
Nagyszabású tanácskozásra
invitálta a Megyeházára a Ma-
gyar Önkormányzatok Szö-
vetsége a színesfémlopások
által érintett valamennyi felet
november 16-án. Ennek célja
egy olyan a parlamenthez be-
nyújtandó javaslat kidolgozá-
sa volt, amely valamennyi az
ügyben érintett jogszabály
módosítására lehetőséget
nyújtana. A konferencián a
parlamenti pártok mellett az
Országos Rendőr-főkapi-
tányság, a rendészeti, a gaz-
dasági, a környezetvédelmi
tárca és a Miniszterelnöki Hi-
vatal is képviseltette magát.

Mint ahogy jó példával tudtunk
szolgálni a BKV-áremelés esetében,
úgy most is össze kell fognunk – je-
lentette ki Szűcs Lajos, a Pest Me-
gyei Közgyűlés elnöke. A Pest Me-
gyei Önkormányzat részéről min-
den segítséget megadnak ahhoz,
hogy a Parlament elé kerülhessen
egy a színesfém-kereskedelem szi-
gorításáról szóló javaslat.

Gémesi György elmondta, fontos-
nak tartotta, hogy valamennyi parla-
menti pártot meghívják és bekap-
csolják a munkába, mivel a MÖSZ-t

a megoldási szándék
vezérli. Elmondta,
egyes vélemények
szerint évente 2-3
milliárdos kár okoz-
nak a színesfémtol-
vajok, de az elmúlt
hónapokban végzett
kutatások meggyőz-
ték arról, hogy ez az
összeg – ha hozzá-
vesszük a szolgálta-
táskiesések miatt ke-
letkezett kárt is – el-
érheti a tízmilliárd
forintot. Mint mond-
ta, bár Kiss Péter
kancelláriaminisz-
tertől ígéretet kapott
arra, hogy a tárca ak-
tívan részt vesz a
problémamegoldás-
ban, de az elmúlt he-
tekben semmi sem
történt. Ezért kezde-
ményezték a tanácskozás összehí-
vását. Felhívta a figyelmet arra is,
hogy az ilyen jellegű rongálások,
lopások nagy része a kegyeleti he-
lyeket érintik, s számuk egyre nő.

Valamennyi résztvevő egyetértett
abban, hogy a lopások és az illegális
kereskedelem megfékezése csak ak-

kor lehetséges, ha sikerül egy
komplex javaslatot kidolgozni.
Mint kiderült, az egyes területeken
már megkezdődtek a munkák, így
például a rendőrkapitányságok in-
tézkedési tervet bocsátottak ki, a he-
lyi szokások figyelembevételével,
Markó Csaba, a környezetvédelmi

minisztérium illetékese pedig arról
számolt be, hogy a tárcánál meg-
kezdték a hulladékgazdálkodási
jogszabályok áttekintését – figye-
lembe véve az uniós szabályozást –,
ami hatással lesz erre a területre is.

(folytatás a 2. oldalon)

Kidolgozás alatt a közös javaslat

Együtt a színesfémlopások ellen
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A királyné ünnepe

Erzsébet
Az idei esztendőben a szoká-
sosnál gazdagabb programmal
emlékeztek a gödöllőiek Er-
zsébet királynéra.

A hagyományos Erzsébet-napi meg-
emlékezést az idén része volt annak a
programsorozatnak, amellyel a király-
né születésének 170., első magyaror-
szági látogatásának 150. és koronázá-
sának 140. évfordulójára emlékeztek.

Ennek jegyében a hétvégén három
nagyszabású rendezvénynek is színhe-
lye volt a királyi kastély. Pénteken az
év elején meghirdetett hasonmásver-
seny döntőjét tartották, szombaton a
hagyományos szavalóversenynek adott
otthont a Barokk Színház, vasárnap
délután pedig a Sisi Baráti Kör tartotta
megemlékezését.

Az év elején meghirdetett hason-
másversenyre mintegy 150 hölgy je-
lentkezett, s 12-en jutottak a döntőbe,
melyet november 16-án rendeztek a
királyi kastély barokk színházában.

(folytatás az 5. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)

A MÖSZ konkrét javaslatokkal érkezett
a tanácskozásra, feldolgozva valameny-
nyi – a témában érintett területhez kap-
csolódó – szükséges jogszabályi válto-
zást. Az egyeztetés során a résztvevők

arra a megállapításra jutottak, szükség
van az elképzelések továbbgondolására.
Ezért abban állapodtak meg, hogy a kö-
vetkező két hétben minden meghívott
áttekinti a maga szakterületét, és részle-
tesen kidolgozza az arra vonatkozó ja-
vaslatait. Megállapodtak abban is, bő-
vítik a munkába bekapcsoltak körét.
Többek között szükségesnek tartották
az ügyészség bekapcsolását is az előké-
szítésbe. 

A két hetet egyedül a Miniszterelnöki
Hivatalt képviselő Fejes Zoltán találta
kevésnek, de a konferencia résztvevői

elfogadták ezt a határidőt, s megállapod-
tak a november 30-ai folytatásban. A
megállapodás szerint ekkorra már vala-
mennyi érintett fél konkrét javaslatok-
kal, s teljeskörű felhatalmazással érke-
zik, hogy azokat áttekintve, a szükséges
egyeztetéseket lefolytatva december 7-

én megtörténhessen a
végleges javaslat alá-
írása. 

***
Hétfőn hajnalban
újabb rézkábel lopási
kísérlet történt Buda-
pesten. Egy XVI. Ke-
rületi, olajfűtésű trafó-
ból akarták kilopni a
rézkábeleket. A transz-
formátor ajtaját egy
lángvágóval akarták
kinyitni, de ekkor be-

lobbant, majd leégett a trafó. A kár meg-
haladja a százmillió forintot, a rendőrség
lopás és rongálás miatt nyomoz. Az
Elektromos Művek szakemberei szerint
egy transzformátor megfúrása olyan ve-
szélyes, mintha valaki kalapáccsal látna
neki egy bomba szétszedéséhez. 

Az ELMÜ szóvivője arról tájékoztat-
ta a sajtót, hogy  egyre gyakoribbak a
mostanihoz hasonló esetek, melynek so-
rán transzformátorházakból megpró-
bálják eltulajdonítani a benne lévő réz-
kábeleket.

Kép és szöveg: -jk-

Polgármesterek, jegyzők, ön-
kormányzati szakemberek vet-
tek részt azon a tanácskozá-
son, amelyet november 14-én
tartottak a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetségének ren-
dezésében, s  melynek témája
az önkormányzatok költség-
vetésének várható alakulása
volt. A konferencián  a 2008-as
költségvetés tervezetének  ön-
kormányzatokat érintő kérdé-
seiről esett szó, s e mellett a
szakemberek áttekintették a
jelenlegi finanszírozásának hely-
zetet és az eladósodottság kér-
dését is. 

Míg a pénzügyminisztérium uniós
forrásokra, addig az önkormányzatok
a települések ellehetetlenülésére szá-
mítanak a következő esztendőben,
derült ki azon a rendezvényen, ame-
lyet a múlt héten rendezett a MÖSZ.
A pénzügyminisztérium részéről dr.
Varga Sándor főosztályvezető ismer-
tette a tárca elképzeléseit, s ebben ő is
elismerte, hogy a jövő évben tovább
csökken az önkormányzatok támoga-
tottsága. 
A szükséges forrásokat a kormány a
saját bevételek növelésével szeretné
előteremtetni, ám ennek az Állami
Számvevőszék szerint rendkívül kor-
látozott a lehetősége. Mint azt dr.
Lóránt Zoltán főigazgató elmondta, a
forráshiány miatt az önkormányza-
tokra kényszerített takarékoskodás
sok esetben elmaradt fejlesztéseket,
csökkenő ellátási színvonalat takar.
Kifejtette, az uniós pályázatokon való
részvétel nem jelenthet megoldást a
problémára, mivel a legtöbb esetben a
pályázatokhoz szükséges önrész sem
áll rendelkezésre. 

Varga Mihály volt pénzügymi-
niszter,  az Országgyűlés Költségve-

tési, Pénzügyi és Számvevőszéki Bi-
zottság elnökeként szintén arra hívta
fel a figyelmet, milyen akadályokba
ütközik az önkormányzatok saját
bevételeinek növelése. Mint mondta,
sok az olyan  település, ahol helyi
adók növelésével lehetetlen források-
hoz jutni. Ezt támasztja alá az a tény
is, hogy az oly sokszor emlegetett
iparűzési adóból származó bevétel
80-85 százaléka a települések 10 szá-
zalékánál keletkezik. 

Eltérő álláspontot képviseltek a
tanácskozás előadói az önkormányza-
tok működési hitel felvételeivel kap-
csolatosan. Míg az ÁSZ előadója, dr.
Lóránt Zoltán úgy vélekedett, szük-

séges a korlátozás, mivel a korlátlan
hitelfelvétel az önkormányzatok több
cikluson keresztül történő eladóso-
dásához vezethet, addig Keményné
Koncz Ildikó, a Raiffeisen Bank  Zrt
Önkormányzati üzletágának vezetője
úgy fogalmazott, a hitelfelvétel banki
korlátai elegendő szigorral bírnak. A
bankok ugyanis csak akkor nyújtanak
hitelt az önkormányzatoknak, ha biz-
tosítottnak látják annak vis-
szafizetését.

-jk-

A kormány elfogadta azt a módo-
sító javaslatot, amely a népsza-
vazással kapcsolatos szabályo-
kat tervezi megváltoztatni. A mó-
dosító javaslat szerint a választó-
polgárok döntése két évig köti
majd a törvényhozást.

A kormány szerdán elfogadott módosító
javaslatai érintik az alkotmányt és a nép-
szavazási törvényt, így kétharmados tá-
mogatást igényelnek. A népszavazással
kapcsolatos szabályozás módosításának
szükségességét jelzi az Alkotmánybíró-
ság felszólítása is, amelyben mulasztá-
sos alkotmánysértésre hivatkozva kérte
az Országgyűlést a szükséges jogszabá-
lyok meghozására.
Az tervezett változtatás azt jelenti, hogy
az Országgyűlés két éven belül nem
hozhat a népszavazás eredményével el-
lentétes döntést, s két éven belül nem le-
het majd azonos tartalmú kérdésekben
népszavazást kezdeményezni. Ezt neve-

zik népszavazási moratóriumnak.
A jelenleg folyamatban lévő népszava-
zási kezdeményezések miatt folyó alá-
írásgyűjtések közül a legnagyobb érdek-
lődés a Fidesz kezdeményezését kíséri,
melynek során a vizitdíj, a kórházi na-
pidíj és tandíj megszűntetését szeretnék
elérni. Eddig 1 millió 91 ezer darab alá-
írást gyűjtöttek össze. 
A Fidesz Gödöllői Szervezete is gyűjti
az aláírásokat  a népszavazás kiírásáért.
A helyi Fidesz irodában, a  Testvérvá-
rosok útja 2. sz. alatt naponta 10 és 18
óra között várják azokat, akik támogatni
szeretnék a kezdeményezést. Ha az
Országos Választási Iroda november
30-ig elvégezi a hivatalos aláírásgyűjtő
ívek ellenőrzését annak érdekében,
hogy az Országgyűlés még december-
ben döntést hozhasson a népszavazás
kiírásáról, akkor a köztársasági elnök
ennek megfelelően  még az év végére,
vagy 2008 elejére kitűzheti a szavazás
időpontját.

Egyes sajtóértesülések szerint 5 százalé-
kos lakossági, és 4,3 százalékos ipari-
közületi gázáremelést javasol jövő év
elejétől a Magyar Energia Hivatal
(MEH). Az emelés alapja a világpiaci
drágulás, a növekvő stratégiai gázkész-
letek, a kis- és nagyfogyasztók arányta-
lan díjmegoszlása, valamint a német
EON kezében lévő központi gáznagy-
kereskedő felé törlesztendő 80 milliárd
forint – indokol a szervezet.
Jelentősen drágul, az áram is január el-
sejétől. Az emelés elsősorban a nem la-

kossági fogyasztókra, így
az önkormányzatokra je-
lent újabb terhet. Az ipari-
közületi árampiacon  meg-
szűnik a kormány központi

ármegállapítási joga. A nemrég tartott
áramaukciót követően az egyik nagy ve-
vő, az Elmű komoly áremeléseket he-
lyezett kilátásba. Úgy véli, hogy a kiala-
kult nagykereskedelmi árak folytán jövő
év január elsejétől 17-41 százalékkal
kellene emelni a főbb nem lakossági
csoportok áramtarifáját. A lakosság ese-
tében érvényes áremelésről a kormány
dönt, s ez a kiszivárgott hírek szerint
megközelítheti a 10 százalékot. Az ár-
emelés más területeken is éreztetni fogja
hatását. Az áramszolgáltató javaslata
alapján ugyanis a termelőüzemeknek 17-
36 százalékkal nőne a számlája, a bevá-
sárlóközpontoknak 23 vagy 33 száza-
lékkal, az egyetemek 32, az irodaépüle-
tek pedig 31-35 százalékra számíthat-
nak. A legnagyobb mértékű áremelke-
dést a pékségek, kórházak és éttermek
szenvednék el 36-41 százalékkal. 

Még nehezebb helyzetben az önkormányzatok 

Csökkenő támogatás, több feladat

A konferencia résztvevői ál-
lásfoglalást bocsátottak ki
,melyben megállapítják:

„– évek óta tapasztalható az önkor-
mányzati gazdálkodás pénzügyi 
szabályozására a szigorítás, ami az
önkormányzati rendszer folyama-
tos értékvesztését, válságba jutását
jelenti, 
– a 2008-as évben sem várható az
önkormányzati gazdálkodásban, a
forrásszabályozásban alapvető vál-
tozás, mindez működési feltételek
további romlását idézi elő,
– a költségvetés az önkormányza-
tok támogatásánál 3,3 %-os reálér-
ték csökkenéssel számol,
– a folyamat, figyelembe véve a
kistelepülési normatíva megszünte-
tését is, a kistelepülések további el-
lehetetlenüléséhez vezet,
– a költségvetés nem számol a ma
még nem ismert, de jóval az inflá-
ció feletti energia áremelésekkel.

A Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége elfogadhatatlannak tartja:

– az önkormányzatokat válsághely-
zetbe sodró, reálérték csökkenéssel
járó költségvetési megszorításokat,
– a kormányzat újabb feladatokat ír
elő az önkormányzatok számára
anélkül, hogy annak fedezetét biz-
tosítaná,
– az önkormányzati önállóságot
sértő hitelfelvételi lehetőségeket kor-
látozó egyoldalú intézkedéseket.

A Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége felszólítja a kormányt,
hogy:
– a helyben maradó szja 10 %-os
arányát állítsák vissza,
– a központi források külön költ-
ségvetési soron biztosítsák a 2008.
évi kereset növekedéséből adódó
többletköltségek fedezetét.

A Magyar Önkormányzatok
Szövetsége elfogadhatatlannak
tartja
az ingatlanadó jelenleg tervezett
bevezetését, ami a központi forrá-
sok további csökkentésének veszé-
lyét hordozza magába.“

Beiktatta dr. Bencze József ren-
dőr altábornagy országos ren-
dőr-főkapitány a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság új veze-
tőjét.

Dr. Ármós Sándor (képünkön a bal
oldalon) rendőr dandártábornok 2007.
november 15-től irányítja a főkapi-
tányságot, eddig a Nógrád Megyei

Rendőr-főkapi-
tányság vezetője
volt.  

dr. Bencze József rendőr altábornagy
méltatta a leköszönő főkapitány, dr.
Ignácz István rendőr dandártábornok
eddigi munkáját, aki 2007. november
15-től nyugállományba vonul. 

Lopás a postán

2007. szeptember 19-én
13.40 körüli időben a Gödöl-
lő, Dózsa György úti 1.
számú postán egy fiatal
nő ügyintézés közben
táskáját a hirdetőoszlop
tövében a földön őri-
zetlenül hagyta. Ezt ki-
használva a táskát egy

ismeretlen férfi eltulajdonította,
benne 15.000.-Ft készpénzzel,
személyes iratokkal és egyéb tár-
gyakkal. A posta biztonsági ka-

merája rögzítette a bűncselekményt.
Kérjük, hogy aki a képen látható 35-
40 év körüli, sötét rövid hajú, átlagos
testalkatú férfit felismeri, vagy a
bűncselekmény elkövetésével kap-
csolatban érdemleges információval
tud szolgálni, jelentkezzen személye-
sen a Gödöllői Rendőrkapitányságon
(2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 6-10.),
vagy telefonon a 06-28/514-645, az
ingyenesen hívható 107-es, 112-es, il-
letve a 06-80/555-111-es hívószámo-
kon.

Rendőrségi hírek

Kidolgozás alatt a közös javaslat

Együtt a színesfémlopás ellen

Gödöllőn is gyűjtik az aláírásokat

Változik a népszavazási törvény

Januártól többet fizetünk

Dráguló energia

Lóránt Zoltán
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– Önnek mi a véleménye a MÁV
szigorított jegyellenőrzéséről? –
tettük fel a kérdést múlt heti szá-
munkban. Íme néhány a beérke-
zett válaszok közül.

„Én havonta tizenötezer forintot
költök a vasúti havijegyemre. Ez na-
gyon sok, de kifizetem. Ha igénybe
veszek egy szolgáltatást, akkor azért
fizetek. Nem  csak a szigorított ellen-
őrzéssel értek egyet, de a peronzár-
ral is. Sokkal kulturáltabbak lesznek
az utazási körülmények ha ezt meg-
csinálják. Például az állomás pad-
jaira le lehet majd ülni, nem fogják a
részegek és a hajléktalanok elfoglal-
ni azokat. És tisztább lesz az állo-
más!“
Tóthné

„Mivel én minden nap vonatozom,
havijegyet veszek, nem szoktam lóg-
ni. Ezért is dühít, amikor azt látom,
hogy öt-hat fős csoportok felszáll-
nak, s amikor jön a jegyvizsgáló, ak-
kor kiderül, hogy nincs jegyük, és
nem hajlandók a vonaton sem venni.
Ilyenkor persze megy a cirkusz, mert
leszállni sem akarnak. Persze ők or-
dítoznak a legjobban, amikor leza-
varják őket a vonatról. Sok kelle-
metlenséget okoznak a bliccelők,
ezért engem egyáltalán nem fog za-
varni, ha már az állomáson kiszűrik
őket.“
Vörös Csilla

„Elsősorban arról kellene gondos-
kodni a MÁV-nak, hogy lehessen je-
gyet venni. Itt Gödöllőn ez megol-
dott, de a múltkor az egyik pesti
megállóban szálltam fel, ahol a sar-

ki kisboltban adták a jegyet. Egy-
részt pechem volt, mert az előttem
vásárló hölgyek épp a család reg-
gelijét szerezték be, így már nem ke-
rültem sorra, másrészt szerencsém,
mert a kalauz ismerte a helyzetet és
szó nélkül adott jegyet a vonaton. Ez
azonban nagyrészt az ő jóindulatán
múlott. Szerintem elsősorban a  jegy-
vásárlás megfelelő módját feltételeit
kellene biztosítani, azután szigoríta-
ni az ellenőrzést.“
Kovács Z.

„Nem egy ismerősöm van, aki nem
vesz havijegyet, hanem inkább re-
túrt, mert ha visszafelé nem kezelik,
akkor többször is fel tudja használ-
ni. Így megspórol valamennyi pénzt.
Sajnos, ez egyre gyakoribb lett, mert
sokaknak az a kis pénz is számít,
amit így megtakarítanak. Ez nem kor-
rekt, de rákényszerülnek. Szerintem
ha nem lennének ilyen magasak az
árak, kevesebben lógnának, és nem
kockáztatnák a büntetést, és azt,
hogy leszállítják őket a vonatról.”
Kocsis Zsolt

„Jogos a MÁV elvárása, hogy aki
utazik, az fizesse ki a viteldíjat. De
szerintem az utasoknak is jogos az
az elvárásuk, hogy ha kifizetik a je-
gyet – ami ma már igencsak sokba
kerül – akkor tartsák be a menetren-
det, az állomáson és a vonaton kul-
turált körülmények legyenek, s ha
valami probléma van, akkor meg-
felelő tájékoztatást kapjanak. Mert
jelenleg ezeket nem biztosítja a
MÁV.“
Szente Tamás

A hét kérdése: 
– Ön szerint szükséges a kará-
csonyi díszkivilágítás?

A hét kérdése

TISZTELT POLGÁROK!
Gödöllő Város 

képvise-lőtestülete 
2007. november 

22-én (csütörtökön)  
18 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST
tart

Az ülés helye:
Városháza földszinti nagyterme

NAPIREND: Tájékoztató a város
középtávú fejlesztési programjáról,
tervezett projektjeiről 
Előterjesztő: dr. Gémesi György
polgármester
Ezúton is kérem a város lakosságát,
a helyben érdekelt lakossági és más
szervezetek képviselőit, hogy a té-
mával kapcsolatos közérdekű kér-
déseiket, javaslataikat a közmeg-
hallgatáson tegyék fel. 
A témát követően mód van más té-
mához kapcsolódó közérdekű kér-
dések és javaslatok elhangzására is. 

Tisztelettel:
Dr. Gémesi György 

A spanyolországi Valdemoro
városából látogatott küldött-
ség városunkba november 16-
án pénteken, hogy tárgyaláso-
kat folytasson a két város jö-
vőbeni együttműködéséről. A
delegációt, melyet Rafael Val-
le Garragori Spanyolország
hazánkba akreditált nagykö-
vete vezetett, dr. Gémesi 
György polgármester és dr.
Nánási Éva címzetes főjegyző
fogadta. 

A megbeszélésre már konkrét prog-
rammal érkeztek a spanyol vendé-
gek, akik az együttműködés első lé-

péseként a vállal-
kozások közötti
kapcsolatépítést
és fejlesztést je-
lölték meg. Erre
egy nemrégiben
indult projekt ke-
retében nyílik le-
hetőség, melynek
célja, az Európai
Unióhoz újonnan
csatlakozott or-
szágokkal való gazdasági kapcsola-

tok fejlesztése. A
település lehető-
séget kínál a spa-
nyol piac iránt ér-
deklődőknek az
induláshoz oly
módon, hogy a
helyi cégközpont
segítségével a tel-
jes szükséges in-
frastrukturát bizto-
sítja. Ez az „inku-
bátorház“, sok je-
lenleg Magyaror-

szágon már jelenlévő spanyol cég in-
dulását is segítette. Természetesen
nem csak ezen a téren tarják fontos-

nak az együttműködést. J. Javier
Hernández Nieto, Valdemoro alpol-
gármestere elmondta, a későbbiek-
ben szeretnék azt a civil szféra, az
oktatás és a kultúra területére is ki-

terjeszteni. Mint az Rafael Valle
Garragori szavaiból kiderült, Gö-
döllő rendkívül népszerű település a
spanyolok körében. Elmondta, ha
valaki hazájából Budapestre látogat,
biztos, hogy megmutatják neki a gö-
döllői királyi kastélyt is. Gödöllő
egyébként is sok hasonlóságot mutat
Valdemoro városával. Mindkét tele-
pülés a főváros vonzáskörzetéhez tar-
tozik, s mindkettő rendelkezik egye-
temmel, lakosaik száma is hasonló. A
látogatás zárásaként a küldöttség tagjai
megtekintették a királyi kastélyt, ami
olyannyira elnyerte tetszésüket, hogy
még a késő estébe nyúló Erzsébet kirá-
lyné hasonmásverseny döntőjét is vé-
gignézték.

Szegénységcsökkentési prog-
ramok Afrikában – a 10. Euró-
pai Fejlesztési Alap forrásai-
nak hasznosítása címmel, a
Külügyminisztérium támogatá-
sával, felkészítő tanfolyamnak
adott otthont a Szent István
Egyetemen november 9-11-ig. 

A Mezőgazdaság- és Környezettudo-
mányi Kar Nemzetközi Fejlesztési és
Trópusi Osztálya a MAG Alapítvány-
nyal közösen nyerte el a lehetőséget a
magyar agrárvállalkozások felkészí-
tésére az Európai Unió Szolidaritási
Alapjának felhasználására. Magyar-
országi bejegyzésű cégek jövőre pá-
lyázhatnak először az évente 5-20
milliárd euró összegű forrásokra.

A képzés fő célkitűzése az volt,
hogy megalapozza Magyarország fo-
lyamatos részvételét az Európai Unió
által a szegénység csökkentésére indí-
tott nemzetközi fejlesztési prog-
ramokban. A tanfolyam elsősorban a
mezőgazdaság és vidékfejlesztés te-
rületén dolgozó szakembereknek,
vállalkozásoknak és civil szerveze-
teknek szolgált olyan információkkal,
amelyek segítségével fővállalkozás-
ban vagy nemzetközi együttműködés-
ben kiaknázhatják az említett forrá-

sokban rejlő lehetőségeket. A három-
napos képzés során bemutatták egyes
afrikai országok, régiók kulturális,
ökonómiai és ökológiai adottságait, a
fejlesztési projektek megvalósulásá-
nak feltételrendszerét valamint a sike-
res pályázatok elkészítésének alap-
elveit, lépéseit.

Pekli József
egyetemi do-
cens, a Nem-
zetközi Fej-
lesztési és
Trópusi Osz-
tály vezetője
elmondta, ha-
zánk évtize-
dek óta részt
vesz az afrikai
országokat se-
gítő nemzet-
közi progra-
mokban és ér-
tékes eredmé-

nyeket ért el különböző mezőgazda-
sági technológiák adaptálásában.
Vannak tehát olyan hagyományaink,
amikre építve a megváltozott fel-
tételek között is versenyképesen tu-
dunk pályázni a mai programokra.
Előnyükre szolgál, hogy Magyaror-
szágot nem terheli a gyarmatosítás
öröksége. 

A tanfolyam résztvevőit Krassay
László alpolgármester is köszöntötte.
Mint elmondta, az önkormányzat sok-
szálú kapcsolatot ápol az egyetem-
mel, hiszen Gödöllő iskolaváros. Úgy
fogalmazott, hogy Gödöllő fej-
lődésében az oktatásnak, a kutatásnak
és a kultúrának kiemelt szerepe van. 

Az önkormányzat erejéhez mérten
igyekszik megőrizni oktatási kínála-
tának széles választékát, ennek érde-
kében a fenntartás költségeinek felét
saját bevételeiből fedezi.

Kép és szöveg: -ti-

Már van korlátozottan használ-
ható vezetékes víz, illetve min-
den kórteremben fűtés a kis-
tarcsai Flór Ferenc Kórházban,
de műtéteket lapzártánk ide-
jén még nem tudtak végezni.
Pest megye legnagyobb egész-
ségügyi intézményében no-
vember 16-án délután csőtörés
történt. Az ÁNTSZ Közép-Ma-
gyarországi Regionális Intéze-
tének laboratóriumvezetője
szombaton délelőtt vett víz-
mintát a műszaki szakembe-
rek által jelzett kritikus pon-
tokról a csőtörést átélt kórház-
ban.

A kórházban valamennyi műtétet leál-
lították. Egy kisbabát még sikeresen
világra segítettek császármetszéssel
(fiziológiás sóoldattal kapta élete első
fürdetését), az édesanya és gyermeke
jól vannak – tudatta lapunkkal az Or-
szágos Tisztifőorvosi Hivatal. Az új-
szülötteknél elektromos fűtőtest biz-
tosította a megfelelő hőmérsékletet. A
műtéteket csak azután indítják újra,
amint a kijavított vízhálózatot fertőt-
lenítik, és a vízminták nem jeleznek

szennyeződést. A Flór Ferenc Kórház
mintegy 40 dializált vesebetegét je-
lenleg a Nagytétényi Kórház látja el.
Nekik hosszabb időt kell várniuk a
visszatérésre, mivel a művese-kezelő
berendezéseken nem csak a bemenő
víznek, hanem a rendszeren, különbö-
ző szűrőkön áthaladó víznek is nega-
tívnak kell lennie. Ha már a keddi el-
ső vízminta is negatív, akkor is legko-
rábban a hét végén fogadhatják újra a
pácienseket a művese állomáson.

A Flór Ferenc Kórház betegei kö-
zül sokat hazabocsátottak, de akik a
kórházban maradtak, jól tűrték a meg-
próbáltatásokat. A betegek egyszer

használatos étkészlettel étkeztek, a
vezetékes vizet csak a vécék öblíté-
sére, forralva pedig főzésre, kézmo-
sásra lehetett használni. Az intenzív
osztályon és a sebészeten a műtétes
betegeknél, illetve a gyermekosztá-
lyon is tilos volt a vezetékes víz hasz-
nálata még mosakodásra is. Fogmo-
sásra, arcmosásra, illetve ivásra csak
palackos vizet használhattak minden
osztályon. Biztonsági okokból mind a
betegeknek, mind az egészségügyi
dolgozóknak kézmosás után egy alko-
holos kendővel is fertőtleníteniük kel-
lett a kezüket. Fűtés viszont már van
minden kórteremben.

TÖRÖK IGNÁC
GIMNÁZIUM: 
A felvételikről

Hamarosan lejár
az a december 7-ei
határidő, ameddig jelentkezni lehet
a kötelező felvételi eljárást meg-
előző központi írásbeli vizsgára
(magyar nyelv és irodalom, mate-
matika), melynek hiányában nem
lehet jelentkezni a Török Ignác
Gimnázium 4. és 8. osztályos kép-
zéseire. Jelentkezni a gimnázium-
ban lehet. Az iskolában november-
ben minden szerdán 15 és 16 óra-
kor tájékoztatókat tartanak a szülők
és a tanulók számára.
További fontos időpontok: 2007. de-
cember 6., csütörtök, 17 óra: tájékoz-
tató szülői értekezlet; 2008. január
26., szombat, 9 óra: a felvételi vizsgát
megelőző írásbeli vizsga; 2008. feb-
ruár 15., péntek: jelentkezési határidő
a gimnáziumba; 2008. február 19.,
kedd, 14.10: angol és német nyelvi
írásbeli; 2008. március 1., szombat, 8
óra: szóbeli vizsgák.

Spanyol vendégek Gödöllőn

Várják a vállalkozásokat
Tanfolyam a Külügyminisztérium támogatásával 

Afrikai piacokon 

Víz– és fűtéshiány Kistarcsán

Csőtörés a Flór Ferenc kórházban

Már csak az idén utazhatnak
kedvezményesen a 60 és 65 év
közötti nyugdíjasok, januártól
ugyanis megszűnik részükre a
BKV-bérleteihez nyújtott támo-
gatás. A döntés mintegy négy-e-
zer nyugdíjast érint, nekik ezen-
túl teljes árú dolgozói bérletet
kell  vásárolniuk. 

Az állam már 2007. január óta nem ad
támogatást a 60-65 év közötti nyugdíja-
sok bérleteihez, de az ebből adódó ár-
növekedést eddig Budapest kompenzál-
ta. A fővárosi kabinet szerint ez a lépés
illeszkedik a vasúti szolgáltatás rend-
szeréhez, ahol hasonló a gyakorlat. 
Arról, hogy a HÉV vonalain a közigaz-
gatási határon kívülről utazók kiegészítő
nyugdíjas bérletének árát ez milyen
mértékben érinti, még nincsnenek ada-
tok. A kabinet ülésén a BKV tervezett
tarifaemelési javaslata nem került szó-
ba.

Megszűnő kedvezmény

Drágább bérlet

Az „inkubátorház“
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A Szent István Egyetem hallgatói
közösségei által szervezett leg-
színvonalasabb programok közé
tartozik a Zöld Forgatag, amely
az idén november 12-15-ig kínált
környezetvédelmi ismereteket
nemcsak egyetemi polgároknak,
hanem városi iskolásoknak is,
akiknek több mint tíz csoportja ér-
kezett különböző bemutatókra.

A sorozat megnyitóján Gyulai Iván, az
Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlő-
désért Alapítvány igazgatója elmondta,
sok diák látogatott már el hozzájuk Gö-
döllőről és vett részt a műhelymunká-
jukban. Ma egy környezeti problémák-
kal foglalkozó szakembernek igen ne-
héz optimistán szemlélni a világot.
Egyetlen vigaszának említette, látni a 
fiatalok érdeklődő szemeit, s azt, hogy
mindegyikük egy másféle, egy jobb vi-
lágra vágyik. A Zöld Forgatagot is láto-
gató (és szervező) hallgatók reményét és
hitét köszönte meg. Mindazonáltal az
előadása sem volt optimista. Rámuta-
tott, nem technikai, hanem szemléleti
gátja van annak, hogy a mi iparinak, fo-
gyasztóinak vagy bárminek nevezett tár-
sadalmunk fenntarthatóvá váljon: meg-
bomlott értékrendszerünket kellene
helyreállítani, ami ellen számtalan érdek
hat. Szemléletesen ismertette a virtuális
környezeti terheket: egy liter gázolaj
elautózása látszólag egy liter gázolaj el-
fogyasztását és égéstermékeinek kör-
nyezetbe jutását jelenti, ám az olajat ki
kell bányászni, ahhoz bányát kell nyitni,

üzemeltetni, fenntartani, a kitermelt ola-
jat el kell szállítani, fel kell dolgozni, s
akkor még nem beszéltünk például a tá-
rolási kapacitások létrehozásáról. Ponto-
san kiszámíthatatlan, mennyi virtuális
energiaigénye van egy liter gázolajnak,
de többszöröse az elhasznált mennyi-
ségnek. 

Tudjuk, hogy évente egy magyaror-
szágnyi erdő eltűnik a Földről, és ez
csak egy a sok negatív emberi hatás kö-
zül. Bármennyi rendelet, szabály, nem-
zetközi előírás és egyezség is kevés a
pozitív változáshoz; a gondolkodásnak
kell megváltoznia, és ehhez nyújt segít-
séget a Zöld Forgatag, értékelte a ren-
dezvényt létrehozók munkáját Krassay
László alpolgármester. Az egyetem is
sokat tesz e szemléletváltásért, hiszen
különböző szakokon oktatja a környe-
zetvédelmi tudományterületeket és ez a
profilja erősödik. A város gondolkodá-
sában ugyancsak nagy hangsúlyt kap a
környezet tudatosság: Gödöllő ökováros
szeretne lenni, ez ad irányultságot fej-

lesztéseinek. Harmóniában
igyekszik élni a környezettel,
megőrizve parkjait, helyben
hasznosítva megújuló ener-
giát. A Zöld Forgatag azt a
gondolatot sugallja, mondta
köszöntőjét zárva, ami sze-
rint „az embernek úgy kell
élnie, ahogy gondolkodik és
akkor előbb-utóbb úgy fog
gondolkodni is, ahogyan él.” 
Barczi Attila arra a sajátos-
ságra mutatott rá, hogy az

egyetem az évről-évre ismétlődő Zöld
Forgataggal akkor válik színes szigetté,
amikor a természetben már lehulltak a
levelek. Az ember már szinte várja,
hogy bezöldüljön a kisrektori terem és
feltöltődjön élettel, ami maga a sokszí-
nűség. Színvonalas szakmai-módszer-
tani előadások, ismertetők, népszerűsítő
könnyed tájékoztatás és a kiállítások ré-
vén művészi gyönyörködtetés jellemzi a
programokat, melyeken örömmel talál-
kozik egymással diák, tanár és városi
polgár. Malatinszky Ákos, a főszervező
GATE Zöld Klub vezetője megemléke-
zett Breuer Lászlóról, Sumiról, aki ta-
valy a Zöld Forgatagon tartotta utolsó
előadását, s pár nappal később meghalt.
Kezdetektől lelkes résztvevője volt a
programnak, mindenkit elvarázsolt ha-
talmas batyujában magával hozott kőze-
teivel, ásványaival. Egy kis kiállítás em-
lékezett a váci székhelyű Göncöl Szö-
vetség és a Pangea Egyesület volt elnö-
kére – mintha ismét itt lett volna közöt-
tünk, megidézte őt tisztelőinek szeretete.

A 2007-es évben az egyesület
csoportjai célkitűzésük szelle-
mében – minden testvérváro-
sukat felkeresik, és előadásaik
alkalmával kapcsolatokat te-
remtenek az ott élő magyar
testvéreinkkel és leendő bará-
tainkkal – eljutottak Forssába
és Dunaszerdahelyre. Az ott
töltött felejthetetlen percekről
oldalakat írhatnának, s mivel
erre most nincs lehetőség, így
csak egy kritikát, és egy duna-
szerdahelyi képes beszámolót
nyújtanak át a nyájas olvasó-
nak.

Kritika a Cavaletta Leánykar
forssai koncertjéről 

A gödöllői Cavaletta Leánykar Forssa
templomában koncertezett 2007. má-
jus 4-én. A leánykar vezetője Márton
Danku István, zongorakísérője Soós
Gabriella.

A finn Kuhankeittäjät ifjúsági
énekkar fennállásának 30 éves évfor-
dulóját méltóképpen megpecsételte a
náluk vendégeskedő magyar kórus a
koncert második darabjával: Oscar
Merikanto Reppurin dalával. A meg-
szokott finn előadásmódtól elétérően,
az említett darabot jó volt hallani egy
újszínűen üde és friss tolmácsolásban.
A kórus a művet a legismertebb szö-
vegezéssel, Köyeti szövegére énekelte.

A koncert nyitódarabja Arnold von
Bruck Ave Mariája pontosan sejtette a
hallgatósággal, mire számíthat a hang-
verseny további menetében. Az előadói
stílus nagyszerűen hangolta össze a re-
neszánsz polifóniától a barokkig terjedő
zenei szerkesztés szigorú szabályait az
éneklés mindenkori örömével.

Az első két kórusmű érthető óva-
tosságait követően, a harmadik dara-
bot, Decsényi János kórusművét már
nagy bátorsággal szólaltatta meg a
kórus. Bartók Béla darabjainak meg-
szólalása bizonyította leginkább,
hogy a kórus a huszadik század

zenéjének tolmácsolásában mozog
legotthonosabban. A hallgatóságra
mély benyomást tett Bartók mellett
Kodály: Hegyi éjszakák című darab-
ja, ami bizonyította, hogy egy kórus-

mű  szavak nélkül is mindazt kifejez-
heti, amit szavakkal el tudna érni.
Bárdos Lajos Menyecske című darab-
jának I. és II. tételében kiderült, hogy
a leánykar a hangzást és a hangkép-
zést illetően is milyen ragyogó varia-
bilitással bír. 

A 30 fős kórus szólistája, Baráth
Emőke Kodály Nővérek című szóló-
darabját kifejezően tolmácsolta, kü-
lönösen a felső regiszterben megszó-
laltatott ragyogó hangjával drámaian
közvetítette a közönségnek a történe-
tet. A darab kiemelkedő művészi tel-
jesítményét a szólista és a zongorista
közötti harmónikus összjáték koro-
názta meg. A zongorakísérő, Soós
Gabriella az egész hangverseny alatt
kiemelkedően teljesítette a ráháruló
művészi feladatokat. A kórus vezető-
je, Márton Danku István egyértelmű-
en azok közé az elismert karnagyok
közé tartozik, akik személyiségük
szuggesztivitásával a lehető legna-
gyobb művészi teljesítményt hozzák
ki a kórusból.

Erkki Kuronen 
(finnből fordította: Albertné Joób
Emese)

Az Ad Hoc Színház Heltai Jenő Naf-

talinjával miután októberben hazatért
az erdélyi útjáról – Kolozsvárott és
Tordaszentlászlón voltak a bemutatók
–, november 9-10-én Dunaszerdahelyre,
testvérvárosunkba látogatott.

A kitüntetően kedves, szeretetteljes
fogadtatást és ellátást sokáig nem fog-
ják elfelejteni a csoport tagjai: Balikó
Csilla, Cs. Bíró Ildikó, Dudás Erzsébet,
Gombosné Székely Andrea, Szabadi

Margit, Szilágyi Julianna, Wolf Kriszti-
na, Bárdy Péter, Falk László, Farkas
Balázs, Gombos Viktor, Guba András,
Hajnal Attila, Hatolkai Szaniszló, Lő-
rincz József, Szabó Gáspár, Vágó 
György az egyesület elnöke és Márton
Danku István az egyesület művészeti
vezetője, a darab rendezője.

November 28-án a REGINA Közösségi
Játszóház vendége lesz dr. Pap Enikő,
jogász, női jogvédő. A családon belüli és
kívüli, nők és gyermekek elleni erőszak-
ról beszélgetünk a 16 akciónap kereté-
ben. A figyelemfelkeltő nemzetközi
kampányt 1991 óta tartják meg novem-
ber 25. (a Nemzetközi Nap a Nők Elleni
Erőszak Ellen) és december 10. (az Em-
beri Jogok Világnapja) között. Célja,
hogy tudatosítsa bennünk és a törvény-
hozókban, bírákban, szociális munká-
sokban, pszichológusokban, óvónők-
ben, professzorokban, prostituáltakban

és futtatóikban, újságírókban, reklám-
szövegírókban, rendőrökben, politiku-
sokban, orvosokban, rapperekben, ka-
maszokban, nyugdíjasokban stb. vala-
mint az áldozatokban és az elkövetők-
ben egyaránt, hogy aki nemi alapú erő-
szakot követ el, az az emberi jogokat
sérti meg. 
Időpont: 2007 november 28., szerda,
10.30. Helyszín: Gödöllő, művelődési
központ, Galga terem

A szeretet-teljes női közegbe ezúttal
nemcsak gyermekkel érkezőket várunk!

Forgatag diákoknak, tanároknak és városlakóknak

Kizöldült a kisrektori díszterem

MATER SALVATORIS LELKIGYAKORLATOSMATER SALVATORIS LELKIGYAKORLATOS
HÁZ ÉS HÁZ ÉS 

KONFERENCAKÖZPONTKONFERENCAKÖZPONT

Cím: 2100 Gödöllő, Kapucinu-
sok 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 vá-
gyó vendégeinket olcsó szállásle-
hetőséggel, 1-4 ágyas szobákkal
és ifjúsági szállással, egyházi és világi rendezvényekre, szakmai
képzésekre, konferenciákra. Légkondicionált termeink internetcsatla-
kozással ellátottak és igény szerint további technikai eszközök állnak
rendelkezésre. Egyeztetés alapján esküvők, keresztelők, egyéb családi
ünnepek lebonyolítását is vállaljuk. Speciális szállás- és étkezési igé-
nyeit is kérésének megfelelően intézzük.

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk minden

hajdani és jelenlegi 
Martinovics Utcai óvodás 

hozzátartozóját hagyományos 

báli mulatságunkra! báli mulatságunkra! 

Helyszín: SZIE étterme
Időpont:

2007. december 7., 19 órától

Tánc, műsor, tombola,
meglepetések! Meleg vacsora,
büfé. belépők telefonon rendel-
hetők a 28/420-786-os telefon-
számon, valamint a helyszínen

255 Ft/fő áron válthatók.

Az Óvoda dolgozói és a Szülők Közössége

Cavaletta Művészeti Egyesület 

Testvérvárosok vonzásában

A Petőfi Sándor Művelődési Központ színháztermében tartot-
ták szalagavatójukat a gödöllői Református Líceum és Kollé-
gium végzős diákjai november 17-én.
Az ünnepi rendezvényt a szalag feltűzése mellett tánccal és
színházi jelenetekkel tették emlékezetessé.

Regina: Le a nők elleni erőszakkal! 
A 16 akciónap gödöllői rendezvénye

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

Erzsébet királyné szobra
Erzsébet királyné halálának évében, 1898-ban kezdeményezte Darányi Ignác
földművelésügyi miniszter Erzsébet-fák ültetését, Erzsébet-ligetek létesíté-
sét. Ennek eredménye 3 milliónál is több fa, és száznál is több liget lett. Ezek
közül az egyik legimpozánsabb a gödöllői Erzsébet-park, mely 1898 novem-
berében a miniszter utasítására létesült. A park mellett szoborral is meg kívánt emlékezni Gödöllő a királynéról. En-
nek megvalósítása érdekében 1898. november 6-án szoborbizottság alakult, melynek elnökévé Kapczy Vilmos fő-
szolgabírót, alelnökévé Deininger Imre koronauradalmi jószágigazgatót és Pirkner Ernő erdőmestert, a végrehajtó
bizottság elnökévé pedig Ripka Ferencet, a Ganz-gyár titkárát választották. A bizottságban a település minden társa-
dalmi rétege képviseltette magát. A szoborbizottság országos gyűjtést szervezett, és 1900-ban már megbízást is adott
Róna József szobrászművésznek, aki lemondván az anyagi haszonról, vállalta el a munkát. Még ezen év októberé-
ben a művész két terve közül a király választotta ki azt a mintát, melyet leginkább Gödöllőre valónak ítélt. A szobor
helyének kiválasztása szinte adott volt. Úgy vélték, hogy a sziklacsoport kiváló hátteret nyújthat az alkotásnak.

A gödöllői Erzsébet-szobor bizottság 1901. feb-
ruár 14-én vizsgálta meg Róna József budapesti
műtermében a már teljesen elkészült szobor-
mintát. Ugyanezen a napon megtekintette az al-
kotást Darányi Ignác földművelésügyi minisz-
ter, Beniczky Ferenc főispán és Beniczky Lajos
alispán is. A szoborminta az ő tetszésüket is el-
nyerte. Ezek után már nem volt semmi akadálya
a szobor „ércbe” öntésének. A mintát február
28-án gödöllői úrhölgyek is szemügyre vették.
Hódolatuk és csodálatuk megnyilatkozásaként
mindnyájan egy-egy gödöllői ibolyából kötött
csokrocskát helyeztek el a szobor talpazatán.
Öntés előtt Ferenczy Ida, a királyné udvarhöl-
gye is véleményezte az alkotást. Elismerésnek

adott hangot, és kijelentette, hogy ilyen jól sikerült hasonmása a boldogult királynőnek nincsen. A szobormintát még
februárban a Beschorner gyár ércöntőjébe szállították.
A szobor bronzba öntését április 17-én tartották. Az öntés nagyszabású társadalmi esemény volt, melyre előkelő ven-
dégeket is meghívtak. A Beschorner A. M. és fia budapesti cég öntödéjében rendezték a díszöntést. Az eseményen
többek közt részt vett Darányi Ignác, Kiss Pál államtitkár, Deininger Imre és Nick Ede koronauradalmi jószágigaz-
gatók is. Mellettük sok más magas rangú politikus és vendég is jelen volt. Az öntési szertartás az öntőmunkások be-
vonulásával kezdődött, akik az öntőmester vezetésével sorakoztak föl. A munkások a sapkájukat levéve, a munka
megkezdése előtt szokásos németnyelvű imájukat, mondták el. Ez után kezdődött meg az 1200 fokra hevített érc ön-
tése. A 2,5 méter magas szoborhoz 750 kiló bronz anyagot használtak fel. A munkafolyamat végén a vendégek a
gyárigazgató vezetése mellett a gyárban részint kész, ré-
szint készülő szobrokat tekinthettek meg. (Köztük az ara-
di szentháromság szobrot, mely szintén Róna József alko-
tása volt, és a Fadrusz János által megmintázott kolozsvári
Mátyás-szobrot.)
Szoborbizottság márciusi ülésén határoztak arról, hogy az
útvonalat a vasúttól zászlókkal és drapériákkal díszítsék
fel. Ennek megvalósítására a Rumhold céggel kezdtek tár-
gyalásokat. Emellett határoztak arról is, hogy az uralko-
dó család részére egy tetővel ellátott emelvényt építenek.
Az ülésen indítványban hangzott el, hogy a szobor talap-
zatában alapokmányt helyeznének el, mely a szobor kelet-
kezésének és létrejöttének történetét tartalmazná. Ennek
megírására Ripka Ferenc vállalkozott. A szoboravatás előtt a szoborbizottság áprilisban tartott helyszíni szemlét, az
elhelyezési terv konkretizálása miatt. Ebben a hónapban tartott terepszemlét a zászlókat legyártó Rumhold cég, és
megállapodtak a bizottsággal a részletekben. A megállapodás szerint a vasútállomást a MÁV igazgatósága díszítette
föl. A bizottság csak a kastélytól az Erzsébet-parkig vezető utat lobogózta föl, két oszlopban. A park kapuját az ese-
ményre egy nagy diadalívvé alakították, melyet zászlókkal és drapériákkal díszítettek. A zászlók egy része a megbol-
dogult királynő kedvenc színeiben, kék-fehérben pompázott. A címerek közt a magyar címer mellett a bajor Wittels-
bach család – a királynő családjának – címere is szerepelt. A rendezőbizottság 24 tűzoltó testületet kért meg arra,
hogy az ünnepségen biztosítsák a rendet. A tűzoltók szállítására a szoborbizottság kedvezményeket kért a Kereske-
delmi Minisztériumtól. A tűzoltók megvendégelését Darányi Ignác vállalta magára. Emellett más költségekkel is
hozzájárult az ünnepségen felállítandó díszek beszerzéséhez. A szobor május 6-án hétfőn érkezett meg Gödöllőre. A
megérkezés után az Erzsébet-parkba szállították és elhelyezték a már korábban fölállított zebegényi trachitból ké-
szült, nyolcszögletűre faragott 3 méter magas talapzatán. Az eseményen, a község elöljáróságán kívül, a lakosság is
nagy számban volt jelen, de a talapzatra helyezésen részt vett Róna József szobrászművész, és az öntést végző Be-
schorner gyár igazgatója is.
Az avatási ünnepségre 1901. május 19-én került sor. Az egész országból érkeztek vendégek az eseményre. A park ka-
puját és az ahhoz vezető utat zászlókkal, drapériákkal, fenyőgallyakkal és címerekkel díszítették. A szobor bal olda-
lán állították föl a királyi család emelvényét, melyet piros bársonnyal fedtek, hogy védelmet nyújtson a nap ellen.

Középső részét szőnyeggel borították, és a kényelmet aranyozott
karosszékekkel biztosították. Az ünnepség reggel 7.30-kor a kas-
télykápolnában tartott misével kezdődött. A misét gróf Csáky
Károly váci püspök celebrálta. Az eseményen csak a királyi csa-
lád és a meghívott vendégek vehettek részt. Közben folyamato-
san érkeztek a vonatok Gödöllőre, melyek hozták a környező és
távolabbi településekről a több ezer érdeklődőt. A környékbeli
településekről érkező küldöttségek – a településük táblája alatt –
a szoborhoz vezető út két oldalán helyezkedtek el. A közönség
már 10 óra előtt elfoglalta a helyét. Pontban 11 órakor érkezett a
helyszínre a király a kíséretével, ahol a szoborbizottság tagjai fo-

gadták őket, Kapczy Vilmos és Ripka Ferenc vezetésével. A fogadás után a budai és a Ganz-gyári, egyesült 300 tagú
dalárda adta elő Kölcsey Ferenc Hymnusát. Ezután következett Kapczy Vilmos beszéde, melyet a szobor leleplezése
követett. Az ünnepségen beszédet tartott Kapczy Vilmos mellett Darányi Ignác és Ripka Ferenc is. Az avatás után a
király és kísérete fölsétált a szobor mögötti sziklacsoporthoz, majd rövid ott időzés után, megindult a menet a kijárat
felé. Az ünnepség a parkban 12.30-ra befejeződött.
A szoboravatás napján a gödöllői szoborbizottság még egy szép gesztussal adózott a királyné emlékének. Ezen a na-
pon koszorút helyezett el Boros Ferenc a község nevében, Erzsébet királyné bécsi sírjánál. A koszorú szalagján
„Erzsébet királynénk hűséges Gödöllőjéről” felirat állt.

GÖDÖLLÕ ANNO

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Tisztelettel meghívjuk

2007. december 2-án, vasárnap 15 órára
a Premontrei Szent Norbert Gimnázium aulájába a

III. Nemzeti Együvé Tartozás Napja
alkalmából rendezendő ünnepségre.

Fellépnek a Duna TV Pacsirta Népdalversenyének különdíjasai:

András Orsolya (Csíkszereda, Erdély)
Érsek Csaba Sándor (Sepsiszentgyörgy, Erdély)
Ferraru Kovács Krisztián (Pusztina, Moldva)

Bencz Gabriella (Kolon, Felvidék)
Jörös Andrea (Visk, Kárpátalja)

Berta Alexandra (Paks)
Kiss Eszter (Táborfalva)

valamint Kocsis Zsuzsa (Topolya, Vajdaság),
és a gödöllői Cibri Együttes.

Ünnepi beszédet mond Gémesi György, a Nemzeti Együvé Tartozás
Alapítvány létrehozója, Gödöllő város polgármestere.

Műsorvezető: Varga Edit (Duna TV)

(folytatás az 1. oldalról)
A kora délután kezdődött és késő es-

tig tartó eseményen a résztvevőknek
nem csak arról kellett meggyőzniük a
zsűrit, hogy külsőleg hasonlítanak a
XIX. század legszebb asszonyához, ha-
nem talpraesettségükről, problémameg-
oldó képességükről is számot kellett ad-
ni. A Szombat Esti Lázból ismert Dudás
Tibor partnereként bécsi keringő tánctu-
dásukat kellett bemutatniuk, valamint a
Kossuth- és Jászai Mari-díjas Pécsi Ildi-
kó színművésszel – mint Zsófia főher-
cegnővel – egy konfliktushelyzetben
kellett kiállniuk igazukért. A hasonmás-
verseny döntőjének győztese, aki egy-
ben a Kastély Királynője címet is el-
nyerte, a 23 éves dunaújvárosi Szabó
Dóra lett, hercegnői pedig Dalos Anikó
és Detre-Simovits Mónika. Az internetes
szavazás különdíját Zsámpár Rózsa
nyerte.

A verseny döntőjéről a Duna TV fel-
vételt készített, amelyet november 30-
án láthatnak a nézők, akik így még egy
díj sorsáról dönthetnek. A Kívánságko-
sár című naponta jelentkező műsorba
külön-külön bemutatják a tizenkét dön-
tős hölgyet, a nézők pedig sms szava-
zással dönthetik el, ki kapja a közönség
díját.

Szombaton a hagyományos Erzsébet
vers- és prózamondó versennyel folyta-
tódott az emlékezés sorozat. A diákok
számára kiírt vetélkedőt Pécsi Ildikó
művésznő hívta életre. Az idén mintegy
másfélszázan vettek részt, melyen négy

kategóriában, három korosztályban
mérték össze tudásokat a jelentkezők. 

A hétvége ünnepi programja a vasár-
nap délutáni megemlékezéssel zárult,
melynek során a királyné Erzsébet-
parkban lévő szobránál elhelyezték az

emlékezés virágait, majd a királyi kas-
tély dísztermében „Szerenád Erzsébet-
nek” címmel rendeztek ünnepi koncer-

tet. A szobornál Krassay
László alpolgármester, a
kastélyban F. Dózsa Katal-
in történész mondott beszé-
det, elevenítette fel a ki-
rályné alakját. A műsorban
a királyné kedvenc zene-
számai hangzottak el, de a
résztvevők tanúi lehettek
annak a hazai ősbemutató-
nak is, amelyen először
hangzottak el édesapja a
„citerás” jelzővel felruhá-

zott Miksa Wittelsbach herceg szerze-
ményei is.

A királyné ünnepe

Erzsébet

A vers- és prózamondó verseny döntőjének végeredménye:

I. kategória.1. helyezett: Szelba Szabolcs (Premontrei Szent Norbert Gimnázium), 2. Schmidt Hans (Szent
Imre Katolikus Általános Iskola), 3. Szabó Dániel (Török Ignác Gimnázium)
II. kategória. 1. Szerencsés Kristóf (Pécel Ráday Pál Gimnázium), 2. Varga Zoltán (Premontrei), 3. Toma-
sowszki Flóra (Damjanich János Általános Iskola)
III. kategória. 1. Veres Flóra (Premontrei), 2. Gáti Orsolya (Török), 3. Varga Eszter (Premontrei)
IV. kategória (megzenésített vers). 1. Bozsik Iringó és Juniki Veronika (Szent Imre), 2. Sepsi Botond (Frédéric
Chopin Zeneiskola), 3. Cibri Együttes (Zeneiskola)
Gödöllő város különdíját kapták: Tóth Márk (Damjanich), Varga Éva (Petőfi Sándor Általános Iskola), Szarka
Dorottya (Török), Szentpétery Farkas István (Szent Imre)

Szelba Szabolcs

Szabó Dóra

Fo
tó

: T
ót

h L
ás

zló
Fo

tó
: T

at
ár

 At
tila



6 Gödöllői Szolgálat Kultúra 2007. november 22.

Mindent meg lehet oldani.
Minden kívánság teljesülhet.
Mindenkit boldoggá lehet – és
kell is – tenni. Ezeket az igen
szép gondolatokat, útmutatá-
sokat sugalmazza a gyerekek
számára Marék Veronika Tél-
apó és Ezüstmackó című me-
sekönyve. 

A szövegen kívül mindenütt képek és
képek benne, a történtek minden
mozzanata ábrázoltatik is. Láthatjuk
a havas éjszakát, mikor a Télapó útra
kel ajándékokkal megrakottan, út-
közben odaint a vidáman rátekintő
Hóembernek, de nem áll meg, siet to-
vább, várják a házak ablakaiba oda-
készített kiscipők, kiscsizmák.

Végül játék már csak kettő marad
nála. Egy labda és egy mackó. Utóbbi
nem akármilyen: Ezüstmackó. Me-
lyiket adja Marcinak, melyiket a test-
vérének, Mónikának? 

Az Ezüstmackó birtoklása körül
támadnak aztán a bonyodalmak.

Mindkét gyerek igen
fontos szerepet kí-
ván a maga életében
betöltetni az Ezüst-
mackóval. Össze is
vesznek rajta. 

Marci azonban belátja, hogy nem
lesz ez így jó: az ember nem lehet ha-
ragban a testvérével. Nincs mese: 
szert kell tenni még egy Ezüstmackó-
ra, hogy mind a kettejüknek jusson. 

A Mackóboltban kapható ezerféle
mackó, csak olyan nem, amilyen ké-
ne. A Hóember nyújt felvilágosítást:
mackó-ügyben el kell menni a Hó-
emberek Városába. 

Mivel a Hóemberek Városához
természetesen az erdőn kell átvágni,
Marcinak szerencséje lesz mókusok-
hoz, szerencsétlensége egy farkas-
hoz. Később azonban a farkasról is
kiderül, hogy aranyszíve van. Mivel
vészhelyzetben nyújt segítséget, ta-
lán a legeslegjobb szolgálatot ő teszi
a történet során. 

Megérdemli a labdát, mellyel ő is

játszhat végre, hiszen tulajdonképpen
csak azt szeretett volna korábban is:
játszani. A mókusok megelégedetten
viselik a Marcitól kapott sapkát – ki
nem találná senki, mit viselnek a mó-
kusok sapkaként –, nem fázik már a
fülük, amely apró termetükhöz ké-
pest elég nagy, nem csoda, hogy bele-
üthetett a hideg. 

Még a Hóember is kap ajándékot:
fenyőtobozból fűzött nyakláncot. 
(Marék Veronika: Télapó és Ezüst-
mackó) - nád - 

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Téli boldogság

FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormány-
zatának 12. sz. rendelete – a
városi díjak alapításáról és
adományozásának rendjéről
– értelmében 2008. január 22-én, a 

MAGYAR KULTÚRA Napján 
szeretnénk átadni a 

GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT.

„A rendelet alapján GÖDÖLLŐ KUL-
TÚRÁJÁÉRT DÍJBAN egy személy és
egy közösség, illetve szervezet, vagy leg-
feljebb két személy részesíthető".
Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával se-
gítse a bizottság döntést előkészítő mun-
káját.A javaslatokat a Polgármesteri Hiva-
tal Közoktatási, Művelődési és Sport Iro-
dájára szíveskedjenek megküldeni.

HATÁRIDŐ: 2007. NOVEMBER 26.

Guba Lajos, a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bi-
zottság Elnöke

„Varrott dallamok Kodály
emlékére“ címmel nyílt kiál-
lítás Szekeres Erzsébet tex-
tilművész falképeiből no-
vember 13-án a Frédéric
Chopin Zeneiskola hangver-
senytermében. A megnyitó
ünnepség műsorában Macz-
kó Mária Magyar Örökség dí-
jas népdalénekes és a Zene-
iskola számos növendéke
szerepelt.

A fehér és a sárga, az ezüst és az
arany színek uralkodnak a kiál-
lítás textilképein. Az ábrázolt mo-
tívumok, kivarrott szövegek a
magyar népművészetből és a val-
lás világából merítettek. Látható
életfa, ágán a címadó Kicsi ma-

dárral. A kenyér és a bor képét a
90. zsoltár sorai keretezik: „Te-
benned bíztunk eleitől fogva…“
A Te Deumot harang foglalja ma-
gába, olvasható az ima: „Téged,
Isten dicsérünk, Téged Úrnak is-
mérünk…“

Fehér pávák, Hej, páva, hej, pá-
va – képek címei, témái. Mint az
utóbbi címet folytatni lehetne,
énekelni,  úgy a következő címe-
ket is: Szomorú fűzfának…, Fel-
szántom a császár udvarát…

És még: zuhog Az élet vize; és
még: zendül a Magyar zsoltár. 

Egész télen látható a kiállítás, a
teremben rendezendő hangverse-
nyeknek, előadásoknak is majd
gyönyörű keretet biztosítva. 

N. A.  

Kodály emléke a Chopin Zeneiskolában

Hej, páva, hej páva…

November végén és december
elején két bemutatóval várja a
közönséget a Magyar Balett-
színház Gödöllő. A november
30-ai előadáson három dara-
bot, a Carment, a Beszélő tes-
teket és a Csodálatos Manda-
rint láthatja a közönség, míg
december 7-én Dióhéjban cím-
mel, egy Diótörő adaptáció
kerül színpadra a Petőfi Sán-
dor Művelődési Központban.
Az előadásokról  és a közeljövő
terveiről Egerházi Attila igazga-
tóval beszélgettünk.

– Néhány hete a Beszélő testeket és
a Carment már láthatta a gödöllői
közönség. Most ismét színpadra ke-
rülnek, kiegészítve Bartók Csodá-
latos Mandarin című művével. Ho-
gyan kerül egymás mellé ez a há-
rom mű?

– Szeretnénk bemutatni a gödöllői
közönségnek minden olyan darabot,
ami jelenleg az együttes repertoárján
szerepel, de itthon még nem játszot-
tuk. Ezt az előadást én leginkább egy
háromfogásos vacsorához tudnám ha-
sonlítani. A Csodálatos Mandarin egy
egyfelvonásos, amelynek a hangvé-
telétől a másik két darab teljesen kü-
lönbözik. A csodálatos mandarin a 
vágyról, mindent elsöprő elementáris
erejű szerelemről és a csodákról szól.
A másságtól, ismeretlentől való fé-

lelem gyakran intoleranciát szül, ami
nemegyszer végzetes konfliktusokba
sodorja az embereket. A vágy, a sze-
relem és az intuíció elpusztíthatat-
lanok. Ezek a gondolatok foglalkoz-
tattak és kavarogtak bennem, amikor
A csodálatos mandarin izgalmas és
költői zenéjével, illetve témájával
kezdtem foglalkozni. A női főszerepét
Bogdán Petronella, a Mandarint pe-
dig Svidró Viktor táncolja. Ezen az
estén Aleszja Popova is  színpadra
lép, őt a Carmen címszerepében lát-
hatja a közönség.

– Nemrégiben egy gyermek-
előadással lepték meg a közönséget,
s most ismét egy olyan produkció-
val készülnek, ami a fiatalabb kor-
osztálynak szól...

– A Pöttyös Pannát nagyon jól fo-
gadta a gödöllői közönség. Gyerme-
keknek játszani, táncolni egyébként is
fantasztikus dolog. Hálás, őszinte kö-
zönség. Ez az előadás nagyon lekö-
tötte őket, s számunkra ez a siker a
legjobb kritika amit kaphatunk. Ez a
siker azonban nem csak a  miénk, hi-
szen ebben a Talamba ütőegyüttesnek
is nagy szerepe volt. A december 7-ei
Dióhéjban  című táncjátékot azonban
inkább családi előadásnak nevezném,
hiszen nem csak a gyermekek szá-
mára lesz érdekes. Ez a Diótörő fel-
dolgozás minden korosztály számára
élményt nyújthat. 

– Úgy tudjuk, nem csak a közön-

ség részéről nagy az érdeklődés az
Magyar Balettszínház Gödöllő
iránt. Ezt igazolják a külföldi fellé-
pések, valamint az is, hogy jelenleg
spanyol művészekkel dolgoznak
együtt.

– Régi kapcsolatunk van többek
között a  prágai konzervatórium-
mal, akikkel minden nyáron együtt
dolgozunk. Náluk ismertünk meg
két kiváló fiatal  spanyol táncost,
akik most végezték a barcelonai
Teatro Institutét, ami az egyik leg-
rangosabb táncképzést adja. Most
két növendékük dolgozik itt  ve-
lünk, és ha úgy alakul, akkor jövőre
szeretnénk az egyiket szerződtetni.
Januárban egyébként Prágában lé-
pünk majd fel, februárban pedig  itt
Gödöllőn látjuk vendégül a Prágai
Balett társulatát. E mellett tárgyalá-
sok folynak egy dél-amerikai turné-
ról, valamint Finnországból is nagy
az érdeklődés társulatunk iránt. 

– Már több mint egy éve dol-
goznak Gödöllőn. Hogy érzik itt
magukat?

– Azt hiszem, mindannyiunk ne-
vében mondhatom, hogy igazi ott-
honra találtunk Gödöllőn. Nagyon
sok segítséget kaptunk és kapunk a
munkánkhoz. Számunkra az is nagy
öröm, hogy tovább tudtuk színesí-
teni a  helyi kulturális palettát.

-kj-

Kortárs balett gyermekeknek és felnőtteknek

Otthonra találtak Gödöllőn

Nagysikerű koncertet adott vasárnap délelőtt a Kaláka együttes a Petőfi
Sándor Művelődési Központ színháztermében. Tizenegy órára már telt-
ház várta a zenekar tagjait, akik régi és új dalaikból állították össze a
közel egy órás programot. A közönség körében nagy sikert aratott az
előadást még színesebbé tevő  hangszerbemutató.  

Siker volt a Kaláka koncert
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Adventi kastélynapok
December 8-9., 15-16.

135 esztendővel ezelőtt töltötte először a karácsonyt
Gödöllőn a királyi család. A legkisebb gyerek, az

akkor ötéves Mária Valéria kedvéért költözött a felséges família az ad-
ventkor Gödöllőre. Erzsébet királyné és gyermekei megszemélyesítőivel

is találkozhatnak és fényképezkedhetnek majd a vendégek az adventi
kastélynapok programjában. A másik szenzáció Sisi jégszobra lesz. A
családi programból az idén sem hiányzik a játékkészítés, lesznek bá-

belőadások, kézműves és iparművész vására. Este a barokk színházban
Mozart: Don Giovanni című operáján szórakozhatnak a vendégek.

***
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“
Helyszín: Gödöllői Királyi Kastély, Barokk Színház

Időpont: 2007. november 24., 19 óra
Jegyek 3000 forintért vásárolhatók a királyi kastélyban

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
A Gödöllői Új Művészet

Közalapít-vány tisztelettel
meghívja Önt 2007 

december 2-án (vasárnap)
16 órára a GIM-Ház kiállító

termében rendezett 
adventi beszélgetésre.

Vendégeink: Fekete György, 

belső építész, akadémikus, 

professzor emeritus, a „Befelé tágasabb” című könyv  szerzője, és Deme

Tamás művelődéskutató

Köszöntőt mond: Pintér Zoltán, Gödöllő város alpolgármestere

GIM-HÁZ (Gödöllői Új Művészet Közalapítvány Alkotóháza)

Gödöllő, Körösfői utca 15-17, telefon/fax: 28-419-660

e-mail: gimhaz@invitel.hu

A helyszínen megvásárolható a „Befelé tágasabb” című gyűjteményes kötet.

2007 december 16-áig még látogatható a „VIZI-KERT” című képző- és iparmű-

vészeti kiállítás.                                   Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata

KARÁCSONY A  MÚZEUMBAN MŰVÉSZETI  VÁSÁR
GÖDÖLLŐI  ALKOTÁSOKBÓL 

A  GÖDÖLLŐI  VÁROSI  MÚZEUMBAN
2007. DECEMBER 1- 24. KÖZÖTT

Anti Szabó János, Bada Márta, Fábián Dénes Zoltán, 
Katona Szabó Erzsébet, László Lilla, Lőrincz Ferenc, 

Remsey Flóra, Szekeres Erzsébet 
és a Varga Galéria kínálatából

Gödöllői Városi Múzeum 
2100 Gödöllő Szabadság tér 5., tel.: 422-003, 421-997

godolloi.muzeum@vnet.hu
www.museum.hu/godollo/varosi

A Frédéric Chopin
Zeneiskola 
programja

November 22., csütörtök, 17.30
Székely Judit növendékeinek
hangversenye (furulya)

November 26., hétfő, 18 óra
Fodor László növendékeinek
hangversenye (klarinét)

November 27., kedd, 17 óra
Ella Attila növendékeinek hang-
versenye (rézfúvó)

November 29., csütörtök, 18 óra
A fúvós tanszak hangversenye

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub

szerettel meghívja Önt

SISI
KÉPESKÖNYVE

c. könyv bemutatójára 

Előadó: Szabó Margit, a Sisi
Baráti Kör titkára 

Helyszín: Városi Múzeum, I.
emeleti terem 

Időpont: 2007. november 23.
(péntek), 16 óra 

Házigazda: Krassay László



A minap az Alsóparkban egy ritkán lát-
ható különös madarat láttam. Egy éles
hangot hallottam és amint felnéztem a
fára, egy fekete harkályt (Dryocopus
martius) pillantottam meg. A harkályfé-
lék családja Földünknek csaknem min-
den fás növényzettel borított területét
benépesíti. A mintegy 210 leírt fajból
csupán Ausztráliában és Madagaszká-
ron nem fordul elő egy sem.

Csaknem minden tevékenységük a
fákhoz köti a harkályféléket. A legtöbb
fán élő madár a lombkorona lakója, a
harkályok ellenben egy kevésbé kihasz-
nált életteret, a lombkorona és a talaj-
szint közötti részt, a törzset foglalták el.

Az Európában honos tíz harkályfaj
közül hazánkban kilenc fordul elő. Test-
felépítésük, életmódjuk hasonló, mégis
négy csoportba oszthatók. Érdekes mó-
don ezt a tudományos csoportosítást a
magyar nevek is meglehetősen jól tük-

rözik: nyaktekercs, küllő,
harkály, fakopáncs. A fe-
kete harkály a harkályok
óriása, csaknem varjú
nagyságú. Hangja egészen

különös: dallamos, a madár méretéhez
képest vékony, kacagásszerű. Egyszínű
fekete tollazatát csupán fejének tűzpiros
tollai tarkítják. Ez a viszonylag ritka,

óvatos madár leggyakrabban messze-
hangzó kiáltozásával hívja fel magára a
figyelmet. Erdős hegy- és dombvidéke-
ken fordul elő. Viszonylag ritka. Nálunk
itt a város közepén azonban mégis lát-
ható, és ha valaki figyelmesen sétál a
gödöllői parkokban, sok érdekességet
láthat, akár egy fekete harkályt is.
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HEROSZ

Vigyél haza!

3 hónapos labrador keverék szukák 2 hónapos keverék szukák

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

Ajándék kiscicák:
28/432-487

www.poraz.hu
1 éves keverék kan

1 éves keverék kan

Az év során díszkertünk minden
zugát bejártuk, részleteztük a
legfontosabb kertépítési és fen-
ntartási munkákat, bemutattuk
a legszebb növényeket. Az utol-
só hetekben néhány érdekes és
különleges témával kedveske-
dünk olvasóinknak.

Aki egy unalmasnak mondható kertben
egy kis változatosságra és egyben egy
széltől védett pihenőhelyre vágyik, an-
nak süllyesztett kertre van szüksége.

Európa egyik leghíresebb süllyesz-
tett kertje a délkelet angliai Great Dex-
terben található. Régi épületek impo-
záns maradványai veszik körbe, ame-
lyek egy különleges mikroklímát is ki-

alakítanak azzal, hogy lefogják a szelet
és egybegyűjtik a meleget. Részben
emiatt, részben pedig az izgalmas lát-
vány miatt manapság újra kezdik felfe-
dezni a süllyesztett kertek varázsát.

Ha betoppanunk egy ilyen kertbe,
akkor rögtön megnyílik előttünk az a
harmadik dimenzió, amely egy átlagos
kertben nem tud megnyilvánulni. A
mélység és magasság játéka ugyanis
elvész, ha nincs hangsúlyozva.

Az általános elv szerint a süllyesztett
kertek mélységét a mélyebben fekvő ré-

szek nagysága hatá-
rozza meg. Általában
45 és 100 cm közötti
mélységet ajánlanak a
szakemberek. A rézsű
lejtése nem lehet több
30 foknál, mert külön-
ben túl sok helyet fog-
lal el a kertből. A kert-
rész legfontosabb ele-
mei: a lépcső, a szá-
razfal és a bokorá-
gyás. A támfal építé-
sénél arra kell ügyelni,
hogy a hátsó részbe

kavicsot és murvát építsünk be, de a
vízelvezető csövet sem szabad kifelej-
teni, hogy erős esőzés után a fölösleges
víz el tudjon folyni. A növényeket érde-
mes a fal szélén elhelyezni, magát a
süllyesztett részt pedig nem jó túlzsú-
folni növényekkel.

A süllyesztett kerteket általában tám-
fallal veszik körbe. Ezzel egyrészt vé-
dik a területet, másrészt alkalmassá te-
szik az így kialakított peremet a nö-
vényzet megtelepítésére. Ha egy mere-
dek rézsű fogná körbe a süllyesztett
kertet, akkor itt csak nagyon nehezen
maradnának meg a növények. A támfal
teteje azonban kiválóan alkalmas dús
bokrok vagy nyári növények számára.
A növények növekedését segíti elő egy
olyan szárazfal is, amelyet nem fugá-
zunk ki, hanem a kövek közötti résekbe
földet tömünk. A támfalon és a támfal-
ban jól érzi magát az összes kis víz-
igényű sziklakerti növény. Ha a tera-

szos kialakítást választottuk, akkor akár
kisebb fákat és bokrokat is ültethetünk a
különböző szintekre.

A modern süllyesztett kertekben
egyébként ritka a fűtakaró, inkább járó-
lapokkal fedik le a területet, hogy aszta-
lok és székek is minden további nélkül
elhelyezhetők legyenek. Kőburkolat
esetén olyan mediterrán, sok meleget
igénylő cserepes növényeket is el tu-
dunk helyezni a süllyesztett kertben,
mint amilyen a citrusfa vagy a leander.
Legjobb, ha ezeket a növényeket egy
olyan rézsű mellé tesszük, amely a nap
felé néz, mivel így a rézsű is a növényre
veri vissza a meleget. Azokon a helye-
ken, ahol csak kevesebb napfény és me-
leg éri a növényeket, azaz az északi fa-
lak mentén, jól érzi magát a buxus, a ba-
bér, vagy a fukszia.

A süllyesztett kert építése komoly
tervezést és nagy erőfeszítést igénylő
feladat, de bátran mondhatjuk, hogy
megéri. Nemcsak azért, mert izgalmas
kertvéggel leszünk gazdagabbak, ha-
nem azért is, mert a nyáresték a mély-
kert melegében meghosszabbodhatnak.
A hideg szelet felfogja a támfal és a
köré épített rézsű, amelyen bokrok nő-
nek. A kiváló mikroklímája olyan növé-
nyek számára nyújt kitűnő terepet, me-
lyek másutt csak hervadoznának.

(www.fenyveskerteszet.hu)

Kertész leszek...

Süllyesztett kertek

Valójában miről is van szó? Miért
ez a kissé szigorú és ellentmon-
dást nem tűrő megfogalmazás?

„Azért nem ivartalaníttatom a kandúro-
mat, mert szegénynek milyen értelmet-
len élete lesz akkor. És még megváltoz-
nak a tulajdonságai is. És el is fog híz-
ni... és gyerekkoromban sosem volt
semmi bajuk a kandúroknak.“

Ilyen, és ehhez hasonló, sajnálkozó
kifogásokat hallgatnak az állatorvosok
nap mint nap, amiknek a hátterében
legtöbbször tudatlanság áll.

Tehát miért ivartalaníttassuk ked-
venc kandúrunkat?

Mert ha nem tesszük, akkor már
egész fiatal (kb. 5-6 hónapos) korától
kezdve más sem fogja kitölteni napjait,
mint a hölgycicák felkeresése. Ha ez
megvan, akkor már csak a többi,
ugyanazon hölgyért epekedő kandúrral
kell élet-halál harcot vívnia.

A dolog rákfenéje a verekedés és a
sebek! Ezeken keresztül ugyanis (vér és
nyál útján) rengeteg baktériumos és
vírusos fertőző betegséget szednek ösz-
sze egymástól. A cicák állandóan tele
lesznek sebekkel, sérülésekkel, tályo-
gokkal. Legyengülnek az állandó fertő-
zésektől, összeszednek parazitát (rühat-
kát, férget, bolhát), gombát és minden
földi „gusztustalanságot“.

A gazdi folyamatosan az állatorvos-
hoz fog járni étvágytalan, lázas, egyre
jobban lesoványodó cicájával. Itt aztán
hetekig, hónapokig kezelhetjük a ma-
csekot. Hiszen megállás nincs, szapo-
rodni kell. És kandúrunk megy, rendü-
letlenül, amíg bírja.

A legnagyobb veszély, hogy a macs-
kák között verekedéssel terjedő vírusos
betegségek (leukózis, macska-AIDS,

fertőző hashártyagyulla-
dás) gyógyíthatatlanok,
és akár már 3-4 éves ko-
rára sok szenvedés, bete-
geskedés után az állat el-
pusztulásához vezetnek.

Ezek a vírusok hihe-
tetlen mértékben elter-
jedtek a kijárós cicák
körében. Biztonságban
csak a bent lakó állatok
vannak. De ugyebár ki
az, aki el tud viselni egy
ivarérett kandúrt a laká-
sában? Szerintünk ezt
mindenki csak egyszer próbálta ki éle-
tében.

És akkor még nem beszéltem a ro-
mantikus macskafrigyből származó
utódokról, akik gyakran még ma is vö-
dörbe fojtva vagy földhöz csapva vég-
zik. De az is lehet, hogy kóbor cicák
lesznek és autó üti el őket, vagy kutya

marcangolja szét szegényeket.
Mert ugye „minek ivartalaníttas-
sam a kandúromat, úgysem fog
szülni, legyen ez a lánycicások
gondja...“.

Az sem mellékes, hogy kan-
dúrunk saját territóriumát (így a
lakás minden pontját is beleért-
ve) erős vizeletmintával jelöli
meg. A kedves gazdi ilyenkor
nem biztos, hogy doromboló
kedvencét dicsérgetné, pedig a
kasztrálással ennek is könnyen

véget lehet vetni, és kandúrbandi nyu-
godtan élhet a lakáson belül is.

És még néhány dolog:
Az ivartalanítástól még egy állat sem

hízott el, csak a kajától, amit megevett.
A tulajdonságai lehet, hogy megváltoz-
nak, de általában jó irányba! Vagánysá-
ga megmarad, maximum kedvesebb és
kezelhetőbb lesz. Tény, hogy otthon-
ülőbb lesz kedvencünk, de legalább
nem csak havonta egyszer futunk össze
vele, amikor rohanhatunk az állatorvos-
hoz tályogfeltárásra, sebtisztításra.

Persze az oltásokat, féreghajtásokat
nem helyettesíti az ivartalanítás.

És hogy mi volt 20-30 éve? Miért
bírták jobban a kandúrok? Hát nem bír-
ták! De kinek tűnt volna fel, hogy fo-
lyamatosan (2-3 évente) cserélődik To-
mi cica személye. És hol volt még
akkor ennyi macska? És hol volt még
ennyire elterjedt a fent említett néhány
vírusos nyavalya?

Legyen a cél a 4. kandúrszülinapi
kertiparti! És az ivartalanítással spórolt
pénzből vegyünk cicajátékot ajándék-
ba. És meséljük el a szomszédnak,
hogyan örült macskánk a meglepetés-
nek!

Állati dolgok

Ivartalanítsuk kandúrunkat!

November 24-25.:

dr. Bodó Szilárd
Tel.: 30/962-2205

Gödöllő, Kossuth L. u. 39.

Állatorvosi ügyelet

2 hónapos keverékek

Téli természet

A fekete harkály

Gazdaságszerkezeti összeírás a mezőgazdaságban
A 229/2006. (XI.20.) sz. Kormányrendelet alapján a KSH 2007. november 12. és november 30. között Mező-
gazdasági Gazdaságszerkezeti Összeírást hajt végre. Az összeírás célja, hogy nyomonkövesse az előző
(2005. évi) gazdaságszerkezeti összeírás óta a magyar mezőgazdaságban bekövetkezett változásokat, va-
lamint pontos és hiteles képet adjon a hazai gazdaságirányítás, az Európai Unió és a gazdálkodók részére. A
feladat közvetlen megszervezését és az adatfelvétel végrehajtásának irányítását az ország egész területére
kiterjedő illetékességgel a Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatósága látja el. Az összeírást repre-
zentatív adatfelvétel keretében hajtja végre a KSH. A kijelölt mintakörzetek az ország 1220 települését érin-
tik, ahol a körzetben házról házra járva valamennyi ott található cím felkeresésre kerül. Az összeírást a KSH
Szegedi Igazgatósága által készített igazolvánnyal ellátott számlálóbiztosok végzik. Gödöllő város szerepel a
kijelölt mintában, tehát a KSH megbízottai a fenti időpontban felkeresik a gazdálkodókat, hogy az összeírási
feladatokat elvégezzék. Kérjük, hogy a KSH összeíróit feladatuk ellátásában szíveskedjenek támogatni!

Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal, Lakosságszolgálati- és Okmányiroda

Kistermetű tacskó keverék, 6
hónapos szuka „Rozi“ elvihe-
tő.                      Tel.: 20/341-4088
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.:
28/430-655.

November 19-26-ig: Medicina,
Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251
Nov. 26-dec. 3-ig: Ezüstkehely,
Petőfi S. utca 1/a. Tel.: 416-551.

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

Ezen a héten újból rövid olva-
sói kérdésekre válaszolunk.
Változatlanul várjuk kérdései-
ket, észrevételeiket és témaja-
vaslataikat a már jól ismert
szolgálat@libor.hu illetve a Gö-
döllő, Pf. 112. címekre.    

Módosíthatja-e a munkaszerződé-
semet – ezen belül a munkakörömet
- a munkaadóm a hozzájárulásom
nélkül? 
Nem, mivel a törvény kimondja, hogy
a munkaszerződést csak a munkáltató
és a munkavállaló közös megegyezé-
se módosíthatja.
El kívánom adnia lakásomat. Mi-
lyen költségeket érvényesíthetek az
adó kiszámítása során?
A személyi jövedelemadó törvény ér-
telmében adófizetési kötelezettsége
csak a jövedelme után keletkezik. A
jövedelem számításánál a bevételből
– azaz az ingatlan eladási árából – le-
vonható a lakás beszerzési ára, a meg-

szerzéssel kapcsolatos költségek (pél-
dául ügyvédi díj, illeték). Költség-
ként tudja még érvényesíteni a lakás-
sal összefüggésben felmerült érték-
növelő beruházások összegét is.  Ez
utóbbi összegébe a rendszeres karban-
tartással összefüggő költségek azonban
nem tudhatók bele, csak azok a ráfordí-
tások, amelyek következtében az ingat-
lan forgalmi értéke nő (például alapte-
rület növelése, komfortfokozat emelé-
se). Az ingatlan értékesítésével össze-
függésben felmerülő költségek – példá-
ul hirdetési díj – szintén elszámolhatóak.
Valamennyi költség érvényesítésének
feltétele, hogy azok felmerülését bi-
zonylattal tudja igazolni.
Elbirtokolhatok-e a szomszédom telké-
ből egy kisebb részt, amit ő nem hasz-
nál?
Nem, csak abban az esetben, ha a föld
megosztható, melyre adott esetben az
önkormányzat műszaki osztálya tud vá-
laszt adni.
Bérleti szerződést kötöttem 2008.
december 31-ig. A bérbeadóm a 
szerződést felmondta, mert más-
képp kívánja az ingatlant hasznosí-
tani. Mit tegyek?
Határozott időre kötött bérleti szer-
ződést a felek a határidő előtt rendes

felmondással nem szüntethetik meg. A
bérbeadó azonnali hatállyal felmond-
hatja a szerződést, de csak akkor, ha a
Bérlő az ingatlant nem rendeltetéssze-
rűen használja, azt szándékos cselek-
ményével súlyosan károsítja, illetve a
bérleti díjat vagy a közüzemi költséget a
felszólítás ellenére sem fizeti meg.
Adott esetben kérheti a bérleti jogvis-
zony 2008. december 31-ig történő fen-
ntartását, ha ez már kivitelezhetetlen,
akkor végső soron kártérítési igénnyel
léphet fel a bérbeadóval szemben.
Új építésű ingatlant vásároltam, de
azt nem az eladó építette, hanem egy
általa megbízott vállalkozó. Az ingat-
lanban több hiba is van, de az eladó
nem hajlandó ezt elismerni, azt
mondja ezért a vállalkozó felelős.
Valóban így van?
Nem, az eladó megrendelése alapján a
kivitelezést végző vállalkozó felróható
magatartásáért a vevő irányában az ela-
dó felelősséggel tartozik. Az eladónak
ebben az esetben nemcsak azt kell bizo-
nyítania, hogy saját maga úgy járt el,
ahogy az az adott helyzetben elvárható,
hanem azt is, hogy a vele közvetve vagy
közvetlenül jogviszonyban álló közre-
működői (a vállalkozó) is.

Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai

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

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

Készülődés az ünnepekre-kézműves
foglalkozások, Arcfestő 

Jó idő esetén lovasbemutató Jó idő esetén lovasbemutató 
Karácsonyi ízek ebédre!  

Betlehemi történet a Maszk Bábszínpad előadása. 
Télapó érkezése, ajándék osztása a gyerekeknek. 

Állatsimogató, kocsikázás vagy szánkázás, Betlehemi jászol. 

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

3 éves kor alatt a részvétel ingyenes!

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

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

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

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

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

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

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

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

Fax: 06 28/576-511

A Gödöllő Város részvételével
ez év végével záruló Interreg
III. c határokon átnyúló RECO-
RA együttműködés egyik konk-
rét eredménye a megújuló 
energiaforrások alkalmazását
segítő kézikönyv összeállítása,
amelyet Gödöllő által vezetett
munkacsoport készített, de az
együttműködésben résztvevő
öt ország (Ausztria, Csehor-
szág, Görögország, Magyaror-
szág, Németország) hasznosít
majd az alternatív energiafor-
rások alkalmazásának elősegí-
tése során. 

A könyvet gödöllői szerző-team ké-
szítette, amelyben az FVM Mezőgaz-
dasági Gépesítési Intézet és a Szent
István Egyetem munkatársai vettek
részt. A kézikönyv elkészítését segí-
tette a VÜSZI Gödöllői Városüze-
meltető és Szolgáltató Kht. menedzs-
mentje, amely a várost képviselte a
RECORA projektben.

A magyar és angol nyelven elké-
szült kézikönyv számba veszi a meg-
újuló energiahordozók és az alkal-
mazásuk feltételeit. Így részletesen
foglalkozik a tüzelési célú szilárd bio-
masszák (energianövények, szántó-
földi melléktermékek, faalapú ener-
giahordozók, kommunális hulladé-
kok) energetikai és tüzeléstechnikai
jellemzőivel, elemi összetételével, az
elérhető energiahozamokkal és a kör-
nyezeti összefüggéseivel. Számba ve-
szi a biogáz és a depóniagáz keletke-
zésének kémiai és energetikai tulaj-
donságait, a folyékony bioenergiahor-
dozók (a növényi olaj- és a bioetanol
alapú) előállításának technológiai fo-
lyamatait, kémiai felépítésüket, alkal-
mazástechnikai jellemzőiket. 

A könyv bemutatja a jövő üzem-
anyagának tekinthető BTL (Biomass
és Liquid) főbb jellemzőit is, a nap- és
szélenergia, valamint a földhő és a 

geotermális energiák tulajdonságait
és a hasznosítás feltételeit.

A kézikönyv gyakorlati megoldá-
sokkal és technológiai leírásokkal
szolgál az egyes megújuló energia-
hordozók alkalmazására. Többek kö-
zött megoldásokat ismertet a családi
házak és közösségi épületek faapríték
és tüzipellet fűtésű hőellátásáról, a
biogáz és a folyékony bioenergiahor-
dozók motorikus felhasználásáról, a
hő- és villamos áram előállítására al-
kalmas kombinált energiatermelő
blokkegységek alkalmazási lehetősé-
geiről, valamint a családi házak ener-
giaellátására alkalmazható napkollek-
toros és napelemes rendszerekről.

Bemutatja a szélerőművek műkö-
dését és a szélenergia gyakorlati alkal-
mazásának megoldásait, példákkal
szolgál a hőszivattyús energianyerési
lehetőségekről, elérhető hatásfokok-
ról.

Többféle megújuló energiaelőállí-
tása során visszamaradt biomasszából
és kommunális, valamint szerves hul-
ladékokból készíthető biokomposzt
előállításra is szolgál ismeretekkel.

A könyv függelékében a RECORA
projekt keretében a megújuló energia-
források hasznosításához készült öt
megvalósítási tanulmány összefogla-
lója is olvasható, ebből három Gödöl-
lőn megvalósítható fejlesztéseket dol-
goz fel. 

A könyv ajánlott irodalommal is
szolgál azok számára, akik tovább kí-
vánják tanulmányozni a megújuló 
energiákat, továbbá táblázatokkal,
számos adattal, összehasonlításokkal,
gazdaságossági és környezeti elem-
zésekkel szolgál az olvasó számára. 

Dr. Hajdú József

Műszaki kézikönyv a megújuló energiaforrásokról

Recora-project

ELADÓ GÖDÖLLŐN, AZ EGYETEMI
LAKÓTELEPEN, TÉGLA ÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ.

FÖLDSZINTI, 52 NM-ES, 2 SZOBÁS, 
ERKÉLYES, GÁZKONVEKTOROS, 

FELÚJÍTÁSRA SZORULÓ.
TEL.: 20/423-7672 (ESTE)

A Gödöllői Városüzemeltető és
Szolgáltató Közhasznú Társaság
(VÜSZI Kht.) munkatársat keres 

BÉR- ÉS TB-ÜGYINTÉZŐI
MUNKAKÖR betöltésére

Elvárások:közép-, vagy felsőfokú
szakirányú képesítés; több éves
szakmai gyakorlat; önálló, precíz
munkavégzés. Nexon bérprogram
ismerete előnyt jelent.

Feladatkör: Teljeskörű bérszámfej-
téssel és tb-ügyintézéssel kapcsolatos
feladatok folyamatos, zökkenőmen-
tes ellátása; Kapcsolattartás és rendsze-
res adatszolgáltatás a hatóságok felé;
Bérhez és bérelemzéshez kapcsolódó
kimutatások és előrejelzések elkészí-
tése; Adóbevallások készítése; Mun-
kaidő-nyilvántartással kapcsolatos te-
endők elvégzése; Tb területén bekö-
vetkező törvényi változások figye-
lemmel kísérése.

A pályázat benyújtásának helye:

VÜSZI Kht. Titkárság, Gödöllő,
Dózsa György u. 69.; vagy a

vuszikht@gmail.com e-mailcímen.



ÁLLÁS
*Gödöllő központjában lévő sörözőbe fiatal pultos-felszolgáló lányt keresünk.
Tel.: 70/312-59-65
*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakács jelentkezését
várjuk. Tel.: 30/9138769, hétfőtől péntekig 9-18 óráig.
*Gödöllői könyvelőiroda könyvelőt keres TB ügyintézői gyakorlattal. Érd: 06-
70/ 938-3010
*BRÓKER iroda pályázatot hirdet 3 fő részére kiemelt referensi munkakörbe.
Kellemes munkakörülmények, magas fizetés várja a kiválasztott jelentkezőket.
Tel: 30/620-6454
*Gödöllő belvárosában, decemberben nyíló új gyógyszertárba keresünk expe-
diáló szakasszisztens és gyógyszerész kollégákat. Érd: Kerekes Miklós
30/699-1608
*Gödöllői Tűzoltóság felvételt hirdet iratkezelői munkakörbe. A munkakör
betöltésének feltétele: érettségi bizonyítvány és számítógép felhasználói szin-
tű ismerete. Gyakorlati ismeret előnyt jelent. Bérezés: Közalkalmazotti bértábla
szerint. Jelentkezési határidő: nov. 26. a 28/528-700 telefonszámon hétköz-
nap 10-12 óráig
*Idősek Otthona felvesz ápolónőt, valamint szakácsnőt. Jelentkezés személye-
sen Szada, Kisfaludy u. 4. hétköznap 8-15 óra között.
*Gödöllői áruházba, éjszakás műszakba takarítókat keresünk. Érd: 30/482-2490
*Gödöllői Autókereskedés jogosítvánnyal rendelkező fiatal karosszérialakatost
keres. Jelentkezni: 20/320-6521, 70/323-7777.
*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.
*Dolgozni szeretne? Dinamikus, megbízható, de életkora elhelyezkedési prob-
lémát okoz? Legyen a munkatársunk. Érd. munkaidőben: 20/9-749-879
*Büfébe női kisegítő alkalmazottat keresek Gödöllőre dec. 1.-től -23.-ig. Tel:
20/498-8655
*25 és 45 év közötti nyitott, határozott, jó kommunikációval, jogosítvánnyal
rendelkező Gödöllői lakhelyű hölgyeket és urakat keresünk pénzügyi, nem biz-
tosítói munkára. Tel: 30/3495-467
*Gödöllőn nyíló GYÓGYSZERTÉR gyógyszertár újszerű szemléletmóddal dolgo-
zó csapatába gyógyszerész végzettségű munkatársakat keresünk Érd:
30/515-1456. Önéletrajzát a hr@gyogyszerter.hu e-mail címre várjuk. 

*A HS Sportközpontba pultos-recepcióst keresünk. Jelentkezni önéletrajzzal
az alábbi címen lehet: Gödöllő, Dózsa György út 152.
*Gödöllőn, a Szabadság téren Büfénkbe kisegítőt felveszünk. Munkaidő: 15-20
h-ig. Érd: 30/240-4075
*30-as nő Gödöllőn gyermekfelügyeletet, takarítást vállal. Tel: 30/506-9563
*Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Gödöllőn és környékén
élő munkatársat keres elnöki GÉPKOCSIVEZETŐ munkakörbe. Feladatok: Az OMMF
elnöke mellett gépkocsivezetői feladatok ellátása, gépjármű ügyintézés, posta-továb-
bítás. Feltételek:- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet -
hivatásos jogosítvány. Előny: Hasonló munkakörben szerzett munkatapasztalat. Az
állás azonnal betölthető. Bérezés: megállapodás szerint. Jogállás: munkaviszonyban.
A jelentkezéshez csatolni kell: - részletes szakmai önéletrajzot - 2 db 4x4-es
fényképet. Az állással kapcsolatban érdeklődni az Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) Humánpolitikai Osztályán, a 06-1-346-9486-os
telefonszámon lehet. A jelentkezéseket zárt borítékban az OMMF címére (1399.
Budapest, Pf. 639.), a Humánpolitikai Osztály részére kell benyújtani. Benyújtási
határidő: 2007. november 30.
*FM Parfümök és AVON termékek forgalmazásához munkatársakat keresek.
Kedvezményes vásárlás. Érd: 30/645-7347
*Manikűröst, pedikűröst, műkörmöst keresek vállalkozói igazolvánnyal gödöl-
lői szépségszalonba. Tel: 30/268-2084 Zabó Ági
*Gödöllői cég kereskedelmi részlegének fejlesztéséhez üzletkötői munkakörbe
munkatársakat keres. Jelentkezés feltétele: min. középfokú végzettség, jó
kommunikációs és problémamegoldó képesség, valamint informatikai
ismeretek (nyomdaipari terület, webfejlesztés). Érd: 28/415-050

INGATLAN
*Gödöllőn új ikerházi lakás I. osztályú kivitelben az egyetem mögötti részen
(Rónay György utcában) eladó. 1270 nm-es telken, egyenként 123nm-es lak-
térrel, 4 szoba+nappali, étkező, konyha, 2 fürdőszoba, padlófűtéssel. Laktéren
felül 20 nm-es garázs, 18nm-es terasz. Kandalló lehetőség. Szocpol. felvehető.
Iár: 29,5-32,9MFt. Tel.: 30/9328-578.
*Igényes, teljesen felújítva, 943nm telken, 130nm összkomfortos családi ház,
70nm szuterénnel, melléképülettel, dupla garázzsal Bagon eladó. Iár: 24,9MFt.
Tel.: 30/659-0381.
*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 ren-
delkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek, irodának ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-
392-3635
*Telek eladó Domonyvölgyben, panorámás, 800 négyzetméter. Érdeklődni
lehet a 20-9-424-062 tf-számon.
*SZADÁN építési telek 5 Mft-ért ELADÓ !!! GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
OTP mellett 20-7722429 SZADA ÉS GÖDÖLLŐ legnagyobb telekválasztéka
irodánkban! www.godolloihaz.hu
*KERTVÁROSBAN 3 és fél szobás családi ház Eladó.Iár 17,2MFt 20-7722428 
*GÖDÖLLŐN KERTVÁROS LEGSZEBB UTCÁJÁBAN CSALÁDI HÁZ
ELADÓ.Iár:20,9MFt GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT (20) 7722429
www.godolloihaz.hu
*Veresegyházán újszerű 3 szoba+nappalis egyszintes családi ház sűrgősen
eladó.Iár:26,9MFt 20-7722428
*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 ugyanitt I emeleti lakás 12,5MFt 
*GÖDÖLLŐN ÚJÉPÍTÉSŰ IKERHÁZ Kertvárosban eladó. Iár 26,9MFt 20-
7722429
*SÜRGŐSEN ELADÓ CSALÁDI HÁZ GÖDÖLLŐN. Iár 16,5Mft 20-7722428 
*ELADÓ kis rezsijű TÉGLALAKÁS GÖDÖLLŐN a János utcában! Konvektoros
fűtés, alacsony közös költség. Iár 9,5 Mft 20-7722428 GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 
*GÖDÖLLŐN 2000-BEN ÉPÜLT 3 SZOBA+ NAPPALIS CSALÁDI HÁZ 1000-es
telken eladó Iár22,5 Mft 20-7722429 
*ELADÓ 1+2 FÉLSZOBÁS ERKÉLYES 64m2-es szép lakás GÖDÖLLŐ közpon-
tjában. Egyedi fűtésmérő Iár11,9 Mft 20-7722429
*János utcában 1,5 szobás Felújított, erkélyes, egyedi fűtésű téglalakás külön
tárolóval eladó. Iár10,9MFt 20-7722428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 
*FENYVESBEN ÚJÉPÍTÉSŰ 3 szoba+nappalis kulcsrakész igényes kivitelezésű
családi ház eladó Iár 33 MFt 20-7722429 
*GÖDÖLLÖN Újfenyvesben 3 szoba + nappalis ikerház eladó. Iár 26 Mft ÚJ
ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZAK NAGY VÁLASZTÉKBAN IRODÁNKBAN! GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 20-7722429
*Gödöllőn Királytelepen,rendezett utcában 2 és félszobás családi ház,530 nm-
es telken sürgősen eladó.I.ár:13,5M Ft 20-7722429
*KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT, LAKÁSOKAT,
TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT az
OTP mellett – SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-7722428 / 20-7722429
www.godolloihaz.hu

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.
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- Szadán panorámás 890m2 telken
122m2-es gyönyörű családi ház
szerkezetkészen 18 MFt
- János u 1.emeleti erkélyes konvek-
toros, tégla 2 szobás lakás, parkettás,
új nyílászárók 11,9 MFt.
-Újfenyvesi részen 160 nöl telken nap-
pali + 3 szobás kulcsrakész költözhető
új építésű családi ház 26,2 MFt
-Szt István téren erkélyes nyugati tájolású
56m2 2 szobás tégla 4.emeleti lakás,
csendes környezet, parkra néz 11,5 MFt.
-Veresegyház Rózsavölgyi részen
újszerű nappali +4szobás sorházi
családi ház garázzsal 18,2 MFt.
- Egyedi fűtésű tégla 2 szobás 2.em.
lakás kis társasházban nagy kerttel
saját zárt parkolóval Gödöllőtől 10
percre 10,9MFt.(lakást beszámít)
- Zsámbokon tégla építésű családi ház 250
nöl telekkel 130 nm 20nm pince 16,7 MFt.



*Gödöllő Panoráma úton 750 m2-es örökpanorámás üdülőtelek 15 %-s beépí-
thetőséggel eladó. Iá: 7,5 M. Ft Tel: 30/ 224-1627
*Szadán a Fenyves-ligeti részen lakóházakhoz 100 m-re 8900 m2-es TELEK
ELADÓ. Iá: 16,5 M. Tel: 30/519-5970
*Szadán ikerház építésére alkalmas kb. 400m2-es közművesített, különbe-
járatú telekrész eladó. Ár: 2,5 M. Ui: 3280 m2-es közművesített építési telek
eladó. Iá: 11 M. Tel: 28/404-124, 30/2766-526
*Peresben 2 db TELEK ELADÓ. Befektetésnek kiváló. Tel: 70/330-5673
*Sürgősen, áron alul eladó 400 nöl építési telek Gödöllő-Szada határán. Víz, vil-
lany, gáz a telken. Érd: 20/264-7446 egész nap.
*IKLADON 720 m2-es telken 100 m2-es, 4 szobás, emeletes, komfortos ház
melléképülettel, pincével, ipari árammal eladó. Tel: 28/414-559 (este)
*Gödöllőn a János utcában délnyugati fekvésű, jó állapotú, kétszobás, 2.
emeleti, parkettás, konvektoros, vízórás lakás saját tárolóval eladó. Iá: 11,4 M.
Tel: 30/350-4346
*Gödöllői eladó ingatlant, házat, lakást keresek. Nemeréné 30/640-1180
*Eladó tulajdonostól egy 30 m2-es felújított, tehermentes, 2. emeleti
téglaépítésű garzonlakás Gödöllőn. Külön víz, gáz, villanyórával, központhoz
közeli csendes helyen. Iár: 9,5 M. Tel: 20/801-3851
*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
*Eladó Gödöllő, Kazinczy körúton 2. emeleti 58 m2-es, teljesen felújított, erké-
lyes, konvektoros, vízórás lakás új konyhabútorral. Iár: 12,7 M Ft. Érd: 20/495-
3097
*Eladó lakás: Gödöllő Erzsébet krt., 55 m2, Kastélyparkra néző, 2 szoba. Iá:
12,5 M. 4. em. Tel. 30/516-9533
*GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN (Körösfői Kriesch Aladár u.) 3 szobás (110nm),
kertes (693nm) családi ház eladó. Két utcára nyitható. Iár: 27MFt. Tel.:
20/551-7194
*Eladó Gödöllő Kossuth L. u. legcsendesebb részén 3. em. 2+1 szobás igénye-
sen felújított lakás. Iá: 14,5 M. Tel: 70/330-9600
*Eladó Galgahévíz központjában felújításra szoruló ingatlan. A telek 600 nöl, a
rajta lévő ház 80 m2. Bolt, iskola, óvoda 5 percre. Közvetlen közlekedés busszal
a környező városokba. Érd: 20/936-9549
*Gödöllőn, Antalhegyen, sorházban 140 m2-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás, nagy
erkélyes lakás eladó. Dupla garázzsal, kis kerttel, riasztóval. Kisebb lakást
beszámítunk. Iá: 29,2 M. Tel: 30/9440-984
*Gödöllő központjában Szt. István téren téglaépületben 54 m2-es 2 szoba
összkomfortos 4. emeleti lakás eladó. Iá: 10,8 M Érd: 30/9514-669
*Eladó palotakerti 2 szobás 64 m2-es 1. emeleti parkra néző teljesen felújított
tehermentes lakás. Nagyobb fürdőszoba zuhanyzóval és káddal, nagyobb elős-
zoba. 13 MFt. 30/241-4489
*Gödöllő központjában 4. em. tégla épület 2. emeletén eladó 64nm-es, 2
szobás, erkélyes, egyedi fűtésű lakás, pincével együtt. Ár: 14MFt. Tel.: 1/410-
3790, 30/225-3371.
*Keresek egy felújításra szoruló 1,5-2 szobás, erkélyes lakást Gödöllőn.
Tel.:30/698-6541.
*Eladó 55 m2-es azonnal beköltözhető 4. emeleti lakás a Kossuth utcában. Iá:
10,2 M. Érd: 70/3757-506
*Eladó János utcában 60nm-es felújított, erkélyes, konvektoros lakás. Iár:
11,9MFt. Tel.: 20/937-1881. 
*Veresegyház központjában eladó egy 112 nm-es, 3 szoba + étkezős családi
ház, garázzsal 545 nm-es telken. Iár.18,9M Érd.:30/449-7801

*Gödöllőn, frekventált helyen, a Nagyfenyvesben, 2 szoba hallos, felújítandó,
113m2.es, teraszos családi ház, alápincézve, ősfás 1000m2-es telken eladó.
Iár:27MFt. Tel.:30/828-6311
*Gödöllőn, Antalhegyen, nyugodt környezetben eladó 120m2-es sorház, a
Zichy vadászház épületben, 981m2-es rendezett telekkel, garázzsal.
Tömegközlekedés 5’. Iá: 28,9MFt. Tel.:30/828-6311
*Gödöllőn, a Királytelepen sürgősen eladó 268m2-es két generációs, 2 szintes
családi ház, 731m2-es telken. Nyugodt környék, 100m2 tetőtér beép.
lehetőség, ipari áram. Tömegközlekedés 5’. Iár: 32,9MFt. Tel.: 30/828-6311 
*Gödöllőn, Rögesben 2002-ben épült, exkluzív, 300m2-es, 85%-ban kész 6
szobás, galériás ház, garázzsal eladó. Iár: 39,9MFt. Tel.: 30/828-6311 
*Gödöllőn, János utcában eladó, 49m2-es, 1+2 fél szobás, egyedi fűtésű, 4.
em. téglalakás saját tárolóval. Iár:11,8MFt. Tel: 30/828-6311 
*GÖDÖLLŐN, LOMB utcában 720 m2-es belterületi, közműves telek faházzal,
12 m2-es boltíves pincével, ásott kúttal, gyümölcsfákkal, dísznövényekkel
eladó. Érd: 70/534-7803
*GÖDÖLLŐ - MÁRIABESNYŐN 2 szobás 80 m2-es családi ház 980 m2-es
telken eladó. Iár: 20,9 M Ft. Tel: 20/669-2655
*PALOTAKERTEN LAKÁS ELADÓ. 2 szobás, erkélyes, 60 m2, tárolóval, 3.
emeleten, parkra néző, tehermentes. Iár: 10,6 M. Tel: 20/556-2501
*CSALÁDI HÁZ TELEKKEL 20 M-ért ELADÓ. Tel: 30/256-0145
*Gödöllő, Kossuth L. utcában 63 m2-es, erkélyes, 3. emeleti lakás eladó áron
alul, csak idén 11,9 M-ért. Érd: 30/500-7028
*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.
*Gödöllőn városközpont csendes részén eladó tágas, erkélyes, részben felújí-
tott 2,5 szobás 64 m2 3. em. lakás. Azonnal beköltözhető, ill. Gd házcsere
érdekel. Iá: 12,4M. T:70/2586-572
*EGYEDI AJÁNLAT! Gödöllőn Dózsa György úton tégla konvektoros fűtésű
tágas világos 92 nm lakás saját kis kertrésszel, tárolóval eladó. i.ár: 18 M Tel.
30/228-1060
*SÜRGŐS! Gödöllő Királytelepén csendes környéken eladó felújítandó családi ház
640 nm telken kedvező áron! 71 nm, 3 szoba! i.ár: 16.8 M Tel. 30/228-1060
*Gödöllőn Damjanichban 78 nm felújítva 2 szobás családi ház 4652 nm dom-
boldali telekkel eladó! János utcai másfél szobás lakáscsere érdekel! i.ár: 20 M
Tel. 30/228-1060
*SÜRGŐS! Szadán eladó 140 nm-es 5 szobás igényes családi ház 809 nm
telken. Extrákkal: pl. medence AZONNAL KÖLTÖZHETŐ! i.ár: 29.9 M Tel.
30/228-1060
*Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben csendes, nyugodt
környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.: 30/562-3475
*Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház melléképülettel,
kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal.
Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: 20/3135-
816, 30/562-3475

*Gödöllő központjában másfél szobás 2. emeleti felújított lakás terasszal
eladó. Érd: 30/622-8987
*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
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FELSŐSZINTŰ INGAT-
LANVAGYON ÉRTÉKELÉS,
TELJESKÖRŰ, DIJTALAN

HITELÜGYINTÉZÉS
RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
* GÖDÖLLŐN, a Kazinczy körúton 53
nm-es, két szobás, első emeleti, felújí-
tott, téglaépítésű, konvektoros lakás
SÜRGŐSEN eladó. Irányár: 11,9 mFt
*GÖDÖLLŐN, a Kossuth L. u. 1 sz.
alatt 33 nm-es, tetőtéri, egyedi fűtésű,
emeltszintű szerkezetkész lakás, koc-
sibeállóval SÜRGŐSEN eladó, (januári
átadás). Irányár: 11,5  mFt.
LAKÁSOK:
*A Máriabesnyő Lakóparkban 74 nm-
es, tetőtéri (nappali + 2 háló), 2005-ben
épült, igényes, padlófűtéses lakás,
tárolóval, garázzsal. Iá: 18.4 mFt.
* A Máriabesnyő Lakóparkban, erdő mel-
lett 69 nm-es, első emeleti (étkező konyha,
nappali + háló), 2002-ben épült, igényes,
erkélyes, padlófűtéses lakás, tárolóval,
saját parkolóval eladó. Iá: 19.5 mFt.
*A Szent János utcában 42 nm-es, 1,5
szobás, magasföldszinti, felújított,
téglaépítésű,  konvektoros, erkélyes
lakás eladó. Iár: 11 mFt .

*A központban 72 nm-es, nappali+ 2
szobás, 2003-ban épült, első emeleti,
erkélyes lakás saját parkolóval eladó.
Irányár: 25,5 mFt.
*A 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 Paál László közben 1+ fél szobás+
étkezős, 51 nm-es, téglaépítésű,
gázkonvektoros, negyedik emeleti
lakás eladó. Iá: 12,4 mFt.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
erkélyes, 6. emeleti 2 éve felújított
lakás eladó. Iá: 12,4 mFt
*A Kossuth L. utcában 55 nm-es,
negyedik emeleti, 2 szobás, felújított
lakás, egyedileg szabályozható
távfűtéssel eladó.  Irányár: 13 mFt 
*Az Erzsébet királyné körúton 63 nm-es,
negyedik emeleti, 2 szobás, erkélyes,
felújított lakás eladó.  Irányár: 12 mFt 
*Az Erzsébet királyné körúton 63 nm-
es, harmadik emeleti, 2,5 szobás, erké-
lyes, lakás eladó.  Irányár: 13,8 mFt. 
*VERESEGYHÁZON 2000-ben épült, 89
nm-es, nappali + 3 szobás sorházi lakás
364 nm-es előkerttel eladó. Iár: 21 mFt.
ÚJ LAKÁSOK:
*NAGYTARCSÁN a Petőfi Lakótelepen
új építésű, 3. emeleti lakások
(padlástérrel) 52-107 nm-ig, 12,9 -15,9
mFt-ig. márciusi átadással eladók .
*A Fenyvesben 1268 nm-es telken, új
építésű 160 nm-es, garázsos ikerházi laká-
sok októberi átadással eladók.   Iá: 33 mFt.

*KISTARCSÁN az AUCHAN mellett
most épülő135 nm-es ikerházi lakás kb.
70 %-os készenléti állapotban 20 mFt-
ért eladó (kulcsrakészen. 28,6 mFt).
*SZILASLIGETEN a Rózsakert
Lakóparkban 216-270-nm lakóterületű,
új építésű, igényes sorházi lakások,
garázzsal 170 ezer FT/nm áron eladók. 
A Máriabesnyő Lakóparkban új építésű
lakások eladók nagy választékban:
* Hatlakásos társasházban (most
épülő) 41 nm-es, 2 szobás, teraszos,
földszinti lakás. Iá:13,3 mFt.
*Kétlakásos ikerházban, 723nm-es tel-
ken, kétszintes 95 nm-es, nappali +2 szo-
bás, étkezős, teraszos lakás. Iá: 27 mFt.
KIADÓ IRODÁK:
*GÖDÖLLŐN a belvárosban 50 nm-es,
emeleti (2 önálló helyiség+ konyha,
fürdő, WC) iroda, kocsibeállóval
hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj: 85
eFt/hó +rezsi.
*GÖDÖLLŐN, a Kossuth L. u. 1 sz.
alatt, (a Magyartölgy Mérnöki Iroda
mellett) 27 nm-es, földszinti irodahely-
iség (mellékhelyiségekkel) hosszú-
távra bérbeadó.  Bérleti díj: 80 eFt/hó
+rezsi.



Hirdetési  inform@ciós sz@m: Hirdetési  inform@ciós sz@m: 0606 ~~7070 ~~381381 ~~7676 ~~9494

*Gödöllőn, Kazinczy lakótelepen jó állapotban lévő 4 em. házban 1. emeleti 64
m2-es lakás eladó! (Előszoba, konyha, WC, 2 szoba, erkély, a lakáshoz pince,
kisebb tároló is van. Iá: 12,7 M) Tel: 20/569-4319
*Gödöllőn a János utcában magasföldszinti, 60 nm-es felújított, világos, két-
szobás 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 utcafront-
tal, 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 generációnak
alkalmas ház 1000 m2-es telekkel. Tel.: 30/924-6807
*Budapest XXII. ker-ben eladó egy 54 m2-es 2 szoba összkomfortos
téglaépítésű társasházi lakás garázzsal, tárolóval, parkosított udvarral.
Rendkívül alacsony rezsi, jó közlekedés. Ház, lakás csere is érdekel. Tel.:
30/924-6807.
*Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes családi ház két
fürdőszobával, nagy terasszal, garázzsal, 1000 m2-es telekkel, ásott kúttal,
kiváló közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807
*Vácszentlászlón, 2006-ban épült igényes, jó elosztású 3 szoba+nappalis ház
eladó, 1443 nm telekkel. i.ár: 15 Mft. Tel: 06/30-822-2890
*Gödöllőn, Szent István téren eladó két szobás, negyedik emeleti, erkélyes, 54
nm-es, átlagos állapotú lakás. i.ár: 10,8 Mft. Tel: 06/30-822-2890
*Gödöllő központjában eladó egy 2 szobás, igényesen felújított, 55 nm, klima-
tizált lakás. Az egyedi fűtésmérésre átállás folyamatban. Érd: Bodó Ida
30/8265-155
*Szadán eladó egy 80 nm-es, kétszintes, nappali + 3 félszobás, 2 fürdőszobás,
részben padlófűtéses ház nagy telekkel. Érd: Bodó Ida 30/8265-155
gq. Veresegyházon az Ivacsi tó mellett eladó, egy 100nm-es,/ +50nm-es pince
szint/2 szoba+ nappalis ház, 470nm-es telken. Iá:22,5M. Érd: 30/968-9774
*Tulajdonostól KIRÁLYTELEPI, szép fekvésű 1197 m2-es, akár ikerház
építésére is alkalmas saroktelek eladó. Érd: 70/333-4692
*Kétszobás, konvektoros, nem felújított 51 m2-es lakás eladó, 10,5 M-ért.
Érd: 20/340-4861
*Gödöllőn a Királytelepen eladó 76 nm alapterületű, 2 szoba összkomfortos,
részben felújított családi ház garázzsal, kis pincerésszel, 986 nm-es gondozott
telekkel. Iá: 18,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Nagyfenyvesi részen barátságos környezetben eladó 2 lakásos
társasházban, 1994-ben épült 90 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, 2 fürdős-
zobás kétszintes lakás különálló garázzsal, melléképülettel, 516 nm-es saját
(sarok) telekrésszel. Iá: 24,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
*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 INGAT-
LANIRODA, 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 INGATLANIRO-
DA, 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 (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 a központban 44 nm-es, 1 + fél szobás, teljesen felújított lakás (új
burkolatok, szaniterek, ajtók, új konyhabútor). Iá: 12,4 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn (Palotakerten) parkra néző, 62 nm-es, teljesen felújított erkélyes
lakás (új burkolatok, szaniterek, új beép., gépesített konyhabútor,
beép.szekrények, új tömörfa ajtók). Iá: 12,4 mFt. Igény szerint bútorozottan is
(14 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
*Gödöllőn a Blahai részen 921 nm-es, 20 m széles utcafronttal, belterületi
építési telek eladó. Közművek az utcán. Iá: 11 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Szadán 860 nm-es telken eladó új építésű, 100 nm lakóterű, nappali + 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
*Gödöllőn az Antalhegyen 1029 nm-es, ikerház építésére is alkalmas,
panorámás, belterületi építési telek. Iá: 14 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
*Kerepesen a sportpálya közelében családi házas csendes környezetben eladó
677 nm-es belterületi építési telek, rajta egy 110 nm alapterületű egyszintes
családi ház kész alapjával (érvényes építési engedéllyel, tervrajzzal). Iá: 7,9
mFt. Érd.: 70/3225-239
*Gödöllőn a Blahai-dombon, 860 nm-es, gyönyörűen parkosított,
örökzöldekkel beültetett panorámás telken, teljes berendezéssel együtt eladó
20 nm alapterületű (nappali, konyha, fürdőszoba, tetőtérben hálószoba),
hangulatos kialakítású nyaraló, tágas fedett terasszal, borospincével, kerti
grillezővel. Iá: 14,5 mFt. Érd.: 20/9194-870

ALBÉRLET
*Gödöllőn a Kertvárosban KIADÓ 140 nm-es, új építésű, nappali + 3 szobás,
színvonalas külső és belső kialakítású kétszintes ikerház-fél garázzsal (+
mosókonyha, gardrób, konyhai gépesítés, klíma, Internet), parkosított telekkel,
díszkerttel. Érd: 06-20/9194-870
*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
*Gödöllő központjában lévő lakásba albérlőtársat keresek. Tel.: 70/5055-143.
*Gödöllő központjában, Kossuth utcában, 62m2-es, 2 szobás bútorozott lakás
hosszútávra kiadó dec. 1.-től. Albérleti díj+rezsi+1havi kaució. Tel: 30/6276-133
*48.000 Ft-ért rezsivel együtt kiadó Gödöllőn egy kis szoba, zuhanyzó és
főzőfülkével családi ház mellett, utcáról külön bejárattal. 1 havi kaució szük-
séges. Tel: 20/9734-738
*Gödöllő Remsey körúton 2 szobás lakás kiadó. Érd: 20/222-7878
*Két szobás, konvektoros, kis rezsis lakás városközpontban hosszútávra kiadó.
Tel: 20/544-2228
*Kertvárosban 2 szobás lakás akár családnak is kiadó. Tel: 30/743-5265
*Központhoz, állomáshoz, egyetemhez közeli 1 szoba összkomfortos, felsz-
erelt lakás alacsony rezsivel kiadó 1 v. 2 nem dohányzó, megbízható szemé-
lynek. 28/418-785, 20/975-9297
*Palotakert 10./fszt. 3. 1 szoba összkomfort, teljesen felújítva, új bútorral
kiadó. 50 E +kaució. Tel: 30/9446-816
*Gödöllőn vonatállomástól 2’-re családi házban teljes berendezve, kábel TV,
külön bejáratú 1 szoba összkomfortos lakrész kiadó rezsivel együtt 55 E-ért.
20/2433-410, 28/417-125
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*Hosszútávra kiadó Gödöllőn Szt. János utcában 64 m2-es felújított, 2 szobás,
étkezős, egyedi gázfűtéses, összkomfortos lakás új bútorokkal berendezve. 60
E Ft/hó +rezsi +2 havi kaució. Érd: 30/202-7828
*Kiadó Gödöllőn 1 szobás lakás Palotakerten igény szerinti berendezéssel. T:
30/545-1690
*Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
*Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy 64 nm-es, 2 szobás,
étkezős, egyedi gázfűtéses, összkomfortos lakás, garázs beállási lehetőséggel
60.000 Ft/hó + rezsiért. Érd.: 20/951-4746
*Városközpontban különbejáratú szoba fürdőszoba használattal kiadó. Tel.:
(70) 571-7621.
*Kiadó tetőtéri lakás 2 szobás, külön bejárat, garázs lehetőség, kis rezsi.
Irodának, lakásnak is megfelelő. Tel: 30/307-7314
*Kiadó Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás, 61 m2-es, egyedi gázfűtéses
lakás, bútorozva. 55 E Ft + rezsi + 1 havi kaució szükséges. Tel: 30/212-6390
*Gödöllő központjában 2 szobás bútorozott lakás hosszútávra kiadó. Érd:
28/422-534, 30/461-4125
*Gödöllő központjában a HÉV-től 10’, 4. em. 1,5 szobás 55 m2-es panellakás
kevés bútorral hosszútávra kiadó! 46 E/hó + rezsi, 2 havi kaució szükséges.
Beköltözhető. Tel: 70/533-5859

KIADÓ
*Garázs beállóhely kiadó Gödöllőn a Szőlő utcában. Érdeklődni lehet a 20-9-
424-062 tf-számon. 
*Könyvelői vagy ügyvédi irodának lakás kiadó Gödöllő belvárosában, a
Tűztorony-házban. Tel: 20/9123-651
*Kazinczy körúton GARÁZS KIADÓ. Tel: 70/224-7137
*Kiadó irodai célra 1 db 23 m2-es helyiség a gödöllői Petőfi Sándor Művelődési
Központban. Információ munkaidőben: 70/452-72-67
*Gödöllőn, KÖZPONTBAN bevezetett 120 m2-es helyiség kialakított parkoló-
val irodának, magánrendelőnek szép környezetben kiadó. tel: 30/307-7314
*Isaszegi úton 40 és 60 nm-es üzlet kiadó. Érd: 20-9447025
*Világosbarna konyhaszekrénysor 4 égős gáztűzhellyel, Philips mosogatógép-
pel 55 E Ft irányáron eladó. Városközponti 56 m2-es riasztós, padlófűtéses,
biztonsági rácsos üzlethelyiség ügyvédi, ingatlan, biztosítási irodának, bemu-
tatóteremnek, fodrászatnak kiadó. Tel: 30/9496-319, 28/414-149

SZOLGÁLTATÁS

*Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok gépírását vál-
lalom rövid határidővel! Tel.:: 30/851-8763.
*ÉV VÉGI AKCIÓ! Szépüljön, szőrtelenítsen most 30%-kal olcsóbban
FÉNYTERÁPIÁVAL az ÁGI kozmetikában. Gödöllő, Hold u. 3.Tel.: 28/415-679
*TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT: DIPLOMÁS TERMÉSZETGYÓGYÁSZ a legkorsz-
erűbb módszerekkel –minden betegcsoportra kiterjedően- segít az Ön
egészségügyi problémáinak megoldásában. Forduljon hozzám bizalommal! Tel:
20/411-5887
*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Kérésére értékeit becso-
magoljuk. Tel. 30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is. 
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2
órán belül. Tel.: 30/300-6200. www.hutogepszereles.hu 
*Gyorszolgálat! 0-24-ig duguláselhárítás vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-gáz-fűtésszerelés. Tel.: 70/247-9072. www.nonstop-
gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu 
*Gázkészülék gyorsszervíz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervíze 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622. www.csoszereles.hu 
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók, csalá-
di 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.
*GÁZFELCSER! Kazánok, cirkók, vízmelegítők, konvektorok szezon előtti kar-
bantartása, javítása garanciával. -5°C alatt fűtőkészülék javítás 2 órán belül.
Tel.: 20/478-4285.
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS belföldi, nemzetközi fuvarozás, csomagolás,
zongora-, gépszállítás, bútorszerelés, lomtalanítás, vámügyintézés. Bármit bár-
mikor bárhová! Tel.: 30/9243-216, 28/418-203. a10trans@hotmail.com.
*Megbízható brigád vállalja családi házak teljes körű kivitelezését, lakások
felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, fes-
tés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/434-9328
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel.:
30/9229-553.

*Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid határidőn belül. Tel.:
70-944-2377
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel.:
20/9133-165
*Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak.
Internetes adóbevallások készítése. Tel.: 28/407-122.
*UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
*Gyógymasszázs, shiacu (japán), Sakjamuni Buddha (Tibeti) módszerek. Az
öngyógyító folyamatok felerősítése acupresszúrás kezeléssel az egész test
felületén a meridiánpontok masszírozásával. Időtartam kb 50 perc. Tel.:
70/701-9510
*Újra indítom masszírozásomat, hagyományos mellett: lávaköves, lomi-lomi,
csoki, fogyasztó, vákuumos masszírozással. Várom az ön hívását! Tel: 28/418-
005, 30/502-4148 Jupál
*REDŐNY-, RELUXA-JAVÍTÁS, GURTNI-CSERE. KÖNYVET, KÉPREGÉNYT, DVD
FILMET, CD-t VESZEK. Károlyi Péter. Tel.: 20/368-5888.
*20% ÁRENGEDMÉNNYEL VÁLLALUNK SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST, VÍZ- GÁZ- FŰTÉSSZERELÉST, KŐMŰVES MUNKÁKAT, HIDEG ÉS
MELEG BURKOLÁST, ASZTALOS ÉS ÁCS MUNKÁKAT. ÁRAJÁNLAT INGYENES.
ÉPÍTŐIPARI GENERÁL KIVITELEZÉS. TEL.: 28/415-581, 20/9361-233.
*PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép munka!
Tel.: 70/505-1177.
*KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-8 tonnáig az ország egész területén, szükség
szerint dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény. Mindent és
mindenkor! Molnár József Tel: 28/421-134; 30/9593-804.
*KÖLTÖZTETÉS! Ha Ön költözne, kérem, hívjon, mi mindenben segítjük!
Köszönjük. Tel: 20/411-7473
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Fürdőszoba felújítás.
Fűtés felújítás. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
*„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipp-hopp majd én
megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE,
ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. 20/2038-718
*Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos tűzhely,
takarítógép, szárítógép stb. javítása! Hívjon bizalommal! Tel:20/886-2397
*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi házkörüli munkát vál-
lal. Kertépítés, földmunka, lakatos munka, bármilyen kerítés-készítés, javítás,
festés. Szennyvíz bekötés, csapadék víz elvezetés, lambériázás, parkettázás.
Kőműves munkák, tetőjavítás, fakivágás. 30/402-7276
*Frissítő-, relaxáló masszázs Gödöllőn, a Patak téren. Bejelentkezés:
30/6786-583
*Régi tetők javítása, új tetők készítése, bádogozás rövid határidőre. T:
70/949-7007

*FIT-BALL TRÉNING! Miért járjak? Mert megelőzhető a csontritkulás, gyors
alakjavulást biztosít, ízületkímélő. Helyszín: Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Idő: K.-Cs.
9h. Érd: Seregi Dominika 20/372-0853 dipl. okt.
*Új banknál legkedvezőbben! Rövid átfutással személyi jelzáloghitel! Yunit
Linked, élet-, lakás-, gépjármű biztosítások. Bankszámlanyitás háznál azonnal.
Hívjon bizalommal: 70/555-0800, csillagocska@c2.hu 
*Gyesen lévő anyukaként idősek látogatását, segítését (2 éves kislányom
kíséretével vagy nélküle) vállalom. Tel.: (30) 489-4940
*KÖNYVELÉS! Regisztrált mérlegképes könyvelőként vállalom egyéni vál-
lalkozók, BT-k, KFT-k teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, bevallások
készítését, havi egyszeri díjmentes kiszállással. T: 20/225-3423, 28/404-651

OKTATÁS
*CSIKUNG- az önfejlesztés művészete. Segítségével megtanulhatja,
hogyan lehet helyreállítani egészségét, teljesebben észlelni világunkat,
megérteni önmagunk és a Kozmosz kölcsönös kapcsolatát! Időpont: nov.
23. – 24. – 25. Helyszín: Jó(l)lét Sziget, Gd. Dózsa Gy. út 13. Érd:
28/419-429, 30/823-5106
*Egyetemista lány felsőfokúval és külföldi tapasztalattal angoloktatást vállal.
Hétvégén is. Tel: 70/408-9844
*Biológia érettségi felkészítést vállal tapasztalt tanár. Tel: 30/455-6364
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*FESTÉSFOGLALKOZÁSOK 8-10 éveseknek az ÁRNIKA KÖZPONTBAN.
Cél, hogy a gyerekek kapcsolatot találjanak a színekhez, élvezzék az
alkotást. Érd: Újváry Éva: 20/5757-049 v. Szabadság u. 45. hétfőnként
*Tanítói végzettséggel általános iskolai korrepetálást vállalok.
Dyslexiások fejlesztésében is segíthetek. Tel.: (30) 489-4940
*VAN JOGOSÍTVÁNYA? DE NINCS GYAKORLATA? Régóta nem vezet?
Hívjon bizalommal, -segítek! Homoki Gábor szakoktató. Tel: 20/450-1780
*ANGOL TANÍTÁST és KORREPETÁLÁST vállal diplomás nyelvtanár
(délelőtt is). Kezdőket, újrakezdőket várok szeretettel. Tel: 20/224-5824
*TOP-TAN: Új: Felnőtteknek: beszédkészség-fejlesztő tanfolyam közép-
fokon november 16-tól: Péntek: 9.30-11.45-ig. Bekapcsolódási lehetőség
már működő csoportokba, felzárkóztatással. Érd: www.toptan.hu,
info@toptan.hu, 28-423-744, 30-224-75-63.
*TOP-TAN: Magán tanulószoba 5-10 osztályosoknak, korrepetálás
matematika, fizika, kémia, magyar tantárgyakból. Érd: 28-423-744, 30-
908-4130.

ADÁS~VÉTEL
*Katolikus temetőben, KRIPTA SORON ANTIK KRIPTA felépítménnyel
üresen átadó. Tel: 70/508-8727
*Hagyományos készítésű elnyűhetetlen, 43-as új, BIVALYBŐR WESTERN
CSIZMA eladó. 70/508-8727
*Felújított MUSICA (magyar) típusú páncéltőkés, kereszthúros, normál
„A”-ra hangolt pianínó eladó. Mechanikája, tengelyezése rendben. Ár:
300E Ft. T: Simon Ágnes 20/333-6479
*Kitűnő állapotban lévő HONDA áramfejlesztő 5 kW /220 W, beton-kev-
erőgép, KARCHER tisztítógép 20-130 Bar -eladóak. Érd: 30/325-2827
*TANGÓHARMONIKÁT VENNÉK, lehet javításra szorulót is. Nagyobb gom-
bos is érdekel. Tel: 30/457-6050
*Jó minőségű, bontott gázkonvektorok, TŰZIFA eladó. Tel. 20/933-
2081, 20/9611-688
*Antikvárium vásárolna komplett könyvtárat, hagyatékot, illetve
porcelánt, ezüstöt ingyenes kiszállással. Tel:20/ 492-4303
*Eladó egyetemista lány által használt, 2005. októberben vásárolt P4-es
számítógép és monitor: Alaplap: ABIT, Videokártya: ASUS 256MB,
Winchester: Samsung 80 GB 7200, Memória: 512 MB/400 MHz DDR,
mindezekre a 3 év garancia még él. 2. beépített Winchester: 2007. 02.
20-án vásárolt, a 3 év garancia még él, Samsung 250 GB 7200/8MB
SATA., Processzor: Celeron 2800 dob 256L2III., DWD író-olvasó: LG DWD
+/-RW, és + másodiként beépített CD író/olvasó, Számítógép ház: HZC-
ATX Midi Codegen 400W P4, Hangrendszer 5.1, Billentyűzet 105 gombos
HU, Optikai egér, Mointor: 2005. okt. 7-én vásárolt, Philips 19” LCD
1280x1024, SXGA, RGB, 8ms. Iár: 110 E Ft, Érd: 30/236 3722.
*4 éves, jó állapotban lévő Whirpool Talent mikro és hűtő (240 l-es)
valamint 72 cm-es SONY TV eladó. Érd: 30/9911-605-este

*Új kerekesszék eladó áron alul. Tel: 30/256-0145
*Eladók: 70 x 70 cm-es fiókos-polcos szekrény (5 ezer Ft), 30 x 60 cm-
es faliszekrény (3 ezer Ft), szobai taposó kondigép (4 ezer Ft), új, bőr
diplomatatáskák (8 és 10 ezer Ft), új sztereó sétáló walkman (2 ezer Ft),
original Beck-késkészlet, bárddal, grillollóval (20 ezer Ft), 80 x 30 x 45
cm-es kétrészes, műanyag szennyesruhatartó (2 ezer Ft), 2 db új, 2,5 x
40 x 40 cm-es, zöld hokedlitető (1 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309
*Eladók: S méretű, új, világos bőrkosztüm (20 ezer Ft), 38-as világosbar-
na, ľ-es női átmeneti kabát (15 ezer Ft), új, fekete, L méretű női bőrdzse-
ki (12 ezer Ft), új, fekete, 42-es hosszú, női bőralj (10 ezer Ft). Tel.: (20)
358-5309

ÁLLAT
*Gödöllő Fenyvesi részén ELVESZETT egy 3 éves barna boxer szuka. Tel:
70/501-9639
*Eladó Bisone Havanese fajtatiszta 4 hónapos kan kiskutyák oltva,
féregtelenítve. Tel: 28/403-586, 20/413-2243
*Beagle kiskutyák oltva, féregtelenítve eladók. Érd: 70/553-2276
*Elvihető egy 3 hónapos fiú keverék kutyus, középtermetű lesz, barna-
fekete csíkokkal, gyönyörű és kedves. Érd: 20/341-4088
*Gödöllőn hízó 380 Ft/kg áron eladó, esetleg hasítva is. Húsfüstölést vál-
lalok. Tel: 20/412-1987
*Isaszegen mangalicahízó eladó 400 Ft/kg áron. Tel.: 20/939-0824

TÁRSKERESŐ
*„ÉVA” Társközvetítése! Szeretnék segíteni minden korosztálynak a
magányosság feloldásában. Bizalmas, diszkrét, empatikus találkozás. Tel:
20/967-4009
*Keresek komoly kapcsolatra: - 28 éves 172/70 intelligens fiúnak hason-
ló gondolkodású hölgyet. – 70-es korosztályból férfit, özvegy hölgynek.
Tel: 30/228-4096

EGYÉB
*Megbízható középkorú házaspár eltartási szerződést kötne megbízható
idős házaspárral vagy egyedülálló személlyel. Tel: 20/999-8942
*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.
*Betéti társaság eladó. Érd: (20) 350-8592

14 Gödöllői Szolgálat 2007. november 22.Hirdetés



Gödöllői Szolgálat 15 2007. november 22. Sport

November 17-én ért véget Debrecen-
ben az a nemzetközi futsal négyes tor-
na, ahol a 3. helyen záró magyar válo-
gatottban, tovább öregbítve a Mega-
therm-Gödöllő nevét, a klub két játé-
kosa is szerepet kapott, Szente Tamás,
és Baranyai Pál. 

A tornát Brazília nyerte, a 2. helyen
Irán végzett, míg a mieink mögött, a 4.
helyet a török 4+1-es válogatott sze-
rezte meg.

Barátságos brazilok – Kön-
nyed vendégsiker

November 19-én ismét Brazíliával ta-
lálkoztak a mieink, ezúttal Budapesten
egy barátságos mérkőzésen. A Dél-
amerikaiak könnyed játékkal nyertek a
mieink ellen (7–2). A találkozó előtt,

amolyan előmeccs keretében az U13-
as futsal „válogatott” az UTE korosztá-
lyos csapatával játszott. A csapatba
meghívást kapott a Gödöllői SK fiatal
játékosa, a 12 éves Tóth-Velez Valentin
is, és többek között az ő két góljával

nyert a Soós Ferenc vezette együttes az
Újpest ellen 6–3-ra.

Barátságos mérkőzés:
Magyarország – Brazília 2–7 (1–4)

Az előző heti győzelme után (6–2
az Üllő ellen) Diósdra látogatott a
Gödöllői SK csapata a bajnokság
14. fordulójában. A sok helyzetet
hozó találkozón a Gödöllő gól
nélküli döntetlent
ért el, ezzel to-
vább őrzi 13. he-
lyét a tabellán,
míg az ifisták
újabb győzelmük-
kel (3–1) ideigle-
nesen átvették a
vezetést.

A mérkőzés nagyon
fontos volt a gödöllői
együttes számára, hi-
szen győzelem esetén tovább folytathat-
ta volna a felzárkózását a középmezőny-
höz. A mieink kezdtek jobban és az első
félidőben akár el is dönthették volna a
három pont sorsát, ha a vendéglátó ka-
puja előtt határozottabbak a csatárok. A
helyzetek kimaradtak és a második 45
percben sem sikerült a diósdi kapuba
találni, így elmaradt a győzelem. A GSK
11 ponttot szerezve jelenleg a a 13.
helyen áll, a szintén 11 pontos Őrbot-
tyán mögött.

Pest megyei I. osztály, 14. forduló
Diósd – Gödöllői SK 0–0
Ifi: Diósd – Gödöllői SK 1–3 (1–3) Gól:
Kiglics G. (2), Száraz Sz.
További gödöllői eredmények:

Megyei tartalék bajnokság, 12. for-
duló: GSK II. – Hévízgyörk II. 3–1
Körzeti bajnokság, 13. forduló:
GEAC – Galgagyörk 7–1
Öregfiúk, 15. forduló: Kistarcsa – Gö-
döllő LK 1–3; Váűcszentlászó – Gödöl-
lő BF. Vill 7–1; Pécel – GEAC 1–2
Következik:  
Pest megyei I. osztály, 15. forduló: no-
vember 25., vasárnap, 13 óra (ifi: 11
óra): Gödöllői SK – Délegyháza (egye-
temi pálya) -tt-

Futsal – Egy hónap alatt háromszor a brazilok ellen

Harmadik hely Debrecenben
Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Újabb 1 pont idegenben

www.gbulls.hu

Hosszú szünetet követően ismét
pályára lép a TEVA-GRC csapata.
Hollósy László tanítványai az In-
terligában már bizonyították ké-
pességeiket, amit ezúttal, a gö-
döllői csapat számára most kez-
dődő Challenge Kupában tehet-
nek majd meg a lányok. Az ellen-
fél a svájci VC Kanti Schaff-
hausen csapata lesz november
24-én, a tét a legjobb 32 közé
jutás lesz.

A továbbjutás két mérkőzésen dől majd
el, előbb Gödöllőn mérik össze erejüket
a csapatok, majd a visszavágót decem-
ber 1-jén rendezik a svájci településen.
Az elmúlt szezon bajnoki eredményei
alapján hazája negyedik számú egysé-
gének tekinthető schaffhauseni társulat
tíz játékost utaztat a Challenge Kupa 2.
fordulójának gödöllői összecsapására. A
német vezetőedző, Andreas Vollmer kü-
lönítményében négy svájci játékos talál-
ható, a többiek idegenlégiósok. A helvé-
tek kapitánya a cseh feladó, Jana Suri-
kova, akin kívül costa ricai, brazil, japán,
szlovák és kínai tagok teszik teljessé a
keretet.
Következik: Challenge Kupa női röp-
labda mérkőzés a 32 közé jutásért:
TEVA-Gödöllői RC-VC Kanti Schaff-
hausen (svájci), november 24., szombat
16 óra, egyetemi sportcsarnok.

VIII: Ádám László emléktorna –
Veretlenül nyert a TEVA-GRC
Az elmúlt hétvégén, november 16-17.

között, immáron nyolcadik alkalommal
rendezték meg az Ádám László emlék-
tornát Gödöllőn. Szakítva a hagyomá-
nyokkal, ezúttal a Vasas és a Miskolc
mellett egy külföldi csapat, a szerb ZOK
Klek Zrenjanin is meghívást kapott, így
nemzetközi rangúvá minősítve a négyes

tornát, továbbá a röplabdát népszerűsí-
tendő két találkozót is Gödöllőn kívül
rendeztek meg (Kartalon, valamint Ke-
repesen). Ezen a tornán mutatkozott be a
Gödöllő új szerzeménye, a kubai szár-
mazású Misleydis Martinez Adlum. A
kupát végül, mindhárom meccsét meg-
nyerve a papírformának megfelelően a
TEVA-Gödöllői RC nyerte a Miskolc
előtt.
Gödöllői eredmények: TEVA-GRC –
Vasas 3-2; TEVA-GRC – Miskolci VSC
3-0; TEVA-GRC – Klek 3-1.
Végeredmény: 1. TEVA-GRC 6 pont
(9-3), 2. Miskolci VSC 5 p. (6-5), 3. Va-
sas 4 p. (5-6), 4. Klek 3 p. (3-9)

Utánpótlás – Kis röpisek nagy
sikerei 

November 10-11-én  Szegeden rendez-
ték meg az országos Markovits emlék-
tornát, melyen a TEVA-GRC utánpótlás
csapatai is részt vettek és remekül szere-
peltek. A mini csapat 44 együttes közül a
remeknek mondható 3. helyet szerezte
meg. A játékosok: Lados Szilvia,Háfra
Dominika, Fábián Mercédesz (különdí-
jas), Almási Ramóna, Kramer Vivien,

Tóth Bagi Enikő, Tóth Írisz, Vér Vivien,
Hernádi Rita. Edző: Wirnhardt Oszkár.

A gyermek csapat nagy csatában vé-
gül a 8. helyen végzett (Földi Fruzsina,
Német Noémi, Csoma Bianka, Jánossy
Lilla, Skrabák Dorottya, Kramer Miri-
am, Esze Dóra, Németh Petra. Edző:
Wirnhardt Oszkár); a legkisebbek most
szerepeltek először ilyen komoly verse-
nyen és hét meccsből hármat nyertek és
a 32. helyen zárták a tornát. A csapatot
Koleszár Elza, Koleszár Kitti, Heim
Gitta, Kovács Adél, Halla Petra, Syl-
veszter Fanni, Sovány Adrienn, Szauter
Réka alkotta. Edzőjük: Bajáriné Pesti
Anikó. -tl-

Az elmúlt hétvégén rendezték az
ultramaraton futók 50 km-es or-
szágos bajnokságát Debrecen-
ben. A „Margita 344,2” Turiszti-
kai és Sport Egyesületet két re-
mek hosszútávfutó képviselte
Farkas Gabriella és Kristóf Zsolt.

A nők mezőnyében
Farkas Gabriella fél-
táv után sérülés miatt a
3. helyről kénytelen
volt feladni a versenyt,
míg a férfiak között
Kristóf Zsolt nagy küz-
delmet vívott a tavalyi
országos bajnokkal
Zahorán Ádámmal. A
táv végére a fiatalabb
futónak sikerült fris-
sebbnek maradnia, így
a gödöllői futónak meg kellett elégednie
a 3. helyezéssel. Az 5 szupermaraton fu-
tóverseny összesített eredménye alapján
az egyenletes jó teljesítményével 2007.
után idén is Kristóf Zsolt nyerte el a
Schirilla Gyögy kupát. 

Köszöntés – Maratoni futók
köszöntése a városházán

November 14-én a városházán kö-
szöntötte Gémesi György polgármester,
Pintér Zoltán és Krassay László alpol-
gármesterek, valamint Pelyhe József ön-

korményzati képviselő (Lokálpatrióta
Klub) azokat a futókat, akik idén is telje-
sítették a 22. alkalommal megrendezett
42 kilométeres Plus Budapest Nemzet-
közi Maratont, valamint a 18. Bécs-Po-
zsony-Budapest Szupermaratont.

A gödöllői, illetve a Margita színei-
ben a 42 kilométeres maratoni távot 16-

an (Babarczy Tamás, Bogyó Éva, Erdős
Béla, Farkas Gabriella, Galántai 
György, Gazdag Tamás, Jakab Zoltán,
Kaputa Lőrinc, Komáromi András Le-
vente, Kristóf Zsolt, Nagy Zoltán, Pállfy
Tibor, Pintér Sándor, Sztarnenszky Ti-
borné, Ujj Ágnes, Zavodszky Tamás)
teljesítették, míg a 320 kilométeres Szu-
permaratont egyéniben Kerékgyártó Pé-
ter (kerékpáros kísérője: Ujj Mátyás),
váltóban, pedig Erdős Béla, korányi
Gergő, Pintér Sándor, Török Zsuzsanna
és Farkas Gabriella futották le.

Nagy gödöllői siker született a
2007. évi pest megyei egyéni és
csapat snell bajnokságon. A ta-
valyi bajnok GSBE hazai környe-
zetben megvédte csapatbajnoki
címét, míg egyéniben az első há-
rom helyet gödöllői sakkozó sze-
rezte meg. 
PEST MEGYEI EGYÉNI SNELL
BAJNOKSÁG: 

1. Nagyajtai Gábor (GSBE) 8,5
pont, 2. Bándy Attila (GSBE) 8
p., 3. Reznák Attila (GSBE) 7,5 p.
A bajnokságon 16 Pest megyei
sakkozó vett részt. 
PEST MEGYEI CSAPAT SNELL
BAJNOKSÁG:
1. Gödöllői SBE I., 2. Gödöllői
SBE II., 3. Göd
A győztes gödöllőiek jövőre is a

bajnokság rendezői lesznek. 

További bajnoki eredmény:
Pest megyei sakk csapatbajnok-
ság I. osztály Hoschek László
csoport:
Galgavidéki SBE-GSBE II 5-5
Pest megye I. osztály: december
2., GSBE II-Vác

-vb-

Sakk – Pest megyei egyéni és csapat snell bajnokság

Megvédte tavalyi címét a Gödöllő

Ultramaraton – 50 km-es Ob, Debrecen

Kristóf Zsolt a dobogón 

A GEAC vívószakosztálya Marianna
emlékversenyt rendezett a kadet tőr kor-
osztálynak. A versenyen Gödöllőről
öten is bekerültek a legjobb nyolc közé,
közülük hárman dobogós helyezéssel
végeztek. A kadet kardozók Nagyka-
nizsán léptek pástra és a két nyolcas
döntős közül egyikük harmadik lett.

A Marianna emlékversenyt a gödöllői
Premontrei gimnázium sportcsarnoká-
ban rendezték meg. A kadet korosztály
férfi mezőnyében 61-en indultak. Gö-
döllőről a legeredményesebb verseny-
ző Steiner Dániel lett a második helye-

zésével, a dobogó harmadik fokára Ko-
vács Márk állhatott, míg az ötödik he-
lyen Zorkóczy Zoltán végzett. A női ver-
senyen Varga Zsuzsanna a harmadik és
Rimán Dóri az ötödik helyet szerezték
meg. Edzőjük Fekete Gábor.

Nagykanizsán kadet válogató 
kardversenyt rendeztek. A 45 fős fiúk
versenyén Valkai Ferenc a hatodik
helyezett lett. A valamivel kisebb lét-
számú lányok versenyén, Gödöllőről
Varga Eszter taktikus és okos vívás-
sal lett harmadik.

-Zsőzső- 

A Gödöllői KC női együttese az el-
múlt hétvégén az Ercsi gárdáját fo-
gadta hazai környezetben. A fordu-
ló előtt még a GKC előtt álló csapa-
tot meggyőző játékkal, 22 góllal
verték mieink, ezzel meg is előzték
őket a tabellán, és jelenleg 5 ponttal
a 10. helyet foglalja el a Gödöllő.
Az ifisták, ha nem is könnyedén, de
ismét nyerni tudtak, ezzel továbbra
is őrzik a 4. helyüket a tabellán.
NB II, déli csoport, 9. forduló:
Gödöllői KC – Ercsi 39–17 (20–5)
Ifi: Gödöllői KC – Ercsi 27–25

-ll-

Röplabda – Kezdődik a Challenge Kupa

Tét a 32 közé jutás

Vívás – kadet tőr és kard válogatók

Jól sikerült kadet válogató 
Kézilabda

Gödöllői KO
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Beküldési határidő:
november 29.

A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalvá-
nyát nyerte: Fodor Tiborné,
Kossuth Lajos u. 19., Szeder
Mihály, Kazinczy krt. 3.

A Városi Mozi előadására
belépőt nyert: dr. Somogyi
Árpádné, Szent János u. 21/c.,
Péter Istvánné, Erzsébet ki-
rályné krt. 11.

A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Zacháné
Lehoczki Anita, Kőrösi Cso-
ma Sándor u. 17., Czomba
Józsefné, Szabó Pál u. 51.

Apróhirdetés felvétele Gödöllőn,
a Kossuth L. u. 1. alattKossuth L. u. 1. alatt


