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Felkészültünk rá, hogy gáz lesz...

Új év, új összegek

Változások
Fotó: Reményi Krisztián

Újra megnyíltak a csapok
Tovább rontotta a gazdasági helyzetet, és még szenynyezettebbé tette a levegőt az orosz gázszállítás leállítása. A napokon át tartó krízishelyzet városunkat sem
kerülte el. Több nagyvállalatot érintett a gázkorlátozás,
és az önkormányzat is takarékossági intézkedésekre
szólított fel az általa fenntartott intézményekben. A lakossági ellátás végig biztosított volt.
Nem ez volt az első eset, hogy Európa
gázellátása akadozott az orosz-ukrán
konfliktus miatt, azonban most fordult
elő első alkalommal, hogy Moszkva
egyszerűen minden csapot elzárt. Lapzártánk idején az Európai Unió egységes fellépésének eredményeként már
megszületett az a megállapodás, ami
alapján újra indulhat a gázszállítás Európa felé, azonban – ha semmi sem jön
közbe – a szakértők szerint legalább 3
napra van szükség ahhoz, hogy a nyomás helyreálljon a vezetékekben.
A lakosság aggodalmát fokozta,
hogy különböző információk láttak
napvilágot arról, meddig elegendőek
hazánk gáztartalékai. Ezekben a napokban sokan fordultak a Gödöllői
Távhő Kft-hez is, arról érdeklődve
kell-e aggódniuk az ellátás miatt, s milyen intézkedésekre, korlátozásokra
kell felkészülni, különösen azután,
hogy a kormány országosan életbe léptette a kettes szintű korlátozást.

Lapunk is Tóth Istvánhoz, a Gödöllői Távhő Kft. vezetőjéhez fordult, hogy áttekintsük,
mire is számíthatnak a
gödöllőiek ilyen esetben.
Mint megtudtuk, városunk gázfelhasználása
éves szinten 30-35 millió
köbméter, ebből a távhőszolgáltatás részaránya
4-5 millió köbméter,
amiből 800 ezret használnak el a közületek,
akiknek a felhasználási korlátozására a
távhőtörvénynek megfelelően helyi
szinten kell szabályozni, úgynevezett
fogyasztói korlátozási sorrendet kell
felállítani. Ennek feltételeit kormányrendelet rögzíti. Ez a korlátozás nem
terjedhet ki az egészségügyi intézményekre, illetve az önkormányzat által
külön meghatározott intézményekre.
Fontos azonban, hogy a korlátozási

sorrend összeállításánál figyelembe
kell venni a távhőszolgáltatás energiaigényét kielégítő gázszolgáltató korlátozási sorrend tervét is. Fontos tudni,
hogy a Gödöllői Távhő Kft-nek a jelenleg érvényben lévő szerződése szerint a Távhő Kft. az V., azaz az utolsó
korlátozási kategóriába tartozik. Az
esetleges korlátozás menetéről megtudtuk, hogy ha erre szükség lenne,

úgy ennek is több fokozata van. Első
lépésként a melegvíz-szolgáltatásnál
vezetnének be korlátozást, majd második lépésként az általános közületi
szerződéssel rendelkező fogyasztók
esetében rendelnék el a maximum 10
százalékos
hőmérsékletcsökkentést
munkaidőben reggel 8 és délután 14
óra között.
(folytatás a 2. oldalon)

Január mindig sok változást
hoz, ezek közül főleg az árak és
a jogszabályok, és persze az
adózási szabályok nyomon követése okozza a legtöbb fejfájást a lakosságnak.
Január 1-jétől 2,9 %-kal emelkedik a
lakossági áram ára, átlagosan 5 forinttal emelkedik a postai szolgáltatások
díja, nem változik azonban a gáz ára a
közüzemi fogyasztóknak és az autópályadíjak mértéke, drágábban utazhatunk viszont a HÉV-en.
A Gödöllőn élők számára is több
szolgáltatás díj megváltozott január
elsejétől. A parkolás alapdíja bruttó
200 Ft, a Petőfi Sándor Művelődési
Központnál azonban megmarad az
első másfél órára fizetendő díj kedvezménye, azaz ennyi időre továbbra is
csak tíz forintba kerül.
A szennyvízcsatorna díja a lakosság
számára 9,26 %-kal emelkedik, köbméterenként 236 Ft + ÁFA-t kell fizetni, a közületi díj 10,72 %-kal kerül
többe, összege köbméterenként 258 Ft
plusz áfa. A szippantott szennyvíz fogadása 1003 Ft/m3 + ÁFA.
Megváltoztak a távhőszolgáltatás
díjai is. Az alapdíj – 432 Ft/légköbméter/év plusz áfa – ugynannyi mint korábban, a hődíjért azonban 3806 Ft-ot
kell fizetni.
(folytatás a 2. oldalon)
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Újra megnyíltak a csapok
(folytatás az 1. oldalról)

A lakossági ellátás biztonságáról
Tóth István úgy nyilatkozott, ennél
keményebb megszorítást csak abban
az esetben tud elképzelni, ha a Távhő
Kft. sem kapja meg a számára szükséges gázmennyiséget. Mint mondta,
számításai szerint a legszélsőségesebb esetben is hatvan napig biztosítani tudják az ellátást a távhővel fűtött
lakásokban.
*
Gémesi György polgármester hétfőn reggel összehívta a városi intézményvezetőket, hogy szakemberek
bevonásával tájékoztatást adjon a
gázellátás helyzetéről. Leszögezték,
nincs ok pánikra, de amennyiben
hosszabb ideig folytatódott volna a
gázstop, keményebb korlátozások bevezetésére lett volna szükség. Erre
szerencsére nem került sor. A helyzet
áttekintése során azonban rávilágítottak olyan kérdésekre, amik a későbbiek során, hasonló esetben segíthetik a
biztonságos működést. megállapítást
nyert az is, különösebb megtakarításra a gázfogyasztás területén nincs lehetőség. A polgármester a kialakult
helyzetben arra kérte az intézmények
vezetőit, fokozottan figyeljenek oda a
takarékoskodásra.
*
Bár országosan több oktatási intézményben tanítási szünetet rendeltek
el, városunkban zavartalanul folyt a
munka valamennyi óvodában és iskolában. Nem mondható el azonban
ugyanez a Gödöllőn lévő vállalatokról. Bár nem mindenkit érintettek a
bevezetett korlátozások, többen is,
mint például az AVON, a Hungaro-

SLR, akik a harmadik kategóriába
tartoznak, előkészültek arra az esetre,
ha a korlátozást erre a szintre is kiterjesztik. Szerencsére azonban erre
nem került sor.
Leállt azonban a munka a HM Currus Zrt-nél, ami a II. kategóriába tar-

tozik óránkénti 1300 köbméteres fogyasztással. A korlátozás miatt a cég
egyes üzemeiben két és félnapos, másokban egynapos leállást okozott a
rendelet.
*
A földgázfogyasztás korlátozásának sorrendjét minden év szeptember
30-ig a Magyar Energia Hivatal állapítja meg, öt kategóriába sorolva a
felhasználókat.
A szabályok szerint a fogyasztóval

Új év, új összegek

Változások
(folytatás az 1. oldalról)

Többet kell fizetni azoknak is,
akik HÉV-vel közlekednek. Egy
vonaljegy 290 forintba kerül, a
kiegészítő menetjegyért pedig attól
függően fizetünk, hogy milyen távolságra vásároljuk: (5 km) 125 Ft,
(10 km) 200 Ft, (15 km) 250 Ft, (20
km) 300 Ft, (25 km) 375 Ft, (30
km) 450 Ft-ba kerül.
Január elsejétől 69 ezerről 71.500
forintra nő a minimálbér, és 87 ezerre
emelkedik a legalább középfokú képesítést igénylő munkakörben dolgozók garantált bérminimuma. Ez a minimálbér esetén a tavalyi 56.190 forintos nettó jövedelemmel szemben
1620 forinttal magasabb, 57.814 forintos nettó jövedelmet jelent. A munkáltatók járulékterhei is ennek megfelelően kismértékben emelkedni
fognak a minimálbér fizetése esetén.
Rosszabbul járnak azok, akiknek éves
jövedelmük eddig 1 millió 700 ezer
forint volt. Ők 18 százalékos szjakulccsal adóztak. Ha 2009-ben növekszik a jövedelmük, akkor a növekmény magasabb adózási sávhatárba
esik, és 36 százalékos kulccsal adózik.
A sávhatárok immár 3 éve nem változnak, így ha valaki béremelést kap
és azzal átlépi az évi 1 millió 700 ezer
forintos sávhatárt, akkor – mint a fenti példa is mutatja – automatikusan
magasabb kulccsal adózik. Megváltozik a kedvezmények számítása is.
Az eddigi hétféle jövedelemadó-kedvezmény érvényesítésére eddig eltérő
szabályok vonatkoztak, januártól
azonban mindegyik esetében azonos
lesz a számítási mód.
Megszűnések: Húszmillió forintos
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értékhatárig megszűnik az örökösödési illeték a házastárs, a gyermek és
a szülő esetében. A cégeknél pedig
megszűnik a béren kívüli juttatások –
például az étkezési utalvány – adómentességének eddigi 400 ezer forintos felső korlátja.
Január 1-je után a jegyző döntése
nyomán nem rendszeres szociális segélyt, hanem rendelkezésre állási támogatást kapnak azok a kérelmezők,
akiknek esélyük van arra, hogy a
munkaügyi központon keresztül állást találjanak, illetve megfelelő képzést tudnak számukra biztosítani.
Leszögezte ugyanakkor, hogy a
közüzemi fogyasztók számára január
1-jétől nem változik a gáz ára, és nem
változik az autópályadíjak mértéke
sem. A postai szolgáltatások ára átlagosan 5 forinttal emelkedik. A tervezett inflációnál kisebb mértékben, átlagosan 2,9 százalékkal emelkedik a
lakossági áram ára. Az áramár-emelkedés egy átlagos magyar háztartás
számára havi 180 forint többletkiadást jelent.
Az öt állami tulajdonú regionális
vízműnél az ivóvíz alapdíja és köbméterenként fizetendő tarifája átlagosan 9 százalékkal emelkedik, a csatornázásnál az átlagos árnövekedés
8,3 százalékos lesz.

kötött kereskedelmi szerződésben
rögzíteni kell, hogy korlátozás esetén
a fogyasztó melyik kategóriába tartozik. Az első kategóriába tartoznak
az erőművek, illetve azok az ipari,
kereskedelmi és mezőgazdasági fogyasztók, amelyeknek a gázfelhasználása meghaladja 2500 köbmétert
óránként.
A második kategóriába tartoznak
azok a fogyasztók, amelyek óránként
500 és 2500 köbméter gázt használ-

nak. Ezután jönnek az egyéb ipari és
kereskedelmi fogyasztók, a negyedikek egyes kommunális fogyasztók,
és az ötödikbe, vagyis a legutolsóba
tartoznak a háztartási fogyasztók.
(b.k.)

Lapzártánk idején ugyan már
újraindult Oroszország felől a
gázszállítás, azonban a vezetékekben még nem állt helyre a
nyomásszint.
Januártól 3,1 százalékkal nőnek a nyugdíjak. Az emelés vonatkozik a 2009. január 1.
előtt
megállapított
öregségi nyugdíjakra,
a rokkantsági nyugdíjakra, a baleseti rokkantsági nyugdíjakra,
az özvegyi és szülői
nyugdíjakra, az árvaellátásokra, a baleseti
hozzátartozói nyugdíjakra. A mezőgazdaság
szövetkezeti öregségi,
munkaképtelenségi és özvegyi járadékban, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi,
munkaképtelenségi és özvegyi járadékban valamint a baleseti járadékban részesülők ellátásai szintén 3,1
százalékkal emelkednek.
Aki saját jogú nyugdíjban és özvegyi nyugdíjban is részesül, mindkét
ellátása 3,1 százalékkal növekszik –
derült ki.
A 13. havi nyugdíj intézménye
megmarad. Ezt az Országgyűlés határozata alapján a 62. életévüket betöltött nyugdíjasok kaphatják, kivéve a
rokkantsági és a hozzátartozói ellátásban részesülőket, akiknél nincs korhatár. Az országgyűlési határozat egy
másik szigorítást is bevezetett, a 13.
havi nyugdíj összege 2009-ben nem
haladhatja meg a 80 ezer forintot. A
13. havi nyugdíjak arányos részeit
márciusban és novemberben fizetik
ki.
A korengedményes nyugdíjkorhatár intézménye korszerűsödött. Ez azt
jelenti, hogy a 62 éves nyugdíjkorhatárt megelőzően 5 évvel lehet kérni.
Meg kell azonban felelni az érintetteknek bizonyos szolgálati feltételeknek. Ez 40 év, de legalább 37 év szolgálati időt jelent.
(b.j.)

Gödöllőn senki sincs az utcán

Teltház a hajléktalanszállón
A karácsony óta tartó rendkívüli hideg idő talán azok számára okozza a legtöbb problémát, akik ilyenkor is az utcán
töltik a nappalokat és az éjszakákat. Hazánkban január elseje óta több mint negyven emberéletet követelt a tartós hideg. Szűcs Erika szociális miniszter kedden felhívást intézett az önkormányzatokhoz,
amelyben arra kéri az illetékeseket, nyújtsanak fokozottabb
figyelmet a rászorulókra.
Városunkban az idei télen senki sem
volt veszélyben, bár a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat által működtetett átmeneti szállón
és az éjjeli menedékhelyen is minden
hely betelt. Az intézmény munkatársai a melegedőt is megnyitották, és
lehetőséget biztosítanak arra, hogy ott
töltsék az éjszakát, s meleg teát kapjanak. Az átmeneti szállón jelenleg 28
főnek, az éjjeli menedékhelyen hat
főnek biztosítanak szállást.
Mint azt a Forrainé Murányi Judittól megtudtuk, jelenleg a városban
nincsenek ellátatlan, veszélynek kitett
hajléktalanok. Kérdésünkre az intézményvezető elmondta, a hideg időjárás nem jelentett többletfeladatot

munkatársainak, mivel azok folyamatosan, huszonnégy órás ügyeletben
dolgoznak.
A Tessedik Sámuel utca 4. szám
alatt taláható intézményben több személy elhelyezésére és női hajléktalanok fogadására is lehetőség nyílt.
A Hajléktalanok Átmeneti Szállója: ideiglenes elhelyezést biztosító intézmény, amely a 18. életévét betöltött, gödöllői gyökerekkel rendelkező
hajléktalan nőknek és férfiaknak áll
rendelkezésére. Az intézmény 8 férőhellyel működteti a női, és 20 férőhellyel a férfi szállót. Az ellátás a jövedelemtől függően térítésköteles.
Az ellátást igénybevevők számára
nem csak a a szállóról való továbblépéshez és a társadalomba való viszszailleszkedéshez és a munkába álláshoz nyújtanak segítséget, hanem többek között a családi kapcsolatok rendezéséhez és a hivatalos ügyintézéshez is.
Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását teszi lehetővé 2 nő és
4 férfi részére, ezt térítésmentesen vehetik igénybe a rászorulók.
(k.j.)

A nagy hidegben is dolgoznak az utakon

Folyamatos a karbantartás
Fokozott figyelmet igényel a
rendkívüli hideg időjárás a gépjárművek közlekedőktől, és
sok munkát ad a VÜSZI munkatársainak, hogy biztonságossá tegyék a közlekedést a városi utakon. Bár hóeltakarításra nincs szükség, a csúszásmentesítést folyamatosan végzik, s mindemellett javítják a
sérült útburkolatot.
A téli időszakban
november 15-től
89,5 tonna, január elseje óta pedig több mint 30
tonna sót használtak fel a gödöllői utak csúszásmentesítésére a VÜSZI
munkatársai,
akik a városi utak
mellett a belvárosi járdák és a
buszmegállók
biztonságosságáról is gondoskodnak. A só mellett
egyéb szóróanyagot, követ és homokot eddig még nem kellett felhasználni. A síkosság a legtöbb problémát a
Babati út környékén, Máriabesnyőn a
Klapka utcai részen és a Királytelepen okozza, itt fokozottan ellenőrzik
és sózzák az utakat.
A rendkívüli hideg időjárás sokat
ronthat az utak állapotán, ezért folyamatosan végzik a szükséges karbantartási, kátyúzási munkákat. Ahol
szükséges ott az úgynevezett ütőkátyúkat hidegaszfalttal javítják. Ez az
eljárás elsősorban az azonnali balesetveszély elhárítására szolgál, az
így kátyúmentesített utakon a későbbiek folyamán végzik el a végleges
javítási munkákat. Az észlelt úthibákról a lakosság a VÜSZI-nél a 28/410988-as telefonszámon tehet bejelentést, s azt a szakemberek lehetőség
szerint 24 órán belül kijavítják.

1

Gödöllőn a VÜSZI tartja karban az
utakat, a városon azonban több olyan
nagyforgalmú út halad át, ami a Magyar Közút Kht. kezelésébe tartozik,
ilyen a Dózsa György út, a Szabadság
út, a Köztársaságút, az Isaszegi út és a
Hegy utca tévétoronyhoz vezető szakasza. Ezeken az utakon a hóeltakarításról, a csúszásmentesítésről és a
burkolat javításáról is a Magyar Közút Kht-nek kell gondoskodni.

A hideg idő nem csak problémákat,
sokaknak, elsősorban a gyerekeknek
sok örömet is okoz. A közelmúlt hideg időjárásának köszönhetően már
karácsony táján tükörsímára fagyott,
s újévre már 12-15 cm vastagra hízott
a jég az Úrréti tavon. A Gödöllőn és a
környéken élők közül az elmúlt hetekben rengetegen keresték fel ezt a
Blahának télen is kedves és hangulatos színfoltját. A sok gyermek, jókora
esésekkel tarkított boldog és önfeledt
szórakozása, jutalmazza a tavat néhány éve újáélesztő civilek áldozatos
munkáját.
Bár a jég vastagsága jelenleg is 15
cm, azonban fontos figyelembe venni
a tónál elhelyezett táblát, ami mindenkinek felhívja a figyelmét, hogy
csak saját felelősségére, körültekintően lépjen a jégre!
(ny.f.)
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Irodák, műhelyek, raktárak épülnek a támogatásból

Bővülő kereskedelmi kínálat

Közel 500 milliót kap a Gödöllői Ipari Park Épül a STOP.SHOP
Eredményesen pályáztak, így újabb fejlesztés kezdődhet meg a
Gödöllői Ipari Parkban. A Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) keretén belül írták ki azt az ipari parkok, iparterületek telephely- és szolgáltatás-fejlesztésről szóló pályázatot,
amelyen a Gödöllői Ipari Park sikerrel nyerte el a 472 millió forintos uniós és állami támogatást. Ennek segítségével 2009 nyarára
felépülhet az a Szolgáltató Központ, amely komfortosabbá teszi
az ipari parkban működő cégek életét, bérelhető raktárral, irodahelyiségekkel és műhelyekkel bővíti a kínálatot. A közel félmilliárd forintos, vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel már aláírták.
Mint azt Mészáros László elnök-vezérigazgatótól megtudtuk, már a héten megkezdődnek a munkák annak
érdekében, hogy a nyáron megkezdhesse a működést az új létesítmény.
Ennek megvalósulásával bizonyos
szolgáltatásokat, személyi, tárgyi és

infrastrukturális feltételeket hatékonyabban és gazdaságosabban lehet
biztosítani az ipari parkba betelepülő
vállalatok számára, mintha azt az
egyes vállalkozók külön-külön hoznák létre saját telephelyükön.
A 472 milliós támogatáshoz 480 mil-

Dolgoznak a Damjanich iskola épületén

Bontás és építés
Nem mindennapi körülmények
között kezdődött meg a tanítás
a Damjanich János Általános
Iskola diákjainak és tanárainak
január 5-én. A téli szünet nem
pihenéssel, hanem költözéssel
telt az intézmény dolgozói számára. Ez idő alatt költöztették
ki ugyanis a felső tagozatot a
megmaradt régi épületszárnyból, hogy annak is megkezdődhessen a felújítása.

Mint azt Szűcs Józsefné igazgatótól
megtudtuk, nagy próbatétel volt, de
sikerült megoldaniuk, hogy két hét
alatt kiürítsék a régi épületet és megoldják a raktározást. A diákok elhelyezésének és a tanítás megszervezésének munkálatai már régóta zajlottak, ennek eredményeként a felső tagozatosok januártól két helyen, a Szabadság út 23-ban, a Forrás régi épületében és a Petőfi tér 8. szám alatt,
az egykori Nevelési Tanácsadóban tanulnak.
A legnagyobb problémát az órarend egyeztetése jelentette, de ezt is
megnyugtatóan sikerült megoldani. A
tanároknak ugyanis sokat kell ingázni, így nehezen érnek át egyik helyszínről a másikra. Ráadásul plusz
helyszíneket is be kellett iktatni a tanításba. Az iskola könyvtára a városi
könyvtárban kapott helyet, s itt tartják
a könyvtári órákat is. A testnevelésre

a Montágh iskolában biztosítottak helyet a hetedikes és nyolcadikos diákok számára, az ebédeltetést pedig a
Petőfi Sándor Általános Iskolában oldották meg. Az ötödikesek és a hatodikosok számára a Petőfi téri épületben alakítottak ki tornatermet, így
nekik emiatt nem kell máshová menni. Ebédelni azonban ők sem tudnak
helyben, erre a Török Ignác Gimnáziumban biztosítanak számukra lehetőséget. Sikerült megoldani a gyermekek utaztatását is. Külön busz hozza
az ötödikeseket és a hatodikosokat a
belvárosba.
Reggel 7 óra
20-kor indul a
bazilikától, a
Damjanich
iskolától pedig 7 óra 40kor, majd a
tanítás végén

12 óra 45-kor, a napköziseket pedig
15 óra 45-kor viszi vissza. A két legfelső évfolyam tanulói önállóan oldották meg a bejárást, amihez természetesen a diákok szülei is nagy segítséget nyújtanak. Szűcs Józsefné elmondta, a gyermekek, a szülők és a
pedagógusok egyaránt fegyelmezet-

lió saját erő társul, így épül fel az a
3200 négyzetméteres épület, amiben
20 négyzetméteres irodákat, 80 négyzetméteres műhelyeket, valamint
1200 négyzetméternyi raktárrészt alakítanak ki. Az épület nem inkubátorház, de rendkívül rugalmas szolgáltatásaival, kedvező bérlési lehetőségeivel kedvező feltételeket nyújt a
gödöllői és a környéken működő vállalkozásoknak.
Az épület felosztásáról is az eddigi tapasztalatok és a korábban felmerült
igények alapján született döntés. A fejlesztésre rendkívül nagy szükség volt,
az elmúlt időszakban betelepült vállalkozások miatt.
Mint megtudtuk, a 40 hektáros területen két évvel ezelőtt létesített ipari
park területének 30 százaléka már
gazdára talált.
Az eddig értékesített 27 telek közül
tizenhaton már folyik a munka, s
most újabb 29 telket alakítanak ki.
Ennek során 7,3 hektáros területet osztanak fel 1000-3000 négyzetméteres
parcellákra. Az ilyen méretű telkek
iránt már korábban is megmutatkozott a vállalkozói igény.
A folyamatban lévő beruházások
tovább növelik a Gödöllői Ipari Park
vonzerejét. Ehhez kedvező fekvése
mellett hozzájárul az is, hogy az ide
költőző vállalkozásokat teljeskörű kiépített infrastruktúra fogadja, valamint az is, hogy itt nagy teherforgalom is korlátozás nélkül lebonyolítható.
-kj-

Újabb üzletközpont gyarapítja
a kereskedelmi kínálatot városunkban. A tervek szerint májusban megnyitja kapuit a
STOP.SHOP.Gödöllő Bevásárlópark a Dózsa György úton, az
M3-as autópálya lehajtójánál.
Mintegy 9000 négyzetméteren
várják majd a vásárlókat. A
komplexumban többek között
drogéria, háztartási cikk, ruházat, cipő, műszaki termékek és
sportszaküzlet kap helyet, valamint gyógyszertár és optika
is várja a betérőket.

zás keretén belül több mint 500 millió
forintot költenek az infrastruktúra fejlesztésére, tudtuk meg Török Csaba
igazgatótól. A területhez tartozó utak
megépítése mellett szélesítik a Dózsa
György utat és új lámpás csomópontokat is alakítanak ki a biztonságos
megközelíthetőség érdekében. Az
épülethez központi fekvésű ingyenes
parkoló is tartozik majd, ahol háromszázat meghaladó gépkocsinak biztosítanak férőhelyet. Innen lesz megközelíthető valamennyi üzlet bejárata.
A vásárlók kényelmét szolgálandó, az
épület előtti járdákat üvegtetők védik

Gödöllő új bevásárlóparkjának építésén folyamatosan dolgoznak, rövidesen befejeződik a szerkezetépítés
és már megkezdődött a homlokzat kialakítása is. A 3,5 milliárdos beruhá-

majd az időjárás viszontagságaitól. Jelentős
infrastruktúra-fejlesztésüknek
köszönhetően azonban nemcsak a
STOP.SHOP. épül meg ezen a területen,
a szomszédos ingatlanokon kap helyet
az Aldi és egy McDonald’s, valamint megteremtődik egy jelentős
lakóterület-fejlesztési projekt lehetősége is. A rövidesen megvalósuló beruházás közel 200 új munkahelyet jelent a Gödöllőn és a térségben élőknek. -jk-

ten, nagy türelemmel és segítőkészen
állnak a problémák megoldásához, de
mint mondta, bárhová fordultak az elmúlt időszakban,mindenhol sok segítséget kaptak. Ez a hozzáállás tette
lehetővé, hogy karácsony idején két
hét alatt 2000 négyzetméterről 30 év
dolgait elköltöztessék. Így az épületet
a tervezettnél egy héttel előbb adhatták át a kivitelezőnek. Ez nem sike-

A Tessedik Sámuel Főiskola integrálódik

Bővül a Szent István Egyetem
A szarvasi központú Tessedik
Sámuel Főiskola 2009. január
elsejével a gödöllői székhelyű
Szent István Egyetem szervezetébe olvad és Tessedik Sámuel Egyetemi Központ néven
működik tovább. Az integrációt
az Országgyűlés december 8-i
döntése tette lehetővé, amelylyel módosította a Felsőoktatási törvényt.
rült volna, ha az iskola dolgozói és a
VÜSZI munkatársai nem dolgoznak
ilyen nagy erőkkel, mint ahogyan tették január első napjaiban, s ezért külön köszönet illeti őket.
Ahogy lezajlott a kiköltözés, a régi
épületben
már meg is
kezdődtek a
bontási munkák. Az elmúlt
hetek
rendkívül hideg időjárása
sem lassította
a
tempót.
Mint megtudtuk, a munka
fegyelmezetten és az ütemezésnek
megfelelően folyik. Az új épületeken
a zsaluzási munkákat végzik, két
épületrész már teljesen szerkezetkész,
egy pedig 50 százalékos állapotban
van. A kivitelező számolt a hideg a
téli munkavégzés nehézségeivel, így
az a végső határidőt nem befolyásolja.
-jb-

A Tessedik Sámuel Főiskola Szenátusa szeptember 8-án, a Szent István
Egyetem Szenátusa pedig szeptember
10-én kezdeményezte a két intézmény integrációját. Az átalakulással
nő az egyetem stabilitása, erősödik
tudományos potenciálja, bővül hallgatóinak és oktatóinak mobilitása és
szélesednek az intézmény oktatási
szolgáltatásai.
A Szent István Egyetemen közel 15
ezer, a Tessedik Sámuel Főiskolán
mintegy 5 ezer hallgató tanul. A két
intézményben több mint 900 oktató
dolgozik. Az átalakuló egyetemen ag-

rártudományi, gazdaságtudományi,
bölcsészettudományi, műszaki tudományi, társadalomtudományi, természettudományi, orvos- és egészségtudományi, valamint pedagógusképzési
területeken folyik majd az oktatás. Az
alapképzési rendszer felfutásával párhuzamosan a Szent István Egyetemen
már 24 szakon akkreditálták a mesterképzés indítását.
A beolvadás lehetővé teszi a mesterszakok indítását a Tessedik Sámuel Egyetemi Központban is.
Mindezek révén a
bővülő Szent István
Egyetem
szerepet
vállalhat Békés megye fejlesztésében,
ahol nagymértékű a
munkanélküliség,
magas arányú a fiatalok és a magasabban
képzettek elvándorlása, a térségi vállalkozások munkahelyteremtő, profittermelő és külső tőkevonzó képessége
pedig alacsony.
A Tessedik Sámuel Egyetemi Központ földrajzi elhelyezkedése és az átalakuló intézmények hagyományai
kiváló lehetőséget kínálnak a határon
túli magyarok és egyéb nemzetiségű
fiatalok képzésére.
A beolvadást követően a Szent István Egyetem az ország egyik legnagyobb intézményévé válik a vidékfejlesztés, az élelmiszertermelés- és biztonság, az agrárképzés- és kutatás területén.
-it-

4 Gödöllői Szolgálat

Rendőrségi hírek

Balesetek, lopások...
Figyelmetlenség miatt következett
be az az anyagi káros közlekedési
baleset, amely 2008. december 29-én
13.25 órakor történt a 3-as számú főúton Aszód és Gödöllő között. Egy
hévizgyörki férfi Suzuki típusú személygépkocsijával közlekedett a külső forgalmi sávban, amikor figyelmetlenül a belső sávba akart átmenni
és nekiütközött a szabályosan ott közlekedő, aszódi férfi által vezetett Mercedes típusú személygépkocsinak. Az
anyagi kár 140 ezer forint.
***
? Sajnos, az elmúlt időszakban
több olyan baleset is történt, melyben
az okozó járművezető alkohol fogyasz-tását követően ült a volán
mögé.
? Halálos közlekedési baleset történt szilveszter este a 20 óra körüli

időben. Egy turai fiatalember Daewo
típusú személygépkocsival közlekedett Kerepes felől Gödöllő irányába.
A 3-as számú főúton, egy jobbra ívelő
útkanyarulatban a járműve megcsúszott és lehaladt az útról jobbra, ahol
előbb egy jelzőtáblának ütközött,
majd ezt követően a földes útárokba
hajtott, ott pedig az autó a bal oldalára
borulva állt meg. A jármű vezetője a
helyszínen elszenvedett sérülésekbe

Olvasóink írták
„December 5-én, pénteken este, éppen Mikulás napján történt, hogy kis
tanítványaimmal, türelmetlenül, az
érkezni nem akaró Mikulás felkutatására indultunk. Úgy gondoltuk,
vártunk mi már eleget, most az egyszer nem fogjuk tétlenül nézni, amint
hatalmas zsákját egymaga cipeli
háztetőről-háztetőre, elébe megyünk
és tehermentesítjük amennyire erőnk
engedi.
Felszálltunk a tűzpiros „Log(sz)án”ba a négy legügyesebb csemetével,
ott volt Csorba Madalina és testvére,
Gyula (a gyerekek talán csak úgy ismerik Jancsi és Juliska), Balázs Damián (Mikulás-növendék) és Simon
Lőrinc Dániel. Mindjárt az indulás
után már ki is találtuk, miért késik a
Télapó, hisz egész nap sütött a nap, a
levegőben langyos esti fuvallat lopakodott. Ilyen időben bármi megtörténhet, elalszik a Mikulás, nem indul
a hószán, lebetegednek a rénszarvasok stb.
Csíkszeredában társultunk az ott tanuló moldvai tanulókkal, akik épp
menetiránynak tartottak. Gödöllőre
siettek, hogy a IV. Nemzeti Együvé
Tartozás Napján jelenlétükkel igazolják, mi is oda tartozunk, egy nemzet vagyunk.
Vacsorára érkeztünk meg Gödöllőre,
ahol kedves ismerősök vártak már
ránk, a gyerekek nyári pártfogói, táboroztatói, a legkedvesebb, legaranyosabb nyári Mikulások! Mert bizony, a jó gyerekeknek nyáron is sok
örömet tudnak szerezni ezek a jó emberek, akik Gödöllőn élnek, hogy
csak Saci nénit említsem, aki a főangyal köztük. Mint mindig, most is

2009. január 14.

Közélet

belehalt.
Több gépkocsi feltörés is történt az
ünnepek alatt, ezeknél minden esetben a jármű utasterében hagyott értékeket lopták el. Szilveszter délelőtt
Gödöllőn, a Petőfi téren egy Volkswagen Passat típusú személygépkocsi
bal első ajtaját nyitotta ki ismeretlen
személy és egy hölgy iratait, készpénzét lopta el. Ugyancsak 31-én este
Gödöllőn, a Kandó Kálmán utcában
egy lezárt Suzuki jobb első ablakát
törte be ismeretlen elkövető és az ülésen hagyott női táskát, a benne lévő
iratokkal, készpénzzel vitte el.
***
Január 6-án, 17.40-kor érkezett bejelentés a Gödöllői Rendőrkapitányság ügyeletére, mely szerint egy isaszegi 82 éves idős bácsi sétálni indult
a környék erdőjébe még a délelőtti
órákban, de nem érkezett haza, feltehetően eltévedt.
Az
azonnal
megindított
keresésben 7 fő
rendőr és 3 fő
polgárőr
vett
részt. Több órán
keresztül tartott
Isaszeg és Valkó
között az erdős
terület átvizsgálása, körülbelül.
12 km-t tettek
meg a rendőrök a
hóban az idős férfi nyomait követve, majd 21.30 órakor Gödöllő és
Isaszeg között megtalálták. Sérülései
nem voltak, de elmondása szerint
eltévedt az erdő-ben. Sajnos, viszonylag gyakran előfordul, hogy idős emberek séta köz-ben eltévednek, ezért a
hozzátarto-zóktól különösen nagy figyelmet igé-nyelnek.
***
? A téli időszakban a járművezetés
során nagyobb körültekintéssel kell
a Premontrei Gimnázium fogadott
be, szállást és ennivalót biztosítva.
Vasárnap reggel Máriabesnyőre
igyekeztünk szentmisét hallgatni,
majd a gödöllői művelődési központ
parkolójába vezetett utunk, ahol a
Mikulások egész hada sürgött-forgott hosszú nap, hogy még pár csomagot ide-oda beszorítsunk az autóbuszba. Délután háromkor kezdődött
a IV. Nemzeti Együvé Tartozás Napja
az Erzsébet Szálló dísztermében, a
szervezést a telt ház dicsérte. Ott volt
Mádl Dalma asszony, a Nemzeti
Együvé Tartozás Alapítvány elnöke
is. Gémesi György polgármester úr
köszöntötte az egybegyűlteket, mint
házigazda, és még sokan mások:
Zsuzsika néni, Erzsike néni, Csaba
bácsi, Jenő bácsi, Lajos Bácsi, Ili
néni, Erika, Gábor, Korniss Péter,
megannyi lészpedi jótevőnk. Ha
majd még Lészpedre látogatnak, akkor igyekszünk minden földi jóval
kényeztetni őket, hogy jót evőink is
legyenek!
A polgármester köszöntője után,
mindjárt a lészpedi gyerekek léptek
színpadra. A műsor végeztével megköszöntük Six Edit szervezőnek, Gémesi György polgármester úrnak a
vendéglátást, és nem feledkeztünk
meg Mádl Dalma elnökasszonyról
sem. Nekik egy-egy Reverinda gyerekújságot és egy-egy lészpedi „kendezőt”, szőttest adtunk át, olyanokat,
milyeneket hajdanán kaptak a „nagy
keresztapák” a „nunta” (lakodalom)
alkalmából. Nyugodt lelkiismerettel,
és ajándékokkal halmozva indultunk
még aznap este haza, hogy a Kárpátok gyűrűjén túlra vigyük mindenki
karácsonyi ajándékát. Utunkat sűrű
havazás kísérte, igazi Télapóknak
éreztük magunkat. Köszönünk szé-

megválasztani az utakon a haladási
sebességet, a követési távolságot. Az
utak nedvessége, a hó és a csapadék
miatt sajnos több olyan baleset is bekövetkezett, melyben a jármű vezetője nem az út és látási viszonyoknak
megfelelő sebességgel közlekedett.
***
A Gödöllői Rendőrkapitányság
nyomozást folytat a Btk. 316 . § (1)
bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés
I. fordulata szerint minősülő kisebb
értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt a képen
látható L. Rudolf 45 éves székesfehérvári lakos
ellen.
A férfi 2007.
őszén Gödöllőn és Veresegyházon lévő
Plus Áruház
parkolójában
szólított meg
vásárlókat,
pénzváltás címén. Amikor a sértettek elő-vették
tárcájukat, a gyanúsított hirtelen mozdulattal kikapott belőle né-hány
bankjegyet, majd elszaladt a
helyszínről.
A lefolytatott nyomozás során
megalapozott gyanú merült fel arra
vonatkozóan, hogy a cselekményeket L. Rudolf követte el, aki ellen
hasonló jellegű bűncselekmények elkövetése miatt több körözés kibocsátására került sor. A férfi jelenleg büntetés-végrehajtási intézetben tölti jogerős büntetését.
A nyomozás eddigi adatai alapján
feltételezhető, hogy a férfi több sértettől lopott, akik még nem jelentkeztek a rendőrségen.
A rendőrség kéri, hogy akit a fotón
látható személy bármilyen módon
megkárosított, azok jelentkezzenek a
Gödöllői Rendőrkapitányságon akár
személyesen, vagy hívják a 28/514655 telefonszámot, vagy a 112-es,
107-es rendőrségi hívószámok valamelyikét, illetve a szintén ingyenesen
hívható telefontanú számát a 0680/555-111.
pen mindent, mindenkinek!“
Márton Attila tanítóbácsi
és tanítványai
Tisztelt Szerkesztőség!
„Még október közepén írtam önöknek, amikor nagyon bosszantott, hogy
a Posta melletti új épület előtt az üreges beton részek tele vannak szeméttel. Akkor azt a választ kaptam az

újság hasábjain keresztül, hogy ezekbe rövidesen fákat ültetnek. Nagy
örömömre szolgált, hogy ez valóban
megtörtént, sőt, a fák mellé kisebb
bokrok is kerültek. Kicsit úgy érzem,
talán nekem is köszönhető, hogy
szebb lett a Dózsa György útnak ez a
szakasza, s ez jó érzéssel tölt el. Bízom benne, hogy a saroképület másik,
Kossuth Lajos utcai oldalán lévő,
most még csak a gazoknak helyet adó
betontartót is rendbe teszik. Ráférne
egy vakolás, megjegyzem a többire is.
Bízom benne, hogy tavasszal virágok
kerülnek erre a részre is, ami sokkal
kellemesebb látványt nyújtana! Mindenesetre bizakodom, hogy ezt is
rendbe teszik!“
Üdvözlettel: KL

100. születésnap

Január 13-án, kedden köszöntötték városunk legújabb szépkorú lakosát, a január 14-én 100. születésnapját ünneplő Dregonya Istvánt. A
Kertvárosban lakó egykori szabómesternek, aki mind a mai napig jó
egészségnek örvend, az önkormányzat nevében Gémesi György polgármester és Tamás Márta, a Népjóléti Iroda vezetője gratulált.
Érdekesség, hogy a rendszerváltozásig egy utca viselte a mostani ünnepelt bátyjának a nevét. A Dregonya József utcát ma Grassalkovich Antal
utcának hívják.

Kedves Olvasóink!
AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN NAGYON SOK PANASZ ÉRKEZETT
SZERKESZTŐSÉGÜNKBE, HOGY LAPUNK NEM JUTOTT EL AZ
OLVASÓKHOZ. MIVEL A PROBLÉMÁKAT MÁSHOGY NEM TUDTUK
ORVOSOLNI, EZÉRT JANUÁRTÓL MÁS TERJESZTŐVEL DOLGOZUNK,
LAPUNK A MAGYAR POSTA SEGÍTSÉGÉVEL JUT EL ÖNÖKHÖZ.
A Gödöllői Szolgálatot a következő lapszámtól szerda reggeltől péntek
délig juttatják el valamennyi, Gödöllő belterületén lévő ingatlanba.
A SZERDAI MEGJELENÉS MIATT A HIRDETÉSEK ÉS HIRDETMÉNYEK
LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE A MEGJELENÉST MEGELŐZŐ
HÉT PÉNTEK 12 ÓRA.
Kérjük kedves olvasóinkat, hogy amennyiben legkésőbb pénteken
nem kapják meg a lapot. Azt a lehető legrövidebb időn belül jelezzék
szerkesztőségünknek a 06-20-525-5366 –os telefonon (kedd
kivételével), vagy e-mailben: a godolloiszolgalat@gmail.com címen.

Továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, témajavaslataikat az alábbi e-mail címre:
szolgalat@libori.hu, vagy a Gödöllő, Pf. 112. címekre.
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.
A birtokháborításról a legtöbb embernek a telekszomszédok határvitája, vagyis egyfajta „tyúkper” jut az
eszébe. A birtokháborítás, illetve a
birtokvédelem azonban ennél lényegesen szélesebb területet ölel fel. A
birtokláshoz való jog a tulajdonosi jogok egyike, amely azonban önállóan
is megjelenhet, hiszen nem csak a tulajdonos lehet birtokos. A Polgári
Törvénykönyv szerint a birtokot
megszerzi, aki a dolgot magához
veszi, vagy akinek az más módon
hatal-mába kerül. Birtokos azonban az is, akitől a dolog időlegesen
más személy hatalmába került, valamint az, akinek a földjén használati jog áll fenn.
A birtok és a birtokos fogalmának
tisztázása azért fontos, mert a birtokost megilleti a birtokvédelem,
adott esetben még a dolog tulajdonosával szemben is.
A birtokost az úgynevezett tilos önhatalom esetén illeti meg birtokvédelem. A tilos önhatalom azt jelenti,
hogy a birtokost birtokától jogalap
nélkül megfosztják vagy birtoklásában zavarják. A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak a kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg.
A birtokos a birtoka ellen irányuló támadást – a birtok megvédéséhez
szükséges mértékben – önhatalommal is elháríthatja. Az elveszett bir-

tok visszaszerzése érdekében azonban önhatalmúlag csak akkor lehet
fellépni, ha más birtokvédelmi eszközök igénybevételével járó időveszteség meghiúsítaná a birtokvédelmet.
Akit birtokától megfosztanak vagy
birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől
egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését.
A jegyző az eredeti birtokállapotot
helyreállítja, és a birtoksértőt e magatartásától eltiltja. A jegyző csak akkor
utasítja el a birtokvédelmi kérelmet,
ha nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelemért folyamodott nem jogosult
a birtoklásra, illetőleg birtoklásának
megzavarását tűrni volt köteles. A
jegyző határozata ellen közigazgatási
úton jogorvoslatnak helye nincs. A
birtoklás kérdésében hozott határozatot három napon belül végre kell hajtani.
Az a fél, aki a jegyző határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a
bíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. Az
igazolás felől a bíróság dönt. A keresetlevelet akár a jegyzőnél, akár a
jegyző székhelye szerint illetékes helyi bíróságnál be lehet nyújtani. A
jegyző a keresetlevelet az ügyre vonatkozó iratokkal együtt három napon belül köteles a helyi bírósághoz
áttenni.
A birtokper másik formája, amikor
közvetlenül a bírósághoz folyamodik valaki birtokvédelemért. A birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését
ugyanis egy év eltelte után közvetlenül a bíróságtól kérheti.
A birtokos a bírósághoz fordulhat akkor is, ha az ügyben még a birtokláshoz való jogosultság is vitás (például
mindkét fél tulajdonosnak véli magát).
dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai

2009. január 14.

Természettudományi olimpia szágos

döntőbe, kémiából
egy ponttal maradt le a döntőről. Sok tanulót behívtak az
előválogatókra és a csapatba.
Nyáron kezdődtek a felkészítő foglalkozások. Szeptemberben indult
az intenzív felkészítés, amikortól minden két hétben írtak dolgozatot. Többfordulós kiválasztás alapján november
végén döntötték el, hogy a válogatott

Gödöllői érmek
Eddigi legjobb eredményét érte
el a magyar csapat a Dél-Koreában megrendezett Nemzetközi
Junior
Természettudományi
Olimpián, és ennek a magyar
csapatnak tagja volt a gödöllői
Premontrei Szent Norbert Gimnázium tanulója, Wirnhardt Bálint.
Bárdy Péter, a gimnázium igazgatója a
Pelikán rádiónak elmondta, hogy ez egy
természettudományi verseny, tehát a
biológia, fizika, kémia és a mindennek
alapját képező matematika tantárgyak
köré szerveződik. A diákolimpiára tizenhat évnél fiatalabb tanulókat válogattak össze azok közül, akik a tanulmányi versenyeken mindegyik, vagy több
tárgyból országos döntőbe jutottak. Bálint matematikából és fizikából jutott or-

keretből ki az a hat diák, aki a versenyre
utazik. Bálinttal a gimnáziumban szaktanárai foglalkoztak a felkészülésben.
Bárdy igazgató úr elmondta, hogy Bálint bár korát tekintve ugyanúgy tizenhat
éves, mint a magyar csapat többi tagja,
tanulmányi téren egy évvel fiatalabb,

Erőszakmentes Iskolák

Elismerés az Erkel iskolának
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pályázatot írt ki az iskolákban előforduló agresszió kezelésére, megelőzésére. Budapest
környéki általános iskolák közül
több mint 200 pályázat érkezett
be, ezek közül 4 került díjazásra,
2 alapítványi és 2 önkormányzati
iskola.
Az Erkel Ferenc Általános Iskola nyertes pályázóként mutathatta be „jó gyakorlatát” december 4-én megrendezett
konferencián. Az oktatáskutató és Fejlesztő Intézet elismerésben részesítette,
és 200 ezer Ft pénzjutalommal díjazta
az Erkel iskolát. A gyakorlat bemutatója
Eördögh Sára, az iskola rajztanára.
Pályázatomban és a konferencián
személyes rajz órai tapasztalataimról
számoltam be, mely a gyerekek önismeretén keresztül célozza az elfojtott traumák, félelmek, szorongások feloldását,
kifejezését. Továbbá bemutattam iskolánk nevelés terén végzett pedagógiai
munkáját, melyre nagy hangsúlyt fektetünk. Az Erkel Ferenc Általános Iskola
kiemelt figyelmet fordít az egységes nevelési elvek mentén folyó pedagógiai
munkára. Egységes magatartási szabályok megfogalmazása, szorosabbá
igyekszünk tenni a kapcsolatot ennek
érdekében a szülői közösséggel és a di-

ákönkormányzattal. Novemberben az
iskolai diákparlament ülésének témája
volt az iskolai erőszak és a magatartási
problémák kezelése. A diákok önmaguk
fogalmazták meg, hogy mi zavarja őket
a társaik viselkedésében. Vállalták,
hogy a közösség ereje segítségével próbálnak javítani a helyzeten.
A rajzórákon egy felnagyított zuzmó
formáját vetítettem a gyerekeknek, így
egy érdekes, nonfiguratív képet kaptunk. A feladatot csak annyiban instruáltam, amennyire szükséges volt: rajzold
le, amit észreveszel ezekben, a furcsa
formákban, vagy azt, ami eszedbe jut
róluk, amit neked jelentenek. Már az első néhány percben beszélgetések kezdődtek a szárnyas szarvasokról, vicsorgó sárkányokról, sokfejű, virágot evő tavilényekről.
A gyerekek rajzaiban a non-figuratív
formák segítségével felszínre kerülhetnek olyan tudat alatti megoldatlan problémák, feszültségek, melyek éppen a kimondhatatlanság feszültsége miatt válnak agresszióvá, haraggá a gyerekek viselkedésében.
A konferencián két esetet mutattam
be az Erkel Iskolából, amit a gyerekek
rajzórákon készített rajzaival tettem
szemléletesebbé, színesebbé. Több gyerek rajzában jelentkezett durva agresszió (karddal átdöfött vérző fejek, testek,

Gödöllői pilóták Abu Dhabi legnagyobb ünnepén
Az Egyesült Arab Emirátusok
alapítása 37. évfordulójának ünnepén Tardy Tamás, Gyurcsó Attila, Berkes Zsolt gödöllői siklóernyős pilóták éjszakai kötelékrepülésben és aeroshow-ban vettek részt, több tízezres tömeg
felett, a pazar műsor keretében.
Az emirátusok nemzeti zászlaját vontatták a levegőben, alacsonyan a part mentén, ahol a tribünhöz érve a műsort
aeroshow-val egészítették ki.
A levegőben egy tévés helikopter követte a köteléket és a műsort élő adásban
közvetítették a világ televíziós csatornái. „Megható és döbbenetes volt számunkra a gondolat, most minket néz az
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egész világ..? Hogy honnan jutottunk el
idáig, meg kell említenünk a kis gödöllői repülőterünket, ami Magyarország

egyik legnagyobb ejtőernyős bázisa volt
és mi, első siklóernyős pilóták is innen,
Both Lajos szárnyai alól repültünk ki.
Napjainkban a Gödöllői Repülőtér nyújt

MEGHÍVÓ
Hagyományos közgyűlésünket 2009.
január 23-án, pénteken 17 órai
kezdettel tartjuk a Premontrei Gimnáziumban
(Gödöllő, Egyetem tér 16.).
Az est vendége Popovics Béla munkácsi tanár, helytörténész, a kárpátaljai tanulmányi útjaink idegenvezetője lesz.
Estünkre egyesületünk tagjait és a tevékenységünk
iránt érdeklődőket szeretettel meghívjuk, és várjuk:
Teleki Pál Egyesület Elnöksége

mert csak kilencedik évfolyamos. Így
egy csomó olyan dolgot kellett megtanulnia, amit órán nem vettek. Bálint neve többször is elhangzott az iskolai hirdetéseken, a tanulmányi versenyeken
elért eredmények ismertetésekor, ahol
nagy örömmel megtapsolták tanárai, diáktársai. Teljesítményéért valószínűleg
igazgatói dicséretet is fog kapni. A verseny során az indulóknak több érmet is
kiosztottak. A magyar válogatottból egy
diák lett aranyérmes, négyen lettek
ezüstérmesek, és egy diák kapott bronzérmet. Bálint ezüstérmet szerzett egyéni
szereplései során. A magyar csapat öszszesítve 7. lett Korea, Tajvan, Szingapúr, Thaiföld, Oroszország és Németország után, 42 ország közül. Bárdy Péter
szerint ez azért is kiemelkedő, mert sok
szó esik a magyar oktatás nem megfelelő színvonaláról főként a PISA-felmérésekre hivatkozva. Ám a mostani Nemzetközi Junior Diákolimpián elért szép
eredményen kívül egy másik természettudományi felmérés is az ellenkezőjét
bizonyítja.
Ume Kelly
vicsorgó, véres fogú sárkányok, szörnyek, acsarkodó, harcoló lények), mely
rajzok a médiában tomboló gátlástalansággal és a kegyetlen zombi-horrort
utánzó számítógépes játékokkal is öszszefüggésbe hozhatók. Egyes gyerekek
akár napi 5-6 órát is a gép előtt töltenek
azonosulva egy általuk megformázott
fegyveres gyilkológéppel. Ebben az
esetben nem az alkotás nyújtotta kereteken belül dolgoznak érzelmeikkel, hanem teljesen személytelen módon, szinte magukat háttérbe szorítva tombolnak.
Egy ötödikes osztályban a gyerekek
elmerültek a sárkányok, furcsa lények
pikkelyeinek, fogainak kidolgozásában.
A sárkányok, szörnyek idővel saját személyiséget nyertek és felhagytak a kaszabolással, gyilkolászással is. Hétköznapi dolgokat kezdtek csinálni és megteltek színekkel. Az egyes diákoknak saját sárkánya, szörnye lett, s ezek a fantázialények a személyes kötődés kapcsán
egyre részletgazdagabbak lettek. A folyamat még most is tart, eredményei, kifutása egyelőre még nem megítélhető,
de a zombi-horror sablon rajzok visszaszorulásának örülünk.
Az árnyképes rajtechnikával azt szerettem volna elérni, hogy a gyerekeket a
felvett, át nem gondolt, utánzott viselkedésminták felől saját, konkrét érzelmeik felé fordítsam, és így saját gondolataikat, érzelmeiket tudják kifejezni,
megélni, ahelyett, hogy már felvett és
beidegződött kifejezésmód nyilvánuljon meg alkotásaikban.
Eördögh Sára, magyar-rajz szakos tanár

otthont az egyik legnagyobb hazai siklóernyős bázisnak. Pilótáink évek óta részt
vesznek hasonló bemutatókon.
A motoros siklóernyő a legkisebb „repülőgép“, elfér egy csomagtartóban.
Munka után vagy hétvégeken
ha az időjárás engedi percek
alatt összerakható, könnyedén a levegőbe emelkedhetünk vele akár a felhőkig.
Megcsodálhatjuk a világot
egy másik szemszögből, ahogyan azt a madarak látják.
Aki egyszer belekóstolt a siklóernyős repülés fantasztikus
érzésébe, az újra és újra a levegőbe vágyik, mert a repülés nem más,
mint a kiválasztottak rejtélyes világa, s
kiválasztott bármelyikünk lehet, az
egész csak rajtunk múlik.“
gs

Az egyetem Alma Mater éttermében 2008. december 6-án
megrendezésre került az immár hagyományt teremtő Martinovics úti Óvoda alapítványi bálja.
Az évről évre egyre több szülőt és vendéget megmozgató rendezvényen színvonalas műsor, tombola és meleg vacsora színesítette az estét. Ezúton szeretnénk megköszönni az óvoda
vezetőségének és dolgozóinak ezt a nagyon jó hangulatú bált,
a felajánlóknak az értékes tombola-tárgyakat, továbbá
köszönet a Talamba Ütőegyüttesnek a nagyszerű műsorért.
Külön köszönet a vállalkozó szellemű szülőknek, akik humoros
előadással (férfikánkán és hölgytánc) fergeteges hangulatot
teremtettek, mellyel megkoronázták az este hangulatát.
Szülői Közösség

„Szeresd jobban nemzetedet, mint tennmagadat!”

Wass Albertre emlékeztek
Születésének 101. évfordulóján Wass
Albert erdélyi születésű költő-íróra
emlékeztek a Petőfi Sándor Művelődési Központnál január 8-én, csütörtök délután. A megemlékezésen Klement Péter a költő személyének,

életének legfontosabb helyszíneit
elevenítette fel és ismertette az egybegyűltekkel.
Wass Albert az erdélyi magyar iroda-

lom Magyarországon csak halála
után felfedezett alakja volt. Egyik
leghíresebb könyve az Adjátok viszsza a hegyeimet! mellett a Kard és
kasza, amely több generációs családi
életrajz formájában áttekinti történelmünket 1050-től egészen a
mai korig. 1944-től Németországban, majd 1952-től haláláig az Amerikai Egyesült Államokban élt. Nicolae Ceauşescu elnökségének éveiben Romániában könyveit betiltották.
Műveit Magyarországon a
rendszerváltás óta jelentetik
meg, korábban itt szinte ismeretlen volt. A Református Líceum diákjainak műsora után a
résztvevők megkoszorúzták Wass Albert szobrát. Gödöllő városának nevében Pintér Zoltán alpolgármester helyezte el a tisztelet virágait.

„Szürkefejű öreg bácsó”
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság a
Petőfi Sándor Művelődési Központ támogatásával tudta megszervezni idei
utolsó rendezvényét december 20-án,
szombaton a Városi Múzeumban. Vendégünk Jáki Sándor Teodóz atya volt –
A csángókról igaz tudósítások című
könyv szerzője, volt pannonhalmi diák,
a győri Czuczor Gergely Gimnázium
paptanára, bencés szerzetes. Külön köszönet illeti Ottófy Rudolfot – Győr városának alpolgármesterét, mert a különben „hitben hajózó” atya (’áldja Isten jó
Teodóz/ atyánkat/ ki hitben hajóz’ – írja
róla Nagy Gáspár), vonattal szokott járni, hogy útjait lebonyolítsa. Vasutassztrájk volt, s az alpolgármester úr
egyetlen kérésünkre autót bocsátott vendégünk rendelkezésére, aki így meghívásunknak zavartalanul eleget tudott
tenni.
Először Szabó Dávid, a Török Ignác
Gimnázium tanulója kért szót, s Nagy
Gáspár: Köszöntő ének Jáki Sándor
Teodóz (OSB) szolgálataiért című versével üdvözölte előadónkat.
A program első felében a bencés szerzetesek által használt első nyelvemlékünk: a Halotti beszéd és könyörgés volt
a téma. Kodály Zoltán egy elejtett megjegyzése és Dobszay László szakirodalmi adata alapján az atya középkori magyar zsolozsma tónusban rekonstruálta
az egész dallamot, s nekünk is elénekelte. Ezt először 2007 januárjában tette a budapesti Egyetemi Templomban
Nagy Gáspár gyászmiséjén. A könyör-

színek és az igét
hirdető lelkipásztorok a következők:
19-én: evangélikus templom,
Gáspár István római katolikus plébános
20-án: premontrei templom,
Szabó Zoltán református lelkész
21-én:Szentháromság templom, Mészáros Kálmán, a
baptista egyház országos
elnöke

Ökumenikus imahét
Közös imára gyűlnek össze
a következő héten a különböző felekezetekhez tartozó
hívek. Az imahét jelmondata ez évben Ezékiel próféta
könyvéből vétetett: „…legyenek eggyé kezedben.”
(Ezékiel 37/17)
Az imaalkalmak mindig este,
18 órakor kezdődnek. A hely-

gés részt a költőre és családtagjai nevére
aktualizálta, hiszen a temetés nem nyelvészet. Tette ezt éppen azért, hogy meghálálja a költő hozzá írt köszöntő versét.
Szó esett ezután a haláláig hű bencés
diák, Nagy Gáspár súlyos szenvedések
közt telt utolsó karácsonyáról, amelynek
egyik üzenete ez volt: „…ne legyen komor a ti nézésetek.” És Gáspár barátunk
bizony nagyon sietett, mint védőszentje
szent Gáspár, hogy elsőként lássa meg a
gyermek Jézust.
Az adventi népszokás, az ostyavivésostyahordozás ismertetéséből, és népzenei anyagának bemutatásából állt a beszélgetés második része. Régen nem az
egyházi központ látta el ostyával a
templomokat, hanem mindenhol rendelkezésre állt az ostyasütő vas, s a sekrestyés, a kántor, a harangozó vagy éppen a mester (a tanító) szívesen vállalta,
és szent szolgálatnak tartotta ennek elkészítését. A későbbi liturgiában fel nem
használt ostyát vitték házról házra a
gyermekek énekelve. „Békesség hirdető/ Istennek angyala/ Ki a pásztorokat/
Útba igazítja…/ – hangzott az ének.
Vendégünk a szépszámú hallgatóság
mindegyikét megajándékozta egy csomag karácsonyi ostyával.
Teodóz atya mind a Halotti beszéd
és könyörgés szertartásba való újra
beépítését, mind az ismertett népszokás továbbéltetését szükségnek tartja.
Reméljük, máskor is elfogadja meghívásunkat.
Heltai Bálint
22-e: máriabesnyői bazilika
minor, Albert Gábor evangélikus lelkész
23-a: baptista imaház, Szecsődi Péter római katolikus
plébános
24-e: református templom,
Ullmann Péter plébános, premontrei kormányzóperjel
21-én szerdán és 24-én
szombaton az imaóra után
szeretetvendégségbe is várják a részvevőket.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Szívvel-lélekkel
Sokan ismerik hírből Papp Lajos
szívsebész professzort. Megkapta 2001-ben a tudósoknak
járó legmagasabb állami kitüntetést, a Széchenyi-díjat, de
hogy nemcsak állami szinten
méltányolják a munkásságát,
hanem a magyar lakosság széles körében is. Bizonyítja, hogy
2006-ban pedig a közönség
szavazati alapján nyerte el a
Príma Primissima-díjat.
A most megjelent, vele készült interjúkból, általa írt cikkekből, általa elmondott beszédekből összeállított
Szabadíts meg a gonosztól! című kötet jóvoltából szorosabbra fűzhetik ismeretségüket vele, akik eddig csak
keveset tudtak róla.
Kirajzolódik gyerekkora, ifjúsága,
pályakezdése. Majd rendkívül sikeres
pályáját követhetjük, a szívgyógyászat területén elért eredményeiről
kaphatunk képet, s arról is, hogy az
egyik pesti, a zalaegerszegi, majd a
pécsi szívklinika igazgatójaként milyen súly nehezedett rá, milyen harcokat kellett megvívnia az intézmény

érdekében, melynek az élén állt.
Korán, hatvanéves korában nyugdíjba ment. 2008 szeptemberében –
ahogy kifejezi magát – letette a szikét. Nem végez több szívműtétet. Tanácsadó irodát nyitott, melynek a hirdető tábláján ez áll: Szívvel-lélekkel.
Ott fog rendelni ezentúl, Pesten van,
megadja a pontos elérhetőségét a
könyvben.
Talán az Egy kis magyar szívzűr
címet viselő számozott fejezetsorozatban követhető leginkább az út, ami
idáig vezetett. Az utolsó, a 9. fejezetben olvashatjuk annak történetét, hogyan vált meg a Pécsi Orvostudományi Egyetemhez kapcsolódó Szívgyógyászati Klinikától, mely egyben
a szívsebész pályától való megválását
is jelentette. „Három szinten jelentkezett az erkölcsi problémám. Egyrészt el kellett fogadnom az állami
megszorításokat., de azzal együtt
még tudtunk működni. Az viszont
nem megy, hogy bólintok az egyetemnek, amikor nem fogad betegeket,
ráadásul a munkatársaim elbocsátását
is aláírom” – nyilatkozza.
Most imákat értelmez és fogalmaz

meg. A magyarság őstörténetéről fejti
ki a véleményét. Kárpát-Haza Nemzetőrséget alapított, annak az elnöke.
De a szívgyógyászattal sem szakított egészen, s reméljük, a jövőben
sem teszi. Olvashatjuk a könyvben az
Orvosi Hetilap 2008. augusztus 3-ai
számában megjelent cikkét is, melyben William Harvey 1628-as, az élettan születését jelentő vérkeringésről
alkotott teóriáját taglalja, kérdőjelezi
meg. Helyette – egyelőre – más elméletet nem kínál. Mint megállapítja:
„Csak kérdések vannak.”

Évköszöntő operett gála a művelődési központban

„Pohár csengett, zene zengett…”
Itt a farsang! A farsang kezdetén immár hagyomány Gödöllőn – tavaly indult Johann
Strauss A denevér című nagyoperettjének bemutatásával –,
hogy új évet köszöntő zenés
rendezvényre kerül sor a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Amelyet, mint Kovács Balázs igazgató az estet bevezetve bejelentette, hamarosan
hivatalosan is a Művészetek
Háza elnevezés illet meg.
Az idén nem egybefüggő művet tűztek műsorra csupa vendégművész
közreműködésével, s mindössze egyszer, hanem két estén is, 10-én és 11-

én gödöllői együttesek kaptak teret: a
Gödöllői Szimfonikus Zenekar, a Talamba Ütőegyüttes Gödöllő, a Magyar BalettSzínház Gödöllő. Nem hi-

Volt egyszer egy fafaragó…
Volt egyszer egy fiatalember,
akinek a keze nyomán életre
kelt a fa. Amit megálmodott,
azt kifaragta. Munkáit a népművészet ihlette, a „tiszta forrásból” merítette a motívumokat.

ányoztak a vendégművészek sem, a
Kálmán Imre és Lehár Ferenc műveire épülő műsorban jeles
operettszínészek adták elő
a dalokat, Szeredy Krisztina a primadonna, Vadász
Zsolt a bonviván, Bódi
Barbara a szubrett, Kiss
Zoltán a táncoskomikus szerepkörében.
A zenei együttesek a Kálmán és Lehár dallamokon
kívül Csajkovszkij, valamint Brahms szerzeményeket is játszottak Csurgó Tamás
karmester vezényletével, részletet A
diótörőből, a Magyar táncokból, ekkor nem énekeseket, hanem a balett-

Bemutatkozik a nemzet ajándéka

Bécsi vendégeskedés
A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan, január 21-én nyílik
meg Bécsben az az időszaki kiállítás, ami a királyi kastéllyal ismerteteti meg az érdeklődőket
az egykori császárvárosban.
Nem csak a kastély történetét,
hanem annak mai életét, nagy
sikerű programjait is bemutatják, látványos időutazásra invitálva a bécsi közönséget.
A Collegium Hungaricumból még a
múlt évben érkezett a felkérés, rendezzenek egy kiállítást. Ennek keretében
„Gödöllő, a nemzet ajándéka, Erzsébet
kedvenc kastélya” címmel elevenítik
fel a ma múzeumként és kulturális-idegenforgalmi központként működő kas-

Hidi Ferenc emlékkiállítás a könyvtárban

tély múltjának és jelenének legizgalmasabb pillanatait.
Az elsősorban fotókat, festmény reprodukciókat felvonultató kiállításon a rendezők megpróbálják a kastély történetét
felölelni és bemutatni. A tárlat hat téma
köré építették fel, így a Grassalkovi-

színház tagjainak ez alkalomra koreografált táncait kísérve.
Cserháti Ágnes televíziós műsorvezető és Németh Kristóf színművész konferált, „hazajöttek”, hiszen
korábban mindketten évekig dolgoztak Gödöllőn. (Talán kevesen tudják:
Cserháti Ágnes a Hajós iskola tanáraként.)
Kovács Balázs igazgató jó házigazdaként nemcsak mindenre figyelt,
nem csak tájékoztatta a nézőket az intézmény helyzetéről, boldog új évet
kívánva, megköszönve, hogy jelenlétükkel támogatják a munkájukat,
de a szünetben pezsgőt is kínált,
hogy ne maradjon el az évköszöntő
mellett koccintás sem.
N. A.
chok korát, a barokk színházat, a királyi
időszakot, az Erzsébet királyné korszakát ismerheti meg az érdeklődők, valamint megismerhetik a kastélynak a vadászati életben betöltött helyét és a Titánia lovagjai kiállítássorozat új, gróf
Andrássy Gyulát bemutató anyagát. A
témákhoz kapcsolódó jelenkori események közül a Barokk Napok, a Barokk
Színház rekonstrukciója és az ott helyet
kapó előadások, a koronázási hétvége,
az Ibolya napok és a vadászati nap csábítja majd Gödöllőre a bécsi közönséget. A kiállítás részeként több korabeli
ruha rekonstrukciót is bemutatnak, így
Erzsébet királyné koronázási és lovaglóruháját, valamint Andrássy Gyula
díszmagyarját, amit a korábbiakhoz hasonlóan szintén Czédli Mónika valósított meg. A megnyitón ifjabb Balogh
Gyula és zenekara is fellép, ők szólaltatják meg azokat a dalokat, amiket a
magyarok kedvenc királynéja is szívesen hallgatott egykoron.

Hidi Ferenc már nincs közöttünk,1945-ben született, s fiatalon, 1988-ban ragadta el a halál.
Emlékét sokan őrzik: barátok,
ismerősök, tárgyak.
„Népművész volt. Univerzális szakember, aki a fa művészi megmunkálásának módját is ismerte.” – írta róla Hintalan László, a művelődési
központ akkori hagyományőrzési előadója 1988 júliusában a Gödöllői Mindenes című újságban. A múlt héten a Városi Könyvtár
és Információs Központ olvasótermében nyílt meg az a kiállítás amellyel
az egykori fafaragóra emlékeznek.
A ’70-es, ’80-as évek a hazai népművészeti mozgalom fellendülésnek
időszaka volt. Pezsgő kulturális élet
jellemezte Gödöllőt is. A Petőfi Sándor Művelődési Központban már
1977-ben megrendezték a Fafaragó

népművészek kiállítását, melyen többek között Hidi Ferenc is bemutatkozott. Az akkori Agrártudományi
Egyetem falain belül 1976 óta működött a Népművészeti Stúdió.
Az 1981-ben létrejött Fafaragó szakkör már Hidi Ferenc nevéhez kötődik,
tagja volt még: Bajdik György (Tápióbicske), Gyarmati István (Budapest), Joó János (Kerepestarcsa), Kincses Sándor (Dunakeszi), Lőrincz Ferenc (Gödöllő), Szeri József (Gödöllő). Alkotásaikkal városunkat is díszítették: a művelődési központban az

udvar közepén, illetve a parkos részen
állítottak fel gyönyörű kopjafákat,
melyeket Hidi Ferenc tervezett.
Az újonnan épült művelődési
központba került át a népművészeti
stúdió, melynek már tagjai voltak a
szövők és fafaragók is, s alkotásaik az
ország különböző pontjai, sőt külföl-

dön is öregbítették Gödöllő hírnevét.
A nyarakat szakmai táborozással töltötték.
A fafaragók nyári táborokban (Velem, Pécs, Vásárosnamény, Tokaj,
Bereg, Sárospatak, Rudabánya, Szada, Dunaújváros stb.) ott készült alkotásaikkal szépítették a környezetet.
Felkérésre több népi ihletésű játszóteret építettek: 1984-ben Budán öt,
Gödöllőn az akkori Agrártudományi
Egyetem (ma SZIE) területén pedig egy játszótér készült el a gyermekek nagy
örömére.
Egyéni alkotásaikkal is
nagy sikereket arattak, több
kiállításon vettek részt.
Munkájuk elismeréseként
kitüntetéseket, díjakat kaptak, például 1978: II. Országos Bányász fafaragó
Tábor, Pécs – elismerés
1980: Országos pályázat –
elismerés.
1981: a gödöllői GÖVISZ Hobby pályázata – II.díj
1983: A Hegyvidékért kitüntetés a
Gödöllői Fafaragó körnek, egyéni
plakett Hidi Ferencnek.
A fafaragó szakkör később megszűnt, mindenki egyénileg dolgozott
tovább. A tragikus hirtelenséggel elhunyt Hidi Ferenc emlékét ma már
csak lakásában levő munkái őrzik. A
gödöllőiek ezzel az emlékkiállítással
tisztelegnek emléke előtt.
Kép: jk
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„Ide nekem az oroszlánt is!“
„Ide nekem az oroszlánt is!“ - Shakespeare bűbájos mondata pontos mottó egy csodálatos
kincsesbánya bejáratánál, ahol csiszolatlan gyémántok, briliáns tehetségek kerülnek
napvilágra. A rejtélyes című pályázat-sorozat immár ötödik fordulójánál tart.
Ebben olyan irodalmi és képzőművészeti alkotók mutatkoznak be a nyilvánosság előtt,
akiknek eddig hiányzott a fórum a megméretéshez. Több mint ígéretes amatőrök kapnak
lehetőséget a TOLLINGA védőszárnyai alatt, hogy műveiket profi kritikusok véleményezzék, és
a legjobbak könyv alakban is megjelenjenek. A következő, 5-ik kötet anyagának szerzői is részt
vesznek a JANUÁR 25-I GÖDÖLLŐI GÁLÁN, ahol írásaikat avatott előadók szólaltatják meg. Itt
lesz az eredményhirdetés is. Az elfogulatlan közönség pedig lehetőséget kap, hogy kifejezze
véleményét: a voksok alapján a helyszínen derül ki, ki kapja az egyes kategóriák
(vers, novella, kisregény, karcolat, glossza) közönségdíját.
A szakmai zsüri ekkorra már döntött, hogy a kétezer jelentkező alkotásaiból
mely műveket tartja méltónak a dobogós helyezésekre.
Az érdeklődő felnőttek, de különösen a serdültebb diákság számára rendhagyó
irodalomórának tekinthető a bemutató a Művészetek Házában (volt Petőfi Sándor Művelődési
Központ), hiszen a múlt és a jelen irodalmának magyar jeleseit többnyire ismerjük,, ezúttal
azonban a holnap kiválóságaival találkozhatunk.A prózai részek között kitűnő zenészek
szórakoztatják a közönséget.
A belépés díjtalan.
IDŐPONT: 2009. JANUÁR 25., VASÁRNAP, 10.30.
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Város–Kép

Vízkereszti és farsangi szokások

AKIKRE EMLÉKEZÜNK
Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy
előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol találunk
olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek. Vannak, akik országos hírnévnek örvendenek, mások emlékét városunk lakói ápolják tisztelettel. Most induló sorozatunkban velük
szeretnénk megismertetni kedves Olvasóinkat!

Ambrus Zoltán (1861–1932)
Ambrus Zoltánnak több száz évre visszamenően már ősei
kapcsán is köze volt Gödöllőhöz. Foltin (Foltényi) Jánosnak
(1722-1799), a Grassalkovich-uradalom intézőjének az unokája volt ifj. Kovacsóczy Mihály (1801-1846) hírlapíró, aki
Gödöllőn született. Foltin János Ambrus Zoltánnak anyai
ágon szépapja, ifj. Kovacsóczy Mihály pedig öregnagybátyja. Aztán az édesapja, Ambrus József (1825-1880) részt vett
az 1848-49-es szabadságharcban, kétszer sebesült meg, másodszor Isaszegnél. Akkor a sebesülteket Gödöllőre hozták, a
kastélyban működött a kóroda. Ambrus József talpra állt sebesüléséből. Amikor azonban 1880 tavaszán megbetegedett,
az orvosok arra a sebre gyanakodtak, amelyet az isaszegi
csatában szerzett golyó okozott. Jó levegőt tanácsoltak a betegnek, így jött az egész Ambrus család Gödöllőre nyaralni.
Ambrus Józsefnét (1838-1915) régi családi emlékek is kötik
a településhez, hiszen nagyszülei, dédszülei éltek itt mint
uradalmi hivatalnokok. Az Erzsébet-park mellett, a mai Táncsics Mihály utcában a 374. számú házban vettek ki egy lakást, melynek ablakai a Kálváriára néznek. (Ma a Kossuth
Lajos utcai lakótelep lakásai állnak ezen a helyen.)
Ambrus Zoltán 1879-től a Budapesti Tudományegyetem
Jogtudományi Karának hallgatója volt és közben ügyvédi
irodában gyakornokoskodott. Négy évig tanult az egyetemen, abszolutóriumot szerzett, de a doktori vizsgát nem tette
le. 1880 tavaszán a gödöllői házból járt be a fővárosi ügyvédi
irodába. Az apa meghalt 1880 júniusában, a Dózsa György
úti temetőben nyugszik, nem messze az isaszegi csata 1899ben felállított emlékművétől.
A Kálvária melletti házban született – 14 évvel Ambrus József halála után – Mihály Dénes, a televízió feltalálója, Ambrus Zoltán Mária nevű lánytestvérének a fia. A sógor Mihály
József tanár, író, műfordító, orvos. Ettől kezdve itt nyaralt
rendszeresen az Ambrus család, már csak azért is, mert az apa
sírja is idekötötte őket. Kezdetben különböző helyeken béreltek házakat egy-egy nyaralás alkalmával. Majd 1897-ben
Ambrus Józsefné vásárolt egy házat a Tégla utcában (később
Lovarda utca 2., ma Lovarda utca 6. szám). A gödöllői ház
tornácos, háromszobás, hosszú épület volt, kis konyhával, de
jókora éléskamrával, mély pincével, mely nyáron is borzongatóan hideg, külső és belső padlásfeljáróval. Az ablakok közül kettő nyugat felé nézett, ez volt a nagyszoba, Ambrus
édesanyjának szobaberendezésével. Itt mintha 1915 óta megállt volna az idő... A bútorok maguk még régebbiek voltak, a
19. század második felét idézték. A többi szoba századfordulós berendezésű, ablakaik délkeletre-délre néztek, hosszú tornácra nyíltak, rajtuk időette zsalugáter. Az ajtók és ablakok
mind barnák, azzal a jellegzetes sötétbarna színnel, amely a
19. század polgári házait és bérlakásait jellemezte.
Házassága előtt az író vidám baráti társasággal, házassága
után pedig feleségével gyakran rándult ki tavasztól őszig Gödöllőre. Szerették ezt a helyet. A zajos fővárosból azért mindig szívesen menekült ki Gödöllőre, ahol édesanyja, kisleánya és húga is családjával a nyarat töltötte. Itt családi körben
is lehetett, és a magányt is megtalálta a parkban. ... A Felsőparkban történt egy alkalommal, hogy négyéves kisleánya
játék közben véletlenül nekiszaladt az udvarhölgyével ott
sétáló Erzsébet királynénak. A megriadt kislányt a királyné
megsimogatta... Ez éppen a Midas király írásának ideje táján
történt.

A ház előtt hosszú, keskeny kert fekszik, ennek végében, közel a bejárathoz, deszkából ácsolt faasztalon dolgozott, novellát, tárcát, színikritikát írt. Az utca gyér forgalma zavartalan elmélkedést, alkotó pihenést tett lehetővé. Az augusztus
hónapot mindig Gödöllőn töltötte, itt írta rendszeresen a vasárnapi Pesti Naplóba a cikkeit. A házban nem volt se villany,
se vízvezeték, csak egy mély kút, amelynek meszes a vize.
Esténként petróleumlámpa mellett dolgozott a tornácon a
szétnyitható ebédlőasztalon. Szeretett a vasúti restiben üldö-

gélni estefelé egy pohár szódás bor mellett. Szerette nézni a
vonatokat, a tolatás, a vonatfütty a gyermekkorát juttatta
eszébe, azt az időszakot, amikor a biharmezőkeresztesi állomáson dolgozott az édesapja.
1911-ben költözött Budapesten az Üllői út 36. számú házba.
A József körút és az Üllői út sarkán álló nagy bérházban egy
ötszobás, tágas lakást bérelt. Haláláig ez volt a pesti lakása,
később unokája, Fallenbüchl Zoltán is abban a lakásban élt.
Az író édesanyjának augusztus 25-én volt a születésnapja, ezt
a család mindig a gödöllői házban ünnepelte meg, s a szertartáshoz az is hozzátartozott, hogy együtt kimentek a temetőbe
az édesapa sírjához. Ambrus édesanyja 1915-ben halt meg
Budapesten, koporsóját lovaskocsin hozták a Józsefvárosból
Gödöllőre, a koporsót kocsin követte a család is. Férje mellé
temették a gödöllői temetőbe. Az első világháború alatt a
hadsereg elrekvirálta a gödöllői házat, üdülő katonákat szállásoltak be. Csak a háború után, 1921-ben kapta vissza az író
teljesen lelakva, romos állapotban. Lánya és veje segítségével rendbehozták, ami még 1934-ig kitartott. 1921 nyarán
meghalt második felesége, majd 1923 júliusában Vilma nevű
húga, akit ugyancsak Gödöllőn temettek el a szülők mellé.
Lánya és veje tervezte a ház felújítását, illetve újjáépítését, a
tervrajzon az „öregúr szobája“ is szerepelt, de az író ezt már
nem élvezhette. Ambrus Zoltán 1932. február 28-án meghalt.
A felújított, illetve újjáépített gödöllői ház 1934-re készült el,
tehát az író már nem érhette meg, noha a neki tervezett szoba
pontosan a régi helyén került kialakításra.
Ambrus életében rendkívül fontos szerepet játszott a könyv, a
könyvtár. 8000 kötetes könyvtára volt, a budapesti Üllői úti
lakás egyik nagy szobája csak a könyvekkel volt berendezve.
Ebben a könyvtárban őrizte pl. az állatorvos nagyapa egyik
könyvét is, Wolstein Amadeus Johann munkájának magyar
fordítását eredeti, szép, zöld, selyemkötésben. Ezt a könyvtárat halála után áttelepítették Gödöllőre. Tíz évig állt ez az
emlékkönyvtár 1934 és 1944 között, akkor a háború szétszórta a könyvtárat. Lánya, Ambrus Gizella próbálta menteni, amit lehetett, a
HÉV-en többször elutazott Gödöllőre.
1945 után idegeneket telepítettek a
gödöllői házba, és csak 1979-ben került vissza a ház egyik része, 1980-ban
a másik része a család rendelkezésébe.
Az unoka, dr. Fallenbüchl Zoltán, maga is neves történész, 1985-ben felállíttatta Ambrus Zoltán mellszobrát a ház
kertjében, Buza Barna alkotását. 1990ben pedig emlékszobát rendezett be a
házban az író Pestről hozott bútoraival,
tárgyaival, megmentett kézirataival. A
város utcát nevezett el Ambrus Zoltánról, több vele kapcsolatos tárgy bekerült a Városi Múzeum gyűjteményébe,
ami időszakonként kiállításra kerül.
Bár valószínűleg nem tudtak egymásról, volt olyan időszak, amikor egyszerre, ugyanabban az
időben nyaralt Gödöllőn Ambrus Zoltán és Ottlik Géza: 1924
(Ottlikéknak ekkortól volt házuk Gödöllőn) és 1932 (ekkor
halt meg Ambrus) között. Irodalmi munkásságukban is találhatók rokon vonások. Ottlik Gézát annak a művészeti hagyománynak a folytatójaként és továbbvivőjeként tartja számon
az irodalomtörténet, amelyet Ambrus Zoltán alakított ki az
urbánus irodalom területén.
Forrás: Írók és múzsák Gödöllőn (G. Merva Mária)

A mulatság ideje
Január hatodikán tarjuk vízkereszt vagy más néven a háromkirályok napjával véget ért a
karácsonyi ünnepkör, ilyenkor
szokás leszedni a karácsonyfát, és megkezdődött a farsang, ami az idei esztendőben
február 25-ig tart.

lelkésznek le kellett ülnie a szobában,
hogy a tyúkok kotyoljanak. Amikor a
pap elment, a gazda vagy a gazdaszszony a helyére ült, majd kiseperték a
pitvart, hogy a lány még abban az
esztendőben férjhez menjen, a legény
pedig megházasodjék.
A népszokásokban háromkirály-

Vízkereszt megünneplése is pogány
gyökerekhez nyúlik vissza, legelterjedtebb elnevezése: Epiphania. A görög szó jelentése: megnyilvánulás. A
görög kultuszokban az istenség megjelenését, és annak évenkénti megünneplését jelentette, s felhetelően a
visszatérő napfényt köszöntő téli ünnepkör része volt.
Ezen a napon emlékezünk meg arról, hogy János a Jordán folyóban keresztelte meg Jézust, mielőtt elkezdte
a tanítását, de ehhez a naphoz kapcsolják Jézus első csodájáról (a víz
borrá változtatásáról a kánai menyegzőn) való megemlékezést, azt tanítván, hogy e három evangéliumi esemény Jézus istenségének első „megnyilvánulásai”, epiphánéi.
A római egyház ezt az elnevezést
Urunk megjelenésének, a keleti egyházak Úrjelenésként fordítják, az ortodox egyházak közül számos ma is
ekkor ünnepli a karácsony vigíliáját, s
január 7-én a karácsonyt.
A Vízkereszthez számos szokás
kötődik. A legismertebbek a víz, a
tömjén és a házszentelés, valamint a
háromkirály járás. A víz és a tömjénszentelést az ünnep előestéjén a
templomokban, végezték. A néphagyomány úgy tartotta, hogy a szentelt
víz megvédte az embereket és az állatokat a betegségektől, ezért gyakran
ittak belőle, illetve az állatok vizébe
is csepegtettek.
A házszentelés hagyománya is széles körben ismert volt, ennek során a
plébános végigjárta a portákat, megszentelte a háziakat és az állatokat, az
ajtófélfára pedig felírta
a G+M+B monogramokat valamint az aktuális
évszámot. A három kezdőbetű a napkeleti bölcsek – Gáspár, Menyhért, Boldizsár – nevét
takarta. A hívők így emlékeztek meg arról,
hogy Jézus születésekor a három napkeleti
bölcset csillag vezette a
jászolhoz, hogy üdvözítsék a Megváltót. A
falvakban a pappal
együtt ment a kántor,
két ministráns és az
egyházfi, aki a pénzt, az
ajándékot gyűjtötte öszsze. Egyes helyeken a
pap és a kántor fáradságukért sonkát, szalonnát, tojást, gabonafélét,
babot és lélekpénzt kaptak. A szentelés után a

járás formájában jelent meg a hagyomány, amikor is a betlehemezéshez
hasonlóan a gyermekek jelmezbe öltöztek, házról házról jártak és köszöntőket szavaltak, jutalmul pedig ajándékot kaptak.
Vízkereszt egyben a farsang kezdetét is jelenti. Ez az időszak a téltemetésnek, a tavaszvárásnak a jegyében
zajlik, s a római birodalom Saturnalia
ünnepéből ered. Olasz elnevezése, a
karnevál – Carne vale – jelentése: a
hús elhagyása. Egyes vélekedések
szerint azonban a carrus navalisból
keletkezhetett, ami annak a díszes
szekérnek a neve volt, amit a város
utcáin toltak végig.
A krónikák szerint már Mátyás király udvarában is rendeztek maszkabálokat, a tél elmúlását siettetvén, a
nápolyi származású királyné kedvére,
olasz minta szerint.
A bálozás azonban nem csak a előkelők között örvendett nagy népszerűségnek, a hanem a falvak lakosai
között is. Nem véletlenül, hiszen ez
volt az az időszak, ami lehetőséget
adott a fiataloknak arra, hogy egymásra találjanak.
Szokás volt – s ezt a szokás manapság is sok helyen felelevenítik – a
telet jelképező bábut készíteni, ami
kivittek a határba, hogy ott elégessék.
Ahol volt tó vagy patak, ott annak a
vizébe dobták. Kereplők szóltak, tréfás jeleneteket adtak elő maskarába
öltözött szereplők. A farsang az idén
február 25-ig, hamvazószerdáig tart.
Ekkor már, húsvét előtt negyven nappal a nagyböjt veszi kezdetét.

2009. január 14.

Állati dolgok

2009 madarai
A kék vércsét és a vetési varjút
választotta az év madarainak
2009-ben a Magyar Madártani
Egyesület (MME). A fokozottan
védett kék vércsének 500 ezer,
a védett vetési varjúnak 10
ezer forint az eszmei értéke.
A Magyar Madártani Egyesület 29
éve választja meg az év madarát, a
döntést alapos mérlegelés előzi meg.
A kiválasztás szempontjai különbözőek: a faj tényleges veszélyeztetettsége, hirtelen állománycsökkenés, kiemelt védelmi akció, vagy éppen
az aktív védelem népszerűsítése. Idén rendhagyóan két fajt neveztek
meg azért, mert a kék
vércsék sorsa nagyrészt
a vetési varjak fennmaradásától függ közölte
Bank László, a szervezet baranyai csoportvezetője.
A kék vércse a sólyomfélékhez hasonlóan
nem épít fészket, a varjúfiókák kirepülése után szívesen költözik be varjútelepekre és költ varjúfészkekben. Így ha a varjútelepek száma csökken, a kék vércsék is nagy veszélybe kerülnek. Hazánkban található a Föld egyik legjelentősebb kék
vércse állománya
Csaknem a kipusztulás szélére került a magyarországi varjúállomány a
módszeres irtás miatt az elmúlt 25 évben. Mivel agrár- és vadászati szakemberek szerint jelentős kárt tesz a
vetésben és az apróvadállományban,
egy, csak a varjakra ható, tojásokba
injektált mérget vetettek be ellenük.
Egy felmérés szerint 1980-ban még
negyedmillió vetési varjú fészkelt
Magyarországon, ez napjainkra 25
ezer párra csökkent. Bár 2001-ben védetté nyilvánították, az állomány azó-

ta sem kapott erőre, sőt, tovább
csökken.
A kisebb gerincesekkel, rágcsálókkal táplálkozó kék vércse a
nyílt, pusztai térségek madara,
legnagyobb számban a Duna-Tisza
közén és a Tiszántúlon él. Az 1980-as
évek elején még 2000-2500 pár fészkelt Magyarországon, a varjak pusztulásával is összefüggésben ma már a
populáció harmadáról beszélhetünk.
A kék vércse nagyon jó példája annak, hogy az ökoszisztéma milyen érzékeny és összefüggő rendszer, és ha
valahol beavatkozunk, nem tudhatjuk
pontosan, hogy milyen közvetett hatást érünk el egy másik területen vagy
fajnál. A kék vércse visszaszorulása

ugyanis részben annak rovására írható, hogy a vetési varjú állománya jelentősen visszaesett, a kék vércsének
viszont a léte függ a vetési varjútól.
Ezért a kék vércse telepek előfordulása kifejezetten a varjútelepekhez
kötődik, de mivel számuk elenyésző a
varjakéhoz képest, nem jelentenek
konkurenciát a fészekfoglalás szempontjából. A kék vércsék néha magányosan is előfordulnak, de ilyenkor
sem saját építésű fészekben költenek,
hanem leginkább a dolmányos varjúéba vagy a szarkáéba költöznek be.
Tehát a vetési varjú állományának
csökkenése – az irtás valamint a fészkelésre alkalmas pusztai facsoportok
eltűnése miatt – okozta a kék vércse
visszaszorulását. Ehhez hozzájárult a
táplálkozóhelyek csökkenése, melynek oka az intenzíven
művelt területek növekedése, a beépítés
valamint a legeltetés
megszűnése volt. Továbbá a középfeszültségű vezetékek okozta pusztulások is számottevőek az egyre
kisebb állomány miatt – tette hozzá a
szakértő.
Tavaly a kanalas
gém, 2007-ben a veréb volt az év madara.

Nem csak kertészeknek

Pálmák a kertben
Hazánkban sok olyan növény
teleltethető át szabadföldön,
melyeket elsősorban cserepes,
üvegházi növényekként ismerünk. A következőkben a télálló pálmák és a banán teleltetésével ismerkedhetünk meg.
Igen, talán a télálló pálma a legmeghökkentőbb! Pedig Magyarországon
már a hetvenes években ültették az
első példányokat. A legnagyobb ilyen
egy kínai kenderpálma (Trachycarpus
fortunei), ami a budapesti Kertészeti
Egyetem budai (gellérthegyi) arborétumában, a K-épület főbejárata
melletti beszögellésben látható, több
kisebb társával együtt. Láthatunk
még szép példányokat egyebek közt a
budapesti Füvészkertben, a budapesti
Állat- és Növénykert pálmaháza mögött, a pécsi JPTE botanikus kertjében, és néhány magángyűjteményben.
A pálmák hazai sikeres nevelésével kapcsolatban érdemes
minden mikroklimatikus előnyt
kihasználni. Ilyen szempontból
hazánkban mindent figyelembe
véve a legfontosabbak a jó vízáteresztésű talaj, szélvédett hely,
déli-délnyugati napsütötte homlokzat elé ültetés, a növény fejlettsége (minél nagyobb), délnyugati domb-, illetve hegyoldal legfeljebb 300 méterig, védett, városi klíma, az ország délnyugati területei, illetve egyéb megbízható,
ún. szőlőklímák (vagy ahol a füge
jól terem).
Kiültetés után néhány évig érdemes védelmet biztosítani, amíg
a gyökérzóna eléri az optimális
méretet, illetve alkalmazkodik a
növény az új körülményekhez.
2-3, egyes fajoknál 5-6 éves téli
védelem után attól kell csak megóvni
a legtöbb pálmát, hogy a téli csapadék
ne folyhasson be a központi, ún. szívrügyhöz, mert akkor kifagyhat, illetve
enyhébb időjárás esetén a gombák végezhetnek vele. Ez könnyen megoldható úgy, hogy egyszerűen a leveleket

Ritka vendégek

A sárgafejű királyka
Európa legkisebb madara, egy gömbölyded poszátára emlékeztető kedves madár. A cinegékhez hasonlóan
viselkedik, ahogy rovarokat, pókokat
keres a lombok között. Nevét a feje
tetején lévő sárga koronáról kapta.
Könnyen összetéveszthető rokonával,
a tüzes fejű királykával, de annál kisebb, tollazata kevésbé színes. Felül
zöldesbarna, hasán sárgásfehér, szemét fehér gyűrű keretezi. Szinte kizá-
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rólag fenyvesekben él, a sűrű
lombok között nehéz észrevenni, de vékony hangja jól
hallható. Nálunk főleg áttelelő
pédányai vannak, de a nagyobb fenyvesekben egész évben megfigyelhető. Ritkán keresi fel a kerti etetőket, erre
leginkább csak akkor kényszerül, ha túl nagy a fagy és a tél
hosszan elhúzódik. Ilyenkor
főleg a madárkalácsból és a szalonnabőrkéből csipiget.
A sárgafejű királyka rokona a tüzesfejű királyka.
Első látásra könnyű összekeverni őket, de az utóbbi
madár egy kicsit nagyobb
rokonánál. sőt némi színbeli különbség is megfigyelhető. Szeme körül
nem fehér gyűrű, hanem
fekete szemsáv húzódik és

szorosan összekötözzük.
Ha
még biztosabbak
akarunk
lenni,
akkor még ennek
tetejébe készíthetünk
valami
„süveget“,
pl.
egy
nagyobb,
használaton kívüli műanyagcserepet húzunk rá. A
kifejlett, idősebb
példányoknál a szövetek annyira
megerősödnek, és olyan szorosan állnak az előtörőben lévő levelek, hogy
a csapadék ott már nem tud behatolni,
tehát ezt a védelmet is el lehet már
hagyni.
Milyen fajok jöhetnek számításba a
mi éghajlatunkon?

Rhapidophyllum hystrix (~ -26°C),
bokros növekedésű, alacsony törzset
és sarjakat nevelő, lassú növekedésű,
tenyeresen szeldelt levelekkel.
A Rhapidophyllum hystrix eredeti
élőhelye Florida.
Sabal minor (~ -21°C), bokros,
törzset nem fejleszt,
lassú növekedésű,
mutatós tenyeresen
szeldelt levelekkel.
Trachycarpus
takil, indiai kenderpálma (~ -18 –
-20°C). 15-16 méteresre is megnőhet.
A legnagyobb termetű nálunk nevelhető pálmafaj.
Trachycarpus
fortunei, kínai kenderpálma (~-16 –
-18 °C). Az előzőhöz hasonló, de va-

lamelyest kisebb termetű (legfeljebb
12-14 méteresre megnövő) nálunk
legkönnyebben beszerezhető faj.
Olaszországi importból gyakran tévesen Chamaerops excelsa néven forgalmazzák. Nálunk termést is hoz,
melyből csírázóképes mag nyerhető.
Trachycarpus
wagnerianus
(~-16°C): a Tr. fortuneihez hasonló, de annál jóval kisebbre növő.
Mutatós leveleivel díszít.
A következő két faj még kipróbálás alatt van, de hasonló
adottságokkal rendelkező helyeken bíztató eredményeket értek el
velük.
Hazai viszonyok között egy banánfaj van, amely biztonságosan
áttelel: a Musa basjoo, amely Japánból származik. Igen gyors növekedésű és 4-5 méter magasra is
megnő. 3 méteres magasság elérése után virágozhat és termést is
hozhat. Sajnos hazai viszonyok
között a tenyészidőszak rövid a
termés beérleléséhez, viszont ha
be is érne, a rengeteg mag miatt
problémás lenne a fogyasztása.
Bár a húsa ízletes. A teleltetést
több módon is megoldhatjuk.
Vagy egyszerűen a törzs alsó részét betakarjuk földdel és hagyjuk, hogy a lágyrészek lefagyjanak. A növény télállóságát ugyanis a
föld alatti rhizóma adja, amiből minden tavasszal újból kihajt a növény és
rövidesen bámulatos növekedésbe
kezd.
Ha napos helyen van és rendszeresen, bőven kap vizet és tápanyagokat, hetente képes kinevelni egy akár
másfél méteres levelet is. Ha szeretnénk, hogy a növényünk a téli időjárástól függően ne a nulláról kezdje
minden tavasszal, akkor az első fagy
után hagyjunk meg a törzsből egy
kb. 60 cm hosszú darabot, készítsünk
köré egy kb. 1 méteres sugarú drótketrecet, tömjük szorosan tele száraz
lombbal, szalmával és végül az egészet borítsuk be fóliával. Ez utóbbi
ne legyen hermetikusan zárt, nehogy
a gombák végezzenek a növénnyel.
Ekkor a banán tavasszal a megőrződött törzsből kezd újból hajtani,
ezáltal impozánsabb, nagyobb termetű lesz.

Madármegfigyelés

feje csúcsán narancssárga koronát
visel. Ezeket persze leginkább csak
egy igazi madárfigyelő ismeri fel.
Sajnos ez a madár is ritka a kertekben, de nagy fagyok idején felkeresheti az etetőket ahol szívesen csipeget
a szalonnabőrből és a madárkalácsból.
Mind a két madár védett hazánkban.

Pár hete írtunk
ritka madárvendégeink sorozatunkban a csonttollúról.
Most
azonban,
aki
szeretné látni is
ezt a hazánkban csak télen
megfigyelhető
madarat,
az
megteheti, hiszen városunkban egy közel 200 egyedből
álló csapat keresi fel a Dózsa
György úti temetőt, illetve
parkjainkat.
Sali István madármegfigyelőnek köszönhetjük ezt a képet,
ami a temetőben készült.
Jó madármegfigyelést kívánunk mindenkinek!

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Január 17-18.:

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

10 Gödöllői Szolgálat
A pályázatok kizárólag formanyomtatványon nyújthatók be,
melyhez mellékelni kell az abban
előírt dokumentumokat.
A formanyomtatványok és a lakás
bérbevételével kapcsolatban további
információkat tartalmazó írásos tájékoztatók ügyfélfogadási időben a
Polgármesteri Hivatal Okmány- és
Lakosságszolgálati vagy a Vagyongazdálkodási Irodáján vehetők át.
A
lakás
alaprajza
ugyanitt
megtekinthető.

Pályázati hirdetmény
Gödöllő Város Önkormányzata
(Gödöllő, Szabadság tér 7.) kizárólag a meghirdetés időpontjában Gödöllő város közigazgatási területén
életvitelszerűen lakó és költségelvű
lakbérrel bérbe adott önkormányzati
tulajdonú lakásra bérlői, bérlőtársi
joggal nem rendelkező, vagy a városban tevékenységet folytató munkáltatónál határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott személyek
részére

2009. január 14.

Közérdek
jékoztatóban közzétett összetételű
családok nyújthatnak be pályázatot!
A pályázatok benyújtásának helye és határideje:

PÁLYÁZATOT HIRDET

A pályázatok benyújtásának feltétele:

Városháza (Gödöllő, Szabadság tér
7.) Vagyongazdálkodási Iroda 232.
számú helyiségében hétfői, vagy
szerdai napokon 8 és 12, valamint
12.30 és 16 óra között 2009. január
28., 16 óráig.

a Gödöllő, Deák F. tér 2. fszt. 2. számú, 47 m2-es, egy + fél szobás, összkomfortos lakás költségelvű lakbérrel, öt éves időtartamra történő bérbeadására.

A pályázatnak maradéktalanul meg
kell felelnie az írásos pályázati tájékoztatóban megfogalmazott feltételeknek.
A lakás bérbevételére kizárólag a tá-

A pályázatokat a képviselő-testület
gazdasági bizottsága bírálja el, a lakások bérlőit ezen bizottság javaslata
alapján a Képviselő-testület választja
ki.

Pályázati hirdetmény
Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.) kizárólag a meghirdetés időpontjában
Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és költségelvű lakbérrel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakásra bérlői, bérlőtársi
joggal nem rendelkező, vagy a városban tevékenységet folytató munkáltatónál határozatlan
idejű munkaviszonyban foglalkoztatott személyek
részére PÁLYÁZATOT HIRDET a Gödöllő, Deák
Ferenc tér 2. fszt. 2. számú, 47 m2-es, egy+fél
szobás, összkomfortos lakás költségelvű lakbérrel, öt éves időtartamra történő bérbeadására.
A pályázatok kizárólag formanyomtatványon
nyújthatók be, melyhez mellékelni kell az abban
előírt dokumentumokat. A formanyomtatványok
és a lakás bérbevételével kapcsolatban további információkat tartalmazó írásos tájékoztatók ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Okmány- és Lakosságszolgálati vagy a VagyongazHIRDETMÉNY

EB- ÉS MACSKATARTÁS SZABÁLYAI
A képviselő-testület módosította a 28/ 2008. (X. 27.) sz. az
állatok tartásáról szóló önkormányzati rendeletet. Ennek III.
fejezet foglalkozik az eb- és
macskatartással, aminek szabályai az alábbiak szerint módosultak.
III. fejezet
Eb- és macskatartás szabályai
EBTARTÁS
12. §
(1) Az állattartó ebét nyilvántartásba
vétel céljából köteles 3 hónapos kor
betöltését követően 15 napon belül
bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentésről értesíti az állategészségügyi hatóságot.
(2) Az Állategészségügyi Szabályzat
alapján az ebtartó köteles a 3 hónaposnál idősebb ebet évenként – a 3
hónapos kort elérteket 30 napon,
majd 6 hónapon belül ismételten –
saját költségére a hatósági állatorvossal vagy a Kerületi Főállatorvos
által kijelölt állatorvossal veszettség
ellen beoltatni, illetőleg a zoonózisok elleni védekezés állategészségügyi feladatairól szóló, módosított
81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet
alapján az eb széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezeléséről
gondoskodni.
(3) Az ebtartó az oltás, illetőleg a féregtelenítés tényét és idejét tartalmazó eboltási igazolványt köteles megőrizni, az oltás elvégzését ellenőrző
hatósági állatorvos vagy rendvédelmi szerv felszólítására bemutatni, illetőleg tulajdon-átruházás esetén az
új tulajdonosnak átadni, az eboltási
könyv megrongálódása, elvesztése
esetén az oltást végző állatorvostól
pótlást kérni.
(4) Évente, a veszettség elleni kötelező védőoltás alkalmával valamenynyi beoltott ebet el kell látni az oltás
tényét bizonyító – a város nevét és az
eb regisztrálási számát rögzítő – ebvédjeggyel. Közterületen való tar-

tózkodás esetén a tulajdonos köteles
a tárgyévben kiadott eb-védjegyet az
eb nyakörvén elhelyezni és megőrizni.
(5) Az állattartó köteles bejelenteni,
ha az eb elhullott, elveszett, tartási
helye 3 hónapnál hosszabb időre
megváltozott vagy új tulajdonoshoz
került. Ha az eb elhullott, az eb-védjegyet a bejelentéssel egyidejűleg le
kell adni.
(6) Amennyiben az eb-védjegy elveszett, ennek tényét haladéktalanul
be kell jelenteni a polgármesteri hivatalban, és kérni kell az eb-védjegy
pótlását.
13. §
(1) Külterületen eb számbeli korlátozás nélkül tartható, figyelemmel a
magasabb szintű jogszabályok állattartásra vonatkozó előírásaira, illetve
a jelen rendeletben meghatározott
szabályokra.
(2) Lakótelepeken, többszintes lakóépületekben, társasházakban lakásonként állandó jelleggel legfeljebb
két eb tartható, valamint ennek szaporulata 4 hónapos korig, amennyiben a tartás körülménye az állatvédelmi szabályoknak megfelel.
(3) Kertvárosias lakóterületen és hétvégi házas területen ingatlanonként
legfeljebb három eb tartható és ezek
szaporulata 4 hónapos korig.
(4) Lakótelepeken objektumőrzés
céljára ebet tartani külön engedéllyel
lehet.
(5) Tilos a többlakásos lakóépület
közös udvarán, kertjében a lakóépület falsíkjától számított 5 méteren belül, valamint kertvárosias lakóterületen, hétvégi házas területen és falusias lakóterületen az ingatlan kétoldali és hátsó határaitól (kerítésétől) számított 5 méteren belül ebtartás céljára ólat (kennelt) elhelyezni.
(6) Tilos az eb tartása bekerítetlen ingatlanon, kivéve, ha az eb számára
külön elkerített részt létesítenek.
(7) Bekerített ingatlanon az eb szabadon csak úgy tartható, hogy onnan
sem a szomszédos ingatlanra, sem a

közterületre ne juthasson át. Az utcafronti kerítésnek olyan zártnak kell
lenni, hogy azon az eb kinyúlni, kibújni ne tudjon.
(8) Harapós eb tartása esetén a ház
bejáratánál veszélyre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
14. §
(1) Amennyiben az iskolák, bölcsődék, óvodák, egészségügyi intézmények szomszédságában tartott eb a
csendet tartósan háborítja vagy
egészséget veszélyeztet kötelezni
kell az állattartót az ebnek az ingatlanról való eltávolítására.
(2) Közterületen csak pórázon vezetett ebbel szabad közlekedni.
(3) Harapós vagy támadó természetű
ebet a város közterületein szájkosárral ellátva, rövid pórázon kell vezetni.
(4) Az eb által okozott sérülésekért
az állattartó tartozik felelősséggel.
(5) Tilos az Erzsébet-park, továbbá a
Kastély-park területére ebet futtatás
céljából bevinni és szabadon engedni, illetve eb képzési és oktatási tevékenységet végezni.
(6) Pórázon tartott ebet is tilos beengedni, bevinni, illetve tartani a vakvezető kutya, valamint az intézmény
őrzését szolgáló eb kivételével:
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe;
b) üzletbe, vásárcsarnok vagy piac
területére, vágóhídra, élelmiszer-feldolgozó üzembe;
c) nevelési, oktatási, egészségügyi,
szociális, kulturális létesítmény és
fürdő, valamint strand területére;
d) játszótérre;
e) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe;
f) temető területére.
(7) Közterületen a kóbor állatok etetése tilos.
(8) Ebet szabadon engedni külterületen – kivéve természetvédelmi területen, vagy vadászterületen (vadászkutya kivételével) – lehet.
A rendelet teljes szövege elérhető a
Gödöllő város honlapján az alábbi
címen:
http://www.godollo.hu/text/doc/
text21012916121071/2008028.doc

A TISZTA BESZÉD ALAPÍTVÁNY
(2100. Gödöllő, Táncsics M. u. 1. – adószám: 18682180-1-13)
ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a
2007. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány javára ajánlották fel.
Az összeg 151.405 Ft volt, melyet a logopédiai osztályokba járó tanulók táboroztatására,
könyvjutalom és fejlesztő játékok vásárlására fordítottuk.
Támogatásukra a továbbiakban is számítunk!

Gödöllő Város Önkormányzata
bérbeadja a Gödöllő Városi
Könyvtár (Dózsa György út 8.)
alatt található 22 db parkolóhelyét.
A bérlet időtartama: egy hónap,
fél év vagy egy év. Az időtartam lejártával a bérlet meghosszabbítható.
A bérleti díj nagysága: a havi bérlet bruttó 18.000 Ft, a féléves bérlet bruttó 102.600 Ft/félév; az éves
bérlet bruttó 194.400 Ft.

Hulladékszállítás
Értesítjük a tisztelt lakosságot, az intézményeket és a Gödöllő városában
tevékenykedő gazdasági társaságokat, hogy a településen megváltozott a kommunális hulladék elszállítója. A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú
Társaság (továbbiakban VÜSZI) átalakulását követően a hulladékkezelést a VÜSZI-ből kivált Gödöllői
Hulladékgazdálkodási Kft végzi.
Telephelye: 2100 Gödöllő, Dózsa
Gy. u. 69., telefonszáma: (28) 418601, (28) 418-603.
A szolgáltatás teljesítése és rendje
nem változott. Minden utcában és a
város minden részén a megszokott
időben történik a hulladékok elszállítása.
Tavasztól újraindul a zöldhulladék
elszállítás is, erről az olvasókat időben
értesítjük. A konténer rendeléseket a
fenti telefonszámokon fogadjuk.

dálkodási Irodáján vehetők át. A lakás alaprajza
ugyanitt megtekinthető.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE:
A pályázatnak maradéktalanul meg kell felelnie
az írásos pályázati tájékoztatóban megfogalmazott feltételeknek.
A lakás bérbevételére kizárólag a tájékoztatóban
közzétett összetételű családok nyújthatnak be pályázatot!
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Városháza (Gödöllő, Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda 232. számú helyiségében hétfői, vagy szerdai napokon 8 és 12, valamint 12.30
és 16 óra között 2009. január 28., 16 óráig
A pályázatokat a képviselő-testület Gazdasági Bizottsága bírálja el, a lakások bérlőit ezen bizottság
javaslata alapján a képviselő-testület választja ki.
A bérleti díjat időszakonként előre kell
fizetni.
A bérleti szerződés
megkötésének feltétele: a szerződéskötést megelőzően
5000 Ft. kaució megfizetése és ennek igazolása.
Felvilágosítás kérhető: Gödöllő
Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási Irodáján dr. Sára
Magdolnától (2. emelet 227-es szoba, tel.: 529-147).
A hulladékkezelési díj nem változott, a számlázás és díjfizetés is a
korábban megszokott rend szerint
történik.
A kukába nem férő hulladékok kihelyezésére továbbra is fel lehet használni a korábban megvásárolt
„Városüzemeltetés“ feliratos kék
színű zsákok, ezekből aVÜSZI Dózsa György úti ügyfélszolgálati irodájában és telephelyén a tavalyi áron
lehet vásárolni.
A közületek, gazdasági társaságok
részére az egyedi módosított szerződések – ahol csak maga a szolgáltató megnevezése változik – folyamatosan kerülnek kipostázásra január hónap folyamán, de a szolgáltatás emiatt nem szünetel.
A Gödöllői Hulladékgazdálkodási
Kft, minden megtesz a „váltás, változás“ zökkenőmentes lebonyolítása
érdekében.
Köles Krisztián
ügyvezető

A LOGISZTIKAI OKTATÁSÉRT ÉS KUTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY
(2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., adószám: 18678338-1-13)
kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2007. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-ával az alapítványt támogatták.
A felajánlott 56.381 Ft összeget a Logisztika Tanszék működési
költségeinek kiegészítésére és a Logisztikai szakirány
hallgatóinak támogatására fordítottuk.
Dr. Benkő János a kuratórium elnöke

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Január 12-19.: Kígyó, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Január 19-26.: Sanitas, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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

BEMER 3000 elektromágneses mező terápia már Gödöllőn is
Egyre több egészségügyi intézményben,
kórházban, magánorvosi praxisban találkozhatunk egy új terápiás módszerrel, a
BEMER 3000-rel. Erről kérdeztük Dr. Horváth Ilona bőrgyógyász-kozmetológus szakorvost, BEMER orvostechnikai eszköz tanácsadót.
Mi is az újdonság ebben a készülékben? A
Bio-Elektro-Mágneses-Energia-Reguláció
(BEMER terápia) egy egyedülálló fizikoterápiás eszköz, amely a betegségek széles skálájában alkalmazható. A mágnesek gyógyító hatását már régóta ismerjük. A BEMER 3000 terápia az elektromágneses mező terápiák legmodernebb formája. Feltalálója Prof. Dr. Wolf
A. Kafka német professzor szerint a betegségek jelenetős része oxigénhiányra, a legkisebb
erek vérkeringésének zavarára vezethető viszsza. A BEMER 3000 készülék egyedülállóan
széles frekvenciaspektruma lehetővé teszi a
legkülönbözőbb szervek, szervrendszerek vérellátásának javítását. A szervezet vér- és oxigén
ellátásának javításával segíti az immunrendszer optimális működését, javítja az anyagcsere folyamatokat. Beteg vagy idős embereknél
az érfal periodikus mozgása lelassul. Ennek
helyreállítását is elősegíti a BEMER 3000 kezelés.
Mióta vannak tapasztalatok erről a terápiáról? A BEMER terápiát tíz éve sikeresen al-

kalmazzák a világ 40 országában. Minősített
orvosi műszer, amelyet többszörös európai feltalálói díjjal tüntettek ki. Hazánkban is egyre
szélesebb körben bizonyítja hatékonyságát az
egészségmegőrzésben és számos betegség kezelésében.
Milyen betegségekben lehet javulást várni a
BEMER terápiától? A BEMER terápia a hagyományos (gyógyszeres, műtéti, stb.) terápiák kiegészítéseként számos olyan betegségben
hatékony, ahol a kis erek keringésének zavara
áll fenn. Klinikai vizsgálatok tanúsága és szakorvosok gyakorlati tapasztalatai alapján a következő betegségekben használható eredményesen: vérkeringési és vérellátási zavarok,
mozgásszervi problémák (reuma, izületi gyulladás, hát- és derékfájás), műtétek és csonttörések utáni rehabilitáció, cukorbetegség szövődményei, stresszoldás, sportsérülések, fülzúgás, sebgyógyítás. Saját magánorvosi praxisomban különösen hatékonynak bizonyult a
fájdalmas reumatológiai kórképek és az egyébként nehezen kezelhető lábszárfekélyek gyógyításában.
Kik használhatják a készüléket? A BEMER
készülék egyedülállóan biztonságos. Csecsemőkortól kezdve használható, fémbeültetés,
pacemaker, terhesség, sőt még a daganatos betegség sem jelent ellenjavallatot. Egyedüli kivétel a friss szervátültetés.

Az ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA
étterme és kávéháza várja Önöket!
Napi 3 fogásos menüajánlat: 1000 Ft/fő. Elfogadjuk
üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és
Cheque Déjeuner utalványát!

SZOMBATONKÉNT ÉLŐZENE!
VÁLASSZON ÚJ ÉTLAPUNKRÓL PÉNTEKEN, SZOMBATON ÉS VASÁRNAP
30 % ENGEDMÉNNYEL!

Nyitva tartás:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22.
Asztalfoglalás és információ: 28/816-819
info@erzsebetkiralynehotel.hu

Egészséges emberek számára is ajánlott? A
terápiás alkalmazásokon kívül a BEMER 3000
rendszer kiválóan alkalmas otthoni használatra
is. A mikrocirkuláció javítása természetesen az
egészséges embereknél is jótékony hatású. Aktiválja a szervezet természetes energiáit,
mozgósítva ezzel az immunrendszer öngyógyító mechanizmusát. Szellemi és fizikai teljesítménynövelő hatását a tanulásban, a sportban
is kihasználhatjuk. Az élsportban is előszeretettel alkalmazott módszer. Bemelegítés előtt
használva csökkenti a sérülések előfordulását,
edzés után felgyorsítja az izomlázat okozó tejsav elszállítását.
Kihez forduljunk, amennyiben részletesebben érdeklődünk a BEMER terápia iránt?
Gyógyítani természetesen ezzel a készülékkel
is csak annak lehet, akinek a gyógyításra a magyar törvények alapján joga van, tehát orvosnak vagy képzett természetgyógyásznak. Betegségnél mindig szükség van orvosi diagnózisra. Az optimális alkalmazáshoz ajánlatos
BEMER terápiában jártas orvoshoz vagy terapeutához fordulni, akitől az otthoni felhasználásra is alkalmas készülék kezelése könnyen
megtanulható.

BEMER 3000 TERÁPIÁS és INFORMÁCIÓS
KÖZPONT GÖDÖLLŐ (Gödöllő, Remsey krt. 7.)
BIO-MED Szakorvosi Magánrendelő
•Vérkeringési és vérellátási zavarok
• Fájdalmas reumatológiai betegségek
• Sportsérülések
• Műtét utáni regeneráció gyorsítása
• Lábszárfekély
• Fülzúgás
• Diabetes szövődményei
• Stresszoldás
Dr. Horváth Ilona Bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos
BEMER orvostechnikai eszköz tanácsadó. Tel: 30/854-9880
Hamerli Ágnes BEMER tanácsadó. Tel: 20/244-1217
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Tenisz – A Magyar Teniszszövetség alelnöke lett a Kiskastély SE elnöke

szinte mindent megtanítottak nekünk,
így a teniszt is. 1984-ben többedmagammal megalapítottuk a gödöllői amatőr teniszegyesületet, ahol az első perctől kezdve én látom el az elnöki teendőket. Sokat köszönhettünk az önkormányzatnak, amely biztosította a Szabadság téren a területet a számunkra, mi
pedig önerőből pályát építettünk ide.
Hosszú évek után is azt tudom mondani,
hogy ha nem saját kezűleg építjük, nem
lett volna olyan értéke a számunkra.
Először csak teljesen amatőr, mondhatni
szabadidős dologként indult az egész,
mármint, ami a versenyeztetést tekinti,
de idővel kinőttük magunkat. Arra nagyon büszke vagyok, hogy az eltelt 25
év alatt több mint ezer fiatal és idős tanult meg teniszezni Gödöllőn.
– Jöttek a profik és a sikerek a Kiskastély SE megalapításával.
– Azért előtte amatőr versenyeken is
több sikert értünk már el több országos
versenyen. Ezekből a sikerekből is erőt
merítve körülbelül 8 évvel ezelőtt döntöttünk úgy társammal, dr. Haupert
Józseffel, hogy professzionális tenisszel
bővítjük ki az egyesületet. Ebben nagy
munkánk van, mind szellemi, mind
anyagi téren. És mivel bővült a paletta,

úgy gondoltuk, hogy kell egy olyan bázis, amely klubházként funkcionálna és
köré egy olyan infrastruktúrát igyekeztünk felépíteni, amely a világon bárhol
megállja a helyét. Ebből a célből épült
meg a Kiskastély és jött létre a KSE. Az

első nemzetközi versenyünket 2008ban rendeztük itt, amelyre 30 nemzet
versenyzője nevezett.
– A tavalyi év más szempontól is emlékezetes lesz a számára, ugyanis november végén az MTSZ alelnöki pozícióját is betölti. Hogyan jött az ötlet,
hogy indul?

– Nem egy önjelölésre kell gondolni.
A vezetői pozícióra
felkértek, többek között az eltelt 25 éves
teniszmúltam miatt, valamint az elmúlt
két évben egyesületi szinten elért eredményeknek köszönhetően (2007-ben 2.,
2008-ban 3. lett a KSE csapatban az országos bajnokságban, egyéniben pedig
Balázs Attila első, Kiss Sebő 2. lett,
párosban a Balázs
A. – Kiss S. páros az
első helyen végzett
az ob-n). De ez az
alelnöki
pozíció
mindinkább Gödöllő érdeme. Nagyon
örülök annak, hogy
felnőttünk azon gödöllői egyesületek
mellé, akik országos
szinten is eredményesek. Jó példa erre a teljesség igénye
nélkül a vívás, a futsal, a röplabda, vagy
az atlétika. A sikereknek nagyon egyszerű oka van. Gödöllő egy igazi lokálpatrióta kisváros, ahol az emberek tisztában vannak az értékeikkel. Erre nagyon büszke lehet a város és az itt élők.
– Nagy terveket vázoltak fel a szövetségben a következő 4 évre. Önnek milyen elképzelései vannak?

Ez történt még – Hírpercek

Gödöllő. Az első találkozóra január 16án, idegenben kerül majd sor, míg a
gödöllői visszavágót január 19-én
hétfőn 19 órai kezdettel rendezik az
egyetemi csarnokban.
Futsal Magyar Kupa, nyolcaddöndtő
Kecskemét – Gödöllői SK 2-6 (0-2)
Gólszerzők: Baranyai Pál (2), Harnisch Ákos (2), Nagy Roland, Berkes
László.

városunkban. A hagyományosan minden év december 31-én déli 12 órakor
megrendezett eseményen a mínusz 6
fokos hideg ellenére közel 200-an teljesítették a 2009 méteres távot. A szilveszteri maskarákba öltözött mezőny
az Erzsébet Királyné szálloda elől rajtolt és a városháza elé érkezett be, ahol
zsíros-hagymás kenyér és forró tea várta a futókat.

Szilveszteri futás – Közel 200-an
futottak át 2009-be

I. Gödöllő városi amatőr teremlabdarúgó kupa – Végleges a
mezőny

Boros György: „Gödöllő érdeme a kinevezésem“
Az elmúlt esztendő végén, november 29-én választották meg
Boros Györgyöt, a gödöllői Kiskastély SE teniszegyesülete elnökét a Magyar Teniszszövetség
(MTSZ) alelnökévé. Az utóbbi
években országos szinten sikert
sikerre halmozó KSE elnöke beszélt a kezdetekről és a terveiről.
– Mint üzletembert minden bizonynyal többen is ismerik a városban, de
mint sportolót... Meséljen egy kicsit
magáról!
– 1957 óta sportolok Gödöllőn. Hosszú
időn keresztül a MEDOSZ-ban atletizáltam, majd később a GEAC-ban. A
sport szeretetével Kirchhoffer József
Csosza bácsi, Benkő Tibor és Ötvös
Karcsi bácsi fertőzött meg. Ezek az
edzők olyan sportszeretetre neveltek engem és a többi gyereket, akik a kezeik
alól kerültek ki, ami a mai napig kihat a
hétköznapokra is. Ebből szeretnék átadni valamit a fiataloknak.
– Az újkori gödöllői teniszélet alapítói
között volt. Honnan a tenisz iránti
szeretete?
– Sportolóként mi még nem csak egy
vagy két sportógat próbáltunk ki, hanem

Röplabda – Sima zakó, majd
győzelem
A TEVA-GRC csapata két mérkőzést
játszott az utolsó lapszámunk után. A
Hollósy lányok előbb Nyíregyházán
szenvedtek igen tartalékos összeállításban papírforma vereséget, majd december 20-án az Újpest Volley elleni évzárón könnyedén nyertek a mieink, így
győzelemmel búcsúztatták az óévet és a
4. helyről várják majd a januári folytatást. A mieink idei első fellépésén szintén az UTE lesz az ellenfél a bajnokságban. A mérkőzést január 17-én , 16 órás
kezdéssel rendezik Gödöllőn.
Női NB I Liga, kiemelt csoport:
Nyíregyháza – TEVA-GRC 3–0 (2510, 25-20, 25-6)
UTE Volley – TEVA-GRC 1–3 (18-25,
25-15, 12-25, 20-25)
GEAC Kupa – Seven siker a
XXIV. teremtornán
Az 1984 óta hagyományosan december

eleje és 23. között megrendezett GEAC
teremlabdarúgó kupára az idén 18 csapat nevezett. A csoportmeccsek után
nyolc együttes maradt állva a 23-ai
döntőkre, közülük végül a Seven FC bizonyult a legjobbnak és hódította el a
2008-as serleget. A Seven mögött második helyen a Vegyigyümi nevű csapat
végzett, míg a dobogó 3. fokára a Sűlysáp állhatott fel.
Futsal Magyar kupa – Könnyed
továbbjutás
A Gödöllői Sport Klub teremlabdarúgó csapata igen korán, már január 5én elkezdte a 2009-es évet. A januártól
ismét Kis János irányításásval készülő
Bikák a Magyar Kupában a nyolcaddöntőben léptek először pályára. A csapat Kecskeméten vendégszerepelt és
könnyedén nyerték Baranyai Pálék a
meccset, és mivel egy találkozón dőlt el
a továbbjutás a legjobb nyolc közé jutott a GSK. A négy közé jutásért az NB
II-es Gyöngyös ellen mérkőzik majd a

Vívás – Jobb helyen a gödöllői vívók

Új termet kaptak vívóink
2008. december 18-án, ünnepélyes keretek között átadták a
vívóknak az egyetem területén
található kistornatermet, amelyet több millió forintért újítatott
fel az önkormányzat. A megújúlt
tornatermet speciálisan a vívóknak alakították ki, így hosszú
évek viszontagságos, mostoha
körülmények között elöltött időszaka után végre megfelelő körülmények között edzhetnek városunk igen sikeres sportágának
sportolói.

Az átadáson jelen voltak a város, valamint a Magyar Vívószövetség vezetői
és az Európai Vívószövetség képviseletében Kamuti Jenő alelnök, valamint
Solti László, a SZIE rektora. A vívóbe-

Január 9-én lezárultak a nevezések az I. Gödöllő városi amatőr teremlabdarúgó kupára. A
40 év alatti és egy úgynevezett
Senior (45 év felettiek) korosztálynak kiírt küzdelemsorozat
január 17-én kezdődik majd az
egyetemi sportcsarnokban. A
szervezőktől megtudtuk, hogy
a 40 év alatti kupára 20, míg a
A várakozó futókat a hideg sem tántorította el
seniorok mezőnyébe 8 csapat
Ismét nagy sikert, rengeteg sportolót nevezett. A csapatok listáját és a sorsoés nem sportolót vonzott a „Fussunk át lásokat megtalálják a www.gbulls.hu
2009-be” elnevezésű szilveszteri futás honlapon.
gödöllői legyen, valamint az Universiádéra is a lehetőségink szerint minél
több vívót adjunk.
Solti László, rektor: – Nagyon örülünk ennek a felújításnak. Hosszú távú
célja az egyetemnek, hogy minél több
sportágat bevonjunk annak érdekében,
hogy tovább növeljük hallgatóink létszámát. Ebben ez a vívóterem és a szakosztály is segítségünkre lehet majd, de
több remek és sikeres sportág van még
Gödöllőn, mint például a futsal, a röplabda, amelyeket szeretnénk majd valamilyen formában az egyetemhez közel
hozni.

mutatókat követően – amelyen a legkisebbektől a legnagyobbakig mutatták
be tudásukat – Nagy Tímea kétszeres
egyéni olimpiai bajnok párbajtőröző, és
Csaba Antal, a GÉV-Huniber igazgatója vágta át a nemzeti színű szalagot, ezzel hivatalosan is birtokba vehették a vívók az új termet. Néhány érintettet kérdeztünk, hogy mit is jelenthet ez az új
terem a vívóknak.
Gémesi Levente, a vívószakosztály elnöke: – Végre emberi
körülmények között tudunk dolgozni. Örülünk a felújított teremnek és az új borításnak, hiszen így még több gyereket
tudunk a vívás irányába terelgetni. Ne feledjük, hogy a
vívásban oly gyakori térd,
boka és derékfájdalmak ez- Bemutató az új teremben
zel a lehetőséggel csökkenthetőek
Nagy Tímea: – Mi élsportolók tudlesznek, így a sérülésveszély is ki- juk értékelni, ha átadnak egy új vívótersebb lesz. Az utánpótlás korú ví- met. A gödöllői ebben a hónapban már a
vóink kezdenek felnőtt szinten is második, ugyanis nemrég Békéscsabán
beérni, olyannyira, hogy az országos voltam egy átadáson. Most már a szorfelnőtt ranglistán a 6. helyen áll a klub. galom és a kitartás kell ahhoz, hogy az
Legközelebbi célunk, hogy a közelgő ezidáig is sikeresen szereplő gödöllői
U23-as Európa-bajnokságra készülő vívók tovább növeljék majd éremgyűjmagyar válogatott keretben minél több teményüket.
-ll-

– A magyar teniszben szeretnék egy
gödöllői bázist, többek között ezért is
vállaltam az alelnöki pozíciót és tervben van egy profi tenisziskola kiépítése is itt, Gödöllőn. Optimista vagyok, olyannyira, hogy 2009-ben
újabb nemzetközi versenyeket is tervezek idehozni, valamint azon lobbizok, hogy mi kapjuk meg a júniusi
férfi felnőtt Davis-kupa-mérkőzés
rendezési jogát. A válogatott csapatba
túlnyomó részt gödöllői játékosok a
kerettagok, akik mind Simara János
tanítványai. Szeretném elérni, hogy
az edzőnk válogatott szinten is bizonyíthassa rátermettségét.
– És mik a tervek egyesületi szinten?
– A csapat ob-n szeretnénk ismét a
négyben lenni, de nem tűztük ki feltétlen célnak az aranyat. Ennek az az oka,
hogy több csapatnál is csak a csapatarany kedvéért, nemzetközi viszonylatban is magasan rangsorolt játékosokat
igazolnak. Mi nem ezt az utat szeretnénk járni, mindinkább a saját nevelésű
játékosokban hiszünk. Egyéniben a tavalyi évhez hasonlóan elől szeretnénk
végezni, amire garancia lehet a tavaly
sikeresen szereplő Balázs Attila, akit az
idén a világranglista 100 és 200 közé várunk. Utánpótlás vonalon már hosszú
évek óta dolgozunk és most állt össze az
az edzői csapat akik a jövő nemzedékét
felnevelhetik és pédaképeik lehetnek
majd a nálunk nevelkedő fiataloknak.
Kézilabda – Utánpótlás Ob –
GSE győzelmek
December 14-én a Gödöllői SE kézilabda utánpótlás klub 96-os fiú csapata,
míg bő egy héttel később, 23-án ugyanezen korosztályban a lányok léptek pályára a 2008/2009-es Országos Adidas
utánpótlás kézilabda bajnokságban. A
jelenleg a megyei küzdelmeknél tartó
sorozatban a fiúk szerepeltek jobban,
akik az Abonyban rendezett tornán
mindhárom meccsüket megnyerték. A
srácok a Szigetszentmiklós ellen még
szenvedtek, de a házigazdákat és a vecsésieket is fölényesen verték. Nem kell
szégyenkezniük a lányoknak sem, akiknek a többsége 97-98-as születésű. A
Gödön rendezett megyei döntőn 1 győzelem mellett három szoros meccsen
kaptak ki.
Eredmények, fiúk: GSE – Szigetszentmiklósi KSK 15-6; Abony, Somogyi I. Ált. Isk. – GSE 7-24; GSE – Vecsés, Petőfi S. Ált. Isk. 32-16
Lányok: GSE – Solymári Sport Club
21-5; GSE – Dunakeszi Kinizsi USE
14-17; GSE – Gödi SE 12-15; GSE –
Szigetszentmiklós NKSE 18-24.

Kosárlabda – 16 között a Bocskai SE
A Bocskai SE kadett korosztálya remek sikert ért el december
közepén. Az Iski Zsolt, Mácsár Tamás edzette lányok az egyesület történetének legnagyobb sikerét elérve bejutottak az ország
16 legjobb csapata közé.
A BSE a Budapest ka- A Bocskais sikercsapat
dett bajnokság alapszakaszának ötödik helyével indította el a sikersorozatot, ugyanis ezzel kivívta a jogot arra, hogy
selejtezőt játszon azért,
hogy bekerüljön a legjobbak közé. A Bocskaisok Miskolcon próbálták meg kivívni a továbbjutást, a négyes tornára december 13-14-én került sor. A mieink ellenfelei a Miskolc A, a Szekszárd A
és a Fejér kosársuli voltak. Az első mérkőzését a Szekszárd ellen játszották a lányok
és nyertek 73-54-re. Ezt követően a toronymagas favorit Miskolc ellen nem volt esélye a Líceumosoknak (91-33 oda), de a harmadik mérkőzésen sikerült helyrebillenteni a reményeket és egy igen izgalmas találkozón, hosszabítás után 63–61-re diadalmaskodott, és jutott ezzel a Bocskai SE kadett csapata a 16 közé. Iski Zsolt edző
értékelt: „Az országos bajnokságba a legjobb 16-ba minden megye bajnokságából
és Budapestről az első kettő egyenesen jutott be, míg a többi selejtezőt játsztott. Nagyon örülünk ennek a sikernek és dolgozunk a még szebb folytatáson.”
-tt-

Korcsolyapálya a Táncsicson
Január 10-étől a Táncsics Mihály úti sporttelepen korcsolyapálya nyílt,
ahová minden korizni vágyót szeretettel várnak. Nyitva tartás: minden
nap 15-21 óráig. A belépők ára: felnőtt: 500.-, gyerek: 250.- forint
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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!

H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Iroda: 20/525-53-66
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

yitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig
K E D D E  I  C S Ü G Y F É L F O G A D Á S
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-12 óráig

Lapzártánk: péntek

12 óra.

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

INGATLAN
* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes,
csendes részén de a központ közelében eladó egy nagyon hangulatos, sarok telken elhelyezkedő, '43-ban épült,
összközműves, 65m2-es parasztház, mely 2004-ben
részben fel lett újítva. A házban 2 szoba, konyha-étkező,
kamra és fürdőszoba wc-vel található. A telek szépen
gondozott, rajta kb.30m2 nagyságú, tégla építésű melléképület található, melyben garázs, nyári konyha található. A kertben termő gyümölcsfák és díszfák vannak.
Közelben: Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási lehetőség,
buszmegálló és szociális intézmények. IÁr: 7,5 MFt Tel:
70/312-5965, 20/928-3938
* Nyugdíjazás miatt ÉLELMISZER BOLT SÜRGŐSEN
ELADÓ árukészlettel, berendezéssel vagy anélkül.
Főútvonal mellett, forgalmas helyen. Tel: (20) 9716-172
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* GÖDÖLLŐI 34 m2-es ÜZLETHELYISÉG PALOTAKERTEN (Stromfeld) SÜRGŐSEN, ÁRON ALUL ELADÓ.
Tel: (30) 2808 438
* 1500 m2 ipari – kereskedelmi terület ELADÓ KIADÓ az Isaszegi úton. Tel: (30) 528-7777
* SZADÁN két utcára nyíló 1115 nm-es építési telek
eladó Iár 6,7 MFt 20-7722428 GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT –Gödöllő, Szada, Veresegyház
legnagyobb telekválasztéka ! www.godolloihaz.hu
* Sürgősen eladó Kossuth L. u-i jó állapotú 2 és félszobás, erkélyes lakás! I.ár: 12 MFt 20-772-2429
* SŰRGŐSEN Eladó Gödöllőn központban külön
bejáratú 60 nm-es cirkó fűtéses kis rezsijű 2,5
szobás tégla lakás Iár 17,9MFt 20-7722428
* Kertvárosban 4 szobás 2005 épült rusztikus
családi ház ősfás telken, külön borospincével eladó
Iár 45,9MFt 20-7722428
* Sürgősen eladó Központban 45 nm-es másfélszobás jó beosztású felújított lakás kulturált
lakótömbben Parkettás szobák padlólapos konyha
fürdő folyosó Iár 9,5 MFt 20 772-2429
* BEVEZETŐ ÁR! Új építésű garázsösszekötéses 2
szoba+nappalis ikerház kulcsrakészen Szadán már
22,9 MFt-ért , 3 szoba+ nappalis 23,76 MFt-tól
500 nm-es telekrésszel. (20) 772-2428
www.godolloihaz.hu
* Eladó 1 szobás lakás az Erzsébet Kir. Krt-on Iár:
7.5 M FT (20) 804-2102
* ÁR ALATT SÜRGŐSEN ELADÓ 2 SZOBÁS,
ERKÉLYES, FELÚJÍTOTT, EGYEDI FŰTÉSMÉRŐS
LAKÁS A PALOTAKERTEN PARKRA NÉZŐ
TÖMBBEN. IÁR 10,5 MFT 20-772-2429
* Eladó új építésű lakás Gödöllőn! Tégla építésű társasházban 42m2-es, 1+1 félszobás lakás
cirkófűtéssel. 2009. augusztusi átadással. Iár: 13,6
MFt. U.itt 1 szobás lakás 11,5 MFt 20-772-2428

-Kiadó lakást, házat keresünk Mogyoródon vagy Kerepesen hosszútávra.
-Thököly u 1284m2 telken 148m2 családi
ház40m2 szuterén 42MFt.
-Thököly u közeli 720 nm telken 4 szobás
családi ház 36,8MFt.
-Új építésű 112m2 nappli+3 szobás
lakóház 309m2 telken 28,8MFt.
-Új építésű 300m2 telken 85m2 egyszintes
nappali+3félszobás 28,5MFt.
-Új építésű 300m2 telken 109m2 nappali+3 szobás lakóház 28,8MFt.
-Báthori u-ban 321 nm telken 95 nm konvektoros lakóház 14.5MFt.
-Városközpontban 48 m2 nappali + 1
szobás felújított lakóház 15.9MFt.
-Kör utca 1,5 szobás konvektoros felújított lakás 12.1MFt.
-Kazinczy krt 2 szobás konvektoros erkélyes 60 nm lakás 11.8MFt.
-Építési
telek
Röges
1089m2
zsákutcában 15.8MFt.
-Szadán sík 1439 nm építési telek 8.5MFt.

* CSAK A GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONTNÁL! Eladó
új építésű ikerház Gödöllőn 2 szoba + nappali,
garázs 300 nm telekrésszel. Kulcsrakész ár 22 MFT
20-804-2102
* ÖNERŐ NÉLKÜL, garantált hitelre! Veresegyház
új építésű részén szocpolképes lakások eladók!
40m2-95m2-ig, már 9,9 MFt-tól! 20 539-1988
* Eladó Gödöllőn magasföldszinti tégla konvektoros 2 szobás lakás Iár 12,5 MFt 20-804-2102
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* Remsey krt-n 1+2 félszobás felújított erkélyes
lakás eladó. Iár 15,5 MFt 20-8042102
* Gödöllőn Kertvárosban tégla, 4 szoba + nappalis,
cirkós pincés családi ház sürgősen eladó.Iár: 19,9
mFt 20 772-2428
* Csanakban gyönyörű környezetben új építésű 4
szoba nappalis garázsos panorámás ikerház ELADÓ
Iár 31,9 MFt 20-7722429
* 4 szoba nappalis garázsos ház Szadán 1100 m2es telekkel jó közlekedésnél eladó. Iár 22,5 MFt 207722429
* GÖDÖLLŐN felújított 80 nm-es sorházi lakás
garázzsal, tárolóval csendes részen eladó. Iár
19,6MFt 20-4306474
* Gödöllőn az Antalhegyen összközműves, aszfaltozott utcában 486 nm-es (17 m-es utcafronti szélességű) belterületi, építési telek. Víz, csatorna a
telken. Iá: 9,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ Szadán 2009.
tavaszi kezdéssel. 750 nm-es telken épülő, 100
nm lakóterű, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás,
kétszintes családi ház nagy terasszal, fedett gk.
beállóval. Emelt szintű szerkezetkész állapotban
23,5 mFt-os áron. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a belvárosban eladó 80 nm alapterületű,
2 szobás családi ház 320 nm-es telekkel, melléképülettel. Iá: 17,2 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn csendes belvárosi utcában 100 nm
alapterületű, jó állapotban lévő 3 szobás családi ház
600 nm-es telekkel. Iá: 21 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban 500 nm-es telken, 100
nm alapterületű, 2 + fél szobás, jó állapotban lévő
családi ház, pincével, melléképülettel, garázzsal. Iá:
22 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn 110 nm alapterületű, nappali + 5
szobás, 2 fürdőszobás, kétszintes családi ház 1080
nm-es telekkel. Iá: 25 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a központban 55 nm-es, 2 szobás, teljesen felújított, 3. emeleti lakás. Új burkolatok, új vízés villanyvezetékek, új beép. konyhabútor). Iá: 12,5
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn az Erzsébet park közelében, teljesen
felújított, 60 nm-es, 2+fél szobás, egyedi mérőórás,
erkélyes lakás, saját pincével. Új beépített bútorok,
konyhabútor, redőnyök, riasztó, új elektr. és
vízvezetékek. Iá: 14,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Szadán 1000 nm-es (20 m-es utcafronti szélesség) összközműves építési telek ALKALMI ÁRON
eladó. Iá: 8,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
*
Gödöllőn
a Nagyfenyvesben, csendes
környezetben, 993 nm-es parkosított telken 1998ban felújított, kiváló fekvésű, 133 nm alapterületű,
4 szobás földszintes polgári családi ház. (pince,
garázs, télikert, öntözőrendszer). Iá: 35 mFt. Tel.
0620/9194-870
* Gödöllőn a Királytelepen a századfordulón épült,
védettséget élvező, műemlék jellegű (100 nm
alapterületű, nappali + 3 szobás) belül felújított,
polgári családi ház. Iá: 29 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Blahai részen, 100 nm alapterületű, jó
állapotban lévő, téglaépítésű családi ház. 3 szoba,
konyha, étkező, fürdőszoba-wc, előszoba. A házhoz
tarozik 2 garázs, melléképületek, kis pince. Iá: 19,8
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* KERESÜNK GÖDÖLLŐN ELADÓ / KIADÓ Szőlő
utcában, Kazinczy krt-on, János utcában, Ambrus Zoltán
közben, Erzsébet krt-on (tégla), Nagy Sándor közben, Kör
utcában, Szabadka utcában és Zombor utcában, illetve
Munkácsy Mihály utcában egyedi fűtéses lakásokat.
INGATLANVADÁSZ KFT - A POSTÁVAL SZEMBEN. Tel:
0630-919-5960 www.ingatlanvadasz.hu
* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban
új építésű lakások eladók. Tel: (30) 946-7702
* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési
telek családi okok miatt eladó. Tel: (30) 946-7702
* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2es épületekkel közművesítve eladó. Érd: (30) 946-7702
* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében,
most épülő új lakóparkban építési telkek ELADÓK!
Érd: (30) 946-7702
* Gödöllőn a Diófa utca végén 3320 m2-es zárt kert
eladó. Iár: 6 M Ft. Érd: (20) 951-6685, (20) 911-4980
* Gödöllőn, a blahai részen Kecskés dűlőben,
Tölgyfa utcában 2200 m2 zártkerti telek eladó.
Pince, villany, víz van. Érd: (28) 410-354

* Gödöllőn a Királytelepen, 2 lakásos társasház
építésére is alkalmas, 544 nm-es belterületi építési
saroktelek. Víz, villany, gáz bevezetve, csatorna
telekhatáron. Iá: 12,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870

* VERESEGYHÁZ Revetekben 970 m2-es építési
telek teljes közművel 9 M Ft-os irányáron sürgősen
eladó! Érd: (70) 237-7059

* Gödöllőn a Szt. János utcában 57 nm-es, 2
szobás, jó állapotban lévő erkélyes lakás (új
nyílászárókkal). Iá: 11,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870

* Gödöllő, Antalhegyi 79/A 135 m2-es sorházi
téglalakás, 3 szoba, nappali, garázs, kert +40 m2
beépített tetőtér, cirkófűtés, szép állapotban, tulajdonostól eladó. Alacsony rezsi! Ár: 25,9MFt. Tel: (30)645-4273

* Gödöllőn a Szt. János utcában 20 nm-es garázs eladó.
Iá: 2,7 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn központhoz közel, 120 nm lakóterű
(nappali+3 szoba), kétszintes sorházi lakóház. Teljesen felújított (új nyílászárók, új elektr. vezetékek, új
burkolatok, szaniterek). 165 nm-es, örökzöldekkel
beültetett udvar, előkert. Iá: 28 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 20/9194-870
* BOLDOG és SIKEREKBEN GAZDAG ÚJÉVET kívánunk minden kedves meglévő és leendő partnereinknek! INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL
SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu
* 2009-es évnyitó ajánlat: Gödöllő-Haraszt 87 m2es még bővíthető lakóterű, 2 db újépítésű téglaház,
kocsibeállóval, 220 m2-es telekkel, Központtól
sétatávolságra. Még leköthető! Tervezett átadás:
2009. nyár. Érdeklődni: 06 (30) 919-5960
www.ingatlanvadasz.hu
* ÚJÉPÍTÉSŰ IKERHÁZ Gödöllő, Haraszt, Mikszáth
utcában: 82 m2-es, Nappali + 4 Félszobás, 2009-es
építésű téglaház, kocsibeállóval 220m2-es telekkel.
A központtól sétatávolságra. Tervezett átadás:
2009.nyár. IRÁNYÁR: 26.600.000 Ft. HÍVJON MA:
0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. – A
POSTÁVAL SZEMBEN.
* ÚJÉPÍTÉSŰ FSZT-ES LAKÁS Gödöllő, Haraszt,
Széchenyi utcában: 51 m2-es, (beépíthető tetőtérrel) Nappali + Félszobás, 2009-es építésű társasházban, saját kerttel. A központtól sétatávolságra. Tervezett átadás: 2009.nyár. IRÁNYÁR:
24.000.000 Ft. HÍVJON MA: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN.
* ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK GÖDÖLLŐN! Búzavirág
utcában: 1150 m2-es belterületi telek, 25%-os
beépíthőséggel SÜRGŐSEN eladó. Víz, villany, gáz,
csatorna az utcában. A vételár rugalmas, a tulajdonost minden ajánlat érdekli! Sorszám: 3312.
HÍVJON: 0630-919-5960.

* MEGVÉTELRE KERESEK gödöllői egyszobás
tanácsi lakást. Tel: (20) 529-4155

* Panorámás 2 lakásos ház Antalhegyi úton közel
3800 m2 telekkel 39,5 M Ft irányáron eladó.
Délutántól: (30) 238-5413
* KÉT SZOBÁS LAKÁS ELADÓ PALOTAKERTEN!
Irányár: 11,5 millió. Érd: (30) 689-1596
*
Gödöllő városközpontban, azonnal
beköltözhető kétszobás, loggiás, 4. emeleti, 57
m2-es, konvektoros lakás, sürgősen eladó. Iár:
11,4 M Ft. Tel: (20) 360-5847
* HARASZTBAN 860 m2 rendezett telken 85 m2
felújított ingatlan, alápincézett garázzsal, kisebb telken
álló, nagyobb házra cserélnénk. Érd: (20) 8244-661
* Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesben 2003-ban épült,
180 m2-es, 4 szobás 2 generációs ikerház garázzsal
társítva, 500 m2-es telekkel. Csendes környezetben,
jó közlekedéssel. Ár: 27millió Ft. Érd: (30) 827-4272
* Gödöllőn értékegyeztetéssel öröklakásra
cserélem nagy kertes, panorámás házamat. Értéke:
33 millió Ft. Tel: (28) 416-445
* Eladó Gödöllőn az Ambrus közben 2 szobás 55 m2es magasföldszinti jó fekvésű lakás szép környezetben,
reális áron. Tel: (20) 351-5974, (28) 423-294
* Kertes házat VENNÉK Gödöllő ALVÉGEN, vasútállomás,
Hajós iskola közelében, ill. ELADNÁM DOMONYVÖLGYI
házamat, BUDAI lakásomat. Érd: (20) 334-6101
* Gödöllőn, János utcában első emeleti, 30 m2-es,
konvektoros, téglaépítésű, csendes lakás külön
tárolóval eladó. Ár: 9M Ft. Tel: (30) 9999 618
* Gödöllő központjában, a Remsey körúton, 1+2
félszobás (58 m2) étkezős, tárolós tetőtéri lakás
eladó. Tel: (30) 965-9500
* Gödöllőn Balassi utcában eladó egy 200 m2-es
családi ház. Ára: 28 M Ft. Érd: (20) 489-6967
* GÖDÖLLŐN, LOMB utcában 720 m2-es belterületi
közműves telek faházzal, 12 m2-es boltíves pincével, ásott kúttal, gyümölcsfákkal, dísznövényekkel
eladó. Érd: (70) 534-7803
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* Gödöllőn, eladó Palotakerten 37 m2-es földszinti
lakás. iá: 8,4M (30) 545 1690

* Kiadó Szadán családi ház egyben v.
házrészenként is 40-100 ezerért. (30) 9484013

* János utcai téglaépületben 43 m2-es konvektoros
lakás szép állapotban eladó. Érd: (70) 343-6098

* Palotakerti 64 m2 bútorozott albérlet kiadó. Érd:
(30) 454-5484, (30) 9915-913

* Gödöllőn 6 lakásos társasházban, 1. em. 56 m2es konvektoros lakást elcserélném gödöllői kertes
házra. Értéke: 15 M, ill. egy különálló telekkel 18 M.
Érd: (20) 472-9601

* Gödöllőn Kertvárosban 1 szoba összkomfortos
házrész kiadó. 38 ezer + rezsi és 1 havi kaució. Tel:
(70) 426 1201

* Palotakerti 64 m2-es felújított 2 szobás, erkélyes,
vízórás, szabályozható fűtésű lakás egyetemre néző
panorámával eladó. Érd: (30) 454-5484, (30) 9915-913
* 1 szobás, fiatalos, rövid határidőn belül költözhető,
34 m2-es lakás Erzsébet királyné körúton eladó. Ár
megegyezés szerint. Érd: (20) 9138-221
* HARASZTBAN, sorházban 120 m2-es nagyon jó
állapotú ház eladó tulajdonostól, sürgősen. Nappali
+3 háló +2 fürdő. Kertkapcsolatos terasz mindkét
oldalon. Ár: 27,8M. Tel: (30) 241-9391
* Eladó SZŐLŐ UTCÁBAN 69 m2-es 1+2 félszobás
KLIMATIZÁLT, FELÚJÍTOTT LAKÁS. Érd: 20/588-1694
* Eladó Domonyvölgyben belterületen kis családi
ház tó, patak, Lázár-lovaspark mellett 220 nöl
telken. Ár: 30 millió. Érd: (20) 527-5763

* ÁRON ALUL a János u-ban! Fiatalos, világos,
59m2-es, 2szobás, erkélyes, parkettás, konvektoros, emeleti lakás. Ár:11,9MFt Major Zoltán
06704562100-www.perfektotthon.hu
* LAKÁS Kossuth u. minőségi építésű, újszerű,
93m2, háromszobás, cirkófűtéses, teraszos, DKfekvésű, zárt udvaros, saját parkolóval eladó.
Ár:27,5MFt Major Zoltán 06704562100www.perfektotthon.hu

ALBÉRLET
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllőn, kastélyparkra néző, 65nm-es, 2 és fél
szobás, igényesen felújított, bútorozott, légkondicionált, vagyonvédett, szabályozható fűtésű lakás
hosszútávra számlaképesen kiadó. Érd.: 30-380-5875

* 2 szobás konvektoros családi ház az
egyetemtől 10 percre kiadó: 45 ezer Ft + rezsi +
1 havi kaució. Érd: 16 óra után (70) 381-2807
* Gödöllőn, férfi részére bútorozott szoba,
konyha, zuhanyzó reális áron kiadó. Kaució
nincs. Érd: (30) 363 3849
* Gödöllő Kertvárosban albérlet kiadó. 40.000
Ft + rezsi 25.000 Ft. kaució 20.000 Ft. Tel: (20)
2526 516
* Kiadó Gödöllő központjában azonnali költözéssel
50 m2-es, cirkó fűtéses, új építésű 1. emeleti lakás
liftes házban. Tel: (30) 410 8343, (70) 608 8206
* Erzsébet királyné körúton 1 szobás lakás kiadó.
2009. 01. 15.-től! Érd: (20) 5221 506

* Gödöllőn LAKÁS v. IRODA céljára a belvárosban
75 m2-es földszinti nappali + 2 szobás egyedi
fűtésű lakás 85.000 Ft + rezsi + kaucióért kiadó
decembertől. Tel: (30) 9617-621

* Fszt. 1,5 szobás egyedi fűtésű lakás (csak a
konyha + előszoba bútorozva) hosszútávra kiadó
Gödöllő központjában. 1 havi kaució. Érd: (30)
9499 234

* Gödöllőn, János utcában kétszobás, felújított,
erkélyes lakás beépített konyhabútorral a harmadik
emeleten eladó. Iár: 12,4 M Ft (30) 338-2208

* Hosszútávra KIADÓ vagy ELADÓ magasföldszinti
lakás (egy szoba összkomfort) felújítva, berendezve. Azonnal költözhető. (1 havi kaució) 50 ezer
+rezsi. Tel: (30) 9446-816

* 48 ezer Ft-ért rezsivel együtt kiadó Gödöllőn
külön bejáratú kis szoba zuhanyzóval és főzőfülkével. 1 havi kaució szükséges. Érd: (20) 973 4738

* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és
külön-külön is. Csendes helyen, új kiosztásban,
közművesítve. Tel: (30) 250-7981

* Palotakerti 2 szobás 1. emeleti felújított lakás
KIADÓ vagy ELADÓ (egyedi fűtésmérés). Érd: (30)
9285 272

* 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

* Kiadó Gödöllőn a János utcában első emeleti 35
m2-es, egy szobás erkélyes lakás. Gázkonvektoros
fűtés, alacsony rezsi. Tel: (20) 451-7351

* Kiadó tulajdonostól jó állapotú, 3. em. erkélyes 2
szobás lakás csöndes, szép környezetben. 55E +
alacsony rezsi + 2 havi kaució. Téglaépítésű,
gázkonvektoros. Tel: (20) 3311-373

* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos
parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal,
200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal.
Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel.
I.ár: 20 M. Tel.: (20) 3135-816, (30) 562-3475

* Kiadó a Fenyvesben 3 szoba összkomfortos 80
m2-es családi házrész kocsibeállási lehetőséggel. 2
havi kaució szükséges. Érd: (30) 827-4272

* Palotakerti 1 szoba összkomfortos, berendezett lakás reális áron kiadó. Érd: (28) 415-915
este, (20) 233-6193

* Gödöllőn, a Szabadság téren első emeleti 2
szobás lakás kiadó. Tel: (30) 437-0463

* REMSEY körúton 1+2 félszobás, 65 m2-es, 1.
em., erkélyes, beépített konyhás, kerámialapos
tűzhelyes, bútorozatlan lakás hosszútávra kiadó.
Érd: 8-17-ig (28) 430-209

* Eladó Gödöllőn a központban, a Tűztorony Házban 35
m2-es, 1 szobás új lakás. Klíma, felszerelt konyha,
riasztó, redőny. Azonnal költözhető. Érd: (30) 2222-686

* ÚJ TEREMGARÁZS Remsey Krt.1,5MFt Major
Zoltán 06704562100-www.perfektotthon.hu
* ÚJÉPÍTÉSŰ PANORÁMÁS LAKÁS! Liftes házban,
gázfűtésű garzonlakások eladók. Hitellel-szoc-polkevés-önerő Átadás: 2009. február. Ár:11,6M Major
Zoltán 06704562100-www.perfektotthon.hu
* ÚJÉPÍTÉSŰ UTOLSÓ SORHÁZ! Harasztban 73m2es, egyedi fűtéssel, nappali, 2hálószobás lakás kocsibeállóval, kerttel, ajándék-konyhával, azonnal
beköltözhetően. Ár:22,8MFt Major Zoltán
06704562100-www.perfektotthon.hu
* KIADÓ LAKÁS fiatalos, 60m2-es, egyedi mérős, 2
szobás, teraszos, gardróbos, légkondis, plazma tv-s,
teljesen felszerelt. Ár:80.000Ft/Hó. Major Zoltán
06704562100 www.perfektotthon.hu
* KOSSUTH L. UTCÁBAN 4 SZOBÁS azonnal
költözhető, igényesen felújított, 80m2-es, világos,
nappali, + 3 szobás, egyszintes, új konyhabútoros, új
fürdőszobás, parkettás, erkélyes lakás. Ár:19,5MFt
Major Zoltán 06704562100-www.perfektotthon.hu

* Kossuth Lajos utcában 4. emeleti 1+2 félszobás
lakás kiadó. 60 ezer Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució.
Érd: (30) 236-5989 (16h után)
* Gödöllő kertvárosban, egyetemhez közel, különbejáretú lakrész olcsón kiadó. Szoba, koyha, fürdőszoba tárolóval. Tel: (70) 360 9407, (20) 200 2725
* Az Erzsébet parknál kastélyra néző, frissen
felújított, 1 szobás, félig bútorozott lakás
hosszútávra kiadó. Érd: (30) 301 0161
* Kiadnám 100 m2-es 3 szobás tetőtéri lakásomat
hosszútávra, vagy szobánként is. Külön mérőkkel
felszerelve. Tel: (20) 9774 013
* Azonnal beköltözhető albérlet kiadó! (Kör
utcában, konvektoros, másfél szobás.) Kéthavi kaució szükséges! Tel: (30) 346-5408
* Gödöllő központjában 2 szobás 1. emeleti erkélyes lakás bútorozatlanul hosszútávra kiadó. Érd:
(30) 852-6867 az esti órákban.
* Alacsony rezsijű egyszobás, bútorozott földszinti lakás
Szt. János u. elején hosszútávra kiadó. Érd: (30) 828 5854

* ÁRON ALUL a Szabadka u-ban! Téglaépítésű,
felújítandó, világos, 50m2-es, 2szobás, erkélyes,
parkettás, konvektoros, emeleti lakás. Ár:11,95MFt
Major Zoltán 06704562100 www.perfektotthon.hu

* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 60 m2-es LAKÁS
KIADÓ! Tel: (20) 356-6562, (28) 418-593

* Kazinczy Krt-on! Világos, panorámás, 62m2-es,
2szobás, erkélyes, parkettás, konvektoros, emeleti
lakás. Ár:12,5MFt Major Zoltán 06704562100www.perfektotthon.hu

* Gödöllő központjában, Kazinczy körúton 3. em, 2
szobás összkomfortos, konvektoros, erkélyes, egyedi vízórás lakás részben bútorozva kiadó. 2 havi
kaució. T: (20) 578-6848

* Szent János utcában bútorozatlan, alacsony
rezsijű 1,5 szobás lakás hosszútávra kiadó. Érd:
(20) 998 2427

* Gödöllőn, Szabadság úton 2 szobás, erkélyes,
egyedi fűtésű lakás hosszú távra kiadó. 55 E Ft +
rezsi. Tel: (30) 851-5623
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ KIADÓ GÖDÖLLŐN.
3000 m2 TELEK, NAPPALI, 2 SZOBA, FÜRDŐ,
TERASZOK, PAGODA, GARÁZS. 80E/hó+rezsi. (28)
415-581, (20) 9361-233
* Gödöllőn a Paál László közben felújított 44
m2-es másfél szobás, konvektoros, külön víz-,
gázórás bútorozott lakás hosszútávra kiadó. Érd:
(20) 454-4578
* Gödöllő Palotakerten 8. em. 1 szobás, felújított
lakás febr. 1.-től hosszabb távra kiadó. (Egyedi
mérőállás, távfűtés.) 45.000/hó + rezsi, 2 havi kaució szükséges. Tel: (30) 771-5808
* Paál László közben 2. emeleti, 2 szobás, jó
állapotú, teraszos, összkomfortos, konvektoros
lakás téglaépületben kiadó. 55.000 Ft /hó + 2 havi
kaució. (70) 213-8499
* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal kiadó. Tel.: (70) 701-9510.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi
fűtésű, 69 nm-es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.:
(20) 479-4650
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MINDEN KEDVES
ÜGYFELÜNKNEK
BÉKÉS, BOLDOG ÚJ
ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!
CSAK A MI KÍNÁLATUNKBAN:
*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél
szobás, téglaépítésű, jó elrendezésű, panorámás 3. emeleti konvektoros, társasházi lakás parkosított telken eladó. Iá: 16,5 mFt.
*Az Isaszegi úton 1500 nm-es,
közművesített ipari terület eladó. Iá:
22,5 m Ft.
*A Kertvárosban, pár percre a
központtól, 10 éve épült, 250 nm-es
lakóterületű, dupla garázsos családi
ház (szoláriummal, szaunával, kondi
teremmel, nagy teraszokkal) eladó.
Iá: 65 mFt.
ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZI LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 640 nmes telken, 94 nm-es, most épülő, nappali + 3 szobás, amerikai konyhás
ikerházi lakások, garázzsal eladók.
Szoc. pol. felvehető. Iár: 27 mFt.

*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban nappali+ 3 szobás, garázsos ikerházi
lakások szerkezetkészen 23,5 millió
forintért eladók.
*VERESEGYHÁZON, a Ligetekben
kisméretű (2-3 szobás), új építésű
ikerházi lakások 400 nm-es, önálló
telken januári beköltözéssel eladók.
Irányár: 24 mFt-tól.
ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZAK:
*VERESEGYHÁZON, a Széchenyidombon, 1040 nm-es telken, 280 nm
–es, földszintes, új építésű (burkolatok választhatók) családi ház minőségi kivitelben eladó. Iár: 62 mFt.
*VERESEGYHÁZON, a Termálfaluban, 1550 nm-es telken, 260 nm –es,
kétszintes, új építésű (burkolatok
választhatók) családi ház minőségi
kivitelben eladó. Iá.: 60 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*Az Alvégben 993 nm-es telken, 60
nm-es, kétszobás családi ház pincével, garázzsal, nagy műhellyel (telephelyengedéllyel) eladó. Iá: 24 mFt.
*A Blahán, nappali +3 szobás, garázsos, alápincézett, 100 nm-es, hangulatos családi ház 640 nm-es, parkosított telken eladó. Irányár: 29,5 mFt.
*Csendes, kertvárosi környezetben,
600 nm-es, gondozott saroktelken
160 nm-es, nappali + 3 szobás, jó
állapotú családi ház eladó. Beépített
konyhabútor, dupla garázs, mosókonyha, szauna. Irányár: 29 mFt.
*A Lázár Vilmos utcában 1989-ben
épült, 908 nm-es, panorámás telken
nappali +3 szobás családi ház eladó.
Iá: 27,8 mFt.
*A Rögesben 900 nm-es telken 1998ban épült, kétszintes, 160 nm-es,
nappali+ 3 szobás klimatizált családi
ház (parkosított telek, medence,
dupla garázs, pince, öntöző rendszer) eladó. Irányár: 38 mFt.
ALBÉRLET:
*A Lázár Vilmos utcában 250 nm-es,
igényes családi ház hatalmas panorámás telken, garázzsal hosszú-távra
bérbeadó. Bérleti díj: 200eFt/hó+ rezsi.
*A Szőlő utcában 69 nm-es, 1+2 fél
szobás, jó elrendezésű, erkélyes,
konvektoros, földszinti lakás min. 1
évre bérbeadó. Kéthavi kaució szükséges. Bérleti díj: 65 e.Ft./hó+ rezsi.
*A Kertvárosban 100 nm-es, 3
szobás, régi építésű, hangulatos
lakóház 1000 nm-es telken bérbeadó. Bérleti díj: 90 e. Ft/hó+ rezsi.
*A Máriabesnyő Lakóparkban, új
építésű, 60 és 80 nm-es társasházi
lakások
2009.
március
1-től
hosszútávra bérbeadók, 80 és 100 e.
Ft/ hó+ rezsi áron.
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* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 50 vagy 100
m2-es üzlet januártól kiadó. Tel: (30) 9617-621
* 135 m2-es megosztható helyiség kiadó Gödöllő
kertvárosi részén vállalkozás céljára. Családi ház
földszinti része. Teljes közmű, ipari áram.
Bérraktározást vállalunk. Tel: (20) 968 4454

* Üzlethelység, raktár kiadó, más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.

ÁLLÁS

* Gödöllő központjában a Szent Imre utcában I. emeleti
100nm alapterületű kétszintes ingatlan közvetlen utcai
bejárattal jó megközelítési és parkolási lehetőséggel,
+20nm két utcára néző erkéllyel iroda, vagy lakás célra
hosszútávra számlaképesen kiadó. Érd.: 30-380-5875
* Kiadó tetőtéri 60 m2-es panorámás lakás berendezve, garázzsal a Hegy utcában igényeseknek
hosszútávra. 2 havi kaució. + 40 m2-es iroda, üzlet
is. Érd: (30) 9486151
* Figyelem! Gödöllőn a Kossuth L. utcában üzlethelyiség csak árukészlettel, berendezéssel 2009.
február 15.-vel ÁTADÓ! Érd: (70) 2862 939
* Gödöllőn városközpontban, Remsey Jenő körúton
(a Fibernet mellett) 86 m2-es üzlethelyiség ELADÓ
vagy KIADÓ. Érd: (70) 295 6693

* Tavasszal nyíló Szépség és egészség centrumba
fodrászt, kozmetikust, manikűröst, pedikűröst,
masszőrt, reflexológust, kozmetológus-bőrgyógyászt keresünk. Tel: 30/950-81-58
* Gödöllői könyvelő iroda könyvelőt keres sürgősen,
azonnali belépéssel. Önéletrajzokat várjuk a
g.szekeres@chevroletkarona.hu email címre.

* Kiadó! Városközpontban új 55 m2-es tetőtéri
bútorozott lakás egyedi fűtéssel, klímával. Ár:
70.000 Ft/hó. Érd: (20) 9424-237
* Lakás vagy iroda céljából Gödöllő, Kossuth L.
utcában hosszútávra kiadó 2,5 szobás lakás egyedi
fűtéssel 2009. jan. 15.-től. Tel: (70) 342 4467

:

*@*:

Hirdessen Ön is a Gödöllői Szolgálatban

:

*@*:

* K-Autócentrum Kft. - Gödöllő könyvelőt keres
azonnali belépéssel. Fényképes önéletrajzokat várjuk az info@chevroletkarona.hu email címre.
* K-Autócentrum Kft. - Gödöllő új gépkocsi
értékesítőt keres. Fényképes önéletrajzokat várjuk
az info@chevroletkarona.hu email címre.
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* Működő fodrászüzletbe KOZMETIKUST,
MŰKÖRMÖST, MASSZŐRT keresek vállalkozói igazolvánnyal! Uitt konditeremnek 80 m2-es helyiség
KIADÓ! Érd: (30) 827-4281
* Gödöllői egészségcentrumba keresünk kollégákat
orvostechnikai termékek irodaházon belüli
értékesítésére. Teljes körű betanítás, pályakezdők
jelentkezését is várjuk. Betanulási időre 100.000
nettó. Érd: (30) 857-7940
* Diákmunka saját szakmában! Farmgazdálkodás
beindításához mezőgazdasági egyetemi / főiskolai
hallgatókat keresünk. Érd: (20) 571-3561

* Üzemanyagtöltő állomásra –NEM DOHÁNYZÓférfi munkatárs jelentkezését a (28) 513-115 telefonszámon várjuk.
* Nemzetközi cég gödöllői irodaházba munkatársakat keres irodai munkavégzésre. 150 E Ft/hó.
Érd: (70) 250 6539
* Gödöllői ALAPÍTVÁNYI ÓVODA FŐÁLLÁSÚ
ÓVODAPEDAGÓGUST KERES. Jelentkezés feltétele:
főiskolai oklevél. Érd: (20) 333-5213. Szakmai
önéletrajzokat a tothblanka@invitel.hu e-mail címre
várjuk.
* Türelmes (nyugdíjas) fodrásznőt keresünk
Gödöllő és vonzáskörzetéből hajhosszabbítási
munkák otthoni előkészítésére, varrógép szükséges. Érd: (70) 7036-457
* Gödöllői szépségszalonba fodrászt, manikűrös
műkörmöst keresek. Uitt eladó 2 m×80 cm ikeás
asztal 25.000, és egy Zanussi gázfőzőlap. Érd: (30)
989 3652

* Svájci érdekeltségű cég jó kereseti lehetőséggel
sikerorientált munkatársakat keres. Ingyenes szakmai tréningek. 150.000 Ft. Tel: (30) 2992 770
* Munkalehetőség! Gödöllő területére a Média Log
Zrt. hírlapkézbesítőt keres hajnali munkavégzésre
(4 óra) kerékpárral. Érd: Pilny Éva (30) 817 0361
* Melegkonyhás étterem gyakorlott SZAKÁCSOT
keres. Tel: (20) 2076 370
* Önt is utol érte a válság-hatás, elküldték munkahelyéről, szeretne kilátástalanak tűnő helyzetéből
szabadulni, és szívesen dolgozna szakmájában?
Várjuk első sorban szakmunkások jelentkezését az
alábbi elérhetőségen: Humánia Kft. 2100 Gödöllő,
Páter K. u. 1. A ép. Alagsor 1., 2. iroda,
www.humaniakft.hu, (70) 370-1007

* Bolti eladót felveszek (két műszak). Bér megegyezés szerint. Cím: Gödöllő, Klapka u. 43.
* Gödöllő belvárosában lévő szépségszalon keres
munkájára igényes kozmetikust és masszőrt. Érd:
az üzletben: R&R Haj és Test (Szt. Imre u. 10.) vagy
(20) 330-4266
* Szadai szépségszalonba fodrász váltót keresek.
Tel: (30) 2340 672
* Árkus 2000 Kft. irodaszer kereskedés felvételre
keres áru beszerzésre, kiszállításra, anyagmozgatásra gyakorlattal rendelkező munkatársat teljes
munkaidőben. Jelentkezni: Gödöllő Átrium üzletház,
arkus@arkus.hu, 16 után (30) 996 4891
* Mechanikai és elektronikai műszerészeket
keresünk gödöllői munkahelyre. Hosszú távú
munka, jó kereset. Érd: 06 (1) 3232093, (70)
3606586, (70) 7737424

* Irodavezetői - felnőttképzési felelős munkakörbe
munkatársat keresünk azonnali kezdéssel.
Feltételek Excel és Word magabiztos felhasználói
ismerete, min. középfokú végzettség, angol nyelvtudás. Kihívásokat kedvelő, agilis munkatársakat
várunk! Munkahely: ILI Nemzetközi Nyelvek
Intézete Kft., 2100 Gödöllő, Kőrösfői u. 2.
Jelentkezés: e-mailen: info@ili.hu címre beküldendő:
szakmai önéletrajz, előző munkáltató(k)tól referencia, képesítések, diplomák másolatának csatolása,
motivációs levél kíséretében. Juttatások:
versenyképes fizetés, ingyenes nyelvtanulás,
melegétel utalvány, fizetésen felüli juttatások.
* Középkorú hölgy egész napos háztartási munkát
vagy betegápolást vállal bentlakással (lakrész szükséges). Leinformálható. Tel: (30) 8747 565
* 50 éves nő középfokú végzettséggel, nem ügynöki munkát keres. - 52 éves férfi nehézgépkezelői
vagy targoncás állást keres Gödöllőn és
vonzáskörzetében. Tel: (30) 8225891
* Nemzetközi pénzintézet gödöllői igazgatóságára
közép, ill. felsőfokú végzettségű kollégákat
keresünk. Érd. Vargáné. (30) 515-8128
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* Szadán, Gödöllőn takarítást, vasalást vállalok.
Tel: (30) 609-8707
* GÖDÖLLŐI PIZZÉRIA GYAKORLATTAL
RENDELKEZŐ KONYHALÁNYT KERES. ÉRD: (20)
338-7225

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Vacsora Dúzsi Tamás
borásszal és boraival
A gyümölcs a fáról szedve ízes igazán, s a
legjobban az a falat esik, amit sütés közben
kóstoló gyanánt kikapunk a serpenyőből,
mint ahogy a most sült, még forró,
tányéron sercegő – aligbíromenni - palacsinta az igazi.
A bort a pincében lehet leplezetlenül
megismerni.
A borospincében nincs óra, a gazdával
ráérősen lehet kóstolgatás közben beszélgetni. A kóstolás megosztható élmény,
lehet vitázni róla, kinek melyik, miért
ízlik, ezalatt csiszolódik ízlésünk,
emelkedik kedvünk. A fiatal, feszes
fehérektől haladunk ropogós rozén át az
idősebb, testes vörösborok felé. Térkép
kell a sok hordó, a sokféle palack között,
hogy a fontos állomáshelyeket megtaláljuk. Rövid ideig vagyunk az
ismeretlen helyen, ezért idegenvezetőre

van szükségünk. Dúzsi Tamás, az ismert
szekszárdi borász lesz ilyen vezetőnk
január 24.-án.
Dúzsi Tamás rozéit több év során is az
ország legjobbjának ítélték meg, ám ez
csak bevezető az igazi nagy vörösekhez,
amelyeket csak akkor bocsát a piacra, ha
már élvezhetően készen vannak. Széles a
választék, könnyű fehér és vörös újbor,
rozé, rafináltan házasított (cuvée) vörösek,
köztük a fűszeres Pentaton, végül a csúcsbor, a dűlőről elnevezett Görögszó.
A borospincében pogácsát, sajtot kínálnak,
hamar felfut a hangulat. Az étterem
előnye, hogy teljes vacsorát ehetünk a
nemes italokhoz.
Most nem az ételhez keresünk odaillő bort,
hanem hatféle borához komponáljuk az
ételsort. Szakácsainkkal kóstolgatva kerestük: mely ízek, húsok, fűszerek emelik
magasabb szintre az étel és a bor együtt
fogyasztásának élményét. Így alakult a
menü, amit szeretnénk megmutatni mindenkinek. Átélni a közös élményt, amit az
étel, ital együttese és Dúzsi Tamással való
beszélgetés ad.
Asztalt foglalni lehet a 20 454 2768 telefonszámot hívva.

* Segédmunkát vállalok, hétköznap 4-5 órát,
hétvégeken egész nap, szgk. és utánfutó van (a
mindenes). Érd: (20) 486-2747

* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE,
KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T:
(20) 411-7473 Köszönjük bizalmát!

* Tanácsadó cég értékesítésben jártas munkatársakat keres. Kellemes munkakörülményeket és
folyamatos képzést biztosítunk. Tel: (20) 2411, (20)
438-4178

* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások
készítése. Tel: (28) 407-122.

* Gyógynövénybolti eladót keresünk. Jelentkezési
feltétel: kereskedelmi +érettségi vagy gyógyszertári asszisztensi végzettség. Fényképes önéletrajzát 2101 Gödöllő, PF 538 címre, „egészség”
jeligével várjuk.
* Gödöllőn Irodai asszisztens munkakörbe
keresünk teljes munkaidős munkatársat. Irodai programok, gépírástudás gyakorlat szükséges 207722428
* A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe (2100.
Gödöllő, Tessedik S.u.4.) pedagógus kollegákat
keresünk az alábbi munkakörök betöltésére: 1./ 1.
osztályos osztálytanító a 2009/2010-es tanévre.
Feltételek: megfelelő állami és Waldorf pedagógusi
diploma megléte. 2./ Gimnáziumi ének-zene szakos
tanár. Feltételek: megfelelő egyetemi szakirányú
végzettség. 3./ Gimnáziumi fizika szakos tanár.
Feltételek: megfelelő egyetemi szakirányú
végzettség. Munkavégzés helye, címe: Gödöllői
Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény. Cím: 2100 Gödöllő,
Tessedik S.u.4. Munkakezdés: azonnali belépés.
Jelentkezés: Fényképes, szakmai önéletrajz, diploma másolat. Telefonszám: 28-419-052, 20-33985-87, e-mail: iroda@waldorf-godollo.sulinet.hu.
Kapcsolattartó: Szalai Imre tel.:. 06-20-339-8558
13:00 óra után.

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)

SZOLGÁLTATÁS

* PILATES és REZGÉSTERÁPIÁS TRÉNING (Body
Coach) Tel: (70) 414-1629
* Ápolást, gondozást vállalunk otthonában és
személyre szabott betegszállítást. Érd: (30)
436-1023,
(28)
417-183,
segitokez.nagyaniko@gmail.com.
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: (20) 2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WCtartályok javítása-cseréje, csőtörés javítása, vízfűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel:
(30) 9229-553.
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vál-

lalok rövid határidőn belül. Tel: (70) 944-2377
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka,
elfogadható áron! Tel: (20) 9133-165
* LAKATOS MUNKÁK. Érd: 06 (20) 9138-221
* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése.
Tel: (70) 505-1177.
*
Gyógypedikűr
tyúkszem,
szemölcs,
bőrkeményedés, vastag benőtt gombás köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talp masszázs.
Nyugdíjasoknak 800 Ft-tól is. 25 év szakmai háttér.
Tel: (20) 532-7275 Bárándi József

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák,
házidolgozatok gépírását vállalom rövid határidővel!
Tel.:: 30/851-8763.

* Villanyszerelés 0-24 óráig. Családi és víkendházak villanyszerelése. Hibaelhárítás. ELMŰ által
regisztrált! Tel: (20) 9352-138

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler,
villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel: (30) 3006200. www.hutogepszereles.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával,
korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés. Tel: (70) 247-9072, (20) 9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2 órán belül.
Tel: (30) 302-4622. www.csoszereles.hu
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán
belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű
villanyszerelése.
Érintésvédelmi
mérés
jegyzőkönyvvel. Tel: (70) 241-8999.

* Családi házak, lakások takarítását, nagytakarítását vállalom Gödöllőn. Érd: (20) 226 6741
* GÉPKOCSI FEDEZETTEL VILLÁMGYORS HITEL! 5
napon belül a jármű használható, törzskönyvre,
személyi okmányokra van szükség. BAR-listások is
igényelhetik. RMR KFT. (30) 910 3013

OKTATÁS
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok,
mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24
óráig. Tel: (70) 613-5662.

* NÉMET nyelvtanítást vállalok valamint korrepetálást
más tárgyakból is általános iskolásoknak gödöllői lakásomon. Aktív pedagógus. Tel: (20) 385 8925

2009. január 14.
*
STUDIO
ONLINE
NYELVISKOLA
ELŐBEIRATKOZÁS FEBRUÁR 4-IG. AKI EDDIG
LEKÖTI A KÍVÁNT TANFOLYAMOT, ANNAK 20% KEDVEZMÉNYT ADUNK A TANFOLYAM ÁRÁBÓL (23 200
Ft / TANFOLYAM). ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS EGYÉNI
NYELVÓRÁK. ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZSGÁRA,
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK. RÉSZLETEKÉRT KERESSE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT:
(20) 216-62-40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL
ÁTELLENBEN.
WWW.STUDIOONLINE.HU
* TOP-TAN: ’10 évesek vagyunk’ akció: januárban
induló kezdő tanfolyam (hétfő-szerda: 18.45-20.15)
maximum 5 fős csoportban 96 óra: 30% kedvezménnyel. Középhaladó tanfolyam középiskolásoknak (9-10.oszt): kedd-csütörtök: 15.00-16.30.
További tanfolyamok és információk: Gödöllő, Szőlő
u. 16. 4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel:
28-423-744, mobil: 30-224-75-63.
* TOP-TAN: Korrepetálás, osztályozó vizsgára,
érettségire felkészítés matematika, fizika, kémia
tantárgyakból. További információk: 28-423-744,
30-908-4130.
* TAI CHI oktatás Gödöllőn! Kezdőknek és haladóknak, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel, felső
korhatár nélkül. Érd: (20) 544-8021
* MATEMATIKA korrepetálást vállal középiskolásoknak középiskolai tanár. Tel: (30) 620-1230, (28)
423-217
* Fiatal diplomás tanárnő ANGOL nyelvoktatást
vállal, bármilyen szinten, beszédcentrikusan. Tel:
06 (30) 653 7808
* NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára
felkészítést, korrepetálást vállal Gödöllő központjában. Tel: (30) 274-1797 és (28) 542-275
* BESZÉDKÖZPONTÚ ANGOL NYELVOKTATÁS
SZEMÉLYRE
SZABOTTAN,
barátságos
környezetben, diplomás angoltanárral, délelőtti
órákban. Tel: (20) 333-2426
* ANGOL nyelvoktatás, korrepetálás, vizsgára
felkészítés kicsiknek, nagyoknak! 60 perces órák,
kedvező áron. Hívjon bizalommal! Tel: (70) 2496739
* ANGOLOKTATÁS. Diplomás tanár óraadást,
gyerekeknek korrepetálást vállal. Tel: (20) 2245824
* Gyermekének nehézségei vannak az angol nyelv
tanulásában? Korrepetálást vállalok! Tel: (28) 611566 (4 óra után)
* Kineziológiai mini-tanfolyam. „Számos utak”.
Gödöllőn 2009. 01. 31-én. Kineziológia eszközei I-II.
2009. 07. 01-05-ig Jelentkezés: Barna Krisztina
(20) 323-1856, www.egyensuly kerdese.extra.hu
* ÖNISMERETI JÁTÉKOK, tanulási képességeket
fejlesztő feladatok, emberi kapcsolatokat javító
gyakorlatok kiscsoportos formában: - Kamaszkör
(febr. 7.) – Személyiségfejlesztő foglalkozás
gyerekeknek (jan. 16. és 30.) – Meditációs est felnőtteknek (jan. 21.) – Varázslatos hétköznapok,
tanfolyam felnőtteknek (jan. 24.) Bővebb információ: Borna Brigitta kineziológus, tanító (20) 6692655

Gödöllői Szolgálat
ADÁS~VÉTEL
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok. Tel: (28) 412-230
* Élelmiszer üzleti fém polcrendszer eladó. 11 fm 2
m-es, 6 fm 1,6 m-es. Polcszintek variálhatóak. Tel:
(20) 968-4454
* Eladó Haydekker dróthullámzógép + anyaggal,
kis oxigén gáz teljes felszereléssel, körfűrész 220
V-os, 3 db 50 l-es 2 db 25 l-es üveg ballon. Tel: (30)
410-1079
* Tüzifa és gázkonvektorok eladók. Tel: (20) 9611688
* C-40 gázcirkó tartalék alkatrészekkel eladó. Érd:
(20) 470-1545
* 400 l-es Elektrolux fagyasztóláda újonnan, kedvezményesen eladó. Tel: (20) 511-5206
* Eladó gáztűzhely 10 E, porszívó 3 E, szobabicikli
4 E, elektromos párolóedény 3 E, Tárcsás mosógép
10 E Ft. Tel: (30) 609-8707
* Tölgy tüzifa eladó mázsálva, kuglizva és kiszállítással. Érd: (20) 9367-314
* Nagyméretű kerek franciaágy, 3 személyes
kinyitható kanapé + 2 fotel (zöld) eladó. Tel: (70)
213-8499

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó Skoda 105 szgk. 1987 évj. szép állapotban,
zöldkártyával, 1 év műszakival. Ár: 100.000 Ft. Sok
tartalék alkatréssel. Érd: (20) 9150-002
* Eladnám 24 éves Audi 80 típusú dízel
személyautómat vizsgával, vonóhoroggal, 5 literes
fogyasztással. Tel: (20) 9774 013

EGYÉB
* Fiatalos, független gödöllői férfi keres, szabadideje kellemes eltöltésére, szórakozni vágyó,
hasonló gondolkodású, ápolt, életvidám hölgyet!
(Délelőtt is jó!) 44év/172cm/65kg. Tel: (20)4371914
* 49 éves magas sportos alkatú fiatalos diplomás
férfi, 40-50 év közötti csinos, jó alakú, ápolt, karcsú vonzó hölgy ismeretségét keresi tartós kapcsolatra. Tel: (70) 508-8727
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, selyemfű és
vegyes méz 1060 Ft/kg + üveg. 720 ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó
György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel:(28) 417-913
* TÉLÁLLÓ ALMA ELADÓ. Idared, piros, zöld 80150 Ft/kg. Gödöllő területére 60 kg-tól ingyen
házhoz szállítás. Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: (28) 411298, (20) 4359-650. Hévízgyörk, Fürst S. u. 8. Tel:
(28) 436-280
* Elajándékoznék egy 11 hónapos vizslakeverék
kislány kutyust.Lara jól nevelt,szófogadó, kiváló
házőrző, szereti a gyermekeket, szobatiszta, de
udvart kedvelő. Oltási könyvvel rendelkezik. Tel.:
20/7727-932 (minden nap 12-22 óráig).
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Beküldési határidő:
2009. január 21.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:
Bátorfi Ferencné, Ádám u. 34/a. ,
Szeder Mihály, Kazinczy krt. 3.
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Tuboly Imre, Szent János u. 1/c. ,
Lőrinczi Bálint, Kossuth L. u. 50.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát nyerte:
Stomp Szilvia, Béri Balogh Á. u. 15.,
Vas Ákos, Gödöllő Pf. 88.

Recept
Édes sütőtökleves
HOZZÁVALÓK:
1 db sütőtök, só, cukor, liszt, tej vagy tejszín, őrölt gyömbér, darált dió.
ELKÉSZÍTÉS:
A sütőtököt megtisztítjuk és kockára vágjuk. Hozzá teszünk egy kis sót, meg kb. 2 evőkanál cukrot. Ha már jó
puhára főtt, tejben elkevert liszttel behabarjuk. A tej helyett tejszínt is használhatunk. Őrölt gyömbérrel fűszerezzük. Az egészet összeturmixoljuk és kiegészítjük anynyi tejjel, hogy sűrű, krémes állagú krémleves legyen belőle. Tálaláskor pirított őrölt diót szórunk a tetejére.

