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Tanévnyitó a Szent István Egyetemen

IV. Állatvédelmi Nap

Megtartani a törékeny szabadságot
A Szent István Egyetem hat karának színes képzési kínálata
jól vonzotta a továbbtanulni vágyókat. Az ide jelentkezők választását is nyilvánvalóan ösztönözte a Gödöllőről, Budapestről és Jászberényből évrőlévre kikerülő diplomások megbecsültsége, tanáraik elismertsége. E két tényező garantálja
az oktatás minőségét – mondta a szeptember 24-i tanévnyitó ünnepségen a gödöllői aulában Manherz Károly, az Oktatási és Kulturális Minisztérium
felsőoktatási és tudományos
szakállamtitkára.
Tanévnyitó beszédében dr. Solti László
rektor a többi között arra hívta fel a figyelmet: „Jogok és kötelezettségek,
szabadság és önkorlátozás elválaszthatatlan egysége: ha választott hivatásuk
ismeretein túlmenően ezt is elsajátítják
az egyetemi évek alatt, akkor talán épp
az Önök segítségével zárkózhatunk föl a
sikeres és ma még kicsit irigyelt országok, nemzetek sorába.“A hat karon közel 3000 elsős hallgató kezdte meg tanulmányait, a közülük megjelentek esküt tettek, beiktatták a doktoranduszokat is. Az eseményen részt vett dr. Krassay László alpolgármester.

Elsőként dr. Manherz Károly felsőoktatási és tudományos
szakállamtitkár szólt az
ünnepség résztvevőihez. Mint elmondta, a
következő három év
gazdálkodási, költségvetési szempontból viszonylag kiegyensúlyozottnak ígérkezik a felsőoktatás számára. A
nyáron elfogadott törvénymódosítás előírja,
hogy az idei 214 milliárd forint után jövőre
226, 2009-ben 239,
2010-ben pedig 241
milliárd forint állami
támogatás jut egyetemeinknek és főiskoláinknak. A versenyre
utal a megváltozott felvételi rendszer: 2007
volt az első olyan év,
amelyben a jelentkezők
teljesítménye és jelentkezésük sorrendje döntötte el, melyik intézménybe jutottak be.
A szakállamtitkár kiemelte a felsőoktatási infrastruktúrafejlesztés eredményeit, majd hangsúlyozta, az intézmények finanszírozása attól is függ a jö-

vőben, hogy milyen interdiszciplináris
és nemzetközi kapcsolatokat tudnak
kiépíteni, milyen idegen nyelvű képzéseket fognak folytatni. Nyitni kell
ugyanis a külföldi hallgatók felé. Miközben a mai 420 ezer felsőoktatási
hallgatóból 14-18 ezer a külföldi, pél-

Óriási tömeg
Még soha nem volt annyi érdeklődő a Herosz helyi tagszervezete által életre hívott
rendezvényeken,
mint
a
szeptember 23-án megrendezett IV. Gödöllői Acana Állatvédelmi Napon.

dának okáért Kínában évente 15 millióan érettségiznek, de csak harmaduk
tud a hatalmas országban tovább tanulni, pedig mindenki szeretne. Majd arról
szólt, hogy a magyar hallgatók külföldi
tanulmányait is szorgalmazni kell.

Több ezren fordultak meg az Alsóparkban és négylábúak is nagy
számban látogatták a programokat.
Csak a keverék és fajtatiszta szépségversenyre 58 kedvencet neveztek tulajdonosaik. A nap fővédnöke, Gémesi György kiemelte, a helyi állatvédelmi szervezet megalakulása óta sok-sok kutya talált elaltatás helyett új gazdira. Ezért az
eredményért elismerését fejezte ki
a civil közösségnek, személy szerint a szervezetet vezető Pintér
Zoltánnak.
Ezúttal is a rendezvényen adták
át az Ezüst Pelikán-díjat és elismerő okleveleket. A díjat Kovács
László kisállattenyésztő kapta, akinek a birtoka ad helyet a híres Gödöllői Kutyakiképző Iskolának.
Ugyanott tanösvényt hozott létre,
nevéhez fűződik az erdei iskola létrehozása is. A Bogáncs Nyári Kutyás Tábor egyik szellemi atyja,
nagy gondot fordít az őshonos magyar fajták fenntartására.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 4. oldalon)
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Közélet

Képviselő-testületi döntések

Középpontban a neurológiai megbetegedések

Együttműködések

Gyógytornászok tanácskozása

Szeptember 13-án tartotta legutóbbi ülését Gödöllő város
képviselő-testülete.

Kastély–városi múzeum
együttműködés
Elfogadta a képviselő-testület a Gödöllői Királyi Kastély Kht. és a Gödöllői Városi Múzeum együttműködéséről szóló megállapodás szövegét. A
testület felhatalmazta Gaálné dr. Merva Mária igazgatót, hogy a dokumentumot a városi múzeum részéről aláírja.
A megállapodás szerint a partnerek
együtt gyarapítják a turisztikai kínálatot, közösen pályáznak, szerveznek a
helyi iskolákban múzeumpedagógiai
foglalkozásokat. A kastély és a múzeum egy restaurátor szakember közös
foglalkoztatásának lehetőségét is keresi.
A képviselő-testület határozatba
foglalta, hogy támogatja a Gödöllői
Királyi Kastély Kht. törekvéseit európai uniós pályázati források elnyerésére.

Központi orvosi ügyelet:
új közbeszerzés
Elindította a képviselő-testület a
központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárását. Erre azért van szükség,
mert a DELTA Országos Katasztrófa
Mentő Csoporttal megkötött megbí-

zási szerződés december 31-ig tart. A
közbeszerzés becsült értéke a jelenlegi szerződés (3 millió forint/hónap)
alapján, 5 éves időtartamot figyelembe véve áfa nélkül 150 millió Ft. Ide
vonatkozó hír, hogy Szada önkormányzata ismételten csatlakozott Gödöllőhöz az orvosi ügyelet ellátásának együttes működtetéséhez.

Megállapodás a Dózsa
György úti temetőről

Városunkban ünnepelte a Fizioterápiás Világnapot a Magyar
Gyógytornászok
Társasága
Pest megyei Szervezete. A Petőfi Sándor Művelődési Központban ez alkalomból megrendezett tudományos konferencián mintegy százötven
szakember vett részt. A tanácskozáson a neurológiai megbetegedések fizioterápiás kezelésével foglalkoztak.

Köztemetőként működhet a jövőben a Dózsa György úti temető, miután a képviselő-testület jóváhagyta a
tulajdonos Római Katolikus Egyházközséggel és a Gödöllői Református
Egyházközséggel kötendő megállapodást, továbbá megalkotta a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló új rendeletet.
A megállapodás szerint annak érdekében, hogy a Dózsa György úti
temető a hatályos jogszabályoknak
megfelelően köztemetőként az önkormányzat által üzemeltethető legyen, a tulajdonosok átadták a temetői ingatlanok fenntartásának és üzemeltetésének feladatait az önkormányzatnak. A továbbiakban az egyházak tulajdonjogának megtartása
mellett az önkormányzat a temetőt
köztemetőként tartja fenn és üzemelteti kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében.

– Ennek a tudományos konferenciának a célja az, hogy átbeszéljük azokat az orvostudományi területeket,
amiben a gyógytornászoknak igen
nagy szerepük van – nyilatkozta lapunknak dr. Tringer Lászlóné a Magyar Gyógytornászok Társasága elnöke.
– Az ez évi konferencia témájául
a neurológiai betegek a fizioterápiáját választottuk. Orvosi előadások
hallhatók magukról a neurológiai
betegségekről, a gyógytornászok
előadásai pedig ezeknek a fizioterápiás megoldását szolgálják. Egyegy ilyen tanácskozás kitűnő alkalom arra, hogy a gyógytornászok
találkozzanak és átadják egymásnak tapasztalataikat arról, hogy
működnek a kórházakban, klinikákon, ambuláns rehabilitációban.
Napjainkban, amikor a reformok

korszakát éljük, ennek különösen
nagy jelentősége van.
– Miért épp a neurológiai betegségekről esik most szó?
– Azért, mert a neurológiai kórkép
az, amiben a gyógytornász nagyon
sokat tud tenni a beteg rehabilitációja érdekében. Csak egyet had emeljek ki, a stroke-ot. Az, hogy a beteg
az agyvérzés után hogy rehabilitálódik, hogyan tud visszailleszkedni
a mindennapi életbe, abban nagy
szerepe van a gyógytornásznak.
Igyekszünk mindig olyan orvosi területet választani, ahol meghatározó
szerepünk van a rehabilitációban.
– Ön lassan egy éve áll ennek a
szervezetnek az élén, hogyan látja

ma a gyógytornászok helyzetét?
–
Mindent
megteszünk annak érdekében,
hogy az eddigi
eredményeinket ne veszítsük
el és a mai kor
kihívásainak
megfeleljünk.
Nagy öröm számunkra, hogy
elfogadtatást
nyert a parlamentben az az
indítványunk, hogy gyógytornászfizioterapeuta elnevezést használhatjuk a jövőben, ugyanúgy, mint a
többi európai országban. Ez a szakmának egyfajta elismerését jelenti.
A konferenciára Pest megyéből és
Budapestről érkeztek a gyógytornászok és gyógymasszőrök – tudtuk
meg Nagy Mariannától, a Magyar
Gyógytornászok Társasági Pest
Megyei Szervezete elnökétől. Mint
azt elmondta, a szakemberek minden esztendőben várják a tanácskozást, amelyen olyan információkat
kapnak, amely nagyban segítik
munkájukat. A Gödöllőn dolgozó
gyógytornászok napi 35-40 beteget
(b.j.)
látnak el.
ami 500 ezer és 1,5 millió biztosított
között mozoghat. A közép-magyarországi régió körülbelül 2,7 millió
lakosa a jelenlegi elképzelések szerint négy pénztárhoz tartozna a jövőben.
Horváth Ágnes egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint az első félévben
szabadon toborozhatnak a pénztárak
biztosítottakat. Az egyénnek lesz választási lehetősége, hogy melyik pénztár
nyújtsa az egészségbiztosítási ellátását,
és ha úgy dönt, évente átjelentkezhet
máshova. A miniszter egy kedd reggeli
tévéinterjúban elmondta, az SZDSZnek már 2005 novembere óta megvan
az elképzelése a több biztosítós rendszerről. A kormány várhatóan október
vége felé fogadhatja el a törvényjavaslatot. Az új egészségbiztosítási rendszer
pedig 2008 januárjától indulna.

Rendőrségi hírek

Jön a több biztosítós rendszer

Ingyenes jogsegély

Nem hisztiztek, szavaztak

A Pest megyei Igazságügyi Hivatal
Jogi Segítségnyújtó, és Áldozatsegítő Szolgálatai minden hónap első
csütörtökjén a Gödöllői Rendőrségen kihelyezett félfogadást tartanak
10-13 óráig.
A hivatal ezen osztályai a szociálisan rászoruló ügyfeleknek ingyenes jogi segítséget biztosítanak, jelenleg peren kívüli ügyekben. Tanácsot bárkinek adnak, jövedelemtől függetlenül.
Rászorultság esetén ingyenes, illetve csekély fizetési kötelezettséggel járó ügyvédválasztási lehetőséget biztosítanak nemcsak tájékoztatás, hanem okiratszerkesztés, beadvány készítés valamint keresetlevél megírása formájában is.
A szolgálatba bejelentkezett jogi
segítőkből az ügyfél maga választhatja ki az ügyvédet, aki vitás jogi
ügyében segítségére lesz. Másodfokú jogerős ítélet megtámadására is
van lehetőség (amennyiben indokolt) perújítási, illetve felülvizsgálati kérelem formájában. A szolgáltatást általában munkaügyben, birtokvitával kapcsolatban, kártérítési
ügyben, tulajdonközösség megszüntetésével kapcsolatban veszik
igénybe az ügyfelek, de nem ritka a
gyermekelhelyezési ügy, a válóper

Megszületett a politikai egyezség az egészségbiztosításról, ezt
sajtótájékoztatón jelentették be
a koalíciós pártok megbeszélése
után a Parlamentben. Miután
Gyurcsány Ferenc az MSZP országos választmányának ülésén
a témával kapcsolatos vitákról
úgy fogalmazott, „Otthon tessék
hisztizni!“, a képviselők a frakcióülésen elfogadták a biztosítási
rendszer átalakításáról szóló elképzeléseket.

Tájékoztatjuk
a tisztelt lakosságot, hogy

Gémesi György
polgármester
fogadónapját október 3.,
szerda helyett

október 15-én, hétfőn
tartja meg.

kezdeményezésével kapcsolatos,
sőt feljelentés megírásának igénye.
Az Áldozatsegítő Szolgálatnál lehetőség van a bűncselekmények áldozatainak, azonnali kárenyhítést,
vagy pénzügyi segélyt adni, ha a
sértett határidőn belül jelentkezik.

Besurranó tolvajok
városunkban
Az utóbbi napokban Gödöllő
családi házas övezeteiben több
esetben fordult elő, hogy a nyitva
hagyott bejárati ajtón keresztül alkalmi tolvaj elemeli az előszobában
tárolt értékeket. Főként kisebb méretű kézitáskákat, irattárcát, készpénzt, órát, mobiltelefont lopnak el.
Az ajtón belépve, csupán néhány
perc szükséges ahhoz, hogy anyagi
kárt és bosszúságot okozzon az elkövető.
A rendőrség felhívja a lakosság
figyelmét arra, hogy a kert kaput, a
bejárati ajtót az éjszakai órákra
mindig zárják kulcsra. Napközben
a nyitva hagyott ablak is veszélyeket rejthet.
A besurranásra specializálódott
tolvajok, kerülik a zajjal járó betöréseket, nem jellemző, hogy hoszszabb időt töltenének egy-egy lakásban.

Újabb fémlopás
Az elmúlt hét közepén, szerda éjszaka ismét fémtolvajok garázdálkodtak városunkban. Ezúttal az
egyetem területén található felső
labdarúgópályán felállított raktárbódét tulajdonították el ismeretlenek. A gödöllői Góliát tulajdonában
lévő bódé tartalmát (hálók, bóják,
sportszerek) ott hagyták a tolvajok,
míg az aluminium szerkezetű tárolót elbontották és elvitték. A keletkezett kár körülbelül 200 ezer Ft.

A koalíciós pártok megállapodása szerint a rendszer alapegysége a megye

Hol az újság?
Az elmúlt hetekben többen fordultak hozzánk a Palotakert 2. szám
alól, hogy a lakókhoz nem jut el a
Gödöllői Szolgálat. Szerkesztőségünk a terjesztőhöz fordult, akitől
azt az információt kaptuk, hogy
munkatársukat a közös képviselő
nem engedi be az épületbe. Természetesen megkerestük a ház közös
képviselőjét is, aki elmondta, a
társasházban megállapodás van,
hogy a lakók nem kérnek semmiféle szóróanyagot, amikkel – lapunk mellett – rendszeresen telepakolták a postaládákat. Miután
erre felhívta a terjesztő figyelmét,
az úgy nyilatkozott hogy abban az
esetben a Szolgálatot sem viszi ki.
Szerkesztőségünk a problémáról azonnal tájékoztatta a terjesztőt, s az ügyben együttműködését
kérte.
Bízunk az ügy mielőbbi rendeződésében, s kérjük, a terjesztéssel
kapcsolatos problémákkal továbbra is forduljanak ügyfélszolgálati
irodánkhoz, vagy a godolloiszolgalat@gmail.com e-mail címen,
vagy a 20/525-5366-os telefonon.

lesz, a közép-magyarországi régióban
(Budapest és Pest megye) pedig négy
pénztár alakulhat meg. Az adott pénztár
azért a megyéért lesz felelős, ahol alapítási jogot szerzett, de biztosítottakat „toborozhat“ a megyén kívül is. Szabályozni kívánják azonban azt, hogy területi
monopóliumok ne alakulhassanak ki.
Egy megyében egy pénztár lesz, és
ennek az állam 51 százalékos tulajdonrészén kívül egy biztosító, vagy egy különböző szereplőkből összeálló konzorcium lehet a kisebbségi tulajdonosa. A
szabályokat a tervek szerint úgy alkotják majd meg, hogy azok korlátozzák az
egy pénztárhoz tartozó lakosságszámot,

Petőfi és Madách

Szoros együttműködés
Az oktatás és a közművelődés
mindig is szervesen kiegészítették egymást. Jelen esetben
két olyan intézmény kapcsolatáról esik szó, amelyek ebbe a
kategóriába tartoznak. A Gödöllői Petőfi Sándor Művelődési Központ és a Madách Imre
Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium vezetősége egy
olyan gyümölcsöző kapcsolatot épített ki, amelyről Kovács
Balázs ügyvezető igazgató és
Lennerné Horváth Márta, a Madách-iskola igazgatója nyilatkozott lapunknak.
– Mindig is nagyon jó kapcsolatot tartottunk fenn a gödöllői oktatási intézményekkel, így a Madách-iskolával is, akik vállalták, hogy tanulóik
révén szebbé és komfortosabbá teszik
a művelődési központ épületét –
mondta el Kovács Balázs.
Első körben a diákok az intézmény
földszinti részének teljes falazatát
festették át, amire már igencsak ráfért
a megújulás. Ezen felül vállalták,

hogy az elkövetkezendő időszakban
felmerülő felújítási gondjainkban is
segíteni fognak.
Az 1008 tanulót magába foglaló
iskola számára ez egy igen jó lehetőség, hiszen a munkánk révén kedvezményesen vehetjük igénybe a művelődési központ nyújtotta szolgáltatásokat, legyen szó akár a Madách Napról vagy különböző színházi előadásokról – nyilatkozta Lennerné Horváth Márta. – Az iskola 50 éves
fennállása óta a környéken dolgozó
szakemberek meghatározó részét indította el szakmájában. Mikor felvetődött az ilyen irányú együttműködés
lehetősége, a tanulóink rögtön kaptak
az alkalmon. Remélem, hogy a jövőben is segíteni tudjuk egymást, hiszen
ez előrelépést jelent a művelődési
központnak és az iskolánknak is.
(c)
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Kisebb fűtésszámlát hoz a díjbeszedő

Megtartani a törékeny szabadságot Rövidesen fűteni kell
Kellemetlenül hűvös éjszakákkal
és a szokottnál hűvösebb nappalokkal köszöntött be az idei ősz.
Várhatóan az idén korábban kezdődik meg a fűtési szezon is. Tóth
Istvánnal, a Gödöllői Távhő Kft.
igazgatójával arról beszélgettünk, mire is számíthatnak a következő hónapokban a távfűtéses lakásban élők. Az valamenynyi távhő fogyasztónak jó hír,
hogy a negyedik negyedévben
biztosan kevesebbet kell fizetniük, mivel a képviselő-testület
döntése értelmében a Távhő Kft.
csökkentette a távhő díját.

(folytatás az 1. oldalról)
Ezután dr. Solti László rektor tartotta meg tanévnyitó beszédét. Abból
indult ki, hogy a gólyák többsége 1819 évvel ezelőtt, valamikor a rendszerváltás hajnalán született és már a
rendszerváltás után nőtt fel, járt iskolába, alakult ki szokásrendszere és
világnézete.
– Ennek a generációnak 1989 már
távoli, ködös messzeség, írott történelem csupán, és az akkor elért óriási
vívmányok, mint például a szabadság,
számukra olyan természetesek, akár a
levegő – fogalmazott a továbbiakban.
– Hála Istennek, teszem hozzá gyorsan. Ám azt is tudjuk, hogy az oxigént
csak az tudja igazán értékelni, aki érzett már légszomjat, akinek fuldokolva kellett kapkodnia a fogyó levegő
után. Így van ez a szabadsággal is: soha ne feledjék, mekkora érték és menynyire kell vigyázni rá, mert ebben a huzatos Kárpát-medencében a történelem során igazán bőven volt alkalom
megtapasztalni, milyen kényes és törékeny jószág. De fűzzük csak kicsit
tovább ezt a gondolatot: ugyan mi is
egyáltalán a szabadság? Az volna,
amit manapság oly sokan gondolnak,
hogy alanyi jogon mindenki azt csinálhat, amit csak akar? Hogy a másikon átgázolva szabadon érvényesítheti az összes vélt jogát? Az érett,
konszolidált demokráciákra tekintve
aligha erről van szó. Azokban a társadalmakban a szabadság nélkülözhetetlen velejárója saját ellentétpárja,
az önkorlátozás. Ahol a szabadság kizárólag addig terjedhet, ameddig mások szabadságát nem sérti, ahol az
egyén jogai kéz a kézben járnak kötelezettségeivel. Ahol az együttélés
nem a másik legyőzésére, hanem
meggyőzésére irányul. Ahol egy vitában nem ellenségek, hanem ellenfelek állnak egymással szemben, és
ahol mindenki kész engedményekre a
másik javára még akkor is, ha ez ellentmond a meggyőződésének. A si-

keres, megállapodott demokráciák
valamennyien így működnek és számunkra sem látszik másféle kiút, mint
az össztársadalmi konszenzus.
De vajon miért mondom mindezt
épp egy 18-19 esztendős fiatal generációnak, akik – ha netán Magyarországon nem így mennének a dolgok –
bizonyosan nem tehetők felelőssé a
mai közállapotokért? Akik, akarvaakaratlan, beleszülettek ebbe a közegbe, és minden mintát csakis innen
vehettek? Nos, talán azért, mert ezekben a széksorokban éppen azok ülnek, akik 15-20 esztendő múltán
vezetni fogják az országot, akiknek
szakmai-közéleti
tevékenységétől
függ majd, merre tartunk és hová
érünk. Akiknek most kell megérteniük, hogy a fiatalság olyan erény,
ami igen gyorsan elmúlik és hogy a
generációváltás önmagában kevés,
mert az ország boldogulásához szemléletváltás is szükséges. Jórészt
Önöktől is függ, képesek leszünk-e
megtartani azt a törékeny szabadságot, amiről beszéltem és amelynek jelentését bizonyára értik, de épp mivel
természetes, valódi értékét átérezni,
szerencsére, még nem állt módjukban. Kérdezhetnék, vajon mi dolga
van az egyetemnek ilyesmivel? Nem
elég, ha felvértez bennünket azokkal
az elméleti és gyakorlati szakismere-

tekkel, amelyek birtokában megélünk
majd a munkaerőpiacon? Nos, én
nem értek egyet azzal, hogy az egyetemnek kizárólag szakmai feladatokra
kell koncentrálnia. Ellenkezőleg, mivel a jövő értelmiségét képezzük, az
oktatás, nevelés és példaadás terén
most talán nagyobb a felelősségünk,
mint valaha. Innen gondolkodó és
kulturált embereket kell kibocsátani,
akik önjelölt szónokok demagóg
szavaitól nem hagyják magukat félrevezetni, hanem önálló véleményt
alkotnak a körülöttük lévő világ dolgairól.
A rektori beszéd után esküt tettek a
gólyák és a doktori tanulmányaikat
kezdő hallgatók.
Az évnyitón vette át tiszteletbeli
doktori címét a 85 éves, ma is több
egyetemen, főiskolán tanító Knoll
Imre professzor. A kitüntetett életútját
dr. Beke János, a Gépészmérnöki Kar
dékánja ismertette.
A Szent István Egyetem Kiváló
Sportolója kitüntetésben az idén Kerecsényi Fodor Georgina kardvívó, a
Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar hallgatója részesült. A GEAC
versenyzője az idei Universiade 8. helyezettje, a felnőtt magyar csapatbajnokságban a 2., egyéniben a 3. helyen
végzett.
Kép és szöveg: -zt-

Verseny gyeplőre és fakanálra

Fogathajtás az egyetemen
Fogathajtók csúcstalálkozójának is nevezhették volna a
Szent
István
Egyetemen
szeptember 18-án megrendezett versenyt, hiszen a Lázár
Lovaspark gyönyörű nóniusz
és a Szilvásváradi Állami Ménesgazdaság nem kevésbé
mutatós lipicai lovait fogták a
kocsik elé, gazdáik pedig a
13-szoros világbajnok Lázártestvérek és Dallos Andor, a
ménesgazdaság igazgatója,
korábbi I. osztályú válogatott
fogathajtók voltak. Ezúttal –
pontosabban nyolcadszor –
mégsem az ő, hanem újságírók és barátaik versenyét
hitelesítette főbíróként Fintha Gábor, a magyar nemzeti
fogathajtó válogatott szövetségi kapitánya.
A program pedig az egyetemet népszerűsítette úgy, hogy – a hagyományokhoz híven – főzőverseny is
csatlakozott hozzá. Megnyitójában
Solti László rektor elmondta, az eddigi években közel 2000 vendég látogatta a rendezvényt, 260-an hajtottak és 120 csapat főzött. Most 40
hajtó vállalkozott a fogatok irányítására és 30 csapat ügyeskedett a
kondérok körül. Külön is köszöntötte Lázár Vilmost, aki a közelmúltban a 7. világbajnoki aranyérmét szerezte meg; gratulált a csapat
ezüstérméhez és Hódi Károly

bronzérméhez. A fogathajtást a hölgyek mezőnyében a jászdózsai
Maczó Nikolett nyerte. 2. Horváth
Bernadett, 3. Dallos Eszter. Az
urak közöl Sólyom György húsipari
vállalkozó győzött (magával vitte a
vándorserleget is), 2. Solymosi József, 3. T. Dögei Imre.
Dr. Solti László elismerő oklevéllel
köszönte meg Lázár Vilmos és
Lázár Zoltán közreműködését a
versenyek lebonyolításában és az
elmúlt tanévben elindított felsőfokú
lovas tanár és szervező képzésben.

– Ez a döntés mekkora megtakarítást
jelent havonta a családoknak?
– Az árkorrekciót követően október,
november és december hónapban 2600
Ft/GJ nettó egységáron számlázzuk a
hődíjat. Számításaink szerint egy átlagos lakás esetében havonta 1500-2000
forinttal fizethetnek kevesebbet.
– A hűvösebb idő beálltával kérték
már Önöktől a fűtés indítását?
– Igen, körülbelül 10 társasházban
már elindítottuk a szakaszos fűtést. Ezt a
fogyasztók bármikor megtehetik a közös képviselőn keresztül. Már évek óta
gyakorlat, hogy a fűtés indítása nem
függ sem hőmérséklettől, sem dátumtól.
Egy-egy társasház esetén a közös képviselőnek kell azt írásban kérnie. Ez
vonatkozik a leállításra is. A lakók választhatnak, hogy milyen megbízást adnak részünkre. Lehetséges a külső hőmérsékleti átlaghoz kötni a fűtés indítást
illetve leállítást, de lehet kérni szakaszos
fűtést is. Az átmeneti őszi és tavaszi időszakban ez utóbbi a legtakarékosabb
megoldás.
– Fejtsük ki egy kicsit bővebben,
mit is jelent pontosan a szakaszos
fűtés?
– Ebben az időszakban nagy a hőingadozás. Bár a reggeli és az esti órák hűvösek, nappal kellemes idő van. Ilyenkor nem feltétlenül kell egész nap menni
a fűtésnek. Sokat takaríthatnak meg
azok akik például úgy rendelkeznek,
hogy a reggeli órákban 6-8-ig, este pedig 5-8-ig menjen a fűtés. Azután, ha
már hidegebbek a nappalok, akkor ezt
lehet igény szerint módosítani. Azt persze nem szabad elfelejteni, hogy a fűtés
elindításának feltétele, hogy az adott
épületen belüli teljes fűtési rendszer

kész állapotban legyen, nyitott szelepállásokkal.
– Melyek a leggyakoribb problémák a fűtésindításkor?
– Gyakran okoznak gondot a nyári
időszakban végzett szakszerűtlen felújítások. Például, ha a lakók nem megfelelő teljesítményűre cserélik ki a régi radiátorokat, vagy a csatlakozási keresztmetszet nem megfelelő (jellemzően leszűkül), esetleg a fűtőtest nem megfelelő anyagból készül. Egy épületen belül
célszerű azonos anyagból készült radiátorokat használni az elektrokorrózió elkerülése érdekében. Súlyos gondot jelent az is, ha felesleges helyre építenek
be elzárószerelvényt, ami elzárt állapotban teljesen megakadályozza a víz
áramlását. Ezek a hibák kiküszöbölhetők, ha a fogyasztók a korszerűsítés előtt
kikérik véleményünket, és betartják a
nyomtatványunkon szereplő ajánlásokat. A tanácsadás teljes egészében ingyenes.
– Sok olyan lakás van, ahol nem
megfelelően végzik el a korszerűsítést?
– Erről nincsenek adataink, ezek a
gondok a fűtés megindításakor derülnek
ki. Azt azonban tudjuk, hogy jelenleg
120 olyan lakás van, ahol szakszerűen
elvégzett korszerűsítés történt, s ahol
egyénileg szabályozható fűtést alakítottak ki.
– Az eddigi korszerűsítésekről milyen tapasztalatokat szereztek?
– Az elmúlt fűtési idény után elmondhatjuk, hogy a megtakarítás 20-25 százalék között van. Az már nehezen képzelhető el, hogy most kezdjen bárki is
hozzá a korszerűsítéshez, de érdemes
rajta elgondolkozni.

A hét kérdése

nem a testületi ülésen kellett volna felvetnie, hanem ha ilyet tapasztalt,
azonnal jeleznie kellett volna a Volán
helyi vezetőinek. Persze az lenne az
ideális, ha nem a buszvezetőtől kellene megvenni a jegyet, hanem mondjuk a város egyes pontjain lehetne jegyet venni, úgy mint a BKV járatokra,
vagy a buszon is automata adná ki a
jegyet…“
Soós K-né

A képviselő-testület legutóbbi ülésén Kovács Barnabás (MSZP) önkormányzati képviselő azt állította, hogy a volánbusz sofőrök napi
10-12 ezer forintot tesznek zsebre.
Erről kérdeztük olvasóink véleményét. Íme néhány idézet a beérkezett levelekből:
„Nekem egy dolog sántít a Kovács
Barnabás által elmondottakban: ha
én sofőr lennék, és zsebre dolgoznék,
azt biztosan nem egy önkormányzati
képviselőnek mesélném el. Azt meg
pláne nem mondanám el, hogy menynyit teszek zsebre...“
V.S.

Gémesi György polgármester, aki a
fogathajtásban is indult (Lázár Vilmos segédhajtói közreműködésével), két díjat ajánlott fel, melyeket

a legjobb egyetemi hajtó Dallos Eszter és a főzés legjobb médiacsapata, a Duna TV vehetett át.
Kép és szöveg: hk

“Én ritkán utazom busszal, és mindig
pont annyi pénzt adok a sofőrnek,
amennyibe a jegy kerül. Szerintem ők
pontosan tudják kinél lehet eltenni a
pénzt és kinek kell jegyet adni. Úgy
gondolom, az lenne a legfontosabb,
hogy az utasok ne hunyjanak szemet
az ilyen stiklik felett. Igaz, így lehet,
hogy megspórol valaki 50 vagy száz
forintot, de lehet, hogy eléri azt, hogy
megszűnik a buszjárat, vagy még drágább lesz a jegy, mert a volán meg
arra hivatkozik, hogy nincs bevétel…“
Tóth M.
„Szerintem Kovács Barnabásnak ezt

„…Külföldön láttam, hogy azokon a
járatokon, ahol a buszvezetőnél lehet
jegyet venni, kamera figyeli a vezetőt.
Gondolom, nem véletlenül vezették be
ezt a rendszert. Nálunk is meg lehetne
ezt csinálni. Aki tisztességesen végzi a
munkáját azt biztosan nem zavarná,
aki meg nem, azt így meg lehetne fogni, és azonnal kipenderíteni a cégtől…“
Jáger M.
„…A képviselőnek ez az állítása akkor állná meg a helyét, ha pontosan
megmondta volna, mikor, melyik járaton vagy járatokon tapasztalata, hogy
a sofőr zsebre teszi a pénzt. Így azt
sugallja, hogy minden buszsofőr zsebre dolgozik. Ez rendkívüli módon sérti
azokat, akik tisztességesen végzik a
munkájukat.„
Kocsis L.
A hét kérdése:
– Ön mit vár Gödöllő új rendőrkapitányától??
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IV. Állatvédelmi Nap

Óriási tömeg
(folytatás az 1. oldalról)
Elismerő oklevélben részesült Köles
Beáta, a SZIE hallgatója, aki naprólnapra segíti a gödöllői menhely munkáját, még a nyári gyakorlatát is ott
töltötte. Ugyancsak elismerő oklevelet vett át Karaszi Pál, a menhely telepvezetője, akiről mindennél többet
elárul, hogy 17 évnyi állatkórházi
munkája miatt Palidoktornak hívják
égen-földön.
A számtalan érdekes látványosság
közül megemlítjük a Fővárosi Állatkert bemutatóját, Teleki Zahorán Magdaléna ír farkaskutyáit, a Sebők István
és csapata által előadott „kutyás táncot“, a Gödöllői Kutyakiképző Iskola
attrakcióit, Horkai Zoltán vadállat-simogatóját. A rendezvényen fellépett
többek között Csepregi Éva és Dolly
is. A zsűrit ugyancsak közismert személyiségek alkották, a műsort Pártos
Csilla és Szűcs Csaba vezették
-gf-

Kerékpárral a tiszta levegőért

Kis őszi bográcsozás

Hajts az Egészségedért és Gödöllőért

Főzőverseny

Szeptember 22-én több városban, így
Gödöllőn is kerékpárral ünnepelték az
Európai Autómentes Napot, melyen
egyrészt azért pattantak biciklire az
emberek, hogy ezáltal is csökkentsék
az egyre súlyosabb méreteket öltő levegő-szennyezettséget,
másrészt,
hogy felhívják a figyelmet kerékpárutak elképesztően alacsony számára
Magyarországon. A gödöllői menet a
Testvérvárosok útjáról indult, majd

Október 6-án ismét főzőverseny helyszíne lesz a városi piac. A megmérettetésen nem csak gödöllőiek vesznek
részt, hanem más településekről is érkeznek vállalkozó szellemű hölgyek
és urak. A rendezvényen testvérvárosunk, Wageningen is képviselteti magát. A holland résztvevők hazájuk
specialitásaival ismertetik meg az érdeklődőket. A főzőverseny mellett
kézműves vásár várja látogatókat a
városi piacon, ahol Unger Balázs és
együttese gondoskodik a jó ebéd mellé járó zenéről.

Szadát érintve végül az Alsóparkban pihent meg. A helyszínen felállított Szent Erzsébet
sátorban a szervezők adományokat gyűjtöttek karitatív célokra, amit Nagy „Gizmo“ Attila és csapata biciklis ügyességi
bemutatója követett. Emellett a
Megyeri Kerékpár Szaküzlet a
résztvevők között egy biciklit is
kisorsolt.

Máltai Szeretetszolgálat Gödöllő

A szenvedélybetegség ellen
Korunk egyik legsúlyosabb és a
legtöbb szövődménnyel járó népbetegsége a kábítószer mellett
az alkoholizmus. Az alkohol
pusztító hatása visszafordíthatatlan folyamat, az alkoholfogyasztáshoz – mint legális droghoz –
mindig talál az ember alkalmat.
Van, aki unalmában, bánatában,
jókedvében vagy éppen üzleti
okok miatt iszik, azt azonban
senki sem veszi figyelembe, hogy
ez milyen fizikai és pszichikai
károsodásokat okoz. Sajnos, Magyarország igen aktívan kiveszi a
részét az alkoholfüggők táborát
erősítő „csapatból“, ezért minden alkalmat meg kell ragadni,
hogy ezt a problémát orvosolni
tudjuk. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat gödöllői csoportján belül pár hónapja alakult meg az
Alkoholista Segítő Szolgálat,
melynek vezetőjével, Fazekas
György atyával beszélgettünk.
– Hogyan jött létre a Szolgálat?
– Jómagam Budapesten dolgozom,
de jó kapcsolatokat ápolok a helyi Máltai Szeretetszolgálattal. Így, amikor felvetődött annak a lehetősége, hogy Gödöllőn is szükség lenne egy alkoholistákat támogató, segítő csoport létrehozá-

sára – a szenvedélybeteg közösségi ellátás keretében –, engem kértek fel,
hogy fogjam össze az egészet.
– Miért egy papra esett a választás?
– Nem mindig voltam pap. Korábban
én is súlyos alkoholista voltam, a rabságból pedig 2004. május 15-én szabadultam. Ekkor gyökeresen átalakítottam
az életemet, melynek egyik záróepizódja a pappá szentelésem volt. Akkor döntöttem úgy, hogy minden lehetséges módon segíteni fogom azokat az embereket, akik ugyanolyan mélyre süllyedtek,
mint annak idején én.
– Hol és mikor zajlanak ezek az
összejövetelek?
– A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
gödöllői intézményében, a Palotakert
2/a épületben gyűlünk össze minden
kedden délután. 16 órától 18 óráig bárki
jöhet hozzám beszélgetésre, 18 órától 20
óráig pedig egy zárt, önsegítő csoport
működik.
– Hogyan zajlik egy ilyen esemény?
– Hozzánk főleg alkoholisták, szabadult alkoholisták, illetve ezeknek az
embereknek a hozzátartozói járnak. A
délután folyamán laza, kötetlen jellegű
beszélgetés folyik, ahol napi problémáinkról beszélgetünk. Őszintén beszélek az alkoholhoz és önmagamhoz kapcsolódó viszonyomról, például arról,
hogy mennyire nem szerettem magam

és a külvilágot, amikor ittam. A csoportba egy új ember érkezésekor mindenki
elmondja a maga élettörténetét az alkohollal kapcsolatban. Ez a megnyílás és
őszinteség sokat segíthet abban, hogy az
alkoholbeteg érezze, nincs egyedül a
problémáival. Ezek a közös „élmények“
talán elvezetnek egyeseket oda, hogy elgondolkozzanak azon, hogy érdemes
változtatni az életükön.
– Azt azért mindenki tudja, hogy
egy függővel nem könnyű szót érteni…
– Igen, ez igaz, mi is csak azon tudunk segíteni, aki magán is akar. Akarata ellenére ide senkit sem cipelünk, nem
papolunk neki arról, hogy amit tesz, az
rossz. Aki önként jön, azon viszont legjobb tudásunk szerint próbálunk segíteni. Igyekszünk egy olyan családias,
baráti légkört kialakítani, ami nagyban
hozzájárulhat a munkánk eredményességéhez.
– Hogyan Önökkel felvenni a kapcsolatot?
– Személyesen mindenkit szeretettel
várunk a palotakerti székhelyünkre (16
és 18 óra között időpontot is lehet kérni),
telefonon pedig nálam, a 06-20/8244586-os számon lehet érdeklődni. A
MMSZ-nél a helyi 416-567-es telefonszámon és a godollo@mmszbp.hu
e-mail címen lehet jelentkezni,

A 2007. október 6-i főzőverseny étlapja
1. Wageningen (Hollandia) nemzeti
specialitás 500.- Ft
2. Gödöllő Polgári Szerveződés (Gödöllő) Emu (futómadár) 500.- Ft

3. Ifjúsági Keresztény Demokrata
Szövetség (Gödöllő) Sertéspörkölt
tarhonyával 450.- Ft
4. Almási Attila (Gödöllő) Kakaspörkölt tésztával 750.- Ft
5. Bense János (Gödöllő) Csirkemájas gödöllői ragu 600.- Ft
6. Aranyponty Halászati Zrt. (Gödöllő) Aranyponyt halászlé 500.- Ft
7. Vállaj Község Német Nemzetiségi
Önkormányzata Strudli (1 db) 100.Ft
8. Veres Miklós (Gödöllő) Csülkös
pacal burgonyával 700.- Ft
9. Nagy Zsolt-Magyar Ági (Gödöllő)
Csülökpörkölt burgonyával 650.- Ft
10. Kasza Ilona (Erdély) Töltöttkáposzta erdélyi módra 550.- Ft
11. Tamás György és a 943. cserkészcsapat (Gödöllő) Birkapörkölt
600.- Ft
12. Mazula Istvánné (Isaszeg) Csorba
leves 490.- Ft
13. Galéria Büfé (Gödöllő) Csülkös
bableves 550.- Ft Harcsapaprikás túróscsuszával 700.- Ft
Máglyarakás 350.- Ft

Wageningen – Gödöllő: 15. évforduló
Programok:

Ünnepi programmal köszönti a
testvérvárosi kapcsolat fennállásának 15. évfordulóját Wageningen és Gödöllő.
Holland testvérvárosunkból ez
alkalomból közel ötvenfős delegáció érkezik Gödöllőre.

Október 5., péntek:
Konferencia a Városi Könyvtár
és Információs Központban.
Téma: A nő szerepe a társadalomban
Civil szervezetek és művészeti együttesek találkozása
Október 6., szombat:
Wageningen bemutatkozik
Helyszín: Városi Piac
Wageningeni tánccsoport műsora
Kóstoló a holland ételkülönlegességekből

A Segítség Közalapítvány

Cukorbetegek figyelem!

pályázatot hirdet a gödöllői
rezsihátralékkal rendelkező családok támogatására. A pályá-zati
lapot a Polgármesteri Hivatal
portáján vagy a 101-es szobában
lehet igényelni.

Beadási határidő: 2007.
október 20.

2007. október 4-én
csütörtökön 18 órakor a
cukorbetegség
lábszövődményeiről lesz
vetítés és lábvizsgálat.
Helyszín: a II. sz. Rendelő
nagyterme

2007. szeptember 27.

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 máriabesnyői Lelkigyakorlatos Ház
A Salvator Nővérek Rendjét – más néven Isteni Üdvözítő Nővérek
– Therese von Wüllenweber alapította a Róma melletti Tivoliban,
1888-ban. Az egyházi elismerést egy év múlva, tivoli püspökétől
kapták meg, majd 1894-ben Rómában nyitottak rendházat. Az alapító kezdetben missziós közösséget akart létrehozni német nővérek
számára, a rend azonban hamar elterjedt más nemzetiségűek körében is. Tevékenységi köre kiszélesedett, magába foglalja az oktatásnevelés szolgálatát, plébániai és szociális munkát és a betegápolást.
Magyarországra először 1898-ban érkeztek a salvator nővérek. Eleinte egy angyalföldi lakást béreltek, ahol kézimunkára tanították a
környéken lakó gyermekeket. A XX. század első felében Budapesten két kórházat vezettek, és kórházi ápolást végeztek Nagykikindán, Pestújhelyen, Budapesten, az Uzsoki úti Irgalmas kórházban, valamint a Magdolna Kórházban. A
XX. század közepén a rend tagjainak a létszáma már
242 fő volt.
A salvator nővérek 1917-ben települtek Máriabesnyőre, ahol eleinte három parasztházat használtak
zárdaként. Főnöknőjük Máisz Prudenciana németországi születésű apáca volt. Fő feladatuk a növendékek
nevelése mellett a betegápolás volt. Általában 15-20
növendékük volt egyszerre. A három parasztház egy
idő után nagyon szűkösnek bizonyult, így a rend zárdaépítésbe kezdett, mely 1933-ra fejeződött be. Az
1933. május 15-én reggel 9-kor kezdődő ünnepség
keretén belül szentelte fel a megyéspüspök Hanauer
István a Salvator nővérek új zárdáját és kápolnáját. A zárdát Bruno Buchwieser bécsi építész tervezte, a kivitelezést
pedig Berey Lajos budapesti építész irányította, aki a Premontrei Gimnázium és Rendház építését is vezette.
A II. világháború idején, 1944 decemberében az oroszok lefoglalták a zárdát. A nővéreket a kapucinus barátok fogadták
be. Az épületben az orosz csapatok hadikórházat rendeztek
be, a sebesültek ápolását a salvator nővérek végezték. A kórházat 1945. április 10-én számolták föl. Aznap már néhány
apáca vissza is tért a zárdába, de csak április 18-ára hagyták
el véglegesen a kapucinus kolostort, és költöztek vissza saját
épületükbe. 1950-ben, a többi szerzetesrenddel együtt, a Salvator Nővérek Rendjét is feloszlatták. A zárda épületét államosították, így azt a nővéreknek el kellett azt hagyniuk. A
rendházban 1955 és 1988 között a Török Ignác Gimnázium
működött. A rend 1990-ben igényelhette vissza az épületet, és
a dombtetőn álló zárda egy része – a felújítások után –
1993-tól mostanáig a salvator nővéreknek adott otthont,
míg a másik részében a Váci Püspökség lelkigyakorlatos
házat alapított.

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

LELKIGYAKORLATOK MÁRIABESNYŐN
Szeptember 28-30. (péntek estétől vasárnap
ebédig): Varga László atya lelkigyakorlata
Október 5-7. (péntek estétől vasárnap ebédig):
nők lelkigyakorlata – vezeti: Sztrilich Ágnes SSS
Október 12-14. (péntek estétől vasárnap
ebédig): „Veled szeretnék megöregedni“ – lelkigyakorlat házaspároknak – vezeti: Gáspár István
atya
Október 26-28. (péntek estétől vasárnap
ebédig): Kemenes Gábor atya lelkigyakorlata minden korosztály számára
November 16-18. (péntek estétől vasárnap
ebédig): „Rakj rendet az életedben!“ – Életrendezés lelkigyakorlata – vezeti: Gáspár István atya
November 30. - december 2. (péntek estétől
vasárnap ebédig): „Lépjünk ki Betlehem nyüzsgéséből!“ – Adventi lelkigyakorlat – vezeti: Gáspár
István atya
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Város–Kép

Európa művészeti vérkeringésében

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk
Önöket Gödöllő város
október 6-ai
nemzeti gyásznap
alkalmából rendezendő megemlékezésére,
és az azt követő koszorúzásra.
Időpont: október 5., péntek, 16 óra
Helyszín: Török Ignác-szobor, Petőfi S. u.
Bezár az időszaki kiállítás

Erzsébet királyné mítosza
Már csak vasárnapig látható
az Erzsébet királyné mítosza
című kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban. A június elején megnyílt bemutatót eddig
több mint 23 ezer látogató tekintette meg. A kastély 11 évvel ezelőtti megnyitása óta
ez volt a legsikeresebb kiállítása az intézménynek.
Az Erzsébet királyné emlékév keretében megrendezett kiállításra külföldi és hazai
gyűjtemények különleges
műtárgyait hozták el Gödöllőre a szervezők. A királyné személyes használati eszközeit, ruháit csodálhatták meg az érdeklődők, de ízelítőt kaphattak
az őt övező mítoszt tápláló alkotásokból is.
A kiállítás egyik különlegessége az a fiókos kisszekrény, ami magántulajdonból került ideiglenesen Gödöllőre. A budai
várból származó, réz és
teknőcpáncél berakással
valamint aranyozott veretekkel díszített szekrény
felső lapja fehér carrarai
márványból van. Négy
valódi fiókja mellett a három látszólagos fiók lehajtható előlapot rejt, melyek mögött további két fiók és polcocska rejtőzik. Igazi különlegessége azonban nem míves külső
megjelenése, hanem a hátoldalába
és az egyik fiók aljába égetett leltári jelzés: egy magyar koronával dímegállták volna helyüket európai kortársaik (az impreszszionizmus
és
posztimpresszionizmus korszakából említve: Monet,
Cézanne, Sisley, Pisarro, Degas, Liebermann, Morisot, Boudin, a preraffaelitáknál pedig: Dante Gabriel Rosetti, Burne-Jones) között.
A történeti anyag mellett kortárs alkotásokból is
látható válogatás a kiállításon, megtekinthetőek a
Gödöllői Iparművészeti
Műhely, a Szolnoki Művésztelep Egyesület, a
Szentendrei Régi Művésztelep Egyesület, egy nagybányai és négy kecskeméti festő alkotásai is. A
kiállításhoz összefoglaló
katalógus is készül, amely
az EuroArt közgyűlés ide-

EuroArt vendégek Gödöllőn
A magyar művészeti élet fontos eseményének színhelye a
szentendrei MűvészetMalom,
ahol öt héten át, többek között,
Gödöllő is vendégeskedik azon
a kiállításon, ahol a magyarországi művésztelepek történeti
és kortárs anyagát mutatják be.
Az esemény különlegességét az
adja, hogy a kiállítás ideje alatt,
szeptember 28. és 30. között, itt
rendezik meg az európai Művésztelepek Szövetsége, az EuroArt konferenciáját. A tanácskozás résztvevői október 1-jén
látogatnak el Gödöllőre.
A „festők városában“ megrendezett
kiállításon mintegy 200 alkotás kap

helyet a történeti művek között, melyeket a Magyar Nemzeti Galéria, a
Szolnoki Damjanich János Múzeum,
a Hódmezővásárhelyi Tornyay János
Múzeum, a Kecskeméti Képtár, a Gödöllői Városi Múzeum, a Gödöllői
Iparművészeti Műhely, a szentendrei
Ferenczy Múzeum és több magángyűjtő bocsátott rendelkezésre.
A tárlat főként a telepek alapító
korszakából, de egy-egy alkotó erejéig későbbre is kitekintve – ízelítőt,
mustrát ad a telepeken született művekből, az 1890-es évektől a II. világháborúig terjedő időszakból.
Mintegy 70 művész munkái láthatók a MűvészetMalomban. A kiállítás
nem titkolt célja, hogy demonstrálja,
az adott korszakban a magyar festők

szített E betű, melynek tanúsága
szerint a bútordarab valószínűleg
egykor Erzsébet királyné tulajdonában volt, és amit a Kastélymúzeum szeretne megvásárolni. Mivel
azonban vételára meghaladja a
Kastélymúzeum anyagi lehetőségeit, keresik azokat a cégeket, magánszemélyeket, akik segítségükre lennének abban, hogy ez a műtárgy
közgyűjteménybe kerülhessen. A
tervek szerint a későbbiekben Er-

zsébet királyné lakosztályában, az
állandó kiállításon helyeznék el. A
kiállítás szeptember 30-án, vasárnap estig még megtekinthető a Gödöllői Királyi Kastély földszinti
termeiben.
jén jelenik meg, ebben a gödöllői
anyagot Őriné Nagy Cecília ismerteti. A közgyűlés résztvevői október
elsején várunkba is ellátogatnak. A
városi múzeumban látható, a gödöllői
szőnyegszövő műhely alkotásait bemutató kiállítás megtekintése után ellátogatnak a királyi kastélyba, majd a
GIM-házat tekintik meg.

Archív fotó a művésztelepről
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A nem átlagos ember
Ha olyan gyerekekkel találkozunk, valahol, akár tévériportban, akik az önálló életre való
képesség minden adományától meg vannak fosztva, úgy
születtek, hogy nem tanulhatják meg, amit az egészséges
gyerek szép sorban elsajátít:
feláll, járni kezd, beszélni kezd
– döbbenhetünk csak rá, hogy
gondjaink sokasága ellenére
mégiscsak a szerencse fiai, lányai vagyunk.
Láthatunk szülőket, akik kétségbeesett erőfeszítéseket tesznek, hogy
legalább valamennyit javíthassanak
gyermekük állapotán, sorsán, óriási,
erejüket meghaladó anyagi áldozatokat hoznak, s boldogan, reménykedve fogadják a legkisebb eredményeket is.
Az én kis Buddhám című könyvben egy édesanya számol be a küzdelemről, melyet Down-kórral született fia érdekében folytat. Ő még az
aránylag könnyebb helyzetben levők
közül való, Imi nem tartozik a súlyosan sérültek közé, iskolába jár, szakmát tanul, olvas, játszik, bevásárol.
Szervi betegsége nincsen, „csak“ más
az arcberendezése, mint amilyet
megszokhattunk, azonkívül jó szí-

vűbb, készségesebb, mint az átlag,
mentes minden egészséges önzéstől –
egészségestől, mert a világunkban
farkastörvények uralkodnak, a gyönge, a hiszékeny, az érdekeit érvényesíteni, sőt, még felismerni sem tudó
ember sanyarú életkörülmények közé
kerül.
Hacsak nincsenek körülötte, mellette szerető, mindig segíteni kész
családtagok. A könyv szerzője sorra
veszi mindazt, amin Imi születésétől
kezdve ő, a férje, majd később kisebb
gyereke, Bálint is átmentek. S talán
elsősorban arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy milyen értékek rejlenek Imiben és a hozzá hasonlókban.
Türelemre, megértésre, mi több, elfogadó szeretetre hívni fel a társadalmat.
Az évek során jó néhány nagyszerű, értő, segítő emberrel találkoztak,
elsősorban pedagógusokkal, Imi tanáraival. De találkoztak a lenézés, az
irtózás, a gúny megnyilvánulásaival
is.
Olvashatunk a könyvben az intézményekről, melyek szerte a világon, s
azon belül még Magyarországon felvállalják az átlagtól eltérő gyerekek,
emberek nevelését, segítését. A
Down-kórosokét, az autistákét. Mintha azt érzékeltetné, hogy növekszik

mindkét betegségben szenvedők száma, és ha így van, ha nemcsak arról
van szó, hogy az utóbbi időben jobban rájuk irányul a figyelem, míg régebben nem foglalkoztak különösebben velük, az emberben felmerül
a „miért“. A környezetszennyezés, az
élelmiszerekbe kerülő vegyi anyagok, a gyógyszerek hatásával állunk
szembe, ezek következtében egyre
több sérült csecsemő jön a világra?
Mindenesetre, nem tudtam letenni
a könyvet, Imi sorsa számomra izgalmasabbnak bizonyult bármilyen kriminél. Mi volt, mi van, mi egy – és
több – nem átlagos embertársunkkal?
(Laszlóczki Valentina: Az én kis
Buddhám)
- nád -

Környékünk vadvilága – a festő ecsetjével

A Zene Világnapja a Talamba Ütőegyüttessel

Tisztelgés a zeneirodalom nagyjai előtt Az erdő hangulatában
Seres József nem ismeretlen városunkban, hiszen már a
hatodik kiállítására
készül
Gödöllőn,
amit október ötödikétől tekinthetnek
meg az érdeklődők
a Városháza kiállítótermében. Az évek
során a természetfestő munkáival megismerkedhettek a környékbeliek is, így volt kiállítása
Fóton és Galgagyörkön csakúgy,
mint a dombvidék vadászházaiban. Képei ma már rendszeresen jelen vannak a budapesti
vásárváros FeHoVa kiállításán
és szerepelnek vadászati témájú könyvek illusztrációiként
is.

Október elsején igazi zenei
különlegességnek lehetnek
a részesei azok, akik ellátogatnak a Petőfi Sándor Művelődési Központba, a Talamba Ütőegyüttes koncertjére.
A Zene Világnapján jól ismert
komolyzenei művek mellett
könnyed, szórakoztató darabok is felcsendülnek, bemutatva az ütős hangszerek
hangzásának sokszínűségét.

Az est egyik különlegességének
ígérkezik Mussorgskij : Egy kiállítás képei című művének átirata,
amelyhez Pécsi Ildikó Jászai és
Kossuth-díjas színművész készített
összeállítást, bemutatva a mű születését.
A két részből álló koncertprogram
első részében fajsúlyos komolyzenei művek és azok átiratai csendülnek fel. Az együttes a zene ünnepén olyan zeneműveket mutat be,
amelyeket eddig általában szim-

fonikus zenekari előadásban hallhatott a közönség. Itt szólal meg a
Hommage á Kodály, amely egy a
zeneszerző műveiből készített válogatás. Az érdeklődők meghallgathatják Bizet Carmen suite-jének
ütőegyüttesre és fuvolára készített
átiratát, amelyben B. Virágh Orsolya fuvolaművész közreműködik.
Az est egyik csemegéjének számít
Mussorgskij: Egy kiállítás képei című átirata. A előadást Pécsi Ildikó
előadása teszi teljessé. A Kossuthés Jászai- díjas színművész egy
olyan fantáziát állított össze, ami a
mű születésének körülményeivel is
megismerteti a közönséget.
A második részben Nebojsa Jovan
Zivkovic: Uneven Souls című szerzeménye csendül fel elsőként.
Ebben a sajátos hangvételű drámai
műben a szerb háború emlékei
elevenednek meg.
Természetesen nem csak a komolyzene kap helyet az est programjában. A könnyedebb, szórakoztató,

tradicionális zenék a világ távoli tájaira kalauzolják el az érdeklődőket. Teszik mindezt úgy, hogy
közben a közönség megismerheti
az ütőhangszerek színes és sokrétű
világát.
-bj-

Seres József lapunknak elmondta,
hogy kisgyermek korától vonzza a
természet. Kezdetben a vadászatokon
hajtóként működött közre és sokat tanult a környék élővilágáról a tapasztalt vadászoktól. Hamar felfigyeltek
rajzkészségére is, amit autodidakta
módon fejlesztett – főként Csergezán
Pál és Muray Róbert munkássága ha-

tott rá. Szívéhez környékünk nagyvadjai állnak a legközelebb. Így kedvencei a vaddisznó és a gímszarvas no meg a róka is, ami persze nem
nagyvad. Az állatokat mindig a Gödöllői Dombság varázslatos tájainak
részeként ábrázolja; szívesen örökíti
meg a vásznon az erdei dagonyákat, a
víz tükröződését.
Mint mondta, eddig emberek nemigen jelentek
meg a képein, de változtatni kíván ezen. Annál is
inkább, mivel szívesen
festi meg a régi magyar
háziállatokat, a Hortobágy világát.
A vadászokkal egyeztetve, gyakran ül ki valamelyik környékbeli magaslesre, ahol figyeli a vadvilágot és leendő munkáihoz vázlatokat készít
az állatok jellegzetes
mozdulatairól.
Október ötödikén, a Városházán 18
órakor nyílik meg Seres József kiállítása, Az erdő hangulatában címmel.
A tárlaton az utóbbi idők megfigyelései alapján készült képeit láthatják az
érdeklődők; a kiállítást dr. Krassay
László alpolgármester nyitja meg.
D. M.

2007. szeptember 27.

Gödöllői Szolgálat 7

Ajánló

Frédéric Chopin
Zeneiskola

Folytatódik
dr. Farkas Iván zenetörténeti
előadás-sorozata
Az évadnyitó alkalomra
SZEPTEMBER 28-ÁN
pénteken 18 órától kerül sor a
zeneiskola nagytermében.
AZ ELŐADÁS CÍME:
Wagner nőalakjai II.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

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 ktg: 24.000 Ft/4 hónap. Jelentk.
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 ktg: 24.000 Ft/4 hónap.
Jelentk. 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
Tudnivalók: A tanfolyamok helye:
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány (2100 Gödöllő, Körösfői utca
15-17.). Tájékoztatás, jelentkezés,
befizetés: Sukta Józsefné, (munkanapokon: 8-15 óráig). Tel./fax:
28/419-660,
e-mail: gimhaz@invitel.hu

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI
KASTÉLY PROGRAMJAI
GÖDÖLLŐI
VÁROSI MÚZEUM

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.: 06/28-410-12,
Informacio@kiralyikastely.hu
www. kiralyikastely.hu

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 (6.)

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

www.poraz.hu

Fél éves keverék szuka

4 hónapos keverék kan

1 éves keverék szuka

1 éves keverék szuka

4 hónapos keverék kan

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.
A leghálásabb és egyben legnehezebb
feladat a virágaikkal díszítő cserjéink és
fáink bemutatása. Az előző hetekben
bemutattuk legszebb rózsa, kúszó, vörös- és tarka levelű fajtákat, így most az
igazi különlegességekkel ismerkedünk.
Olyan növényekkel, melyek biztosan
nem találhatók meg a szomszédos kertekben, vagy olyanokkal, melyeket
minden kertbe érdemes ültetni.
A díszgyümölcsfák vagy -cserjék
minden kiskertnek díszei. Számtalan
változatuk télen termésével, tavasszal

Díszbirs

Állati dolgok

A menyét, aki elhozza a menyét
Ha az éj leple alatt mészárszékké változik a kerti kifutónk, méltán kezdhetjük szidni
a menyétfélék családját, annak is néhány illusztris, vérszomjas tagját. Ilyenkor az
sem vigasztalja a gazdát, hogy
a család legtöbb tagja hazánkban védettséget élvez. Milyen
dolog az, hogy a gyilkost a törvény védi? Lássuk, kire és mire
gyanakodhatunk!
A védett kisragadozók védelmét a
természet védelméről szóló törvény
látja el. Ennek értelmében tilos a
védettnek nyilvánított állatfajok
egyedeinek zavarása, károsítása, kínHermelin

zása, elpusztítása. A jogszabály arra
is kitér, hogy a védett állatok szaporodását és életvitelét ne zavarjuk,
életterét (amelybe beletartozik a lakó-, táplálkozó-, és búvóhelye) ne
háborgassuk!
Ha mégis kapcsolatba kerülnénk
velük, akkor erre a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség engedélye szükséges. Ez a hatóság engedélyt adhat a kisragadozók befogásához, birtokban tartásához, elejtéséhez, idomításához. Még a preparált
tetemek birtoklásához is engedély
szükséges. Ha illetéktelenül birtokunkba kerül egy védett állat, azt haladéktalanul szabadon kell engednünk! Aki a jogszabályt nem tartja
be, természetkárosítás jogcímén felelősségre vonható.

Menyét

A védett kisragadozók:
Menyét (Mustela nivalis, nincs
eszmei értéke, de védett): a világ legkisebb testű emlős ragadozója. Testhossza arasznyi, tömege 0,1 kg körüli. Emberlakta helyek, tanyák, falvak,
közelében is előfordul, de igazi élőhelye a bokros, cserjés, fás, ligetes
erdőrészek.
Nyuszt (Martes martes,
eszmei értéke 10.000 Ft): a
menyétfélék családjának
tagja, testhossza 24 cm (farok nélkül), testtömege pedig 1,5 kg. Kiváló vadász,
főleg alkonyatkor portyázik. A nyesttől a sárga
torokfoltja
különbözteti
meg. Főleg erdőkben fordul elő, de egyre több
parkban is otthonra lel. Fé- Görény
lénk állat.
Hermelin (Mustela erminea,
10.000 Ft): a görény, a nyest, a nyérc
és a menyét közeli rokona, bundája
télen fehér farka végén fekete bojttal,
testtömege 0,2-0,3 kg. Késő éjjel,
hajnalban vadászik, ezért Székelyföldön hajnalicskának is nevezik.
Nyest

Nyest (Martes foina): a
nyuszttól a fehér torokfoltja különbözteti meg. Sok helyen városlakóvá vált, szívesen telepszik
meg a házak padlásán. Mindenevő: növényi és állati eredetű táplálékot egyaránt fogyaszt, étlapja
ezért rendkívül változatos. Szereti a gyümölcsöt, a szőlőt, az erdei, vadon termő almát, körtét.
A görények (Mustela putorius) előfordulnak Európa legtöbb
országában. Szürkületi állatok,
rendszerint erdőkben, szántókon,
lápokon találhatók. Folyópartokba,
vagy fák gyökere alá ásott odúkban
él. Főleg ragadozó, leginkább békákat, pockokat zsákmányol, de elkapja
a patkányokat, és a kisebb zsákmányállatokat is. A legtöbb zoológus szerint a vadászgörény az európai görénytől származik, illetve az erdei
görény és a mezei görény keveréke.

gyönyörű, dús virágaival és ősszel színes lombszínével teszi változatossá
ágyásainkat. A nyári lomszínükkel is díszítő gyümölcsfák közül a vérszilvát
minden kertbarát ismeri, de érdemes ültetni a fehér virágú, ezüstös fűzlevelű
körtikét, a borvörös virágú, vörös levelű
Royalty- vagy a sötétrózsaszín virágú
vörös levelű Royal Burgundy díszalmát
is. A díszgyümölcsök között a legszebb
virágokkal az őszibarackok, a mandulák és a cseresznyék ékeskednek. Az
őszibarackok és a mandulák sötét virágai már messziről vonzzák a tekintetet,
míg a cseresznyék rózsaszín, tömvetelt
virágai csoportosan, dúsan nyílnak. A
díszgyümölcsök változatos formájukkal is lendületet hoznak kertünkbe. Választhatunk talajig csüngő ágút, vagy
oszlopos fát, laza ágrendszerűt, vagy
akár fordított kúp alakút is.
Azok, akik nem elégednek meg e
szépségekkel, valami különlegesebbre
vágynak, ültessenek császárfát vagy júdásfát. A kistermetű júdásfa sötétrózsaszín virágai csoportosan nyílnak, nemcsak az ágakon, hanem a törzsön is, sőt
e növény őszi lombszíne is parádés,
levelei aranysárga-narancs színben
pompáznak. Még feltűnőbb a császárfa.
Szív alakú leveleinek szélessége sokszor meghaladja a 30 centimétert is, sőt
liláskék virágai is 30 centiméteres fürtökben nyílnak a szinte még lombtalan
fán, így a felületes szemlélők a virágzó
császárfát gyakran fára felfuttatott lilaakácnak vélik.
Koratavaszi cserjevirágzásra vágyók
az aranyvessző sárga virágai mellé ültessenek koreai hólyagvesszőt, kikeleti
bangitát, díszbirset és varázsmogyorót.

Császárfa

A déli fekvést kedvelő, hazánkban ritka
koreai hólyagvessző mind habitusában,
mind virágjában hasonlít az aranyveszszőre, bár virágai fehérek, egyes nemesített fajtáké halványrózsaszínű. A kikeleti bangita enyhébb teleken már februárban illatos, rózsaszín virágokat
bont, melyek csoportosan nyílva vonzzák az ébredező méheket. Aki nem
elégszik meg a korai virágzással, hanem bizarr külsejű különlegességre vágyik, az ültessen kínai varázsmogyorót.
Az olykor már januárban is virágzó
cserje sötétsárga vagy vörös keskenyszirmú, szálas, illatos virágokkal büszkélkedik. E furcsa virágok legjobban
más koratavaszi virágzók mellett – a
varázsmogyorót szoliterként ültetve –

érvényesülnek legjobban. A mediterrán
stílust kedvelők egyik legkedveltebb
cserjéje az áprilisban tűzpiros virágokat
bontó díszbirs, mely az élénksárga Lynwood aranyvessző mellett feltűnő látványosság.
Késő tavasszal a zanótok sárga, narancs vagy rózsaszín virágai bűvölnek
el bennünket. A vesszők teljes hosz-

Csillagsom

szában, tömegesen nyíló virágaik a velük egyidőben nyíló cserjék vagy örökzöldek mellett hatásos látványt nyújtanak. Ugyanígy késő tavasszal bontanak
virágot örök kedvenceink, a kertet illatfelhővé varázsoló orgonák és jezsámenek, vagy a dús virágzású gyöngyvirágcserjék, boglárcserjék, virágloncok és
rózsaloncok és gyöngyvesszők.
Későtavaszi virágaink még el sem
nyílottak, de már megjelennek a nyáron
virágzó cserjék bimbói, így kedvenceink a rózsák, a levendulák és a nyári orgonák lassan virágba borulnak, nemesített változataik számtalan színnel és illattal kényeztetnek majd bennünket.
Ebben az átmeneti időszakban a csillagsomok virágzása üdítő látvány, a gombvirágzatot körbeölelő hatalmas fehér
vagy rózsaszínes murvalevelekkel.
Nyár végén virágzó különlegesség a
cserjés vadgesztenye. E terjedő tövű, 23 méteres cserje sok helyet kíván, de
ezért hatalmas és látványos virágai kárpótolnak. Ősz elején a rózsaloncok, a
rózsák utóvirágzása mellett kevés cserjénk virágzik, éppen ezért kedveljük a
kékszakáll liláskék, a sudárzsálya kék
vagy a szálkamenta sötétrózsaszín virá(g.m.)
gait.

Állatorvosi ügyelet
Szeptember 29-30.:
Bármi történjen is, a gazdának,
akinek hobbiállatait ragadozók pusztítják el, forr a vére. Ilyenkor jusson
eszünkbe a közhely, miszerint a boszszú nem jó tanácsadó. A menyétfélék
rengeteg rágcsálót pusztítanak el,
amik sokkal nagyobb kárt tesznek, és
betegségeket terjesztenek.
Sőt sokszor a menyétféléket
hibáztatjuk egy egy baromfi
pusztulásáért, miközben a tettes
egy patkány volt. Gondoljuk arra, hogy a ragadozók nem roszszindulatból, gyilkos szándékkal
érkeznek, csupán körülöttünk élnek, ők „ilyenek“. Próbáljuk tehát leküzdeni dühünket és energiánkat a védekezésre fordítani,
megerősíteni a kerítéseket, segítséget kérni a hatóságoktól.

dr. Szász László
Tel.: 30/991-7092
Veresegyház, Levendula u. 63.
Varázsmogyoró

Elveszett – Keressük!
Gödöllőn szeptember 15én eltűnt egy fehér és fekete foltos kistestű, rövid szőrű kutya. Panni
névre hallgat. Kérem, aki
tud róla, jelentkezzen! A
megtaláló jutalomban részesül! Telefon: 70/274-1340.

Elveszett!

Keresünk egy elveszett kutyust! Hófehér, spiccfajta, Morzsa névre hallgat. Tel.: 28/414-164,
70/502-6625.

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

Elveszett
Keressük 3 éves németjuhász szuka kutyánkat
(hosszú szőrű). Kérjük a szíves megtalálót, esetleg
aki tud tartózkodási helyéről, jelentkezzen! Tel:
20/346-6519.
Jutalom!

2007. szeptember 27.

A Gödöllői Szolgálat az eddigi
hiányt pótolva elindítja a „Jo§a
van hozzá!“ rovatát. A rovatban
megjelenő témák – nem kimerítő jelleggel – foglalkoznak
olyan jogi problémákkal, melyekkel naponta találkozhatnak az olvasók, akiknek most
lehetőségük nyílik arra, hogy
kérdéseket intézzenek szerkesztőségünkhöz, melyeket a
Gödöllő, Pf. 112, vagy a szolgalat@libori.hu címre küldhetik.
Kérdéseiket a Gödöllő, Pf. 112,
vagy a szolgalat@libori.hu címre küldhetik.

Az ajándékozás szabályai
A vagyonosodási vizsgálatok kapcsán – amikor az adóhivatal a vagyongyarapodás forrását firtatja – gyakran
hivatkoznak arra a magánszemélyek,
hogy ajándékba kapták a pénzt. Ennek oka természetesen az, hogy ajándékozás címén személyi jövedelemadó-kötelezettség nem állapítható
meg. Ez a kibúvó azonban csak akkor

elfogadható, ha hitelt érdemlően tudjuk bizonyítani, hogy az ajándékozás
létrejött. Milyen lehetőségeink vannak erre?
Az ajándékozásról egy esetben kötelező okirat kiállítása – ha az ajándékozás az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányul. Egyéb esetekben
az írásbeliség nem kötelező – legalábbis
a polgári jog szabályai szerint.
A polgári jog szabályain kívül
azonban nem szabad elfeledkeznünk
az illetékről szóló törvényről sem,
amelynek értelmében az ajándékozás
illetékfizetési kötelezettséggel jár a
megajándékozott részéről, és ez alól
nem kivétel a pénz ajándékozása sem.
Figyelembe kell vennünk, hogy amenynyiben okirat (ajándékozási szerződés)
készül az ajándékozásról, akkor az az
ajándék értékétől függetlenül illetékkötelezettség alá esik. Okirat hiányában az ajándék értéke dönti el, hogy
kell-e fizetni illetéket vagy sem. Ez az
összeghatár most 150.000 forint. Az
illetéket minden esetben a mi bejelentésünk alapján szabja ki az adóhatóság arra jogosult szervezeti egysége,
és bejelentési kötelezettségünk kiterjed
az illetékmentes ajándékok körére is.
Közérthetően: azt vegyük figyelembe, ha kapunk ajándékba 100.000
forintot, és erről szerződés készül,
azután illetéket kell fizetnünk, míg ha
szerződés nélkül kapjuk ugyanezt az
összeget, nem lesz illetékköteles.

Mindkét esetben be kell azonban jelentenünk – egy erre a célra rendszeresített nyomtatványon – magát az
ajándékozásnak a tényét. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a
családon belüli ajándékozás sem illetékmentes, ott is érvényesek az előbb
említettek. Különbség csak az illeték
mértékében van, attól függően, hogy
milyen kapcsolatban állunk az ajándékozóval. Talán hihetetlennek tűnik,
de még a nászajándékok is illetékfizetési kötelezettség alá esnek, nem
beszélve az esküvőn „összetáncolt“
pénzről, amennyiben egyedi értékük
illetve összegük a 150.000 forintot
meghaladja. Az illeték mértéke
egyébként 11-40 % között mozog attól függően, hogy milyen értéket képvisel az ajándék, illetve a már korábban említett rokoni kapcsolat foka is
befolyásolja azt. Az ajándékozási illeték alól mentességet élvez azonban
a takarékbetét ingyenes megszerzése,
tehát pénz helyett javasolt lehet magánszemélyek között ennek a juttatása.
Egy dolgot még szem előtt kell tartani: az adóhatóságnak az illeték megállapításához való joga akkor kezdődik, amikor az ajándékozásról tudomást szerez. Ha tehát egy 2000-ben
megtörtént pénzajándékozást 2007ben jelentünk be, jogszerűen kerül
megállapításra a fizetési kötelezettségünk.
dr. Boros Andrea - Balázs Zita

ÜGYELETEK

BURSA HUNGARICA – PÁLYÁZATI KIÍRÁS „A“ típus

BURSA HUNGARICA – PÁLYÁZATI KIÍRÁS „B“ típus

ORVOSI ÜGYELET

Gödöllő Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttműködve a 2008. évre ezennel
kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2007/2008. tanév II. és a 2008/2009. tanév I.
félévére vonatkozóan
A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes
idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben,
mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Akiknél a velük közös háztartásban élő személyek jövedelme alapján kiszámított egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 36.000 forintot.
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése
értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban
a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények
hallgatói, a középiskolai akkreditált iskolarendszerű
felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók doktori
(PhD) képzésben résztvevők, külföldi intézménnyel hal-lgatói jogviszonyban állók.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán írásban, a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján beszerezhető pályázati űrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2007. október 31.
A pályázat kötelező melléklete: a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
Csatolni szükséges a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi (nettó) forint
összegét igazoló okiratot.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidőn túl benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja. Döntéséről 2007. december 10-ig írásban értesíti pályázókat. A pályázó a döntés ellen
fellebbezéssel nem élhet. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a www.bursa.hu Internet címen, illetve a
Lakosságszolgálati Irodán.

Gödöllő Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttműködve a 2008. évre ezennel
kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a.) a 2007/2008 tanévben utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolások vagy
b.) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek;
és a 2008/2009. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű
(nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
Akiknél a velük egy háztartásban élő személyek jövedelme alapján kiszámított egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 36.000 forintot.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2008-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2008/2009.
tanévben ténylegesen megkezdik. A pályázó a felvételi
értesítő másolatának megküldésével ezt majd köteles
bejelenteni 2008. szeptember 1-ig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságára.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2007. október 31.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán írásban, a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján beszerezhető pályázati űrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
Csatolni szükséges a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi (nettó) forint
összegét igazoló okiratot.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidőn túl benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja. Döntéséről 2007. december 10-ig írásban értesíti a pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet. A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Pályázatról bővebb felvilágosítás kapható a
www.bursa.hu Internet címen, illetve a Lakosságszolgálati Irodán.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 24-okt. 1-ig: Egyetemi, Egyetem tér 1. Tel.:
28/420-243.
Október 1-8-ig: Máriabesnyői, Szabadság út 167. Tel.:
419-749.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A Gödöllői Piac Kft. (296.hrsz.Gödöllő, Szabadság
u. 3.) pályázatot hirdet a városi piaci udvaron lévő
pavilon bérleti jogának megszerzésére 2008. január
1-jétől 2008. december 31-ig.
A pályázaton piaci udvaron lévő 169. Sz. 5,32 m2 alapterületű üzlet egy éves bérleti joga szerezhető meg,
amely évente meghosszabbítható. Az üzletben élelmiszeripari termékek, zöldség-gyümölcs, virág, iparcikkek,
dísztárgyak, stb. kiskereskedelmi tevékenysége folytatható. (Más jellegű tevékenység igénye, előzetes egyeztetés alapján.)
Tervezett bérleti díj: 47 000.- Ft + áfa/hó, Kaució: 2
havi bérleti díj.
A bérlemény megtekinthető a piac nyitvatartási idejében ( 6-18 óráig, szombaton 6-13-ig) a fenti cím alatt.
Bővebb felvilágosítással Vilhelm Ferenc, a piac ügyvezetője szolgál a helyszínen, illetve a 06-30-503-0777-es
vagy a 28/ 422-019-es telefonon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. október 26.
(péntek) 10 óra.
Gödöllői Piac Kft.

MEGHÍVÓ
2007.október 17-én, 18 órára a gödöllői Művelődési
Központ Színháztermébe MORVAI KRISZTINA
és a Civil Jogász Bizottság
„A magyarok emberi méltóságáért és emberi jogaiért!“
Vendég: Ékes Ilona országgyűlési képviselő, az Emberi
jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagja
Házigazda: A Magyar Nemzeti Lobogó Társasága
A meghivó 1 fő belépésére jogosít!
A meghivók átadása kapcsán felajánlásokat gyűjtünk a
Civil Jogász Bizottság munkájának támogatására.
Javasolt összeg: 500, Ft/fő.
Tájékoztatás és meghivó igénylése: dr. Bucsy
László: 30/234-6116; Tóth Győzőné: 70/634-5680
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Mozaik

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.
Parkolóhely bérlési lehetőség a piaci mélygarázsban!
Biztonsági személlyel őrzött, kamerával felszerelt, 24
óra hozzáférhetőség, kedvező bérleti díj
Tel.: 06-30-503-0777

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Gödöllő, Dózsa György úti temető VÜSZI Kht. által üzemeltetett
városi, központi ravatalozójának használata felújítás
(előtető építés) miatt várhatóan SZEPTEMBER 13. ÉS
NOVEMBER 8. KÖZÖTT SZÜNETEL.
A városban működő temetkezési vállalkozások ebben az időszakban a Pax Temetkezési Iroda által üzemeltetett ravatalozót vehetik igénybe. Megértésüket köszönjük.
VÜSZI Kht.
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Hirdetési elérhetõségek:

70/381-76-94
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.
*Gödöllői autószalon keres szakképzett autószerelőt, jogosítvánnyal rendelkező
adminisztrátort és női értékesítőt. Tel.: 30/998-9976.
*Gödöllői gépjármű-képviselet felvételre keres tapasztalt gépjármű-értékesítőt, autóvillamossági szerelőt, autószerelőt, könyvelő-bér és TB ügyintéző. Fényképes önéletrajzokat várjuk: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 88-90., e-mail info@chevroletkatona.hu.
*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
*Gyermekfelügyeletet vállalok. Tel. 30/475-9874
*Szobafestőket felveszek Veresegyházára, munkákra. Gödöllőről gépkocsival szállítás! Jelentkezés: 20/520-2074
*Szadai étterem keres gyakorlott, önállóan dolgozni tudó SZAKÁCSOT. Tel:
28/404-692
*DIÁKMUNKÁK! Euroworld Iskolaszövetkezet, Gödöllő, Gábor Áron u. 1. (Fókusz
Üzletház emelete) Tel.: 30/9-353-241
*JÁRMŰSZERELÉSBEN jártas kollégát keresünk gödöllői munkahelyre. Tel:
(30)466-6930
*Gödöllői varroda szakképzett varrónőt keres azonnali belépésre. Tel: 20/6690020, 70/361-2179
*Diplomás óvónő gyermekfelügyeletet és/ vagy vasalást vállal. Tel: 20/3363-293
*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
*Gödöllőn, Családi Napközi keres diplomás óvónőt novemberi vagy decemberi
kezdéssel. Érd: 30/3656-901
*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.
*Gödöllő kertvárosi részében kisgyermekes anyuka gyermekfelügyeletet vállal
készségfejlesztő játékokkal. Tel: 70/329-7426
*Gödöllői totó-lottózó munkaerőt keres. Tel: 70/382-1439
*Gödöllői áruház takarítására (éjszakára) dolgozókat keresünk. Tel: 30/482-2490
*Friss nyugdíjas nő Gödöllőn vagy környékén heti néhány alkalomra lehetőleg irodai munkát keres. Tel: 20/261-7237
*Gödöllői Arzenál Áruházba számítógépes ismeretekkel rendelkező eladót a műszaki osztályra felveszünk. Jelentkezés személyesen.
*Férfi és női takarítókat keresünk állandó munkára. Jelentkezni lehet a csíkos ABCvel szembeni zöldségesben. Tel: 70/943-0862
*Gödöllői és Vác környéki munkahelyre vagyonőröket keresek 400 Ft-os órabérért.
Tel: 20/422-7470
*Önállóan dolgozni tudó villanyszerelőt felveszünk 35 éves korig Gödöllő és
környékéről. Tel: 30/500-7028
*Faipari vállalkozás munkatársakat keres gödöllői munkahelyre. Tel: 30/9449-976
*BEJÁRÓNŐT keresünk Gödöllő belvárosában heti 2 alkalomra 90 m2-es kétszintes lakás takarításához, vasaláshoz, bevásárláshoz, esetenként főzéshez. Tel:
30/975-1543
*Gödöllői Kézi Autó Mosóba munkatársat keresek. Tel: 30/9915-554
*Gödöllői munkahelyre asszisztensi és könyvelői munkára keresünk mérlegképes
könyvelőt főállásba. Pályázatokat az allas@european-office.hu címre kérjük.
*Társasházak kezelését vállalja többéves gyakorlattal szakképzett társasházkezelő. Tel: 30/2390-529
*Építőipari Kft azonnali belépéssel felvesz kőművest, komplett brigádot Gödöllő
környéki munkákra, hosszútávra. Tel: 20/3399-771
*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

2007. szeptember 27.

GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT 6.
www.lipcsey-ingatlan.hu Tel: 28-416-360
*Gödöllői sörözőbe pultost keresek. Tel: 30/9499-234, 30/9522-446
*Gödöllői étterembe fiatal, érettségizett felszolgálónőt (képesítés nélkül is)
felveszünk 30 éves korig. Tel. 20/9148-885
INGATLAN
*Gödöllőn új ikerházi lakás I. osztályú kivitelben az egyetem mögötti részen (Rónay
György utcában) eladó. 1270 nm-es telken, egyenként 123nm-es laktérrel, 4
szoba+nappali, étkező, konyha, 2 fürdőszoba, padlófűtéssel. Laktéren felül 20 nmes garázs, 18nm-es terasz. Kandalló lehetőség. Szocpol. felvehető. Iár: 29,532,9MFt. Tel.: 30/9328-578.
*Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2 lakással
sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm duplakomfort. Lakások
saját terasszal, külön közművel és 2 utcára nyíló saját bejárattal rendelkeznek.
Összeköltözőknek, üzletnek, irodának ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-392-3635
*Eladó Gödöllőn 1100m2-es telken tartalék építési területen lévő telek. Víz, villany
a telken, bekerítve, termő gyümölcsfákkal, buszmegállótól 5 percre, festői
környezetben. Iár: 5.3MFt.- Érd.: 20/325-49-46
*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
*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
*Gödöllő külterületén, a Repülőtérnél 850 nm-es telek, termő gyümölcsössel 650
ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/375-4849.
*Eladó GÖDÖLLŐN a Diófa utcában 2 telek (1500nm-1500nm) egyben faházzal, villannyal, fúrt kúttal, fiatal gyümölcsfákkal. Irányár: 9,5 M. Tel: 30/315-9047
*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: 6 M. Tel:
20/376-0717, 20/467-2754
*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.
*Gödöllőn a Csanakban új, aszfaltos utcában összközműves, gyümölcsfákkal beültetett, 714 m2-es panorámás építési telek eladó. Iár: 13,5 M. Érd: 30/465-4775
*Gödöllőn Percel Mór utcából 2 m-es átjárási szorgalmi joggal rendelkező 720 m2
panorámás belterületi telek eladó. 5,9 M. Tel: 20/4800-385
*Gödöllőn Lázár Vilmos utcában 4000 m2-es telek 34 m-es utcafronttal, kitűnő
panorámával, fúrt kúttal eladó. Teljes közmű az utcában. 34 M. Tel: 20/4800-385
*Gödöllőn Lázár Vilmos utcában 2400 m2 lakóház építési telek, utcában teljes
közmű, 17 m utcafronttal, panorámával eladó. 16,9 M. Tel: 20/4800-385
*Gödöllőn Lázár Vilmos utcában 800 m2 lakóház építési telek, teljes közművel, 17
m utcafronttal, kitűnő panorámával eladó. 13 M. Tel: 20/4800-385
*Máriabesnyőn panorámás 564 m2-es telek, megkezdett építkezéssel, tervrajzzal,
teljes közművel eladó. Tel: 28/414-838
*Eladó Gödöllőn, a Peres utcában egy 68 nm-es, 2 szobás, összkomfortos családi
ház, 490 négyszögöles telekkel. Iá.: 15 millió Ft. Tel.:30/576-9033."
*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
*SZENT ISTVÁN TÉREN I emeleti,erkélyes,klímás,riasztós,2 szobás lakás eladó!I.ár:
12,9 Mft 20-7722429
*KAZINCZY KRT-ON,I.EMELETI,KONVEKTOROS,ERKÉLYES,FELÚJÍTOTT LAKÁS
ELADÓ Iár 12,5Mft 20-7722429
*SÜRGŐSEN ELADÓ 3 ÉS FÉL SZOBÁS CSALÁDI HÁZ GÖDÖLLŐN,Kertvárosban.
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
*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

-Belterületi telek Lázár V u-ban 634 m2
közmûvesített 14,5 MFt.
-Belterületi telek 730 m2 a Hegy u-ban
közmûvesített 19,5 MFt.
-Belterületi telek 426 m2 a Csipke u-ban
közmûvek az utcában 11,2 MFt.
-Belterületi telek 2094 m2 Szadán közmûvek
az utcában 10,5 MFt.
-Galgamácsán zöldövezeti gázfûtéses tégla
62 m2-es lakás 10,9 MFt.
-János u-ban második emeleti 1,5 szobás
erkélyes lakás 12,2 MFt.
-Kertvárosban 673 m2 telken 90m2 tégla ház
konvektor cserépkályha 19,7 MFt.
-Nagyvárad u-ban 1242 m2 telken jó
állapotú 3 szobás +étkezõs családi ház, dupla
garázzsal, +1 szobás vendégházzal 31,9 MFt.
-Királytelepen 2005-ben épült újszerû nappali + 4 szobás családi ház dupla garázzsal
514 m2 telken 39 MFt.
-Fenyvesben 150 nöl telken 81 m2 családi
ház garázzsal 16,5 MFt.
-Remsey krt-on mélygarázsban gépkocsitároló 1,7 MFt.
-Kiadó Gödöllõn új nappali + 3 szobás ház
garázzsal a Kertvárosban.

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

*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
*GÖDÖLLÖN jó minőségű, új építésű ikerház, 3 szoba + nappalis eladó. iár 29
Mft GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-772-2428
*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
*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 központjában távfűtéses, kábeltévés, felújított 1,5 szobás lakás eladó
11,3 M Ft-ért. Tel: 70/701-6046
*ÁRON ALUL Gödöllőn panorámás 200 nöl-es telek, téliesíthető 2 szobás,
teraszos, könnyű szerkezetes faházzal családi okok miatt sürgősen eladó. Iá:
8,3 M. Tel: 30/9494-566
*Gödöllőn frekventált helyen 44 m2-es 1. emeleti amerikai konyhás felújított
lakás eladó. Vízórás, kábeltévés, folyosón tárolóval. Érd: 20/911-8939
*Százezreket érő hitel és befektetési tanácsadás ingyen!
www.TandHconculting.hu Tel: 415-648
*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
*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

2007. szeptember 27.
*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
*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: 70/624-7228, 30/981-0621
*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, 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.
*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
*SÜRGŐSE 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
*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
*Erzsébet királyné körúti 1 szobás lakás teljesen felújítva eladó. Iá: 9,6 M.
Tel: 20/9463-225
*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
*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
*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
*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.
*Eladó Gödöllő központjában az Ambrus közben egy 64 m2-es, 2,5 szobás, első
emeleti lakás. Iár: 13,5 M. Érd: 20/225-3710
*Gödöllőn a Kossuth utcában, téglaépületben lévő új állapotú, 54 nm-es lakás eladó
a 2.emeleten. Iár: 18,5MFt. Tel.: 20/449-5272
*Áron alul, sürgősen eladó egy 55 m2-es, parkettás, vízórás, Kossuth L. utcában
lévő lakás. Ár: 11 M. Érd: 30/2515-616, 30/5304-807
*Gödöllőn a János utcában, kétszobás, részben felújított, konvektoros, parkettás,
2. emeleti lakás tárolóval eladó. Iá: 11,6 M. Tel: 30/350-4346
*János utcában 1,5 szobás, tégla, konvektoros, felújított, azonnal költözhető lakás
eladó. 11,1 M. Érd: 30/9120-252, 30/494-8518
*Palotakerten 2 szobás 57 m2-es déli fekvésű, redőnyös, részben felújított lakás
eladó. 11,5 M. Tel: 30/488-0480
*Gödöllő zöldövezetében eladó 65 m2-es felújított lakás garázzsal. Tel: 20/3494-316
*Gödöllőn 200m2-es emeletes ház 340 nöl telken szőlővel, gyümölcsfákkal, melléképületekkel, borospincével eladó. Iá: 32 M. Uitt: terménydarálók, boroshordók,
fateknők és gyalupad eladó. Tel: 30/568-2223
*Gödöllő, királytelepen, erdőhöz közel, 400 nöl telken 137 m2-es ház, 70 m2-es
szuterénnel, nagy terasszal, tetőtér beépíthetőséggel eladó. 4,5 szoba, amerikai
konyha konyha-étkező, mellékhelyiségek, 2 külön bejárat. Kisebb ingatlant beszámítunk. Iár: 25,9 M. Tel: 70/372-2327
*JÓ VÉTEL! Gödöllő városközpontjában sürgősen eladó egy tágas 64 m2-es 2,5
szobás felújított 3. emeleti lakás. Ár: 12,4 M. Tel: 70/773-0619
*Szadán (Szada és Gödöllő határán) gyönyörű panorámás, csendes utcában építési
telek (tulajdonostól) eladó. 3 db egymás melletti, egyenként 400 nöles, külön helyrajzi számmal, közműves (gáz a telek előtt), egyben vagy külön-külön is eladó. tel.
20/536-3368
*Veresegyházi ingatlan (Csonkáson) Pesttől 20 percre eladó, 22,5 M-ért. (Kert
+lakótér 170 m2)Tel: 20/9960-491
*Palotakerten, park felőli csendes házban, 1. emeleten, egyéni mérővel ellátott,
egyedi fűtésű, 64 m2-es, 2 szobás, erkélyes lakás eladó. Igényesen felújított parkettás, járólapos, keleti fekvésű lakás, alacsony rezsivel. Tel: 30/9664-702
*Fiatal házasoknak, összeköltözőknek! Szadán eladó 94 nm-es családi ház,
igényes belső kialakítással, amerikai konyhás étkező, fa belső borítás,1+2 félszoba, szép burkolatok, beépített szekrények, fedett terasz. Iár: 16,85 M Ft
Érd: Bodó Ida 20/597-3440
*Gödöllőn Palotakerten eladó egy 44 nm-es, 1 szobás, II. emeleti lakás felújított
állapotban, beépített szekrényekkel, egyedi megoldásokkal. Iár: 9,8 M Ft. Érd:
20/597-3440
*Gödöllőn, Palotakerten, 3. emeleten 62 m2-es, 2 szobás, erkélyes lakás eladó.
Családi ház értékegyeztetéssel érdekel! Ár: 11,8 MFt. Érd: 70/519-8479
*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

Hirdetés
*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
*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.: 20/3135816, 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.: 30-284-4278. Iár: 24 M.
*GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN (Körösfői Kriesch Aladár u.) 3 szobás (110nm), kertes
(693nm) családi ház eladó. Két utcára nyitható. Iár: 34MFt. Tel.: 20/551-71-94
*Gödöllőn, kertvárosban, sorházban 140 m2-es lakás eladó. Amerikai konyha, 4
szoba, 2 fürdőszoba, nagy erkély, riasztó. Kisebb lakást beszámítunk. Iá: 29 M. Tel:
30/9440-984
*Domonyvölgyben belterületi, déli fekvésű, panorámás, 2300 nm-es megosztható
építési telek 80 nm-es felújítható házzal, pincével eladó Tel: 28/421-619
*Elcserélném Palota kerti két szobás lakásom és berekfürdői télen is lakható
üdülő házamat gödöllői kertes házra. Eladó üdülő telek a Boncsok-dűlőben.
Tel.: 30/2850-144.
*Gödöllőn 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
*Gödöllőn a Kertvárosban teljesen felújított, 100 nm alapterületű, nappali + 2
szobás családi ház 740 nm-es telekkel. Iá: 27,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn 2006-ban épült, 136 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás kétszintes ikerházfél 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 nm-es
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 a Kertváros egyik legkeresettebb utcájában 100 nm-es, 2 + fél szobás
családi ház 1000 nm-es, ősfás telekkel. Iá: 32 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn a Kertvárosban 1224 nm-es telken, 96 nm alapterületű, nappali + 3
szobás, belül teljesen felújított családi ház, egy külön bejáratú, 1 szobás lakóépülettel, pincével, 2 garázzsal. Iá: 31,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn 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 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
*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
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FELSÕSZINTÛ
INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRÛ,
DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS
RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*GÖDÖLLÕN, az Erdõszél utcában
710 nm-es közmûvesített, panorámás telek eladó. 15% -os beépíthetõség. Iá: 6,8 mFt.
*A Szent János utcában 42 nm-es, 1,5
szobás, elsõ emeleti, felújítandó,
téglaépítésû,
konvektoros, lakás
eladó. Irányár: 8,8 mFt .
*Garázs a Szent János utcában.
Irányár: 1 mFt .
*A Blahán 864 nm-es üdülõövezeti
telken újonnan épült 70 nm-es, két
szoba nappalis lakóház eladó vagy
gödöllõi lakásra cserélhetõ. Irányár:
18,5 mFt.
LAKÁSOK GÖDÖLLÕN:
*A Kossuth L. utca központi részén 54
nm-es, földszinti, 2 szobás, erkélyes,
szépen felújított lakás sürgõsen eladó.
Irodának is kiváló. Irányár: 12, 5 mFt.
*Az Erzsébet királyné körúton 63 nm-es,
negyedik emeleti, 2 szobás, erkélyes,
felújított lakás eladó. Irányár: 12 mFt

*A Kazinczy körúton 54 nm-es, 4.
emeleti, 2 szobás, konvektoros, erkélyes, felújított, lakás eladó vagy a
központban 1. vagy 2. emeleti, 2
szobás lakásra cserélhetõ. Irányár:
13 mFt.
*A Szent István téren 57 nm-es, földszinti, 2 szobás, erkélyes, részben felújított, lakás eladó vagy kiadó. Irányár:
12, 8 mFt.
* A Kossuth L. utcában 62 nm-es,
(étkezõkonyha,
nappali+háló)
3.
emeleti, erkélyes, felújított lakás eladó.
Iá: 13 mFt.
* A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás, erkélyes, 6. emeleti 2 éve
felújított lakás eladó. Iá: 12,7 mFt.
* A Palotakertben 64 nm-es, 1+2 fél
szobás, felújított, harmadik emeleti,
lakás eladó. Iá: 11,6 mFt.
*A Palotakertben 61 nm-es, déli
fekvésû kétszobás, loggiás, 2. emeleti,
felújított lakás eladó. Iá: 12,5 mFt
*A Remsey körúton 68 nm-es, nappali+2
szobás, harmadik emeleti, felújított,
erkélyes lakás eladó. Irányár: 16,8 mFt
ÚJ LAKÁSOK:
*A Máriabesnyõ Lakóparkban új
építésû
lakások
eladók
nagy
választékban:
1. Hatlakásos társasházban (most
épülõ) 51 nm-es, 2 szobás, teraszos,
földszinti lakás. Iá:16,4 mFt.
2. Hatlakásos társasházban (most
épülõ) 41 nm-es, 2 szobás, teraszos,
földszinti lakás. Iá:13,3 mFt.

*Hatlakásos társasházban (most
épülõ) 88 nm-es, 2 szoba, nappalis,
teraszos, tetõtéri lakás. Iá: 24,8 mFt.
*Társasházi lakásban földszinti, 3241 nm-ig önálló lakrészek, saját kis
kertre nyíló terasszal. Iá: 11 mFt-tól.
*Kétlakásos ikerházban, 723 nm-es
telken, kétszintes 95 nm-es, nappali+
2 szobás, étkezõs, teraszos lakás. Iá:
27 mFt.
*Kétlakásos társasházban, 669 nmes telken, 101nm-es, nappali+ 2
szobás, étkezõs, teraszos tetõtéri,
lakás. Iá: 26, 1 mFt.
*Kétlakásos társasházban, 823 nmes telken, 105 nm-es, nappali+ 3
szobás, teraszos, földszinti lakás. Iá:
34,9 mFt.
*Kétlakásos társasházban, 1092 nmes telken, 118 nm-es, nappali+ 1
szobás+2 fél szobás, teraszos,
garázsos, tetõtéri lakás. Iá: 37,5 mFt.
*Sorházban 130 nm-es, nappali +3
szobás, ebédlõs, teraszos, garázsos,
kétszintes lakás. . Iá: 34,6 mFt.
*Sorházban 115 nm-es, nappali +3
szobás, ebédlõs, teraszos, kétszintes lakás. Iá: 31 mFt.
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Hirdetés
*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 a városközpontban 2001-ben épült társasházban eladó I. emeleti, 57
nm-es, 2 szobás lakás (egyedi mérőórákkal). Iá: 15,9 mFt. Érd.: 20-919-4870
*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 860 nm-es telken eladó új építésű, 100 nm lakóterű, nappali + 3 szobás,
2 fürdőszobás tetőteres családi ház garázzsal, nagy terasszal Iá: 22,5 mFt.
(Szoc.pol felvehető). FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
*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

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

ALBÉRLET
*Gödöllőn a Kertvárosban KIADÓ 140 nm-es, új építésű, nappali + 3 szobás,
színvonalas külső és belső kialakítású kétszintes ikerház-fél garázzsal (+
mosókonyha, gardrób, konyhai gépesítés, klíma, Internet), parkosított telekkel,
díszkerttel. Érd: 06-20/9194-870
*Gödöllőn a központban KIADÓ téglaépítésű, egyedi fűtésű, 69 nm-es, 3
szobás felújított erkélyes lakás. Tel: 20/919-4870
*Kiadó Palotakerten egy 63 m2-es frissen festett lakás. Érd: 30/207-8751
*Gödöllő központjában 1 szobás összkomfortos szuterénlakás külön bejárattal új
házban okt. 15-től hosszútávra kiadó. 1 vagy max. 2 fő részére. Tel: 30/307-9922
*2 szobás 3. emeleti távfűtéses lakás bérbeadó Gödöllő, Szt. István téren.
Kaució szükséges. Tel: 28/407-122
*70 m2-es, 2006-ban felújított lakás kiadó a Kazinczy körúton +garázs (igény
szerint). Tel: 30/510-5814
*Kiadó a belvárosban igényesnek 75 m2-es földszinti lakás, irodának is. 56
m2-es 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
*Gödöllőn a János utcában 2 szobás nem régen felújított, gázkonvektoros
lakás kiadó. Ár: 60 E. Ft +rezsi. Tel: 30/2100-048
*Kossuth L. utcában 4. emeleti lakás kiadó 60 E. + rezsi + 2 havi kaució. Tel:
30/2365-989
*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
*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
*Gödöllőn a Kör utcában 3 szobás lakás 1 ill. 2 személynek kiadó. Tel:
20/266-4955
*Jó közlekedéssel szoba kiadó férfi részére. Tel: 30/555-6794
*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
*Kertvárosban, egyetemhez közel, külön bejáratú házrész kábeltévé, Internet
lehetőséggel kiadó 1-3 fő részére. Szoba, konyha, fürdő. Tel: 70/360-9407,
20/200-2725
*Gödöllő központjában 60 m2-es, klimatizált, bútorozott lakás alacsony rezsivel, parkolási lehetőséggel az udvarban kiadó. Érd: 20/334-9121
*Palotakert 10./fszt. 3. 1 szoba összkomfort, teljesen felújítva, új bútorral
szeptembertől kiadó. 50 E +kaució. Tel: 30/9446-816
*Gödöllő központjában a HÉV-től 10 percre lévő 4. emeleti 1,5 szobás 55 m2es panellakás kevés bútorral hosszútávra kiadó! 49 E /hó +3 havi kaució. Tel:
70/533-5859, gabor_szilagyi@yahoo.com
*Palotakerten 2 szobás szép lakás további 1 fő egyetemista lány részére
kiadó. Tel: 30/474-1306
*Gödöllő központjában 1,5 szobás lakás olcsón kiadó. Érd: 16 h után
30/516-9533
*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.
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*Gödöllő központjában 1,5 szobás bútorozatlan, kábeltévés, távfűtéses lakás
hosszútávra kiadó. Havi 50 E. Ft +rezsi. 1 havi kaució. Érd: 70/701-6046
*Fiatal, intelligens pár kiadó kis kertes HÁZAT KERES sürgősen Gödöllőn v.
Szadán 45 E-ért. Tel: 20/396-6418
*Gödöllő központjában 2 szobás lakásba lakótársat keresek. Tel: 30/288-3240
*Lakótársa(ka)t keresek gyógyszerész hölgy mellé 44 m2-es, bútorozott,
kábeltévés, Internetes, Gödöllő központjában lévő lakás nagyszobájába, 1 v. 2
lakó személyében. Tel: 20/824-4664
*Kiadó 3 lakásos, kertes családi házban teljesen felújított lakás igényesnek
szaunával v. anélkül. Központhoz közel, kocsibeállással. 2 havi kaució szükséges. tel: 30/606-2821
*Gödöllőn a Szőlő utcában 64 m2-es, 2 szobás, étkezős, bútorozatlan lakás
hosszútávra kiadó 55 E /hó +rezsiért. Érd: 30/605-3472
*Albérlet kiadó Gödöllőn! Földszinti, bútorozott, 2 szobás lakás, csendes
környezetben, korszerűsített fűtéssel, a városközponthoz közel. Tel: 30/506-6124
*Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
*Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy 64 nm-es, 2 szobás,
étkezős, egyedi gázfűtéses, összkomfortos lakás, garázs beállási lehetőséggel
60.000 Ft/hó + rezsiért. Érd.: 20/951-4746
*Gödöllőn 2 szobás lakás kiadó november 1.-től. 50 E + rezsi, 2 hónap kaució.
Tel: 20/439-5938 (15 h után)
*Palotakerten 1 szoba összkomfortos bútorozott lakás okttóber 1.-től kiadó.
Tel: 20/233-6193, 28/415-915
*SZADÁN a CBA-val szemben 60 m2 lakás kiadó: szoba, nappali, fürdőszoba, konyha, terasz, kocsibeálló az udvarban. Ár: 55E +rezsi + kaució. Tel: 70/325-9568
*Gödöllő központjában a Szt István téren 57 m2-es fsz-i bútorozatlan felújított
lakás azonnali beköltözéssel hosszú távra kiadó. Érd: 20/9559-088
*Gödöllőn, Fenyves-közben családi ház hosszútávra kiadó. Tel: 20/3356-742
KIADÓ
*KIADÓ új bevezetett éttermi rész Gödöllőn, Kastélyhoz közel, vagy sörözővel
együtt ELADÓ. Érd: 30/9499-234, 30/9446-522
*Garázs beállóhely kiadó Gödöllon a Szolo utcában. Érd. 06-20 - 9424 062
*Gödöllőn, belvárosban exkluzív épületben 70 m2-es ingatlan, saját, zárt
parkolóval, elsősorban irodának kiadó. Tel: 20/9443-356
*Tetőtéri üzlethelyiség kiadó a Szabadság téren, 50 m2, 80 E + rezsi.
Érd: 30/240-4075
*Gödöllő központjában a Régi Posta épülete kiadó. Tel: 20/9354-687
*Isaszegen jól működő italbolt, mellette családi házzal együtt kiadó
(eladó). Tel: 30/9120-252
*Garázs kiadó a Kör utcában okt. 04-től, 7500 Ft /hó /beállóhely.
Tel: 28/411-508
*Gödöllő központjában a könyvtárral szemben (jelenleg csokoládé
bolt) 27 m2-es üzlet, iroda helyiség kiadó. Érd: 28/410-115,
70/396-8216
*Kiadó 20 m2-es üzlet fő útvonal mellett kedvezményes áron. Tel:
20/532-7275
*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
SZOLGÁLTATÁS

*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel. 30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
*TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT: DIPLOMÁS TERMÉSZETGYÓGYÁSZ a legkorszerűbb módszerekkel -minden betegcsoportra kiterjedően- segít az Ön
egészségügyi problémáinak megoldásában. Forduljon hozzám bizalommal! Tel:
20/411-5887
*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
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*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.
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Fürdőszoba felújítás.
Fűtés felújítás. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
*KŐMŰVES munkát olcsón, garanciával vállalunk. Tel: 20/5386-187
*PEDIKŰRÖS házhoz megy Gödöllőn. Tel: 20/410-1012
*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
*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
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS belföldi, nemzetközi fuvarozás, csomagolás,
zongora-, gépszállítás, bútorszerelés, lomtalanítás, vámügyintézés. Bármit bármikor bárhová! Tel.: 30/9243-216, 28/418-203. a10trans@hotmail.com.
*Talpmasszázs, SPA méregtelenítés, Bioptron fényterápia az AmiJó
Szépségszalonban! Köztársaság u. 32. 30 % kedvezmény az első talpmasszázs
árából! Tel: 30/557-3930 Hemeláné N. Andrea.
*Gödöllő Pál-futár vállalja küldemények (levelek, csomagok) háztól házig szállítását, valamint cégeknek NAPI POSTAI SZOLGÁLTATÁST is. Tel: 30/9528228

*KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása, áthúzása. Egyedi kárpitozott - bútorok készítése, megrendelésre! Tel.: 28/486-029, 70/3848711.
*GARANCIÁVAL vállaljuk családi házak teljes körű kivitelezését, lakások
felújítását (kőműves munkák, burkolás, festés, gipszkartonozás, dryvitolás).
Ingyenes felméréssel. Hívjon bizalommal. Tel: 30/315-6483

Hirdetés

*RÉGI TETŐK JAVÍTÁSA, új tetők készítése, bádogozás, rövid határidőn belül.
Tel: 70/949-7007
*Gázkészülékek szezon előtti karbantartása, javítása, cirkók, vízmelegítők
vízkőtelenítése, készülékcsere. -5 °C alatt fűtőkészülék javítás 2 órán belül. Tel:
20/478-4285
*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.
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OKTATÁS
*STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - 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%). SZEPTEMBERBEN LEKÖTÖTT EGYÉNI ÓRÁK 200 FORINT
KEDVEZMÉNNYEL.
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 28/411639
*Taichi oktatás indul szeptembertől Gödöllőn, kezdő és haladó csoporttal.
Érd. 20/544-8021, Bálint Krisztina
*Több éves tapasztalatra támaszkodva közép és emelt szintű érettségire
való felkészítést vállalok történelemből, földrajzból és matematikából. Érd:
20/482-9558
*Középfokú nyelvvizsgára felkészítést vállal angoltanár. Tel: 20/5392030
*ANGOL oktatás egyénileg és kiscsoportban kezdőtől felsőfokig. ÜZLETI
ANGOL nyelvvizsgára felkészítés, fordítás. Októbertől kezdő csoport indul
délelőtti időpontban. Tel: 414-297, 30/9909-346
*Angoltanár tanítást, korrepetálást, nyelvvizsgára és érettségire való
felkészítést vállal egyénileg vagy kiscsoportban hétköznap 9-16 óra között
barátságos környezetben. Érd: 20/333-2426
*ANGOL ÉS KÉMIA KORREPETÁLÁS. Tel: 20/312-0985
*TOP-TAN: Középiskolásoknak: Angol és német közép- és felsőfokú
nyelvvizsgára, közép- és emelt szintű érettségire felkészítő, szintemelő,
fejlesztő tanfolyamok maximum 5 fővel. Érd: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
www.toptan.hu, info@toptan.hu, 28-423-744, 30-224-75-63.
*TOP-TAN: Felnőtteknek: Angol kezdő, újrakezdő délután, középhaladó
este, haladó reggel, közép- és felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő és beszédkészség-fejlesztő tanfolyamok. Érd: www.toptan.hu, info@toptan.hu, 28423-744, 30-224-75-63.
*TOP-TAN: Ha jól akarod kezdeni a tanévet, s nem később a rossz jegyeket
javítani, kezd el a korrepetálást matematika, fizika, kémia, német, angol,
magyar, történelem tantárgyakból. Érd: 28-423-744, 30-908-4130.
*Pedagógus 25 éves gyakorlattal alsó tagozatosok korrepetálását ill.
felkészítését vállalja, 8. oszt. gimnáziumba is. (Ha szükséges, házhoz
megyek.) Tel: 20/225-3066
*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
*Szeretettel várlak okt. 2-án (kedd) 17 órakor (a portán) a Szt. István
Egyetemen induló ASZTROLÓGIAI ISKOLÁMBA. Tel.: 06-1-2852-678 Dévai Attila
ADÁS~VÉTEL
*Sörözőben használt L-alakú nagyméretű bárpult, hűtőrésszel kompletten,
olcsón eladó. Ár megegyezés szerint. Tel: (20) 9349013
*Jó minőségű, bontott gázkonvektorok, TŰZIFA és 2 db szennyvízátemelő
szivattyú tartállyal együtt eladó. Tel. 20/933-2081
*200 l-es mélyhűtő-láda, szőnyegek, barna szekrénysor, rekamié, étkező
szekrénysor, polcok, virágtartó, 2 db festmény olcsón eladók. Tel: 418335, 70/331-6395

Hirdetés
*Két bőr ülőgarnitúra (fenyő, komód, polc, szekrény) eladó. Tel.: 70/3954664.
*Eladó 6 személyes perui nemes fából készült faragott étkező-garnitúra.
Tel: 70/508-8727
*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
*ÜZLETBERENDEZÉS ELADÓ! Ruházati boltban használt üzletberendezés:
létrás, polcos, konfekciócsöves, 2 nagy eladó pulttal, kifogástalan állapotban eladó. Tel: 20/465-1650, 28/489-975
*Eladó 3 éves meggyszínű konyhabútor mosogató tál nélkül. Alsó rész 5,7
m, felső 5 M. Ár megegyezés szerint. Tel: 20/9772-301
*Hőmérők (200, 250 °C), akváriumok, terráriumok és felújításra szoruló
régi varrógép (Singer) gyűjtőnek eladó. Tel: 20/3966-418
*Eladó hálószoba garnitúra 5 részes, kék színben. Iár: 55 E. Tel: 20/4147163
*Eladó hasábra vágott tüzifa. 1 tonna 30 E, 100 kg 4 E, 20 kg 1000 Ft.
Ömlesztett és kicsomagolt módon is lehet rendelni, házhoz szállítva. Tel:
30/9528-228
*2 db CSERÉPKÁLYHA eladó. Tel: 30/657-3048
*Eladó 1 db 2,3 kW-os 1 éves német gyártmányú áramfejlesztő 60 E, 1
db 11 kW-os 15 E. Érd: 70/628-4360
*ÉTI 25 gázkazán, vegyestüzelésű kazán olcsón eladó. Tel: 30/288-3240
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*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.
*Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál, full + bőr. Tel.:
20/363-97-10.
EGYÉB
*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.
*Vásároljon HAMISÍTATLAN magyar mézet közvetlenül a termelőtől! Akác, selyemfű méz, akác-hársméz 1050 Ft/kg + üveg. Napraforgó, repceméz
850 Ft/kg +üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó György méhészmester. Gödöllő, Lovas u. 3. Tel.:28/417-913
*Mézakció Gödöllőn! Export minőségű akácméz 850 Ft/kg, vegyes 600
Ft/kg, hárs-, selyemfű méz 700 Ft/kg áron. 3, 15 kg-os kiszerelésben
eladó. Tel.: 28/511-736.
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Sport

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Futsal NB I. – 2 mérkőzés, 2 győzelem

Rangadót nyert a Gödöllő Elhullajtott két pont
Második mérkőzését játszotta
a címvédő Megatherm-Gödöllő
az NB I-es futsal bajnokságban.
A csapat idegenben lépett parkettre és nyert rangadót a CsőMontage gárdája ellen (3-2).
A találkozó ismét jól kezdődött a Bikák számára és hamar elhúztak kettő
góllal a nyáron megerősödött Cső otthonában. Jól és szervezetten védekezett a Megatherm és veszélyes kontrákat vezettek, amiből több gólt is szerezhettek volna. Az ellenfél inkább átlövésekből volt veszélyes, de így is sikerült szépítenie, ennek ellenére ebben a játékrészben fölényben játszott
csapatunk. A második félidőben gyorsan kiegyenlített a hazai gárda, ki-

egyenlítetebb lett a játék, de egy remek szögletvariáció után ismét átvette
a vezetést Kis János együttese. Több
lehetőség is adódott mindkét oldalon,
de már az eredmény nem változott,
így ismét idegenben tudott nyerni a
gödöllői gárda.
A következő fordulóban hazai pályán fogadja ellenfelét a MegathermGFK. A találkozó szeptember 28-án
lesz, 19 órakor az egyetemi sportcsarnokban. Az ellenfél a Csömör gárdája
lesz.
Futsal NB I., 3. forduló
Cső-Montage - Megatherm-Gödöllő 2-3 (1-2)
Gólszerzők: Baranyai P., Berkes L.,
Szente T.
-lt-

Atlétika – Remek eredmények két fronton is

GEAC bajnoki címek
Szeptember 15-én a Puskás
Ferenc stadionban rendezték a
serdülő, ifjúsági és junior
országos váltó bajnokságot,
ahol a GEAC atlétái egy aranyat
és egy bronzot szereztek. A 13
éves 4x600 méteres leány
váltó több mint 150 méteres
előnnyel lettek bajnokok, és az
időeredményük alapján az
utóbbi évek legjobb korosztályos eredményét érték el.
Eredmények:
1. hely: 13 éves lány 4x600 m váltó
(Tiborcz Nikolett, Rendik Zsófia, Teleki Júlia, Zsíros Zsanett) Edzők: Gadanecz György (a képen), Benkő Ákos
3. hely: ifi fiú 4x1500 m (Kovács Gá-

bor, Győri Jonatán, Horváth Bálint,
Czindrity Attila.)
4. hely: 14-15 éves lány vágtaváltó
(az első 100, míg az utolsó 400 métert
teljesít: Kalmár Tímea, Duczon Eszter, Ferencz Adél, Komiszár Krisztina)
6. hely: 13 éves fiú 4x600 m váltó
(Asz-talos Levente, Urbán Martin,
Győri Barnabás, Ambrus Lóránd).

Serdülő egyéni Országos Bajnokság – nyolc arany, 5 ezüst,
3 bronz
Az elmúlt hétvégén Tatabányán
rendezték a Serdülő egyéni Országos
Bajnokságot, amelyen a minden szakágat felölelő Gödöllői EAC versenyzői kimagaslóan teljesítettek és összesen 14 dobogós helyet szereztek, míg
a Bocskai SE versenyzője kettő aranyat nyert. Három aranyérmével kimagaslott a mezőnyből Deák-Nagy
Marcell, aki 200 és 400 méter síkon,
valamint 300 méter gáton bizonyult
verhetetlennek.
A nagyszerű eredmények mögött
természetesen remek edzői kollektíva

áll, akiket érdemes megemlíteni:
Benkő Ákos, Gadanecz György, Fülöp Péter, Máté Alpár, Szörényi
István.
A Bocskai SE színeiben versenyző
Krizsán Xénia magsugrásban és
távolugrásban nyert aranyat.
Eredmények: (zárójelben a versenyszám és az elért eredmény látható)
1. helyezettek: Deák-Nagy Marcell
(200 m: 22,61 mp.; 400 m: 49,75 mp.;
300 gát: 38,73 mp.); Komiszár Kriszta (100 m: 12,48 mp.); Váraljai Zoltán
(gerely: 54,03 m); Reva Vanda (diszkosz: 28,83 m); Krizsán Xénia (magas: 1,58 m; távol: 5,52 m)
2. hely: Bujdosó Gábor (súly: 13,41
m); Komiszár Kriszta (200 m: 26,36
mp.); Palánkai Bea (rúd: 310 m); Pintér Tamás (rúd: 350 m);
Stabiszevszky
Áron
(rúd: 280 m)
3. hely: Ambrus Lóránd
(80 gát: 12,54 mp.); Bujdosó Gábor (diszkosz:
43,57 m); Szőke Péter
(gerely: 45,63 m)
4. hely: Teleki Julcsi
(600 m: 1,44,37 mp);
Pápai Gergő (800 m:
2,09,58 mp.); Győri Barnabás (1000 akadály:
3,12,04 mp.); Szőke Péter (diszkosz: 42,08 m)
5. hely: Ambrus Lóránd (gerely:
38,49 m); Kós Barnabás (rúd: 2,80
m); Rendik Zsófia (80 gát: 13,41 m);
Káposztás László (gerely: 47,72 m);
Váraljai Zoltán (diszkosz: 48,21 m);
Tiborcz Judit (gerely: 32,70 m); Szőke Péter (súly: 11,92 m); Teski Anna
(rúd: 1,80 m)
6. hely: Szabó Luca (80 gát: 13,86 mp.)
7. hely: Fajoyomi Christopher (magas: 162 cm); Rendik Zsófia (300 m:
45,50 mp.); Szabó Luca (gerely:
25,33 m); Horváth Cintia (gerely:
30,69 m)
8. hely: Halcsik Tamás (1000 akadály: 3,08,27 mp.)
9. hely: Zsíros Zsanett (2000 m: 7,35
mp.)
10. hely: Káposztás László (diszkosz:
38,12 m); Ferencz Adél (80 gát: 13,62
mp.)
11. hely: Szeghalmi Lili (80 gát:
14,91 mp.); Balassa György (diszkosz: 26,54 m); Duczon Eszter (100
m: 13,96 mp.)
12. hely: Tiborcz Tímea (2000 m:
-tt7,38,84 mp.)

Az elmúlt hétvégén a Gödöllői
Sport Klub Dömsödön vendégszerepelt a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. A mérkőzésen ismét döntetlent játszott a csapat (1-1), míg az
ifisták jó szokásukhoz híven
megint nyerni tudtak (10-0), ezzel továbbra is pontveszteség
nélkül vezetik a tabellát.
Nagy Dániel együttese ismét egy nyerhető mérkőzésen hullajtott el kettő pontot. Az első játékrész közepén Müller
Péter szerzett vezetést csapatunknak, de
mégsem tudott előnnyel szünetre vonulni a csapat, ugyanis egy hazai szögletet
követően, kapusunk hibáját kihasználva
egyenlített a dömsödi gárda még a félidő lefújása előtt. A második félidőben
mindkét csapat nagy hangsújt fektetett a
támadásokra, így lüktető volt a játék. Itt
is ott is adódtak lehetőségek. Tóth Gyula

javítva első félidei bakiját többször
védett bravúrosan, ennek ellenére a
GSK talán közelebb állt a győzelemhez, ami végül elmaradt, így hat fordulót követően (3 döntetlen, 3 vereség) az utolsó előtti, 15. helyen tanyázik a gárda.
Az ifisták hozták a kötelezőt és nyerni tudtak. A következő fordulóban rangadót játszanak a fiatalok, ugyanis a
szintén veretlen Dunaharaszti együttese
látogat majd Gödöllőre.
A 7. forduló programja: szeptember
30. vasárnap 16 óra (ifi: 14 óra), Gödöllői SK - Dunaharaszti (GEAC pálya).
Pest megyei I. osztály, 6. forduló
Dömsöd - Gödöllői SK 1-1 (1-1)
Gól: Müller P.
Ifi: Dömsöd - Gödöllői SK 0-10
Gólok: Tóth P. (3), Nagy R. (2), Kajzinger G. (2), Száraz Sz., Koscsó G.,
Bátori Cs.

Röplabda – Közép-európai Liga

Bravúros idénykezdet
Bajnokveréssel kezdte szereplését a
TEVA-Gödöllői RC csapata a Középeurópai Ligában. A csapat a szintén
nemzetközi porondon induló, a tavalyi magyar bajnokság sikercsapatának
számító (bajnoki és kupaelsőség)
Nyíregyházát verte gigászi csatában
3-2 arányban hazai pályán.
A Gödöllő borzasztóan kezdte a találkozót, aminek következtében szűk
egy óra alatt 2-0-s hátrányba kerültek
a Nyíregyházával szemben. Hollósy
László nem győzött időt kérni, hogy
megtörje a vendégek ledületét és természetesen saját csapata hibáit is próbálta orvosolni, ami végül eredményre vezetett. A második szettben már
voltak bíztató jelek, de igazán a harmadik szettől állt össze a csapat játéka. Sikerült egalizálni, majd a nyírségiek mérkőzés labdáját is hárítani tudták Kötél Dóráék és végül hatalmas
fegyvertényt végrehajtva nyerték meg
a tavalyi magyar bajnok és kupagyőztes elleni mérkőzést, ezzel sikeresen debütáltak a Közép-európai Ligában. A találkozó legeredményesebb
játékosa a 22 pontot termelő Vargáné
Rácz Márta volt.
Következik:
Maribor
TEVA-Gödöllői RC szeptember 29.,

18 óra
KÖZÉP-EURÓPAI LIGA, 1. FORDULÓ
TEVA-Gödöllői RC - BetonútNRK Nyíregyháza 3-2 (-16, -19, 14,
18, 14)

Felkészülési torna – Bronzérem Franciaországban
Még a bajnokság előtt, szeptember
13-17. között a franciaországi Valenciennesben szerepelt a TEVA-Gödöllői Röplabda Club felnőtt csapata egy
nyolc csapatos nemzetközi felkészülési tornán. A Gödöllő a román bajnokság ezüstérmese, a Dinamo Bukarest, valamint a német pontvadászat
bronzérmese, a Bayer Leverkusen

Vívás – XXIV. Universiadé

Kerecsényi nyolcadik
Kerecsényi Fodor Georgina és
Gémesi Tekla, a SZIE hallgatóiként, kijutottak az augusztusban megrendezett thaiföldi
Universiadéra, ahol Georgina a
8. helyezést érte el.
Augusztusban 24-ik alkalommal rendezték meg az egyetemisták és főiskolások olimpiáját Bangkokban,
Thaiföldön. A GEAC vívószakosztályából két vívónő is kijutott az eseményre: Gémesi Tekla és Kerecsényi
Fodor Georgina. Női kard számban
Kerecsényi indult egyedül a magyarok közül. A verseny első fordulójában 3 győzelemmel és 3 vereséggel
indított. A táblán emiatt már a 16-ba
jutásért erős ellenfelet kapott, az
orosz Danilova személyében, de remek vívással 15:8 arányban legyőzte
ellenfelét. A következő mérkőzésén

egy koreai vívónőt kapott ellenfélül.
Kellemetlen asszónak ígérkezett
ugyan, de a magyar vívó jól vette az
akadályt és már az első tusok alkal-

Tartalék bajnokság – 0-2-ről
mentett pontot a GSK II.
A klub második csapata 3. meccsét
játszotta le az idei tartalék bajnokságban. A csapat ezúttal hazai pályán fogadta a Sülysáp II. gárdáját és kettő gólos hátrányból sikerült pontot menteni
Petró Péter jóvoltából, aki 2 gólt lőtt.
A következő fordulóban, szeptember
30-án Hévízgyörkre látogat Legéndi
György együttese.
Megyei tartalék bajnokság, 4. forduló
GSK II. - Sülysáp II. 2-2 (0-1)
-llGól: Petró P. (2).
mögött az előkelő harmadik helyet
szerezte meg. A két négyes csoportban zajló rangos tornán tavaly is részt
vevő mieink (az előző évben 2. lett a
csapat) a román Dinamo Bukarest, a
német Bayer Leverkusen, a francia
Stella Calais, a dán Fortuna Odense, a
belga VBC Tongeren, a finn Vanajan
RC és a házigazda Hainaut Valenciennes társaságában léptek pályára és
küzdöttek meg a minél jobb helyezésért.
Hollósy László tanítványai előbb a
finn bajnok Vanajan ellen játszottak és
tudtak nyerni (2-1), majd a belga
aranyérmes Tongeren gárdáját múlták
felül a lányok hasonló arányban. A
csoport harmadik meccsén a házigazdák ugyan felülmúltak bennünket
(0-2), ennek ellenére elődöntőt játszhattunk, ahol a mezőnyből kiemelkedő román Dinamo Bukaresttől kaptunk ki (0-2). A bronzcsatában ismét a
vendéglátó Hainaut Valenciennes volt
az ellenfél, de ezúttal városunk röplabdázói örülhettek (2-0) és lettek
ezzel bronzérmesek. A torna
legjobb feladójának Gudmann Csillát vá-lasztották, míg a legszimpatikusabb csapatnak járó különdíjat is elnyerte a gárda.
A torna végeredménye: 1. Dinamo
Bukarest, 2. Bayer Leverkusen, 3.
TEVA-GRC, 4. Hainaut Valenciennes.
Kép és szöveg: -tlta a gödöllői vívónőt, aki így végül a
8. helyen zárt. Gémesi Tekla a 32
között búcsúzott a versenytől.
A magyar csapat a 20. helyen végzett az éremtáblázatban, két arannyal,
három ezüsttel és egy bronzéremmel,
amelyből a magyar vívódiákok egy
aranyat és egy ezüstöt szereztek.
Zsőzső

Ha még nem jelentkeztél, még
jelentkezhetsz!
Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club
Vívószakosztálya 9-12 éves
fiúk és lányok részére

VÍVÁSOKTATÁST tart

mával kezébe vette az irányítást és
15:9-re megverte Kim Hye-t. A négy
közé kerülésért az ugyancsak koreai,
későbbi győztes, Lee Shin megállítot-

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:

október 4.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát nyerte:
Szarka Ferencné, Alkotmány u. 20.,
Koczka Józsefné, Semmelweis u. 33.

A Városi Filmszínház előadására 2
db belépőt nyert: Molnár Lászlóné,
Iskola u. 6., Szél Ferencné, Fácán sor
23.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát nyerte:
Centner János, Öreghegy u. 6., Sarudfalvi Györgyné, Rózsa u. 2.

