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Képviselő-testület: vita a Volánbusz-tarifákról

Maradt a társelnök

Hat százalékkal csökken a távhődíj

Az érdekszövetségek határozata alapján
Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter mellett továbbra
is Gémesi György tölti be a Kormány–
Önkormányzatok Egyeztető Fórumának (KÖEF) társelnöki tisztét.
Bajnai Gordon miniszter és Gémesi
György, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének elnöke közös közleményben azt írták: a fórum legutóbbi tanácskozásán döntött a helyi önkormányzatok napja központi programjairól, és tárgyaltak a kistérségek tevékenységének átfogó vizsgálata alapjául
szolgáló szempontokról, valamint kiegészítették a KÖEF munkatervének
második félévi témáit.
A résztvevők tájékoztatót hallgattak
meg az önkormányzati EU-s pályázatok
igénybevételét segítő lehetséges eszközökről; a közösségi közlekedés támogatási rendszeréről; a fejlesztési pályázatok összeférhetetlenségi szabályairól
szóló koncepcióról és a panelprogram
folytatásának feltételeiről is.
A KÖEF tagja a hét önkormányzati
érdekszövetség (Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége; Községek, Kistelepülések és Kistérségek
Országos Önkormányzati Szövetsége; a
Magyar Faluszövetség; Megyei Jogú
Városok Szövetsége; Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége; Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége; Magyar Önkormányzatok Szövetsége) mellett az egészségügyi, a szociális és munkaügyi, az oktatási és kulturális, valamint a pénzügyminiszter is.

Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember 13-án. Nem emelte, hanem éppen csökkentette a távhőszolgáltatás hődíját. Október 1-jétől 6 százalékkal kevesebbet kell a fogyasztóknak az
év hátralévő időszakában fizetni gigajoule-onként. Ez annak
köszönhető, hogy az önkormányzati tulajdonú Gödöllői
Távhő Kft. az utóbbi időszakban a tervezettnél olcsóbban
szerezte be a szabadpiacon a
földgázt. Az utolsó negyedévben 15 százalékkal emelkednek viszont a helyi autóbuszközlekedés díjai.
A jövő évre vonatkozóan dr. Gémesi
György polgármester javaslatára ezúttal
olyan határozat is született, hogy akkor
kezdenek tárgyalni a céggel az önkormányzati támogatás mértékéről, ha a
Volánbusz javaslatot tesz az utasok és a
sofőrök közötti pénzforgalom megszüntetésére. Az ülés fontosabb eseményei közé tartozik még, hogy elköszönt
az önkormányzattól Juhász István volt
rendőrkapitány, utódjaként bemutatkozott Mihály István rendőr ezredes. A
képviselő-testület Lajos Mihályné kérésére, húsz évig végzett színvonalas óvo-

davezetői tevékenysé- Kétezer lakásban lesz olcsóbb a távhődíj
gét megköszönve hozzájárult vezetői kinevezésének
szeptember
30-ai hatállyal történő
visszavonásához, a vezetői feladatok ellátásával megbízta Láncziné
Kovács Ibolyát. Elfogadták a költségvetés
első félévi teljesítéséről
készült beszámolót és a
képviselő-testület második félévi munkatervét.
A Gödöllői Távhő
Kft. mintegy 2000 lakást lát el távhővel, ezért e szolgáltatással
kapcsolatos döntések a
város lakosságának jelentős részét érintik.
Tóth István ügyvezető
igazgatótól megtudtuk,
a jóváhagyott egységárak utókalkulációja
évente több alkalommal is megtörténik gyott (396 Ft/lm3/év), a hődíj viszont a
(a félévi beszámoló idején és a mér- jóváhagyott 2750 Ft/GJ-hoz képest alalegkészítés idején is). Az idei félévi utó- csonyabb: 2585 Ft/GJ. Ez azért követkalkuláció során számadatokkal bizo- kezhetett be, mert a fűtéshez szükséges
nyítottan azt az eredményt kapták, hogy földgázt a szabadpiacról a Távhő Kft.
az alapdíj forintra pontosan annyi, mint olcsóbban tudta megvásárolni. A képamennyit a képviselő-testület jóváha- viselő-testületnek azt javasolták – és ez

egyhangúlag elfogadást nyert –, hogy
október, november, december hónapokban 2600 Ft/GJ nettó egységáron
számlázzák a hődíjat. Ezt az egységárat
természetesen sok fogyasztónál csökkenti az állami támogatás a megállapított jogosultságig. (folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)

Az előterjesztés vitájában Horváth
Lajos (MSZP) azt javasolta, hogy a
mintegy 8 millió forintos hődíj megtakarítást a vezetékhálózat karbantartására fordítsák. Tóth István elmondta,
hogy a közel 8 kilométer hosszú távhővezeték felújítása 750 millió forintba
kerülne. A távhőtörvény szerint a hődíj
megállapításánál az energiahordozó (a
földgáz) árát, a technológiai költségeket
és egyéb veszteségeket lehet figyelembe
venni. Az idén a földgázt 84 Ft helyett
62-68 Ft nettó áron tudták beszerezni.
Más szolgáltatók is hasonló mértékű
megtakarítást értek el, s mindegyik azt
választotta, amit a gödöllői kft. is javasolt, hogy a hátralévő hónapokban mérsékeljék a hődíjat. Gémesi György kiemelte, ez a megoldás megtartja a távhőszolgáltató működési biztonságát és a
fogyasztókkal is korrekten jár el.

Bízzanak a rendőrségben –
nincs helyette másik
Huszonegy éves rendőri pályafutása
legszebb időszakának nevezte a Pest
megyében eltöltött éveket Juhász István, akit az országos rendőrfőkapitány
2007. július 1-jével az ORFK ellenőrzési főosztályvezetőjének nevezett ki.
Egy kisebb kapitányság irányítása után
lett gödöllői kapitány, s nehezen távozik, mondta a képviselő-testülettől búcsúzva. Értékelése szerint az önkormányzat mindent segítséget megadott a
kapitány és a rendőrség eredményes
munkájáért, beleértve a körzeti megbízott program támogatását és a közbiztonsági referens együttműködését.
Megköszönte a polgárőrök munkáját is.
Emlékeztetett rá, hogy az utóbbi időkben mindig más feladatot kellett ellátnia, főkapitányi biztosként is dolgozott.
S ha eltávozott is Gödöllőről, egy kicsit
mindig ide tartozónak tekinti majd
magát.
– Utódom 20 éve kapitány, megkérdőjelezhetetlen tekintélyű szakember; az
édesapja is a gödöllői rendőrséget vezette. Jó egészséget és szakmai sikereket
kívánok neki új beosztásában – mondta
befejezésül Juhász István.
A képviselő-testület ezek után támogatta a megyei főkapitány javaslatát Mihály István gödöllői parancsnoki kinevezésére. A rendőr ezredes 28 éve dolgozik a megyében. Nyomozó volt, majd
1988 óta érdi kapitány. Két éven át
országos főkapitányi biztosként a szervezett bűnözés elleni területen működött.
– Harminchárom éves koromig Gödöllőn éltem, Aszódon jártam gimnáziumba – mondta magáról, majd kifejtette, hogy az önkormányzatokkal való
együttműködés nélkül elképzelhetetlen
a hatékony rendőri munka és szolgáltatás. Elfogadhatatlannak tartja, szögezte
le, hogy néhány magáról megfeledkező
rendőr tartósan feszültséget keltsen a
társadalom és a rendőrség között; a jövőben ilyen nem fordulhat elő. Erre a jelenlegi rendőri vezetés is garancia.
– Azon dolgozom, hogy a becsület, a
tisztesség és a rendőr szinonim fogalommá váljon. Bízzanak a rendőrségben,
nincs helyette másik. Mindehhez kérem
az Önök támogatását – fejezte be bemutatkozását.

Új alapon tárgyal a város a
Volánbusszal
A Volánbusz évközben többször jelezte, szükségesnek látja az újabb tarifaemelést. Augusztusban arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a jelenlegi
árakon Gödöllő helyi közlekedése várhatóan 21,5 millió forintos veszteséget
okoz a társaságnak. A veszteség csökkentése érdekében október 1-jétől 15
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viszont előterjesztette, hogy a jövő
évi támogatásokról
csak akkor tárgyaljon a Volánbusszal
az önkormányzat,
ha a cég javaslatot
tesz rá, hogyan
szünteti meg a
pénzforgalmat az
utasok és a sofőrök
között. A képviselőtestület elfogadta az
új tarifákat és a polgármester módosító
indítványát.
Október elsejétől az elővételes menetjegy 180, a gépkocsivezetőnél váltott
230 forintba kerül. Az egyvonalas havi
bérletjegy új ára 2700, az összvonalasé
4100, a tanuló és nyugdíjas bérlet ára
1450, az egyvonalas félhavi bérletért
1800, az összvonalas félhavi bérletért
2700 forintot kell fizetni.

százalékos mértékű tarifaemelést kért.
Az emelés után a gödöllői tarifa Vác és
Szentendre árszintjével fog megegyezni.
– Nem jó szívvel terjesztettem elő a
tarifaemelési javaslatot – mondta a testület ülésén Gémesi György –, hiszen ezt
a szolgáltatást nem önkormányzati cég
látja el, de az ide vonatkozó törvény szerint az önkormányzat feladata a helyi Fejlesztési terv készül a
tömegközlekedés biztosítása és nekünk repülőtérre
Általános fejlesztési tervet készíttet a
kell döntenünk a tarifákról is. A város
évek óta 35 millió forinttal támogatja a képviselő-testület megbízásából a
helyi buszközlekedést, mert ilyen irányú VÜSZI Kht. az önkormányzati tulajdoforrásaink is végesek. Ezt az idén 5 mil- nú repülőtérre. A terv az Airport Conlió forint központi támogatás egészíti ki. sulting Mérnökiroda Kft. által benyúj2008 végén lejár a Volánbusszal kötött tott ajánlat szerinti tartalommal és felmegállapodás, várhatóan pályázatot tételekkel készül el. A feladat elvégzéírunk ki a következő évek szolgáltatásá- séhez a VÜSZI Kht. számára 8,9 millió
forintot különítenek el az önkormányzanak ellátására.
Kovács Barnabás (MSZP) elmondta, ti projektek előkészítésére rendelt elősaját utasszámlálást végeztek három já- irányzatból.
A terv elkészítése lehetőséget ad arra,
raton. Akkor azt látták – reméli, nem lincselik meg érte a sofőrök –, hogy az uta- hogy a fejlesztés irányainak meghatázási lehetőségüket a buszon megváltó rozása a képviselő-testület folyamatos
utasok több mint 50 százaléka a sofőr tájékoztatásával és részvételével történjen, a továbbiakban pedig elősegíti bezsebébe adta a pénzt.
– Buszsofőrökkel beszéltem – foly- fektető partnerek célirányos felkutatátatta –, akik itt, Gödöllőn mennek, né- sát.
hány sör után és az egyik azt mondta,
hogy naponta 8-12 ezer forint megy az ő Vezetőváltás a Táncsics Mizsebébe. Amikor visszaszámoltam, rá- hály úti óvodában
A képviselő-testület legutóbb 2003.
jöttem, hogy ez 80 utas.
Pesti Rudolfné (Gödöllői Lokálpatri- augusztus 1-jétől nevezte ki öt évre Laóta Klub) kifejtette, mint buszon utazó jos Mihálynét a Táncsics Mihály úti
városlakó nem tulajdonít ekkora jelen- Óvoda vezetőjének. Kérését támogatva,
tőséget a sofőrök szerepének. Bérletet köszönetet mondva eddigi magas színvesznek a tanulók, a
dolgozók, a 65 éven
felüliek, a pályaudvaron nem lehet felszállni elővétel nélkül, menet közben pedig
nincs annyi egyéb felszálló.
Pelyhe József (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub) úgy vélekedett,
hogy ha nem emelik a
tarifákat, járatritkítás
következik be. Emlékeztetett rá, hogy az
Lajos Mihályné és Láncziné Kovács Ibolya
idei állami költségvetés a közösségi közlekedés normatív tá- vonalú munkájáért, most hozzájárult ahmogatása címszó alatt 35 milliárd forin- hoz, hogy nyugdíjba vonulhasson. dr.
tot tartalmazott. Ezt az összeget vi- Krassay László alpolgármester kedves
szonylag objektív szempontok alapján szavakkal, Gémesi György virágcsokorosztották el. De a törvénybe belekerült, ral fejezte ki elismerését.
A közalkalmazottak jogállásáról szóhogy a fővárosi önkormányzatot az
adott összeg 2,7-szerese illeti meg. Ha ló jogszabályoknak megfelelően a képnincs így, akkor a gödöllői tömegköz- viselő-testület megbízta Láncziné Kolekedés legalább az ötmillió forint dup- vács Ibolyát, a Táncsics Mihály úti Óvoláját kaphatta volna az állami támoga- da vezető-helyettesét 2007. október 1jétől 2008. július 31-ig az intézménytási keretből.
Gémesi György felidézte, hogy a vezetői feladatok ellátásával.
Láncziné Kovács Ibolya 25 éves óvoközlekedési vállalat 2007-re 80 millió
forintos támogatást kért a várostól, amit dapedagógusi gyakorlattal rendelkezik,
költségek bemutatásával igazolt. Ha ezt 10 éve vezetető-helyettesi tevékenysételjesítik, akkor jött volna ki nullszaldó- get lát el. Kilenc éve közoktatási szakra a gödöllői buszközlekedés. Azt állíta- értő, azóta 12 óvoda helyi nevelési progni, hogy az évi 20-30 millió forint ramjának szakértését és két óvoda helyveszteség a sofőrökön múlik, a demagó- zetfeltáró vizsgálatát végezte el. Törekgia tipikus esete. Nem kell azt a hamis szik a megújulásra, a folyamatos önképlátszatot sem kelteni, hogy ebben hatal- zésre. Több tanfolyam mellett 1996-ban
mas tartalék van. Módosító javaslatként óvodai menedzser, 2002-ben óvodai

szakértő és 2004-ben minőségbiztosítási szakértő szakképesítést szerzett. Nevelőmunkáját az igényesség jellemzi.
Személyisége, vezetői tevékenysége az
óvoda szakmai munkáját, az óvoda elismertségét és elismerését nagy mértékben meghatározza.

Változtatási tilalom
Változtatási tilalmat rendelt el a képviselő-testület a Bajcsy-Zsilinszky u. Rákos patak - Lumniczer u. által határolt telektömb területére.
Az önkormányzat a múlt év novemberében fogadta el Gödöllő Településfejlesztési majd Közlekedési koncepcióját. Többek között ezek a dokumentumok határozzák meg a város fejlődésének az irányát. Az egyik fontos feladat a
városközponti területek kiszolgálhatósága, megközelíthetősége és ezzel
együtt az elhagyhatósága. Ezt azért kell
kiemelni, mert a HÉV miatt a városközpontot egyáltalán nem könnyű elérni
illetve rajta áthaladni, délről teljesen zárt
a területe. Az északi oldali kivezető útvonalak egyike a Lumniczer utca, melynek egyirányú volta igencsak behatárolja a lehetőségeket. Az utca szélesítése
már nagyon régóta fölmerült igényként,
de megvalósításának realitása egyre kisebb a tervezett szélesítés területébe
nyúló magáningatlanok miatt. A közlekedési koncepció szerint a szélesítés
nélkül a kétirányú közlekedés nem
oldható meg. Ezért a szabályozási
terv feladata az is, hogy megvizsgálja a közlekedési rendszert az
utca egyirányúságának megtartása
mellett.
A másik fontos feladatot a városközponti helyzetű ingatlanok
használaton kívüli telekbelsejének
hasznosíthatósága jelenti. A Bajcsy-Zsilinszky utcáról keleti irányba nyíló ingatlanok, melyek végei
a patakig lefutóak, ma már alig
vagy egyáltalán nem használtak. A
régi tulajdonosok kiöregedtek, az
újak pedig a telkek jó fekvése miatt csak befektetési céllal próbálják
megszerezni azokat. A telkek keskenyek és hosszúak, a régi településszerkezetet tükrözik, mely a
mai városias beépítésnek nem felel
meg. A városközpont terjeszkedik,
az utcában az utcafronti helyiségekből üzleteket alakítanak ki.
Ezen túli igény a központi területeken a lakásépítés. Kisebb méretű,
csöndes, de jó megközelítési lehetőséggel bíró lakások a népszerűek
mind a befektetők, mind a leendő tulajdonosok körében. Ilyenek lennének biztosíthatók a tömbbelsőben.
Mindenekelőtt a fenti két fontos
probléma megoldását keresi majd a szabályozási terv módosítása, hogy az új
városias léptékű beépítés kialakításának
lehetőségét megteremtse. A jelenleg érvényes szabályok ugyan már adtak egy
újabb keretet a terület hasznosításának,
amikor 10 évvel ezelőtt megalkották
azokat, de mindezidáig mégsem kezdődött el a tervnek megfelelő átalakulás.
Mára az igények és a lehetőségek is
megváltoztak, ezek szellemében kell újragondolni és újraalkotni a szabályokat.
Mindaddig, míg a településrendezési
tervek nem alapozzák meg a terület fejlesztésének jogi lehetőségét, az Épített
környezet alakításáról és védelméről
szóló törvény lehetőséget biztosít a települési önkormányzat részére, hogy a településrendezési feladatok megvalósítása érdekében változtatási tilalmat rendeljen el a szabályozási terv elkészí-tésének, illetve hatálybalépésének időszakára, de legfeljebb három évre.

Szociális ellátó központ körvonalazódik
Bérleti szerződés kötését határozta el
a képviselő-testület a Magyar Állam tulajdonában, az FVM Mezőgazdasági
Gépesítési Intézet vagyonkezelésében

lévő Tessedik utcai ingatlan 7 épületére.
A bérlet célja szociális ellátó központ elhelyezése. A testület felkérte a polgármestert, hogy készítse elő a bérleti szerződés, valamint a bérleményben lévő ingóságokra vonatkozó adásvételi szerződés tervezetét, továbbá tegyen javaslatot
a Forrás Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat bérleménybe történő áthelyezésének időbeli ütemezésére az októberi ülésre.
A bérlemény alkalmasnak látszik arra, hogy egyesített szociális ellátó központként működjön. Kialakítható nappali-melegedő, foglalkoztató helyiség,
szeretetkonyha, éjjeli menedékhely, illetve a gödöllői szükségleteket kielégítő
számú hajléktalan szálláshely. Az egyik
épületben a családok átmeneti elhelyezésének problémája is megoldható. További előnyt ígér, hogy a szociális ellátások egy helyszínen, költségtakarékosabb módon valósulhatnak meg.

Megújul az evangélikus templom
Kétmillió forinttal támogatja az
önkormányzat a Gödöllői Evangélikus
Egyházközség Petőfi téri templomának
felújítását az általános tartalék terhére.
Az önkormányzathoz írt levelében
Albert Gábor lelkész tolmácsolta a közösség beruházási célú elképzelését, a
templom homlokzatának felújítását. A
beruházás összes költsége 7,3 millió

forint, amihez másfél millió forint önerő
és 3,8 millió forint egyházmegyei forrás
már rendelkezésre áll.
A támogatást indokoló előterjesztésében a polgármester úgy fogalmazott,
hogy a város életében örvendetes minden olyan kezdeményezés, melynek révén környezetünk szépül, megújul. A
helyi rendelet szerint az evangélikus
templom helyileg védett épület. Az önkormányzat támogatásával a felújítás
pénzügyi feltétele teljesül, a közösség
szándéka szerint a munkálatok időben
elkezdhetők, a kivitelezés kedvezően
befolyásolja a településképet.

Világbéke Gong
A 2002. évi, Bali szigetén elkövetett
robbantásos merénylet után az Indonéz
Világbéke Bizottság létrehozta a Világbéke Gongot, melynek azóta több példányát állították fel a világ különböző
pontjain. Nemrégiben a magyar Külügyminisztérium arról tájékoztatta a gödöllői önkormányzatot, hogy az indonéz
testület hazánknak adományozta e gong
egy példányát.
Az indonéz nagykövet szándéka szerint ez Gödöllőn kerül felállításra, ha a
város kész otthont adni neki és vállalja,
hogy a város központi részén helyezi el.
A képviselő-testület a kért szándéknyilatkozatot megtette.
(k.s.)
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Közélet

zelő Zrt., a Kincstári
Vagyoni Igazgatóság, valamint a
Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet,
helyükbe pedig a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. lép. Az új szervezetet egy
héttagú tanács irányítja, amely teljes
tulajdonosi jogokat gyakorol az állami vagyon felett. A törvény lehetőséget ad, hogy több, jelenleg állami, vagy többségében állami tulajdonú cég eladhatóvá váljon 2008-tól.
Így értékesíthető lesz a Szerencsejáték Zrt., a Nemzeti Színház Zrt., a
Tokaj Kereskedőház, az Állami
Autópálya Kezelő, valamint a Budapest Airport megmaradt állami tulajdona. Eladható a Nemzeti Tankönyvkiadó és a Herendi Porcelánmanufaktúra még állami tulajdonban
lévő 25 százalék plusz egy szavazatú
tulajdoni hányada. Kikerülnek a tartós állami tulajdon köréből a foglalkoztatási célú közhasznú társaságok,
különböző kutatóintézetek, vízművek, hadiipari cégek.
Megszűnik az állami tulajdon a
Geodéziai és Térképészeti Zrt.-ben,
a Kopint-Datorg Szervezési és Adatfeldolgozási Zrt.-ben, az Országos
Fordító és Fordításhitelesítő Iroda
Zrt.-ben, és a Sportlétesítmények
Vállalat Zrt.-ben is. A Magyar Villamos Művekben és a Magyar Postában a 99 százalékos tartós állami tulajdon 75 százalék plusz egy szavazatra csökken.
A módosítás szerint a tanács 2007.
november 30-ig köteles intézkedni,
hogy a Herendi Porcelánmanufaktúra állami tulajdonú részvényei a Regionális Fejlesztési Holding tulajdonába kerüljenek.
A törvény a kihirdetésétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

Elfogadták a vagyontörvényt

„Munkáját a lakosság nagy megelégedésére végzi.“

Kiárusítás

Átadták a Gödöllő Vállalkozója Díjat

Név szerinti szavazással, a
koalíciós pártok 190 szavazatával fogadta el az Országgyűlés a köztársasági elnök által
visszaküldött, az állami vagyonról szóló törvény módosított változatát. Az ellenzék
156 ellenszavazatot adott le. A
névszerinti szavazáson Fogarasiné Deák Valéria is támogatta a törvény elfogadását.
A törvény az állami vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlására létrehozza a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácsot, amelynek tagjait az
eredeti változat szerint, amelyet június 25-én fogadott el a parlament, a
miniszterelnök nevezte volna ki hat
évre.
Ebben Sólyom László azt kifogásolta, hogy a tanács tagjait a miniszterelnök hat évre nevezi ki, valamint
hogy a tagok megbízatása „csak igen
szűk körben, lényegében alkalmatlanná válás, vagy bizonyos kötelezettségszegések miatt szüntethető
meg“.
A kormány javaslatára az Országgyűlés most azzal a módosítással fogadta el a törvényjavaslatot, hogy a
tanács tagjait a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki.
A tagoknak lemondásukat írásban
kell közölniük a köztársasági elnökkel, a megbízatást a köztársasági elnök – a kormányfő javaslatára – felmentéssel szüntetheti meg.
A június 25-én egyszer már elfogadott törvény szerint összeolvad az
Állami Privatizációs és Vagyonke-

Sok helyen változik a forgalmi rend

Megújuló utak és járdák
A város több részén is dolgoznak a járdák építésén és felújításán. A héten a Röges utca felső szakaszán, a Fácán soron
és a Palotakerten folyik a munka. A lakótelepen valamennyi
járdát akadálymentesítik, néhány hét múlva pedig a tervek
szerint megkezdődik a belső
úthálózat teljes felújítása. A
munkálatok itt várhatóan a jövő héten is folytatódnak,
ugyanúgy mint a Fácán soron, s
ekkor kezdik a Madách utca
járdájának és vízelvezetésének
felújítását is.
A héten tervezik a Villanytelep utca és
a Kör utcai parkoló aszfaltozását, s a
jó időben folyamatosan építik a már
befejezett utcákban még hiányzó gépkocsi-behajtókat.
A Batthyány és a Damjanich utca
aszfaltszőnyegezéséhez
szükséges

előkészítő munkálatok is megkezdődnek a héten, ez fokozott figyelmet követel majd a gépkocsivezetőktől.

Hatodik alkalommal vehettek át elismerést megbecsült gödöllői mesteremberek. A Gödöllő Vállalkozója
Díjat a városháza dísztermében Gémesi György polgármester adta át szeptember
13-án. Az idei esztendőben a
képviselő-testület döntése
értelmében Kolozs István
kismotorszervizelésre és villanymotor tekercselésre szakosodott vállalkozó, valamint
Szarvady János fodrászmester
kapta a kitüntető címet.

Szarvady János

A Gödöllő Vállalkozója díjat
2002-ben Varga Árpád lokálpatrióta képviselő javaslatára alapította
Gödöllő városának képviselő-testülete, hogy elismerésben részesíthesse a városban több évtizeden
keresztül kimagasló munkát végző
csatlakozó utcákkal szemben, a Mátyás király utcával szemben azonban
továbbra is alárendelt maradt.
Szintén változás történt a Vőfélyköz és a Ligeti Juliska utca kereszteződésében, miután aszfalt burkolatot
kapott a Ligeti utca, így itt a jobbkézszabályt kell alkalmazni.

mesterembereket. Az idei
díjazottak is hosszú évek
megfeszített munkájával
vívták ki a gödöllőiek elismerését, ahogy a méltatásban elhangzott: munkájukat a lakosság nagy
megelégedésére végzik.
KOLOZS ISTVÁN
1943-ban született. A Török Ignác Gimnázium második osztályába járt, amikor tanulmányait két év
után félbe kellett szakítania. Ekkor dolgozni kezdett, s a
munka
mellett
elektronikai, majd
mechanikus műszerészi vizsgát Kolozs István
tett, majd megszerezte a
generáción át szállt apáról fiúra.
technikusi minősítést is.
1976-ban költözött Gödöllőre, és
Dolgozott az egykori Ag1996 óta fogadja a vasútállomáson
rártudományi Egyetemen,
lévő fodrászüzletében a vendémajd a Gödöllői ÁFÉSZ
geket. Az üzletben fodrásztörténeti
csömöri gépjavító üzemékiállítást rendezett be, ahol a vennek üzemvezetője volt.
dégek megismerhetik a szakma
1990 óta egyéni vállaltörténetét és a család régi borbélykozó, kismotor szervizeműhelyeit. A mesterséget lánya és
lésre és villanymotor teunokája folytatja.
kercselésre szakosodott.
Önfeláldozóan és aktívan vett és
Lánya és veje az ő alkalvesz részt Gödöllő polgári és civil
mazottai, s ők viszik majd
életében, rendkívül sokat tett és
tovább a céget a későbbiekben.
tesz a Palotakert környezetének
szépítéséért, jelentős szerepe volt a
SZARVADY JÁNOS
Szabadság tér és az Életfa körKárpátalján, Körösmezőn szülenyezetének kialakításában is.
-kjtett. Iskoláit Rahon végezte, ahová
kép: pd
családja a háború elől menekült.
Családjában a fodrász mesterség öt

Fejlesztésre adják a pénzt

Régiós pályázatok
Közel hétmilliárd forintra pályázhatnak a régióban lévő ipari parkok,
ipari területek, valamint inkubátorházak. A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által legutóbb meghirdetett pályázatán a
2007-2008-as évre összesen az utóbbiak fejlesztésére 2,46 milliárd forintot, míg az ipari parkok fejlesztésére
4,36 milliárdot szánnak.
A pályázaton maximálisan 500
millió forint igényelhető, ami az inkubátorházak esetében bővítésre,
meglévő létesítmények átalakítására,
továbbfejlesztésre valamint új épületek építésére használható fel, fenn-

tartásra nem fordítható. Az ipari parkok, ipari területek fejlesztésére pályázók új épületek építésére, infrastruktúra fejlesztésre, emelt szintű
szolgáltatások megvalósításához eszközbeszerzésre, minőség-, környezet,
és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésére, IT fejlesztésre,
a beruházási projektekhez kapcsolódó
oktatásra, képzésre, valamint marketingre fordíthatják.
A támogatási intenzitás Budapesten huszonöt, Pest megyében harminc
százalék, ez a mikro- és kisvállalkozások esetén tíz százalékponttal növekszik.

A hét kérdése

nevezett főzős programmal felveheti a
versenyt…“
Nagyné

Akadálymentesítik a járdát a palotakerti lakótelepen

A már elkészült utak környékén az elmúlt hetekben több helyen is megváltozott a forgalmi rend. Jelzőtábla figyelmezteti a közlekedőket, hogy az
Ádám utca elsőbbséget élvez a be-

MEGHÍVÓ
Gödöllő Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy
néhány éven belül teljessé teszi a város
szennyvízelvezetését, és tisztítását.
A következő ütem csatornázásába
– Kotlán Sándor utca
az alábbi utcák tartoznak:
– Árvácska utca
– Fenyves városrész: Zarándok
– Öreghegyi úti gyűjtőrendszer:
utca, Klapka utca, Boróka utca
Öreghegyi, Kelen László, Zengő,
– Állomás tér
Holló és Knézich utcák
A csatornák csak az érintett ingatlantulajdonosok anyagi hozzájárulásával
építhetők meg. A tervek ismertetésére, a társulatalakítás feltételeinek, a
szükséges anyagi hozzájárulás összegének és részletfizetési lehetőségeinek
megbeszélésére - az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a tervező
szakembereinek részvételével LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk, amelyre
ezúttal meghívjuk az érintett ingatlanok tulajdonosait, bérlőit, illetve
használóit.
A lakossági fórum időpontja: 2007. szeptember 24. (hétfő), 18 óra.
Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme, Gödöllő, Szabadság tér 7.
Kérjük, fogadja el meghívásunkat és vegyen részt a fórumon.
Halász Levente, a társulat elnöke

Nemrég készült el a Bartók Béla, a
Tátra és a Fillér utca. Ezekkel szemben a Grassalkovich és a Nagyvárad
utca élvez elsőbbséget.
Kép és szöveg: -bj-

Felhívás
2007. szeptember 1-jén
megalakult a gödöllői
központú Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat
(EPSZ), mely 10 településen
nevelési tanácsadást és
logopédiai feladatokat lát el.
Az EPSZ
GYÓGYPEDAGÓGUSLOGOPÉDUSOK
jelentkezését várja kistérségi
feladatok ellátására.
Jelentkezéseket önéletrajzzal a
következő elérhetőségre várjuk:
E-mail: epsz@freemail.hu
Cím: 2100 Gödöllő,
Mátyás király u.11.
Tel/fax: (28) 410-454

– Az idei esztendőben is nagy siker
volt a háromnapos sörfesztivál,
aminek számtalan színes programjára több ezren látogattak ki.
Kíváncsiak voltunk:
– Ön milyen fesztiválnak örülne
Gödöllőn?
„…Egy fesztivál szerintem akkor jó,
ha sok programból lehet választani.
Hozzám inkább közel állnak az olyan
programok, mint a kastély Liszt vagy
Hárfa fesztiválja, de szívesen elmegyek az ilyen rendezvényekre is, mint
a sörfesztivál, mert ezeknek is jó hangulatuk van. Általában itt futok össze
azokkal az ismerőseimmel, akikkel
alig-alig találkozom…“
F. O.
„…Ebben a városban nagyon sok fesztivál jellegű esemény van, még akkor
is, ha nem feltétlenül annak hívják.
Ilyen például a Gödöllői Tavaszi Napok, ami minden évben igazi kulturális kavalkád, vagy – hogy más területről emeljek ki valamit – ilyen a
piaci főzőverseny, amely szerintem
bármelyik a környéken fesztiválnak

„…Egy jó hangulatú borfesztivállal
szerintem sokakat, egy más érdeklődésű közönséget is meg lehetne
célozni. Lehet, hogy ez a koromból
adódik, de én jobban kedvelem a
népzenét, a néptáncot, s egy ilyen rendezvényen az is több helyet kaphatna….“
Sz. H.
„…Az utóbbi időben több új kezdeményezés is volt, nekem ezek közül
nagyon tetszett a fiatal zenekarok
fesztiválja, amit jó ötletnek tartok. Ez
is egy olyan rendezvény, ami még
gyermekcipőben jár, de lehet, hogy
néhány év múlva sokakat vonzó program lesz belőle…“
K. C.

A hét kérdése:
– Mit szól ahhoz, hogy Kovács
Barnabás önkormányzati képviselő (MSZP) szerint a volánbusz sofőrök 10-12 ezer forintot tesznek zsebre naponta?
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lódik az egészbe. A hét közepén, szerdán ruha és más adományok szétosztása zajlik; ide
elsősorban gödöllői
lakosokat
várnak
a
szervezők. Még ugyanezen nap, 10
órától a már fentebb említett terápiás
hatású, hagyományőrző- zenés foglalkozás veszi kezdetét.
Csütörtökön dr. Gere Tibor diplomás természetgyógyász (addiktológus, reflexológus, fül- és elektroakupunktör, bioenergetikus) tart rendelést
délelőtt 9-től 11 óráig, előzetesen kért
időpont szerint. Bejelentkezés: 06 28416 567, 20/411-5887; godollo@mmszbp.hu, Palotakert 2/a.
Bizonyára nem mindenki ismeri
Gödöllőn dr. Gere Tibort, aki az eredeti szakmájában (állat-genetika, állattenyésztés, állatviselkedés- etológia) széles körben ismert szakember,
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Nemzetközi
szakmai elismertségét jelzi, hogy
több külföldi (a New York-i, az orosz,
a szlovák) tudományos akadémia tagjává választotta és 2005-ben az Angliában, Cambridge-ben működő Nem-

zetközi Tudományos Minősítő Intézet
az év emberévé választotta. Gere professzort különféle természetgyógyászati eljárással kezeli az arra rászorulókat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gödöllői intézményében. A professzor a pácienseit a hagyományos
és a legkorszerűbb természetgyógyászati módszerekkel kezeli. Alkalmazza az akupresszúrát, fülakupunktúrát,
reflexológiát, kiropraktikát (csontkovácsolást), homeopátiát, Voll- féle
elektorakupunktúrát, bioenergetikai
módszereket és fitoterápiát. A gyógyító munka szinte minden betegségcsoportra kiterjed. Az MMSz Egyesület „Fogadó“ Pszichoszociális és
Támogató Szolgálat keretében végzett rendelés ingyenes! Nem csak
gödöllői lakosoknak szól, hanem országos szinten bárhonnan felkereshetik, határon túli magyarok is igénybe vehetik szolgáltatásait.
A délután folyamán, 16 és 18 óra
között dr. Zombor Ferenc Jogsegélyszolgálatát (Pár - Családterápia - konzultáció 3 hetente, megbeszélés szerint) kereshetik fel a rászorulók
Mindezen szolgáltatások mellett a
gyógyászati segédeszköz kölcsönzésére igények leadása bármelyik napon
lehetséges.
A szállító szolgáltatás és az egyéni
beszélgetések- gondozási feladatok a
fentiektől eltérő időpontban is igénybe vehetők, megbeszélés szerint.
Minden szolgáltatás ingyenes.

hegedűtanára és Remsey Flóra kárpitművész kiemelkedő teljesítményét jutalmazta a kuratórium.
A díjátadó ünnepséget ebben az
évben is megrendezzük.
Az alapítvány alapító okiratából
idézünk: „Körösfői Kriesch Aladár
több művészeti ágban is - festészet,
szobrászat, könyvillusztrálás, szőnyeg- és bútortervezés, zene, irodalom - maradandót alkotott. Mindemellett az Iparművészeti Főiskola
tanáraként pedagógus is volt. A gazdag szellemi és művészeti hagyaték
méltó megőrzése céljából az alapítvány támogatja a művészet bármely
ágában tehetséges gödöllői fiatalok
fejlődését, tehetségük kibontakozását.
Az alapítvány ugyancsak célul tűzte
ki a gödöllői fiatalok művészeti oktatását kiemelkedő színvonalon végző
pedagógusok erkölcsi és anyagi elismerését.“
A fentiek szellemében évente egy
Gödöllőn élő 14-24 év közötti tehetséges fiatal, vagy tehetséges fiatalok
művészeti oktatását hosszabb ideje
kiemelkedő színvonalon végző személy díjazására kerül sor.
Az alapítvány kuratóriuma által dí-

jazásra legméltóbbnak tartott személy
elnyeri a „Körösfői Kriesch Aladár
Emlékplakett“-et és az azzal járó – a
kuratórium döntése szerinti – pénzjutalmat.
A kuratórium döntésének kihirdetése és az emlékplakett, valamint az
ezzel járó pénzjutalom átadására:
2007. október 29-én (hétfőn) 18 órakor, Körösfői Kriesch Aladár születésének évfordulója alkalmából ünnepélyes keretek között kerül sor a gödöllői királyi kastély dísztermében.
A díj elnyerésére érdemes személyre – megfelelő indokkal – bárki javaslatot tehet.
A javaslatot, javaslatokat 2006.
október 2-ig kérjük eljuttatni az
alapítvány
címére:
Körösfői
Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány, Körösfői László elnök, 2100
Gödöllő, Kiss J. u. 7.
A javaslatnak tartalmaznia kell a
javaslattevő személy nevét és címét, a
javasolt személy nevét életkorát lakcímét, foglalkozását munkahelyét
vagy iskoláját, valamint eddigi művészeti, illetve pedagógiai tevékenységének, eredményeinek részletes ismertetését.

Várja a rászorulókat az MMSZ

Új szolgáltatások
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat gödöllői szervezete az elmúlt időszakban számtalan új
szolgáltatással próbálja még
hatékonyabbá tenni azt a segítségnyújtási kört, amellyel a rászoruló lakosság mindennapi
gondjait igyekszek enyhíteni.
Ezek a formulák egyelőre még
nem elég ismertek a lakosság
szélesebb rétegei előtt, de a szervezet bízik abban, hogy a jövőben minden, szociálisan hátrányos helyzetű emberhez el tudnak majd jutni.
A szervezet palotakerti székházában
hétfőnként Legéndy Jácint tart angol
nyelvtanfolyamot 14 és 16 óra között.
Kedden közösségi klub foglalkozás
zajlik a falak között: délelőtt 9 órától
11-ig terápiás hatású, hagyományőrző- zenés foglalkozással várják az érdeklődőket, míg a délutáni program
egy kicsit komolyabb problémát feszeget, mivel 16 órától 20 óráig Fazekas György atya nyújt lelki támaszt
azon embereknek és hozzátartozóiknak, akik valamiféle szenvedélybetegségben szenvednek. Mindeközben
18 órától az AA (Anonim Alkoholisták) önsegítő csoportja is bekapcso-

Felhívás
A Körösfői Kriesch Aladár Művészeti
Alapítvány 1997-ben jött létre. Az
alapítvány emlékplakettjével 1997ben Winkler Nándor karnagy és Herczenik Anna zeneakadémiai hallgató,
1998-ban Debreczeni Zsófia festőművész, rajzszakkör-vezető, 1999ben László Lilla festőművész, rajztanár, és Lőrincz Áron, a Magyar Iparművészeti Főiskola hallhatója, 2000ben Baráth Nóra oboaművész és
Remsey Dávid, a Magyar Iparművészeti Egyetem hallgatója, 2001-ben
Ferenczi Anna, a Chopin Zeneiskola
igazgatója, 2002-ben Szekeres Erzsébet textilművész és Farkas Ágnes, a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
hallgatója, 2003-ban Bartha Katalin, a
Chopin Zeneiskola zongoratanára,
2004-ben Szalay Borbála, a Bécsi Zeneakadémia hallgatója és Goschler
Tamás festő és grafikusművész,
2005-ben Kiss Éva ny. középiskolai
tanár és Hidasi Zsófi, a Magyar Iparművészeti Egyetem hallgatója, 2006ban Béres Ágota a Chopin Zeneiskola
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Civil

A Segítség Közalapítvány

MEGHÍVÓ
Az Élet Menete Alapítvány
Holokauszt vándorkiállításának megnyitójára

pályázatot hirdet a gödöllői rezsihátralékkal
rendelkező családok támogatására. A pályázati lapot a Polgármesteri Hivatal portáján
vagy a 101-es szobában lehet igényelni.
Beadási határidő: 2007. október 20.
A SZIE Egyetemi Nyugdíjas Klub 2007.
szeptember 28-án tartja összejövetelét
13.30-kor. Vetített képes előadást Kovács
Károly tart.
MÁRIABESNYŐI KEGYTEMPLOM
KATEKUMEN CSOPORT

Idõpont: 2007. szeptember 26., 11 óra
Helyszín: gödöllői MÁV pályaudvar
A kiállítás megálmodója: Novák Ilona Múzeumpedagógus
Beszélnünk kell róla!
A holokauszt megtörtént. Mi más akadályozhatja meg, hogy újra
megtörténjen, ha nem az oktatás és a felvilágosítás! Fontosnak
érezzük, hogy a fiatal korosztály is hiteles képet kapjon a vészkorszak pusztításairól, s megismerve a tényeket, az antiszemita és
rasszista érzelmeket kirekessze a szívéből.
Beszédet mond: Dr. Gémesi György Polgármester; Verő Tamás
rabbi; Forgács János a Holokauszt túlélők nevében emlékezik;
Novák Ilona Múzeumpedagógus

Szeretettel várjuk azokat a felnőtteket, akik
szeretnének:
– keresztelkedni, és/vagy
– szentáldozáshoz járulni, és/vagy
– bérmálkozni
– hitbeli tudásukat felfrissíteni
a MÁRIABESNYŐI KATEKUMEN
csoportban
Első alkalom: október 4., csütörtök, 19 óra
Helyszín: Máriabesnyői Plébánia, oratórium
Érdeklődni lehet:
06-30-999-64-63 (Nagyné Pádár Éva)
06-20-823-03-48 (Wolskyné Zita)
06-28-414-425 (Plébánia)

Civilek a sörfesztiválon

Helyreigazítás
Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete – Gödöllői Kistérség
Lisztérzékeny Csoportja
A sörfesztiválon első ízben képviseltették magukat a gödöllői civil szervezetek. Legutolsó lapszámunkban
többeket is bemutattunk közülük. A
cikk megjelenését követően Nagyné
Varbai Mariann, a Gödöllői Kistérség
Lisztérzékeny csoportjának vezetője
tájékoztatta lapunkat, hogy szervezetük igyekszik a térségben minél több
szakterület egészségügyi szakemberével kapcsolatot kiépíteni, mert az
előadásokon túl a problémák megoldásában csak együtt lehetnek eredményesek. Kiemelte, hogy ez a betegség bármely életkorban jelentkezhet,
a gyermekeket, felnőtteket egyaránt
érinti.

Regina Alapítvány
A gödöllői REGINA Alapítvány nagy
hangsúlyt fektet az önkéntesség előmozdítására, amit jó eszköznek/ugródeszkának tekint a nők számára a
munkaerőpiacra és a közösségi életbe
való visszatérésben. Megítélésünk szerint az opcionálisan kialakított tevékenységi körben a nők fokozatosan
tudnak a társadalmi folyamatokba és
munkakörnyezetbe visszailleszkedni,
így a GYES lejárta után szakmailag
és lelkileg is megerősödve, hirtelen
váltás és trauma nélkül tudnak a mun-

kaerőpiacra visszatérni. Munkahelyben programunkban, melyben a térség munkaadóit igyekszünk a hozzánk regisztrált munkavállalókkal
összekapcsolni 2006-ban 38 nőt tudtunk munkához juttatni. Az Alapítvány 2007-ben másodszor adta át a
„REGINA Gyermekbarát Környezet
Díj“-at, mellyel idén 9 gödöllői céget
és intézményt jutalmaztunk. Az idei
év díjazottai a következők voltak:
Gyerek Sarok Petőfi udvar, Egyetemi
Gyermekorvosi Rendelő, SZIE Kollégium, C épület, Biopatika Kossuth
Lajos u. 40., Sziget Vendéglő, Szabadság út 139., Városi Könyvtár, Dózsa György út 8., Turai és Tsa Textilház, Gábor Áron u. 1., Pizza Max
Dózsa György út 36., Várlak Kismamadivat és Bababolt Szent Imre u.
8/b., Glutelixír Drogéria, Palota kert
1-3.

„Állj rá, hogy ne állj rá“

Segítség a kerekesszékeseknek
Több oldalnyi aláírás gyűlt öszsze azon a demonstráción,
amit szeptember 7-én a gödöllői Tesco áruház parkolójában
tartottak.
Az „Állj rá, hogy ne állj rá“ elnevezésű rendezvény célja az volt, hogy
felhívja a lakosság figyelmét, elsősorban a gépkocsitulajdonosokat arra,
hogy a városban hagyják szabadon a
mozgássérültek részére kialakított
parkolóhelyeket. A tapasztalat ugyan-

is sajnos, azt mutatja, hogy ezen a téren még van mit fejlődnie az autós
társadalomnak.
A demonstráció szervezésének, lebonyolításának munkálataiban a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, az intézményt támogató Életért
Alapítvány és az Együtt Élünk Alapítvány vett részt. Rajtuk kívül a szervezésbe a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gödöllői csoportjának tagjai
is bekapcsolódtak.
-bm-
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Város–Kép

Új kiállítás a könyvtár folyóirat-olvasójában

GÖDÖLLÕ ANNO

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

A Dózsa György úti patika
Az első gyógyszertár alapítása Gödöllőn, I. Grassalkovich Antal nevéhez fűződik. 1769-ben saját, fia és más főurak pénzadományaiból patikát rendeztek be, a máriabesnyői kapucinus kolostorban.
Ennek vezetésével a rendi elöljáróság, fráter Joakim okleveles
gyógyszerészt bízta meg. Az ő feladata volt a gyógyszerek gyűjtése,
készítése és a betegek gyógyítása. A gyógyszertárat olyan nagy
szakértelemmel vezette, hogy egy hivatalos vizsgálat során a megyei tisztiorvos is elismerőleg nyilatkozott róla. Fráter Joakim halála után 1780-ban a gyógyszertár működtetését fráter Bernardinus
vette át. 1802-ben fráter Fridericus lett a patika vezetője.
Azért, hogy a kastélyhoz közelebb legyen, a patikát
III. Grassalkovich Antal 1813-ban Gödöllőre helyeztette át. Kezdetben a kapucinus barátok felügyelték, később azonban világi gyógyszerészek
vették át. A patika tulajdonjogát 1908-ban Szentgáli Dániel szerezte meg, és az ő kezelésében állt
egészen az 1940-es évek végéig. Neve ekkor már
„Magyar Korona Patika“ volt. A gyógyszertár személyzete 2 gyógyszerészből és egy laboránsból
állt, berendezése pedig rendkívül szép volt. A patika 1813-tól egészen 1927-ig ugyanazon a helyen, a
Rudolf utca (ma Szabadság út) 4. szám alatt működött. 1926-ban vette meg Szentgáli Dániel és neje a
Kossuth Lajos utca és Horthy Miklós (ma Dózsa
György út) sarkán lévő földszintes épületet, melyet akkoriban Kovács-féle háznak is hívtak. Ezt az épületet elbontották, és ennek a helyén építették fel azt az emeletes házat, mely a patikának is helyet adott. 1927-ben költözött át a
patika az új helyére a Horthy Miklós út 12. szám alá.
Ezzel egy időben egy másik gyógyszertár is működött a
településen. Tulajdonosa Petreczky Gyula gyógyszerész
volt, a patika a „Páduai Szent Antal“ nevet viselte. Ez a
Dózsa György úton a mai 10 emeletesek helyén volt.
Személyzete a másik gyógyszertáréhoz hasonlóan két
gyógyszerészből és egy kisegítőből állt.
A Magyar Korona Patika egészen 1947-ig volt Szentgáli Dániel tulajdonában, ekkor eladta azt Felszeghy
Gyulának. A patika utána új nevet kapott, ami a „Kígyó
- Gyógyszertár“ lett, állományához egy gyógyszerész és
egy asszisztens tartozott. Berendezése az 1940-es évek
végén rendkívül elegáns volt. Sima felületű barna fabútorok, csiszolt edények, koronával díszített mérlegek emelték a fényét. 1950-ben a patikákat is államosították. Egy
ideig még működött mindkét Dózsa György úti patika. Később azonban a korábbi Páduai Szent Antal patikát véglegesen bezárták, csak a Dózsa György út és Kossuth Lajos utca sarkán lévő maradt meg. Bejárata fölé, a „Patika“
egyszerű felirata került.

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Gödöllői Hírlap, 1940. március 31.

Tallózó
Az elmúlt hetekben többször is
tallóztunk a Gödöllői Szolgálat
első számaiból. Ezúttal réggebre nyúltunk vissza: 1940 tavaszán a Gödöllői Hírlapban jelentek meg az alábbi sorok:
«Sokan vannak, akik abban a hitben
élnek, hogy a hírlap az köztulajdon,
miért is arra való, hogy egyesek, mint
egyesületek, közületek híreit, jelentéseit, azok érdekeit előmozdító cikkeit
díjmentesen leközölje. Figyelmen kívül hagyják azt, hogy a hírlapot valamiből fenn is kell tartani, ami tekintve
a vidéki lapok helyzetét, nem kis feladat, mivel azok sehonnan semmiféle
anyagi támogatásban nem részesülnek és legfőbb bevételi forrásuk a hir-

detés. Nincsen jóformán az országban
egyetlen egy vidéki lap sem, amelyik
ne küzdene a létfenntartás nehéz
munkájában és ne lenne súlyos deficitje.
Ezzel szemben úgy egyesek, mint
az egyesületek, közületek elvárják
azt, hogy a „közérdekre“ való hivatkozással a hírlap hasábjai rendelkezésükre álljanak, természetesen díjtalanul, noha igen sok esetben még az
előfizetésektől is elzárkóznak. A hírlap, amely legnagyobbrészt a hirdetésekből tartja fenn magát, ingyen
reklámozzon „tekintettel a közérdekre“. De nem veszik ugyanakkor figyelembe azt, hogy a posta nem engedi el a bélyegportót a közérdekű felhívásokat tartalmazó levélről. A köve-

telőző közéleti előkelőség pedig, aki
ugyancsak közérdekű munkát végez felveszi a fizetését. Nem dolgozik ingyen „tekintettel a közérdekre“. Csak
a hírlap munkáját kívánják díjtalanul
igénybe venni.
Legutóbbi időkben már ugyanis
napirenden volt az, hogy a hírlap révén hívják meg a közönséget mulatságokra, összejövetelekre, közgyűlésekre, a hírlap révén kívánnak egyéni
és magánérdekű cikkeket elhelyezni a
„közérdekre“ való hivatkozással s elvárják azt, hogy az egyes mulatságokon felülfizető közönség (szponzor –
a szerk.) neveit közölje díjtalanul.
Megspórolják a meghívót, a portóköltséget (bélyeg – a szerk.), a nyugtákat és az ezzel járó adminisztrációs
költségeket, ami pedig tetemes összeget tesz ki.
Erre a „közérdekre“ való hivatkozásra azt kívánják, hogy a hírlap kiadója a saját zsebéből fizesse ki azt a

Medgyaszay munkái
A Gödöllői Városi Könyvtár és Belmonte Leó háza
Információs Központ második
emeletén található a Gödöllőgyűjtemény. Ez tartalmazza a
Gödöllőről és a környező településekről szóló helyismereti irodalmat, az itt élő vagy gödöllői
kötődésű írók alkotásait, a róluk
szóló műveket, a gödöllői kastély és a művésztelep irodalmát.
A gyűjtemény anyaga könyvekből, újságokból, folyóiratokból,
kéziratokból, aprónyomtatványokból és egyetemen szerezte. Ebben az időben
lapkivágat gyűjteményből áll. 1991-től indul útjára az „Új stílus“, vagy szeceszaz országos sajtóban Gödöllőről megje- szió, mely a nép művészetére is ráirálent cikkeket is gyűjtjük.
nyítja a figyelmet. Medgyaszay két éven
keresztül gyűjtötte a magyar népi építéNagy Sándor háza
szet emlékhelyeit Malonyai Dezső A
magyar nép művészete című könyve
számára. E gyűjtőmunka és a közös felfogás révén szoros kapcsolatban volt a
Gödöllői Művésztelep alkotóival. Mai
napig a Gödöllői Művésztelep tagjaként
tartjuk számon.
A századfordulón tűnik fel az eljövendő évezred új építőanyaga, a vasbeton. A vasbeton-építészet újszerű megA könyvtár földszinti folyóirat-olva- oldását mutatja be a veszprémi színház
sójában olyan kiállítás-sorozatot láthat- művészi megoldásával. A jövő építőnak immár négy éve, amelyet a gyűjte- anyagának alkalmazását összekötötte a
mény anyagából válogattunk. Rendsze- magyar nép ősi hagyományainak alkalrint nevezetes évfordulók adják az ap- mazásával. Az első világháború alatt falropót. Ebben az évben láthatták az idelá- vak újjáépítésében vett részt. Két haditogatók az Ambrus Zoltán halálának 75. kiállítást is tervezett. Ezek alkalomszerű
évfordulójára készített kiállítást, vala- pavilonjai a magyar népi építészet ötletmint a 130 éve született Undi Mariska gazdag átköltései.
című összeállítást.
Munkássága során épített lakótelepet,
Jelenleg Medgyaszay (Benkó) István középületeket – színházakat, kollégiuépítész munkásságából kaphatnak ízelí- mokat. Ő tervezte Belmonte Leó és
tőt. Medgyaszay István 130 éve szüle- Nagy Sándor művészházait Gödöllőn.
(vk)
tett, építészeti oklevelét a budapesti MűMedgyaszay (született Benkó) István
(Budapest, 1877. augusztus 23. – Budapest, 1959. április 29.)
Építész, szakíró. Műveiben a népi, elsősorban az erdélyi építészet elemeit
használta fel, de hatott rá a távol-kelet építészete is, és előfutára volt az
organikus építészetnek is. 1893-1896 között a budapesti Állami Ipariskola építészeti szakosztályán tanult. Egy évet Francsek Imre tervezőirodájában dolgozott. 1898-ban befejezte az Állami Főreáliskolát, leérettségizett. A következő évben már Bécsben dolgozott, majd ugyanott beiratkozott a Képzőművészeti Akadémiára, valamint egyidejűleg a bécsi Műszaki Főiskolára. 1902-ben két év után átiratkozott a budapesti Műegyetemre. 1903-ban Nemzeti Panteonjának első tervével elnyerte az Akadémia Gundel-díját. A következő évben megszerezte mérnöki oklevelét.
1904-1906 között az egész országban és Székelyföldön, majd Németországban, Svájcban, Franciaországban járt tanulmányutakra. 1908-ban már több szabadalma volt: foglalat nélküli izzólámpa, színházi ajtózár
(1909), vasbeton mennyezet (1910). Ettől kezdve ötvözte a népi formaelemeket a vasbeton technológiájú
építészettel. 1911-ben Egyiptomban és Szudánban tanulmányozta a Nílus-menti ókori kulturális emlékeket.
1915-ben önként frontszolgálatra jelentkezett. 1927-től műegyetemi magántanár volt. 1930-tól a MagyarIndiai Társaság társelnöke. 1932-ben indiai tanulmányútra ment, ahol sokat merített az ősi keleti építészetből. 1939-től egyetemi nyilvános rendkívüli tanár. 1947-től életjáradékot kapott a Magyar Köztársaságtól.
1949-től, a szocialista kultúrpolitika kezdetétől meghurcolták pártonkívülisége miatt. 1956-ban nyugdíjrendezési kérelmet nyújtott be, amit csak egy évvel később fogadtak el. 1959 áprilisában megszüntették
munkaviszonyát, rá három hétre meghalt.
Főbb alkotásai, tervei: Forrástemplom (1899) - nem épült meg; a Nemzeti Panteon főépületének terve, Bp., Szent
Gellért-hegy (1900-1903, 1906) - nem épült meg; művészházak, Gödöllő (1904-1906); a milánói nemzeti iparművészeti kiállítás pavilonja (1906) elpusztult; kaszinó, Veszprém (1907-1908) - nem épült meg; Nemzeti Színház,
Bp., tervpályázati első díj (1913) - nem épült meg; Operaház, Bp., átépítés (1912); Múzeum, Veszprém (1912);
hadikiállítás, Margit-sziget (1918) elpusztult; Baár-Madas ref. líceum és internátus (1928-1929); Nemzeti Emlékcsarnok, Hármashatár-hegy (1933) - nem épült meg; a Feszty-körkép pavilonja, Tabán (1942) - nem épült meg.

munkást, aki azt a meghívót, közérdekű cikket,
összejöveteli értesítést, felülfizetők névsorát stb. kiszedi, nem törődve azzal,
hogy ezáltal súlyos anyagi
áldozatot követelnek.
Nem veszik számításba
azt, hogy azáltal, ha a hírlap kívánságuknak eleget
tesz, mekkora anyagi bevételi többlettel számolhatnak, amely különösen a
mulatságoknál és a felülfizetéseknél
mutatkozik
meg a legjobban.
A hírlap nem zárkózik el attól,
hogy ezeket a „közérdekre“ való hivatkozással beküldött híreket, cikkeket, névsorokat leközölje, csak természetesen igenis igényt tart arra, hogy
azok megfelelő díjazás mellett közöltessenek le, nem pediglen díjtalanul.
Még csak annyit kívánunk a fenti-

ekhez elmondani, hogy a ténylegesen
közérdeket szolgáló cikkeket a jövőben is díjmentesen a legnagyobb
örömmel közöljük le, de emellett
iparkodni fogunk a „közérdekre való
hivatkozással“ leadott egyéni, egyesületi, vagy közületi cikkek közlési
költségeinek megtérítését kérni.»
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Kész a lecke
A házi feladat nem olyan, mint
a dolgozat, amit az iskolában
a tanár figyelő tekintetétől kísérve ír az ember. A házi feladat elkészítéséhez otthon, kényelmesen, senkitől és semmitől nem zavartatva kezd
hozzá, akkor, amikor csak neki
tetszik.
A Leckeírás hiszti nélkül című kis
könyvecske, arra a hallatlan feltételezésre épít, hogy semmikor se tetszik. Nem, és nem akarja a gyerek
megcsinálni a házi feladatot. Miért
nem akarja? És milyen következményekkel járhat a dolog? És hogyan
lehet a nebulót mégiscsak rávenni,
hogy legyőzze az ódzkodását?
Elsősorban gyerekeknek szól a jópofa kis kiadvány. Megszólítja őket.
Tréfás formában bizonyítja számuk-

ra, hogy a házi feladat írásnak igenis
van értelme. Mi több, végrehajtható.
Csak: „Készíts órarendet otthonra is!
Ebbe magad írhatod bele, hogy mikor
írsz házit, és mikor művelsz kellemesebb dolgokat.“ Következnek a mintaórarendek. A „nem túl hatékony“ és
a „hatékony“ változat. Szól a szerző a
leckeírás ellen szóló elfogadhatatlan
kifogásokról, arról, hogyan hozzuk
megfelelő „kondiba“ magunkat a feladatunkhoz, s végül a határtalan jó
érzésről, mely akkor önthet el valakit,
mikor elvégezte, amit úgyis el kell
végeznie.
A gyermeke leckeírási undorát tanácstalanul szemlélő szülő is eligazítást nyerhet: hol a baj? Mit tegyen,
hogy segítsen rajta?
Így tanév kezdetén még elejét lehet –
és persze kell is – venni annak, hogy elmaradt leckék tegyék eredménytelenné

Gödöllő képviselte Magyarországot

Fesztiválok a határon túl
Sok-sok kilométert tettek
meg a Gödöllő Táncegyüttes
tagjai az elmúlt hetekben. Az
ifjúsági együttes a felvidéki
Nagyszombaton, a felnőtt
együttes pedig a törökországi
Kastamonuban és Tasköprüben lépett fel. A fesztiválokon
nagy sikerrel szerepeltek a
gödöllői táncosok.
Több éves múltra tekint vissza az a
nagyszombati programsorozat, melyet a „visegrádi négyek“ fesztiváljaként jegyeztek az idén. A Gödöllő
Táncegyüttes ifjúsági csoportja huszonhat fővel képviseltette magát az
augusztus 17-19-ig tartó rendezvényen. A háromnapos program keretében a Szentháromság téren reggeltől estig várták a programok az
érdeklődőket. A táncegyüttesek bemutatkozása mellett kézműveseket
és népi iparművészeket felvonultató
vásár tette színessé a kínálatot.
A felnőttekre sokkal hosszabb út
várt. Augusztus 29-én indultak el a
CIOFF, a Folklór Fesztiválok Nemzetközi Szövetségének felkérésére,
hogy két fesztiválon is bemutassák
tudásukat.
Programjuk első részében Kastamo-

nuban léptek színpadra, ahol nem
kisebb eseményen, mint Törökország nemzeti ünnepének programja
keretében léptek fel. Két estén láthatták a Gödöllői Táncegyüttes prog-

a kisdiák iskolai évét. S hamarosan talán majd ő maga fog így, mint a könyvben leíratik, szónokolni: „Jó, ha tudjátok,hogy én lelkiismeretes vagyok! Kötelességtudó! Tovább akarok tanulni!
Szeretném, ha lenne belőlem valaki!“
(Trevor Romain: Leckeírás hiszti
nélkül)
- nád cokat mutattak be. Az eseményen a
házigazdának számító három török
csoport mellett Horvátország, Svájc
és Indonézia képviseltette magát.
Az együttesek esténként önálló programmal várták az érdeklődőket, s így
lehetőségük volt egymás népi kultúrájával ismerkedni.
Izgalmas kaland volt ez a gödöllőiek számára, hiszen nem csak a

Megújult kínálat, több gödöllői emlék

Újra nyitva a múzeumi bolt
Több hetes szünet
után ismét megnyílt a
múzeumi bolt. Az üzlet megújult kínálattal, múzeumi és gödöllői ajándéktárgyakkal, kiadványokkal várja a vásárlókat a városi
múzeum nyitvatartási
idejében.
ramját, amelynek tagjai szabad idejükben megtekinthették a város néprajzi és történeti múzeumait, valamint az itt található bizánci erődítményt.
Útjuk innen Tasköprübe vezetett,
ahol már az igazi keleti hangulattal
és életmóddal ismerkedhettek meg.
A XXI. Fokhagymafesztiválon négy
napon át felvonulások, ünnepségek
és két színpadi fellépés várt a gödöllőiekre, akik szatmári és erdélyi tán-

fesztiválon fellépők hagyományaival ismerkedhettek, hanem a helyi
szokásokkal, elvárásokkal is. Ma
már sokaknak furcsa, de Törökországnak ezen a részén még ma is
szigorú normák szerint élnek, amelyeknek a betartását az ide látogatóktól is elvárják. Így például a nők
nem mehetnek be a kávéházakba, s
viseletükben megkövetelik, hogy
zárt ruhát viseljenek, felső testüket,
-kjfejüket kendővel takarják el.

A Tisza mentén

Fotós hétköznapok

Emellett a folyamatosan bővülő készletben kézműves, népművészeti és
népi iparművészeti termékeket is találnak az érdeklődők.
Új színfoltként az üzletben megtalálhatók a múzeumpedagógiai foglalkozásokon használatos kellékek is,
amiket a gyermekek a helyszínen ki is
próbálhatnak.
Kép és szöveg: jk

Új szerzeményeket mutatnak be

A Gödöllőn 15 éve tevékenykedő Duflex Fotográfiai Stúdió
hagyományaihoz hűen az idén
nyáron is folytatta a kistérségek fényképezését.
A különbség annyi, hogy most a határon túlról érkezett a felkérés. Tíz fotósunkkal a Tisza nyomvonalát követtük: Visk, Bustyaháza, Técső, Aknaszlatina, és eljutottunk egészen a Tatár-hágóig. Láthattuk, hol folyik össze
a Fehér- és a Fekete-Tisza. Megejtő
élmény volt ilyen messzi tájakon magyarul beszélgetni az emberekkel.
Csoportunk önerőből teljesítette
küldetését. A gödöllői református
gyülekezet szép, új könyvekből álló

Néhány hetes szünet után
ismét várják a vásárlókat,
akik itt többek között a
Gödöllői Városi Múzeum
valamennyi kiadványát megtalálják.
A kiállításokhoz kapcsolódó katalógusok, tanulmánykötetek, helytörténeti munkák, képes albumok és a Gödöllővel kapcsolatos írásos és egyéb
művek nem csak azoknak nyújtanak
segítséget, akik a város történelmét
szeretnék jobban megismerni, hanem
azoknak is, aki igényes, minőségi
ajándékot szeretnének vásárolni.

Gyarapodó gyűjtemény
Október elsején zár a Gödöllői
Városi Múzeum időszaki kiállítása, amelyen a gödöllői szövőműhely szőnyegeit mutatták
be.

ajándékát is átadtuk vendéglátóinknak. Örülnénk, ha terveinkhez további támogatást kaphatnánk. Szeretnénk
még egy alkalommal ellátogatni Kárpátaljára, hogy a kiállítás anyaga
összeálljon. A dolgos hétköznapok
után ez jelenti majd az ünnepet.

Aki érdeklődik a Stúdió munkája
iránt, legfrissebb kiállítási anyagunkat
a Nyári Tárlat részeként szeptember
végéig megtekintheti, a Gödöllői Petőfi Sándor Művelődési Központ folyosóján.
Bakóné Rusznák Rózsa (Duflex)
Fotó: Szokob Edit (Duflex)

A kiállítás eredetileg szeptember utolsó napján zárt volna, de egy nappal
meghosszabbították nyitvatartását,
mivel október elsején városunkba látogatnak az európai művésztelepeket
egyesítő nemzetközi szervezet, az
EuroArt képviselői. Ezt követően kerül sor a bontásra, hogy október 12-én
megnyithasson az új, a gyűjtmény-

gyarapodást bemutató kiállítás. Ezen
mutatják be többek között a Leszkovszky és a Novák gyűjteményt is.
Leszkovszky György Körsfői Kriesch
Aladár tanítványa volt. A múzeum az
ő Gödöllőn élő lányától kapta ajándékba a most bemutatásra kerülő
gyűjteményt. Igazi különlegességnek
számít Novák Sándor helytörténeti
hagyatéka is, amit a város vásárolt
meg 2,5 millió forint értékben. Ebben
többek között egy 800 darabos gödöllői képeslapgyűjtemény is található,
aminek egy részét a nagyközönség is
láthatja majd.
-jk-
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A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI
KASTÉLY PROGRAMJAI
SZEPTEMBER 28., PÉNTEK 19 ÓRA, DÍSZUDVAR:
A Molnár Dixieland Band koncertje (Rossz idő esetén a lovardában).
Jegyek 2500 Ft-ért válthatók, a hét minden napján 10-17 óra között a kastély pénztárában.

IX. NEMZETKÖZI HÁRFAFESZTIVÁL A DÍSZTEREMBEN
okt. 4.: Gulyás Csilla estje
okt. 5.: Lavinia Meijer holland művész koncertje
okt. 6.: Varvava Ivanova orosz művész közreműködésével
okt. 7.: Vigh Andrea hárfaestje, km.: Tokody Ilona szoprán estje
Az Erzsébet királyné mítosza című kiállítás már csak szeptember 30-ig
tekinthető meg, a hét minden napján 10-18 óra között.
ELŐZETES:
október 11-én nyílik Remsey Flóra kárpitművész kiállítása.
tel.: 06/28-410-124, informacio@kiralyikastely.hu
www. kiralyikastely.hu

Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány
Művészeti tanfolyamok a GIM HÁZBAN!
Októbertől induló tanfolyamaink:
Gobelin- és szőnyegszövő tanfolyam: (13
éves kortól) keddenként 15-19-ig Művészeti
vezető: Remsey Flóra kárpitművész. Első
foglalkozás: 2007. október 2. Részvételi költség: 24.000 Ft/4 hónap. Jelentkezési határidő:
szept. 28.
Rajz és képzőművészeti tanfolyam (13 éves kortól) Szombatonként
10-14-ig. Művészeti vezető: Anti Szabó János képzőművész. Első
foglalkozás: 2007. október 6. Részvételi költség: 24.000 Ft/4 hónap.
Jelentkezési határidő: szept. 28.

Még lehet jelentkezni: Kerámia - Plasztika - Rajz tanfolyam (14 éves kortól) hétfőnként
14.30 - 18.30-ig . Művészeti vezető: F. Orosz Sára keramikusművész. Első foglalkozás:
2007. szeptember 3. Részvételi költség: 30.000 Ft/5 hónap
Általános tudnivalók: A tanfolyamok helye: GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY ALKOTÓHÁZA (2100 Gödöllő,
Körösfői utca 15-17.). Tájékoztatás, jelentkezés, befizetés: Sukta
Józsefné, Gödöllői Új Művészet Közalapítvány (munkanapokon:
8.00-15.00 óráig). Tel./fax: 28/419-660, e-mail: gimhaz@invitel.hu
Továbbra is látogatható a „VIZI-KERT“ című csoportos képző- és iparművészeti kiállítás a
GIM-Házban, szombat, vasárnap 14.-18-ig

Frédéric Chopin
Zeneiskola

BESZÁMOLÓ NÖVENDÉKEINK ÉS TANÁRAINK
VERSENYEREDMÉNYEIRŐL
2006/2007. TANÉV – 3. RÉSZ
A Nagykanizsán megrendezett Országos Kreatív Fesztiválon Nagy Ábel Márton különdíjat kapott improvizáció és saját szerzemény kategóriában. Tanára: dr. Czitrovszky Ilona.
A VII. Országos Bartók Béla Hegedű-duó Verseny helyszíne az idén Vác városa volt.
Itt a Gál Márta - Deák Tamara duó I. díjat nyert a III. korcsoportban. Tanáraik: Gálné
Bagi Márta és Juniki Spartakus. Juniki Spartakus tanári díjat és Gálné Bagi Márta
tanári különdíjat kapott. Az I. korcsoportban is szép helyezések születtek iskolánk
részéről: Lázár Bíborka és Bréda Zsófia duója II. díjat nyert. Tanáruk: Gálné Bagi
Márta. Albert Julianna és Retzler Zsófia duója pedig III. díjjal térhetett haza.
Tanáruk: Béres Ágota.
A németországi Rheine városban megrendezett II. Nemzetközi Gitárversenyen az
Arpeggio Gitárzenekar III. díjat nyert, továbbá különdíjat kaptak a Shopsho trojno
című macedón népdal legjobb előadásáért.
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztere Buka Enikő tanárnő
részére Arany Katedra Emlékplakettet adományozott pedagógiai munkássága elismeréséül.

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

MÚZEUMI SZAKKÖR
elsősorban a történelem iránt érdeklődő
kicsi és nagyobb diákoknak!
Érdekel a történelem? Jártál már múzeumban és beleszerettél? Vagy épp ellenkezőleg? Jártál múzeumban
és megijesztett a légkör? Gyere el egy kötetlen múzeumi szakkörre, ahol érdekes és nem mindennapi dolgokkal találkozhatsz! A múzeum nem egy poros és
csendes épület! Nézz be a kiállítások mögé!
A következő témák kerülnek terítékre: régi iratok
anyagai, ismertetőjegyei; a Képes Krónika, Aranybulla formai, tartalmi érdekességei; ismerkedés a múzeumi raktárral; a restaurátorok munkája; kiállításrendezés; múzeumok majálisa és egy sor érdekes
dolog egy eddig ismeretlen világból!
A szakkörre minden hónap első keddjén kerül
sor, délután 14.30-16 között. A részvétel ingyenes!
Első időpont: október 3., 14.30.
A tavalyi év szakköröseinek az első időpont
szeptember 25.
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Élő–Világ

HEROSZ

Kertész leszek...

Vigyél haza!

Kedvenc cserjéink és fáink (5.)

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

www.poraz.hu

Fél éves keverék szuka

2 hónapos vizsla keverékek

6 hetes labrador keverékek

1 éves keverék szuka

6 hetes keverék szuka

Állati dolgok

Hempergés, kutyaszokás
Kutyagumi, lócitrom, elhullott
állat teteme, szóval legyen az
bármi, ami számunkra meglehetősen bűzös dolog, kutyánk
szívesen
meghempergőzik
benne. De miért teszi, mi jó
neki ebben? Értetlenül állunk
e szokása előtt. Pedig a válasz
igen egyszerű: ősi vadászösztöne kényszeríti.

Kutyánk a hempergés során főleg a
nyakát és marját próbálja „beillatosítani“. Mindezt teszi azért, hogy a vadászat alkalmával elfedje saját szagát, megtévesztve ezzel áldozatát.
Bár a szokásos esti séta közben nem
valószínű, hogy bármit is le tudna vadászni, ösztöne mégis működik.
Kutatók megfigyelték, hogy a kutya ezt akkor is megteszi, amikor éppen ellenkező a cél: a saját szagának
felerősítése. Ilyenkor többnyire saját,
illetve társainak ürülékébe fekszik
bele. Ez a falkaszellem megőrzése és
a dominanciaharcok miatt „szükséges“. De a tudósok felfigyeltek arra a
jelenségre is, hogy a felfedező körútról visszatérő, a prédaállat ürülékébe
hempergőzött eb vadászatra ösztönzi
társait is.
Tehát a bűzben hempergés a kutya
számára természetes viselkedés, évszázadok óta rögzült szokás, így erről
nehezen szoktatható le. A megoldás a
megelőzésben rejlik. Sétálás közben,
ha észrevesszük, hogy valami felkeltette kutyánk érdeklődését, gyorsan
ellenőrizzük, és ha az ürülék vagy tetem, akkor hangos fujjolás közepette

zavarjuk el onnan. A gyors cselekvés
azonban nagyon fontos, hiszen másodperceken múlik a hempergés.
Igyekezzünk minél többször elsétálni
egy-egy csábító kutyagumi és lócitrom mellett, hiszen a leszoktatás is
csak akkor hatásos, ha határozott és
sorozatos tiltásokat kap a kutya. Nyáron, ha a „szép szó“ nem használ, akkor le is önthetjük ebünket egy vödör
vízzel (bár ez kissé nehézkes, ha hosszú sétára indulunk).
De mi a helyzet akkor, ha a kutya nem
hempergőzik az ürülékben, hanem megeszi azt? Ez nem csak
visszataszító, de veszélyes szokás is, hiszen így könnyen paraziták juthatnak szervezetébe. E cselekedet
lehet ösztönös, de felvett szokás is. Ösztönös akkor, ha valami
hiányzik a szervezetéből, és azt ürülékevéssel próbálja pó-

Beköszöntött az ősz, így végre
ültethetünk földlabdás cserjéket és fákat. Tervezzünk
együtt! A következő hetekben
ismerkedjenek meg a legszebb örökzöldekkel és lombhullatókkal. További segítséget nyújtunk a www.fenyveskerteszet.hu honlapon is.

Trombitacserje

A cserjéinket és fáinkat bemutató sorozatunkat a kúszó növények nagy családjával folytatjuk. Pergolák és házfalak befuttatására, vagy talajtakarónak
alkalmasak e változatos, virággal vagy
levéllel díszítő cserjék. Mielőtt kiválasztjuk a számunkra legkedvesebbet,
ismerjük meg kedvencünk igényét. Napos, vagy félárnyékos helyet szeret?
Meszes vagy tápanyagban gazdag talajt
kedveli? Hogyan kapaszkodik? Szüksége van támasztékra, vagy tapadókorongjai segítik őt?
Az iszalagok fehér, lila, kék, rózsaszín vagy sárga, dús virágzásukkal bűvölnek el bennünket. A támasztékot
igénylő nagyvirágú, nemesített változataikat jól ismerjük, mert a kúszó rózsák
elengedhetetlen partnerei. Egyes fajtáik
kiszorultak kertjeinkből, de érdemes
újra telepíteni őket. A kék, harang alakú
virágokkal ékeskedő havasi iszalag fél-

Havasi iszalag

árnyékos helyen, meszes talajban talajtakaróként is jól érzi magát. A sárga harangvirágú mongol iszalag napon jól
bokrosodik, és támrendszerre 5 méterre
is felfuttatható. Igazi kapaszkodó művész az erdei iszalag, mely gyorsan, 810 méterre is megnő, miközben fehér és
illatos virágait egész nyáron élvezhetjük. De vigyázat! Az iszalagok nevelése
hozzáértést igényel: dús virágzást csak
helyes metszéssel érhetünk el, és a metszést fajtánként más-más időpontban és
más-más módon kell elvégeznünk.
Árnyékos és félárnyékos házfalak
befuttatására, vagy ágyások talajtakarására legalkalmasabb a nedvességet kedvelő, de talajra szinte igénytelen örökzöld borostyán. A nálunk is honos alapfaja léggyökereivel akár 20-30 méterre
is felkapaszkodik. Világos erezetű fajtái
középerős növekedésűek, míg kisebb
levelű fajtái balkonládák beültetésére is
alkalmasak. A fagyérzékeny Goldheart
a legkedveltebb színes levelű borostyán, mert a sötét kerti zugokban a zöld
Borostyán

Lonc

változatuk mindenképpen említést érdemel, így a nagyon erős illatú Haliana,
az örökzöld lombjával is díszítő borostyánlevelű lonc, és a magyar nemesítésű aranysárga virágú magyar lonc.
A mediterrán stílust kedvelő kertbarátok az ősszel skarlátvörösre színesedő
vadszőlő mellett trombitafolyondárt is
ültessenek. A nyár közepétől folyamatosan virágzó, narancs vagy vörös virágú trombitafolyondár támasztékot igényel, de akár a kerítés napos oldalára is
felfuttatható. Fagytűrő, mégis gyönyörű változata a Galen Select.
Kedvenc kúszó növényeink bemutatását egy igazi különlegességgel zárjuk:
a csavarodva kapaszkodó mandzsu aktinidiával, melynek levélcsúcsa fehér,
majd júniustól rózsaszín árnyalatú. E
tarka levelű különlegesség félárnyékos
helyet és mészmentes talajt kíván.
Nagy és látványos leveleit kiemelik a
bordó és élénk rózsaszín, nagyvirágú
(g.m.)
évelők.

levélszélek között szinte világítanak az
élénksárga levélközepek. A borostyánok hálás lakói kertünknek, jól szaporíthatók és rendszeres metszéssel növekedésük is szabályozható.
Kertünk félárnyékos, párás részébe,
humuszos talajba ültethetünk kúszó
hortenziát. A többi hortenziánál korábban, már nyár elején élvezhetjük bogernyős, fehér virágainak illatát. Támrendszerre felfuttatva léggyökerei 10 méterre is kapaszkodhatnak, míg támaszték nélkül bokrot nevelhetünk belőle.
A loncokat gyors növekedésük és intenzív illatuk miatt kedveljük. Sárga,
narancs vagy rózsaszín virágaik nyár
elejétől több hullámban nyílnak. Három

Felhívás!

Állatorvosi ügyelet

Kérünk minden Gödöllő város közigazgatási területén (az erdőben is) méheket tartó polgárt, hogy a
vonatkozó jogszabályok szerint, méhészetüket (ha eddig nem tették meg) jelentsék be a Polgármesteri Hivatalban! Már 1 méhcsaládot is nyilvántartásba kell vetetni. A méhek kötelező őszi vizsgálata,
és a tavasszal kezdődő kaptárazonosító rendszer bevezetése miatt a fentiek különösen fontosak. Kérjük továbbá, hogy ha elhanyagolt, gondozatlan méhészet, kaptár, méhészeti felszerelés van az Ön tulajdonában vagy a szomszédjában, ilyet lát az erdőben, akkor hívja a 28/417-913-as (Gödöllői Méhészegyesület, Szabó György elnök) számot. A méhtartás szabályainak be nem tartása, feljelentést
és büntetést von maga után! Segítségüket előre is köszönjük!

Szeptember 22-23.:

dr. Sebesztha László
Tel.: 30/974-8301
Veresegyház, Vásárhelyi u. 8.

Elveszett

Elveszett Fleki névre hallgató németjuhász kan.
Jobb szemére műtött, szorító nyakörvet viselt.
Jutalom! Tel.: 20/460-9763.

Elveszett – Keressük!
tolni. Ez esetben könnyű dolgunk van, hiszen csak teljes értékű eledelt kell neki adnunk, és megoldódik a
probléma.
Ha viszont felvett szokás, melyet unalmában vagy
magányában kezd el, akkor már picit nehezebb a
leszoktatás. De nem lehetetlen! A kutyával többet kell
foglalkoznunk és lehetőleg ne zárjuk be egy csöppnyi
helyre napközben. De talán az a legfontosabb, hogy
ne legyen sokáig egyedül, mert legtöbbször magányában szokik rá az ürülékevésre.
A leszoktatás ez esetben is heves tiltásokkal és fujjolással történik. A folyamatot gyorsíthatja, ha az ürülékbe mustárt vagy borsot szórunk, ami elveszi ebünk
kedvét a falatozástól.

Gödöllő belterületén szeptember 15-én délután eltűnt egy fehér és fekete foltos kistestű, rövid szőrű kis kutya. Panni névre hallgat. Kérem, aki tud
róla, jelentkezzen! A becsületes megtaláló jutalomban részesül! Jelentkezni lehet az Esso benzinkúton, vagy a 70/274-1340-es telefonszámon.

2007. szeptember 20.

A Gödöllői Szolgálat az eddigi hiányt
pótolva elindította a „Jo§a van hozzá!“ rovatát. A megjelenő témák –
nem kimerítő jelleggel – foglalkoznak
olyan jogi problémákkal, melyekkel
naponta találkozhatnak az olvasók,
akiknek most lehetőségük nyílik arra,
hogy kérdéseket intézzenek a cikkeket író Ügyvédi Irodához, mely kérdésekre a lap hasábjain keresztül válaszolnak. Természetesen a rovat terjedelme nem teszi lehetővé az egyes
jogi kérdések részletes körüljárását,
ezért egyéni ügyeivel mindenki forduljon hozzáértő ügyvédhez.
Kérdéseiket a Gödöllő, Pf. 112, vagy a
szolgalat@libori.hu címre küldhetik.

Jogaink az adóellenőrzés során
Az adóellenőrzéssel érintett személyek jogait törvény garantálja. Ezek a
jogosultságok a jogszabály erejénél
fogva illetnek meg mindenkit, és elméletileg törvény írja elő az adóhatóság számára, hogy ezekről a jogokról
tájékoztassa azt, akinél ellenőrzést
kezdeményezett. Az áttekintés azonban nem fölösleges, hiszen csak abban az esetben tudjuk ellenőrizni a

törvényesség betartását, ha magunk is
tisztában vagyunk a jogainkkal.
Elsődlegesen fontos kiemelni,
hogy adóellenőrzést az adóhatóság alkalmazottja csak abban az esetben
kezdhet, ha rendelkezik megbízólevéllel annak lefolytatására. Ez valójában egy irat, amelyben rögzítik, hogy
milyen időszak és milyen adónem kerül ellenőrzésre, és milyen típusú ellenőrzést folytat le az adóhatóság.
Saját érdekünk, hogy ezt gondosan
átta-nulmányozzuk, mivel a hivatal
nem terjeszkedhet túl a megbízólevélben foglaltakon, nem kérhet például
olyan iratot, amely nem a vizsgált
időszakra vonatkozik.
Jogunk van időben tudomást szerezni az ellenőrzés tervezett időpontjáról. Erről írásban kell, hogy értesítést kapjunk. A magánszemélyeknek
joguk van arra, hogy a tervezett
kezdési időpont elhalasztását kérjék – maximum 60 nappal, és a már
megindult ellenőrzés során is kérhetik annak szüneteltetését ugyan
ezen időtartam figyelembe vételével.
Ellenőrzés során nem kötelező a
személyes megjelenés, akár meghatalmazott útján is lehet teljesíteni az
ezzel kapcsolatos kötelezettségeinket.
Szintén törvényben biztosított joga
az ellenőrzés alá vont személynek,
hogy megtagadja a feltett kérdésekre a nyilatkozattételt – igaz, ebben az esetben felvállalja annak következményeit is, nevezetesen, hogy

valamely számára kedvező körülményről nem szerez tudomást a hatóság.
Fontos, hogy az egész eljárás során
biztosítani kell az iratbetekintéshez
való jogot. Ez nem jelent mást, minthogy jogunk van megismerni minden
olyan iratot, amely az adózásunkkal
összefüggésben az adóhatóság rendelkezésére áll, sőt, ha más személy
ellenőrzése során keletkezett adatokat
használnak fel saját ügyünkben, az ott
elkészült jegyzőkönyv ránk vonatkozó részét is tudomásunkra kell
hozni.
Az ellenőrzési cselekményeknél
szintén jogában áll mindenkinek jelen lennie – így például egy tanúmeghallgatáson, vagy helyszíni ellenőrzésen is.
Valamennyi, az ellenőrzéssel öszszefüggésben felmerült kérdésben
tájékoztatást, felvilágosítást kérhetünk, és bármilyen ellenőrzési cselekménnyel összefüggésben észrevételt
tehetünk.
Az adóhivatal által lefolytatott bizonyításon túl lehetőség van újabb bizonyítási indítványok előterjesztésére
is.
A legfontosabbak közé tartozik,
hogy jogunkban áll az ellenőrzésről
készült jegyzőkönyvet megismerni,
és azokra 15 napon belül – akár
szóban, akár írásban – észrevételt
tenni. Természetesen ezek a jogok a
képviselőnket is megilletik.

85 % EU-támogatás + 15% saját erő = i-Recora

Recora-project
A CO2-kibocsátás csökkentése
és az energetikailag minél önállóbb régiók kialakítása annak a
RECORA-követőprojektnek a fő
célkitűzése, amelynek „ötletrohamát“ - angol/német nyelven,
a magyar munkanyelv közbeiktatása nélkül! – a Városházán
tartottuk augusztusban. Itt bevált cseh, görög, osztrák és német partnereink mellett most az
Európai Unióból román, szlovák
és lett szakértők, illetve külső
megfigyelőként Szerbia is résztvett. Az önkormányzatok és regionális fejlesztési ügynökségek
mellett közreműködési lehetőség után kutató magáncégek is
megjelentek itthonról (pl. a soproni Ökoenergetika és az Empirica), valamint Ausztriából és Németországból.
A követőprojekt gondolata

szinte magától adódott. A most
záruló RECORA a projektben a
megújuló energiaforrások hasznosításáról és a hulladékgazdálkodásról annyi értékes gondolat
fogalmazódott meg, hogy ezeket
nem továbbvinni hiba lenne. A támogatási feltételek közben kedvező irányban módosultak: az
eddigi 25 % helyett 15 %-ra
mérséklődik a saját hozzájárulási igény.

Gödöllői Szolgálat 9

Mozaik

Szerinte a majdani pályázatot –
a kiírásokhoz illeszkedő finomítással – akár három együttműködési programban is szerepeltethetjük. Ezek egyikét, a South
East Europa programot Magyarország, VÁTI Budapest koordinálja. Jó esélyeink lehetnek az
osztrák felügyeletű Central Europe programban, de a francia
vezetésű INTERREG IVC felé is
nyitva áll az út, hiszen mostani
projektünk már INTERREG keHol pályázzunk 2008-2013 retekben futott.
között?
Mivel pályázzunk?
A regionális fejlesztési lehetőségekért folyó verseny kilátá„Gödöllő a geotermális enersairól Dr. Gerhard Burian, az gia mihamarabbi hasznosításáOsztrák Gazdasági és Munka- ban, kistérségi társulásunk 12
ügyi Minisztérium nemzetközi településére kiterjedő energeegyüttműködésért felelős főosz- tikai koncepció kidolgozásában,
tályvezetője adott tájékoztatást. energetikai ügynökség felállítá-

sában és annak mintaértékű
„passzív energia“ házban történő működtetésében érdekelt
elsősorban, de készek vagyunk a
majdani partnerek által javasolt
témákban történő együttműködésre, sőt a „Legjobb gyakorlat“
munkacsoport vezetésére is“ hangsúlyozta dr. Fábián Zsolt
önkormányzati főtanácsadó.
Cseh partnereink a szennyvíziszap és az állattartó
telepek trágyájának, hulladékának biogáztermelésre történő hasznosítására törekednek.
Görögország a hulladékkezelés korszerűsítésében, komposzt- és biogáz-technológiákban lenne leginkább érdekelt.
A lettek „passzív energia“ ház
megépítését tervezik. A németek az anyag- és energiaáramok felmérésének, értékelésének egységes európai
rendszerét dolgoznák ki szívesen. Az osztrákok a még
jobb hulladékgazdálkodás mellett a biomasszát nemcsak hő,

hanem áramtermelésre is
hasznosító kiserőművekben, a
napenergia fokozott hasznosításában gondolkodnak. A románok az erdővagyont kívánják ésszerűbben, helyben
hasznosítani. A magyar Ambrózy-Migazzi gróf által alapított szlovák Mlynany arborétum a zöldhulladék hasznosítását tűzte ki célul.
Ezt a sok igényt kell a
három és fél éves futamidőre
tervezett i-RECORA – „intelligens“ RECORA – munkacímű
pályázatban összefogni. A „régi“ és „új“ partnerek együttgondolkodásával, kis- és középvállalkozások bevonásával ez
sikerülni fog.
Dr. Tátrai György
RECORA helyi
projektmenedzser

ÜGYELETEK

FELHÍVÁS

ORVOSI ÜGYELET
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Gödöllõ, Dózsa György úti temetõ VÜSZI Kht. által üzemeltetett városi, központi ravatalozójának használata felújítás (elõtetõ építés) miatt
várhatóan SZEPTEMBER 13. ÉS NOVEMBER
8. KÖZÖTT SZÜNETEL.
A városban mûködõ temetkezési vállalkozások
ebben az idõszakban a Pax Temetkezési Iroda
által üzemeltetett ravatalozót vehetik igénybe.
Megértésüket köszönjük.
VÜSZI Kht.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szept. 17-24-ig: Sanitas, Thegze
L. u. 2. Tel.: 28/545-585.
Szeptember
24-okt.
1-ig:
Egyetemi, Egyetem tér 1. Tel.:
28/420-243.

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

70/381-76-94
7 0/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Iroda: 20/525-53-66

Címünk: Gödöllõ, Kossuth Lajos u. 1. (a Petõfi térnél)
Nyitvatartás:Hétfõ: 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 felelõsséget nem vállalunk.

Hirdetés
ÁLLÁS
*Gödöllői étterembe takarítónőt keresünk. Tel.: 30/223-9801.
*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakács, konyhaikisegítő nő
vagy férfi jelentkezését várjuk. Tel.: 30/9138769, hétfőtől péntekig 9-18 óráig.
*Budapest XVI. ker. lévő CUKRÁSZTERMELŐ ÜZEMBE cukrászt, takarítót, mosogatót felveszünk. Tel: 30/231-1264
*Budapest XVI. kerületi kertes házhoz keresünk házvezetőnőt, gyermekőrzéssel
egybekötve. Tel: 30/3393-865
*Szobafestőket felveszek Veresegyházára, munkákra. Gödöllőről gépkocsival szállítás! Jelentkezés: 20/520-2074
*Független pénzügyi brókercég gödöllői irodája tanácsadókat keres. Kimagasló
keresetet és támogatást nyújtunk! Jó megjelenésű üzletasszonyokat és urakat
várunk! Tel: 30/620-6454
*Gyermekfelügyeletet vállalok. Tel. 30/475-9874
*DIÁKMUNKÁK! Euroworld Iskolaszövetkezet, Gödöllő, Gábor Áron u. 1. (Fókusz
Üzletház emelete) Tel.: 30/9-353-241
*Heti 2-3 órás KERTI MUNKÁRA jelentkezőt keresek. Tel: 20/568-9214
*Gödöllői családi házhoz takarítónőt keresek. Tel: 70/581-8205
*Gyermekvigyázást vállalok referenciával, tapasztalattal kedvező áron. Kialakított
környezettel, autóval rendelkezem. Uitt: ügyvédi irodáknak informatikai munkákat
vállalok. Tel: 70/508-0430
*Takarítást és bármiféle házimunkát vállalok. Tel: 418-204
*Szadai étterem keres gyakorlott, önállóan dolgozni tudó SZAKÁCSOT. Tel:
28/404-692
*Vendégkörrel rendelkező fodrászt és kozmetikust felveszünk. Szolgáltató
szövetkezet. Érd: 9-15-ig 28/410-019
*Önállóan dolgozni tudó villanyszerelőt felveszünk 35 éves korig Gödöllő és
környékéről. Tel: 30/500-7028
*Kereskedelmi cég keres üzletkötőket heti 20 órás munkaidőre! Kereseti
lehetőség 60.000-80.000.-Ft között! Érdeklődni munkaidőben: 20-9749-879
*WELLNESS technológia területén PIACVEZETŐ cég magyarországi promóciójához és menedzseléséhez munkatársakat és partnereket keresünk. Tel:
20/2505-902
*Összetett irodai értékesítésre keresünk fiatal munkatársakat havi 160eFt, napi
8óra. Tel.: 20/5628-400
*JÁRMŰSZERELÉSBEN jártas kollégát keresünk gödöllői munkahelyre. Tel:
(30)466-6930
*Gödöllői varroda szakképzett varrónőt keres azonnali belépésre. Tel: 20/6690020, 70/361-2179
*Kereskedelmi végzettségű lány részmunkaidős állást keres. Tel: 30/637-9850
*Központban működő étterem konyhai kisegítőt-mosogatót keres. Tel: 20/3550008, 30/528-8845
*Központi fűtés és csőhálózat szerelőt azonnali kezdéssel felveszek. Érd:
30/9523-678
*Fiatal nő takarítást vállal. Alkalmanként vagy hosszútávra. Bérezés megegyezés
szerint. Tel: 30/384-7910
*Gödöllői számítástechnikai szaküzlet felvételt hirdet értékesítési és szerviz
feladatokat ellátó munkakör betöltésére. Szakirányú végzettség, Internet és linux
üzemeltetési ism. előnyt jelent. Érd: 20/9344-135
*Hírlap értékesítő munkatársat felveszünk. Jelentkezni fényképes önéletrajz leadásával lehet a Gödöllő, Szabadság tér 9. sz. alatti Inmedio Hírlapüzletben.

*Az AeroKid Sport Dance Klub tanárok, óvónők, edzők jelentkezését várja sporttánc foglalkozások vezetéséhez, gyermekek számára. A jelentkezők képzésen
vehetnek részt, mely után munkalehetőséget, csoportot biztosítunk. Táncklubok,
egyesületek jelentkezését is várjuk! 20-447-9342 aerokid@freemail.hu
*Gödöllőn, Családi Napközi keres diplomás óvónőt novemberi vagy decemberi
kezdéssel. Érd: 30/3656-901
*Érettségizett fiatalos kis nyugdíjas hölgy szeretettel vállalja óvodás gyermek
hazakísérését, akiknek szülei tovább dolgoznak, hazaérkezésükig, pedig megbízható felügyeletét. Érd: 30/949-6319
*Nyugdíjas könyvelő jelentkezését várom eseti megbízásra. Tel: 20/9332-520
*Diák vagy mellékállási lehetőség. Bővebb információ irodánkban. Veresegyháza,
Fő út 25/a. 1. em. Időpont: 2007. 09.23. 11 óra.
*Karrierlehetőség! Kimagasló jövedelemmel privát bankárokat keresünk lakossági és vállalati szférába. Szükséges képzést biztosítjuk! A részletekről a cég
vezetői állófogadás keretében 2007. 09.27-én 18 órakor Gödöllőn tájékoztatást
adnak. A részvétel regisztrációhoz kötött, válasz e-mailünkben tájékoztatjuk a
jelentkezés elfogadásáról és a pontos helyszínről. munka.lehetoseg@yahoo.com.
Elsősorban felsőfokú végzettséggel rendelkezők jelentkezését várjuk.
INGATLAN
*Szadán 2001-ben épült 57nm-es családi ház eladó. Ára: 19MFt. ui: 3282nm-es
közművesített építési telek eladó. Iár: 12MFt. Tel.: 28/404-124, 30/2766-526
*Gödöllőn új ikerházi lakás I. osztályú kivitelben az egyetem mögötti részen
(Rónay György utcában) eladó. 1270 nm-es telken, egyenként 123nm-es laktérrel, 4 szoba+nappali, étkező, konyha, 2 fürdőszoba, padlófűtéssel. Laktéren felül
20 nm-es garázs, 18nm-es terasz. Kandalló lehetőség. Szocpol. felvehető. Iár:
29,5-32,9MFt. Tel.: 30/9328-578.
*Panorámás telek eladó Gödöllőtől 5 km-re Domonyvölgyben, 820 m2 Garázs
beállóhely kiadó Gödöllőn a Szőlő utcában. Érd.: 20/9 424 062.
*Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2 lakással
sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm duplakomfort.
Lakások saját terasszal, külön közművel és 2 utcára nyíló saját bejárattal rendelkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek, irodának ideális. Iár:26,5 M Ft.
Érd:30-392-3635
*Veresegyházán 700 m2 összközműves építési telek eladó. Újonnan aszfaltozott
zöldövezeti utcában. 8,99 M Ft. Tel: 20/2411-377
*GARÁZS! a Kossuth-Remsey mélygarázsban 22 m2-es garázs 3,3 M-ért, a
János utcában 22 m2-es garázs 3 M-ért eladó. Tel: 20/446-7727
*Gödöllő és Isaszeg között az Ilkamajorban 13 800 m2 gazdálkodásra is alkalmas összközműves építési telek eladó 14,8 M-ért. Kistarcsai kórház mögött
építési telek eladó. Tel. 20/886-0165
*ISASZEGEN új építésű település részen 790 m2-es beépítetlen, panorámás,
összközműves TELEK 6,2 M Ft-ért eladó. A gáz belül van, a víz, villany, csatorna
a telek határánál. Érd: 70/3360-070
*Aszfaltozott, összközműves utcában építési telek eladó. Tel.: 70/293-5535.
*Két építési telek (30 nm és 23 nm) utcafronttal, társasház építésére kiválóan
alkalmas, aszfaltozott összközműves utcában eladó. Tel.: 70/293-5535.
*Eladó GÖDÖLLŐN a Diófa utcában 2 telek (1500nm-1500nm) egyben faházzal,
villannyal, fúrt kúttal, fiatal gyümölcsfákkal. Irányár: 9,5 M. Tel: 30/315-9047
*Domonyvölgyben belterületi, déli fekvésű, panorámás, 2300 nm-es
megosztható építési telek 80 nm-es felújítható házzal, pincével eladó Tel:
28/421-619
*Legolcsóbban nálunk! Társasházi lakás, családi ház tervezése, építése gyönyörű
környezetben, ingyenes hitelügyintézéssel. Tel: 20/9364-188
*GÖDÖLLŐN, LOMB UTCÁBAN 720 m2-es belterületi közműves telek faházzal, 12 m2-es boltíves pincével, ásott kúttal, gyümölcsfákkal, dísznövényekkel
eladó. Érd: 70/534-7803
*Eladó 2800 m2 telek (nem építési) gyümölcsös, víz, villany van. Ár: 4,5 M.
Tel: 20/376-0717, 20/467-2754
*Gödöllőn a Csanakban új, aszfaltos utcában összközműves, gyümölcsfákkal
beültetett, 714 m2-es panorámás építési telek eladó. Iár: 13,5 M. Érd:
30/465-4775
*Balatonközeli, 1755 m2-es telek 30 m2-es tornácos faházzal, termő gyümölcsössel eladó. Víz, villany, csatorna bevezetve, gáz két oldalról beköthető. 4,6 M Ft.
Tel: 20/354-9674
*GÖDÖLLŐN Kertvárosban, Bercsényi utca 47-ben két generációnak alkalmas
téglaház sürgősen eladó telekáron! Iár 14MFt 20-7722429 GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT
*Jó vétel SZADÁN! ÚJÉPÍTÉSŰ 110NM-ES CSALÁDI HÁZ ÉV VÉGI ÁTADÁSSAL
ELADÓ iár 22,5 Mft 20-772-2428

2007. szeptember 20.

GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT 6.
www.lipcsey-ingatlan.hu Tel: 28-416-360

Bicskén 280 ha-on épülõ
golffaluban kínálunk
megvételre lakásokat és
luxus villákat.
K i v á l ó b e f e k t e t é s.
10% befizetés + kedvezõ banki finanszírozás (ügyfélkörünk számára
árkedvezményt és/vagy ingyenes klub
tagságit nyújtunk.)

GOLF-COUNTRY-SPA
Köszönjük,
hogy a LIPCSEY Ingatlanirodát választotta!
Nyitva: H-P: 9-16.30, Szo: 10-12 óráig

*SZENT ISTVÁN TÉREN I emeleti erkélyes 2 szobás lakás eladó iár 12,9
Mft 20-7722429
*KAZINCZY KRT-ON I EMELETI ERKÉLYES FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ
Iár 12,5Mft 20-7722429
*GÖDÖLLŐN CSENDES NYUGODT HELYEN 3 szobás 82 nm-es I em-i
erkélyes egyedi fűtéses téglalakás eladó. iár: 17,5 Mft 20-772-2429
*SÜRGŐSEN ELADÓ 3 ÉS FÉL SZOBÁS CSALÁDI HÁZ GÖDÖLLŐN. iár
17Mft 20-772-2428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
*SZADÁN PANORÁMÁS ÉPÍTÉSI TELEK 6 MFT-ÉRT ELADÓ ! GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT OTP MELLETT 20-772-2428 SZADA ÉS GÖDÖLLŐ LEGNAGYOBB TELEKVÁLASZTÉKA IRODÁNKBAN! www.godolloihaz.hu
*SÜRGŐSEN ELADÓ 3 szoba+nappalis újépítésű egyszintes családi ház
Veresegyházán. iár:27,5Mft 20-772-2428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
*GÖDÖLLŐN 2 SZOBÁS TÉGLALAKÁS egyedi fűtéssel eladó Iár 10,7 Mft 207722429
*GÖDÖLLŐN ÚJSZERŰ 4 SZOBÁS CSALÁDI HÁZ nyugodt környezetben, csendes
utcában, 1100nm-es kerttel eladó.iár 32 Mft fele telekkel is megvehető 27mft-ért!
20-772-2428 www.godolloihaz.hu
*ELADÓ ÚJ ÉPÍTÉSŰ 1,5 szoba+nappalis sorház kertrésszel terasszal beépíthető
tetőtérrel Iár 13,8Mft 20-7722429
*ELADÓ 1,5 szobás TÉGLALAKÁS GÖDÖLLŐN a János utcában! Konvektoros
fűtés, alacsony közös költség. iár 10,3 Mft 20-772-2428 GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT
*GÖDÖLLŐN újszerű társasházban kitűnő állapotú, másfélszobás, központhoz közeli,
erkélyes lakás eladó, alacsony rezsi. iár 12,5 Mft 20-772-2429 www.godolloihaz.hu
*GÖDÖLLŐN 2000-BEN ÉPÜLT 3 SZOBA+NAPPALIS CSALÁDI HÁZ 1000-es
telken eladó iár22,5 Mft 20-772-2429
*ELADÓ 1+2 FÉLSZOBÁS ERKÉLYES 64m2-es szép lakás GÖDÖLLŐ központjában. Egyedi fűtésmérő iár11,5 Mft 20-772-2429
*SÜRGŐSEN ELADÓ JÁNOS UTCAI FELÚJÍTOTT panorámás 59nm-es,jó
beosztású lakás! iár11,8Mft 20-772-2428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
*FENYVESBEN ÚJÉPÍTÉSŰ 3 szoba+nappalis kulcsrakész igényes kivitelezésű
családi ház eladó Iár 33 Mft 20-7722429
*GÖDÖLLŐN ÚJSZERŰ TÁRSASHÁZBAN 1+2 félszobás ERKÉLYES LAKÁS ELADÓ
iár14 Mft 20-772-2428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT

2007. szeptember 20.
*GÖDÖLLÖN jó minőségű, új építésű ikerház, 3 szoba + nappalis eladó. iár 29 Mft
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-772-2428
*GÖDÖLLŐN 17M SZÉLES, D-NY-I TÁJOLÁSÚ, GYÖNYÖRŰ 720M2-ES ÉPÍTÉSI
TELEK ELADÓ. iár13m 20-772-2429
*GÖDÖLLŐN Kertvárosban 720nm-es telken teljes mértékben felújított
104m2-es családiház extra konyhabútorral eladó.iár:27,5MFt 20-772-2429
www.godolloihaz.hu
*KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT, LAKÁSOKAT, TELKEKET
GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT az OTP mellett SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-772-2428 20-772-2429 www.godolloihaz.hu
*Sürgősen eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában egy parkra néző 4. emeleti 62
nm-es 1 + 2 félszobás jó állapotú lakás. Kiváló közlekedéssel! HÉV 2 perc séta! Iár:
13,7 M Ft Tel.: Tóth Andrea 30/415-7665
*Aszód központjában, de mégis csendes helyen eladó egy 200 nm-es, két generációs családi ház két külön bejárattal, gyönyörű panorámával! Különálló garázs és
egy 100 nm-es műhely is tartozik az ingatlanhoz. Az 1643 nm-es telek ház körüli
része parkosított, a hátsó rész jelenleg veteményes kert. Iár: 25,9 M Ft Tel.: Tóth
Andrea 30/415-7665
*Eladó János utcában 60nm-es felújított, erkélyes, konvektoros lakás. Iár:
11,9MFt. Tel.: 20/937-1881.
*Gödöllő központjában téglaépítésű társasház III. emeletén 2 szobás 52 m2-es
lakás eladó. Iá: 12 M. Érd: 20/5650-698
*Gödöllőn, PALOTAKERTEN, 64 m2-es EGYEDI ELOSZTÁSÚ (1+3 félszoba), erkélyes, redőnyös, külön tárolós, biztonsági ráccsal leválasztott, fiatalosan felújított
lakás eladó. Érd: 20/221-4408
*Százezreket érő hitel és befektetési tanácsadás ingyen!
www.TandHconsulting.hu Tel: 415-648
*Eladó Gödöllőn az egyetemi lakótelepen, téglaépítésű társasház földszintjén, 52
nm-es, kétszobás, erkélyes, gázkonvektoros, felújításra szoruló lakás. Érd. esti
órákban: 06-20-423-7672
*Gödöllő, Csokonai u. 5. kétgenerációs, 120 m2-es családi ház 540 m2-es telken
eladó. A lakás nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, konyha-étkezős. Melléképületek:
pince, garázs + szerelőakna. Ipari áram. Kisebb családi házat beszámítok. Tel.:
20/473-9388.
*Palotakerten, park felőli csendes házban, 1. emeleten, egyéni mérővel ellátott,
egyedi fűtésű, 64 m2-es, 2 szobás, erkélyes lakás eladó. Igényesen felújított parkettás, járólapos, keleti fekvésű lakás, alacsony rezsivel. Iá: 13,9 M. Tel: 30/9664-702
*Gödöllő központjában távfűtéses, kábeltévés, felújított 1,5 szobás lakás eladó
11,3 M Ft-ért. Tel: 70/701-6046
*Isaszeg központjában, főútvonalon eladó 88m2-es, földszintes ház 800 m2-es ápolt
gyümölcsös kerttel, vállalkozásra is. Iár: 12,5 M. Tel: 20/417-1443, 28/494-369
*Elcserélném berekfürdői gyógyfürdőhöz közeli télen is lakható üdülőházamat és
Gödöllő palotakerti 2 szobás lakásomat gödöllői kertes házra 20 M-ig. Tel:
30/2850-144
*Gödöllőn frekventált helyen 44 m2-es 1. emeleti amerikai konyhás felújított
lakás eladó. Vízórás, kábeltévés, folyosón tárolóval. Érd: 20/911-8939
*51 m2-es 2. emeleti 1,5 szobás lakás a Munkácsy utcában, téglaházban eladó.
Iár: 11 M. Érd: 20/319-3800
*Gödöllőn, Egyetemhez közel, Király utcában 2 lakásos társasház emeleti, napos,
80 nm-es, padlófűtéses, 3 szobás lakása újszerű állapotban eladó. Tetőtér beépíthető. Iár: 17,9 M. Érd: 28/423-963, 30/273-5290
*Palotakerten lakás eladó. 2 szobás, erkélyes, 60 m2-es, tárolóval, 3. emeleti,
parkra néző, tehermentes. Iár: 10,6 M. Tel. 20/556-2501
*Gödöllőn, Palotakerten, 3. emeleten 62 m2-es, 2 szobás, erkélyes lakás eladó.
Családi ház értékegyeztetéssel érdekel! Ár: 11,9 MFt. Érd: 70/519-8479
*János utcában, kétszobás, részben felújított, konvektoros, parkettás, 2. emeleti
lakás tárolóval eladó. Iá: 11,6 M. Tel: 30/350-4346
*Erzsébet királyné körúti 1 szobás lakás teljesen felújítva eladó. Iá: 9,6 M. Tel:
20/9463-225
*Gödöllő központjától 5 percre, zöldövezetben, csendes környéken, téglaépítésű
ház 1. emeletén egy 34 m2-es egyedi fűtésű, felújított öröklakás eladó. Tel:
30/381-4229
*Gödöllőn, a Szt. János utcában 64,5 m2-es, 2,5 szobás (külön bejáratú), erkélyes, egyedi cirkófűtéses, saját vízórás, alacsony rezsijű TÉGLA lakás eladó. Iá:
14,5 M.Tel: 30/461-4308
*Gödöllő központjában eladó 2 és félszobás világos, 77 m2-es lakás 2 nagy erkéllyel, gyönyörű kilátással, ingyen parkolóval, raktárhelyiséggel, vízórával, kábeltévé,
műholddal. Iá: 14,5 M. Érd: 30/585-5740
*KERTES HÁZ LAKÁSÁRON! Összközműves családi ház Gödöllő szélén a
Margitában sürgősen eladó. Iá: 14,6 M. Tel: 30/497-1257

Hirdetés
*CSALÁDI HÁZ ELADÓ. Iá: 19 M. Tel: 30/256-0145
*Eladó Palotakerten a 4 emeletesekben, 2. emeleten egy parkra néző 2 szobás
lakás, 59 m2! Ablakrámákat festeni kell! Csendes fekvés. Iá: 11,4 M. Tel: 70/6247228, 30/981-0621
*Gödöllőn, kertvárosban 140 m2-es lakás eladó. Amerikai konyha, 4 szoba, 2
fürdő, nagy erkély, garázs, riasztó, biztonsági rács. Kisebb lakást beszámítunk. Iá:
29 M. Tel: 9440-984
*Isaszegen 300nöl parkosított kerttel, el.kapu+garázzsal, beépíthető tetőtérrel, 2 szoba+ am.konyhás klimatizált családi ház eladó. Iár: 23,5MFt. Tel.:
30/316-5335.
*Gödöllő városközpontban 9. emeleti 50 m2 FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ. Iá: 11,8
M. Tel: 20/438-4168
*Gödöllőn, Kertvárosban eladó egy 2 szobás családi ház 415 m2-es telken, nagyon csendes környezetben 15 M-ért.
*Sürgősen eladó a Kertvárosban 4 szobás családi ház. Ár megegyezés szerint.
Érd: 20/312-9331
*SÜRGŐS! Gödöllőn Központban 44 nm-es 9. emeleti 2 szobás jó állapotú lakás
konyhabútorral és beépített tűzhellyel eladó! 2 liftes, szépen rendben tartott ház!
Iár:9.8 MFt. Tel:30/228-1060
*SÜRGŐS! Gödöllő Királytelepén csendes környéken jó közlekedéssel eladó felújítandó családi ház 640 nm ősfenyős telken kedvező áron! 71 nm, 3 szoba! Iár:16.8
MFt. Tel:30/228-1060
*Gödöllőn Blahán, 93 nm-es 3 szobás tégla családi ház 1240 nm telekkel eladó !
Az ingatlan 2006-tól folyamatosan újítva, új cserepek, gépészetileg felújítva!
Iár:19.9 MFt. Tel:30/228-1060
*Gödöllőn Antalhegy egyik mellékucájában VADREGÉNYES, romantikus telken
egyszintes 140 nm-es 4 szoba+nappalis ház 1400 nm-es ősfás telken sürgősen
ÁR ALATT eladó. Iár:30 MFt. Tel:30/228-1060
*Domonyvölgyben eladó 2 db 1000 m2-es üres telek 1,55 M Ft/db. Ui.: 1 db bekerített telek fúrt kúttal 2,55 M Ft-ért. Érd: 30/9641-793
*Gödöllőn, a Palotakerti lakótelepen jó állapotú, 64 m2-es, 2 szobás lakás
SÜRGŐSEN ELADÓ. Korszerűsített fűtés, redőny, ablakszigetelés, pincében saját
tároló rész. Iár: 10 M. Tel. 70/327-0272
*SÜRGŐSEN ELADÓ Kossuth L. utcában nem panel, földszinti, erkélyes, rendezett, távfűtéses, 2 szobás lakás. Iár: 13 M. Érd: 20/339-4444
*Gödöllőn (Kossuth- Remsey sarkán) 2003-ban épült téglaépítésű, 1. emeleti,
cirkós, légkondicionált 94 m2-es amerikai konyhás, nappali + 2 szobás, 2 nagy +1
francia erkélyes, redőnyös, világos, igényesen burkolt lakás, beépített konyhabútorral és gardróbbal eladó, április végi költözéssel. Iár: 28,5 M. Tel: 30/401-7102,
30/525-9043
*Gödöllő központjában lévő 2 szobás, egyedi fűtésű, fűtésmérő órával ellátott,
légkondis lakás eladó. Rendkívül olcsó rezsi. Iá: 12,8 M. tel: 20/5932-294
*ÉPÍTÜNK családi házat, társasházat, ikerházat 130 E Ft-os m2 áron tervezéstől
a beköltözésig. Ingyenes hitelügyintézéssel. Tel: 20/9364-188
*Gödöllőn, Kertvárosban eladó egy 2 szobás családi ház 415 m2-es telken, nagyon csendes környezetben 15 M-ért. Tel: 70/200-1349
*Gödöllőn, Palotakerten 3. emeleti, 58 m2-es lakás panorámás erkéllyel és saját
tárolóval áron alul eladó! Tel: 30/370-6676
*Gödöllőn központjában kétemeletes téglaépítésű ház, 1. emeletén 52 m2-es 2
szobás, 2002-ben teljesen felújított (nyílászárók, elektromos hálózat, burkolatok,
vízhálózat) lakás beépített konyhával és szekrényekkel eladó. Iár: 12,8 M. Érd:
30/297-1977, 70/224-7104, Képek: bozsolakas.uw.hu
*Téglaépítésű, egyedi vízórás, földszinti - 1. emeleti, 1 +fél - 2 szobás lakást
VÁSÁROLNÉK a Magyar Kázmér, Mihály Dénes, Nagy Sándor közben. Érd:
20/498-9485
*Sürgősen eladó Gödöllő központjában a Szt. István téren egy 4. emeleti 1+2,5
szobássá alakított 56 m2-es fiatalosan felújított lakás. Iár: 12,9 M. Tel: 30/203-8834
*Gödöllő központjában csendes helyen jó állapotú, tehermentes, egyszobás
téglalakás, vízórával, tárolóval, tágas konyhával, jó szomszédokkal eladó. Iá: 9,99
M Tel: 70/615-9576
*Eladó, Gödöllőn a Kossuth L. utcában, 62 m2-es, 1+2,5 szobás lakás, vagy
kisebb házra cserélhető. Iá: 14 M Érd: 30/488-7789
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FELSÕSZINTÛ
INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRÛ,
DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS
RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*BUDAPESTEN, a X. kerületben, felújított 51 nm-es, 2 szobás, elsõ emeleti,
egyedi fûtésû lakás, hasonló gödöllõi
lakásra vagy isaszegi házra cserélhetõ vagy eladó. Irányár: 11,5 mFt.
*GÖDÖLLÕN, forgalmas út mellett,
10 éve mûködõ 100 fõ befogadására
alkalmas étterem (kerthelyiséggel,
teljes berendezéssel, nagy vendégkörrel, jó parkolási lehetõséggel)
eladó. Irányár: 47 mFt.
LAKÁSOK GÖDÖLLÕN:
*A Szent János utcában 42 nm-es, 1,5
szobás, elsõ emeleti, felújítandó,
téglaépítésû, konvektoros, lakás
eladó. Irányár: 9,5 mFt .
*A Remsey körúton 44 nm-es, 1+ fél
szobás, földszinti, felújított, erkélyes
lakás eladó. Irányár: 11,5 mFt
* A Kazinczy körúton 53 nm-es, két
szobás, elsõ emeleti, felújított,
téglaépítésû, konvektoros lakás eladó.
Irányár: 12,9 mFt

*A Máriabesnyõ Lakóparkban, erdõ
mellett 69 nm-es, elsõ emeleti (étkezõ
konyha, nappali + háló), 2002-ben
épült, igényes, erkélyes, padlófûtéses
lakás, tárolóval, saját parkolóval eladó.
Iá: 19.5 mFt.
ÚJ LAKÁSOK:
*A Fenyvesben 800 nm-es telken, új
építésû, 85 nm lakóterületû (tetõtér
beépíthetõ), garázsos ikerházi lakás
eladó. Irányár: 28,8 m Ft.
*A Fenyvesben 1268 nm-es telken, új
építésû 160 nm-es, garázsos ikerházi
lakások októberi átadással eladók. Iá:
33 mFt.
*KISTARCSÁN az AUCHAN mellett
most épülõ135 nm-es ikerházi lakás
kb. 70 %-os készenléti állapotban 20
mFt -ért eladó (kulcsrakészen. 28,6
mFt).
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLÕN:
*A Királytelepen 630 nm-es telken, 3
szobás, 61 nm-es téglaház, garázzsal
eladó. Irányár: 14,8 mFt.
*A Királytelepen 886 nm-es telken 135
nm-es, két lakásból álló 4 szobás
családi ház (melléképületekkel, 60 nmes garázzsal) eladó. Irányár: 24 mFt.
*A Királytelepen, 994 nm-es saroktelken, 2 szobás, 80 nm-es téglaház
eladó. Iá: 19,5 mFt.
*A Királytelepen 1167 nm-es parkosított telken két lakóház eladó: egy 100
nm-es, 3 szobás és egy 50 nm-es, 1
szobás (melléképületekkel, garázzsal).
Irányár: 29 mFt.
* A Kertvárosban, 2007-ben stílusosan
felújított 160 nm-es, 5 szobás, garázsos polgári ház 546 nm-es parkosított
telken eladó. Iá: 37 mFt.
*A Kertvárosban 720 nm-es telken
150 nm-es, felújított 3 szobás, garázsos családi ház eladó. Irányár: 24,5
mFt.
*Az Antalhegyen 890 nm-es telken 125
nm lakóterületû, 3 szobás családi ház
(dupla garázs, ipari áram) eladó.
Irányár: 23,2 mFt.
*A Harasztban 490 nm-es gondozott
telken 100 nm-es, felújított családi ház
(35 nm-es tároló, két autó r. kocsibeálló) eladó. Irányár: 20,5 mFt
*A Lázár Vilmos utcában, panorámás
domboldalban,
1800
nm
közmûvesített telek, 80 nm-es,
felújításra szoruló házzal eladó.
Irányár: 18 mFt.
TELKEK:
*GÖDÖLLÕN az Erdõszél utcában 840
nm-es közmûvesített telek 45 nm-es
szuterénnal, építési engedéllyel eladó.
15% -os beépíthetõség. Iá: 9,6 mFt.
*GÖDÖLLÕN, az Erdõszél utcában
770 nm-es közmûvesített telek 40 nmes faházzal eladó. 15% -os beépíthetõség. Iá: 8,8 mFt.
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Apróhirdetés felvétele Gödöllőn, @ Kossuth L. u. 1. alatt

Hirdetés
*Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben csendes, nyugodt
környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.: 30/562-3475
*Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház melléképülettel, kis
pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes,
nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: 20/3135-816, 30/562-3475
*Gödöllőn, a Királytelep legszebb részén 410 m2-es telken 2004-es építésű, 140 m2
alapterületű (nappali, konyha - étkező, kamra, 3 szoba, előszoba, folyosó, 2 fürdőszoba, terasz, garázs) családi ház sürgősen eladó. Iár: 31,9 M. Érd.: 20/569-4319
*Panorámás, 1200 nm-es telek Gödöllő Erdőszél utcában, 23 m-es utcafronttal,
víz, gáz, villany bekötve, eladó. Ár: 10,5 mFt. Tel.: 20/964- 1386.
*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
*Gödöllőn az Alvégben eladó egy 130 m2-es, kétszintes, összkomfortos, 3 szobás
családi ház, nyugodt csendes környezetben. Iár: 25 M. Érd: (30) 3939-006
*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
*Eladó vagy társasházi lakásra cserélhető 2 szobás, felújított 1071 m2-es
parkosított telken lévő máriabesnyői családi ház. A ház alatt 20nm-es pince található, 36nm-es dupla garázs van hozzá építve. Tömegközlekedés, bolt a közelben.
Irányár: 17,5 M. Érdeklődni: 70-335-4835.
*Gödöllőn a Gébics utcában (alvég) eladó egy 130nm-es családi ház,
609nm telekkel. Kandalló, nagy nappali, 2 fürdőszoba. Tel.: 30-2844278. Iár: 24 M.
*Gödöllőn városközponthoz közeli, panorámás, 7 éve épített nappali + 4 szobás,
földszinten szaunás, beépített bútorozású családi ház parkosított kerttel
igényesnek eladó. Iá: 64 M. Tel. 20/9604-298
*Eladó Gödöllőn, Palotakerten VI.emeleti, 1 szobás, 44 nm-es felújított lakás. Iár:
9,6MFt. Tel.: 20/244-35-10.
*Eladó Gödöllő központjában az Ambrus közben egy 64 m2-es, 2,5 szobás, első
emeleti lakás. Iár: 13,5 M. Érd: 20/225-3710
*Palotakerti, jó közlekedésű, frissen felújított kétemeletes téglaépítésű házban, 1.
emeleti 51 m2-es külön bejáratú kétszobás gázfűtéses lakás 12,9 M-ért eladó. Tel:
30/231-4452
*Eladó Gödöllőn a Kőrösfői utcában 50 m2-es 2 szobás összkomfortos, külön
bejáratú házrész kis udvarral. Iár: 12,9 M. Tel: 20/597-8040
*Kertvárosban, az egyetemi bejáróhoz közel, 540 m2-es telken 83 m2-es 3
szobás összkomfortos, 2000-ben teljesen felújított ház, új melléképülettel, garázsbeállóval eladó. Érd: Iár: 23,5 M. Érd: 30/525-7607, 20/9412-516.
*Gödöllőn a Kossuth utcában, téglaépületben lévő új állapotú, 54 nm-es lakás
eladó a 2.emeleten. Iár: 18,5MFt. Tel.: 20/449-52-72
*Gödöllő legszebb részén, a blahai domboldalon a Ligeti Juliska utcában két lakásos ikerházban, 3 szobás, amerikai konyhás, nappalis, két fürdőszobás lakás,
tereprendezéssel kulcsrakészen eladó. Iá.: 34,9 mFt. Tel.: 30/399-8304.
*Gödöllőn, az Alvégben 630 nm-es telken, alpesi stílusú 183 nm-es, 10 éve épült
családi ház eladó. 4 szoba, nappali, dupla garázs, két fürdőszoba. Iá.: 35,9 mFT.
Tel.: 30/399-8304.
*Gödöllőn a Királytelepen eladó 76 nm alapterületű, 2 szoba összkomfortos,
részben felújított családi ház garázzsal, kis pincerésszel, 986 nm-es gondozott
telekkel. Iá: 19,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Harasztban eladó 80 nm alapterületű, 2 szobás családi ház garázzsal,
műhellyel, 500 nm-es telekkel. Iá: 21 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
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*Gödöllőn a Fácán-soron az új lakóparkban eladó színvonalas kialakítású, 65 nmes, 2 szobás, 2 erkélyes lakás, egyedi mérőórákkal, saját tárolóval. Iá: 20 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870
*Gödöllőn 2006-ban épült, 136 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás kétszintes ikerház-fél garázzsal, 300 nm-es saját telekrésszel. Iá: 27,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Fenyvesben ÚJ ÉPÍTÉSŰ 2 lakásos ikerházban, 141 nm hasznos
lakóterű (+garázs), amerikai konyhás nappali + 3 és fél szobás lakások, 572 nmes telekrésszel év végi átadással leköthetők. Hitel, szoc.pol. felvehető. Iá: emelt
szintű szerkezetkész állapotban 31 mFt. 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 összközműves építési telek. Iá: 14 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a központban eladó 44 nm-es, 1 + fél szobás jó állapotban lévő lakás.
Iá: 10,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn II. emeleti, egyedi fűtésű, 62 nm-es, 2 szobás, felújított erkélyes lakás.
Iá: 13 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Blahán eladó 1634 nm-es gyümölcsfákkal beültetett, összközműves
belterületi építési telek. Iá: 13,5 mFt. Tel.: 06-20-919-4870
*Gödöllőn a Blahai részen eladó 720 nm-es telek (lakóház és udvar megj.), 36 nmes lakható faházzal. Víz, villany, gáz bevezetve. Iá: 9,2 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Zsámbokon 890 nm-es parkosított telken ALKALMI ÁRON sürgősen eladó 90 nm
alapterületű, nappali + 2 szobás, kívül-belül teljesen felújított, színvonalas
kialakítású családi ház kis pincével, dupla garázzsal. Iá: 16,7 mFt. Tel: 28/411-086
*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 61 nm-es, színvonalas kialakítású, egyedi átalakítással
készült 2 + fél szobás öröklakás, zárt folyosórészen eladó; eredeti parketta burkolatokkal, beépített bútorokkal, igény szerint konyhai gépesítéssel. (egyedi fűtés
kialakítása folyamatban). Iá: 12,9 mFt. Tel: 20/919-4870
*Gödöllőn téglaépítésű házban, 62 nm-es, 1+2x fél szobás teljesen felújított (új fűtésrendszer + cserépkályha, burkolatok, szaniterek, konyhabútor) egyedi fűtésű lakás
padláshelyiséggel és 16 nm-es saját pincével eladó. Iá: 14,9 mFt. Tel: 20-9194-870
*Gödöllőn az Antalhegyen eladó 840 nm-es, 15%-os beépíthetőségű telek, rajta egy
45 nm-es kész szuterénnel (érvényes építési engedéllyel). Iá: 9,6 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Szadán 1550 nm-es 2 utcára nyíló telken eladó 2002-ben épült, 100 nm
alapterületű (amerikai konyhás nappali-étkező, nappali, szoba, fürdőszoba;
emeleten 3 szoba, fürdőszoba kialakítható) családi ház 40 nm-es garázzsal,
tárolóhelyiséggel. Iá: 25 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Erdőkertesen, központhoz közeli 80 nm alapterületű, 2 + fél szobás jó állapotban lévő családi ház 80 nm melléképülettel (konyha, fsz.), műhellyel, kis pincével,
1115 nm-es telekkel. Iá: 14,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Galgamácsa legfrekventáltabb részén, 991 nm-es (18,5 m-es utcafront) parkra
néző építési telek eladó. Víz, villany, gáz az utcában. Iá: 6,2 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
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
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*Gödöllőn János utcában 2 szobás konvektoros 1. emeleti erkélyes lakás bútorozottan, nemdohányzóknak kiadó. Érd: 30/370-9803
*2 szobás 3. emeleti távfűtéses lakás bérbeadó Gödöllő, Szt. István téren. Kaució
szükséges. Tel: 28/407-122
*Lakás egyetemistáknak vagy munkásoknak több személy részére kiadó. Tel:
30/743-5265
*130 nm-es 2 szintes ház garázzsal hosszú távra kiadó Gödöllőn a Fácán sori lakóparkban. Nagy nappali, 3 szoba, tároló, beépített konyha. Tel: 30/274-9941,
30/213-8860
*70 m2-es, 2006-ban felújított lakás kiadó a Kazinczy körúton +garázs (igény
szerint). Tel: 30/510-5814
*Új építésű családi ház Gödöllőn kiadó. Tel: 70/581-8205
*Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
*Palotakerti 2 szobás lakás kiadó. Érdeklődni az esti órákban: 28/410-100
*Kiadó a belvárosban igényesnek 75 m2-es földszinti lakás, irodának is. 56 m2es riasztós iroda, valamint új 90 m2-es erkélyes, légkondicionált alacsony rezsijű
lakás. Tel. 30/9617-621
*IGÉNYESEN KIALAKÍTOTT HÁZ GÖDÖLLŐN - 2 szoba, nappali + garázs - kiadó.
65 E /hó. Tel: 28/415-581, 20/9361-233
*Dózsa Gy. úton 3 szobás, berendezett első emeleti lakás hosszútávra kiadó 08.20.tól. Egyedi fűtésű, 2 hónap kaució szükséges. Tel.: 70/283-1187, 70/520-6562.
*Gödöllőn a János utcában 2 szobás nem régen felújított, gázkonvektoros lakás
kiadó. Ár: 60 E. Ft +rezsi. Tel: 30/2100-048
*Kiadó lakás Gödöllőn szeptembertől! 2 szobás, földszinti, redőnyös, bútorozott,
egyénileg szabályozható fűtéssel, csendes, parkos környezetben. Hév-, busz- és
vasútállomás a közelben. Tel: 30/506-6124
*Kossuth L. utcában 4. emeleti lakás kiadó 60 E. + rezsi + 2 havi kaució. Tel:
30/2365-989
*PALOTAKERTEN 2 szobás, 60 m2-es, 3. emeleti erkélyes lakás részben bútorozottan hosszú távra szeptember végétől kiadó. 50 E Ft + rezsi + 2 hó kaució. Érd:
30/9517-714
*Gödöllő központjában 2,5 szobás bútorozatlan, gázkonvektoros lakás kiadó. Tel:
30/241-1602
*Palotakerti, Egyetem közeli 2 szobás, erkélyes lakás bútorozva (3 diáknak is jó)
kiadó. Korlátlan Internet biztosítva. Ár: 60 E + rezsi. Tel: 30/9285-272
*LAKÁS KIADÓ: Tel: 30/743-5265
*Gödöllőn, Blahán, idén épült családi ház felső szintje külön bejárattal kiadó. 65
m2, bútorozott, gépesített, kocsi-beállóval. Buszmegálló, gyógyszertár, élelmiszerbolt 50 m belül. Tel: 30/948-6151
*44 m2-es panel, 1,5 szobás kiadó a belvárosban. Tel: 20/204-6737
*Albérletbe kiadó fiatal-párnak hosszabb távra 2 szoba összkomfort, bútorozva,
egyedi fűtéssel, vízórával, kis rezsivel, buszpályaudvar mellett (diáklányoknak
esetleg). Érd.: 20/226-8723.
*Gödöllő központjában 5. emeleti 44 m2-es, 1,5 szobás, bútorozott lakás
hosszútávra kiadó. Tel: 30/418-9773, 30/983-5854
*Városközpontban bútorozott 2 szobás lakás igényesnek hosszútávra kiadó. Tel:
28/422-534, 30/460-4125
*Gödöllő kertvárosban családi ház kiadó. Tel: 20/570-5322
*Gödöllő központjában 1,5 szobás lakás bútor nélkül
*Gödöllőn a Kör utcában 3 szobás lakás 1 ill. 2 személynek kiadó. Tel: 28/420-235
*Szőlő utcai, 1. emeleti, 1+ 2×fél szobás, 69 m2-es lakás 65 E Ft/hó + rezsi bérleti díjért kiadó. 1 havi kaució szükséges. Tel: 30/606-8783
*Egyedi gázos, vízmérős, másfél szobás lakás, részben bútorozottan, Internet
lehetőséggel hosszútávra kiadó. 50EFt/hó, 2 havi kaució szükséges. Érd: 30/688-9645
*Jó közlekedéssel szoba kiadó férfi részére. Tel: 30/555-6794
*Hosszútávra kiadó igényesen felújított, részben bútorozott (konyha) 1 szobás
lakás Gödöllő központjában (Zombor u.) Érd: 30/9499-234
*Gödöllőn, Ambrus közben 1,5 szobás 50 m2 bútorozatlan, kábeltévés, vízórás,
távfűtéses, előkertes, kitűnő állapotban lévő lakás okt. 1.-től hosszútávra kiadó. 55
E Ft +rezsi, 1 havi kaució. Érd: 30/2100-125, 70/454-5984
*Palotakerti 2 szobás lakásba nemdohányzó lány lakótársat keresek. 15 E Ft +
rezsi. Érd: 30/506-8972
*Kertvárosban, egyetemhez közel, külön bejáratú házrész kábeltévé, Internet
lehetőséggel kiadó 1-3 fő részére. Szoba, konyha, fürdő. Tel: 70/360-9407,
20/200-2725
*Gödöllőn, Szt. János utcában 2 szobás lakás kiadó. 50 E Ft +rezsi +2 havi kaució. Tel: 20/9359-635
*Gödöllő központjában 60 m2-es, klimatizált, bútorozott lakás alacsony rezsivel,
parkolási lehetőséggel az udvarban kiadó. Érd: 20/334-9121
*Gödöllő központjában 1,5 szobás lakás bútor nélkül kiadó. Alacsony rezsi, 52 E
Ft + 2 havi kaució. Tel: 20/967-1508
*Főbérlő nélküli ház, lakás kiadó Gödöllő belvárosában. Tel.: 20/9390-797,
20/543-1775
*Palotakert 10./fszt. 3. 1 szoba összkomfort, teljesen felújítva, új bútorral
szeptembertől kiadó. 50 E +kaució. Tel: 30/9446-816
*Palotakerten 2 szobás szép lakás további 1 fő egyetemista lány részére kiadó.
Tel: 30/474-1306
*Gödöllő központjában a HÉV-től 10 percre lévő 4. emeleti 1,5 szobás 55 m2-es
panellakás kevés bútorral hosszútávra kiadó! 49 E /hó +3 havi kaució. Tel:
70/533-5859, gabor_szilagyi@yahoo.com
*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

Hirdetés
*SZADÁN a CBA-val szemben 60 m2 lakás kiadó: szoba, nappali, fürdőszoba, konyha, terasz, kocsibeálló az udvarban. Ár: 60 E +rezsi + kaució. Tel: 70/325-9568
*Gödöllő központjában 1,5 szobás lakás olcsón kiadó. Érd: 16 h után 30/516-9533
*Gödöllő központjában két szobás családi ház kiadó. Tel.: 30/63-43-563.
KIADÓ
*Garázs beállóhely kiadó Gödöllon a Szolo utcában. Érd: 20/9424-062
*Gödöllőn, a Szolgáltatóház emeletén 58 m2-es, a földszinten 32 m2-es helyiségek kiadók. Érd: 9-15-ig 28/410-019
*A Berger udvarban helyiségek bérelhetők: irodai, raktározási, egyéb célra. Tel:
20/4731-362
*Garázs kiadó kertes háznál. Tel: 28/418-204
*Gödöllőn, belvárosban, exkluzív épületben 70 m2-es ingatlan, saját, zárt parkolóval, elsősorban irodának kiadó. Tel: 20/9443-356
*Kiadó 20 m2-es üzlet Gödöllőn, főútvonal mellett, forgalmas helyen. Műkörmös,
fodrász, kozmetikus, masszőr, iroda, stb. részére. Tel: 20/532-7275
*Tetőtéri üzlethelyiség kiadó a Szabadság téren, 50 m2, 80 E + rezsi. Érd:
30/240-4075
*Üzlethelyiség, raktár, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel: 20/945-5583.
*Gödöllő központjában a Szent Imre utcában található 100 m2 alapterületű kétszintes ingatlan iroda, vagy lakás célra hosszútávra kiadó. Érd: 20/9344-135
*Gödöllőn vasútállomás mellett 170 m2 helyiség kiadó. Érd: 70/370-8750
*56 m2-es városközponti klímás, riasztós, biztonsági rácsos üzlethelyiség, ügyvédi, ingatlanirodának, fodrászat, kozmetika, vagy bármilyen üzleti tevékenységre,
bemutatóteremnek is kiadó. Érd: 30/543-7898, 28/414-149
SZOLGÁLTATÁS

*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel. 30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2
órán belül. Tel.: 30/300-6200. www.hutogepszereles.hu
*Gyorszolgálat! 0-24-ig duguláselhárítás vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-gáz-fűtésszerelés. Tel.: 70/247-9072. www.nonstopgyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
*Gázkészülék gyorsszervíz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervíze 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622. www.csoszereles.hu
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel.:
70/241-8999.
*Vízvezetékszerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok
cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig.
Tel.: 70/613-5662.
*KŐMŰVES munkát olcsón, garanciával vállalunk. Tel: 20/5386-187
*TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT: DIPLOMÁS TERMÉSZETGYÓGYÁSZ a legkorszerűbb
módszerekkel -minden betegcsoportra kiterjedően- segít az Ön egészségügyi
problémáinak megoldásában. Forduljon hozzám bizalommal! Tel: 20/411-5887
*PEDIKŰRÖS házhoz megy Gödöllőn. Tel: 20/410-1012
*Gyakorlott pedagógus és anyuka gyermekfelügyeletet vállal alkalmanként v.
állandóan; képességfejlesztést, oviból, iskolából elhozatalt autóval. A
csemetéket igényes, gyermekbarát, kertes otthonomban fogadom. Tel:
20/3645-417
*Gyermek felügyeletét, óvodába kisérését, vitelét saját autómmal, idős ember
gondozását, ellátását, a napi munkák elvégzését vállalom. Tel: 20/354-1902
*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi házkörüli munkát vállal. Kertépítés, földmunka, lakatos munka, bármilyen kerítés-készítés, javítás,
festés. Szennyvíz bekötés, csapadék víz elvezetés, lambériázás, parkettázás.
Kőműves munkák, tetőjavítás, fakivágás. 30/402-7276
*"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

Gödöllői Szolgálat

13

14 Gödöllői Szolgálat

Hirdetés

2007. szeptember 20.

*Vállalom alsó tagozatos illetve 5-6. osztályos gyermeke matematika korrepetálását! Tel.: 30 914-6182
*Tanítói végzettséggel általános iskolai korrepetálást vállalok. Dyslexiások
fejlesztésében is segíthetek. Tel.: (30) 489-4940

*Gyógypedikűr. Tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag, gombás
köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs és Bioptron lámpával kezelése. 25
év szakmai háttér. Pedikűr szalonom Gödöllő, Szabadság u. 13. Óvakodjon
a házaló, engedély nélküli kontároktól. Tel: 20/532-7275 Bárándi József
*Mozgásszervi és csontrendszeri bántalmak kezelése; fényterápia (szív
és érrendszeri megbetegedések, bőrproblémák, fekélyek, izületek
kezelése). Előjegyzés: 30/413-8027
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS belföldi, nemzetközi fuvarozás, csomagolás,
zongora-, gépszállítás, bútorszerelés, lomtalanítás, vámügyintézés. Bármit bármikor bárhová! Tel.: 30/9243-216, 28/418-203. a10trans@hotmail.com.
*Ülőgarnitúrák, szőnyegpadlók szakszerű tisztítását vállalom ipari tisztító
gépekkel. Fakir: 28/416-518 üzenetrögzítő is. 20/486-6682
*Diplomás óvónő gyermekfelügyeletet és/ vagy vasalást vállal. Tel: 20/3363-293
*Háziállatok gyógyítása mellékhatások nélküli természetes módszerekkel. Előjegyzés: 30/413-8027
*Megbízható brigád vállalja családi házak teljes körű kivitelezését, lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/434-9328
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés. 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
*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.
*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/528-7777, 30/20-200-45,
*Gyesen lévő anyukaként idősek látogatását, segítését (2 éves kislányom
kíséretével vagy nélküle) vállalom. Tel.: (30) 489-4940
*Könyvelés, adó és pénzügyi tanácsadás - napra kész információk, internetes ügyintézés. Tel: (30) 280-2749, 28/432-953.
*Fejlesztő-, pszichopedagógus tanítványokat keres. Délelőtt gyermekmegőrzés és beteggondozás is érdekel. Tel: 28/413-962
OKTATÁS
*STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ELŐBEIRATKOZÁS SZEPTEMBER 24-IG. AKI
EDDIG LEKÖTI A KÍVÁNT TANFOLYAMOT, ANNAK 20% KEDVEZMÉNYT ADUNK
A TANFOLYAM ÁRÁBÓL. ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVÓRÁK. ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZSGÁRA,
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK. AZ EGYÜTT IRATKOZÓK
FEJENKÉNT ANNYISZOR 5% KEDVEZMÉNYT KAPNAK, AHÁNYAN IRATKOZNAK
(TEHÁT 5 EMBER PÉLDÁUL FEJENKÉNT 25%-ot. MAX 25%). RÉSZLETEKÉRT
KERESSE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT: (20) 216-62-40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS
TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN. WWW.STUDIOONLINE.HU
*MATEMATIKA korrepetálást vállal általános-, közép- és főiskolások részére
tapasztalt középiskolai tanár. Tel: du. 20/380-2268, este 28/411-639
*Taichi oktatás indul szeptembertől Gödöllőn, kezdő és haladó csoporttal.
Érd. 20/544-8021, Bálint Krisztina
*Egyetemista lány NORVÉG és NÉMET nyelvoktatást, korrepetálást vállal. Tel. 70/608-4909
*Több éves tapasztalatra támaszkodva közép és emelt szintű érettségire
való felkészítést vállalok történelemből, földrajzból és matematikából.
Érd: 20/482-9558
*Angol anyanyelvű, magyarul is beszélő diákfiú angoltanítást, korrepetálást, beszédgyakorlást vállal felső-tagozatosoknak ill. középiskolásoknak. Érd: 20/446-8317
*Középfokú nyelvvizsgára felkészítést vállal angoltanár. Tel: 20/539-2030
*ANGOL oktatás egyénileg és kiscsoportban kezdőtől felsőfokig. ÜZLETI
ANGOL nyelvvizsgára felkészítés, fordítás. Októbertől kezdő csoport indul
délelőtti időpontban. Tel: 414-297, 30/9909-346
*ANGOL, német, francia, olasz, spanyol, magyar tanfolyamok indulnak 2007.
októbertől. Beiratkozás folyamatosan az ILI Nyelviskolában, előzetes telefonos bejelentkezéssel. Gödöllő, Kőrösfői u. 2., Tel: 511-366, 20/543-1775

ADÁS~VÉTEL
*Brokát paplant (súlyos, vastag, hagyományos), újat vagy újszerűt vennék magam
számára. Tel: 30/942-8833
*Új CERAGEM masszázságy eladó. (Nem használt.) 570 E Ft. Tel: 70/554-4371
*VEGYES TÜZELÉSŰ KAZÁN, 50-60 L-es ÜVEGBALLON eladó. Tel: 28/410-808,
30/5486-476
*Cipészetben használt sarok és talp-csiszológép, valamint cipő és táskatűzőgép, köszörű, sarokfelszegező-gép, (kézi)cipőtágító eladó. Érd:
Szolgáltató Szövetkezet 28/410-019 (9-15h)
*Alig használt KEREKES SZÉK eladó. Tel: 28/418-939
*200 l-es mélyhűtő-láda, szőnyegek, barna szekrénysor, rekamié, étkező
szekrénysor, polcok, virágtartó, 2 db festmény olcsón eladók. Tel: 418335, 70/331-6395
*Használt 3+1+1 holland ülőgarnitúra eladó. Iá: 30.000. Tel: 30/592-5541
*Jó minőségű, bontott gázkonvektorok, TŰZIFA és 2 db szennyvízátemelő szivattyú tartállyal együtt eladó. Tel. 20/933-2081
*VESZEK: 120 literes Hajdú villanybojlert és kisméretű gázkonvektort,
parapetest, fürdőszobába. Tel. este: 412-262
*Vörösfenyő fagerenda (tiplifa) bontott ház födémjéből 6m, 5m 1000
Ft/m, bontott tölgyparketta 1800 Ft/nm, 30-40 tagos radiátorok 4 E
Ft/db. Tel: 20/251-2396
*Julius Kreutzbach márkájú, félangol, mechanikás, kereszthúros hangversenyzongorámat elcserélném egy pianínóra. Eladó egy 20-as években
készült nagyméretű tálaló. Ár megegyezés szerint. Tel: 70 6198285
*3+2+1 ülőgarnitúra, szőnyegek, íróasztal, csillár eladó. 20/9455-583
*Eladó koloniál ruhásszekrény 2 db 185×106×64 és 1 db katedrálüveges komód 77×106×48 cm. Tel: 20/473-6313
*Két bőr ülőgarnitúra (fenyő, komód, polc, szekrény) eladó. Tel.: 70/395-4664.
*Építőanyagok eladók! Isover hőszigetelő 7 tek./9 m2 (400 Ft/m2), Egerendák 2,4-3 m-esek 3-3 db (3-4 E Ft/db), valamint 3 éves bontott
műanyag bejárati ajtó, ablakok, 6×8 m-es épület nyeregtetője, bitumenes
hullámpalafedéssel fél áron. Érd: 30/934-7468
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál, full + bőr. Tel.:
20/363-97-10.
*FORD Tranzit 9 személyes kisbusz friss vizsgával eladó. TRABANT
Kombi alkatrésznek, 10000Km-es gyári motorral, sok új alkatrésszel olcsón eladó. MERCEDES 123-as, 240 dieselhez sok új alkatrész eladó. Tel.:
1/409-0875, 30/941-3345.
*1997. 12. havi Peugeot Boxer 1,5t zárt áruszállító eladó. Korához
képest megkímélt állapotban. Ár megegyezés szerint. Tel: 30/9500-583
*Terra kistraktor utánfutóval, alkatrésznek eladó. Tel. 30/606-8783
TÁRSKERESŐ
*"Éva" Társközvetítése! Komoly kapcsolatra keresek 26-30 éves lányoknak magas, hasonló érdeklődésű fiúkat. Tel 30/228-4096.
*70-es özvegy hölgy hasonló korú, komoly, egyszerű férfi ismeretségét
keresi, segítségemmel. Tel:20/967-4009
ÁLLAT
*Elveszett az Alvégen, szeptember 9-én, vasárnap trikolor zsemle színű,
shi-tzu fajtájú, 5 éves, szuka kutyám. Molli névre hallgat. 3 éves kisgazdája várja haza. A megtalálónak jutalom. Tel.: 20/363-9710.
*Ingyen elvihető! 5 db keverék kutya szerető gazdira vár. Fehér alapon
fekete foltosak, tacskó méretű, udvaron tartható 2 hónapos kutyák.
Gödöllő környékén házhoz szállítás! Érd: 30/201-8686
*Bisone Havanese 8 hetes kiskutyák eladók Tel: 20/413-2243, 28/403-586
EGYÉB
*Ópusztaszeri kirándulás szept. 30-án. Tel: 28/420-941 Nyugdíjas Egyesület.
*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
*KERÍTÉS-TERVEZÉS, KIVITELEZÉS! 4 féle anyagból: kovácsoltvas, fa,
alumínium, műanyag. Web: kerites.innotem.hu, Bemutatóterem: Gd,
Honvéd út 28. Tel: 30/743-9263
*A Silver Horgász-parkban a hármas tavon 200. 09. 28-án 18 órától
09.30-án reggel 8 óráig harcsafogó versenyt rendezünk 36 órás folyamatos horgászással. Nevezési Díj: 15 E /fő(2 ebéd, vacsora, napijegy).
Díjazás: 1. hely: 100 E Ft tárgy nyeremény (éves tagsági), 2. h. 80 E , 3.
hely 60 E tárgynyeremény. Érd: 20/3509-257, 30/2101-664 (6-17-ig)
*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.
*Elveszett az Alvégen, szeptember 9-én, vasárnap trikolor zsemle színű,
shi-tzu fajtájú, 5 éves, szuka kutyám. Molli névre hallgat. 3 éves kisgazdája várja haza. A megtalálónak jutalom. Tel.: 20/363-9710.
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Sport

Futsal – Megkezdődött az idei bajnokság

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Győzelemmel indítottak a Bikák

Fekete szombat volt...

Lejátszotta első bajnoki mérkőzését a címvédő MegathermGödöllő a 2007/2008-as NB I-es
bajnoki kiírásban. A 2. fordulóban (az első fordulót a csapat
nemzetközi szereplése miatt
későbbre halasztották) a mérkőzéseit Budafokon játszó
újonc Újbuda csapatánál vendégszerepeltek Kis János tanítványai, és első félidei jobb játékuknak köszönhetően győzni
tudtak, ezzel sikerrel mutatkoztak be az idei kiírásban.

A Gödöllői Sport Klub labdarúgó csapata a veretlen Érd csapatához látogatott a megyei I.
osztályú bajnokság 5. fordulójában. A mindvégig indiszponáltan játszó Gödöllő súlyos
vereséget szenvedett a listavezetőtől (1-8), míg az ifjúsági
csapat száz százalékos mérlegét megtartva, a szintén veretlen érdi fiatalokat két vállra
fektetve (2-0) őrizte meg első
helyét a tabellán.

A találkozó első félidejében lefocizta a
címvédő Gödöllő a vendéglátókat és el
is húzott három góllal, ekkor mindenki
azt hitte, hogy nagyarányú, könnyed
győzelmet arat majd a MegathermGSK. A folytatásra egy kicsit visszavettek a tempóból Baranyai Paliék,
ennek következtében izgalmasabbra
sikeredett a találkozó vége, de sikerült
rendezni a sorokat és megnyerni a
meccset, ezzel győzelemmel kezdte az
új bajnkságot városunk teremlabdarúgó csapata. Az igen küzdelmes és sok
helyzetet hozó találkozón az új játékosok közül Tokai Norbert és Harnisch Ákos góllal mutatkozott be.
A következő fordulóban ismét idegenben játszik majd a Megatherm-Gödöllő. Szeptember 24-én Üllőre látogatnak (Cső-Montage-hoz) a fiúk.
Kezdés: 19.30-kor.
A csapat első hazai mérkőzése szeptember 28-án, pénteken lesz az egyete-

Futsal NB I., 2. forduló
Újbuda - Megatherm-Gödöllő
3-4 (0-3)
Gödöllői gólszerzők: Berkes
L., Harnisch Á., Tokai N., Baranyai P.
mi sportcsarnokban. Az ellenfél a Csömör gárdája lesz, kezdés 19 órakor.

Nemzetközi búcsú – idén nem
sikerült a továbbjutás
Az elmúlt héten felyeződött be az
UEFA Futsal Kupa gödöllői, 4. csoportkörének négyes tornája a főtáblán,
ahonnan nem sikerült bejutnia a legjobb 16 közé a Megatherm-Gödöllő
futsal csapatának.
Az első két játéknap után ötven százalékosan állt városunk együttese
(győzelem a görög, majd vereség a
montenegrói bajnok ellen), így az utol-

só játéknapon a belga bajnok Antwerpen ellen csak siker esetén juthatott
volna tovább Kis János alakulata. Nos,
a találkozón nem volt esélye mieinknek, így a győzelem elmaradt (0-6),
ezzel nem sikerült megismételnie a tavalyi szereplését mieinknek (az elit
körbe, a 16 közé jutást) és idén már a
legjobb 24 között búcsúztak a sorozattól.
UEFA Futsal Kupa, 4. csoportkör, 3.
játéknap:
Megatherm-Gödöllő - Futsal Topsport
Antwerpen 0-6 (0-4)
A másik mérkőzésen: KMF Municipium Casino Pljevlje - Athina '90 Athén
0-5.
A csoport végeredménye (az első kettő
jutott tovább): 1. Antwerpen 7 pont
(17-3), 2. Pljevlje 7 p. (12-3), 3. Megatherm-Gödöllő 3 p. (7-13), 4. Athén 0
p. (4-20).
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Atlétika – Paulínyi Jenő Emlékverseny

Deák Nagy Marcell: új országos csúcs
Szeptember 8-án rendezték meg
az UTE pályán a 34. Paulínyi Jenő
Emlékversenyt junior és gyermek
korcsoport részére. A 400 méteres síkfutásban Deák Nagy Marcell utolsó éves serdülő korúként
indult a versenyen és új országos
csúcsot elérve (48,7) lett első.
A GEAC versenyzője junior és ifi válogatottsággal büszkélkedő társait utasította
maga mögé és ideje a valaha elért legjobb
magyar serdülő eredmény a 400 méteres
távon. Benkő Ákos tanítványának az idén
ez már a harmadik országos csúcsa volt.
Az első a szövetségi csúcs 300 méteren,
majd ezt követte a Török Ignác színeiben
elért diákolimpiai csúcs, ami természetesen bajnoki címet jelentett számára.
Remekül szerepelt még és első helyen
végzett Szörényi Zoltán rúdugró, valamint a hölgyeknél a 100 méteren első
Szlatárovics Orsolya és a 200 méteren
aranyérmes Komiszár Kriszta is.
Eredmények:
fiúk: 400 m.: 1. Deák Nagy Marcell; 200
m.: 3. Kovács László, 5. Csikós Gergő;
110 m gát: 3. Horváth Vincze, 4. Kovács
László; Rúdugrás: 1. Szörényi Zoltán, 3.
Várszegi Tamás.
Nők: 100 m.: 1. Szlatárovics Orsolya, 3.
Nádas Kinga; 200 m.: 1. Komiszár Kriszta.

kő Ákostól megtudtuk: Sok jó eredmény
született, de közülük is figyelemre méltó
az újoncként remekül teljesítő Lakatos
Ági versenyzése. Remekül teljesített még
Kovács Emma, aki az egy évvel idősebb
korosztályban indult és nyert 3 aranyat.
Eredmények: Lányok, 1995-ös korosztály: 60 m.: 1. Kovács Bella, 2. Újvári
Bella, 3. Varga Fanni; távolugrás: 1. Újvári Bella, 3. Oláh Tímea; kislabda: 1.
Horváth Réka, 2. Oláh Tímea, 1996-os
korosztáy: 60 m.: 1. Lakatos Ági; távol: 2.
Lakatos Ági, 3. Jászai Vanda; kislabda: 1.
Lakatos Ági, 1997-es korosztály: távol: 1.
Kovács Emma; 800 m.: 1. Kovács Emma; kislabda: 1. Kovács Emma
Fiúk, 1996-os korosztáy: 60 m.: 3. Kriszt
Botond, 1997-es korosztály: 60 m.: 2. SiGyermekatlétika – ősszel is az monvári Zsombor; távol: 3. Simonvári
élen
Zsombor; 800 m.: 1. Thury Martin
***
Ugyancsak az UTE pályáján rendeztek
MÚLT HETI SZÁMUNKBÓL KIMARADT
versenyt a legfiatalabb atléták számára 4
EREDMÉNYEK:
versenyszámban. A gödöllőiek közül a lányok több dobogós helyet szereztek, töb- Budapesti és Pest megyei serdülő atlébet mint a többi egyesület összesen. Ben- ták egyéni bajnoksága:

Férfiak:
200 m síkfutás 15 éves: 1. Deák Nagy
Marcell, 300 m síkfutás 13 éves: 6. Hegedűs Tamás, 9. Asztalos Levente/ 14
évesesek: 6. Pápai Gergely, 400 m síkfutás 15 éves: 1. Deák Nagy Marcell,
600 m síkfutás 13 éves: 4. Asztalos Levente, 800 m síkfutás 14 éves: 1. Pápai
Gergely, 2000 m síkfutás 13 éves: 3.
Győri Barnabás, 3000 m síkfutás 14
éves: 5. Kiszel Krisztián, 1000 m akadály 14 éves: 2. Győri Barnabás, 3. Kiszel Krisztián, 5. Hegedűs Tamás. Magasugrás 13 éves: 1. Stabiszevszky Áron/
14 éves: 2. Fajoyomi Christopher, 5.
Kiszel Krisztián. Rúdugrás férfi 13
éves: 2. Stabiszevszky Áron/ 15 éves: 2.
Pintér Tamás. Súlylökés (4 kg) 14 éves:
1. Bujdosó Gábor, 2. Szőke Péter/ 15
éves: 4. Váraljai Zoltán, 5. Haramura
Gábor. Diszkoszvetés (1 kg) 13 éves: 1.
Balassa György, 3. Berényi István, 4.
Gallai Ferenc/ 14 éves: 1. szőke Péter, 3.
Bujdosó Gábor. Diszkoszvetés (1 kg) 15
éves: 2. Váraljai Zoltán, 5. Káposztás
László, 6. Haramura Gábor. Kalapácsvetés (4 kg) 14 éves: 2. Bujdosó Gábor.
Gerelyhajítás (600 g) 13 éves: 2. Ambrus Lóránd/ 14 éves: 1. Szőke Péter, 6.
Fajoyomi Christopher/ 15 éves: 2. Váraljai Zoltán, 5. Káposztás László, 6. Haramura Gábor.
Nők:
80 m síkfutás 13 éves A döntő: 5. Rendik Zsófia, 100 m síkfutás 14 évesek A
döntő: 2. Csikós Mónika, 6. Duczon Eszter, 8. Ferencz Adél, 300 m síkfutás 13
éves: 2. Rendik Zsófia, 3. Teleki Jú-lia,
5. Tiborcz Nikolett Kitti, 6. Ács Regina, 7. Szabó Luca, 12. Zsíros Zsanett,
16. Tiborcz Tímea Viktória, 19. Szeghalmi Liliána, 300 m síkfutás 14 éves: 1.

Már a találkozó elején látszott, hogy
nincs sok keresnivalójuk a mieinknek
ezen a meccsen, ugyanis öt perccel a
kezdés után már 2-0-ra vezettek a hazaiak. A szétesően védekező Gödöllői
SK az első félidőben még háromszor
kapitulált, így az első játékrész után
eldőlt a három pont sorsa. A folytatásra néhány helyen cserélt Nagy Dániel
edző és ez egy kicsit jobbá tette a játékot, ennek ellenére még háromszor
beköszöntek az érdiek, míg nekünk
Lauda Zoltán révén csak a szépítésre
futotta az erőnkből. A végeredmény:
súlyos, 8-1-es zakó.
Az ifisták ismét bizonyították

rátermettségüket és bajnoki címvédőhöz méltóan a nagy rívális Érd (szintén veretlenül álltak 4 fordulót követően) otthonából is három ponttal távoztak, ezzel továbbra is vezetik a tabellát.
A következő, 6. fordulóban szintén
idegenbe, a Dömsödhöz utazik a
GSK. A találkozót szeptember 23-án
rendezik 16 órakor (ifi: 14 órakor).
Pest megyei I. osztály

Érd – Gödöllői SK
8-1 (5-0)
Gödöllői gól: Lauda Z.
Ifi: Érd – Gödöllői SK 0-2
Gödöllői gólok:Száraz Sz., Koscsó G.

Megyei tartalékbajnokság –
Ismét kikapott a GSK II.
Második mérkőzését is elveszítette a
Gödöllő kettő a megyei tartalékbajnokságban. Legéndi György csapata Maglódon vendégszerepelt és kapott ki 3-0-ra.
A GSK II. legközelebb hazai pályán
fogadja a Sülysáp II. csapatát szeptember 23-án a Táncsics Mihály úti sporttelepen. Kezdés: 16 órakor.
Pest megyei tartalék bajnokság, 3.
forduló: Maglód II. - GSK II. 3-0
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Kézilabda – Pest Megyei I. osztály

Sikeres bajnoki rajt
Már a második mérkőzésén van túl a
Gödöllői Kézilabda Club férfi csapata
a Pest megyei I. osztályú bajnokság
idei kiírásában. A mérleg: két magabiztos győzelem a Mogyoród és a Budakalász ellen. Az újjáalakult Gödöllő
II. a 2. fordulóban (az elsőt elhalasztották) a Mogyoród II. csapata ellen
kezdte meg bajnoki szereplését. A
szomszéd település kézilabda csapatát
első félidei jobb játékának köszönhetően magabiztosan verte meg és
megérdemelten tartotta itthon a három pontot.
A következő játéknapon Budakalászon vendégszerepelt a GKC. A
mindvégig keményen és jól védekező
csapatunk már az első játékrészben
tudtára adta a vendéglátóknak, hogy
ki a jobb. A hazaiak nem tudtak mit
kezdeni határozott védőfalunk ellen
és támadásaink végén is rendre utat
talált a labda a budakalászi kapuba,
így nem érdemtelenül nyert a Gödöllői KC II.

Pest Megyei I. osztály 2. forduló
Gödöllői KC II. - Mogyoródi KSK
II. 26-17 (14-7)
Pest Megyei I. osztály 3. forduló
Budakalászi MSE - Gödöllői KC II.
13-27 (6-13)
Következő mérkőzések: GKC II. Vecsés SE II.: 09.23., 18.00 óra; GKC
II. - Aranyszarvas SE: 10.07., 18.00
óra. (Hazai meccsek a Hajós iskola
tornatermében rendezi a GKC.)

Csikós Mónika, 3. Ferencz Adél, 4.
Duczon Eszter, 600 m síkfutás 13 éves:
1. Teleki Júlia, 2. Zsíros Zsanett, 8. Ács
Regina, 10. Tiborcz Nikolett Kitti, 12.
Tiborcz Tímea Viktória, 1500 m síkfutás 15 éves: 2. Kalmár Tímea, 2000 m
síkfutás 13 éves: 3. Zsíros Zsanett, 5. Tiborcz Nikolett Kitti, 6. Ács Regina, 7.
Tiborcz Tímea Viktória, 300 m gát (0.76
m) 15 éves: 6. Kalmár Tímea, Rúdugrás
15 éves: 2. Palánkai Bea, Távolugrás 13
éves: 6. Rendik Zsófia, Távolugrás 14
éves: 2. Krizsán Xénia (Bocskai SE),
Gerelyhajítás (600 g) 13 éves: 3. Szabó
Luca/ 14 éves: 2. Tiborcz Judit, 4. Krizsán Xénia (Bocskai SE)

Zoltán, 8. Bujdosó Gábor, 11. Szőke Péter, 12. Káposztás László. Gerelyhajítás
(600 g) férfi: 1. Váraljai Zoltán, 12. Haramura Gábor. 300 m síkfutás női: 4.
Komiszár Kriszta, 8. Csikós Mónika, 22.
Ferencz Adél, 23. Zsíros Zsanett Gödöllői EAC, 24. Rendik Zsófia GEAC, 26.
Teleki Júlia, 27. Duczon Eszter, 36. Kal-batmár Tímea, 39. Ács Regina.

Országos Serdülő Csapatbajnokság:
100 m síkfutás férfi 1. időfutam: 1. Deák Nagy Marcell, 300 m síkfutás férfi:
1. Deák Nagy Marcell, 800 m síkfutás
férfi: 6. Pápai Gergely. Súlylökés (4 kg)
férfi: 8. Bujdosó Gábor, 10. Szőke Péter.
Diszkoszvetés (1 kg) férfi: 2. Váraljai

NB II. – vereséggel mutatkoztak be a hölgyek
Taksonyban játszott a nyáron az NB
II-be feljutó GKC női kézilabda csapata, akik vereséggel mutatkoztak be
az új bajnokságban. A hölgyek a 2.
fordulóban a Dunavarsányi TE csapatát fogadják hazai pályán. A mérkőzést szeptember 22-én rendezik a Hajós iskola tornacsarnokában 14 órakor.
NB II. Déli csoport, 1. forduló
Taksony - Gödöllői KC 29-26 (14-10)
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Ha még nem jelentkeztél, még
jelentkezhetsz!
Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club
Vívószakosztálya 9-12 éves
fiúk és lányok részére

VÍVÁSOKTATÁST
tart
Jelentkezés: kedden és
csütörtökön 17.30-kor a Premontrei Szent Norbert Gimnázium
tornatermében.
Érdeklődni: vivas@szie.hu
vagy 06/20-204-1983
Gémesi Csaba, GEAC Vívószakosztály
nevében
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Beküldési határidő:
szeptember 27.
A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalványát nyerte:
Zachár Dorottya, Kőrösi
Csoma S. u. 17., Rusznák
Melinda, Akácfa u. 31.
A Trafo Club belépőjét
nyerte:
Tóth Lilla, Csalogány u. 7.,
Lojtek Ildikó, Knézich u. 32.
A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:
Virtela Laura, Perczel Mór
u. 71/b., Bagyinka Pálné,
Jókai u. 6.

Recept
CURRYS CSIRKE RIZZSEL
Hozzávalók: 550 g kicsontozott csirkemell, 400 g paradicsom, 350 g karfiol, 220 g
hosszú szemű fehér rizs, 120
g mélyhűtött zöldborsó, 80 g
enyhe currypaszta, 60 g mazsola, 30 g vaj vagy margarin,
2 gerezd zúzott fokhagyma, 1
nagy fej vöröshagyma, 4, 5 dl
csirkealaplé, 1.5 dl natúr joghurt, 1 mokkáskanál só, frissen őrölt feketebors.
Elkészítés: A csirke bőrét leszedjük és csíkokra vágjuk. Felolvasztjuk a vajat vagy margarint egy nagy hőálló edényben, és
mérsékelt tűzön 5 perc alatt enyhén megpirítjuk a húst. Miután
kiszedtük sózzuk és borsozzuk. A paradicsomot meghámozzuk,
kimagozzuk és feldaraboljuk. A maradék zsiradékon megfonynyasztjuk az apróra vágott hagymát és fokhagymát. Hozzáadjuk
a currypasztát, a rizst, az alaplét, a paradicsomot, a karfiolt és a
mazsolát, majd lassan felforraljuk. Ezután mérsékelt lángon, lefedve és idonként megkeverve még 15 prcig főzzük. A csirkehúst visszatesszük a főzőedénybe és hozzákeverjük a borsót.
Lefedjük, és ismét felforraljuk, majd kis lángon főzzük 10 percig, amíg a rizs megfő és a folyadékot magába szívja. Az edényt
levesszük a tűzről, belekeverjük a joghurtot, majd tálaljuk.
Személyenként körülbelül 42 g fehérjét, 23 g zsírt, és 78 g
szénhidrátot tartalmaz.

