részeként, a tervek szerint
2008-ban megépülő M31-es út nyom-
vonala a repülőtér közelében vezet; az
úthoz történő csatlakozás viszonylag
egyszerűen megoldható. Ettől függet-
lenül, Gödöllő belterülete is elérhető
lesz egy biztonságos, kétsávos úton,
mivel a hulladék-gazdálkodási prog-
ram keretében sor kerül a lerakóhoz
vezető út szélesítésére. Ezek a lehető-
ségek, a főváros akadálymentes és
gyors elérhetősége a repülőtérről, to-
vább növeli a gödöllői repülőtér
vonzerejét a kisrepülőgépek számára,
a nemzetközi forgalomban is. Mind-
ennek jelentősége van a városunkban
kiépülő ipari park, a szállodai férő-
helyek, a rangos kulturális és tudo-
mányos rendezvények szempontjá-
ból.

Bokor Árpád hangsúlyozta, hogy a
nagyobb mértékű beruházások, mint

amilyen egy szilárd burkolatú kifutó-
pálya, befektetői feladatot jelentenek,
a VÜSZI Kht. azonban máris több fej-
lesztést valósított meg és folyamato-
san dolgozik a körülmények javítá-
sán. Ezek sorában időtálló, fényvisz-
szaverő burkolat került a pályakü-
szöbökre, az épületben vizesblokkot,
új telefonvonalat és szélessávú inter-
net-hozzáférést építettek ki. A repülő-
gépek számára folyamatban van egy
üzemanyagkút telepítése.

A kisrepülőgépek fogadása és ki-
szolgálása mellett további funkció e
repülőgépek tárolása, így hangárépí-
tésre is sor kerülhet a kifutópálya
mellett. A tevékenységek körében ter-
vezik a sportrepülő-, illetve kisgép-
pilóták képzését, továbbá országos
repülős és ejtőernyős rendezvényeket,
versenyeket kívánnak ide vonzani,
hiszen az adottságok megvannak eh-
hez. 

Gondoltak az ismeretterjesztésre,
bemutatók, rendezvények tartására
iskolai csoportok és a nagyközönség
számára is. E kezdeményezések so-
rában idén tavasszal nagy sikerrel
rendezték meg a Repmajálist, amivel
hagyományt kívánnak teremteni.

D. M.

Testületi döntések

Több taxi, több állomás 
Fejlesztések a gödöllői repülőtéren

Sport, képzés, kisgép-forgalom

Tisztelettel értesítjük a lakosságot,
hogy október 20-től november 20-
ig kifüggesztésre kerül a Polgár-
mesteri Hivatal Lakossági Irodá-
ján, a Kőrösi Csoma Sándor utca –
Faiskola tér- Villanytelep utca –
Hajnal utca és környéke területre
vonatkozó Szabályozási Terv mó-

dosítás. A kifüggesztés ideje alatt a
tervvel kapcsolatos észrevételeiket
a helyszínen megtehetik. 
Az ehhez kapcsolódó  
LAKOSSÁGI FÓRUM
november 7-én 17 órakor lesz a
Hajós iskola Török Ignác utcai épü-
letének ebédlőjében.

Szokatlanul hideg idő köszön-
tött ránk október közepén, ta-
lajmenti fagyokkal, havazással.
A hideg miatt még nem volt
szükség csúszásmentesítésre.
A tél minden esztendőben je-
lentős feladatokat ad a szak-
embereknek, amire időben fel
kell készülni. Városunkban ez
már megtörtén.

Az idei esztendőben mintegy 51 mil-
lió forintot szánt a VÜSZI a téli fela-
datok ellátására, de hála az első félév
rendkívül enyhe időjárásának, ezt vé-
gül 39 millióra csökkentették. A ke-
retösszegből az első félévben 12 mil-
liót használtak el. 

A második félév hideg időszakára
nyolc géppel, és mintegy 530 tonna
sóval készült fel a városüzemeltetés.
November 15-től huszonnégy órás
hóügyeletet tartank, 40 fős csapat áll
készenlétben, hogy bármikor munká-
ba álljon, ha az indokolt. Amennyiben
szükséges, közmunkások és rendkí-
vüli hómunkások igénybe vételével
gondoskodnak arról, hogy Gödöllő
útjai és járdái járhatóak legyenek. A
hóügyeleti csoport magját az útépítő
csapat alkotja. Ők 24 órás váltott
ügyeletben vannak, s erre az időre  a
törvényi szabályozás szerint akkor is
ügyeleti díjat kapnak, ha nincsenek
bevetésen. Amennyiben viszont szük-
séges, akár az éjszaka közepén is
munkába állnak. A nyolc gépből há-
rom nagyteljesítményű sószóró és hó-

toló,  kettő pedig to-
lólapátos, szóró-
anyag szállítására is
alkalmas berende-
zés. A VÜSZI há-

rom olyan kisteljesítményű géppel
rendelkezik, amelyeket a szűkebb
utcákba, valamint a járdák tisztítá-
sára használnak. Szükség esetén még
egy gépjárművet bevethetnek, egy
olyan konténeres autót, amire tolóla-
pát szerelhető. 

A hideg időszakban leggyakrabban
végzett munka a síkosságmentesítés.
Ezt a burkolt utakon sóval, valamint
jegesedés esetén homokkal végzik, a
kastély előtti gyephézagos területen
viszont műtrágyát használnak erre a
célra. A földutak síkosságmentesí-
tésénél a környezetvédelmi szempon-
tokat is szem előtt tarják, ezért ameny-
nyiben szükséges, homokot, valamint
bazaltkő zúzalékot szórnak. Ez utóbbit
Európában már régóta használják, ná-
lunk a múlt évben alkalmazták elő-
ször, s rendkívül pozitív tapasztala-
tokat szereztek a szakemberek.  

A téli munkákban használt gépjár-
művek műszaki ellenőrzése már meg-
történt, a gépszemlére a következő
napokban kerül sor. 

Korai hideg, felkészült VÜSZI

Jöhet a tél!

Komoly gondokat okozott az
esőzés a Klapka utca Tél utca
kereszteződésénél a múlt hé-
ten. A lakosok ősszel már
nem számítottak ilyen jellegű
problémákra, miután a Penta
elkészítette a Fenyves víz-
elvezető rendszerét. Ez azon-
ban nem foglalja magába a
Tél utcából érkező csapadék-
vizet, így annak elvezetésére
ideiglenes megoldást dolgoz-
tak ki a szakemberek. 

A múlt heti problémát a Klapka utca
környékének rendezéséből adódó
változások okozták. Korábban ugyan-
is a Tél utcából érkező csapadékvíz a
Klapka utcánál lévő bozótos területen
elszikkadt. A terület rendezésével
azonban megváltoztak a lefolyási vi-
szonyok. A probléma megoldására a
Klapka utca-Tél utca sarkánál ideig-

lenes víznyelőt alakítanak ki, s a va-
sút felőli oldalon az itt összegyűlő
vizet a csatornába vezetik. Ez jelenti
átmenetileg a megoldást. Erre addig
van szükség, amíg a tervek szerint jö-
vőre megtörténhet a Tél utca felújítá-

sa. Ennek keretében a jelenlegi földút
szilárd burkolatot kap, a csapadékvíz
elvezetésére pedig rácsos víznyelőket
helyeznek el. Az önkormányzat bízik
abban, hogy a felújításhoz sikerül pá-
lyázati támogatást kapnia. -jk-

Átmeneti megoldás a Klapka utcában

Folytatódik a terület rendezése

Lakossági felhívásA VÜSZI 
tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy a

kezelésében lévő Dózsa
György úti temető 

NOVEMBER 1-JÉTŐL 4-IG
8-20 ÓRÁIG
látogatható
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„Ön kinek állítana emlékművet
Gödöllőn? Erre a kérdésre vártunk
választ a múlt héten. Íme néhány
részlet a beküldött levelekből:

„…Grassalkovich Antalnak nincs
szobra a városban. Bár Gödöllő na-
gyon sokat köszönhet neki, még a
kastélya sem az ő nevét viseli, hiszen
nem Grassalkovich Kastélyként, ha-
nem királyi kastélyként ismerik min-
denhol.” S.P.

„Gödöllőnek nagyon sok kiválósága
van, akikről jó lenne nem elfeledkez-
ni. Igaz, az utóbbi időben sok jó kez-
deményezés van, mint például a
Lumniczer emlékfal rendelőintézet-
ben, de így is sokaknak merül fele-
désbe a neve. Ilyet, vagy hasonlót le-
hetne csinálni a volt művésztelep
tagjainak is…” Kiss V.

„…Csak a Tavaszi Hadjárat évfor-

dulóján esik szó arról, hogy Kossuth
Lajos innen, a kastélyból irányította
az isaszegi csata hadműveleteit.
Igaz, utca őrzi a nevét a városban,
de szerintem egy szobrot is megér-
demelne.” Tóth Miklós

„Szerintem nem feltétlenül szobrok-
kal kell emlékezni, hanem például a
tananyagban helyet kellene biztosí-
tani arra, hogy a gyerekek helytörté-
netet is tanulhassanak. Így egyrészt
sokkal közelebb kerülne hozzájuk a
történelem, és a saját otthonuk, más-
részt jobban megőriznék azoknak az
embereknek az emlékét, akik az ő te-
lepülésükért tettek valamit. Emellett
persze az is fontos lenne, hogy a
nagyszülők, szülők, meséljenek a
gyerekeknek a régi dolgokról.
Tapasztalatból tudom, érdekli őket!”

Csomósné

A hét kérdése: „Ön milyen
gyakran, és hogyan emléke-
zik meg halottairól?“

A hét kérdése

Huszonhárom különböző név
érkezett arra a pályázatra,
melyet október 11-ei lapunk-
ban hirdetett meg a kivitele-
ző Öresund Holding az egy-
kori járási hivatal épületében
nyíló szállodára. Névadó
azonban nem történt, arról a
képviselő testület hoz majd
döntést. A pályáztató dönté-
se értelmében, valamennyi
javaslattevő meghívást kap a
szálloda ünnepélyes megnyi-
tójára.

Léda, Magyar királyné, Grassalko-
vich, Mária Valéria, Remsey – csak
néhány a teljesség igénye nélkül
azon javaslatok közül, amelyeket
beküldtek az olvasók. A legtöbben
a Pelikán nevet látnák szívesen a
leendő szálloda főbejárata felett, de
többen gondolták azt is, hogy a vá-
ros nevét viselje a létesítmény. Bár
a javaslatok többsége kötődik a vá-
roshoz, érkeztek olyan ötletek is
–mint például Holló, Fontana, Csil-
lag – ami sem az itt élő személyi-

ségekhez, sem a város történelmi
múltjához nem kapcsolódnak. Volt
olyan is, aki úgy gondolta, viselje
továbbra is az elmúlt években meg-
szokott Húszas nevet az épület.

A névadó azonban még várat ma-
gára, bár az elnevezésről a képvi-
selő-testületnek még az idei eszten-
dőben döntenie kell. Egyes vélemé-
nyek szerint esélyes lehet a Hotel
Régi Városháza és a Szálloda a Ma-
gyar Királynéhoz elnevezés. 

Mivel az épület nevéről a pályáz-
tató nem dönthet, a beérkezett ja-

vaslatok értékelése
után Komlós János, a
kivitelező Öresund
Holding vezetője úgy
döntött, hogy vala-
mennyi beküldőt ven-
dégül látják a szálloda
ünnepélyes megnyitá-
sa alkalmából rende-
zett ünnepségen,
amelyre írásos meghí-
vót kapnak.

A szálloda megnyi-
tójára várhatóan feb-

ruár végén kerül sor, az üzletek
azonban már korábban megnyitnak.
Az épület belső munkái már befeje-
ződtek, a belső udvar rendezése is
megtörtént. A szobák berendezése
már a helyére került, lapzártánk
idején az étterem és a társalgó búto-
rozása van folyamatban, s a lift
üvegezésének munkálatai is rövide-
sen befejeződnek. Már csak a vilá-
gítótestek felszerelése várat magá-
ra. A megszépült épület iránti ér-
deklődést jól példázza, hogy már a
hivatalos megnyitó előtt báli hely-
szín lesz. Már több szervezet jelez-
te, hogy a februári báli szezonban
szeretné igénybe venni a nagyter-
met.

Jövőre csökken a lakossági
gázárak kompenzációjára for-
dított keret a költségvetésben:
az idei 120 milliárd forint he-
lyett 2008-ban 82 milliárd jut
erre a célra.

A kormány idén november elsejétől
hatályos rendelete szerint jövőre a
legalacsonyabb jövedelmi kategóri-
ákban – havi 71.250 forint alatt – nem
változik a segélyek aránya, míg a ma-
gasabb keresetűek körében mérséklő-
dik az árkiegészítés nagysága.

Egy átlagos családnagyságnál a tá-
mogatott gázmennyiség felső határa
3000-ről 2000 köbméterre, a nagy-
családosoknál pedig 5000-ről 4000
köbméterre csökken. Támogatást az a
háztartás kap majd, ahol az egy fo-
gyasztási egységre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyug-
díjminimum 3,5-szeresét. Az össze-
gek számításánál úgy kalkuláltak, jö-
vő januártól az öregségi nyugdíjmini-
mum várhatóan 28.500 forint lesz.

A kormányrendelet – ahogy eddig
is – négy támogatási csoporttal szá-
mol. Az elsőbe a nyugdíjminimum
kétszerese, vagyis 57.000 forint alatti
jövedelműek tartoznak. A második
kategóriába azt a háztartást sorolták,
ahol az egy fogyasztási egységre jutó
jövedelem 57.000–71.250 forint ha-
vonta. A két felső kategóriába a
71.250–85.500 forint, és a 85.550–
99.750 forint az egy fogyasztási
egységre jutó jövedelem. Ez utóbbi
két kategóriában a fajlagos támogatás

csökkentés miatt növekszik a gáz és
távhő ár az infláció mértékével,
vagyis 4,5 százalékkal.

A kérelmeket továbbra is a Magyar
Államkincstárnak (MÁK) kell be-
nyújtani. Azoknak a családoknak,
akik az idén már részesültek támoga-
tásban, a MÁK november közepéig
küldi ki postán az új adatlapokat, az
új igénylőknek az államkincstárhoz
kell érte fordulni. A jogosultság ellen-
őrzését a kincstár az APEH bevonásá-
val végzi el.

Az azonban már most látható, hogy
háztartások a jövőben várhatóan egy-
re magasabb gázszámlákkal találkoz-
nak, mivel a konvergenciaprogram
miatt folyamatosan csökken a kor-
mányzati ártámogatás mértéke, s a
tervek szerint az évtized végéig a la-
kosságnak adott kompenzáció foko-
zatosan megszűnik.

A Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ új szol-
gáltatással bővült októberben.
Jelenleg a szakmai szerveze-
tek véleményezése alatt áll az
országos Könyvtári Stratégia
2008–2013 átfogó programter-
vezet, mely a következő célo-
kat szeretné megvalósítani az
előttünk álló 5 évben:

– a nemzeti kultúrához való hozzáfé-
rés biztosítása - digitalizálás,
– a könyvtári szolgáltatások online
elérhetővé tétele,
– az olvasáskultúra fejlesztése,
– a felnőttképzés támogatása

A városi könyvtár jövője is ennek
függvényében alakul majd, és már
ezeknek a szempontoknak a figye-
lembe vételével készítettük el új hon-
lapunkat is, vagyis megpróbáltuk ki-
tolni a nyitva tartási időt és minél több
szolgáltatásunkat elérhetővé tenni az
Interneten keresztül. A régi címen el-
érhető weblapon (www.gvkik.hu) le-
hetősége van arra a felhasználónak,
hogy keressen könyvtárunk katalógu-
sában (könyv, CD, DVD, periodikum,
stb.), illetve előjegyzést kérjen a kere-
sett dokumentumra, vagy a nála lévő
kölcsönzött tételeket meghosszabbít-
hatja. (Ehhez a honlapon nem kell re-
gisztrálnia, se bejelentkeznie, csak az
olvasójegy száma és a könyvtárunk-
ban személyesen igényelt jelszó szük-
séges, a továbbiakban mindenki saját

maga intézheti könyves ügyeit az in-
ternet segítségével.)

Következő új szolgáltatásunk a
Kérdések és válaszok címszó alatt el-

érhető online információs pultunk,
ahol kollégáink 24 órán belül vála-
szolnak a beküldött kérdésekre: ami
vonatkozhat könyvtári, irodalmi, ze-
nei, EU-s, közhasznú, közérdekű, stb.
információra, de felvilágosítást nyúj-
tunk Gödöllővel és programjaival
kapcsolatban  is. A kérdések és vála-
szok egyaránt olvashatók a honlapon.

Új lehetőség a könyv, zene, film,
programajánlók interaktív megjelené-
se is, ami annyit jelent, hogy bárki,
aki regisztrál honlapunkon, közzéte-
heti kedvenc olvasmányát, előadóját,
felhívhatja mások figyelmét érdekes
programokra. Célunk ezzel elsősor-
ban az, hogy az olvasók, illetve fel-
használók maguk alakítsák a könyvtár

honlapját. Az ilyen ajánlók feltölté-
sére a Tartalom beküldése menüpont-
nál van lehetőség, kiválasztva a meg-
felelő kategóriát.

És végül, de nem utolsósorban új
honlap várja a gyerekeket is, nem is
egy, de három változatban: kicsik, ka-
masz lányok és kamasz fiúk számára,
az ő érdeklődési körüknek megfele-

lően állítottuk
össze az ajánló-
kat, illetve külön-
böző kreatív fel-
adatokat: versí-
rás, megkezdett
regény befejezé-
se, könyvborító
tervezése letölt-
hető ingyenes
rajzprogrammal,
olvasóvetélkedő
blog. Szeretnénk
ha minél többen
regisztrálnának
hozzánk és kül-

denének be ilyen feladatokat, amiket
közzéteszünk a honlapunkon és min-
denki elolvashatja, véleményezheti
azokat. Természetesen gyerekek szá-
mára is lehet ajánlani olvasni, nézni,
hallgatnivalót, ezeket és a kreatív fel-
adatok megoldásait szintén a Tarta-
lom beküldése menüpontál lehet meg-
tenni.

Sok minden megújult, korszerűsö-
dött tehát annak érdekében, hogy
mozgalmasabbá, izgalmasabbá és
hasznosabbá tegyük könyvtárunkat és
honlapunkat, egy azonban változatlan
maradt: a személyes találkozás még
mindig elengedhetetlen kelléke a
könyvtárhasználatnak.

GVKIK

Többet fizetünk a gázért

Kevesebb támogatás

Felhívás
Gödöllő város önkormányzatának 12. sz. rendelete

(a városi díjak alapításáról és adományozásának rend-
jéről) értelmében 2008. január 22-én,

a Magyar Kultúra Napján szeretnénk átadni a 

GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT
„A rendelet alapján, Gödöllő Kultúrájáért Díjban egy

személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy legfeljebb
két személy részesíthető“.

Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával segítse a bizottság
döntést előkészítő munkáját.

A javaslatokat a Polgármesteri Hivatal Közoktatási,
Művelődési és Sport Irodájára szíveskedjenek megküldeni

Határidő: 2007. november 26.
Guba Lajos elnök

a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság

Az Új Rend program szerint a jövő-
ben jelenteni kellene az APEH felé
minden 125.000 Ft fölötti értékű vá-
sárlást, és drágább műszaki cikk vagy
bútor vásárlása esetén is igazolni kel-
lene, hogy miből telt rá. A tervek sze-
rint a kereskedőknek kötelezővé ten-
nék, hogy a vásárlók adatait az
APEH-nak továbbítsák.

Kondorosi Ferenc, Új Rend kor-
mánybiztosa a sajtónak nyilatkozva
elmondta, megfontolják annak a lehe-
tőségét, hogy a jövőben a nagy értékű
luxuslakások, autók, bútorok és mű-
szaki cikkek vásárlása esetén legyen
kötelező igazolni a pénz eredetét. Eu-
rópai gyakorlatra hivatkozva, a tervek
szerint 500 euró értékű vásárlás felett
a kereskedők elkérnék a vevők ada-
tait, és továbbítanák azt az adóhiva-
talnak. A kormánybiztos szerint a ja-
vaslatból néhány hónapon belül ké-

szülhet el a törvénytervezet. Egyes
vélemények szerint a terv kivitelez-
hető, bár jelentős többletterheket ró
majd az APEH-re. Az ötletet a Pénz-
ügyminisztérium is jónak tartja, s úgy
gondolják, mivel az APEH létszámát
2008 közepéig 1717 fővel növelik, el
tudná látni ezt a feladatot is.

Más pénzügyi szakemberek szerint
azonban rendkívül alacsony az 500
eurós határ, hiszen ma már egy átla-
gos televíziós készülék, mosógép,
vagy hűtőszekrény is sok esetben töb-
be kerül, ezek pedig nem sorolhatók a
luxuscikkek közé.

A javaslat azonban nem csak adat-
védelmi problémákat vet fel. A kor-
mánybiztos által említett európai
uniós gyakorlat is hibádzik, a Be-
nelux államokban ugyanis – amire
Kondorosi Ferenc hivatkozott – nincs
ilyen törvény.

Új szolgáltatások a könyvtárban

Megújult honlap

Február végére tervezik a nyitást

Még nincs neve a szállodának

Az Új Rend: Miből telik bútorra, tévére?

Az APEH-nak jelentik...
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MATER SALVATORIS LELKIGYAKORLATOS HÁZ ÉS MATER SALVATORIS LELKIGYAKORLATOS HÁZ ÉS 
KONFERENCIAKÖZPONTKONFERENCIAKÖZPONT

Cím: 2100 Gödöllő, Kapucinusok tere 3.
Telefon: 28/420-176, 28/510-740
Telefon/fax: 28/510-742
E-mail: matersal@invitel.hu
Honlap címe: www.matersalvatoris.hu

Egész évben várjuk pihenni vágyó vendégeinket
olcsó szálláslehetőséggel, 1-4 ágyas szobákkal és
ifjúsági szállással, egyházi és világi rendezvé-
nyekre, szakmai képzésekre, konferenciákra. 

Légkondicionált termeink internetcsatlakozással
ellátottak és igény szerint további technikai 
eszközök állnak rendelkezésre.

Egyeztetés alapján esküvők, keresztelők, egyéb családi ünnepek lebonyolítását is vállaljuk.

Speciális szállás- és étkezési igényeit is kérésének megfelelően intézzük.

Tisztelt Szerkesztőség!
„Az elmúlt lapszámban megjelentek
azok a javaslatok, amelyeket az új
szálloda elnevezésére küldtek be.
Érdekes volt a számomra, de egy-
ben örültem is neki, hogy a Sisi elne-
vezést senki sem javasolta. Végre
kezdünk túllépni azon, hogy Gödöl-
lőt mindenki csak a királynéval azo-
nosítja, ráadásul Sisiként. Engem
egyébként is bosszant ez a Sisizés.
Amikor kicsi voltam, a nagymamám
rengeteget mesélt a kastélyról –
ahová akkor nem lehetett bemenni –
és a királynéról, de sose mondta azt,
hogy Sisi. Mindig csak úgy emle-
gette a legnagyobb tisztelettel, hogy
Erzsébet királyné. Visszatérve a
szállodára, nagyon örülök, hogy vég-
re elkészül, s különösen annak, hogy
nem a régi épület elbontásával
emeltek valami modern üveg házat,
ami most szokás.“ Nagy Sándorné

Tisztelt Szerkesztőség!
„A múlt héten vonattal utaztam Pest-
re, és láttam, hogy dolgoznak az ál-
lomás épületén. Le volt zárva egy jó
nagy darabon a terület, az egész

épületet meg kellett kerülnöm, hogy
a vonathoz tudjak menni. A napok-
ban láttam, hogy még most is dol-
goznak, szeretném tudni, mit csinál-
nak ilyen sokáig. Megköszönném,
ha utána járnának.“  
Tisztelettel: Semle Dezső

Mint azt a MÁV illetékesétől
megtudtuk, a peron felújítása
után most a nyitott váróépület fö-
dém szerkezetét tették rendbe.
Ennek keretében a felső szigete-
lést felújították, lapzártánk ide-
jén pedig kőműves munkákat vé-
geznek. 

Tisztelt Gödöllői Szolgálat!
„Engedjék meg, hogy az önök lap-
ján keresztül hívjam fel a figyelmet
egy olyan jelenségre, ami – mint
ahogyan megtudtam – sokaknak
problémát jelent. A napokban egy
idős hölgy ismerősöm látogatott
meg, akit kikísértem a HÉV-hez. A
Szabadság téren szállt fel a sze-
relvényre, s mivel idős, fájós lábú
feltett szándékom volt, hogy felse-
gítem. Úgy gondoltam, ez termé-
szetes. De nem mindenkinek ez a
véleménye. A peronra ugyanis
nem akartak felengedni a jegyel-

lenőrök, akik közölték, hogy ha
nincs jegyem, akkor oda nem me-
hetek. Először nem is értettem a
helyzetet. Először próbáltam szé-
pen elmagyarázni a fiatalember-
nek, hogy mi a gondom, ő azonban
el akart zavarni, s végül szabály-
szerű veszekedés lett a dologból. A
helyzetet egy másik ellenőr men-
tette meg, aki odajött és végül
megengedte, hogy én is megvár-
jam a HÉV-et és segítsek felszállni
a néninek. Az egész szituáció ret-
tenetesen kellemetlen volt, közben
fél szemmel engem figyeltek, ne-
hogy fellógjak a HÉV-re. Nagyon
felbosszantott az eset. Nem vagyok
bűnöző. Én megértem, hogy szigo-
rítják az ellenőrzést, egyet is értek
azzal, hogy a bliccelőket meg kell
büntetni, de ezt nem úgy kell meg-
tenni, hogy a tisztességes embere-
ket zaklatják és kellemetlen hely-
zetbe hozzák. Ez nem csak nekem
gond, beszélgettem róla másokkal,
ők is egyetértettek velem. Szerin-
tem az utasok is sokkal jobban
együttműködnének az ellenőrök-
kel, ha egy kicsit emberségeseb-
ben viselkednének az ilyen hely-
zetekben.“ 
S. M.

Olvasóink írták
Erzsébet nap alkalmából koszorúzással egy-
bekötött megemlékezés lesz a gödöllői Er-
zsébet parkban, a szobornál november 18-
án, vasárnap, 13 óra 15 perckor.
Köszöntőt mond: dr. Gémesi György, polgár-
mester, az Erzsébet Királyné Alapítvány Ku-
ratóriumának elnöke.

Az eseményt  szervező Sisi Baráti Kör kéri az egye-
sületeket, a gödöllőieket, hogy tekintettel az Erzsébet
Királyné Emlékévre, minél nagyon számban vegye-
nek részt a koszorúzáson, s ha tehetik, egy-egy szál vi-
rággal tisztelegjenek a magyarok szeretett királynéjá-
nak szobra előtt.

A civil szervezet ezúttal is köszöni az 1 százalékokból kapott felajánlásokat, az 
összeget az idén is az Erzsébet nap méltó megrendezésére fordítja.

Adószámunk: 18665790-1-13

Gödöllő változatos sportéleté-
nek egyik üde színfoltját jelenti
a „Margita 344,2“ Turisztikai és
Sport Egyesület. A 12 éve mű-
ködő csoport – ami már három
alkalommal is elnyerte a Pest
megye legeredményesebb sza-
badidős egyesülete címet –
megfelelő arányban ötvözi a
versenyszellem és a tét nélküli
mozgás elegyét. Az egyesület
működéséről beszélgettünk
Pálffy Tibor elnökkel.

– Megalakulásukkor milyen célokat
tűztek ki maguk elé?

– Természetesen a mozgás, a sport
iránti elkötelezettség erősítését, az
egészséges életmód népszerűsítését
hirdettük és hirdetjük a mai napig. Az
egyesület elődjét még 1992-ben Var-
ga András barátom hívta életre Mar-
gita Turisztikai Baráti Társaság né-
ven, abban az időben jómagam pedig
egy kerékpáros egyesületet indítottam
gyerekek részére. Később úgy döntöt-
tünk, hogy a két dolgot összeolvaszt-
juk; így jött létre 1995 novemberében
a „Margita 344,2” Turisztikai és Sport
Egyesület. Nevünk egyébként a gö-
döllői-dombság legmagasabb pontjá-
nak tengerszint feletti magasságát
jelzi. Fő tevékenységünk a termé-
szetjárás, az ilyen jellegű rendezvé-
nyek szervezése, népszerűsítése; ezen
belül pedig elsősorban a gyalogos, a
kerékpáros és a vízi túrázás, a teljesít-
ménytúrázás, a barlangjárás, és min-
denféle szabadidősport amatőr szin-
ten való művelése. Számtalan futó,

duatlon, triatlon, kerékpár, úszó és
evezőversenyen indultunk már el.

– Hány tagjuk van?
– Megközelítőleg 88 igazolt tagunk

van. Szerencsére a társaság kivétel
nélkül komolyan veszi az egyesület-
ben való részvételt; a gyerekek és a
felnőttek nemcsak ímmel-ámmal, h-
nem rendszeresen részt vesznek a kü-
lönböző versenyeken, túrákon. Az idő
folyamán klassz kis baráti társaság
alakult ki.

– A turisztikai vonalról mit érde-
mes tudni?

– Az egyesület Gödöllő környékén
meghonosította a túrázás legnépsze-
rűbb és legnagyobb tömegeket meg-
mozgató formáját, a teljesítmény-
túrázást. Minden évben három gyalo-
gos és három kerékpáros teljesít-
ménytúrát rendezünk. Ezekre a verse-

nyekre az ország szinte minden pont-
járól érkeznek túrázók. Nagy sikere
van a 2003-ban először útnak indított
„Margita kupa” sorozatnak is. Ez igen
jó ösztönző erő a jelentkezőknek arra,
hogy ne csak egy-egy alkalommal in-
duljanak el a viadaljainkon, hanem
többször is. Így évről-évre számtalan
visszatérő vendégünk van Magyaror-
szág legkülönbözőbb területeiről.

– Csak itthon túráznak, vagy eset-
leg már külföldön is jártak?

– Természetesen több alkalommal
is határokon átívelő programokat 
szerveztünk, így az elmúlt években
számos országban jártunk kerékpáros
és gyalogos túrán. Margitás bakan-
csok és kerékpárok koptatták Szlová-
kia, Lengyelország, Ukrajna, Romá-

nia, Szerbia, Szlovénia, Csehország,
Németország, Hollandia, Ausztria és
Franciaország útjait, erdőit. 

– Gödöllő testvérvárosaival tart-
ják a kapcsolatot?

– Oly annyira, hogy kerékpárral
felkerestük már Beregszászot, Csík-

szeredát, Zentát, Laxenburgot, Duna-
szerdahelyet, Giessent, Wageningent
is. Ezen települések kerékpáros és ter-
mészetjáró csoportjaival is jó kapcso-
latot ápolunk. Legutóbbi kirándulá-
sunk most szeptemberben volt Hol-
landiában, ugyanis a wageningeni
barátaink meghívtak bennünket egy
80 kilométeres váltóversenyre. A via-
dal érdekessége az volt, hogy a 12 fős
csapatoknak 11 darab kerékpárt ad-
tak, így egy személynek mindig futnia
kellett. A 86 csapatot magába foglaló
versenyen tisztességesen helyt állt a
gödöllői különítmény. Cserébe termé-
szetesen meghívtuk őket a februári
téli Margita maratonra. Csodálatos
hat napot töltöttünk kint, aminél már
csak az ottani kerékpárutak csodála-
tosabbak. Egy hazai bringás csak ál-
modozhat arról, hogy egyszer nálunk
is lesznek olyanok.

– A szabadidősport milyen válto-
zásokon ment keresztül?

– Megalakulásunk óta a leglát-
ványosabban ezen a területén fejlőd-
tünk, hiszen itt kézzel fogható ered-
ményeink is vannak. Kiváltó ultrafu-
tók (a 40 km-nél hosszabb távú verse-
nyeket nevezik így – a szerk.) nőttek
ki a sorainkból, mint például Kerék-
gyártó Péter, Kristóf Zsolt vagy Far-

kas Gabriella. Péter az idén már há-
romszor teljesítette a Bécs-Pozsony-
Budapest szupermaratont, a 150-200
kilométeres versenyeken kiváló ered-
ményeket ér el. Kristóf Zsolt és Far-
kas Gabriella – nagyszerű teljesítmé-
nyüknek köszönhetően – bekerültek a
Magyar Ultrafutó válogatottba is. Az
ultrafutás igen embert próbáló fela-
dat, hiszen több száz kilométert tel-
jesíteni egy-két nap alatt nem min-
denki tud. Teljesítményük azért is di-
cséretet érdemel, hogy mindezt mun-
ka mellett, amatőr versenyzőként ér-
ték el.

Az ultrafutás mellett nyolc ver-
senyzőnk a maratoni távval is rend-
szeresen megbirkózik, emellett töb-
ben a Kerékpáros Dunhill verseny
cseppet sem veszélytelen szakágában
szerepelnek. Az egyesület tagjai
azonban nemcsak a szárazföldön ér-
zik jól magukat, hanem a vízben is.
Számtalan Balaton, tó és öbölátúszás
fűződik a nevükhöz.

– Az idén még hol lehet találkozni
a Margita névvel?

– Legközelebb november 17-én a
Balaton Maratonon állunk rajthoz,
majd december 26-án Losoncon ve-
szünk részt egy félmaratoni verse-
nyen. Ha valaki „kiwizöld” pólós em-
bert lát, az feltehetően közülünk való.
Mezünket, ahogy az egyesületet is,
már az egész országban ismerik és
elismerik. A jövőben szeretnénk több
embert elvonni a mozgásszegények
táborából, illetve még jobb eredmé-
nyeket elérni a különböző verse-
nyeken. -cr-
Az egyesület elérhetőségei:
Pálffy Tibor: 30/2953-666; Kristóf
Zsolt: 70/527-7920; Hardi László:
20/551-4181
http://www.freeweb.hu/margita

„Margita 344,2” Turisztikai és Sport Egyesület

Sport szabadon

A Gyíkpohár Alapítvány köszönetet
mond mindazoknak, akik adójuk 1%-val
az alapítványt támogatták. A 2006-os év-
ben kapott 95.044 Ft-ot a középiskolás 
fiatalok oktatására fordítottuk. Beszélge-
téseket folytattunk a klímaváltozásról és
saját felelősségünkről, tennivalóinkról. 

Gyíkpohár Alapítvány 

A Helytörténeti Baráti Társulat (Bag),
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az
APEH 1 %-os felajánlásukkal működését
támogatták. A számára felajánlott 18.818.-
Ft-ot a Családi ünnep című rendezvénye 
javára fordította.

***
A Palotakerti Óvodáért Alapítvány
kuratóriuma tájékoztatásul közli, hogy
a 2006-os évben 447,496 Ft SZJA – 1%
jóváírás érkezett számlánkra. Ebből az
összegből 140,346 Ft-ot ez év végén
felhasználtunk a szabadtéri Viktóia má-
szóvár (BÉp.) elkészítéséhez.
2007 januárjában +567 Ft SZJA 1%
visszautalás érkezett még. A tartalékolt
307,717 Ft-ot a 2007-es esztendőben
célszerűen használtuk fel: hagyomány-
ápoló rendezvény (Pünkösdi meseszín-
ház, kézműves foglalkozások anyagkölt-

sége) 85,000 Ft, 2 homokozóra préselt
gumiból készült szegélyelemek, ragasztó
vásárlása: 229,440 Ft értékben. A költ-
ségek különbözetét egyéb bevételeink-
ből egészítettük ki. 
Köszönet mindazoknak, akik felajánlá-
saikkal segítették céljaink megvalósu-
lását!

***
A Török Ignác Gimnáziumért
Alapítvány tisztelettel megköszöni tá-
mogatóinak, hogy személyi jövedelem-
adójukból 2.454.165 forintot ajánlottak
fel számunkra. Ezt az összeget a koráb-
bi évekhez hasonlóan a diákok kulturált
szórakozására (szabadegyetem, sport-
nap), a külföldi kapcsolatok ápolására
(Németország, Dánia,), valamint tanul-
mányi versenyek, pályázatok nevezé-
séhez és díjazásához használtuk fel.
Részt vállaltunk az iskola vizesblokkjá-
nak felújításában is. Az elmúlt tanévtől
megújítottuk jutalmazási rendszerün-
ket, és a kitűnőknek járó könyvutal-
vány mellett plaketteket is adományo-
zunk a legkiválóbbaknak. Az elmúlt
tanévről szóló évkönyvünket az iskola
könyvtárában lehet megvásárolni. Vár-
juk további támogatásukat a Budapest
Bank 10103836-15255939-00000009
számú számlájára. 
Adószámunk: 18668308-1-13.

1 százalék

ERZSÉBET NAPI MEGEMLÉKEZÉSERZSÉBET NAPI MEGEMLÉKEZÉS



2007. november 1. Gödöllői Szolgálat 5Város–Kép

Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, vá-
rosrészeket. Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van
olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre tarthat számot,
juttassa el hozzánk postán, személyesen vagy e-mailben
(godolloiszolgalat@gmail.com). Telefonon a 20/911-8643-as
számon tudnak érdeklődni. Köszönjük!

A Dózsa György úti temető
A temető szavunk a XVII. századtól terjedt el, mint önálló kifejezés. Korábban egy-egy főnévhez kapcsolódva jelent meg. A
temető másik kifejezése a cinterem, templomkerti temetőt jelent. Akkor használták rendszeresen, mikor a temetők még a
templomok körül helyezkedtek el. A honfoglaló magyarok általában olyan helyre állították temetőiket, ahol védve voltak a
talajvíztől és az áradástól. Mindig ügyeltek arra, hogy a sírkert és a település közt víz húzódjon, mert ezen a holtak lelkei nem
tudtak átkelni. A kereszténység felvételével, és a templomok építésével elterjedt az azok kertjébe történő temetkezés szoká-
sa. Ezt az egyház is szorgalmazta, mert így jobban ellenőrizni, és tiltani tudta a pogány halotti szokásokat. Így a XIV. század-
ra a templomkertbe való elhantolás általánossá vált a magyarság körében. A halottakat arccal a szentély felé fordították, ezzel
megszüntették az ősi keleti-nyugati tájolás szokását. A kertek szűkössége miatt gyakori volt az egymásra temetés. Az újabb

változás, a reformáció alatt kezdődött el. Egészségügyi és más
okok miatt szorgalmazták a temetők, településen kívülre való átte-
lepítését. A kihelyezést elősegítette a templomkertek zsúfoltsága,
az egymásratemetés elkerülése, és a pestisjárványok áldozatainak
nagy száma. A temetők kiköltöztetését a XVIII. századtól állami
intézkedések is szorgalmazták, melyekben szó volt a sorba való te-
metkezésről. Ez viszont akadályozta a családi és nemzetségi te-
metkezést. A temetők 8-10 százaléka még ma is templom körül ta-
lálható, főleg olyan hegyvidékes területeken, ahol a templom úgy-
is a falun kívül helyezkedett el.
Gödöllőn az első temető is templom körül húzódó cinterem volt. A
kastély helyén már 1492-ben is állt katolikus kápolna, mely a tele-
püléssel együtt elpusztult. Később a kápolnát helyreállították, de

ekkor már a reformátusok használták. A templom átépítését 1657-ben fejezték be, de református papja már 1652-től volt. A
községnek a XVIII. század közepén csak református temetője volt. A temető a mai kastélykápolna előtti területen feküdt, az
Alsópark város felőli bejáratától a pálmaházig húzódó területen. A XVIII. század közepén Gödöllő és a környék szinte ösz-
szes települése gróf Grassalkovich Antal tulajdonába került.
A templom és a körülötte lévő temető a kastély építésének az útjában állt, így az épületet a gróf elbontatta a temetőt pedig föl-
számoltatta. Kárpótlásul a reformátusoknak telket, pénzt és építőanyagot biztosított új templomuk felépítéséhez. Az elfoglalt
temető helyett pedig a mai régi református temető telkét adta. A Dózsa György úti temető elődje 1746-ban létesült. Később,
ahogy Grassalkovich telepítései következtében német, szlovák és magyar katolikusok érkeztek a településre, úgy vált szük-
ségessé egy katolikus temető létrehozása is. Az 1750-es években nyitották meg a katolikusok temetőjét, közvetlenül a már
működő reformátusoké mellett. A XVIII. század közepén a település utolsó lakott utcája a Kossuth Lajos utca volt. Így a te-
mető és a falu közt megvolt a kellő távolság.
A temető a XX. század első harmadára szinte teljesen megtelt. Gyakori volt, hogy sírásás közben régi sírokat bolygattak
meg, ezért a temető bővítése elengedhetetlenné vált. Emellett a település kezdte körülölelni a sírkertet. Az Erdő utca (ma Kö-
rösfői utca) már a század elején elérte a temető kerítését. A Horthy Miklós úton (ma Dózsa György út) a házak már túlnyúl-
tak a temető területén. Már 1910-ben határozat született a temető bezárásáról, és új terület kijelöléséről, azonban az ügy el-
akadt és maradt minden úgy, ahogy volt. Az 1920-as években ismét napirendre került a temető ügye. Két megoldás körvona-
lazódott. Az egyik szerint új temetőt kell nyitni, a település más, házaktól távol eső helyén. Erre legalkalmasabbnak az Erzsé-
bet-park mögötti, HÉV felé eső területet vélték, mely a koronauradalom részét képezte. A terület előnyeként sorolták föl,
hogy a lakott településtől távol esik, de a Ferenc József tértől (ma Szabadság tér) csak 1200 méterre fekszik. Emellett köny-
nyen bővíthető, laza homokos a talaja, a talajvíz pedig mélyen van. A közlekedés megkönnyítése érdekében egy ideiglenes
HÉV-megállót is szerettek volna létrehozni. Egy, az Erzsébet-park és a vasúti töltés közt építendő út terve is szóba jött. A
másik, temetkezésre alkalmas terület, a régi temető mellett a haraszti táblák földjén lett volna, a Szada felé tartó országút
mellett. Ez a földterület is a koronauradalom tulajdonában volt. Ami a hely mellett szólt az az, hogy nem kellett hozzá ko-
moly költségekkel új utat, HÉV-megállót építeni és közel volt a tele-
pülés központjához. Ez utóbbi előnye mellett hátránya is volt, túl kö-
zel maradt volna a lakóházakhoz, ami a régi temető bezárásának fő
oka volt. A temetőügy hosszas vita után, ismét lekerült a napirendről.
A község képviselő-testülete 1937-ben foglalkozott ismét az új teme-
tő ügyével. Az elhelyezés mellett ekkor már egy új kérdés is felszínre
került, hogy kinek a tulajdonába kerüljön az új sírkert. A korábbi te-
metők egyházi tulajdonban voltak. A katolikus és a református egy-
ház saját temetőrészében, önmaga intézte a működéssel kapcsolatos
feladatokat. Azonban sokan úgy gondolták Gödöllőn, hogy az új te-
mető ne felekezeti, hanem köztemető legyen, melynek fenntartója a
község. Ha a temető községi tulajdonba kerülne, akkor a parcellán-
kénti temetkezést, az utak és a sírok gondozását, a sírhelyek árainak
egységes és megfelelő megszabását sokkal könnyebb elvégezni,
mintha több tulajdonos lenne. A sírhelyek áraiból befolyó összeg egy részét a szegény halottak eltemetésére lehetne fordíta-
ni. A temető tulajdonjogának kérdésében az egyházak is más állásponton voltak. A katolikusok és az evangélikusok szerették
volna, ha az új temető továbbra is az egyházak kezelésében maradna. A reformátusoknak azonban más elképzelésük volt.
Szerintük a legjobb az lett volna, ha a temető községi irányítás alá kerül. A képviselő-testület 1937 novemberében titkos sza-
vazással döntött a felmerült kérdésekről. Úgy határoztak, hogy a község által üzemeltetett sírkert köztemető legyen. Helyéül
pedig az Erzsébet-park mögötti területet jelölték ki. Azonban a határozaton kívül semmilyen más intézkedés nem történt.
1938-ban ismét előkerült a téma, de ekkor már egyre kevesebben támogatták az Erzsébet-park mögötti temető létesítését.
Még abban az évben a vármegye a községi köztemető ügyében hozott határozatot feloldotta azzal az indoklással, hogy az új
temető létesítését nem találta olyan sürgősnek, másrészt az új temető helyének a kijelölése tekintetében a határozat – a vár-
megye megítélése szerint – nem keltett közmegnyugvást. Az ügy lekerült a napirendről, és évekig nem történt semmi.
Ezek után az egyházak kezdeményezték újra a temető bővítésének tervét. Először a katolikusok, majd később a reformátu-
sok is benyújtottak kérvényt a földművelésügyi minisztériumba az üggyel kapcsolatban. 1942 nyarán a római katolikus plé-
bános hivatalos értesítést kapott a magyar királyi földművelésügyi minisztériumtól arról, hogy a temető mellett a haraszti
majorhoz tartozó koronauradalmi területből két katasztrális holdat bocsátott a minisztérium temető céljára az egyház rendel-
kezésére. A terület bérletként lett a plébániahivatalnak átadva, melynek időtartamát 99 évben állapították meg. A bérleti díj
összegét pedig évenként 2 mázsa búza mindenkori tőzsdei árában állapították meg. Nem sokkal később a református egyház
is hasonló értesítést kapott. Az új temetőrészek bekerítését 1943 szeptemberében kezdték meg a felekezetek A háború miatt
azonban, a munkálatok csak lassan haladtak. Ekkora már elkészült az új temetőrészek útbeosztása is. Az új katolikus temető
sírhelyei elé, egy 30 méteres parkosított sávot terveztek. Ide állították volna a temetői nagykeresztet. Ennek közelébe helyez-
tek volna két egymással szembefordított obeliszket, melyek a két világháború hőseinek állítottak volna emléket. Erre a sírok
nélküli területre törvényi szabályozás miatt lett volna szükség, amely előírta, hogy az úttól 30 méterre kezdődhetnek a sírok.
Ezt az üres területet kívánta a katolikus egyház, parkosítással hasznosítani. Mindenszentek napjára készült el az új katolikus
temető kőből és vasból épült kerítése. Ezen a napon áldotta meg Királymezey Tibor pápai kamarás, plébános a temetőke-
resztet is, emellett az ünnepi litániát is a temetőben mondták el a hívek. A temető megnyitása azonban még váratott magára.
1944 nyarán adományokat kezdett gyűjteni az egyház egy új kút felállítására, mely elengedhetetlenül szükséges volt az új te-
mető zavartalan működéséhez. Az új református temető körbekerítésének munkálatai lassabban haladtak, befejezésére csak
1944 tavaszán került sor.

GÖDÖLLÕ ANNO

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Felélesztjük mostan a tüzet, ezekben a napokban, a temetőkben. Megélednek az év-
közben dermedten elnyúló sírok. A tűzben élet lobog. Mint ahogy az emberre éhes
vadállatokat elijeszti a tábortűz, vagy akár csak egy fáklya lobogása, most a mindent
felfaló halált riasztja el a közelünkből a mécsesek, a gyertyák szerény lángja.

Mind találkozunk most. Akik elmúltak, és akik még a földi pályát rójuk. Itt is, ott is
ismerős köszön ránk, ahogy a temetőbe tartunk, van, akit ismerünk ugyan, de csak
messziről pillantjuk meg, s vannak olyanok is, akik némán haladnak el mellettünk,
mikor körülálljuk a számtalan mécs, gyertya halvány fényénél szerettünk sírját. Mé-
gis egy közösségbe tartozónak érezhetjük magunkat velük is, e csendben elhaladók-
kal. Hiszen ugyanazzal a céllal járultak most ide, a temetőbe, ahol megérinthet a túl-
világ lehelete, mint mi.

Tisztelgünk a holtak előtt, emlékezünk, és befelé sírunk, és áldozatot mutatunk be
még a tüzeken kívül fenyőillatú koszorúkkal és dússzirmú krizantémokkal is. Ez a mi
engesztelésünk. Hívőké és nem hívőké egyaránt. Azoké, akik bíznak a temető bejára-
tával szembeni feszület talapzata feliratának ígéretében: „Én vagyok a feltámadás
és az élet: aki énbennem hiszen, még ha meg is halt, élni fog; és mindaz, aki énben-
nem hiszen, nem hal meg mindörökké” –, s azoké is, akiknek mit sem mondanak ezek
a sorok.

S akár tudjuk, akár nem tudjuk, hogy úgy indult ez az ünnep, ez a szokás, a Min-
denszentek, a Halottak napja még az ókeresztény korban, a keresztényüldözések ide-
jén, hogy a hitükért vértanúságot szenvedetteknek állított emléket, most már mind-
annyiunké, mind mi szegény, küszködő, rossz és jó, gonosz és irgalmas, haszontalan
és nagy tetteket végbevivő, és még számtalan sokféle, de egyaránt halandó em-
berekért. Nádudvari Anna

Mindenszentek, Halottak napja

Lángoló temetők

(folytatás az 1. oldalról)
Beszédükben mindketten kiemelték,

példaértékű az az összefogás, ami a szo-
bor állítása érdekében történt. Beszédé-
ben Gémesi György kiemelte, nem vé-
letlen, hogy a szobor a Vá-
rosi Múzeum mellett ka-
pott helyet, hiszen ebben az
épületben találhatók az ő és
művésztársai munkáinak
egy része. Úgy fogalma-
zott: ha sok más tekintetben
is így össze tudjuk rakni az
erőinket, akkor városunk-
nak nem csak múltja és jele-
ne van, hanem jövője is
lesz. A szobor Gáti Gábor
Munkácsy-díjas szobrász-
művész alkotása.

Az avatást követően a királyi kastély
dísztermében tartották meg az alapít-
vány estjét. Ezen az egykori első díja-
zott, Herczenik Anna operaénekes sze-
replésével kezdődött az ünnepi műsor,
aki Láng Gabriella zongoraművész kí-
séretével Bartók-dalokat adott elő.

A kuratórium elnöke, Körösfői Lász-
ló köszöntőjében visszaemlékezett: az
1960-as évek elején, éppen azzal kap-
csolatban, hogy utcát neveztek el Kö-
rösfői-Kriesch Aladárról, a nagyapjáról,
tapasztalnia kellett, hogy a gödöllőiek
közül sokan már megfeledkeztek róla.

Ő is igyekezett tenni arról, hogy ne
maradjon így, s örömmel nyugtázhatja,

hogy ma már a város, annak intéz-
ményei megbecsüléssel ápolják Kö-
rösfői-Kriesch Aladár hagyatékát.

Ez alkalommal is újabb ismere-
tekkel gazdagodhattunk erről a ha-

gyatékról: Őriné Nagy Cecília művé-
szettörténész, a Városi Múzeum mun-
katársa nagyszerű előadást tartott álta-
lában a képkárpitokról, majd Körösfői-
Kriesch Aladár képkárpitjairól.

Megtudtuk, kik az idei kitüntetettek.
Két fiatal zenésznek jutott a díj, Langer
Ágnesnek és Szalai Gergőnek, akik he-
gedű-, illetve zongorajátékukkal értek el
eddig is szép sikereket, a hazaiakon kí-
vül mindketten külföldi szerepléseket is
maguk mögött tudhatnak már. A Chopin
Zeneiskola tanárai, Béres Ágota és Bar-
ta Katalin méltatták őket, ismertették
munkásságukat. 

Langer Ágnes hegedűjátékával mon-
dott a kitüntetésért köszönetet, Szalai
Gergő néhány egyszerű, de annál meg-
hatóbb szóval annak, akinek – mint fo-
galmazott –, a szülein kívül a legtöbbet
köszönheti, Láng Gabriella zongora-
művésznek. N. A.

Közös ünnepség

Szoboravató

A Futura Alapítvány és a Gödöllői Mű-
vészbarátok Szervezte kezdeményezé-
sére Ottlik Géza (1912-1990) egykori
gödöllői házánál felavatták az írót ábrá-
zoló domborművet, mely Szinvai Pál al-
kotása. A rendezvényen Gaálné dr. Mer-
va Mária, a Gödöllői Városi Múzeum
igazgatója emlékezett az íróra.

A művész családja köré legenda szö-
vődött. Az igazgató asszony beszédé-
ben kitért az ebből származó téves infor-
mációkra is, bebizonyítva, a család e
tévhit nélkül is sok kiváló őssel büsz-
kélkedhet. „Őseit több száz évre vezeti
vissza, családja az Árpád-korban kapott
nemességet. E nemesi ősök közül a leg-
érdekesebb személyiség Ottlyk György
(1656-1723), aki II. Rákóczi Ferenc fe-
jedelem brigadérosa és főudvarmestere
volt. Nemes Iván genealógiájában sze-
repel – és ennek nyomán több helytörté-
neti munkában –, hogy Ottlyk György a
gödöllői földbirtokos Bossányi Kriszti-
na második férje volt. ... Elolvasva azon-

ban Ottlyk György
ódon magyarságú ön-
életírását az 1710-es
évekből, Nagy Iván
adata nem felel meg a
valóságnak. ... Apai és
anyai ágon egyaránt
több neves irodalmi
kiválósággal állt ro-

konságban Ottlik Géza: van egy Kosz-
tolányi ősanyja, Kosztolányi Zsófia, Ka-
zinczy édesanyja, Bossányi Zsuzsa is
rokona volt, Széchenyi István nagyapjá-
nak a nagyapja is Ottlyk György volt,
anyai nagyanyjának, Benyovszky Bian-
kának a híres kalandor és utazó, Be-
nyovszky Móric a rokona, aki szintén
író volt és Madagaszkár királya.

Ottlik Géza családja 1924-ben vásá-
rolta az akkori Király utca (ma Köztár-
saság u.) 11. alatti házat és kertet. Ezt a
háború utánig nyaralónak használták,
majd 1946-ban ide költözött feleségé-
vel, akivel 1954-ig itt éltek.

Nyaralóból otthona lett Gödöllő

Ottlik Géza emlékére

Temetési menet az 1930-as években
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A Rúvel hegyi legenda című re-
gény folytatása Böszörményi
Gyula újabb könyve, A bolhedor
lovagjai. Ismét a Rúvel hegy félel-
metes mélyére szállhatnak le a
szerző vezetésével az olvasók. 

A Gyémánt Jurta körül elterülő jurta-
városból indulhatunk, mely a Világfa
csúcsán található. Számos révülő, sá-
mán, vajákos, boszorkány, varázsló űzi
benne mesterségét. Az Álomfelügyelet
fog össze mindent. De hogy az Álomfe-
lügyelet jelenlegi vezetője alkalmas-e a
posztjára? Erősen kétségbe vonható.

Nyugtalanítja ez Éjlépő Kajtárt, a re-
gény legfontosabb szereplőinek egyi-
két. De hát mit tehetne? Ő csak egy
egyszerű közvitéz, nem veheti fel a har-
cot az ez idő szerinti vezetővel, Ezüstuj-
jú Ballajtár álomvarázslóval. 

Ellenkezőleg. Végre kell hajtania a
küldetést, amit az rá bíz: a Rúvel hegy
gyomrából, a galetkiktől hozza el a leg-

veszedelmesebb varázs-
eszközöket, a Téboly Ser-
legét, a Démonhívó Réz-
tükröt, az Ében Kavicsot.
Hogy sikerrel járhasson,
úgy kell tennie, mintha maga is galetki
lenne.

A galetkik olyanná változtatják alak-
jukat, amilyenné csak akarják, a legkü-
lönbözőbb formákat ölthetik…

Az olvasó pedig csak ámul-bámul,
mi mindenre terjedt ki Böszörményi
Gyula fantáziája. A könyv végén szó-
magyarázat segíti azt, aki nem ért vala-
mit, vagy akár csak elveszíti a fonalat a
határtalan álombirodalomban. Például
a címben szereplő bolhedorról a követ-
kezőképpen kezdődő magyarázatot
kapjuk: A bölcs annyit mondhat e torz-
szülöttről, hogy bizonnyal a galetki ön-
teltség álmodta és teremtette meg. A
Bronzmágusok Klánjának varázstudói,
felhasználva az Élet Mágiájának esz-
szenciális művészetét, az apró, szárnyas

bolhedorokból igézték e szörnyeteget,
mihez hasonló tán a felszínen élt egy-
kor, s neve ősbolhedor volt…

Magyar „Gyűrűk Ura”. Vagy Harry
Potter – mondhatjuk talán. Mindeneset-
re megtalálható benne az ősmagyar
(hit)világ némely eleme: a Tetejetlen
Fa, avagy Világfa, a jurta, a táltos, a sá-
mán. 
(Böszörményi Gyula: A bolhedor lo-
vagja) - nád - 

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Sámándobok a tetejetlen fán

Több szállal kötődik Gödöllő-
höz Ujj Emőke zongoramű-
vész, a zenei tudományok dok-
tora, akivel a közönség október
27-én, a háromnapos Liszt Fesz-
tivál egyik estjén találkozhatott
a Királyi Kastély dísztermében. 

Városunkban élnek szülei, édesapja
az agrártudományi egyetemen diplo-
mázott. Kisebbik lányuk, Emőke hú-
ga szintén ott tanult, most már tanít,
férjével egyetemben, aki az intéz-
mény docense. 

Abban a szerencsében lehetett ré-
szem, hogy a hangverseny előtt be-
szélgethettem a művésznővel, akiben
a mai lármás, hivalkodó világban
meglepően csendes, szerény fiatal
hölgyet ismerhettem meg. De ahogy
mondani szokták: van mire szerény-
nek lennie.

– Hol végezte zenei tanulmá-
nyait?

– A Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskola debreceni konzervatóriumá-
ban főiskolai és egyetemi szakon is.
Tiszaújvárosban nőttem fel, a legkö-
zelebbi főiskola Debrecenben műkö-
dött, de akkor is volt számomra gö-
döllői kötődés: a Gödöllőn született
Duffek Mihály zongoraművész taní-
tott. Az Egyesült Államokba kerültem
ki ösztöndíjjal, az Észak-Texasi

Egyetemen, Dentonban tanultam,
műelemzéseket végeztem. A könyv-
tárban találtam Bartókról szóló ma-
gyar nyelvű könyveket is. A doktori
disszertációmat Bartók Szonáta két
zongorára és ütőhangszerekre írtam.
Most amerikai férjemmel Mexikóban
élünk, rádióműsort vezetek, népsze-
rűsítem a magyar zenét, bár nem iga-
zán szorul népszerűsítésre: zenei
nagyhatalom vagyunk. 

– Magyarországon milyen gyak-
ran lép fel?

– Minden évben igyekszem egy-két
alkalommal hazajönni. Gödöllőn
most szerepelek először. A kastélynál
én jelentkeztem, hogy szívesen ját-
szanék ott valamikor. Először úgy
volt, hogy az ádventi időszakban ke-
rülhet erre sor. Nagy megtiszteltetés,
hogy végül is a Liszt Fesztiválra kap-
tam meghívást a szervezőktől. 

– Nem egyedül láthatjuk az es-
ten…

– Négykezes zongoradarabokat ját-
szunk a japán Eri Yoshimurával. A két
nyitó és a két záró Liszt művön kívül
nemzetközi műsort állítottunk össze.
Bemutatjuk Yoshinao Nakada Négy
évszak Japánban című zongora-
szvitjét, a mexikói Alcazar Heberto
Jazz trilógiáját. Utóbbi a kérésemre
készült, itt hangzik fel először. Igazi
különlegesség lesz a Hawaiion élő
Paul Csige, vagy Csige Pál, mert ma-
gyar származású, Aloha témák című
alkotása. A tanítványom volt, szintén
a kérésemre a mostani alkalomra
komponálta a zenét hawaii őslakos
motívumokra alapozva. Így nemcsak
zongorázni, hanem dobolni is fogjuk
ezt a számot. Konferálok az esten,
mindenhez hozzáfűzök majd egy kis
ismertetést. -na-

(folytatás az 1. oldalról)

– Melyek voltak a 15 év legfonto-
sabb állomásai?
– Véleményem szerint a három hang-
zóanyagunk megjelenése jelzi a fő ál-
lomásokat. Az első 1995-ben, a máso-
dik 2000-ben, az utolsó pedig 2005-
ben jelent meg. Ha tartjuk a tendenciát,
akkor a következő 2010-ben lát napvi-
lágot. Érdekesség, hogy a három rög-
zített művet szinte teljesen más „csa-
pat” hozta létre, eltekintve persze az ős-
tagjainktól. Szerintem egyébként az
időnkénti tagcserék csak jót tesznek a
zenekarnak, hiszen így állandóan friss
hatások érnek bennünket, ezáltal min-
dig képesek vagyunk valami újat létre-
hozni. Emellett az utánpótlásunk is
megoldott, hiszen van egy Kisgitár Ze-
nekarunk is, ahol azok a tehetséges em-
berek játszanak, akik majd később az
Arpeggiot fogják játékukkal gaz-
dagítani.
– Mennyire ismert a gitázenekar

határon innen és határon túl?
– Magyarországon számtalan helyen –
visszatérő jelleggel is – koncerteztünk
már. Külföldön is sokszor játszottunk,
nagy sikerrel; felléptünk Németország-
ban, Olaszországban, Dániában, Svéd-
országban, Belgiumban, Hollandiában,
Szlovákiában is. A jövőben természete-
sen szeretnénk még több helyre eljut-
tatni a zenénket és magunkat.
– Kik azok a személyek vagy szerve-
zetek, akik a legtöbbet segítettek
Önöknek az elmúlt évek alatt?

– A csapatból ki kell emelnem Nusz-
baum Ferencet, vagyis Szocsót és
Szőke Bálintot, akik a kezdetektől
fogva velünk vannak. Rájuk min-
denben lehet számítani. Ezen kívül a

szülői segítség is alapvető a
működésünk szempontjából.
Az anyagi forrást pedig ön-
kormányzati juttatásból, illet-
ve pályázatok révén oldjuk
meg. Külön köszönetet kell
mondanom a zeneiskolának
is, akik próbahelyet biztosíta-
nak számunkra.
– Milyen terveik vannak a jö-
vőre nézve?
– Legközelebb december 16-

án, 15.30-kor lehet velünk találkozni a
királyi kastélyban, ahol az adventi
programsorozat keretén belül lépünk
fel. Ezzel kapcsolatban elmondható,
hogy szinte teljesen új műsorral állunk
színpadra. Emellett részt veszünk a
most induló „Zenehíd” nevű program-
ban is, ami azt hivatott elősegíteni,
hogy a különböző gödöllői zenekarok,
együttesek szorosabbá formálják az
együttműködésüket. Cél a közös fellé-
pések megteremtése, ami még színe-
sebbé teheti a városi zenei életet.       -cr-

A Liszt Fesztiválon

Négykezes

Arpeggio Gitárzenekar – jubileum

15 éve a színpadon

Néhány évvel ezelőtt hatalmas
esemény volt Budapesten az
új koncertterem, a Művésze-
tek Palotája felavatása, amely
épület a zene „szentélyévé”
vált.

Gödöllő a nyáron felszentelt Szent-
háromság templommal kapott új
épületet, mely a hitélet mellett   a vá-
ros kulturális eseményeinek is színhelye
kíván lenni. A tervek között szerepel,
hogy orgona és kórushangversenyek is
helyet kapnak az épület falai között,
ahol remek lehetőség nyílik a  liturgikus
környezetbe illő zeneművek megszólal-
tatására. Ennek első eseménye novem-
ber 4-én vasárnap este lesz, amikor  a
Gödöllői Városi Vegyeskar Haydn bécsi
nagymester Requiemjét szólaltatja meg,
Papp Gyula orgona kíséretével. Ezt a

művet a múlt évben a Petőfi Sándor Mű-
velődési Központban hallhatta gödöllői
közönség, a mostani koncert azonban
várhatóan más élményt nyújt, hiszen a
mű abban a környezetben szólal meg,
ahová íródott. 

A vasárnapi hangverseny jelentős
lépés afelé, amit az egyház szeretne,
hogy a templom egyfajta kulturális
központ is legyen, nyitottá váljon a
város minden lakója felé.

Hangverseny halottaink emlékére

Városi Vegyeskar
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Téli nyitva tartás a 
Gödöllői Királyi 

Kastélyban

Novembertől téli nyitva tartás szerint várja a látogatókat 
a Gödöllői Királyi Kastély! 

Keddtől vasárnapig 10-17 óra között tekinthetők meg az állandó kiál-
lítások és a barokk színház. Pénztárzárás 16 órakor.
Hétfőn csak  11 és 14.30-kor, tárlatvezetéssel látogatható a kastély. 
A csoportokat előzetes bejelentés alapján más időpontban is fogadják.

A GÖDÖLLŐIEK VÁLTOZATLANUL 50%-OS 
KEDVEZMÉNNYEL NÉZHETIK MEG A KIÁLLÍTÁSOKAT.

További információ: 
www.kiralyikastely.hu

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
TOVÁBBRA IS LÁTOGATHATÓ A GIM-HÁZBAN„VIZI-KERT“
CÍMŰ CSOPORTOS KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS
Kiállító művészek: Anti Szabó János képzőművész, Bikácsi Daniella Mun-

kácsy-díjas festőművész, Bódis Erzsébet textilművész, Farkas Éva kárpit-

művész, F. Orosz Sára keramikusművész, Gulyás Éva textilművész, Háger

Ritta Kossuth-díjas textilművész, Karsai Zsófia keramikusművész, Katona

Szabó Erzsébet Ferenczy Noémi-díjas textilművész, Kiss Miklós grafikus-

művész, Kodolányi László szobrászművész, Kováts Albert festőművész, Kun

Éva Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész, Orosz István Munkácsy-díjas

grafikusművész, Érdemes Művész, Pannonhalmi Zsuzsa Ferenczy Noémi-dí-

jas keramikusművész, Polgár Rózsa Kossuth-díjas textilművész, Remsey

Flóra kárpitművész, Sigmond Géza üvegtervező művész, Smetana Ágnes Ferenczy Noémi-díjas üvegter-

vező művész, Solti Gizella Kossuth-díjas textilművész, Szuppán Irén Munkácsy-díjas textilművész,

Érdemes és Kiváló Művész

A kiállítás megtekinthető: 2007. december 16-ig, szombat és vasárnap 14

órától 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is!

GIM-HÁZ, Gödöllő, Körösfői utca 15-17. Tel/fax: 28/419-660

e-mail: gimhaz@invitel.hu

G. Merva Mária: Írók és múzsák
Gödöllőncímű könyvét bemutatja:

Dr. Kerényi Ferenciro-
dalomtörténész

Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.

Tel./fax: 28-422-003
godolloi.muzeum@vnet.hu

www.museum.hu/godollo/varosi

HELYSZÍN: Gödöllői Királyi Kastély, Barokk Színház

IDŐPONT: 2007. november 24., 19 óra

Jegyek 3000 forintért vásárolhatók a királyi kastély 

pénztárában hétfő kivételével 10-16 óra között

Pécsi Ildikó önálló estje
„Bőröndök – és bennük az életem“

Nem lesz annyi bőrönd a
színpadon

Amennyi lehetne
Nem lesz annyi történet

Amennyi lehetne
Nem lesz annyi vers,

dal, monológ
Amennyit szeretnék,

De 
remélem 

olyan este lesz
Amilyet szeretnénk

Szeretettel várom 

Pécsi Ildikó

KÖNYVBEMUTATÓ

2007. 
NOVEMBER 

6-ÁN 
KEDDEN 16

ÓRAKOR
A 

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUMBAN

A Frédéric Chopin
Zeneiskola 
programja

November 9., péntek, 18 óra
A New York-i Metropolitan Opera
– II. rész – dr. Farkas Iván előadása

November 13., kedd, 17 óra
Kodály emlékhangverseny és Sze-
keres Erzsébet kiállításának meg-
nyitója. Közreműködnek: Maczkó
Mária és a zeneiskola növendékei

November 14., szerda, 17.30
Bartek Zsolt növendékeinek hang-
versenye (klarinét, furulya)

November 15., csütörtök, 17 óra
Országos versenyre készülő és
„B” tagozatos növendékek hang-
versenye – a vonós tanszak ren-
dezvénye

November 16., péntek, 17 óra
Oláh Márton növendékeinek
hangversenye (klarinét, furulya)

A Gödöllői Petőfi Sándor
Művelődési Központ 

tisztelettel meghívja Önt

2007. NOVEMBER 10-ÉN 
17 ÓRÁRA

A GÖMB 
(Gödöllői 

Művészbarátok)

MADÁRTÁVLAT
című csoportos kiállításának 

megnyitójára

A kiállítást megnyitja:
Juniki Spartakus hegedűművész

A megnyitón Bali János 
kompozíciója hangzik el

Rendezők:
Rehák Júlia, Papp Edina, Szinva

Pál, Seres Imre, Bátki Margit
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HEROSZ

Vigyél haza!

3 hónapos labrador keverék szukák Talált kutya. 7 éves beagle szuka

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

Ajándék kiscicák:
30/402-8898, 28/432-487.

www.poraz.hu
2 hónapos keverék szuka

2 éves keverék szuka

A tél közeledtével a fagyra ér-
zékeny növényeinket be kell
költöztetnünk téli szálláshe-
lyükre. Mikor és hogyan te-
gyük ezt? A tél folyamán ho-
gyan ápoljuk őket? Ezekre a
kérdésekre igyekszünk vá-
laszt adni e hasábokon, de
további segítséget nyújtunk a
www.fenyvesker teszet .hu
oldalon is.

Az első és leg-
fontosabb kér-
dés, hogy mikor
kell költöztet-
nünk növénye-
inket, az első fa-
gyok előtt vagy
után? Mediter-
rán növénye-
ink, mint a leán-
der vagy a roz-
maring kibírják
az enyhe fagyot,
azonban a tartós
és kemény fagy
károsítja a gyö-
kerüket is. Ameddig lehetséges, tartsuk
a szabadban őket, így a kártevőket is
megfékezzük, és növényeink is edzetté
válnak. A trópusi növényeket, mint a
hibiszkuszt, a selyemmályvát vagy a

murvafürtöt korán, már az első hűvö-
sebb éjszaka után téli szálláshelyükre
kell vinnünk, különben leveleik megfe-
ketednek, hajtásaik elsorvadnak.

Az ideális teleltető minden növény
számára más és más. Az örökzöld nö-
vények számára fontos a fény, míg
lombhullató társaik megelégszenek a
sötétebb zugokkal is. A sötétben telelő
növények sokkal kevesebb vizet és

alacsonyabb hőmérsékletet is igényel-
nek. A túl meleg helyen telelő cserjék
tovább nőnek, ehhez több energiára
van szükségük, mint amennyit a gyen-
gébb fényben és
kevesebb tápa-
nyagokból elő
tudnak állítani,
így hajtásaik
gyengék és bete-
gesek lesznek.

A téli szállásra
költöztetett növé-
nyeket meg-
metszhetjük, de
ezt csak megfe-
lelő körültekin-
téssel tegyük,
mert a vágások
helye ősszel las-
san gyógyul. Ha kevés a helyünk a
növények koronáját kisebbítsük meg,
hogy azok szellősen állhassanak, mert
összeérő lombok esetén a kártevők is
könnyebben terjedhetnek. A leánder és

a kamélia következő évi bimbói már
nyár végén kialakulnak, a metszéssel
ezeket is eltávolítjuk, így tavaszi virág-
zásunk elmaradhat, vagy nagyon meg-

késhet. Dézsás növényeink fő metszé-
sét tavasz elején végezzük el, először a
tél folyamán károsodott ágakat nyírjuk
meg, majd formázzuk a koronát.

A teleltetés alatt is gondozást igé-
nyelnek dézsás növényeink. A sötét
pincébe vagy a padlásra költöztetett
kedvencekről se feledkezzünk meg!
Igaz, növényeink vízszükséglete télen
alacsony, de a legtöbbjük víz nélkül

helyrehozhatatlanul kiszárad. A túlzott
öntözéssel is megöljük növényünket,
mert gyökerei elrohadnak, levelei el-
hervadnak, már nem lesz képes felven-

ni a vizet és tápanyagokat. Leghelye-
sebb, ha az öntözéssel megvárjuk, míg
a föld jól kiszárad. Trágyázást sem vé-
gezhetünk, csak abban az esetben, ha a
növényen erős tápanyaghiány-tünetek

jelentkeznek. Ilyen
esetben is kérjük ki
szakember taná-
csát, hiszen a hi-
ánytünetek oka
sokféle lehet.

Nem minden
cserepes növényt
kell télen védett
helyre költöztet-
nünk. A rózsákat,
a buxusokat,
egyes hagymá-
sokat, mint a tuli-
pán és a nárcisz,
valamint a legtöbb

évelőt elég téli takarással ellátnunk. A
dézsákat tegyük talpakra, és burkoljuk
szigetelő anyagba (juta, vászon), az
anyag és az edény közé tömjük szal-
mát vagy száraz faleveleket, esetleg
burkoljuk a cserepet légpárnás fóliá-
ba. A rózsák az oltások helyén a leg-
érzékenyebbek, így azokat is kötöz-
zük be fenyőgallyal.

(g.m.)

Kertész leszek...

Dézsás növényeink teleltetése

Sajnos egyre többször halljuk a
médiában, hogy kutyák támad-
tak emberekre súlyos gyakran
halálos sérüléseket okozva.
Ilyenkor elszabadulnak a gondo-
latok, és sokan a „fenevadakat“
okolják, akiket ki kell irtani. De
csak kevesen vannak, akik a hát-
teret is nézik.

A kutya okkal harap, azonban ez az ok
csak számára meggyőző. Ha kiderítjük,
mi ingerli megakadályozhatjuk a rossz
döntését.

Minden kutyaharapásos esetet ele-
mezni kell ahhoz, hogy ne egy általá-
nosított képből kelljen kiindulnunk a
következő harapás megelőzése érdeké-
ben. Nem egyszer hallottam olyan ese-
tet, ahol a kutya gyermekre támadt,
majd később kiderült, hogy a támadás
előtt a kutyát dobálták, rugdosták, vagy
vízipisztollyal lövöldöztek rá.

A kutyaharapások egy része meg-
előzhető, ha a kutyával olyan feladato-
kat végeztetünk, amely során levezeti
„fölösleges“ energiáit. Ugyanakkor az
őrző-védő kiképzést kapó állatokat
gyakran azzal vádolják, hogy épp a
bennük lakozó brutalitást szabadították
fel, így ezek az állatok megszokták,
hogy akciót várnak tőlük. Mások vi-
szont azt állítják, hogy a kiképzett ebek
(és ebből a szempontból mindegy, hogy
a képzés szánhúzásra, őrzésre vagy va-
dászatra irányul) karaktere az emberrel
való együttműködéshez idomul.

Nem mindegy, hogy a kutya a saját
gazdáját, annak családtagját, vagy ide-
gent harap meg. Felmérések szerint a
férfiak és fiúk kétszer olyan gyakran

szenvednek el kutya-
harapást, mint a nők
és lányok. A harapá-
sok áldozatainak
többsége, 60 százalé-

ka 10 éven aluli, a halálos kimenetelű
támadások ennél is nagyobb arányban
irányulnak gyermekek ellen. A legtöbb
kutyaharapás előzetes provokálás nél-
kül történik és a megtámadott személy
ismeri a kutyát, 55 százalékban a saját
kutya a támadó.

A legveszélyesebb kutyatámadások
esetében feltűnő, hogy két vagy több
kutya az „elkövető“. Ez valószínűleg

annak tudható be, hogy a kutyák közötti
hierarchia folytán az első kutya harapá-
sát a másik követni fogja. Tipikus példa
erre, amikor a gyereket egy szendvics-
csel a kezében kiküldik a kertbe a két
kutya mellé: az egyik csak felugrál az
ételért, a másikban megbotlik a gyerek,
ezután rúgás és kiabálás, majd harapás
és sebesülés a következmény. Persze
ilyenkor a kutya elhanyagolása az első
számú probléma: amikor a gazdinak
kevés ideje van a törődésre, akkor vesz
egy másik kutyát, hogy az első ne le-
gyen egyedül.

A harapást gyakran valamilyen, a ku-
tya számára szokatlan esemény váltja
ki, például egy bottal járó ember furcsa

mozgása, a kerítésen
zörgő gyerek, a síkos
úton eleső személy.
Több kutya esetén az
első lépésként az egyik
odaharap, amelyet a fal-
katárs(ak) felbátorodott
reakciói követnek.

A harapós kutya át-
neveléssel is leszoktat-
ható a támadásról. Eh-
hez azonban tapasztalt
szakemberre (kutyais-
kolai oktatóra) és kon-
zekvens hozzáállásra

van szükség. A viselkedési zavarral
küzdő eb ugyanis könnyen megzavaro-
dik, ha az iskolában mást tapasztal,
mint otthon. Az iskolában a kutya nem-
csak a legfontosabb engedelmességi
gyakorlatokat sajátítja el, hanem azt is
megérti, hogy nem mindig az történik,
amit ő akar.

Sok szakember tapasztalata szerint a
családdal szembeni dominanciavitába
keveredett kan kutya helyzetén javít az
ivartalanítás, amely nem tenyésztésre
tartott ebek esetén megfontolandó le-
het. A szukáknál az agresszivitás nem
csökkenthető ivartalanítással. Ha a csa-

ládtagok egy része már fél a
kutyától, akkor ebből a hely-
zetből nagyon nehéz lesz ki-
keveredni: sajnos az ilyen
esetekben gyakran nincs
más megoldás, minthogy a
család megválik a kutyától,
esetleg beszerez egy szelí-
debb példányt.

A félelemből támadó ku-
tya könnyedén megkülön-
böztethető az agresszíven
viselkedőtől. Az ilyen állat
akkor harap, ha sarokba szo-

rítják és nem hagynak számára mene-
külő utat. Ez se a védőösztönnel, se az
agresszivitással nem keverendő össze,
inkább a meneküléssel rokonítható, hi-
szen ilyenkor a kutya „előre menekül“.
Ez ösztönös cselekvés, amellyel a tá-
madóját meglepve a kutya megpróbál
időt nyerni és kitérni az őt ért atrocitás
elől. Az állat félelemérzete vele szüle-
tett tulajdonság, amelyet csak módosí-
tani képes a környezetük: az ügyes szo-
cializáció csökkenti, az otromba visel-
kedés erősíti. Legyünk ezért mindig
türelmesek és próbáljunk apró gesztu-
sokkal tartós bizalmat építeni kutyánk-
ban.

Fontos megjegyezni a legtöbb ku-
tya azért harap, mert gazdája felelőtle-
nül nevelte, nem szocializálta, vagy
pontosan eleve harci kutyának nevel-
te. Egy felelős gazda kutyáját már
kiskortól tanítja és szoktatja más em-
berekhez, gyerekekhez, kutyákhoz.
Így kedvenceink megtanulják saját
helyüket társadalmunkban és még
csak véletlenül sem fordulhat elő,
hogy megtámadjon valakit. Azonban
soha ne közeledjünk idegen kutyák-
hoz feltétlen bizalommal. És gyere-
keinket is meg kall tanítani, hogy még
a legjámborabb kutya is harap ha ag-
resszíven közelítünk hozzá.

Állati dolgok

A kutyaharapás

November 1-2.:

dr. Csernai Ferenc
Tel.: 20/945-7816

Mogyoród, Rákóczi F. u. 7.

November 3-4.:

dr. Michalik László
Tel.: 20/981-3100

Állatorvosi ügyelet

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

Október 29-nov. 5-ig: Sanitas, Thegze Lajos u. 2. Tel.:
545-585.
November 5-12-ig: Egyetemi, Egyetem tér 1. Tel.:
420-243

M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa
György út 38. Tel.: 28/410-302, 20/937-6375. 
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel:
28/430-856, 30/634-3723.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Folytatva a múlt heti cikkünket,
a néhány mondatban megvála-
szolható olvasói kérdésekre rea-
gálunk. Továbbra is várjuk kérdé-
seiket, észrevételeiket, esetle-
ges témajavaslataikat a Gödöl-
lő, Pf. 112., vagy a szolgá-
lat@libori.hu címekre. 

– Gyesen levő kismama vagyok,
most térnék vissza a munkahelyem-
re. Kérdésem, hogy megillet-e en-
gem a munkáltató által a távollé-
temben a munkatársaimnak juta-
tott fizetésemelés? 

– Igen. A munkaadónak köteles-
sége az új személyi alapbér megálla-
pítása. A GYES előtti munkabért kell
figyelembe vennie, és azt évenként
növelni az azonos munkakörű és gya-
korlatú munkavállalók esetén alkal-
mazott bérfejlesztéssel.

– Az adóhivatal kiértesített arról,
hogy személyi jövedelemadóra vo-

natkozóan adóellenőrzést kíván ná-
lam megkezdeni. Van-e még lehető-
ségem önellenőrzést benyújtani?

– Nincs. A jelenlegi adóigazgatási
szabályok értelmében amennyiben az
ellenőrzéssel összefüggésben értesí-
tést küld az adóhatóság, az önellen-
őrzési tilalom beáll.

– Polgári pert kívánok indítani,
de nem áll módomban az illetéket
megfizetni. Mi a teendőm?

– Azt a felet, aki jövedelmi és va-
gyoni viszonyai folytán a perköltséget
fedezni nem tudja, jogai érvényesíté-
sének megkönnyítése érdekében költ-
ségmentesség illeti meg. Az eljáró
bíróságnál kell kérelmezni a szemé-
lyes költségmentesség engedélyezé-
sét. A kérelemnek szükséges kelléke a
jövedelmi, vagyoni viszonyokat és
személyi körülményeket igazoló – a
2/1968. (I. 24.) IM rendeletben szabá-
lyozott módon kitöltött és igazoltatott
– nyomtatványok csatolása, melyek a
bíróságokon is beszerezhetőek. A be-
csatolt nyomtatvány alapján az eljáró
bíróság dönt a költségmentesség en-
gedélyezéséről vagy elutasításáról. 

– E hónap elején eladtam az in-
gatlanomat, de a vételár teljes kifi-

zetése csak 2008. január végén ese-
dékes. Melyik évben keletkezik az
adófizetési kötelezettségem? 

– Amelyik évben a földhivatalba be-
nyújtásra kerül az érvényes adásvételi
szerződés, abban az évben keletkezik az
adófizetési kötelezettség, függetlenül at-
tól, hogy a vételár hátralékot a Vevő már
a következő évben fizeti meg. 

– Ikerházzal rendelkezem. Banki
hitelt szeretnék felvenni, melynek
fedezeteként saját lakásomat (tulaj-
doni hányadomat) szeretném jel-
záloggal megterheltetni. Szükséges-
e társasházzá alakulnunk? 

– Amennyiben ez nem banki belső
utasítás, akkor elegendő a tulajdonos-
társakkal kötött megállapodás az in-
gatlan használatáról, melynek mellék-
letét képezi az ingatlan alaprajza, és
azon a használat pontos rögzítése. 

– Lakást vásárolok 12.400.000 Ft
kialkudott vételárért. Mennyi ille-
téket kell fizetnem? 

– Lakóingatlan esetében az illeték
mértéke 4 millió forintig 2%, a 4mil-
lió forint feletti összegre 6 % illeték
fizetendő. Ez az Ön esetében 80.000
Ft + 504.000 Ft= 584.000 Ft. 
Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai  

A 2,5 évig tartó RECORA prog-
ram előrehaladása során három
megvalósíthatósági tanulmány
született, amelyek Gödöllő és
környékének rendelkezésére ál-
ló megújuló energiaforrások fel-
használásának technikai lehető-
ségeit vizsgálta. Az egyik tanul-
mány a gödöllői komposztáló te-
lep prizmáiban termelődött hul-
ladékhő állati tetemtároló hűté-
sére történő hasznosítására ke-
resett technológiai megoldást.

Az ökörtelek-völgyi hulladéklerakó te-
rületén „Gore-Cover” technológiával
működő komposztáló telep a kertvárosi
övezetekben gyűjtött és a közterületek-
ről beszállított zöldhulladék, valamint
szennyvíziszap kezelését biztosítja.

A VÜSZI Kht. munkatársai a város
területéről beszállított állati tetemeket
egy hatályos előírásoknak megfelelő át-
meneti tárolóban helyezik el, ahol az ál-
lati hulladék gyűjtése, hűtve, ellenőrzött
körülmények között, környezetétől izo-
lálva történik. A hűtött állati tetem át-
meneti tárolására egy 8,5 × 6,5 m alap-
területű épület szolgál, amely egy-
részt egy hűtőegységből, valamint öl-
tözőből áll.

A telep észerűbb működtetése érde-
kében javaslatként merült fel a kom-
posztálás során keletkező hő hasznosí-

tása a komposztáló telep mellett felépí-
tett állati tetemtároló hűtőtárolójának
működtetéséhez. 

A különböző anyagok biológiai le-
bomlása során hő keletkezik. A felsza-
baduló energia egyrészt a komposztáló
anyag felmelegítésére, valamint víztar-
talmának elpárologtatására fordítódik,
másrészt a lamináton keresztül a kör-
nyezetbe távozik. 

A hőenergia hasznosítása a komposzt
halomból a takaró lamináton keresztül
távozó levegő összegyűjtésével lehetsé-
ges. Ez technikailag a jelenlegi levegőt
áteresztő laminát fölött 10 cm-rel kiala-
kított légzáró fóliasátorral valósítható
meg. 

A prizmából távozó levegő mennyi-
ségét V=1200 m3/óra értékkel számítva,
hőmérsékletét a komposztálás ciklusá-
nak átlagában 60 °C-nak felvéve, a kül-
ső környezeti levegő hőmérsékletének
(nyáron átlag 30 fokkal, télen átlag -10
fokkal számítva) és a sátorfólián ke-
resztül leadott hőmennyiség figyelem-
bevételével a takaró fólia és a sátor
közötti levegő hasznosítható elméleti
hőenergiája, illetve hőteljesítménye: té-
len: 53 270 kJ/h 14,79 kW nyáron: 25
653 kJ/h 7,12 kW

A hőenergia hűtési célú hasznosítása
abszorpciós hűtőgéppel valósítható
meg. A hűtőgép fűtésére a levegő tech-
nikailag közvetlenül nem alkalmas, így

valamilyen közvetítő munkaközeg, víz
felhasználása szükséges. A munkakö-
zegnek a komposzt halomtól a hullatá-
rolóig tartó elvezetése közbeni hűlését
figyelembe véve az abszorpciós hűtő-
gép fűtésére rendelkezésre álló víz hő-
mérséklete a hűtőgépnél télen 20 fokra,
nyáron pedig 42 fokra tehető. Az ab-
szorpciós hűtőgépek fontos jellemzője a
COP, mely azt fejezi ki, hogy a hőmér-
sékletszint függvényében milyen mér-
tékben hasznosul a bevitt hőenergia a
hűtés során. 80 °C belépő hőmérséklet-
nél a COP = 0,35 értékre adódik, ami azt
jelenti, hogy a bevitt energia harmad-
részben hasznosul hűtésre, és ennél ala-
csonyabb hőmérsékletnél nullára csök-
ken. Ebből következik, hogy a kom-
posztálás során keletkező hőenergia,
minthogy hőmérsékletszintje ennél ala-
csonyabb, nem alkalmazható az abszor-
pciós hűtőgép működtetésére. A kom-
poszt halomban termelődő hő haszno-
sítására a prizmatestbe vagy az alá be-
vezetett csőkígyó segítségével történő
hőenergia elszállítás lehetősége is fel-
merült. Az ilyen megoldás a szerves
anyag halomból elvitt hőenergia révén a
komposzt hűtését eredményezné, ami
miatt a hőcserélő környezetének hőmér-
séklete a komposztáláshoz szükséges
hőmérséklet alá csökken, így a kom-
posztálás lelassul vagy megszűnik.

Recora – project

Hasznosítható hőfelesleg?

A VÁROSI PIAC 
ÜNNEPI 

NYITVA TARTÁSA

november 1., csütörtök zárva
november 2-3. (péntek szombat) 7-13 óráig

november 4., (vasárnap) ZÁRVA

MÁRTON NAPI LIBATOR, AZ ÚJBOR ÜNNEPE MÁRTON NAPI LIBATOR, AZ ÚJBOR ÜNNEPE 
NOVEMBER 10-ÉN ÉS 11-ÉN 10 ÓRÁTÓLNOVEMBER 10-ÉN ÉS 11-ÉN 10 ÓRÁTÓL

10.00:10.00: VENDÉGEK FOGADÁ-VENDÉGEK FOGADÁ-
SASA ágyas-pálinkával, szőlőlé-ágyas-pálinkával, szőlőlé-
vel, kemencében sült lángossalvel, kemencében sült lángossal

10.00-tól 13.00-ig:10.00-tól 13.00-ig: A PolgárA Polgár
Pannon Primőr borok és aPannon Primőr borok és a
Neszmélyi Szöllősi PincészetNeszmélyi Szöllősi Pincészet
újborainak kósto-lójaújborainak kósto-lója

12.00:12.00: LOVASBEMUTATÓLOVASBEMUTATÓ

13.00:13.00: LIBATOROS EBÉDLIBATOROS EBÉD

14.30:14.30: LUDAS MATYILUDAS MATYI – a Budapesti Utcaszínház előadása– a Budapesti Utcaszínház előadása

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK:EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK:
kézműves foglalkozások, arcfestő, papírsárkánykészítés és eregetés, kézműves foglalkozások, arcfestő, papírsárkánykészítés és eregetés, 

„adj király katonát, másképpen“, régi idők körhintája,„adj király katonát, másképpen“, régi idők körhintája,
kocsikázás, pónilovaglás, állatsimogatókocsikázás, pónilovaglás, állatsimogató

BELÉPŐJEGYBELÉPŐJEGY: Felnőtteknek 4.900 Ft, gyerekeknek 2.900 Ft, Felnőtteknek 4.900 Ft, gyerekeknek 2.900 Ft, 
3 éves kor alatt a részvétel ingyenes!3 éves kor alatt a részvétel ingyenes!

ERZSÉBET-KATALIN BÁL  ERZSÉBET-KATALIN BÁL  
NOVEMBER 17., 19 ÓRÁTÓLNOVEMBER 17., 19 ÓRÁTÓL

VENDÉGEK FOGADÁSAVENDÉGEK FOGADÁSA koktélokkal, 4 fogásos gálavacsora, koktélokkal, 4 fogásos gálavacsora, 
korlátlan italfogyasztás, röviditalok, sörök, borok és üdítőkkorlátlan italfogyasztás, röviditalok, sörök, borok és üdítők

Kiváló hangulatról a Deme zenekar gondoskodik. Kiváló hangulatról a Deme zenekar gondoskodik. 
SZTÁRVENDÉGEK: VARGA FERENC ÉS BALÁSSY BETTYSZTÁRVENDÉGEK: VARGA FERENC ÉS BALÁSSY BETTY

BELÉPŐJEGY:BELÉPŐJEGY: 8900 Ft/Fő8900 Ft/Fő

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

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

17/2007 (IX. 17.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht.
taggyűlése a következő szavazati
arányok alapján Gödöllő Város
Önkormányzata képviseletében: 
dr. Krassay László 28,68 % igen
szavazattal
Oktatási és Kulturális Minisztérium
képviseletében: 
Kajtárné Botár Borbála 71,31 %
igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képviseleté-
ben: Magyar László 0,01 % igen
szavazattal megszavazta levezető
elnöknek Magyar Lászlót, jegyző-
könyv hitelesítőnek Kajtárné Botár
Borbálát és dr. Krassay Lászlót, 
jegyzőkönyvvezetőnek Vámosi Ri-
tát, továbbá elfogadta a következő
napirendet:

Napirendi pontok:

1. Módosított fejlesztési terv. Elő-
terjesztő: dr. Révész T. Mihály, ügy-
vezető igazgató
2. Részvételi felhívás szálloda épí-

tésre a gödöllői Grassalkovich Kas-
tély területén. Előterjesztő: dr. Ré-
vész T. Mihály, ügyvezető igazgató
3. Tájékoztató a kastély működé-
séről. 
Előterjesztő: dr. Révész T. Mihály,
ügyvezető igazgató
4. Egyebek

18/2007 (IX. 17.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht.
taggyűlése a következő szavazati
arányok alapján
Gödöllő Város Önkormányzata
képviseletében: 
dr. Krassay László 28,68 % igen
szavazattal
Oktatási és Kulturális Minisztérium
képviseletében: 
Kajtárné Botár Borbála 71,31 %
igen szavazattal
MaHill Mérnökiroda képvise-
letében: 
Magyar László 0,01% tartózko-
dással elfogadta a részvételi felhí-
vást szálloda építésre a gödöllői
Grassalkovich Kastély területén.

A Deák Ferenc téri hat darab üres, költségelvű lakbérrel bérbe
adható lakás öt éves bérleti jogának megszerzésére irányuló
pályázatok benyújtására 2007. augusztus 31-ig volt lehetőség.
A pályázati eljárás lezárásaként 2007. november 8-án, csü-
törtökön, 15 órakor a Városháza I. emelet 121. sz. tanács-
kozó termében a lakásbérlők kiválasztására nyilvános sor-
solást tartunk.
A sorsoláson azok az érvényes pályázatot benyújtott pályázók vehetnek
részt, akiket a képviselő-testület 234/2007. (X. 18.) sz. önkormányzati hatá-
rozata 3. pontjával meghatározott.
A sorsoláson részt vevő valamennyi pályázó részére postai úton névre szóló
meghívót küldünk.
A sorsolás nyilvános, ezért az érdeklődőket tisztelettel várjuk.

Halász Levente, a Gazdasági Bizottság Elnöke

Kastély taggyűlés határozatok



ÁLLÁS
* Gödöllői étterembe takarítónőt keresünk. Tel.: 30/223-9801.
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakács,
konyhaikisegítő nő vagy férfi jelentkezését várjuk. Tel.:
30/9138769, érdeklődni hétfőtől péntekig 9-18 óráig.
* Szobafestőket felveszek Veresegyházára, munkákra. Gödöllőről
gépkocsival szállítás! Jelentkezés: 20/520-2074
* A JÓZSA TÉSZTAIPARI KFT nemdohányzó férfi munkaerőt keres
tésztagyártáshoz. Tel: (28) 430-892
* Gödöllői munkahelyre FÉMIPARBAN jártas, nem dohányzó
munkatársat keresünk. Tel: 20/802-1287
* GAZDASÁGI, LAKBERENDEZŐI ügyintézőt felveszünk pénzügyi,
adminisztrációs, kalkulátori, függönyözési, eladói munkára gödöllői
szaküzletbe. Szakképzettség, gyakorlat, rátermettség, számítógép
kezelés szükséges. Tel: 30/9461-807
* DIÁKOKNAK alkalmi és folyamatos munkalehetőségek! Euroworld
Iskolaszövetkezet, Gödöllő, Gábor Áron u. 1. (Fókusz Üzletház
emelete) Tel.: 06-309-353-241
* Panda sörözőbe gyakorlattal rendelkező, megbízható PULTOST
keresünk. Tel.: 20/9417-670.

* Központban működő étterem konyhai kisegítőt-mosogatót keres.
Tel: 20/3550-008, 30/528-8845
* Dolgozni szeretne? Dinamikus, megbízható, de életkora elhe-
lyezkedési problémát okoz? Legyen a munkatársunk. Érd.
munkaidőben: 20/9-749-879
* Gödöllői ESSO Töltőállomás shop-eladó munkakörbe munkatár-
sakat keres. Érdeklődni a helyszínen lehet önéletrajzzal.
* Gödöllői és Vác környéki munkahelyre vagyonőröket keresek 400
Ft-os órabérért. Tel: 30/948-1087
* Gödöllői egyműszakos munkahelyre LAKATOS műhelybe
BETANÍTOTT MUNKÁRA jó fizetéssel rugalmas munkatársat kere-
sek. Gyakorlat nem szükséges. Tel: 28/430-749
* ASZTALOS SEGÉDMUNKÁST FELVESZEK. Tel: 30/222-4228
* Gödöllői cég kereskedelmi részlegének fejlesztéséhez, munkatár-
sakat keres. A jelentkezés feltétele minimum középfokú végzettség,
jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, valamint infor-
matikai ismeretek (nyomdaipari terület, webfejlesztés). Jelentkezni
a (28) 415-050-es telefonszámon lehet.
* Újonnan épült irodaházunkba keresünk agilis munkatársakat iro-
dai munkára, napi 8 órában havi 150 E Ft-ért. Tel: 30/611-0569
* Gödöllőről és vonzáskörzetéből keresünk fiatal, megbízható
munkatársakat összetett irodai feladatok elvégzésére, napi 8
órában, havi 140 E Ft-ért. Tel: 30/528-2972
* Középkorú hölgy bármilyen munkát elvállalna. (Kertgondozás,
gyermekfelügyelet, nagytakarítás, idősek gondozása stb.)
Referenciával. Tel: 30/3595-690
* NON STOP BÜFÉBE GÖDÖLLŐN SÜRGŐSEN PULTOS LÁNYT
KERESÜNK. Tel: 20/5252-530
* Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) programokban jártas, jó
gépírási, szövegszerkesztési, valamint helyesírási képességekkel
rendelkező precíz és rendszerető titkárnőt keresek, akiben a nagy-
fokú önállóság megbízhatósággal párosul. Jelentkezés részletes
önéletrajzzal levélben Gödöllő pf.: 167 címen
* Az AeroKid Sport Dance Klub tanárok, óvónők, edzők jelen-
tkezését várja sport-tánc foglalkozások vezetéséhez, gyermekek
számára. A jelentkezők képzésen vehetnek részt, mely után
munkalehetőséget, csoportot biztosítunk. Táncklubok, egyesületek
jelentkezését is várjuk! 20-447-9342 aerokid@freemail.hu 
* BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT KERESÜNK, AZONNALI KEZDÉS! 3
műszak, 30-50 % műszakpótlék, túlóra díj: hétközi 80%, hétvégi
100%, céges járat. Érd: 30/3037-902, Dózsa Gy. út 69. fszt. 4.
* A GÖDÖLLŐI PALAZZO PIZZÉRIA pizza futárt keres Érd.: 20-
338-7225
* VIRÁGKÖTŐT keres gödöllői virágüzlet. Érd.: 70/4-519-502
* Számítógépes ismerettel rendelkező, nem dohányzó, női alkalma-
zottat keresünk zöldséges nagykereskedésünkbe eladói
munkakörbe. Tel: 30/3044-161
* BRÓKER iroda pályázatot hirdet 3 fő részére kiemelt referensi
munkakörbe. Kellemes munkakörülmények, magas fizetés várja a
kiválasztott jelentkezőket. Tel: 30/620-6454

INGATLAN
* Gödöllőn új ikerházi lakás I. osztályú kivitelben az egyetem
mögötti részen (Rónay György utcában) eladó. 1270 nm-es telken,
egyenként 123nm-es laktérrel, 4 szoba+nappali, étkező, konyha, 2
fürdőszoba, padlófűtéssel. Laktéren felül 20 nm-es garázs, 18nm-
es terasz. Kandalló lehetőség. Szocpol. felvehető. Iár: 29,5-
32,9MFt. Tel.: 30/9328-578.
* Cserkeszőlőtől, a gyógy- és strandfürdőtől 5 km-re,
Kunszentmárton központjában, 3 szobás - előszoba, veranda,
amerikai konyha, fürdőszoba - 150 m2-es családi ház eladó.
Vállalkozásnak vagy két családnak is alkalmas, bővíthető. Tel.:30-
442-7798.
* 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
* GÖDÖLLŐ LEGNÍVÓSABB, ZÖLDÖVEZETI RÉSZÉN,
ERDŐKAPCSOLATOS, ÖRÖKPANORÁMÁS, ÖSSZKÖZMŰVES 730
NM-ES SAROKTELEK, 35 NM-ES NYARALÓHÁZZAL, ÖSFÁKAL,
ASZFALTOZOTT ÚT MELLETT, BIZTONSÁGOS, CSENDES
KÖRNYEZETBEN A KÖRNYEZETÉRE ÍGÉNYES, KOMOLY
ÉRDEKLŐDŐKNEK ELADÓ. TOVÁBBI ELŐNYÖK: BUDAPESTTŐL 20
PERCRE,  AUTÓPÁLYÁTÓL, AUTÓBUSZ MEGÁLLÓTÓL 5 PERCRE.
Tel.: +3630/272-8137

* Panorámás telek eladó Gödöllőtől 5 km-re Domonyvölgyben, 820
m2. Érdeklődni lehet:  06-20/942-4062 tf-számon. 
* Isaszegen, horgásztó partján 800 m2-es bekerített, panorámás
TELEK eladó. Iár: 4,5 M. Gödöllő központjától 3 percre 63 m2-es,
erkélyes, 2,5 szobás ZÖLDÖVEZETI LAKÁS ELADÓ. Iár: 13,8 M. Tel:
20/269-2094
* Aszódon, a Szentkereszt utcában 550 m2-es, teljes közműves
telek eladó. Érd: 20/9517-380
* VÁSÁROLNÉK ÜRES TELKET GÖDÖLLŐN. Tel: 70/639-4565
* Gödöllőn, Határjáró utcában eladó 1066 m2-es, üdülőövezeti 3%-
ban beépíthető telek, kerítés, kút, villany van, fiatal gyümölcsfákkal
beültetve. Ára: 4,8 M. Tel: 30/9545-917, 30/9448-993
* Szadán (Szada és Gödöllő határán) gyönyörű panorámás, csendes
utcában építési telek (tulajdonostól) eladó. 3 db egymás melletti,
egyenként 400 nöles, külön helyrajzi számmal, közműves (gáz a
telek előtt), egyben vagy külön-külön is eladó. Tel. 20/536-3368
* Gödöllőn, Rögesben, TESCO mögött 3 db építési telek
11800Ft/m2 irányáron, kedvező fizetési feltételekkel eladó! Tel:
20/252-0252
* SZADÁN építési telek 5 Mft-ért ELADÓ! GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT OTP mellett 20-772-2428 SZADA ÉS
GÖDÖLLŐ legnagyobb telekválasztéka irodánkban!
www.godolloihaz.hu
* GÖDÖLLŐN magasföldszintes 61m2-es 2 és félszobás nagy erké-
lyes csendes parkra néző 2005-ben felújított lakás eladó. Mellette
garázs bérleti lehetőség átvállalható! Iár: 14,2MFt 20-7722428 
* GÖDÖLLŐN KERTVÁROS LEGSZEBB UTCÁJÁBAN CSALÁDI HÁZ
ELADÓ.Iár:20,9 M Ft GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT (20) 772-2429
www.godolloihaz.hu
* Veresegyházán újszerű 3 szoba+nappalis egyszintes családi ház
sűrgősen eladó.Iár:27,5MFt 20-772-2428
* GÖDÖLLŐN Kertvárosban két generációnak alkalmas téglaház
sürgősen eladó telekáron! Iár 13,9 MFt 20-7722428 GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT
* SZADÁN ÚJÉPÍTÉSŰ 110NM-ES CSALÁDI HÁZ ÉV VÉGI
ÁTADÁSSAL ELADÓ Iár 22,5 Mft  20-772-2428
* SZADÁN ÚJÉPÍTÉSŰ 110NM-es garázzsal összeépített Ikerház ÉV
VÉGI ÁTADÁSSAL ELADÓ Iár 19,5 Mft 20-772-2428 GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 
* SZENT ISTVÁN TÉREN csendes erkélyes 2 szobás lakás eladó! Iár:
11,9 Mft 20-7722429
* SÜRGŐSEN ELADÓ CSALÁDI HÁZ GÖDÖLLŐN.Iár 16,5Mft 20-
772-2428 
* ELADÓ 1,5 szobás TÉGLALAKÁS GÖDÖLLŐN a János utcában!
Konvektoros fűtés, alacsony közös költség.  Iár 10,3 Mft   20-772-
2428  GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT  
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

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

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

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

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

Lapzártánk:

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

-Építési telek 1098 m2 Gödöllőn a
Rögesben 12,9 MFt
-Blahán 1705 m2 telken 140 m2-es,
nappali + 4 szobás családi ház, masszív
szerkezetű, de felújítandó 19 MFt
-János u-ban első em. 2 szobás parket-
tás erkélyes lakás 12,9 MFt.
-Szt István téren 2 szobás erkélyes
felújított lakás 11,5 MFt.
-Szadán panorámás 825 m2 telken
80m2 családi ház 45m2 szuterénnel,
szép burkolatok, nívós beépített kony-
ha, extra fürdőszoba 28 MFt.
-Új építésű ikerház, nappali + 3 szobás,
488 m2 saját kerttel, garázzsal, emelt-
szintű szerkezetkészen 26,7 MFt.
-2363 m2 telken 98m2 családi ház
50m2 pince Zsámbokon 11,5 MFt.



* GÖDÖLLŐN 2000-BEN ÉPÜLT 3 SZOBA+NAPPALIS CSALÁDI HÁZ
1000-es telken eladó Iár22,5 Mft 20-772-2429   
* ELADÓ 1+2 FÉLSZOBÁS ERKÉLYES 64m2-es szép lakás
GÖDÖLLŐ központjában. Egyedi fűtésmérő Iár11,9 Mft 20-772-
2429
* SÜRGŐSEN ELADÓ JÁNOS UTCAI FELÚJÍTOTT panorámás 59nm-
es,jó beosztású lakás! Ár:11,3Mft 20-772-2428  
* FENYVESBEN ÚJÉPÍTÉSŰ 3 szoba+nappalis kulcsrakész igényes
kivitelezésű családi ház eladó Iár 33 Mft 20-7722429  
* GÖDÖLLÖN Újfenyvesben 2,5 szoba + nappalis ikerház eladó. Iár
26,9 Mft ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZAK NAGY VÁLASZTÉKBAN
IRODÁNKBAN! GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT  20-772-2429
* Gödöllőn Királytelepen,rendezett utcában 2 és félszobás családi
ház,530 nm-es telken sürgősen eladó.I.ár:13,5M Ft 20-772-2429  
* KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT,
LAKÁSOKAT, TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT az OTP mellett – SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-
772-2428 / 20-772-2429   www.godolloihaz.hu
* Eladó Gödöllő központjában, Kertvárosra néző, panorámás 3. em.
2,5 szobás igényesen átalakított panellakás. Kő és laminált burko-
lat, új nyílászárók, biztonsági bejárati ajtó, beépített konyhabútor,
IKEA fürdőszoba. Iá: 14,9 M. Érd: 20/2610313
* Sürgősen eladó 44 m2-es, 1,5 szobás, szép 5. em. lakásGödöllő
központjában, jó közlekedéssel. Frissen festett, jó állapotú (lift van).
Iá: 9,8 M. Érd: 20/527-1127
* Gödöllőn, Blahán, Lázár V. utcában 158 m2-es családi ház eladó
38,9 M-ért. (Borospince, öntözőrendszer, központi porszívó.) Lakást
v. kisebb házat beszámítok. T: 20/944-6755
* Veresegyház Ligetek részén csendes zsákutcában 1138 nm
összközműves építési telek eladó! i.ár: 10.9M Ft. Tel.: 06-30/228-
1060
* SÜRGŐS! Szadán eladó hangulatos, 140 nm-es 5 szobás igényes
családi ház 809 nm telken Extrákkal! AZONNAL KÖLTÖZHETŐ! i.ár:
29.9M Ft. Tel.: 06-30/228-1060
* Gödöllőn Antalhegyen eladó 150 nm 5 szobás 1056 nm
vadregényes telken családi ház. Borospince, duplagarázs, szauna!
AZONNAL KÖLTÖZHETŐ! i.ár: 37.9M Ft. Tel.: 06-30/228-1060
* Gödöllő, Csalogányban 2002-ben épült 2 szintes panorámás szép
családi ház dupla garázzsal 501 nm-es telken eladó! i.ár: 39.9M Ft.
Tel.: 06-30/228-1060
* AMBRUS Z. KÖZBEN 49 m2-es első emeleti lakás eladó. Iár: 13,5
M. Érd: 70/200-4046
* Domonyvölgyben eladó horgásztóhoz közel 60 m2-es (nappali +2
szoba) téglaépítésű, alápincézett nyaraló 900 m2-es kerttel. Villany,
víz, fúrt kút van. Iá: 6,3 M. Érd: Békési 30/954-9684
* PALOTAKERTEN, park felőli csendes házban, 1. emeleten, EGYÉNI
MÉRŐVEL ellátott, EGYEDI FŰTÉSŰ 64 m2-es, 2 szobás, erkélyes
lakás eladó. Igényesen felújított parkettás, járólapos, keleti fekvésű
lakás, alacsony rezsivel. Tel: 30/9664-702
* GARÁZS! a Kossuth-Remsey mélygarázsban 22 m2-es garázs 3,3
M-ért, a János utcában 22 m2-es garázs 3 M-ért eladó. Tel:
20/446-7727
* CSALÁDI HÁZAK ÉPÍTÉSE, TERVEZÉSE Tel: 70/639-4565
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában 62 m2-es, nappali + háló 3.
emeleti, erkélyes, felújított lakás, (laminált parketta, stb.) eladó. Iá:
13,3 M. Érd: 30/500-7028

* Gödöllő, Ambrus közben igényesen, teljesen felújított 2,5 szobás,
erkélyes, 2. emeleti lakás beépített konyhabútorral, konyhai
gépekkel, kábeltévé, riasztó, új hőszigetelt nyílászárók, redőnyök,
stb. eladó. Érd: 20/9517-380
* JÁSZAPÁTIBAN KOMFORTOS NYARALÓ ELADÓ. Iá: 2,7 M. Érd:
20/5517-194
* Eladó az Erzsébet körúton egy 3. emeleti 55 m2-es, 2 szobás, tel-
jesen felújított lakás. Iá: 12,8 M. Érd: 20/432-7267
* Sürgősen eladó Palotakerten 2 szobás 62 m2-es lakás 4.
emeleten, jó közlekedéssel. Iár: 11,4 M. Tel: 20/381-6226
* Gödöllőn téglaházban 54 m2-es lakás 12,5 M, 100 m2 családi ház
2300 m2 összközműves telken 22 M, Kerepesen 2 szintes szépen
felújított ház 23,5 M, Hévízgyörkön 2700 m2 zártkert 2,5 M-ért
eladó. HÁZ és VÁR BT. T: 28/430-890, 20/435-7387
* HÉVÍZGYÖRKÖN eladó 2 teljesen külön bejáratú lakást magába
foglaló 2001-ben épült családi ház, 700 m2-es 2 utcára nyíló
telekkel. Iá: 16,8 M. Tel: 30/3166-891
* Eladó ASZÓDON 80 m2-es összkomfortos családi ház, 300 nöl-es
telken, 55 m2 műhely 380V, 33m2 tároló, 3 szoba, terasz, gáz
cirkó, kábeltévé, fúrt kút, csatorna. Tel: 20/347-4447
* KERESEK Gödöllőn konvektoros fűtésű 1,5 - 2 szobás téglalakást.
Iá: 12 M. Tel: 30/262-6532 (este) vagy glakas@hotmail.com 
* Elcserélném Palota kerti két szobás lakásom és berekfürdői télen
is lakható üdülő házamat gödöllői kertes házra. Eladó üdülő telek a
Boncsok-dűlőben. Tel.: 30/2850-144.
* HÉVÍZGYÖRKÖN 3 szoba összkomfortos családi ház mellék-
épületekkel, medencével sürgősen eladó. Iár: 13,9 M. Tel. 20/495-9447
* Gödöllőn Szőlő utcában 69 m2-es 3. emeleti lakás eladó vagy
gödöllői ill. szadai házra cserélhető. Iá: 15,5 M. Érd: 20/9520-016
* Gödöllő, János utcában eladó 1+2 félszobás, 2. emeleti, egyedi
fűtéses téglalakás 11,9 M-ért! Tel: 30/385-5569
* IKLADON 720 m2-es telken 100 m2-es, 4 szobás, emeletes, kom-
fortos ház melléképülettel, pincével, ipari árammal eladó. Tel:
28/414-559 (este)
* Gödöllőn, a Szabadság téren (OTP fölött) eladó egy 44 m2-es 1,5
szoba –konyhás felújított lakás. Iá: 12,4 M Ft. Érd: 20/210-4725
* FÁCÁN soron eladó egy 80 m2-es felújított sorházi öröklakás. Iár:
26,5 MFt. Érd: 30/9338-064
* Gödöllőn, a Szt. János utcában 64,5 m2-es, 2,5 szobás (külön
bejáratú), erkélyes, egyedi cirkófűtéses, saját vízórás, alacsony
rezsijű TÉGLA lakás eladó. Iá: 14,5 M.Tel: 30/461-4308
* Gödöllőn, a Szt. János utcában 40 m2-es 2. emeleti téglaépítésű,
gázkonvektoros, egyedi vízórás, erkélyes, 1,5 szobás, alacsony
rezsijű lakás saját tárolóval eladó. Iár: 10,9 M. Tel: 30/405-2601
* Eladó János utcában 60nm-es felújított, erkélyes, konvektoros
lakás. Iár: 11,9MFt. Tel.: 20/937-1881.
* Domonyvölgyben belterületi, déli fekvésű, panorámás, 2300 nm-
es megosztható építési telek 80 nm-es felújítható házzal, pincével
eladó Tel: 28/421-619
* SÜRGŐS! Gödöllőn Kossuth utcában 54 nm-es kétszobás erkélyes
földszinti, 3 éve teljes körűen felújított lakás eladó! Iár: 13,1 M Tel.:
Tóth Andrea 06-30-415-7665 

* Szadán eladó egy 94 nm-es kis családi ház, igényes belső
kialakítással, amerikai konyhás, beépített tetőtér. Iár: 16,85 M Tel.:
Tóth Andrea 06-30-415-7665 
* Vácszentlászlón eladó egy 65 nm-es, 2006-ban épült, 3 szobás,
barátságos, jó elosztású családi ház 1443 nm-es telekkel. Iár: 15 M
Tel.: Tóth Andrea 06-30-415-7665 
* Sürgősen eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában egy 4. emeleti 62 nm-
es 1+2 félszobás jó állapotú lakás. Iár: 13,2M Tel.: Tóth Andrea 30-415-7665 
* Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában egy napfényes, 1 + 2 félszobás,
69 nm-es, 3. emeleti, részben felújított lakás. Iár: 15,9 M Tel.: Tóth
Andrea 06-30-415-7665 
* Sürgősen eladó Szadán, frekventált helyen egy 100 nm-es
részben felújított családi ház 1800 nm-es telken. Iár: 15,5 M Tel:
20/9530-191, 20/3120-227 
* Gödöllőn, FENYVESI RÉSZEN 2003-ban épült 90 m2-es IKERHÁZ-
FÉL ELADÓ. Iár: 27 M. Érd: 70/9450-883
* ELADÓ GÖDÖLLŐN a Köztársaság út végén, fő úttól kezdődő erdő
széléig tartó 30 m széles, 347 m hosszú 10500 m2 FÖLDTERÜLET.
Interspaartól 500 m-re. Iár: 10,5 M. Érd: 30/301-4765
* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben
csendes, nyugodt környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás.
Iár: 14 M. Tel.: 30/562-3475
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház mel-
léképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz,
csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a közpon-
thoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: 20/3135-816, 30/562-3475
* Gödöllőn, Királytelepen 410 m2-es telken 2004-es építésű, 140
m2 alapterületű családi ház eladó (Fszt: előtér, nappali, konyha –
étkező, kamra, fürdőszoba. Em: 3 szoba, fürdőszoba, előtér és
terasz, garázs.) Iár: 30,9 M. Érd.: 20/569-4319
* Gödöllőn, Kazinczy lakótelepen jó állapotban lévő 4 em. házban 1.
emeleti 64 m2-es lakás eladó! (Előszoba, konyha, WC, 2 szoba, erké-
ly, a lakáshoz pince, kisebb tároló is van. Iá: 12,7 M) Tel: 20/569-4319
* Gödöllőn a János utcában magasföldszinti, 60 nm-es felújított,
világos, kétszobás nagykonyhás lakás új konyhabútorral 2008.
júliusi kiköltözéssel vagy tovább bérléssel tulajdonostól eladó. Iár:
13,8MFt. Tel.: 20/599-5569, 20/317-4323
*Panorámás, 1200 nm-es telek Gödöllő Erdőszél utcában, 23 m-es utca-
fronttal, víz, gáz, villany bekötve, eladó. Ár: 10,5 mFt. Tel.: 20/964- 1386.
* Palotakerten 2. em-i 64 m2-es liftes, teljes körűen felújított lakás
eladó. Zárt folyosó, parketta, kőburkolat, beépített konyhabútor
gépekkel, gardrób, radiátor, hőszigetelt nyílászárók, parapet ajtók,
fürdőszoba. Iár: 13 M. Érd: 20/344-0499
* Gödöllőn eladó egy 140 m2-es 2002-ben igényesen épült két gen-
erációnak alkalmas ház 1000 m2-es telekkel. Tel.: 30/924-6807
* Budapest XXII. ker-ben eladó egy 54 m2-es 2 szoba összkomfor-
tos téglaépítésű társasházi lakás garázzsal, tárolóval, parkosított
udvarral. Rendkívül alacsony rezsi, jó közlekedés. Ház, lakás csere is
érdekel. Tel.: 30/924-6807.
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FELSŐSZINTŰ INGAT-
LANVAGYON ÉRTÉKELÉS,
TELJESKÖRŰ, DIJTALAN

HITELÜGYINTÉZÉS
RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*GÖDÖLLŐN, a Kossuth L. u. 1 sz.
alatt 33 nm-es, tetőtéri, egyedi
fűtésű, emeltszintű szerkezetkész
lakás, kocsibeállóval SÜRGŐSEN
eladó, (januári átadás). Iár: 11,5  mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kossuth L. utca
(központban) 54 nm-es, 2 szobás, erké-
lyes, földszinti, igényesen felújított
lakás SÜRGŐSEN eladó. Iár: 11,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kazinczy körúton 53
nm-es, két szobás, első emeleti, felújí-
tott, téglaépítésű, konvektoros lakás
SÜRGŐSEN eladó. Irányár: 11,9 mFt
LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*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 Kertvárosban 70 nm-es, 3 szobás
sorházi lakás 650 nm-es gondozott
kerttel, pincével, 40 nm-es mel-
léképülettel (vállalkozásra alkalmas)
eladó. Irányár: 25 mFt.
*A Szent János utcában 42 nm-es,
1,5 szobás, magasföldszinti, felújí-
tott, téglaépítésű,  konvektoros,
erkélyes lakás eladó. Iár: 11 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*Az Alvégen 3469 nm-es
gyönyörűen parkosított telken (a
telek végében halastó, patak) 260
nm-es 6 szobás, kétszintes lakóház
(pince, terasz) eladó. Vállalkozásra
kiválóan alkalmas! Irányár: 68 mFt.
*A Kertvárosban 548 nm-es telken 2
utcára nyíló 150 nm-es lakóház, műkö-
dő üzlethelyiségekkel eladó. Vállal-
kozásra kiválóan alkalmas! Iár: 29 mFt.
*A Királytelepen 630 nm-es telken, 3
szobás, 61 nm-es téglaház, garáz-
zsal eladó. Irányár: 13,5 mFt. 
*A Királytelepen, 1167 nm-es parkosí-
tott telken két családi ház: egy 100
nm-es, 3 szobás és egy 50 nm-es, 1
szobás eladó. Irányár: 29 mFt.
ÚJ LAKÁSOK A MÁRIABESNYŐ
LAKÓPARKBAN: 
* Hatlakásos társasházban (most
épülő) 51 nm-es, 2 szobás, teraszos,
földszinti lakás. Iá:16,4 mFt.

* Hatlakásos társasházban (most
épülő) 41 nm-es, 2 szobás, teras-
zos, földszinti lakás. Iá:13,3 mFt.

*Hatlakásos társasházban (most
épülő) 88 nm-es, 2 szoba, nappalis,
teraszos, tetőtéri lakás. Iá: 24,8 mFt.
*Társasházi lakásban földszinti, 32-
41 nm-ig önálló lakrészek, saját kis
kertre nyíló terasszal. Iá: 11 mFt-tól.
*Kétlakásos ikerházban, 723 nm-
es telken, kétszintes 95 nm-es,
nappali+ 2 szobás, étkezős,
teraszos lakás. Iá: 27 mFt.
*Kétlakásos társasházban, 669 nm-
es telken, 101nm-es, nappali+ 2
szobás, étkezős, teraszos tetőtéri,
lakás. Iá: 26, 1 mFt.
*Kétlakásos társasházban, 823 nm-es
telken, 105 nm-es, nappali+ 3 szobás,
teraszos, földszinti lakás. Iá: 34,9 mFt.
*Kétlakásos társasházban, 1092 nm-
es telken, 118 nm-es, nappali+ 1
szobás+2 fél szobás, teraszos,
garázsos, tetőtéri lakás. Iá: 37,5 mFt.
*Sorházban 130 nm-es, nappali +3
szobás, ebédlős, teraszos, garázsos,
kétszintes lakás. . Iá: 34,6 mFt.
*Sorházban 115 nm-es, nappali +3
szobás, ebédlős, teraszos, kétsz-
intes lakás.  Iá: 31 mFt.



* Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes csalá-
di ház két fürdőszobával, nagy terasszal, garázzsal, 1000 m2-es
telekkel, ásott kúttal, kiváló közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807
* Eladó vagy társasházi lakásra cserélhető 2 szobás, felújított 1071
m2-es parkosított telken lévő máriabesnyői családi ház. A ház alatt
20nm-es pince található, 36nm-es dupla garázs van hozzá építve.
Tömegközlekedés, bolt a közelben. Iár: 17,5 M. Érd: 70-335-4835.
* Gödöllőn a Gébics utcában (alvég) eladó egy 130nm-es családi
ház, 609nm telekkel. Kandalló, nagy nappali, 2 fürdőszoba. Tel.: 30-
284-4278. Iár: 24 M.
* Gödöllőn a János utcában délnyugati fekvésű, jó állapotú, két-
szobás, 2. emeleti, parkettás, konvektoros, vízórás lakás saját
tárolóval eladó. Iá: 11,4 M. Tel: 30/350-4346
* Gödöllő belvárosában tágas 4 szobás, erkélyes lakás sürgősen
eladó. Tel: 70/2780-583
* Gödöllőn a Damjanich utcában 2 szobás családi ház eladó. Idén
lett felújítva (ablakok, szigetelés, új tető) Iár: 22 M. Érd: 70/296-
0535 (15 h után), v. ficsorhaz.uw.hu 
* EGYSZOBÁS LAKÁS AZ AMBRUS Z. KÖZBEN ELADÓ. Tel:
20/9743-038
* Eladnám vagy elcserélném sürgősen Gödöllő, Béri Balogh Á. u.
11/2 szám alatt lévő 82 nm-es lakásomat. 3 szobás, nappalis, kon-
vektoros, parkettás, erkélyes, különálló garázs, kis udvar, tetőtér
beépíthető. Elcserélném második emeletig, másfél szobásra. Érd.:
28/416-599, 20/238-1393.
* Eladó tulajdonostól egy 30 m2-es felújított, tehermentes, 2.
emeleti téglaépítésű garzonlakás Gödöllőn. Külön víz, gáz, villanyórá-
val, központhoz közeli csendes helyen. Iár: 9,5 M. Tel: 20/801-3851
* Gödöllőn (Kossuth- Remsey sarkán) 2003-ban épült téglaépítésű, 1.
emeleti, cirkós, légkondicionált 94 m2-es amerikai konyhás, nappali +
2 szobás, 2 nagy +1 francia erkélyes, redőnyös, világos, igényesen
burkolt lakás, beépített konyhabútorral és gardróbbal eladó, április
végi költözéssel. Iár: 27,5 M. Tel: 30/401-7102, 30/525-9043
* Gödöllőn a Blahai részen, csendes környezetben KEDVEZŐ ÁRON
sürgősen eladó 1985-ben épült, 100 nm alapterületű, 3 szintes
családi ház, 1705 nm-es telekkel – esetleges átalakításhoz szük-
séges építési engedéllyel – Tel.: 06-20-919-4870
* Gödöllőn az Antalhegyen 1000 nm-es panorámás, parkosított
telken 2000-ben épült, 120 nm lakóterű, nappali + 3 x fél szobás, 2
fürdőszobás, kétszintes családi ház dupla gépkocsibeállóval. Iá: 35
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn a Haraszti részen 2 generáció részére is alkalmas kívül,
belül teljesen felújított színvonalas belső kialakítású, 180 nm
lakóterű, 6 szobás, 2 konyhás, 2 fürdőszobás kétszintes családi ház
2 garázzsal, műhellyel, tárolóval, 576 nm-es telekkel. Iá: 39,5 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn a Kertvárosban teljesen felújított, 100 nm alapterületű,
nappali + 2 szobás családi ház 740 nm-es telekkel. Iá: 27,5 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn 2006-ban épült, 136 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás
kétszintes ikerház-fél garázzsal, 300 nm-es saját telekrésszel. Iá:
25,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn a Kertváros egyik legkeresettebb utcájában 100 nm-es,
2 + fél szobás családi ház 1000 nm-es, ősfás telekkel. Iá: 32 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn a Kertvárosban 1224 nm-es telken, 96 nm alapterületű,
nappali + 3 szobás, belül teljesen felújított családi ház, egy külön
bejáratú, 1 szobás lakóépülettel, pincével, 2 garázzsal. Iá: 31,9 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn 1999-ben teljesen felújított, klímával és riasztóval fel-
szerelt, félig alápincézett 3 szobás családi ház 2 terasszal, pincév-
el, különálló szerelőaknás garázzsal, 1296 nm-es gyümölcsös és
parkosított telekkel. Iá: 33 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn a Blahai dombon ikerház építésére is alkalmas, 2400
nm-es, összközműves belterülei építési telek eladó. Iá: 16,9 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn (Palotakerten) III. emeleti, 60 nm-es, 2 szobás erkélyes
lakás. Iá: 10,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn az Egyetemnél eladó földszinti, 42 nm-es, 2 szobássá
átalakított és felújított egyedi fűtésű, téglaépítésű lakás saját
pincével. Iá: 10,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Blahai részen 80 nm alapterületű, nappali + 2 szobás
ÚJ ÉPÍTÉSŰ ikerházi lakások garázzsal, egyenként 400 nm-es
panorámás telekrésszel 2008. évi átadással leköthetők. Iá: 27 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870
* Zsámbokon 70 nm alapterületű, 3 szobás, kívül-belül teljesen felújí-
tott, nagyon jó állapotban lévő családi ház alápincézett melléképület-
tel, műhellyel, 1080 nm-es telekkel.. Iá: 15,7 mFt. Tel: 28/411-086
* Szadán 860 nm-es telken eladó új építésű, 100 nm lakóterű, nap-
pali + 3 szobás, 2 fürdőszobás tetőteres családi ház garázzsal, nagy
terasszal Iá: 22,5 mFt. (Szoc.pol felvehető). FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Kerepesen a sportpálya közelében családi házas csendes
környezetben eladó 677 nm-es belterületi építési telek, rajta egy
110 nm alapterületű egyszintes családi ház kész alapjával (érvényes
építési engedéllyel, tervrajzzal). Iá: 7,9 mFt. Érd.: 70/3225-239
* Gödöllőn a Blahai részen 2 lakásos társasház építésére is alka-
lmas, 1986 nm-es, belterületi építési telek eladó. Víz bevezetve, vil-
lany, gáz, csatorna a telek előtt. Érd:20/9194-870
* Gödöllőn az Irtványosban eladó egy 1014 nm és egy 1036 nm-es
szántó egyenként 700.000,-Ft-os irányáron. Tel. 20-919-4870

ALBÉRLET
* Gödöllőn a Kertvárosban KIADÓ 140 nm-es, új építésű, nappali + 3
szobás, színvonalas külső és belső kialakítású kétszintes ikerház-fél
garázzsal (+ mosókonyha, gardrób, konyhai gépesítés, klíma,
Internet), parkosított telekkel, díszkerttel. Érd: 06-20/9194-870
* Gödöllőn a központban KIADÓ téglaépítésű, egyedi fűtésű, 69 nm-
es, 3 szobás felújított erkélyes lakás. Tel: 20/919-4870
* Gödöllőn a Szőlő utcában 2 szobás félig bútorozott lakás
hosszútávra kiadó. Tel. 30/3822-498
* Családi ház kiadó az egyetem mellett. 90 m2, 2 háló, nappali,
amerikai konyha, fürdő, kert, kocsibeállási lehetőség. Részben
bútorozott. 90 E +rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel: 20/444-0371,
20/391-2778
* Gödöllőn az Isaszegi úton kiadó 2 szobás házrész október végétől
havi 50 E Ft-ért. Érd: 30/373-5830
* Fiatal párnak vagy egyedülállónak sürgősen kiadó külön bejáratú
garzonlakás családi házban. 65 E Ft (rezsivel együtt) + 1 havi kaució.
Tel: 30/651-2010
* 45.000 Ft-ért szépen felújított 3 és fél szobás családi ház kerttel,
Gödöllőtől 12 percre, Valkón albérletbe kiadó. Érd: 30/697-3609,
30/458-4003
* Kiadó azonnal beköltözhető palotakerti 2 szobás lakás egyetemhez
közel 45 E Ft/hó + rezsiért. Tel: 20/381-6226
* Palotakerti albérletbe 2 fő lakótársat KERESEK. Érd: este 6 h után
30/604-9135
* Szoba kiadó olcsón 1 férfi részére. Tel: 30/555-6794
* 2 szobás, gázkonvektoros lakás kiadó. Bérleti Díj +rezsi +2 havi
kaució. Tel: 30/943-2673 17 óra után.
* Gödöllő központjában 2,5 szobás lakás november 16.-tól bútoro-
zottan kiadó. Feltételek: 55 E Ft/hó bérleti díj, 110 E kaució, rezsi
költségek. Tel: 20/911-5451, 20/543-1199
* Gödöllőn, János utcában 2 szobás, szép állapotú, teljesen felsz-
erelt, konvektoros fűtésű, 3. emeleti lakás kiadó. Érd: 30/6858-916,
ojanos@mailbox.hu 
* Első emeleti gázkonvektoros garzonlakás kiadó a Szt. János utca
elején. Havi 35 E + rezsi. Tel: 28/416-494
* Tetőtéri, panorámás, összkomfortos albérlet kiadó. Rezsivel együtt
75 E Ft/hó. 1 havi kaució szükséges. Tel: 30/9746-356
* SZOBA KONYHA FÜRDŐSZOBÁVAL KIADÓ. Tel: 20/554-7905
* Egyetemtől 300 m-re 3 szobás lakás kiadó. Gázkonvektoros
fűtésű. Érd: 30/250-4696
* Gödöllőn, Palotakerten 2 szobás felújított lakás hosszútávra kiadó!
Tel: 30/222-5274
* Kiadó a János utcában 2 szobás, konvektoros, 4. emeleti lakás.
Alacsony rezsi. 52 E + rezsi + 2 havi kaució. Tel: 70/517-1370
* Albérlet kiadó a Szt. János utcában. Azonnal költözhető: 40 E
+rezsi + 1 havi kaució. Tel: 70/3364-387
* Isaszegen 68 m2 összkomfortos családi ház kiadó! Bútorozatlanul.
Tel: 20/375-8687
* Lakás egyetemistáknak, munkásoknak, családnak min.4 főtől
kiadó. Tel: 30/743-5265

Kereskedelmi hirdetés felvétele: 70/3-81769-4-es telefonon.
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* 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
* Kiadó csendes helyen, központhoz közel 3 lakásos kertes családi
házban teljesen felújított 60 m2-s lakás kocsibeállási lehetőséggel.
2 havi kaució szükséges. Ár: 60 E Tel: 20/915-4263
* Gödöllő központjában 2 szobás, 1 emeleti, téglaépítésű, konvek-
toros, alacsony rezsijű lakás házaspárnak v. diáklányoknak kiadó.
(MÁV, HÉV, busz közel) Tel: 70/383-2668
* Gödöllő városközpontban 75 m2-es földszinti lakás jó parkolással
iroda vagy lakás céljára kiadó, ugyanott új 90 m2-es légkondicionált
erkélyes alacsony rezsijű lakás igényesnek kiadó. Tel: 30/9617-621
* Lakótársat keres értelmiségi fiatalember 2 szobás, összkomfor-
tos 62 m2-es gödöllői bérleménybe november 10-től. Tel. 20/663-
7403, 20/254-5552
* Kiadó 44 m2-es 1,5 szobás 5. emeleti frissen festett lakás (lift
van) Gödöllő központjában, HÉV, busz 2 perc. Fiatal párnak, diákok-
nak ideális 45 E +rezsi. Érd: 20/3688-706
* Gödöllőn, centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes családi
házban, külön bejáratú 50 m2-es, összkomfortos bútorozott lakás
kiadó (kábel Tv +Internet). Tel: 06-20-914-2007
* Gödöllő központjában, kétliftes házban 44 m2-es, 1,5 szobás,
panorámás lakás külön vízórákkal (50 E Ft/hó +rezsi) kiadó. 2 havi
kaució szükséges. Tel: 20/432-3889
* Gödöllő belvárosában (Kossuth u.) 1 szobás első emeleti lakás
hosszútávra kiadó. Tel: 28/430-696 (este)
* Gödöllő központjában 2,5 szobás igényesen berendezett, gázkon-
vektoros, kábeltévés, egyedi vízórás, nagy erkélyes, redőnyös, par-
kettás, biztonsági záras lakás csendes környezetben kiadó. Tel:
28/412-463
* Dózsa Gy. úton 3 szobás, berendezett első emeleti lakás
hosszútávra kiadó 08.20.-tól. Egyedi fűtésű, 2 hónap kaució szük-
séges. Tel.: 70/283-1187, 70/520-6562.

KIADÓ

* Garázs beállóhely kiadó Gödöllőn a Szőlő utcában. Érdeklődni
lehet:  06-20/942-4062 tf-számon.
* Iskolák, tanfolyamok, továbbképzések, bemutatók részére kiadó
légkondicionált terem 100 fős befogadó képességgel. Hideg, meleg
étkeztetés megoldott.Tel:20 246 9684.
* KÁVÉZÓ TEÁZÓ ÁTADÓ berendezéssel, árukészlettel családi okok
miatt Gödöllőn, Kossuth L. utcában. Tel: 30/2676-966
* Gödöllő központjában (Gábor Á. u. 1.) 31 m2-es emeleti helyiség
irodának, üzletnek kiadó. Tel: 30/448-3750
* Ház alatti garázs kiadó a Szt. János u. Szőlő u. felőli részén.
Raktárnak is alkalmas. Tel: 28/412-828
* Garázs kiadó kertes háznál. Tel: 28/418-204
* Gödöllőn 20 m2-es üzlet bérbeadó v. eladó forgalmas üzletsoron.
Tel: 20/532-7275
* Gödöllő Kossuth L. utcában 24 m2-es üzlethelyiség kiadó. Ár: 40
E Ft. Tel: 20/3238-106

SZOLGÁLTATÁS

* Esküvők, rendezvények, családi összejövetelek, osztály
találkozók teljeskörű catering lebonyolítását vállaljuk ked-
vező árakkal, magas minőségben,  120 fős légkondícionált
helyiségünkben vagy a kiválasztott helyen. Próbáljon ki
minket, első alkalommal 15%-os kedvezményt adunk
árainkból. TeliTál. Telefon: 20 246 9684.

* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Kérésére
értékeit becsomagoljuk. Tel. 30/9134-599. Hétvégén és ünnep-
napokon is. 
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés
0-24-ig, 2 órán belül. Tel.: 30/300-6200. www.hutogepszereles.hu 
* Gyorszolgálat! 0-24-ig duguláselhárítás vomával, korszerű gép-
parkkal. Csatornakamerázás. Víz-gáz-fűtésszerelés. Tel.: 70/247-
9072. www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu 
* Gázkészülék gyorsszervíz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervíze 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622.
www.csoszereles.hu 
* GÁZFELCSER! Kazánok, cirkók, vízmelegítők, konvektorok szezon
előtti karbantartása, javítása garanciával. -5°C alatt fűtőkészülék
javítás 2 órán belül. Tel.: 20/478-4285.
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi
mérés jegyzőkönyvvel. Tel.: 70/241-8999.
* Vízvezetékszerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása,
talajcsapok cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel.: 70/613-5662.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS belföldi, nemzetközi fuvarozás,
csomagolás, zongora-, gépszállítás, bútorszerelés, lomtalanítás,
vámügyintézés. Bármit bármikor bárhová! Tel.: 30/9243-216,
28/418-203. a10trans@hotmail.com.
* CSALÁDI HÁZAK ÉPÍTÉSE, TERVEZÉSE Tel: 70/639-4565
* GARANCIÁVAL vállaljuk családi házak teljes körű kivitelezését,
lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, festés, gip-
szkartonozás, dryvitolás). Ingyenes felméréssel. Hívjon bizalommal.
Tel: 30/315-6483
* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi házkörüli
munkát vállal. Kertépítés, földmunka, lakatos munka, bármilyen
kerítés-készítés, javítás, festés. Szennyvíz bekötés, csapadék víz
elvezetés, lambériázás, parkettázás. Kőműves munkák, tetőjavítás,
fakivágás. 30/402-7276
* Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos
tűzhely, takarítógép, szárítógép stb. javítása! Hívjon bizalommal!
Tel:20/886-2397
* Kassó Tévé – Video Szerviz VIDEÓK, HIFITORNYOK,
SZÍNESTÉVÉK, MAGNÓK, KAMERÁK, CDJÁTSZÓK javítása garanciá-
val. Gd, Kossuth L. u. 17. Nyitva: H-P: 9-17.Tel: 20/383-0949
* TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT: DIPLOMÁS TERMÉSZETGYÓGYÁSZ a
legkorszerűbb módszerekkel –minden betegcsoportra kiterjedően-
segít az Ön egészségügyi problémáinak megoldásában. Forduljon
hozzám bizalommal! Tel: 20/411-5887
* Gyógy-lábápolás nyugdíjasoknak nagyon kedvező áron, már
900Ft-tól is. Vastaggombás, benőtt köröm, tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés szakszerű kezelése, ápolása. Tel.: 20/532-7275.
* SZEMÉLYI EDZŐ! Gödöllőn és környékén. Teljes körű szolgáltatás,
táplálkozási tanáccsal! Fogyjon természetesen és tartósan! Tel:
20/515-5634
* GYÓGYPEDIKŰR magas szakmai színvonalon háznál is.
Bejelentkezés: 70/232-3424
* Hajvágás azonnal! Szeretettel várom kedves vendégeimet a
Szilágyi E. u. 21. sz. alatti üzletben. Férfi hajvágás: 900 Ft. Női
hajvágás: 1700 Ft. Gyermek hajvágás: 600 Ft. Bejelentkezés nélkül
is! Tel: 70/280-2276
* Gyógymasszázs, shiacu (japán), Sakjamuni Buddha (Tibeti) mód-
szerek. Az öngyógyító folyamatok felerősítése acupresszúrás
kezeléssel az egész test felületén a meridiánpontok masszírozásá-
val. Időtartam kb 50 perc. Tel.: 70/701-9510
* Újra indítom masszírozásomat, hagyományos mellett: lávaköves,
lomi-lomi, csoki, fogyasztó, vákuumos masszírozással. Várom az ön
hívását! Tel: 28/418-005, 30/502-4148 Jupál
* Gyesen lévő anyukaként idősek látogatását, segítését (2 éves
kislányom kíséretével vagy nélküle) vállalom. Tel.: (30) 489-4940
* Gödöllőn is elérhető biorezonanciával történő gyógyítás MCC
készülékkel. A kezelés gyógyszer, fájdalom és mellékhatás-mentes.
Alkalmazható izületi bántalmaknál, belgyógyászati problémáknál.
Bejelentkezés: 30/215-2560
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* 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.
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyep-
szellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel.: 30/528-7777, 30/20-200-45, 
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi
kárpitos bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: 28/486-
029, 70/384-8711
* KÖLTÖZTETÉS! Ha Ön költözne, kérem, hívjon, mi mindenben
segítjük! Köszönjük. Tel: 20/411-7473
* 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 középvállalkozá-
soknak. Internetes adóbevallások készítése. Tel.: 28/407-122.
* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
* REDŐNY-, RELUXA-JAVÍTÁS, GURTNI-CSERE. KÖNYVET,
KÉPREGÉNYT, DVD FILMET, CD-t VESZEK. Károlyi Péter. Tel.:
20/368-5888.
* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL VÁLLALUNK SZOBAFESTÉST-
MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, VÍZ- GÁZ- FŰTÉSSZERELÉST,
KŐMŰVES MUNKÁKAT, HIDEG ÉS MELEG BURKOLÁST, ASZTA-
LOS ÉS ÁCS MUNKÁKAT. ÁRAJÁNLAT INGYENES. ÉPÍTŐIPARI
GENERÁL KIVITELEZÉS. TEL.: 28/415-581, 20/9361-233.
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok,
szép munka! Tel.: 70/505-1177.
* Könyvelés, adó és pénzügyi tanácsadás - napra kész informá-
ciók, internetes ügyintézés. Tel: (30) 280-2749, 28/432-953.

OKTATÁS
* Több éves tapasztalatra támaszkodva közép és emelt szintű
érettségire való felkészítést vállalok történelemből, földrajzból
és matematikából. Érd: 20/482-9558
* TAI CHI oktatás Gödöllőn kezdőknek és haladóknak. Érd:
20/544-8021, Bálint Krisztina
* MATEMATIKA korrepetálást, érettségire való felkészítést
vállal „óvodától egyetemig”, okleveles középiskolai tanár. Tel:
28/419-470 este, 20/380-2268 délután.
* BIZTONSÁGI ŐR TANFOLYAM indul Gödöllőn a Műv. Házban
2007. NOVEMBER 11-én 15 órakor. Munkalehetőséggel!
Magyarné: 30/466-0041, 30-221-4523
* Angol nyelvtanítást, nyelvvizsgára való felkészítést vállalok.
Gyerekeknek is. Nagy Ildikó: 30/376-8928
* Vállalom alsó tagozatos illetve 5-6. osztályos gyermeke
matematika korrepetálását! Tel.: 30 914-6182
* Telc/ Goethe német nyelvvizsga előkészítő tanfolyam indul
szombatonként november 10.-től a tavaszi vizsgaidőpontokra;
információ, szintfelmérő, jelentkezés nemetnyelvok-
tatas@gmail.com Tel: 30/4877-396

* Tanítói végzettséggel általános iskolai korrepetálást vállalok.
Dyslexiások fejlesztésében is segíthetek. Tel.: (30) 489-4940
* TOP-TAN: Új: egyetemistáknak: Zöld Út. Felnőtteknek:
beszédkészség-fejlesztő tanfolyam középfokon novembertől:
Péntek: 9.00-11.15-ig. Bekapcsolódási lehetőség már működö
csoportokba, felzárkóztatással. További érdeklődés:
www.toptan.hu, info@toptan.hu, 28-423-744, 30-224-75-63.
* TOP-TAN: Magán tanulószoba 5-10 osztályosoknak, kor-
repetálás matematika, fizika, kémia, magyar tantárgyakból.
Érd: 28-423-744, 30-908-4130.

TÁRSKERESŐ
* Nyugdíj előtt álló hazafi Németországból. 172 cm, sportos
testalkatú, szerény, nem dohányzó, józan életű asztalos.
Hasonló 50-60 éves (özvegy)asszony ismeretségét keresi élet-
társ céljából. Minden fényképes levélre válaszolok. Címem:
Hargitai Béla, 01877. Bischofswerda Maximilian-Kolbe str. 10.
Németország.
* „ÉVA” Társközvetítése! Keresek „megalapozott jövővel” 28 éves
fiúnak komoly kapcsolatra hasonló gondolkodású lányt: 172/72/28;
30 éves lánynak intelligens fiút: 178/80/30. 30/228-4096
* Szeretettel várom azoknak az érdeklődését, akik segítségemmel
komoly kapcsolatra vágynak. Minden korosztálynak bizalmat és dis-
zkréciót biztosítok. 20/967-4009, 70/546-2484, 30/228-4096
* 57 éves 165/69 kg ápolt, fiatalos nő komoly kapcsolat
reményében szeretne megismerkedni korban hozzá illő férfiv-
el. Tel: 20/554-7022
* Társam keresem 50-es, nem dohányzó, nem italozó férfi
személyében, aki családi házába fogadna egy középkorú özve-
gy nőt főiskolás lányával. Tel: 20/223-4743

ADÁS~VÉTEL
* Jó minőségű, bontott gázkonvektorok, TŰZIFA eladó. Tel.
20/933-2081, 20/9611-688
* BŐR + TÖLGYFA 3+1+1 íves, sötétbarna, holland ülőgarnitúra iár:
89 E Ft és antik fotel párban iár: 49 E/ 2db eladó. Tel: 20/4377-660
* Eladó gurulós, összecsukható beltéri ping-pong asztal
15.000, Lőrinc L. László kötetek 1000/db. Tel: 30/455-6364
* Kifogástalan állapotú baba bútor eladó. Megtekinthető
www.brendon.hu oldalon. Fantázia neve: „Brendon montreál”.
Ár: eredeti 50%-a azaz 145 E Ft. Tel: 30/996-6665
* Eladó szobakerékpár (7E), fekvőpad (4 E), 13 fokú fém létra
(5 E Ft). Tel: 70/340-5372
* 2 db kisebb méretű fekete színű szekrény eladó, alig
használt. Tel: 70/315-9615
* Julius Kreutzbach márkájú, félangol, mechanikás,
kereszthúros hangversenyzongorámat elcserélném egy
pianínóra. Eladó egy 20-as években készült nagyméretű tálaló.
Ár megegyezés szerint. Tel: 70 6198285
* 3+2+1 ülőgarnitúra, szőnyegek, íróasztal, csillár eladó.
20/9455-583
* Elliptikus szobabicikli eladó 22.000 Ft-ért. Tel: 70/278-0583
* Katolikus temetőben, Kripta soron antik kripta felépítmén-
nyel üresen átadó. Tel: 70/508-8727
* Nagyméretű SZOBANÖVÉNYEK helyhiány miatt eladók. Érd:
20/463-3758
* Új cserépkályha csempe 159 E-ért eladó samott és ajtó
nélkül. Barna, Erdélyből hozott. Tel: 20/9446-755

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál, full + bőr.
Tel.: 20/363-97-10.
* FORD Tranzit 9 személyes kisbusz friss vizsgával eladó. TRA-
BANT 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.

ÁLLAT
* Elutazna, de a kutya itthon marad? Kertes házban,
kutyák között ő is lehet Gödöllőn. Szukák és ivarta-
lanított kanok jöhetnek! Nincs kennel vagy megkötés.
Érd: 28/412-045
* Eladó Bichone Havanese krémszínű 3 hónapos kan
kiskutyák oltással, törzskönyv nélkül azonnal elvi-
hetők. Ár: 30 E. Tel: 28/403-586, 20/413-2243
* Beagle kiskutyák oltva, féregtelenítve eladók. Érd:
70/553-2276
* Választáskori vadászgörények olcsón eladók. Tel.:
(30) 318-7255

EGYÉB
* KOSÁRLABDÁZÁST szervezünk anyukák részére
péntekenként 17:30-tól a Madách I. Szakközépisk.
tornatermében. Minden mozogni és játszani vágyó
anyukát szeretettel várunk korra és alkatra való tek-
intet nélkül! Érd: Gyulai Ildikó 20/4946-827 v.
28/421-677
* Vásároljon HAMISÍTATLAN magyar mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, selyemfű méz, akác-
hársméz 1050 Ft/kg + üveg. Napraforgó, repceméz
850 Ft/kg +üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Szabó György
méhészmester. Gödöllő, Lovas u. 3. Tel.:28/417-913
* Mézakció Gödöllőn! Export minőségű akácméz 850
Ft/kg, vegyes 600 Ft/kg, hárs-, selyemfű méz 700
Ft/kg áron. 3, 15 kg-os kiszerelésben eladó. Tel.:
28/511-736.

14 Gödöllői Szolgálat 2007. november 1.Hirdetés



Gödöllői Szolgálat 15 2007. november 1. Sport

Azt szokták mondani, a sikerte-
len főpróbát csak egy remek elő-
adás követheti. Nos, ez rá is fér
városunk futsal csapatára, a Me-
gatherm-Gödöllőre, akik az előző
hét péntekjén felkészülési mér-
kőzést játszottak hazai környe-
zetben az NB II-ben vitézkedő
Kecskeméti TE-Cucu FC ellen és
szenvedtek 8–4-es vereséget.

Az első játékrészben még jól játszott a
Gödöllő (2–1-re vezettünk), de a folyta-
tásra egy kicsit szétesett a játéka váro-
sunk teremlabdarúgó csapatának, így
nem meglepő, hogy a remekül kontrázó
Kecskemét megérdemelten nyerte a ta-
lálkozót. A főpróbát tehát elbukta csapa-
tunk, de az előadás reméljük jól fog si-

kerülni.
Az NB I-es teremlabdarúgó bajnok-

ság szűk egy hónapos szünet után, no-
vember 2-án a 6. fordulóval folytatódik.
A Megatherm-Gödöllő hazai pályán fo-
gadja majd a nyáron első osztályba fel-
jutott Euro Mobil Trans Győr gárdáját.
A mérkőzés 19 órakor kezdődik az
egyetemi sportcsarnokban.
Felkészülési mérkőzés
Megatherm-Gödöllő – Kecskeméti TE-
Cucu FC 4–8 (2–1)
Gólszerők: Takó Csaba (2), Berkes Lás-
zló, öngól
Következik: 
NB I., 6. forduló: november 2., péntek
19 óra Megatherm-Gödöllő – Euro Mo-
bil Trans Győr

-tt-

Hazai pályán fogadta következő
ellenfelét a Gödöllői SK a megyei
I. osztályú bajnokság 11. játék-
napján. A Tárnok elleni derbin ki-
lenc gól (4–5) és vendégsiker
született, így nem sikerült a pont-
szerzés a Gödöllőnek.

A kilátogató hazai szurkolók joggal vár-
hatták, hogy az Őrbottyánban remek já-
tékkal aratott siker után ismét győzelem-
mel örvendezteti meg a gödöllői csapat
őket és a győztes csapaton, ne változtass
elv majdnem be is jött Nagy Dániel ed-
zőnek. Az első percekben ugyan még
nagy helyzetben hibáztak mieink, de
Pádár László remek lövését követően a
10. percben előnyhöz jutottunk. A kö-
vetkező bő kilenc percet viszont mintha
Alfred Hitchcock rendezte volna. Ebben
az időszakban háromszor jutott el a
GSK kapujáig a vendégcsapat és gyer-
meteg védelmi hibákat követően mind-
háromszor eredményes tudott lenni
(1–3). Bő 10 perccel később Bánki Edö-
mér találata ismét visszahozta a gödöllői
reményeket, de egy kontratámadást kö-
vetően újra kettővel vezetett a Tárnok
(2–4). Ugyan próbálkoztak játékosaink,
de nem sikerült közelebb kerülni ellen-
felünkhöz, így az eredmény már nem
változott a szünetig.

A folytatásban a GSK vette át az irányí-
tást, de ismét egy buta védelmi hiba és
máris 5–2-re vezettek a tárnokiak. Sokat
mondó adat, hogy a vendégek az eddig
lejátszott tíz meccsükön mindössze 11-
szer voltak eredményesek, most viszont
már 5-ször találtak a kapunkba. Hege-
dűs Csabáék mindent egy lapra feltéve
végigtámadták a hátralévő bő 30 percet,
de csak az eredmény kozmetikázása si-
került, ugyanis a rengeteg lehetőség kö-
zül csak kettőt tudtak gólra váltani. A
végeredmény 5–4 a Tárnok javára, így a
mindvégig lelkesen szurkoló tárnoki ult-
rák örülhettek, míg a mieink ismét bosz-
szankodhattak, ugyanis egy nyerhető
meccset veszítettek el. A Gödöllő to-
vábbra is a 13. helyen áll. 
Az ifjúsági gárda könnyed játékkal ara-
tott magabiztos, 8–0-s győzelmet és a 2.

helyet foglalja el a bajnoki tabellán.
Pest megyei I. osztály, 11. forduló
Gödöllői SK – Tárnok 4–5 (2–4)
Gólszerzők: Pádár L., Bánki E., He-
gedűs Cs., öngól. Ifi: Gödöllői SK –
Tárnok 8–0 gólszer-zők: Száraz Sz. (3),
Kecskés G. (2), Kiglics G., Braun T., 
Szabó D.
További gödöllői eredmények:
Tartalék bajnokság, északi csoport: 9.
forduló: Gödöllői SK II. – Délegyháza
II. 1–2
Megyei III. osztály: 9. forduló: GEAC –
Iklad 4–4; 10. forduló: Püspökszilágy –
GEAC 0–3
Következik: Nov. 3., 13.30. (ifi: 11.30):
Tápiószecső – Gödöllői SK; Nov. 4.,
13.30.: GSK II. – Maglód II. (Táncsics
M. u. sporttelep); Nov. 4., 13.30.:
GEAC – Sződ -lt-

Az elmúlt hétvégén, október 27-
én a horvát fővárosban, a Mla-
dost Zágráb csapatánál vendég-
szerepelt a TEVA-GRC együttese
a Közép-európai Liga 6. for-
dulójában és nyert simán 3–0-ra.

Minden bizonnyal úgy utaztak el a mér-
kőzés helyszínére a mieink, hogy jó len-
ne az október 22-én hazai pályán elért,
Klagenfurt elleni jó játékot és a győzel-
met folytatni Zágrábban is. A találkozót
– nem csak az osztrák csapat legyőzése
miatt – esélyesként várták a gödöllői lá-
nyok, hiszen a házigazdák még nem
tudtak meccset nyerni a Ligában. Ennek
megfelelően nem elbizakodottan, de
kellő önbizalommal léptek pályára mi-
eink az igen fiatal, mindössze 18 éves át-
lagéletkorú ellenfelük ellen. Az első
szettben aztán majdnem megtréfálták
Bajáriné Pesti Anikóékat a horvátok, de

a nagyobb rutinnal rendelkező lányaink
hozni tudták a lélektanilag nagyon fon-
tos első szettet.  A folytatás már lazábbra
sikeredett és a következő két szettet
könnyedén hozta a TEVA hatos, így
magabiztos győzelmet aratott Hollósy
László csapata, ezzel megszerezve első
győzelmét idegenben a nemzetközi
porondon.

Visszakanyarodva a TEVA-GRC ki-
válóságára, Bajárinéra remek eredmény,
hogy a statisztikai adatok alapján az ed-
dig lejátszott mérkőzések után a szlovén
Novo Mesto játékosa, Jana Vernig mö-
gött (115 pont 5 meccs alatt) ő érte el a
második legtöbb pontot, 95-öt a baj-
nokságban. További három gödöllői is
helyet követel magának a top 10-ben
(Karolina Bendarova 6., Szívós Márta
7., míg Vargáné Rácz Márta a 8.) ami
azt jelenti, hogy a gödöllői hölgyek re-
mekül teljesítenek.

A következő, 7. játéknapon a mieink 
szabadnaposak lesznek. A Közép-euró-
pai Ligában legközelebb, december 8-
án Rijekában vendégszerepelnek majd a
lányok, de mivel a horvát csapat ebben
az időpontban a horvát kupadöntőben
érdekelt, minden bizonnyal más időpon-
tot kell majd nézni. Természetesen csak
a Ligában pihennek mieink, így a nem-
zetközi porondon november 24-én lát-
hatják újra a gödöllői szurkolók Gud-
mann Csilláékat, amikor is a Challenge-
kupában mérik össze erejüket a hölgyek
a svájci VC Kanti Schaffhausen együtte-
sével. A meccs 16 órakor kezdődik majd
az egyetemi sportcsarnokban.
Közép-európai Liga, 6. forduló
Mladost Zágráb – TEVA-GRC 0–3 (27,
18, 16)
A másik magyar érdekeltségű mérkő-
zésen: Sparkasse Klagenfurt - Betonút-
NRK Nyíregyháza 2–3
Következik:
november 3., 11 óra TEVA-GRC junior
– Szabóker Agria RC

-tl-

Az NB II. déli csoportjában szerep-
lő Gödöllői KC női együttese egy
izgalmas mérkőzésen, hátrány-
ból fordítva aratott egy gólos győ-
zelmet hazai pályán a Sziget-
szentmiklós ellen, ezzel megsze-
rezte első győzelmét a bajnok-
ságban a csapat és a bajnoki ta-
bella utolsó előtti, 11. helyét fog-
lalják el jelenleg a hölgyek.

A férfiaknál a Szuper csoportban szerep-
lő és a bajnokságot vezető GKC maga-
biztosan tartotta itthon a kettő bajnoki
pontot a Budakalászi SC II. ellenében,
míg a megyei I. osztályban a 3. helyen
álló GKC II. 10 gólos vereséget szenve-
dett a Gyömrőtől hazai környezetben.
Bajnoki eredmények:
Nők, NB II déli csoport, 6. forduló:
Gödöllői KC– Szigetszentmiklós 23–22

Férfiak, Szupercsoport, 10. forduló:
Gödöllői KC – Budakalászi SC II.
45–17
Férfiak, Pest Megyei I. osztály, 10.
forduló: Gödöllői KC II. – Gyömrő
VSK II. 19–29
Következő mérkőzések:
Férfiak, Pest Megyei I. osztály: novem-
ber. 4., 14 óra Center Szabadidő SE -
GKC II.
Férfiak, Szuper csoport: november 3.,
18 óra Gödöllői KC – Veresegyház VSK
Nők, NB II. déli csoport: november 4.:
Vecsés – GKC

Utánpótlás – Megszokott sike-
rek GSE színekben

A most alakult Gödöllői Sport Egyesület
1997-es korosztályú fiú országos baj-
nokcsapata, – kiegészülve a tehetséges

1997-es és 1998-as lányokkal – Duna-
újvárosban a III. Üstökös Kupán szere-
pelt október 20-22. között. A bajnokok
most sem okoztak csalódást. A 4 győze-
lem és a 79-22-es gólarány önmagáért
beszél. 

Az 1997-es lányok, akik a két cso-
portba sorsolt csapatok közül Fortuna
asszony szeszéjességének köszönhetően
a nehezebb csoportba kerültek, közel
voltak a meglepetéshez és majdnem
eljutottak az elődöntőig. A mérleg: 2
győzelem, 2 vereség és 5. hely. 

Az 1998-as lányokat csak a későbbi
győztes szegediek tudták 2 góllal meg-
verni (sajnos az elődöntőben), így a har-
madik helyet nem fenyegette veszély. 5
győzelem és 1 vereség, 167–44-es gól-
arány – remélhetőleg hatalmas jövő. És
hogy egyénileg is a legjobbak között
vannak az új klub kézisei, azt misem bi-
zonyítja jobban, hogy Stollár Fanni 63
góllal lett gólkirály, míg Tóth Attila nem
csak a legtöbb gólt dobta (42-öt), de a
döntő legjobb játékosa is lett. -ll-

Az elmúlt hétvégén, október
27-én immáron nyolcadik alka-
lommal rendezte meg a Török
Ignác Gimnázium egykori és je-
lenlegi diákjai, gyerekek és
szülők, valamint kisdiákok és
tanárok részvételével a TIG
sportnapot. 

Az évente kettőször, ősszel és tavasz-
szal megtartott sportesemény évről
évre egyre nagyobb érdeklődés kö-
zepette kerül lebonyolításra. Az idén

összesen 437-en gondolták úgy, hogy
elindulnak a meghirdetett öt sportág
valamelyikén (kispályás foci fiú és
lány kategóriában, kézilabda, kosár-
labda, asztalitenisz és sakk) és csapa-
tokat verbuválva megküzdenek a
sportnap legjobbja címéért. Tóth Ka-
talint, az iskola tanárát, egyben fő-
szervezőjét kérdeztük az eseményről.

– Négy évvel ezelőtt indult hódító
útjára a Török Ignác Gimnázium
sportnapja, és azt hiszem, a számok
önmagukért beszélnek, hiszen a kez-
deti, körülbelül 200 fős részvétel má-
ra már több mint a duplájára nőtt. Itt
nem számít más, csak a sport, a küz-
dőszellem, és hogy az iskola közel
kétharmada együtt tölt egy-egy napot
évente kétszer a mozgás szellemében. 

– Ha jól tudom, díjakat is kiosz-
tanak. Önerőből oldják meg min-
dezt?

– Így van. A különböző sportágak
helyezettjei mellett díjazzuk a legfan-
táziadúsabb névvel induló csapatot és
a legjobb mezben játszókat is, amit
saját maguk készítenek a versenyzők.
Természetesen az egyre nagyobb ér-
deklődés miatt egyre több segítséget
kellett szerezni, hogy a sportolókat
minél színvonalasabban tudjuk díjaz-
ni teljesítményükért. Ezúton szeret-
ném megköszönni támogatóink fel-
ajánlásait, akik közül mindenképpen
ki kell emelnem a következőket:

Török Ignác Gimná-
ziumért Alapítvány,
Decathlon, Tesco és
Imágó. Mindenkép-
pen meg kell emlí-
teni még azokat a lel-
kes szülőket, akik le-
hetőségükhöz mér-
ten szintén segítették
a rendezvényt támo-
gatásaikkal. Remé-
nyeink szerint ada-
kozókedvüket meg-
őrzik még nagyon

sokáig, és ezzel lehetőséget terem-
tenek a következő alkalmakkor is a
színvonal megtartásához, különösen
az egy év múlva ősszel megrendezés-
re kerülő tizedik, jubileumi sport-
naphoz.
Az eredmények:
Kézilabda: 1. Kellapóló! 2. Boro-Boro
3. Fecskebocs
Lány foci: 1. Törökverő feketesereg 2.
Tök 8 3. Footborz
Fiú foci: 1. Hupikék törpikék 2. Sár-
kányköpés 3. Kenyér
Kosárlabda: 1. Unikum HC 2. 12.D 3.
Tanarak
Asztalitenisz (egyéni): 1. Berze Tamás
2. Gyenes Attila 3. Sinka Zsuzsanna
(tanárnő); páros: 1. Czeller M.–Szászi
T. 2. Gombás B–Gombás T. 3. Liptay
D.–Liptay T.
Sakk: 1. Szabó Bence 2. Kerényi Dá-
niel 3. Szakal Ádám -téel-

A GEAC-os asztaliteniszezők remekül zárták az elmúlt fordulókat. Az NB
III-ban szereplő csapat igazi csapatmunkával két bravúros győzelmet aratott,
előbb a tavalyi bajnok Bátonyterenye, majd az ezüstérmes Mátraszele ottho-
nában, míg a megyei A osztályban szereplő GEAC II. papírformának mond-
ható sikert ért el a Göd ellen hazai pályán.
Eredmények:
NB III.: Bátonyterenye-GEAC 7:11; Mátraszele-GEAC 7:11
Megyei A osztály: GEAC II. - Göd 11:7 -to-

Futsal – Pénteken ismét bajnoki meccs

Sikertelen főpróba

Asztalitenisz – Bravúros hétvége

TIG sportnap nyolcadszor

Több mint négyszázan

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Pocsék első félidő

Röplabda – Közép-európai Liga

Esélyeshez méltó siker

Kézilabda – Nagy csatában győztek a hölgyek

2 győzelem, 1 vereség
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Beküldési határidő:

november 8.
Demjén Ferenc koncertjegyet nyert:
Kőhidi Ildikó Izabella, Arany J. u. 19.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vá-
sárlási utalványát nyerte: Bartha Jó-

zsef, Szabadka u. 6., Ó-Nagy Györgyné,
Erzsébet királyné krt. 21.
A Trafo Club belépőjét nyerte: Halász
Karina, Bethlen G. u. 20., Tóth Márk,
Csalogány u. 2.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Kovács
Zsolt Béla, Vasvári P. u. 6.


