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Városunkba került a páratlan gyűjtemény
Páratlan múzeumi és levéltári anyaggal gazdagodott
Gödöllő városa. A héten ideszállították a Magyar Cserkészszövetség gyűjteményét, aminek egy része a Gödöllői Városi Múzeumba, levéltári anyaga és a hozzá tartozó könyvek pedig a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központba kerültek. A Cserkészszövetség és a
városi múzeum 2003-óta tart fenn kapcsolatot, amikor
is a 70 évvel korábbi Jamboree-ról nagyszabású kiállítással emlékeztek meg városunkban.
A Magyar Cserkészszövetség a jelenlegi bemutatóhely rossz műszaki állapota miatt keresett megfelelő elhelyezést a magyar cserkészet történetét
felölelő anyagnak, s mivel Gödöllőt –
ami az 1933-as Jamboree-nak és az
1939-es Pax Ting-nek (nemzetközi
leány cserkész találkozó) is helyszíne
volt – a magyar cserkészet fővárosaként tartják számon, felmerült a lehetőség, itt kapjon otthont a szervezet
történetét 1910-1948-ig feldolgozó
gyűjtemény. Miután a képviselő-testület is hozzájárulását adta, a múlt héten ideszállították az anyagokat.
A cserkészgyűjteményt 1994-ben
alapító Bokody József lapunknak elmondta, nagy öröm számára, hogy
idekerültek a sok öregcserkész áldozatos, lelkes, önzetlen munkájával
összegyűjtött anyagok, hiszen itt nagy
múltja van a cserkészetnek, aminek
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Gödöllő, a hazai cserkészet fővárosa

hagyományait ma is ápolják. A város nagyjai között
található Sík Sándor, aki indulókat, cserkésznevelési
könyveket írt és a Zászlónk
című újságot szerkesztette,
itt nyugszik Teleki Pál, itt
élt Nagy Sándor, aki a cserkészzászlót és a Jamboree
emblémáját tervezte, és ami
szintén nagyon fontos, je- A jelenlegi tárlat
lenleg is több cserkészcsapat működik a városban.
amiknek az őrzése speciális körülméMint mondta, sokszor kapnak nyeket igényel. Ezek a Magyar Cserolyan felkérést, szervezzenek progra- készszövetség irattárának anyagai,
mot Gödöllőre, mert a Jamboree egy- amiket 1948-ban – amikor megszünkori résztvevői szeretnék megnézni, tették a cserkészetet – elkoboztak és
megmutatni gyermekeiknek, unoká- csak a rendszerváltás után kapták
vissza.
iknak, hol táboroztak egykor.
A könyvek között is vannak igazi
Az ideszállított anyagokat jelenleg
két helyen tárolják. A városi könyv- különlegességek, pl. a mozgalom alatárba kerültek a levéltári anyagok, pítójának, lord Baden-Powell of Gil-

well (Bí-Pí) eredeti angol nyelvű művei, amik már a Jamboree-n is ott voltak, de ide ékezett több száz, cserkészettel foglalkozó könyv, ami a két világháború között jelent meg. Ezek a
próbákkal, valláserkölccsel, cserkészmunkával kapcsolatosak, de vannak
szakági könyvek is, pl. a Gödöllőről
elindult cserkészrepülőzés kiadvá(folytatás a 6.oldalon)
nyai.

Új kormányfő...

Feketeleves
Kemény megszorításokra kell
felkészülni a következőkben.
Bajnai Gordon, az MSZP új miniszterelnök-jelöltje már be is
jelentette.
Bajnai Gordon szerint válságkezelő
programjának végrehajtása fájni fog.
„Sokaktól követel majd áldozatot, lemondást. Érinteni fog minden magyar
családot, érinteni fog minden magyar
embert, de őszintén hiszek abban és
ezért őszintén mondom önöknek:
meglesz az eredménye“ – fogalmazott
sajtótájékoztatóján a Parlamentben.
A tragikomikus módon miniszterelnökké lett gazdasági miniszter
programja nem kíméli sem a nyugdíjasokat, sem a kisgyermekeseket, sem
a nagycsaládosokat, ráadásul sarokba
szorította az előrehozott választásoktól rettegő kormányzó pártok képviselőit, akiknek írásban kellett nyilatkozniuk arról, támogatják-e a programot, és nem hátrálnak ki mögüle.
A jelentős megszorításokat tartalmazó elképzelésekről megoszlanak a
vélemények. Egyes szakértők úgy vélik, ez az út vezethet ki a válságból,
mások attól tartanak, ezek az intézkedések oly mértékben teszik tönkre
a lakosságot, hogy még jobban elmélyíti a problémákat.
(folytatás a 3. oldalon)
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Közélet
Gyakran üres a parkoló

Felújítják a Dózsa György utat

Hamarosan elkezdődnek a munkák
kapcsolódik a burkolathoz, a pályaszint emelkedés miatt a járda is kis
részben átépül. A zárt csapadékcsatorna rendszer tisztítására is sor kerül,
illetve a nyílt vízelvezető árkok tisztítása is része a feladatnak.
A felújítást szakaszosan, több
ütemben végzi el a kivitelező. A Gödöllőn jelenleg folyamatban lévő beruházások területe – mint a STOP
Shop
csomóA felújításra váró Dózsa György út pont, az M3-as
autópálya térségében egy közel
130 méter hoszszú szakasz, ami
az M31-es miatt
kerül
átalakításra, valamint a
későbbi belvárosi lámpás kereszteződés.
Ezek ugyanis
más projektek
részeként lesznek felújítva.
A
felújítás
ideje alatt megA tervezett munkálatokról és azok nehezedik a közlekedés a Dózsa
menetéről a Magyar Közút Kht-nél György úton, torlódásokra kell száérdeklődtünk, ahol Kállai Judit kom- mítani. A várható lezárásokról és a
munikációs igazgató lapunknak el- munka menetéről lapunk folyamatomondta, hogy a 2104-es út – aminek a san tájékoztatja majd az olvasókat.
gödöllői szakasza a Dózsa György út
– felújítása még a múlt év őszén meg- Megújul a Kossuth Lajos utca
kezdődött. Azok a munkálatok, amik – Nyáron kezdődik a munka
Várhatóan a nyár közepén kezdőa gödöllői közlekedést érintik a kivitelező tájékoztatása szerit valamint az dik a Kossuth L. utca Dózsa Gy. út és
ütemterv alapján várhatóan április 18- Petőfi tér közti szakaszának fejlesz20. körül megkezdődnek és a szerző- tése, amit a város önerőből, saját fordés szerinti véghatáridő alapján leg- rás terhére hajt végre. Ennek során
átalakul a Kossuth Lajos utca–Dózsa
később május végéig befejeződnek.
A felújítás a Vác-Gödöllő út szinte György út csomópontja, ahol lámpás
teljes hosszát érinti. Ennek része a kereszteződést alakítanak ki, az ehhez
közút burkolatának felújítása, meg- szükséges ív és járdakorrekciókkal.
A Kossuth Lajos utca a tervek szeerősítése, a meglévő autóbusz-megállóhelyek, öblök felújítása, átépítése. rint teljes egészében új burkolatot
Azokon a szakaszokon, ahol a járda kap. A forgalom ezt követően két sáRövidesen megkezdi a Dózsa
György út felújítását a Magyar
Közút Kht. A tervek szerint április közepétől május végéig
tartó munkálatok során az út
teljes gödöllői szakasza megújul, kivéve néhány olyan szakaszt, amit egyéb projektek részeként tesznek rendbe a következő időszakban.

von zajlik majd, amit két leállósáv
egészít ki. Ez utóbbiakat kiemelt szegéllyel alakítják ki, de megszakítják
majd a szintén kiemelt szegéllyel
megépített kapukijárók. Megújul a
járda és 17 db az úttal párhuzamos
parkolót is kialakítanak. Az érintett
szakaszon megtörténik a közművek
átépítése is, a közmű szerelvényeket
szintbe helyezik, a hiányzó bekötéseket kiépítik, zárt csapadékcsatornát
alakítanak ki. A közvilágítási hálózat
is átalakul új oszlopok és lámpatestek
kerülnek kihelyezésre földkábeles
megoldással.
Az építkezéssel kapcsolatos lezárásokról, forgalomkorlátozásokról lapunk folyamatosan tájékoztatja majd
a tisztelt lakosságot.

Mi lesz, ha megszűnik a Petőfi téri parkoló? – Nem csökken a parkolóhelyek száma
A felújítások és fejlesztések miatt
nagyobb odafigyelésre lesz szükségük a belvárosban közlekedőknek a
nyári hónapokban. Át kell majd gondolni azt is, hol szeretnének parkolni,

megszűnik ugyanis a Petőfi téri parkoló, mivel várhatóan május közepén
megkezdődik annak beépítése.
Mint azt megtudtuk, az építkezéssel kapcsolatos geodéziai méréseket
már május elején megkezdik, ami
egyben azt is jelenti, hogy időszakos
és részleges lezárásokra kell számítaniuk az autósoknak. Ennek pontos
időpontjáról a kivitelező tájékoztató
táblákat helyez majd ki a Petőfi téren.
Az építkezés nem érinti a Kossuth
Lajos utca közlekedését, és a gyalogosközlekedést sem zavarja.
A Petőfi téri parkoló megszűnése

A Kossuth Lajos utca és a Dózsa György út
néha kaotikus kereszteződése

azonban nem jár a parkolóhelyek számának csökkenésével. Ezzel egyidőben ugyanis megnyitják a parkolót a
Tűztoronyház alatt, amivel 60 db parkolóhelyet kapcsolnak be a városi
rendszerbe. Itt a parkolási díj megegyezik majd a közterületi parkolási
díjjal: azaz egy órára 200 forintot kell
majd fizetni. A helyet parkoló automatával látják majd el.
Akik úgy gondolják, csak rövid
időt töltenek a belvárosban, azok
megtehetik azt is, hogy a Művészetek
Háza parkolójában teszik le gépkocsijukat. Itt továbbra is 10 forintba kerül
az első másfél óra parkolás, ennek ellenére a nap nagy részében üres.
A városi díjnál lényegesen kedvezményesebben, mindössze 100 Ft/óra
díj ellenében lehet parkolni a piac
alatti mélygarázsban, és itt mindig
van szabad hely az autósok számára.
Aki gyakran jön a belvárosba, itt akár
hosszabb távú bérleti lehetőséget is
igénybe vehet, ráadásul gépkocsija
fedett és őrzött parkolóban állhat,
amíg ügyeit intézi. A Kossuth utcában, a régi posta épületével szemben
található egy 60 férőhelyes mélygarázs, ahol óránként bárki 140 Ft-ért
parkolhat.
Mindezek mellett az önkormányzat
keresi annak a lehetőségét, hogy új
parkolóhelyeket létesítsen.
(k.j.)

Közel 500 új szelektív gyűjtősziget létesül a Zöld Híd Programban Megváltozott szabályozás

okozta, hogy sokszor találkozunk
nem szabályosan
kihelyezett hulladékkal.
Amikor
például a levágott faágakat kiteszik egy
kupacban az utcára, vagy a lekaszált füvet
egy halomban hagyják az út szélén, azt
akár négyszer-ötször annyi idő felpakolni
a kocsira, mint a szabályosan kikészítettet.
Sajnos nagyon sokszor előfordult, hogy
emiatt elakadtak az autóink. Nemrég a
Széchenyi utcában volt ilyen eset, amikor
a megmetszett fáról levágott ágakat egy
halomba kitették, jelentősen hátráltatva
ezzel a munkánkat.
– Ezek szerint az ilyen zöldhulladékot nem is viszik el?
– Ha nincs bezsákolva, akkor nem.
Amennyiben azonban zsákba készítik ki,
úgy, hogy az elszállítható legyen, akkor
semmi akadálya az elvitelnek. Fontos tehát, hogy nem elég összekötni, zsákba kell
helyezni a szállításra váró zöldhulladékot.
Amennyiben nem így van kitéve, nem
szállítjuk el.
*
Sajnos sokan vannak, akik úgy gondolják, az avartól, a kaszáléktól úgy is megszabadulhatnak, hogy azt a csapadékvízelvezető csatornába öntik, bízva abban,
majd az esővíz elmossa. Az elmúlt napokban is több esetben érkezett jelzés ilyen
esetekről. Ez azonban komoly problémát
is okozhat, hiszen a nagyobb, vagy összetorlódott hulladékdarabok eltömhetik az
átereszeket, és gátat képezhetnek a lefolyó
víz útjába, megakadályozva a lefolyást
A zöldhulladék ilyen elhelyezése, megsemmisítése szabálysértésnek számít,
amit a jövőben ellenőrizni fognak. A szabálysértők bírságra számíthatnak.

Megkezdődtek a gödöllői munkák

Zöldhulladék-szállítás

Megkezdődtek a szelektív
hulladékgyűjtő szigetek kivitelezései munkálatai a Zöld
Híd Programban. Ezeket a régió 106 településének közel
500 helyszínén folyamatosan alakítják ki az idén márciustól egészen július közepéig. A várhatóan 2010 elejétől elinduló új hulladékgazdálkodási rendszer részeként létesülő gyűjtőszigeteken papír, műanyag és fehér
üveg hulladékaikat helyezhetik majd el a lakosok.

A képviselő-testület márciusi ülésén elfogadta azt a rendeletet, ami a hulladékszállítást szabályozza. Ebben külön rész
foglalkozik a zöldhulladék elszállításával,
amit márciustól végez a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. A jövőben ennek
is meghatározott időpontja lesz ugyanúgy,
mint a szilárd hulladék elszállításának.
– A zöldhulladék szállításának új szabályai vannak. A rendeletből azonban
sokaknak nem egyértelmű, most milyen
rend szerint zajlik a szállítás. Mikor
kell elszállításra kikészíteni a zöldhulladékot? – kérdeztük Köles Krisztiánt, a
Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.
igazgatóját.
– Bár a képviselő-testület elfogadta az
új rendeletet, jelenleg egy átmeneti időszakban vagyunk. Várhatóan napokon belül meg lesz az a pontos időpont, ami alapján mindenkit tájékoztatni fogunk az új
szállítási rendről. Ezt a rendeletben foglaltak szerint három héttel a bevezetés előtt
meg kell tennünk. Erre még áprilisban sor
kerül, s az új rendszer a tervek szerint májusban már működni is fog. De mivel addig is el kell szállítanunk a zöldhulladékot, ezért minden nap járják gépkocsijaink
a várost, és ahol a szabályoknak megfelelően van kihelyezve, ott el is szállítják.
– Több olyan jelzés is érkezett szerkesztőségünkbe, hogy nem jutnak el
mindenhová. Van, ahol heteken át kint
vannak a zsákok. Mi ennek az oka?
– Valóban több olyan eset volt az elmúlt
időszakban, amikor nagyon lassan haladtak a munkatársaink. A problémát az

Képünk illusztráció

A leendő szelektív hulladékgyűjtő
szigeteken a kék színű konténerbe
a papír hulladékok dobhatóak
majd be. A sárga konténerbe tiszta
műanyag hulladékokat lehet majd
berakni. A zöld gyűjtőbe csak a fehér üveget lehet majd elhelyezni.
Gödöllőn negyven helyszínen
alakítanak ki szelektív hulladékgyűjtő szigetet. Ezek munkálatait
kezdte meg a napokban a VÜSZI.
A helyszínek kiválasztásnál a szakemberek nagy gondot fordítottak
arra, hogy senki se érezze úgy,
hogy „az ablaka alá” kerülnek a
gyűjtőedények, s azok ne zavarják
a forgalmat sem.
Az 1,6x8,8 m alapterületű szigetekre öt hulladékgyűjtő edényt helyeznek el. A munkák várhatóan
nem járnak forgalom-eltereléssel.

A héten már megkezdik az építést a Palotakerten és a tervek szerint a Kazinczy körúton és a Kör
utcában.
A hulladékszigetek helyszínei:
Palotakert (ABC) nagyparkoló, Palotakert (fűtőközpont), Szent István tér,, Kossuth Lajos u. (fűtőközpont előtt), Ambrus köz, Erzsébet
királyné krt., Kazinczy krt. (ABC
mellett), Kör u., Szent János u.,
Szőlő u.(parkoló), Paál László köz,
Petőfi Sándor tér, Szabadság tér
(teniszpálya mellett), Patak térZombor u., Berente István u. (idősek otthona mellett), Fasikola tér,
Honvéd u.-Lovarda u. sarok, MÁV
állomás-Egyetemi D kollégium,
Blaháné út-Galagonya u., Ligeti

Juliska u. (nyári tábor), Máriabesnyő lakópark, Mátyás király u.-Szilágyi Erzsébet u. sarok, Arany János u. buszforduló, Testvérvárosok
útja 77-78. előtt, Kiss József u.-József A. u. sarok, Szabadság u.-Mikes Kelemen u. sarok, MandulaTavasz u. sarok, Béri Balog Á. u.
sarok, Klapka köz, Királytelep
buszforduló, Damjanich János u.,
Babati út (Dobó Katica u-i buszmegálló mellett), Ibolya u.-Mókus
u. sarok, Besnyő u.-Csemetekert
(DMRV előtt), SZIE Kollégium,
Egyetemi bolt (ABC), Őz u.-Turóc
u. sarok, Podmaniczky u.-Köztársaság út sarok, Széchenyi u.-Semmelweis u. sarok, Toldi M. u. (temető mellett).
(ny.f.)
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Az új kormányfő programja

Feketeleves
Vasárnap közel kétszázezren tiltakoztak az új kormányfőjelölt tervezett
programja ellen a fővárosban, amit
Bajnai Gordon „A válságkezelés
költségvetési feltételei” című politikai nyilatkozatában, foglalt össze. Az
itt megjelentek valamennyi társadalmi csoportot érzékenyen érintik.
A közszférában dolgozók és a közigazgatási intézményrendszerben
dolgozókat érintő intézkedések:
– közszféra számára kifizetett nominális bruttó kifizetések 2 évre történő rögzítése,
– közszféra 2009. II. félévi keresetkiegészítésének felülvizsgálata,
– 2009. évi döntés véglegesítésével
2010-tól a közszféra 13. havi juttatásának megszüntetése, helyette a hiánycél teljesüléséhez és a GDP elvárt
növekedéséhez kötött általános ösztönző kiegészítés bevezetése.

– 2009. évi 13. havi nyugdíj 2. részének visszavonása,
– 2010-től a 13. havi nyugdíj megszüntetése, helyette a hiánycél teljesülése függvényében a GDP elvárt

GDP elvárt növekedéséhez kötött a
nyugdíjak reálértékenek megőrzése
mellett.
Munkavállalókat érintő inézkedések:
– Táppénz általános mértékének
60%-ra csökkentése,
– Családi pótlék jelenlegi szinten
történ átmeneti rögzítése 2 évre,
– Családi pótlék jogosultsági kor-

Fotó: Darnay Katalin (VG)

(folytatás az 1. oldalról)

Felelősség: átruházva

A nyugdíjasokat érintő intézkedések:
– A 65 éves nyugdíjkorhatár bevezetésének felgyorsítása az alkotmányosan lehetséges legkorábbi időponttól, évente fél évvel történ
emelkedéssel,
– 2009. évi nyugdíjkorrekció átütemezése 2010. január 1-re,
– 2010. évi csökkentett nyugdíjkorrekció elhagyása,
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növekedéséhez kötött nyugdíjpótlék
bevezetése,
– A korai nyugdíjazáshoz kötődő
ún. malus (40 év) szabályozás gyorsított bevezetése és fokozatos kitolás a
nyugdíjkorhatár emelésével párhuzamosan,
– Nyugdíj-indexálás megváltoztatása a hiánycél teljesülése mellett a

határ 23-ról 20 évre történ csökkentése,
– Gyes és gyed időtartamának 2
évben történ maximálása átmeneti
időszak biztosítását követően,
– Lakástámogatások (szociálpolitikai kedvezmény, állami kamattámogatás) felfüggesztése 2009. július 1jétől gáz-és távhőár-kompenzáció

2009. évi csökkentése és 2010-től fokozatos kivezetése az energiahatékonysági támogatások fenntartása
mellett.
A politikai nyilatkozatban napvilágra kerültek azonban csak egy részét jelentik Bajnai Gordon elképzeléseinek. Az MSZP hétvégi kongreszszusán úgy fogalmazott: „Az elmúlt
napokban, a félreértéseket elkerülendő sokszor hangsúlyoztam: a nyilvánosságra került
pontok, vagy a képviselők által
aláírt politikai nyilatkozat,
csak a válságkezelő programnak azokat a részeit tartalmazzák, amelyek a legtöbb fájdalmat és feszültséget okozzák
majd.”
Az egész programot tehát
még mindig nem ismerjük, azzal majd április 15-ét követően
szembesülhetünk.
A tervezett intézkedések
nagyban sújtják a közszférában
dolgozókat. Ide tartoznak többek között a közoktatásban, a
közhivatalokban és az önkormányzatokban dolgozók.
Gémesi György polgármestert arról kérdeztük, hogy látja, milyen hatással lesz rájuk, illetve az önkormányzati munkára a tervezet elfogadása.
– Ez katasztrofális, mivel a közszférában dolgozók bére már így is
rendkívül alacsony, további csökkenést nem fognak tudni elviselni. A 13.

havi bér megvonása részben már
megtörtént, már ez is nagyon sokat
rontott a fizetéseken. Ez, sajnos, azt
eredményezheti, hogy aki teheti, a
versenyszférában keres más lehetőséget. Ez az elvándorlás a minőségi
munka romlását is eredményezheti.
A polgármester a szociális kiadások tervezett csökkentéséről szólva
úgy fogalmazott, ezután még többen
fordulnak majd segítségért az önkormányzatokhoz, mert a lakosság egy
része már nem lesz képes az újabb
megszorításokat elviselni, Ráadásul
ezeket már az önkormányzatok sem
tudják – még részben sem – kompenzálni.
Fogarasiné is aláírta
Az MSZP parlamenti képviselői
vállalták, hogy a program végrehajtásához az Országgyűlésben megteremtik a többséget.
Az MSZP-frakciónak 188 aktív
tagja van, ebből mindössze egy képviselő, Warvasovszky Tihamér közölte, támogatja az új kormányt, ám
felelős városvezetőkét nem írhatja alá
a megszorításokat támogató nyilatkozatot. Gödöllő MSZP-s parlamenti
képviselője, Fogarasiné Deák Valéria vállalta, hogy támogatja a megszorításokat.
Vasárnap délután az SZDSZ-es
képviselők is, 3 kivétellel, aláírták a
politikai nyilatkozatot. A képviselőcsoport tagjai közül Béki Gabriella,
Gulyás József és Velkey Gábor nem
változtatott korábbi álláspontján, ők
nem adták aláírásukat.

Változnak a szabályok

A hátoldalra is lehet írni

Csökkenő gyógyszertámogatás

Extra-vonalkódos receptek

Április elsejétől változtak a gyógyszerárak.
Nem a termelői ár, hanem a betegek által fizetett térítési díj nő, mivel a
patikaszerek
tb-támogatása csökken.

Bár az eredeti tervek szerint április elsejével szerették volna bevezetni, májustól kell új formátumú recepteket
használni az orvosoknak. A receptcsere célja, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerint, hogy egyszerűbbé,
az orvosok számára kényelmesebbé és
biztonságosabbá tegye a vényellátást.
A vény előlapjának feliratai, adattartalma változik.
Az orvosoknak az új vényekért nem
kell fizetni, az OEP átvállalja a postázási költségeket is. A finanszírozott
szolgáltatóknál használt orvosi vényeket csak finanszírozott intézménybe
kézbesítik, ám a magánrendelésre szóló, illetve a pro família vényeket az orvos kérheti a finanszírozott munkahelyének címére is. A vényigénylő lapot
a doktorok a jövőben az OEP honlapjáról (www.oep.hu/gyogyszer) tölthetik le, vagy pedig a Regionális Egészségbiztosítási Pénztárak ügyfélszolgálatain szerezhetik be.
Májustól megszűnik a leporelló vények rendelhetősége, mivel a mátrix
alapú nyomtatók nem képesek a vényen elhelyezni a júliustól kötelező,
ún. extra vonalkódot. Jelenleg az aktív

Számos orvosság árához az
eddigi 85 százalék helyett 80,
az eddigi 55 helyett 25 százalékot ad a tb. A kiemelten támogatott készítményeket továbbra is térítésmentesen kapják meg a betegek.
Ebben a gyógyszerkörben
zömmel olyan vérnyomáscsökkentők és koleszterinszint-csökkentők találhatók,
melyek ára alacsony, és jelentősen csökkent az elmúlt két
évben a gyógyszergyártók közötti versenynek köszönhetően.
Egyes számítások szerint egy doboz gyógyszer térítési díja átlagosan
100 forinttal dárgult, azonban azon
súlyos betegek költségnövekedése
sem haladja meg a havi 250 forintot,
akik egyszerre három-négy készítményt is fogyasztanak ebből a gyógyszerkörből.
A változások másik csoportja csupán a betegek egy részét érinti, mivel
a gyomorsavcsökkentők és az enyhe
allergia gyógyszerei a jövőben egységesen lesznek támogatva, azonban
nem lesz szükség szakorvosi javaslatra a felíráshoz.
Ennél a gyógyszercsoportnál a magasabb térítéssel történő felírás április
1-jétől érvényes, azonban a korábban
felírt receptek kiválthatók magasabb
támogatással egész április során.
Az új támogatási rend szerint például azok a vérnyomás- és koleszterinszint-csökkentők, amik korábban
343 forintba kerültek dobozonként,
április 1-jétől 446,50 forintba kerülnek, az allergiagyógyszerek eddigi
747,5 forintos ára pedig 1121,50 lett.
A gyomorsavcsökkentők változás
előtti 792 forintos dobozonkénti ára
1496 forintra nőtt.

A biztosító felülvizsgálta a memóriazavarokra és az érbetegségekre ható készítmények támogatását is, és
megállapította, hogy egyes készítmények hatásossága nem kellően bizonyított. E gyógyszerek támogatása
csökkent, bizonyos esetekben megszűnt. A csökkenés április 1-jével lépett életbe, egyes szereknél azonban
ez csak július 1-jével történik majd
meg azért, hogy az orvosoknak legyen idejük a korábbi kezelés felülvizsgálatára.
Ez további legalább másfél, inkább
kétmilliárd forintos árréstömeg-csökkenést jelent a patikáknak a Magyar
Gyógyszerészi Kamara szerint. A támogatás átalakítása főleg az olcsóbb
gyógyszereknél okozhat forgalomvisszaesést, ami a patikák degresszív
kulcs alapján megállapított árrését nagyobb mértékben csökkenti, mint ha
a drágább szerek támogatása mérséklődött volna. Jelenleg bármennyibe
kerül a gyógyszer, a patika maximális
árrése 850 forint dobozonként. Így az
összes gyógyszerforgalom tíz százalékát meghaladó körben az árrés nem
éri el az egy százalékot, ami megnehezíti a drága gyógyszerek készleten
tartását.

A támogatási rendszer megváltoztatását az OEP azzal indokolta:
„Csökkenő bevételek mellett a kiadások sem tarthatók a korábbi szinten,
ami a gyógyszertámogatás rendszerét
sem hagyhatja érintetlenül.“

gyógyító orvosok 5 százaléka használ
leporelló típusú vényeket. Az extra vonalkóddal ellátott recept – amely a
gyógyszerészek évek óta megfogalmazott igénye – javítja a gyógyszerellátás biztonságát, illetve jelentősen
csökkenti a betegek várakozási idejét a
patikában.
Módosul a vények mérete is. Az új
méret előnye, hogy a nyomtatóba nem
csak állítva, hanem fektetve is be lehet
majd helyezni. Hátoldalára a betegek
számára hasznos információkat tartalmazó tájékoztató szöveg kerül oly módon, hogy marad hely az esetlegesen
feltüntetendő nyilatkozatoknak is. A
tájékoztató nem reklámot, hanem többek között a vény funkcióját, felhasználhatóságának szabályait, illetve a
gyógyszerrendelés esetén fontos tudnivalókat tartalmaz.
Megváltoznak a vény „előlapjának”
egyes feliratai, illetve új mezők kerülnek elhelyezésre. A vény alsó részén
kijelölt helyet kap az új „extra vonalkód”. A régi vényeket az OEP nem
vonja ki a forgalomból, azok az újak
bevezetése után is felhasználhatóak
maradnak.

Európai Parlamenti választások: Figyeljünk az időpontokra!

Fontos tudnivalók
Az európai parlamenti választásokkal kapcsolatosan a választásra jogosultaknak április 6. és
10. között kell megkapniuk a
névjegyzékbe való felvételről
szóló értesítést és az ajánlószelvényt.
Az értesítő tartalmazza a választópolgár családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, névjegyzékbeli sorszámát, egyéb technikai adatokat, a
szavazás helyét és idejét, továbbá a
szavazással kapcsolatos egyéb tudnivalókat.
A névjegyzéket április 8-tól 15-ig
kell közszemlére tenni. A névjegyzékből való kihagyás vagy a névjegyzékbe való jogosulatlan felvétel miatt kifo-

gást lehet benyújtani. Akik a szavazás
napján nem tartózkodnak a lakóhelyükön, de élni kívánnak a szavazás jogával, a választás előtti péntekig – azaz
június 5-én 16 óráig – kérhetik a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől az igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján. Ajánlott levélben pedig úgy
kell kérni az igazolást, hogy az legkésőbb június 2-ig megérkezzen az illetékes választási irodához.
Akik a külképviseleteken akarnak
szavazni, személyesen vagy meghatalmazott útján május 22-ig kérhetik
felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe. Ez ajánlott levélben is kérhető
úgy, hogy az legkésőbb május 22-ig
megérkezzen a helyi választási irodába. A június 7-ei választás sajátossága,

hogy nem csak a magyar állampolgárok, hanem a Magyarországon lakóhelyet létesített uniós polgárok is szavazhatnak, ha ezt kérik. A 2004-es EP-választáson már volt 1500 ilyen polgár,
akiket értesítettek arról, hogy szerepelnek a névjegyzékben. A mostani választásra további 105 ezer uniós polgárt
tájékoztattak arról, hogy szavazhatnak
június 7-én Magyarországon. Ezek az
uniós polgárok április 30-ig kérhetik
névjegyzékbe vételüket.
Az uniós országok választási szervei május 10-20. között kölcsönösen
tájékoztatják egymást arról, hogy állampolgáruk mely országban kérte
névjegyzékbe vételét, ilyenkor az
anyaországban törlik a választót a névjegyzékből.

4 Gödöllői Szolgálat

Rendőrségi hírek

Kábítószer, verekedés...
A Gödöllői Rendőrkapitányság Péceli
Rendőrőrsének munkatársai – állampolgári jelzés alapján – figyeltek egy félig
kész családi házat Isaszeg külterületén,
az úgynevezett Öreghegyen. A ház láthatóan lakatlan volt, ennek ellenére egy
a közelben lakó férfi, napi rendszerességgel jelent meg az épületnél, annak
alagsorába bement, majd onnan hoszszabb-rövidebb idő eltöltése után távo-

FELHÍVÁS
CSALÓK GÖDÖLLŐN
Ismét csalók járják Gödöllőt. Az
elmúlt napokban több bejelentés
is érkezett az önkormányzathoz,
miszerint ismeretlenek járják a
várost, és csengetnek be a lakásokba azzal az indokkal, hogy
füstérzékelők felszerelését vállalják. A lakókat úgy tájékoztatják,
hogy ha valaki beszerelteti azt,
akkor az önkormányzat hozzájárul a költségekhez.
Ehhez tízezer forint előleget kérnek el. Az önkormányzat arra kéri
a tisztelt lakosságot, hogy amenynyiben ilyen indokkal kíván bárki
is bejutni lakásukba, úgy azt ne
engedjék be, pénzt részére ne adjanak át, viszont értesítsék a
rendőrséget a 107-es telefonszámon.

zott. A házat maga után ismét lezárta. A
péceli rendőrök több napos figyelés után
kérdőre vonták a férfit, hogy mit csinál a
lakatlan, más tulajdonában lévő ingatlanban. A férfi még azt is tagadta, hogy a
házban járt volna. Ezután előállították,
majd ruházatának átvizsgálása során
előkerült a ház kulcsa. Azt is tagadta,
hogy mobiltelefonnal rendelkezne, de
kabátzsebéből két darab készülék került
elő. Ezután a férfi önként adta át a lakatlan ház garázs kapujának távirányítóját. A garázsban az egyik helyiség oldalfala elé állított szekrény elhúzása
után egy fekete fóliával letakart átjáró
vált láthatóvá, ami egy 6x6 méteres ablak nélküli helyiségbe vezetett. A hőszigetelt falú helyiségben infralámpákkal megvilágítva 12 db cserepes, 40-50
cm magas, elsődleges szakvélemény
szerint indiai kendert találtak, majd egy
zsákban további 9 tő, 70 cm-es növényt.
A helyiségben lefoglalásra kerültek ventillátorok, időkapcsolós világítóberendezések, műtrágyák. Az őrizetbe vett K.
János isaszegi lakos megnevezte társát,
a ház tulajdonosát, aki ellen elfogatóparancsot adtak ki. Sz. László 52 éves gödöllői lakost március 24-én elfogták,
gyanúsítottkénti kihallgatása folyamatban van.
***
A Gödöllői Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat közfeladatot ellátó
személy elleni erőszak bűntett elkövetése miatt S. Ádám 19 éves gödöllői

Keményebb feltételek a közlekedésben

lakos ellen. A férfi március 31-én, Gödöllőn, a MÁV állomás előtti útszakaszon rátámadt a menetrend szerinti
autóbuszjárat vezetőjére. A szóváltás
abból alakult ki, hogy a buszvezető
kérte a diákjegy megváltásához szükséges érvényes diákigazolvány felmutatását. Ezt a fiatalember sérelmezte,
majd azt is, hogy az érvényességet is
ellenőrizni kívánta a sofőr. A szóváltást tettlegesség követte, S. Ádám
ököllel arcon ütötte az autóbuszvezetőt, aki ennek következtében megsérült. A járművön utazók az esetnek
szemtanúi voltak, majd S. Ádámot az
autóbuszról levezették, és egy volt
rendőr a helyszínen visszatartotta a
rendőrség kiérkezéséig.
***
Március 26-án Valkón, a Móra Ferenc Általános iskolában az egyik pedagógust egy diák hozzátartozója tettleg bántalmazta.
Az ügyben gyanúsítottként kihallgatták V. Csaba, fk. R. Tamás és fk.
V. Norbert valkói lakosokat, akik az
általános iskolában hangoskodtak,
egyikük a kezében lévő bottal hadonászott. Fk. V. Norbert gyanúsítottkénti kihallgatásán elismerte, hogy a
pedagógust a vállánál megragadta. A
büntetőeljárás folyamatban van.
***
Halálos közlekedési baleset történt
március 28-án, a 3-as számú főúton
Gödöllő és Aszód között. Egy feltehetően ittas férfi az úttest közepén
sétált, és egy Ford Transit típusú tehergépkocsi elgázolta. A gyalogos a
helyszínen életét vesztette.
grk
autók – közúti forgalomban
való részvételének szabályai április 1-jétől változtak meg. Kötelezővé válik az
újonnan használatba vett, a
közúti forgalomban való részvételre
alkalmas kivitelű quadok, illetve a
mopedautók rendszámmal való ellátása. Aki már rendelkezik ilyen járművel, 2009. július 1-jéig kell eleget
tennie a forgalomba helyezési kötelezettségnek. A szabályozás rendelkezik arról is, hogy az L6e kategóriájú, elsődlegesen terepmotorozás
céljára készült quadok legalább „A1”
vagy „B” kategóriás” jogosítvány birtokában, és így csak 16 éves életkortól vezethetők a közúti forgalomban.
A mopedautók vezetéséhez – a járművezetői felkészültségből fakadó
biztonsági kockázat csökkentése érdekében - „B” kategóriájú jogosítvány szükséges (minimum 17 éves
kor).
Kötelezővé válik az újonnan használatba vett, a közúti forgalomban való részvételre alkalmas kivitelű
quadok, illetve a mopedautók rendszámmal való ellátása.

Változó, szigorúbb szabályok
Megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, ami a mozgó
járművel elkövetett közúti szabálysértésekkel
foglalkozik.
Ezek szerint a jövőben nem engedhető el és nem csökkenthető a kiszabott bírság. A kormányrendelet-módosítás legtöbb szabálya május 2-án lép
hatályba.
A 2007 végén született kormányrendelet – egyebek mellett a sebesség
túllépésre, a vasúti átjárón történő
tiltott áthaladásra, a forgalomirányító
jelzőlámpa tiltott jelzésére történő áthaladásra, a leálló sávban történő haladásra – szab ki bírságot a jármű üzemeltetőjére. A módosítás kategorikusan kimondja: méltányosságból nem
engedhető el és nem csökkenthető a
bírság.
A módosítás előírja, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) és
a közút kezelője megállapodásban

A hét kérdése
– Ön szerint megvalósítható a
közszférában a négynapos
munkahét? – tettük fel a kérdést a múlt héten. Íme néhány
a beérkezett válaszok közül.
„...Szerintem először is tisztázni kellene, mit értenek közszféra alatt.
Mert ha jól tudom, ebbe nemcsak a
hivatalok tartoznak bele, hanem többek között az oktatásban dolgozók is.
Azt még el tudom képzelni, hogy a hivatalokban négy napon át dolgoznak,
de azt nem tudom, hogy gondolják,
hogy az óvodák meg az iskolák is
csak ennyit működnek egy héten. Hová tennék a gyerekeket az ötödik napon?”
Kissné Ágnes
„…Azt még el tudnám képzelni, hogy
úgy átszervezik a munkaidőt, hogy
mindenki csak négy napot dolgozzon,

2009. április 8.

Közélet

rögzíti, a bírságot hogyan osztják
meg egymás között. Az ORFK-nál
maradó rész a rendőrség közlekedésrendészeti feladatainak ellátásához
szükséges eszközök beszerzésére, illetve a szabálysértésekkel kapcsolatos költségekre fordítható. A módosítás arról is szól, hogy ha a közút kezelője közreműködőt vesz igénybe a
fénykép készítéséhez, akkor miképpen kell ellenőriznie a munkáját.
Május 2-től változik a rendelet melléklete, amely a sebesség túllépés
esetén fizetendő bírságokat tartalmazza. Jelenleg a túllépés százalékához rendeli a kormány a bírságot, a
jövőben ez is konkrét km/órában lesz
megszabva. Például ha 50 km/ó alatti
a maximális sebesség, és azt valaki
15-25 km/órával túllépi, akkor a bírság 30 ezer forint. Ha a túllépés 75
km/ó feletti, akkor viszont már 300
ezer forintot kell fizetni.
A négykerekű segédmotoros kerékpárok – quadok, illetve mopedde minden nap legyen valaki, aki
bent van a munkahelyén, hogy ne álljanak le a hivatalok, a rendőrség, az
iskolák, óvodák. De ezeken a területeken már így is minimális létszámmal dolgoznak, és az emberek túlterheltek, nincs lehetőség az átszervezésre. Az óvodában nem lehet több
csoportot bízni egy nevelőre, vagy az
iskolában egy tanár nem tarthat egyszerre órát több osztálynak…”
Szitás Zs.
„…A négynapos munkahét nevesebb
munkával és persze kevesebb pénzzel
is jár. A közalkalmazotti bérek soha
nem voltak magasak. Az egyik ismerősöm, aki önkormányzatnál dolgozik, elmondta, hogy a megszorításoknak köszönhetően húszezer forinttal
visz haza kevesebbet, mint egy évvel
ezelőtt. Mindezt akkor, amikor az
élelmiszerárak és a rezsiköltségek az
egekbe emelkedtek. Ha most ezek
mellett még lecsökkentenék a munkaidőt, arányosan még kevesebb
pénzt kapna. Így is nagyon szűkösen

élnek, ezt a jövedelmet már nem lehet
tovább csökkenteni…”
A. V.
„Az elmúlt időszakban elég sok olyan
ötletet hallottunk, amit képtelenségnek tartottunk, és bevezették. Remélem, ezt nem gondolja senki sem komolyan, mert azért érdekes lenne,
hogy mit csinálnának a rendőrségnél, vagy az egészségügyi intézményekben. Még a hivatalokban sem
megvalósítható, mert ott is el kell végezni a munkát, aminek határideje
van. A hivatali ügyintézésnek szabályai vannak, amitől nem lehet eltérni.
Bár kormányzati szinten be lehetne
vezetni, hogy csak négy napot dolgozzanak. Ez szerintem kifejezetten
jót tenne az országnak.”
T. Béla

A hét kérdése:
– Ön szerint kik fogják leginkább megérezni a kormány
megszorításait?

Felhívás a Repülőtéri, Tessedik Sámuel, Dózsa György út,
Rét utca, valamint a Röges utca, Blaháné út Rét utcától
az M3-as autópályáig terjedő szakaszának
lakóingatlan tulajdonosai számára!
Tisztelt Lakóingatlan-tulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az M3as autópályát és M0-ás autóutat
összekötő M31-es jelű út városunkat
is érintő szakaszán az építési munkák megkezdődtek. Ennek következtében a közeljövőben egyes utakon a forgalom növekedésére és
munkagépek, valamint nehézgépjárművek megjelenésére kell számítani. A szállítási útvonalakat a kivitelező azzal a feltétellel használhatja, hogy előzetesen állapotfelvételt
kell készíttetnie.
Felvétel készül az utak állapotáról és
minden ingatlanról, ami az út szélétől 30 m-en belül van. A felmérést
végző a lakáson belül is végezne
vizsgálatokat, melyekre azért lenne
szükség, hogy amennyiben az ingatlanban olyan kár keletkezne, amely
a felvonulási utak használatára vezethető vissza, az okozott kárt a tulajdonos az M31-es út építőjével szemben
érvényesíteni tudja.
A felmérés során a Tele-Kov Kft. részéről Csízi László, a Filigrán Kft.
részéről Szegedi Ildikó keresi fel a
lakókat, hogy az érintett ingatlanok-

ról fotó és videófelvételt készítsen.
A felmérést végző igazolványt, és az
önkormányzat részéről meghatalmazó levelet mutat fel. Ez utóbbin polgármesteri, jegyzői, alpolgármesteri
és a Városüzemeltetési Iroda vezetőjének aláírása szerepel.
Nyomatékosan felhívjuk a Tisztelt
Lakosság figyelmét, hogy az állapotfelvétel elkészítése teljesen ingyenes, és az azt végző személy
egyedül keresi fel az ingatlantulajdonosokat. Kérjük, amennyiben a
felmérésért anyagi követelést tapasztalnak, vagy a felmérést végző
személyek azonossága megkérdőjelezhető, haladéktalanul vegyék fel a
kapcsolatot Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Irodájával.
A felmérésben érintett utak: Repülőtéri, Tessedik Sámuel, Dózsa
György út, Rét utca, valamint a Röges utca, Blaháné út Rét utcától az
M3-as autópályáig terjedő szakasza.
A felmérést április 13. – május 20.
közötti időpontokban végzik el.
Az Önkormányzat kéri, hogy saját
érdekeiket szem előtt tartva segítsék
munkájukat!

Energiatakarékos áruház II. – Arzenal, Gödöllő
Nemrég számoltunk be a nagysikerű
szadai passzívházról. Kiderült, hogy
Gödöllő is büszkélkedhet hasonló, energiatakarékos épülettel. Ez az Arzenal
áruház. A tulajdonosok jól fogadták a
tervező energiatakarékos, bioszolár elképzeléseit. A födémekben átriumos áttörés készült, hogy a tető üvegezésén át
minden szintet természetes fény világítson meg. Az üvegezés mindenütt háromrétegű, a tetőbevilágító különösen
magas hővédelmet nyújtó bevonattal
készült. A megnövelt üvegfelületeken át
nyert napenergia olyan mértékben
csökkentette a fűtési energiát, hogy a

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.
Heti cikkünkben a beérkezett olvasói
kérdések közül válogattunk, és azokra reagálunk, melyek megítélésünk
szerint a többi kedves olvasónk érdeklődésére is számot tarthatnak.
– A kérdésem az, hogy mit tehetek
abban az estben, ha az ingatlanomra haszonélvezettel rendelkező személy - aki nem is él az adott ingatlanban - nem járul hozzá annak
bérbeadásához, és annak értékesítéséhez sem?
– A haszonélvezeti jog az ingatlan
nyilvántartásba történő bejegyzéssel
keletkezik, és mindig korlátozott
időre és legfeljebb a jogosult élete végéig állhat fenn. Jelen esetben az a
körülmény, hogy a haszonélvező a
haszonélvezet gyakorlásával felhagy,
a haszonélvezeti jogot nem szünteti
meg, és bármikor követelheti, hogy a
haszonélvezet tárgyát bocsássák
vissza a birtokába. Tehát bérbeadható
az ingatlan a hozzájárulása nélkül is,
de a haszonélvező – döntése alapján –
beköltözhet az ingatlanba, tehát nem
célszerű így bérleti szerződést kötni.
Ráadásul a bérleti díj – a haszonélvezeti jog értékének megfelelő – arányos részére is jogosult lesz a haszonélvezeti jog jogosultja
A hatályos jogszabályi rendelkezések

nagyobb és a kisebb kazán közül a
nagyobbik még soha nem volt beindítva. A napenergiával történő passzív fűtést az épületet körülvevő vastag üveggyapot is elősegítette. Az épület túlmelegedésének megakadályozására árnyékoló szerkezet és passzív hűtés készült.
Az árnyékolókat nem szerelték föl, de a
passzív hűtés rendszer jól működik. Az
épület nagy vasbeton tömegét a nyári
kánikulák idején, éjjel két ventilátor földalatti csatornán át befúvott hűvös levegővel visszahűti. A tetőszerkezet fából
készült, amelynek terhét ragasztott rétegelt fa főtartók hordják.
szerint a haszonélvező hozzájárulása
az ingatlan elidegenítéséhez nem
szüksége, ebben az esetben azonban a
tulajdonos csak a haszonélvezeti jog
értékével csökkentetten tudja az adott
ingatlant értékesíteni. A haszonélvezeti jog értékének meghatározásánál
irányadó a haszonélvezeti jog jogosultjának az életkora, tehát ha a jogosult például a 65. életévét már betöltötte, akkor a legkisebb a haszonélvezeti jog vételárat csökkentő értéke.
– A férjem munkaviszonyát februárban a munkáltatója megszüntette közös megegyezéssel. A munkaviszony megszűnésének napján
minden papírt megkapott, de a
munkában töltött két hónara étkezési jegyet nem. Szerintem az járna
neki, mivel tavaly is kapott. Milyen
formában tudjuk igényünket érvényesíteni?
– A Munka Törvénykönyvének hatályos rendelkezései nem teszik kötelezővé az étkezési utalvány biztosítását. Amennyiben a volt munkáltatónál kollektív szerződés biztosítja
ezt a juttatást, vagy a munkaszerződésben megállapodtak abban, hogy a
munkabéren felül a munkáltató vállalja, hogy étkezési utalványt is ad,
abban az esetben követelhető ez a
munkában töltött időre.
A kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés ismerete nélkül ebben a
konkrét kérdésben nem lehet állást
foglalni.
Amennyiben igényük jogos, mindenképpen a volt munkáltatónál kell
megindítani az egyeztetést, és ezt célszerű írásban megtenni, és írásos
visszajelzést kérni. Elutasító válasz
esetén lehetőség van munkaügyi vitát
kezdeményezni az illetékes munkaügyi bíróságon.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai
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IV. Béla karja és kardja volt

Hit kell, hogy megküzdjünk problémáinkkal

Megemlékezés Kálmán hercegről Emlékezés gróf Teleki Pálra
Hagyományaihoz híven a Premontrei Szent Norbert Gimnázium az idén is megemlékezett a
rend bőkezű jótevőjéről, a magyar történelemben is jelentős
szerepet betöltött Árpád-házi
Kálmán hercegről. Az eseményre április 3-án, a Szent István
Egyetem főépülete előtt 1931ben felállított lovas szobornál került sor. Az ünnepségre a város
több iskolájából és az egyetemi
óvodából is érkeztek gyerekek
és fiatalok. A város képviseletében Pintér Zoltán alpolgármester koszorúzott.
A műsort Csuja Levente szavalata,
Manninger Katica csángó éneke és
Kis Nándor előadásában ‘48-as katonadalok színesítették. Megemlékező beszédében Lencsés Barna, a premontrei
gimnázium tanára idézte fel az 1208ban született Kálmán herceg, II. András
és Gertrudis gyermekének életútját. Kiemelte: Kálmán herceg nagyon jó viszonyt alakított ki testvérével, az 1235ben trónra került IV Béla királlyal. Erre
nagy szükség volt a tatárok betörésekor
is, amikor a magyar főurak jelentős része korábbi sérelmei miatt nem támo-

gatta a királyt. Kálmán herceg horvátországi erőivel vett részt a küzdelemben.
A muhi csata 1241. április 11-én zajlott,
a Sajó partján. A magyar sereg súlyos
vereséget szenvedett, Kálmán herceg is
halálos sebet kapott. Az ütközetből (a tatárok erejét megosztva) külön-külön
menekült a király és öccse, aki egy hónappal később belehalt sebesülésébe. A
bátyjáért mindenre kész katona lehetőséget adott arra, hogy IV. Béla túlélje a
tatár támadást és történelmünk egyik
legnagyobb tragédiája után újraszervezze az országot.
Bárdy Péter, a gimnázium igazgatója arról szólt, hogy miért is vagyunk itt,
miért fontos a premontrei iskolának,
Gödöllőnek és az egyetemnek Kálmán
herceg. Emlékezetünkbe véste, hogy

Kálmán herceg a
Szepesség grófjaként a jászói premontrei apátság részére jelentős földbirtokokat adományozott. A trianoni
békediktátum után
a határokon kívül
rekedtek a rend kassai, rozsnyói és
nagyváradi gimnáziumai. Az ezután Gödöllőn Takács
Menyhért prépost prelátus irányításával felépített új rendház és iskola
költségeit részben a szepességi birtokokra felvett kölcsön fedezte. Kálmán herceg adományának köszönhető tehát az is, hogy az államosítás
után ide költözhetett az egyetem és
Gödöllőből egyetemi falu, majd város
lett.
A lovas szobrot 1931-ben állították
fel, az ifjúság évében. Róna József alkotása egy olyan férfit emelt a diákság elé példaképként, aki IV. Béla
karja és kardja volt; aki önzetlenségével, hazaszeretetével, hűségével,
becsületességével, alázatával, keménységével és kitartásával ezt feltétlenül megérdemelte.

A Magyar Orvostörténelmi Társaság, Gödöllő Város Önkormányzata, a Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány, a Tormay
Károly Egészségügyi Központ, a Gödöllői Királyi Kastély és a Gödöllői Lokálpatrióta Klub sok szeretettel meghívja
Önt és családját az 1849. évi szabadságharc eseményeinek 160. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésére.
DR. MAKRA CSABA EMLÉKÉRE
Időpont: 2009. április 17. (péntek)
Helyszín: Gödöllői Királyi Kastély
Barokk Színháza
Fővédnök: Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter akadémikus, a Magyar Orvostörténelmi Társaság elnöke
Program:
11.00: A Magyar Orvostörténelmi
Társaság tudományos ülése
Üléselnök: Dr. Szabadfalvi András,
a Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgató főorvosa

Olvasóink írták
Az elmúlt hetekben több alkalommal is foglalkoztunk a kora tavasztól késő őszig sokakat zavaró
kerti égetéssel. A témával kapcsolatban nagyon sok olvasói levelet
kaptunk. Most egyet osztunk meg
önökkel. Jövő heti számunkban
további hozzászólásokat teszünk
közzé.
Kedves olvasónk több javaslatot fogalmazott meg abban a levelében,
amit nemcsak hozzánk, hanem a terület képviselőjéhez és a hatósági irodához is eljuttatott. Levelét annak
terjedelme miatt nem tudjuk teljes
egészében közölni, abból az alábbi
részt választottuk ki:
„Javaslom, hogy tudatosítsuk az olvasókban a jogaikat: a szabálytalan
égetés esetén kihez lehet fordulni, hogyan kell azt megtenni, az eljárás során hogyan őrizhető meg a szomszédok előtt a feljelentő személyének kiléte. Sajnos, ide egyes utcákba a postás sem nagyon mer bejönni, mert ez
egy ”olyan” része a városnak, így a
zaklatásoktól való félelem is fontos
tényező.
„…Nem szabadna teret engedni ennek a szabálysértésnek, mert többféle
jogágban is sérti az érdekeinket! Így
alkotmányos alapjogaink sérülnek,
hiszen jogunk van a tiszta levegőhöz
és a rákkeltő anyagoktól mentes lakókörnyezethez. Szeretnénk, ha a hatóságok sem intéznék el kézlegyintéssel a dolgot, esetleg jó szokás szerint
küldözgetnék az állampolgárt körbekörbe.

Köszöntő:
Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter, akadémikus, a Magyar Orvostörténelmi
Társaság elnöke
Dr. Révész T. Mihály, a Gödöllői
Királyi Kastély Kht. ügyvezető igazgatója
Megnyitó: Dr. Gémesi György,
Gödöllő polgármestere
Előadók: Prof. Dr. Kovács István –
Az 1849-es tavaszi hadjárat Gödöllő
környéki csatái; Prof. Dr. Kapronczay
Károly – Tormay Károly főtörzsor-

Az igazság az, hogy többféle jogi
problémával állunk szemben: az égetés először is lehet a szomszédos jogok megsértése (birtokháborítás,
jegyző), környezetkárosítás (bűncselekmény), tiltás ellenére végzett tűzgyújtás (FVM, tűzoltóság), illetve önkormányzati rendelet szabálysértése
(önkormányzat jegyzője) hatáskörrel. Történhet magánterületen, illetve
közterületen. Meggyőződésem, hogy
csak a nyilvánosság erejével lehet
küzdeni a kapcsolódó megélhetési
bűnözés felszámolása érdekében. A
Polgármester Úr nagy erőket fektetett a színesfémtolvajlás felszámolására, sajnos, a kábelégetők szinte kizárólag kétes forrásból szerzik a kábeleket. Nem kellene ezt tovább tűrnünk. Akinek van a családjában rákbeteg, mind egyet tud érteni ezzel!
A jelzőrendszer hiánya, a sokféle lehetséges hatósági intézkedés lehetőségének széttöredezettsége, az elkövetés jellemző időpontja miatt a hétvégi, esti órákban ellehetetlenülő felderítés, az észlelés alacsony hatékonysága, hiánya, a szomszédok egymásal szembeni tanuskodásának nehézségei mind akadályozó tényezők a
probléma kezelésében.
Javasolt teendők:
1. Ellenőrizni, hogy a leggyakoribb
tűzgyújtás magán-, vagy közterületen
történik-e? Ebből következően bizonyos intézkedések nyilvánvalóak
lesznek (pl. a telek bekerítése, jogszerűtlen használat megszüntetése, feltételhez kötése területhasználati

vos; Prof. Dr. Karasszon Dénes –
Duka Tivadar üzenete, Egy honvédtiszt üzenete a magyar orvosoknak;
Prof. Dr. Szállási Árpád – Flór Ferenc és Lumniczer Sándor, a honvédorvosi kar főnökei
Zárszó: Dr. Szabadfalvi András,
igazgató főorvos, a Magyar Orvostörténelmi Társaság tagja
A tudományos ülés után kerül sor a
kastélyban egykor működő katonai
kórházra utaló emléktábla ünnepélyes felavatására.

szerződések módosításával, megkötésével).
2. A társhatóságokkal együttműködéssel meg kell teremteni a feltételét,
hogy legyen egy olyan személy, aki az
önkormányzat által szervezett módon
az ilyen esetekben értesíthető – magyarul a munkaidőn túli események
érdekében ügyeletes! –, illetve az
ügyeleti telefonszámot meg lehetne
hirdetni például a Szolgálatban. (A
polgárőrség esetlegesen gyakrabban
szétnézhetne ebben az ügyben is a
városnak ezen a területén, bár a Blahai részen sokkal jobban működik az
önszerveződés.)
3. Fel kell ruházni a személyt azokkal
a jogokkal, hogy bemehessen az égető magánterületére, szükség esetén a
társhatóságokkal kényszer intézkedve (tűzoltás) leállíthassa az égetést,
eloltathassa a tüzet, bírságot szabhasson ki, dokumentálhassa az eseményeket (mintavétel, fotók, tanúk),
megtegye a szükséges feljelentést és
képviselje a városlakók érdekeit,
akár hatósági tanuként is.
4. Kábelek égetése esetén minden
esetben ki kellene kinyomozni, hogy
az égetésre kerülő anyagok honnan
származnak!
5. Javasolni tudom egy ilyen esetnek a hatóságok részéről való lemodellezését, esettanulmányát. (A
Gödöllői Szolgálat legutóbbi számában a jogi tanácsadás a hét kérdése mellett van, mindkét rovat
foglalkozhatna az egyik következő
számban ezzel, amit akár a város
honlapjára is el lehetne helyezni.)…”
(név és cím a szerkesztőségben)

A mai kor problémája nem gazdasági, hanem lelki. Hit kell, hogy
megküzdhessünk vele – idézte a
62 éves korában elhunyt gróf
Teleki Pál miniszterelnök gondolatát Bárdy Péter, a premontrei
gimnázium igazgatója a máriabesnyői temetőben április 5-én
tartott megemlékezésen.
A Teleki Pál Egyesület által szervezett
eseményen a néhai államférfi, a főcserkész és a földrajztudós sírjánál több tucatnyian jelentek
meg. Mint ismeretes, az
1879-ben Budapesten született és ugyanott, 1941-ben
meghalt politikust erdélyi
szülőföldjére emlékeztette a
máriabesnyői táj, ezért választotta ezt a temetőt végső
nyugvóhelyéül.
A megemlékezés a déli harangszót követően Steinbinder Norbert Róbert kürtszavával kezdődött. Szabó Mátyás és
Mayer Ádám szavalt, Kis Nándor és
Dezső Piroska énekelt. Pelyhe József
cserkészvezető, önkormányzati képviselő, az egyesület vezetőségi tagja a
Cserkész újság Teleki Pál halála után
megjelent vezércikkét olvasta fel, majd

Eördög László atya, alperjel mondott
imát. Az önkormányzat nevében Krassay László és Pintér Zoltán alpolgármesterek koszorúztak.
Bárdy Péter a megemlékezés végén
elmondta, a gödöllőiek 2001-ben közadakozásból mellszobrot emeltek a Teleki Pál téren a néhai miniszterelnöknek.
Ezt a szobrot ellopták, majd a közelmúltban előkerültek a maradványai.
A Teleki Pál Egyesület elhatározta a
szobor újraöntését.

A következő őszön, novemberben,
születésének évfordulóján ismét szeretnék felavatni az alkotást. Ehhez
azonban még további adakozásra lesz
szükség, melynek felhívását lapunkban kívánják megjelentetni.
Kép és szöveg: it

Közel százan dolgoztak vasárnap

Szebb lett az Úrréti tó
Közel százan vettek részt a hét
végén az Úrréti tó medrének
és környezetének takarításában. A Blaháért Társaság felhívására a legifjabb korosztálytól
a legidősebbekig jöttek el vasárnap a környéken élők, hogy
segítsenek a blahai városrészben található tó rendbetételében.

A szorgos munka eredményeként két
nagy konténer szemetet szedtek öszsze a vízből és a partról. Ez elsőre

talán soknak tűnik, a munkában résztvevő búvárok szerint azonban nem
sok. Ők kifejezetten elismeréssel nyilatkoztak a tómeder állapotáról. Mint
mondták, ritka, hogy ilyen tiszta mederrel találkoznak. Ez a dícséret nemcsak a tavat karbantartó Blaháért Társaságot illeti, hanem az azt rendszeresen használókat is, akik magukénak
érzik a civil összefogással újraélesztett vizet.
A reggel kilenc órakor
kezdődő és egy óráig
tartó munka során megtisztították a medret és a
part menti részt a szeméttől, és tereprendezést végeztek annak érdekében, hogy kialakíthassanak egy olyan utat,
amin a későbbiekben
körbejárható lesz a tó. A
munkák még nem értek
véget, a későbbiekben még sort kerítenek a növényzet ritkítására.
Fotó: pk

Magyar nótaest – Immáron másodszor

Teltházas siker

Idén is nagy sikert aratott a Gödöllői Kulturális és Szociáils Közhasznú
Egyesület szervezésében az immáron második alkalommal megrendezett
Magyar Nótaest, melyen az idén is telt ház előtt léphettek fel a meghívott
vendégek. A Művészetek Házában április 3-án tartott zenés esten fellépett
Szeredy Krisztina, Budai Beatrix, Bokor János és Nova Brigitta. Az elismert magyar nótanénekeseket Lakatos Ferenc és Szénási Lajos prímások
verzetésével a 15 fős Gödöllői Népi Zenekar kísérte.
Kép és szöveg: -tl-
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Vacsoracsata
Akik kitartóan nézik a Vacsoracsata című tévéműsort, tudják,
hogy a mostanában divatos
ételekhez gyakran nem ártana
szótárt mellékelni. Láthattuk
már jó párszor, hogyan nyílik
tágra a versenyzőtársak szeme
kézhez kapva az aznapi étlapot, rajta a fogásokkal, melyekkel majd este megörvendeztetik őket. Fogalmuk sincs,
mit takar egy-egy elnevezés,
beletörik a nyelvük, ahogy
küszködnek a kiejtésével.
Adódik a kérdés: le kéne-e fordítani a
receptekben szereplő idegen szavakat, meg kéne-e keresni a magyar
megfelelőjüket? Vagy ez nem is kérdés, mert úgysem fogjuk megtenni?
Cappuccinó helyett sem kérünk tejeskávét, mert talán nem is egészen
ugyanaz a kettő, de a múlt század első
felében szorgalmasan itták kávéházainkban a kapucínert – így, mégiscsak magyarosítva némileg a nedűt.
Aztán mint polgári csökevényt megszüntették a kávéházakat, s a kapucí-

ner a múlt ködébe merült. A század
végén cappuccinóként jelent meg
újra.
Erre a rövid nyelvészkedésre, még
rövidebb történelmi visszatekintésre
a most megjelent Grillezés című kötet
indított. Itt a tavasz, jön a nyár, a kerti
partik, a grillezés ideje. A könyv számos olyan ételt az olvasó, a leendő
szakács figyelmébe ajánl, amit grillen
lehet, érdemes elkészíteni. Olyan kiterjedt a receptsor, hogy ami nem
szerepel benne, arra bizonyára kár is
grillsütéskor az időt vesztegetni. Az
idegen szavak ugye, sűrűn előfordulnak a receptekben, de akik már
grillezésre adják a fejüket, azoknak
nem okozhatnak gondot. Én is megértem: ennek vagy annak az alapanyagnak az a neve, és kész. Ami inkább fúrja az oldalamat, hogy egyes,
a grillételekhez – is – kínálható saláták, miért carpacciók és miért salsák, miért nem maradtak meg egyszerűen salátáknak, de hát én úgyse
vagyok a háziasszonyok gyöngye,
velem nem is érdemes törődni.
Amiért leginkább ajánlanám a

könyvet, az nem is a receptek garmadája, hanem a bevezető rész, ahol az
eszközökről és kellékekről, a tűzhely
fűtéséről, megfelelő hőmérsékletéről,
a grillezési időkről, különböző tippekről és trükkökről esik szó. Felvilágosítanak, hogy mi és hogyan alkalmas a grillen való elkészítésre, elmagyarázzák a pácolás csínját-bínját.
Mindezek ismerete nélkül nem is
szabad grillezéshez látni.
(Grillezés – A rozmaringos báránynyárstól a parázsban sült zöldségig)
- nád -

Városunkba került a páratlan gyűjtemény

Gödöllő, a magyar cserkészet fővárosa
(folytatás az 1.oldalról)
A városi múzeumban is feldolgozásra
vár az a nagy mennyiségű anyag, ami
kedden este érkezett meg. Nem volt
egyszerű feladat a pakolás és a tárolás
megoldása sem. Jól jött az a segítség,
amit a cserkészektől kaptak. A gödöllői fiatalok Pelyhe József vezetésével
segédkeztek a munkában. Az idekerült dolgok között is több különlegesség van, tudtuk meg Gaálné dr. Merva Mária igazgatótól. A legértékesebb az a zászló, amit Zita királyné
1925-ben adományozott a kőszegi
cserkészeknek, s amit a pápa is megáldott.
Segítséggel tudták csak megoldani
annak a több mázsa súlyú márványtáblának az elhelyezését, amit a I. világháborúban elesett cserkészeknek
az emlékére készítettek. Ennek az el-

szállítását és tárolását Varga Tamás,
Varga Árpád kőfaragó mester fia
vállalta. A gyűjtemény részeként jel-

Kitűzték a magyar zászlót Szibériában

Nemzetközi hegedűverseny
Március elején Nyugat-Szibéria
legnagyobb városában, Omszkban, nemzetközi hegedűversenyen vett részt a Frederic Chopin Zeneiskola tanulója, Langer
Ágnes.

vények és kitüntetések, csapat, raj és
őrsi zászlók, egyenruházati tárgyak,
felszerelési és táborozási anyagok,
szobrok és kisplasztikák, emléktáblák, rendezvények, táborok és túrák
emlékei, tanulmányok, publikációk, fényképek, filmek,
oktatási
anyagok és segédanyagok érkeztek
nagy számban.
Ezeknek a feldolgozása több hónapot vesz igénybe, amihez a
cserkészszövetség is segítséget
nyújt.
Mint azt az igazgató asszony elmondta, a tervek szerint még az idén
bemutatásra kerül az anyag, amit a jelenlegi óceániai kiállítás helyén lát-

Megjelent a Mária múzeum katalógusa

Újabb gödöllői múzeumi füzet
Lassan egy esztendeje, hogy Máriabesnyőn megnyitotta kapuját hazánk
egyetlen Mária múzeuma. A kolostor udvarának hátsó részében kialakított,
a földbe épített kiállítási helyen a Mária kultusz tárgyai mellett a máriabesnyői kapucinusok történetével is megismerkedhetnek az érdeklődők. Az
itt kiállított anyagot azonban már nem csak a helyszínen lehet tanulmányozni. A napokban jelent meg ugyanis a kiállítás katalógusa, a Gödöllői Múzeumi Füzetek sorozatban.
Az archív képekkel és színes fotókkal illusztrált kiadvány, amely tartalmazza a Mária múzeum műtárgyjegyzékét, megismerteti az olvasót a máriabesnyői kegyhely történetével, bepillantást enged a kapucinusok itteni tevékenységébe, ízelítőt ad az egykori és a mai búcsúk hangulatából.
A könyvből megismerhetjük a múzeum létrehozásának történetét is, a Nagy
László Tamás atya által megtett első lépésektől a megvalósulásig, s megismerkedhetünk a kiállított szobrokkal, zászlókkal, szentképekkel is.

hatnak majd az érdeklődők.
A kilenc esztendeje állandó kiállításon szereplő Ignácz gyűjtemény ezzel
más funkciót kap, vándorkiállításként
láthatják majd más múzeumokban,
amire eddig is nagy igény volt. Most
a korábbinál több tárgyat tudnak erre
a célra rendelkezésre bocsájtani, Gödöllőn pedig időszaki kiállításként
mutatják be a későbbiekben.
A tervek szerint a cserkész tárlatot
úgy alakítják ki, hogy ott a Jamboree
és a Pax Ting is bemutatásra kerül, és
ide helyezik át a helytörténeti kiállítás
jelenlegi cserkész fejezetét is, aminek
a helyére egyéb helytörténeti anyagokat helyeznek ki.
Mivel hazánkban a rendszerváltás
után ismét népszerű lett a cserkészet,
így várható, hogy a most városunkba
kerülő kiállítási anyag sok érdeklődőt
hoz Gödöllőre, és tovább növeli a város turisztikai vonzerejét.
Kép és szöveg: kj

A három fordulós megmérettetésen,
felnőtt korosztályban a legfiatalabb
versenyzőként indult, s két díjjal tért
haza. A III. helyezés mellé óriási meglepetésként, a hallgatók szavazatai
alapján ő nyerte el a közönségdíjat is.
A gyönyörű eredmény, a siker kemény
munkát takar, napi 6-7 óra gyakorlás,
sok tanulás és rengeteg lemondás van
mögötte.

Megkezdődött a versengés

Ki mit tud? - diákoknak
2009. március 28-29-én rendezték meg a Művészetek Háza (Petőfi Sándor Művelődési
Központ) színháztermében a
Pest Megyei „Ki Mit Tud? –
2009” elnevezésű vetélkedő
gödöllői selejtezőjét. A hétvége folyamán több mint 200 általános és középiskolás diák
mérte össze tehetségét népdal, néptánc, népzene, modern
tánc, könnyűzene, komolyzene, vers és próza, valamint
egyéb kategóriában.
A fiatal tehetségek produkcióit szakmailag elismert és népszerű zsűri értékelte, Pécsi Ildikó (Kossuth-, és Jászai Mari-díjas színművésznő), Vajda Gyöngyvér (a Jumpers TSKE

táncpedagógusa és koreográfusa), Hajdú Zsuzsanna (a Gödöllő Táncegyüttes táncpedagógusa és koreográfusa) és
Zombor Levente (a Talamba Ütőegyüttes Gödöllő művészeti vezetője)
személyében. A vetélkedősorozat kategóriánkénti továbbjutói az április
18-i gödöllői elődöntőn mérik össze
újra tudásukat. A megyei döntő a selejtezőket és elődöntőket követően május
16-án, Monoron lesz. A fellépések után
ekkor derül ki, hogy kik a legtehetségesebb diákok a megyében, kik a Pest
Megyei „Ki Mit Tud? - 2009” győztesei. Ők balatoni nyaralást nyernek, valamint lehetőséget kapnak a 2009.
szeptember 19-én a Művészetek Házában megrendezésre kerülő Millenniumi Pest megyei „Ki mit tud?” Gálán
való részvételre.

Könyvbemutató a Városi Könyvtárban
ÁPRILIS 23-ÁN, 18 ÓRAKOR MUTATJÁK BE A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONTBAN AZ RTL KLUB EGYKORI HÍRADÓS MŰSORVEZETŐJÉNEK, ALFÖLDI ZOLTÁNNAK FESZÜLTSÉGEK,
PONT, VILLANÁSOK CÍMŰ KÖNYVÉT.
A KÖTET A LITERA NOVA GONDOZÁSÁBAN JELENIK MEG.
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A FRÉDÉRIC CHOPIN
ZENEISKOLA
FELVÉTELT HIRDET
A 2009/2010-ES TANÉVRE
A felvételi meghallgatást április
16-án, csütörtökön a zeneiskola
épületében tartjuk
14 órától 17.30-ig.
Szolfézs előképző osztályba a 6-7
éves gyermekek jelentkezését, hangszeres felvételire elsősorban a szolfézs előképző osztályt végzett tanulókat várjuk. Kérjük, hogy minden
felvételiző egy-két népdal vagy gyermekdal eléneklésével készüljön. A
felvételi meghallgatáshoz kapcsolódóan április 6-án, hétfőn 16 órától
hangszerbemutató hangversenyt tartunk a zeneiskola nagytermében.
ZENEVÁR:
A 4-6 éves gyermekek jelentkezését
az alapítványi zenevár csoportokba
várjuk. Részükre felvételi játszóházat
16 órától és 16.30 órától tartunk.
Haladó zenevár csoportba is hirdetünk jelentkezést mindazon első osztályba lépő gyermekek számára, akik
eddig zenevárra (zeneoviba) jártak, és
szolfézs tanulmányaikat csak második osztályos korukban szeretnék
megkezdeni, illetve a jövő évi szolfézs felvételire szeretnének felkészülni.

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

MÚZEUMPEDAGÓGIAI
FOGLALKOZÁSOK A
GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUMBAN
A Gödöllői Városi Múzeumban március 21én megnyílt „Ablakok Pápua Új-Guineára”
című időszaki kiállításhoz múzeumpedagógiai foglalkozások kapcsolódnak.
A következő foglalkozásokat ajánljuk az óvodásoknak és kisiskolásoknak: Hol élnek,
miben laknak a pápuák?, Mit esznek a pápuák?, Mi van a pápua kezében?, Mit csinál a
pápua?, az általános iskola felső tagozatos
diákjainak: Lehetnénk-e mi is pápuák?, Tanuljunk a pápuáktól!
A középiskolások számára az Időutazás a
pápuák földjén és a Fedezzük fel mi is Pápua
Új-Guineát! című foglalkozásaink segítenek
az egzotikus területen lakók életmódjának
megismerésében.
A foglalkozások április közepén (húsvét
után) indulnak, látogatásukhoz előjelentkezés szükséges legalább egy héttel a tervezett
alkalom előtt Oravec Évánál a következő telefonszámon: (28) 419-068.
Szeretettel várjuk a csoportokat!

A GÖDÖLLŐI ÚJ
MŰVÉSZET
KÖZALAPÍTVÁNY
1998 óta működik. A több
mint százéves Gödöllői
Szecessziós Művésztelep
összművészeti törekvései,
művészeti kvalitása, életszemlélete létjogosultságot nyerhetnek napjainkban. Alapító okirata szerint a Közalapítvány támogatja a Művésztelep
hagyományaira épülő kortársművészeti irányzatokat, a művészeti oktatást és
a társművészetekkel való
együttműködést.
Támogassa Közalapítványunk tevékenységét
jövedelmének 1 %-ával.
ADÓSZÁM:
18680968-1-13
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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 nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük
szeretnénk megismertetni kedves Olvasóinkat!

Ferenczy Ida (1839–1928)
Már több százezren megcsodálták Erzsébet királyné lakosztályát a Gödöllői Királyi Kastélyban. A korabeli fotográfiák és leírások alapján hitelesen felújított termeket
csodálva, bizonyára keveseknek jut eszébe, ki is rendezte
be ilyen meghitt eleganciával a királyné szalonját, író- és
öltözőszobáját. Ferenczy Ida. Természetesen teszik hozzá
a királyné életének jó ismerői. A felolvasónőt 1867 tavaszán Lónyay Menyhért pénzügyminiszter kérte fel a barokk palota hölgyszárnyának berendezésére. Nála jobban
senki sem ismerhette az udvarban a királyné ízlését, igényét, akkor már három éve szolgálta „harmatos rózsáját”,
ahogy ő nevezte úrnőjét.
Hogyan került egy kecskeméti kisnemesi család sarja Európa egyik legfényesebb uralkodó házához, és hogyan
lett belőle az osztrák-magyar kiegyezés egyik agyonhallgatott előkészítője?
Erzsébetnél királynénál két évvel később, 1839-ben (egészen pontosan április 7-én), azaz 170 évvel ezelőtt született Kecskeméten.
Talán nagy tekintélyű édesapjának köszönhetően, Ferenczy Ida is ott szorgoskodott a nagy eseményen, amikor is
1857. május 24-én Kecskemétre látogatott az uralkodó
pár. Különösen az ifjú császárnénak, akit megelőzött
szépsége és kedvessége, akartak kedveskedni a hírös városban. A bölcs gazdák ismerték a titkot, hogy lehet a
gyümölcsöt frissen tartani, így a hölgyprogram keretében
Erzsébetet almával, körtével és szőlővel is kínálták:
május utolsó harmadában. Levéltári feljegyzések szerint
a „mosolygós” alma megtetszett, neki, aztán észrevette,
hogy kést nem kapott hozzá. Gyorsan elhárította a „protokoll” hibát: – Szőlőt eszünk!”

Ferenczy Ida nagy köztiszteletnek örvendő, édesapja a
Deák-párt támogatója volt. Az otthon hallottakat jól megjegyezte az ifjú hölgy és 1864-ben Erzsébet szolgálatába
szegődve, a hazánk történelmével kapcsolatos ismereteket és az otthon hallottakat is megosztotta úrnőjével.
Ezen történetek felkeltették a koronás fő érdeklődését, és
amikor elérkezettnek látta a helyzetet, az osztrák-porosz
háború idején tudatosan és határozottan bírta rá férjét,
Ferenc Józsefet a kiegyezésre. Ida teremtette meg a kapcsolatot Deák Ferenc, Andrássy Gyula és Erzsébet királyné, az ő személyén keresztül pedig Ferenc József között.
A kifejezetten neki létrehozott felolvasónői státusz lehetővé tette, hogy a Gothai Almanach szerint nem udvarképes Ferenczy Ida több mint három évtizedig részese legyen az Osztrák-Magyar Monarchia minden fontos eseményének.
Frau von Ferenczyt a bécsi udvarban csúnyának, szegénynek és félénknek tartották. Erzsébet viszont műveltnek, nagylelkűnek, bájosnak találta és az első perctől feltétlen bizalmával tüntette ki. Családtagjain kívül ő volt az
egyetlen, akit Erzsébet tegezett. A királyné leghűségesebb alattvalójaként ott volt az 1867-es koronázáson, ő
kísérte el – a magyarokban nagy visszhangot kiváltva –
Deák Ferenc ravatalához. Úrnőjénél korábban szerzett tudomást Rudolf trónörökös haláláról, neki kellett előkészíteni, kíméletesen közöljék a tragikus hírt.
Ferenc József is nagyra tartotta: árván maradt unokája,
Erzsi neveltetésének megszervezésével, a tanárok kiválasztásával Ferenczy Idát bízta meg. Nem csak Erzsébet,
hanem a király titkait is jól ismerte, ha Ferenc József „a
barátnéjéval”, Schratt Katalinnal találkozni akart a Hofburgban vagy Schönbrunnban, magyar nyelven mindig a
felolvasónővel egyeztetett időpontot.
Erzsébet is mindig magyarul írt felolvasónőjének, nem
sokkal halála előtt rábízta legféltettebb szellemi hagyatékát: titokban kinyomtatott verseit.
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Élete legdrámaibb napján, 1898. szeptember 10-én nem
tartózkodott királynéja mellett. A koporsót Genfből Bécsbe hozó udvari különvonaton viszont utolsó útjára kísérte
úrnőjét.
A temetés után ismét Gödöllőre érkezett. Mennyire más
volt az, mint az 1867-es első látogatás. Akkor boldogan
rendezte be a lakosztályokat, 1898 őszén viszont rávárt a
szomorú feladat: Erzsébet kastélybeli hagyatékának felszámolása és Bécsbe szállíttatása.
A királyné halála után Ida tovább szolgálta úrnőjét. Ferenc József megbízásából ő
követte figyelemmel a gödöllői Erzsébetszobor kivitelezési munkálatait.
A Gödöllő és Vidéke írta 1901. március 8ki számában:
„A méltóságos asszony legnagyobb elismerésének adott ... kifejezést Róna mester
előtt és kijelentette, hogy eddig ... még íly
kitűnő és hű hasonmása boldogult királynőknek nincsen. Akik tudják, hogy mily
őszinte, szinte benső viszony kötötte Ferenczy Ida Ő méltóságát boldogult királynőnkhöz, azok tudják, csak mérlegelni
ezen kitüntető elismerés értékét az alkotó
művészre nézve.”
Megtartotta adott a szavát, májusban
könnyes szemmel figyelte a megrendítő
szobor leleplezést az Erzsébet-parkban. Akkor járt utoljára Gödöllőn.
Később közreműködésével jött létre az Erzsébet Királyné
Emlékmúzeum a budai várban, a legtöbb tárgyat ő ajándékozta, köztük értékes festményeket.
Bár Erzsébet és Ida között csak két év különbség volt,
(Mivel a felolvasónő Ida csaknem 90 évet élt meg, 1928.
június 28-án hunyt el.) több mint hat évtizedig szolgálta a
„legkedvesebbet”. Történészek, hírlapírók győzködték,
de soha semmi titkosat, kompromittálót nem árult el Erzsébet királynéról. Hallgatásával köszönte meg a bizalmat.
Szabó Margit

Virágvasárnap, nagypéntek, húsvét
Virágvasárnap a nagyhét ünnepélyes kapuja. A húsvét előtti
vasárnap neve, a nagyhét kezdete a keresztény ünnepkörben.
Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe kereszthalála előtti vasárnapon hogy a húsvét zsidó ünnepét a pészachot Jeruzsálemben ünnepelje meg,
ahol – mint tudta – sorsa és küldetése
beteljesedik. Virágvasárnap egy olyan
nap, melynek üzenetében és hangulatában az öröm és a fájdalom egyaránt
jelen van.
Jeruzsálem kapujában Jézust királyként ünnepelték, örömrivalgásokkal
fogadták, pálmaágakat lengettek.
Azonban néhány nap múlva ugyanaz a tömeg,
ugyan olyan egyöntetűleg
azt kiáltja: feszítsd meg
őt. Virágvasárnap valahogy az üdvösségtörténetünk teljes képét rajzolja
elénk. Isten ünnepélyesen
felelősséget vállalt az emberért, de az ember nem
ismerte fel üdvössége
nagy pillanatát.
Az evangelisták közül
egyedül János evangéliuma ír pálmákról Máté,
Márk és Lukács apostolok szerint az emberek felsőruháikat az útra terítették és gallyakat vágtak a fákról azzal
fogadva Jézust. A pálma a győzelem és
a diadal jelképe. Ezért az ünnep neve
több nyelven pálmavasárnap (latin
nyelven Dominica palmarum, németül
Palmsonntag, olaszul Domenica delle
Palme stb.). Mivel az európai országok
többségében nincsenek pálmák, az ünnepléskor a pálmaágakat itt gyakran tiszafa, fűzfa vagy más fák ágaival helyettesítették. Az ünnepet például angol nyelvterületen ezért Yew Sunday
(„tiszafavasárnap“) vagy egyszerűen
Branch Sunday („ágvasárnap“) neveken is ismerik.
Rendszerint virágvasárnap szoktak
passiójátékot bemutatni, valamint ekkor tartják a barkaszentelést, palócföldön pedig a kiszehajtást.
A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak,
március 22. és április 25. közé esik. A
három nap csütörtökkel kezdődik.
Nagycsütörtök az utolsó vacsora emléknapja, az Eukarisztia (oltáriszentség)
alapításának ünnepe. Ilyenkor, a székesegyházakat kivéve, minden templomban csak egy mise van – az esti órákban.
A székesegyházban délelőtt van az
úgynevezett Krizmaszentelés. Ezen az
adott egyházmegye összes papjának
részt kell vennie. Itt megújítják papi fogadalmukat, valamint a püspök megáldja és megszenteli az azt követő évben használt szent olajakat (keresztelendők olaja, betegek kenete, krizma).
Az esti misén a pap az örvendezést,
ünneplést jelentő fehér ruhában van.
Az orgona szól, egészen a „Dicsőség a
magasságban Istennek“ kezdetű himnuszig, ami alatt szólnak a harangok, és
a csengők is. Utána húsvét vigiliájáig se
az orgona, se a csengő nem szól. („A harangok Rómába mentek…”) Ez jelképezi, hogy senki nem szólt Jézus mellett. A
prédikáció után (ahol megtartják) a lábmosás szertartása jön. Ennek hagyománya a Bibliában található, Jézus az
utolsó vacsorán megmosta tanítványai
lábát. A mise után következik az ún. oltárfosztás, ami azt jelképezi, hogy Jézust
megfosztották ruháitól.
Az első keresztények Jézus halála és
sírban pihenése napját (nagypéntek és
nagyszombat) liturgia nélküli ünnepként tartották egésznapos szigorú böjtölésben Jézus szavainak szellemében.
Csak a IV. században alakult ki nagypéntek különféle istentiszteleti formái.
Ezen a napon nincs mise, hanem igeliturgia van, áldoztatással. A pap a szer-

A besnyői passio
A máriabesnyői bazilikához tartozó
egyházközség tagjai nagyszabású eseménnyel készültek elő a nagyhétre.
Az elmúlt években már hagyománnyá vált, hogy virágvasárnap passiót mutatnak be. Április 4-én és 5-én
délután is ennek volt a helyszíne a
templom környéke. A szabadtéri oltár,
az udvar, a stációkkal szegélyezett út,
a fölötte levő domb mind-mind helyszínül szolgáltak az előadáshoz.
Voltak, akiknek nagy szerep jutott,
másoknak kisebb, s akadtak olyanok
is, akiknek mindössze annyi, hogy a
szenvedéstörténet korát idéző jelmezekben elvegyültek a közönség sorai-

ban. Ez utóbbi által valamennyien
szereplőkké váltunk, mintegy valóságos, korabeli szemlélőivé a történteknek. Fontos jelenetek zajlottak a közvetlen közelünkben, például a közénk
keveredett Pétert éppen mellettem
szólította meg a jeruzsálemi szolgálónak öltözött asszony: te is a követője
voltál!
Mire felértünk a Golgotát jelentő
magaslatra, már egészen hatása alá
kerülhettünk a hajdani drámának.
Ahogy a római katonákat megszemélyesítők megriadtak: földrengés! Földrengés! – szinte érezhettük, hogy ott, a
felállított kereszt tövében reng a talpunk alatt a föld, pedig az valójában
szelíd, ibolyás domboldal.
N. A.

tartást piros vagy lila öltözékben végzi.
A papság és a segítők teljes csendben
vonulnak be a templomba, s az üres oltárszekrény (tabernákulum) előtt leborulnak. Ezt követi az Igeliturgia: Isten
szenvedő szolgájáról szól az olvasmány,
a szentlecke, és János evangéliumából
olvassák fel a passiót. Ezután jön az
évente egyszeri a Kereszthódolat. Az
igeliturgia teljes csendben áldoztatással
ér véget. Nincs áldás, elbocsátás.
Nagyszombaton napközben semmilyen szertartás nincs, a nagyszombati liturgia kifejezés téves. A katolikus időszámításban (ősi zsidó alapokra hagyományozva) szombat este a sötétedés
után már vasárnap van, ezért a szombat
esti misét húsvét vigiliájának nevezik. A
fényliturgia során áldják meg a tüzet,
majd arról meggyújtják a húsvéti gyertyákat. Ez jelképezi a feltámadt Jézust.
Az igeliturgiában kilenc olvasmány
található. Hét az Ószövetségből, egy
szentlecke, és az evangélium, ebből legalább három ószövetségit és az evangéliumot fel kell olvasni. A Szentlecke előtt
megszólal az orgona, de a harangok és a
csengők is. A Szentlecke után felhangzik
az alleluja (az örvendezés éneke). A prédikáció után a keresztségi igék megújítása következik. Ha vannak keresztelendők, akkor a keresztségi liturgia során történik meg a keresztelés. Ez is ősi
hagyomány, mivel régen mindig húsvét
vigiliáján keresztelték meg a jelölteket.
Megáldják a keresztkutat és a szenteltvizet.
Eukarisztia liturgiája: Innen a mise a
hagyományos rend szerint folytatódik,
de sokkal ünnepélyesebben. A mise végén körmenet „hirdeti a világnak”, hogy
feltámadt Krisztus.
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Élő–Világ

Állati dolgok

Nem csak kertészeknek

Húsvéti állatok

Hamarosan újra itt a medvehegyma

A hosszú és kemény tél után
végre itt a tavaszi kikelet, és
közeleg ennek az évszaknak a
legfontosabb ünnepe, vagyis a
húsvét.
A kisebb-nagyobb boltok, bevásárlóközpontok pedig ennek megfelelően
megteltek már hetekkel ezelőtt a különféle formájú, ízű és fajtájú húsvéti
csokiállatokkal. Sajnos sokan nem
érik be ennyivel, és inkább élő állatot
választanak, ezzel megpecsételve sorsukat. Sajnos a húsvéti kedvenceknek
több mint kétharmada nem éli túl az
ünnepeket. Ezért inkább minden kedves szülő maradjon meg a csokiállatnál, vagy válasszon gyermekének egy
kedves plüssjátékot.
De, hogy melyek is a húsvét ünnepéhez köthető állatok, és mi ennek az
eredete, azt megtudhatják
cikkünkből.
Az nyilván senki számára sem
kérdés, hogy mit
ünneplünk húsvétkor. Keresztény egyházi ünnepről van szó,
Jézus feltámadására emlékezünk
i l y e n k o r ,
amely a Biblia
szerint húsvét vasárnapján történt.
Létezik zsidó húsvét is, amelynek beállta előtti napon
történt a Megváltó megfeszítése.
Maga a húsvét szó pedig onnan származik, hogy a nagyböjt után az emberek ezen a napon kezdték meg újra
a húsevést.

A csibe
Napjainkban, amikor a „tojásgyárak“ keltetőgépei vették át a tyúkok
feladatát, sok-sok városi gyerek számára ritka élmény lehet egy kiscsibe

hagyományos kikelése a tojásból. Az
új élet, a megújulás jelképét őrzi a tojásból kibújó húsvéti csibe, melyet
képeslapokon díszítő elemként láthatunk mostanság. Gyakran kosárban
ülve – hiszen a kotlós tyúk kosáron
ülve költött –, s nemegyszer több tojással körülvéve. Ezek utalhatnak a
még ki nem kelt „tojástestvérekre“,
vagy csak mint további húsvéti jelképek vannak jelen. Gyakori a levelezőlapokon a tojásra festett madár, nagyobb csirke is vagy a kotlóst és csibéit együtt ábrázoló életkép.
A csibe mellett ma már a kiskacsa,
vagy kisliba is egyre gyakoribb. Tehát

a kiscsibe a tojással együtt a megújulás jelképe.

A bárány
Ma már kevesen tudják, hogy egykor a húsvéti báránynak rituális szerepe volt. Hazánkban például már
nemigen fogyasztanak bárányhúsból
készült ételt húsvétkor, ám a húsvéti
sonka szinte elmaradhatatlan eledel.
Valaha a bárány is a jobbágyok húsvéti szolgáltatásai közé tartozott.
Egykori szerepére utal, hogy a XIX.
század vidéki konyháiban bárány formájú cserép sütőformák is akadtak. A
húsvéti bárány mint jelkép egyrészt
kapcsolatba hozható azzal, hogy a bárányok tavasszal jönnek a világra.
Másrészt húsvétkor a legfontosabb
szerepe mégiscsak abban rejlik, hogy
Jézus Krisztus áldozati bárányként

Lombos erdeink talaját tavaszszal szőnyegként beborítja a
medvehagyma. Érdemes megkóstolni, nem csak finom,
egészséges is!
Üde lombos erdeink aljnövényzetének elmaradhatatlan tavaszi virága az
évelő medvehagyma (Allium ursinum). Előfordulási helyein tömegesen tenyészik, szőnyegként teríti be
az erdők alját. Március végén, április
elején jelennek meg a föld felett
hosszúkás, ívesen visszahajló levelei.
Fehér virágai április-májusban nyílnak.
Hajtásai erős, fokhagymára emlékeztető illatúak és ízűek, taposáskor
erős
hagymaszagot
árasztanak.
Egyetlen veszélye, hogy levelei ránézésre könnyen összetéveszthetők a
vele egy időben és helyen növekvő
májusi gyöngyvirág (Convallaria majalis) leveleivel, ami viszont halálos
mérgezést is okozhat. (Aki látta a
Hukkle című magyar krimit, az nem
felejti el a legendát, hogy akár egy falunyi férfinép is a másvilágra szenderülhet a gyöngyvirág és a házsártos
feleségek által.) Könnyedén beazonosítható illata – mások szerint: szaga –
révén. Aki nem bízik ítélőképességében, inkább vásárolja meg a már
egyre több helyen kapható medvehagyma-csomagokat.

Tavaszi méregtelenítő
Ha mégis vállalkozunk gyűjtésére,
virágzása előtt szedjük leveleit. Frissen fogyasztva és tartósítva egyaránt
kiváló fűszernövény. Felhasználhatjuk salátákba, szószokhoz, levesekbe.
Fűszerként való alkalmazása gyakorlatilag azonos a fokhagymáéval, csak
lágyabb ízű annál. Tavaszi tisztítókúrák elmaradhatatlan növénye, mivel
állítólag kiválóan tisztítja a gyomrot,
a beleket és a vért. Nagyvárosok lakóinak különösen ajánlott, „ólommentesítő“ hatása miatt. Emellett jelentős
a vérnyomáscsökkentő és az érelmeszesedésgátló hatása is.

Nyugat-Európában
olyannyira
kedvelt fűszernövény, hogy a tömeges gyűjtés miatt veszélybe került állománya, ezért védetté nyilvánították.
Hazánkban – a védett területek kivételével – még gyűjthető.
Május végén szezonja véget ér,
azonban fűszerolajba keverve még jó
néhány hónapig ízesíthetünk vele. A
pesztóhoz hasonló szószt is készíthetünk belőle: vágjunk össze 8-10 darab
medvehagyma-levelet, olívaolajjal,
kevés sóval és esetleg reszelt parmezánnal keverjük ki. Tegyük jól zárható üvegbe, majd hűtőszekrényben tároljuk! Tésztákhoz, rizshez, burgonyához kiváló!

halt kereszthalált az emberiség megváltásáért. Ezért nevezik őt a keresztények a mai napig Isten bárányának.

A nyúl
Ma sok-sok gyerek abban a tévhitben él, hogy a nyuszi hozza (sőt, bizarr
módon esetleg kotlós módjára tojja) a
húsvéti ajándékot, amit – ahol csak
mód van rá – a szabadban, a bokrok tövében elkészített, madárfészekhez hasonló kis fészekben, kosárkában helyez
el. A húsvéti ajándékhozó nyúl érdekes és némiképp
furcsa hagyománya
német földről honosodott meg hazánkban a múlt században. Eredetére
biztos és mindenkit
meggyőző magyarázatot a német kutatók sem tudnak
adni. Egyszerű tévedésre gyanakszanak: eszerint a tojáshozó császármadár, a Haselhuhn nevének lerövidülése
volna a nyúl jelentésű Hase, ami a húsvéti nyuszi karrierjét elindította. De
meggondolandó az is, hogy e szaporaságáról híres állat a természet ébredése
idején termékenységi szimbólumként
is megjelenhetett.
Ez tehát a húsvéti állatok története.
És ha lehet akkor ne akarjunk feltétlenül beszerezni egyet gyermekünknek, mert több mint valószínű, hogy
pár napos szenvedés után csak elpusztulnak, és ezt nem kívánhatjuk
sem az állatoknak, sem gyermekünknek. Így kívánunk kellemes ünnepeket!

Medvehagymás vaj
Hozzávalók:
250 gramm vaj
só, fokhagyma
20 gramm medvehagyma levél
Felezzünk meg egy csomag vajat és tegyük egy mély
tálba. Legkönnyebben szobahőmérsékletű, puha vajjal
dolgozhatunk, ezért várjunk vele, amíg keverhető nem
lesz. Ízlés szerint sózzuk és adjuk hozzá a péppé zúzott
fokhagymát. Egy villával nyomkodjuk szét és alaposan keverjük össze a vajat. A fokhagymás vajat 1-2 cm vastagságban terítsük szét egy sütőpapíron, négyzet alakúra. A
vaj másik felét tegyük ismét a tálba, enyhén sózzuk és adjuk hozzá az apróra vágott medvehagymalevélkéket,
majd villával vagy kézi mixerrel pürésítsük. A jól eldolgozott vajat terítsük rá az előző fokhagymás rétegre, majd a
sütőpapír segítségével csavarjuk fel. Tegyük a hűtőbe,
amíg kellően meg nem dermed, hogy szeletelhető legyen. Nem csak a frissen sült kenyérhez jó, de illik grillezett húsokhoz és frissensültekhez is.

1 0 h e t e s k is k u t y á k in g y e n
elvihetők
20-350-5303

Medvehagyma-saláta
Hozzávalók:
30 g medvehagyma-levél
10 dkg retek
1-2 db csemegeuborka + fél evőkanál uborkalé
50 ml majonézes salátaöntet
1 pohár joghurt
Só, bors
5 g cukor
Mossuk meg, majd szárítás után aprítsuk fel a medvehagyma leveleit, a leveleitől és gyökereitől megtisztított retket és az uborkát. Keverjük össze a zöldségeket, majd locsoljuk meg fél deci salátaöntettel és
egy pohár joghurttal. Ízlés szerint az uborkaléből is
löttyinthetünk rá fél kanálnyit. Fűszerezzük sóval,
borssal és kevésnyi cukorral, majd keverjük össze az
alapanyagokat. Ízletes kísérője lehet héjában sült
krumplinak, de köretként is tálalhatjuk frissensültek,
grillételek mellé.

A VESZETTSÉG ELLENI
KÖTELEZŐ EBOLTÁS
IDŐPONTJAI GÖDÖLLŐN
ÁPRILIS 6-11.:
dr. Horváth Márk (Szabadság út 97.)
rendelési időben, minden nap 9-11
és 17-19, szo. 9-12

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Április 11-13.:

dr. Bölcskey M. Antal
Tel.: 70-337-9785
Veresegyház, Erkel F. u. 3/E.
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Közérdek

Tisztelt Választópolgárok!

FELHÍVÁS

Tájékoztatom Önöket, hogy a köztársasági
elnök 2009. június 7-re tűzte ki az Európai
Parlament tagjainak választását.
A névjegyzékbe való felvételről Önök névre szóló értesítést kapnak. A névjegyzékbe való felvételükről
szóló értesítőt a Magyar Posta 2009. április 6-10. közötti időszakban juttatja
el Önökhöz. A Helyi Választási Iroda a jogszabálynak megfelelően névjegyzéket közszemlére teszi. A kifüggesztett névjegyzéket 2009. április 8-tól
15-ig tekinthetik meg a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodájának 11-es szobájában, Mészáros Magdolnánál. A névjegyzékből való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2009. április 8-tól 2009. április 15-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani. Névjegyzékkel kapcsolatos kérdéseiket Hajdú Évánál a 06/28/529-267 telefonszámon tehetik fel.
E-mailben a pmh@godollo.hu e-mail címen érdeklődhetnek.
A Helyi Választási Iroda az értesítőkkel együtt egy ajánlószelvényt is eljuttat
Önökhöz. Az ajánlószelvényen listát ajánlani a kitöltött ajánlószelvényeknek a listát állító szervezet képviselője részére történő átadásával lehet.
Gödöllő, 2009. március 30.
Tisztelettel: Dr. Nánási Éva

FELHÍVÁS – ÉGETÉS
Gödöllő városának képviselő testülete 2008. október 22-én
a 29/ 2008. (X. 27.) sz. önkormányzati rendelet a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok
tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló rendeletében
foglalkozik a növényi hulladék égetésével.
A 6. paragrafusban foglaltak szerint erre kizárólag az alábbi módon
van lehetőség:
6.§. (7) Közterületen, valamint ingatlanon belül elszáradt növényi hulladékot pénteken 13-tól 18 óráig és szombaton 10-től 13 óráig lehet szabadtéren égetni, egyéb időpontokban tilos. Háztartási és egyéb hulladék (műanyag, műanyaggal bevont kábel, rongy, gumi stb.) égetése tilos!

Értesítem a tisztelt szülőket, hogy a
tanköteles korú, leendő
első osztályos gyermekük
beíratására a következő
időpontokban kerül sor:
ÁPRILIS 17. (PÉNTEK)
8 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG
ÁPRILIS 18. (SZOMBAT)
8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG

A beírás a gyermek születési
anyakönyvi kivonatának és az
iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolás
bemutatása alapján, a lakóhely
vagy tartózkodási hely körzetében
található általános
iskolában történik.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata a feladatkörébe tartozó
autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő
ellátására pályázatot hirdet.
A pályázati kiírás dokumentációja 100.000 Ft+ÁFA
összegnek Gödöllő Város Önkormányzatának
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00155330-00100004 számú
számlájára való befizetést igazoló okmány eredeti, vagy másolati példányának bemutatása ellenében ve-hető át 2009. április 30-án 10 óráig Gödöllő
Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Irodájában (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. III. emelet 308. szoba), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 14 óra között.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata – az elmúlt évekhez hasonlóan – 2009-ben is pályázatot hirdet a város közéleti,
kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, egyéb civil szervezetei támogatására.
Pályázati adatlap 2009. április 1-jétől beszerezhető a
Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján vagy
letölthető a honlapról (www.godollo.hu).
A pályázatokat 2009. április 30. (csütörtök) 16.30 óráig kell eljuttatni
nyomtatott formában – postai úton vagy személyesen – a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára (II. em. 222. szoba)

A DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
vezetése tájékoztatja az érintett szülőket, hogy az

ELSŐ OSZTÁLYOS GYERMEKEK BEÍRATÁSA
a Szabadság út 23. alatt, a volt Forrás épületében lesz,
ÁPRILIS 17- ÉN 8-18-IG ÉS ÁPRILIS 18-ÁN 8-12-IG.
Szűcs Józsefné igazgató

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

Tájékoztató – Képviselői telefonszámváltozás

A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatója
A város területén a hulladékszállítást és kezelést végző közszolgáltató, a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft tájékoztatja a lakosságot,
hogy a város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. március 26-i
ülésén jóváhagyta a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 8/2009
számú önkormányzati rendelet.
A szabályozás szerint „a helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: a
közszolgáltatás első igénybevételével, és/vagy a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásba
foglalásával. Ez követően az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni a közszolgáltatónak a díjszámlázáshoz szükséges adatokat.
A rendelet alapján a rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos, birtokos vagy használó, vagy az együttesen használt tárolóedény esetén a lakásszövetkezetek és társasházak kötelesek a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.
Gazdálkodó szervezet akkor köteles a
közszolgáltatás igénybevételére, ha a
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd
hulladék kezeléséről a hulladékgazdálkodási törvény 21. § alapján nem
gondoskodik, vagy a közszolgáltatás
keretében nyújtott települési hulladékkezeléstől – a környezetvédelmi
felügyelőség által igazoltan – környezeti szempontból lényegesen kedvezőbb megoldást alkalmaz.
A Társaságunk a települési szilárd
hulladék begyűjtéséről legalább heti
egy alkalommal köteles gondoskodni
„a települési szilárd és folyékony hul-

ladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről” szóló 16/2002.
(IV. 10.) EüM rendelet alapján.
A gyűjtés rendjére vonatkozó szabályok:
Az igénybevevő a gyűjtőedényben az
ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás
során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa!
A gyűjtőedény mellé települési szilárd hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban lehet.
A gyűjtőedény a szállítást megelőző
nap 18 órától, a szállítás napján legkésőbb 6 óráig helyezhető ki, és a
szállítás napján 18 óráig tartható közterületen. Kivételt képez ez alól a géppel mozgatható konténeres gyűjtőedény. A zsák csak megfelelően bekötve helyezhető ki a közterületre.
A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki
berendezésében rongálódást idézhet
elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy
az ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit.
Ha alkalmazottaink megállapítják,
hogy a fent említett hulladékok valamelyikét helyezték el az edényben
vagy az túltöltött, akkor az edény ürítést megtagadhatják.
Az emiatt el nem szállított hulladék
elszállításáról az ingatlantulajdonos

köteles gondoskodni. Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt az
előírt módon kiüríteni nem lehet, akkor a szolgáltatást igénybevevő köteles a ki nem üríthető gyűjtőedényt
szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.
A zöldhulladék csak zsákban helyezhető ki. A zöldhulladékot tartalmazó
zsák csak a szállítást megelőző nap 18
órától, a szállítás napján legkésőbb 6
óráig helyezhetőek ki.
Egy szállítási nap alkalmával maximum 10 db zöldhulladékot tartalmazó
zsák helyezhető ki ingatlanonként.
Nem helyezhető ki gally, ág összekötve. Ezeket a hulladékokat is zsákba kell helyezni, vagy zsákba aprítani,
összevágni. Társaságunk csak a zsákban kirakott zöldhulladékot köteles
elszállítani.
A zöldhulladék pontos szállítási napjairól, és rendről Társaságunk később
értesíti a lakosságot.
A gyűjtőedényben okozott károkat
köteles Társaságunk kijavítani,
amennyiben a károkozás a szolgáltatónak felróható okból következik
be. A Kft. az ebből eredő karbantartási
munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosít. Amennyiben a károkozás nem
róható fel a Szolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása,
pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.
Bővebb információk:
Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69/D.
(nyitva tartás: H: 8:00-18:00, K: 8:0016:00). Tel./Fax: 28/418-601.

Pesti Rudolfné az 1. sz választókörzet képviselője,
és Máthé László, a 4. számú választókörzet képviselője
tájékozatják a tisztelt lakosságot , hogy telefonszámuk
megváltozott.
PESTI RUDOLFNÉ új telefonszáma: 06/30-288-4254
MÁTHÉ LÁSZLÓ új telefonszáma: 06/30-423-3496

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BALATONLELLÉN
2009. JÚNIUS 20-TÓL - AUGUSZTUS 29-IG
az önkormányzat Balatonlellei Gyermeküdülőjében
üdülési lehetőséget ajánlunk fel
gödöllői családok részére 2, 4, 5 ágyas fürdőszobás szobákban.
ÜDÜLÉSI DÍJAK 8 NAPOS TURNUSOKRA (SZOMBATTÓL-SZOMBATIG),
(7 NAP TELJES ELLÁTÁSSAL):
Óvodás korú gyermek:
12.341 Ft/fő
Általános- és középiskolás tanuló:
27.104 Ft/fő
Felnőtt:
Nagycsaládos felnőtt és nyugdíjas:

43.316 Ft/fő
36.659 Ft/fő

Nem gödöllői gyermek:
33.159 Ft/fő
Nem gödöllői felnőtt:
52.318 Ft/fő
ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK!
RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁST kérni és időpontot egyeztetni személyesen a Polgármesteri Hivatal Közoktatási Irodáján (222-es szoba),
vagy a 529-139-es telefonszámon lehet.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Már. 31-ápr. 6.: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749
Április 13-20.: Gyógyszertér Gyógyszertár, Köztársaság út 85. Tel.: 545-720.

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

2009. április 8.

Mozaik

HÚSVÉTI KAVALKÁD
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA
ÉS ÉTTEREM UDVARÁN.

AZ

Napi háromfogásos menüajánlat: 990 Ft/fő.
Házias ételekkel várjuk vendégeinket!
Elfogadjuk üdülési csekkjét,
Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner
utalványát!

ESKÜVŐJE HELYSZÍNÉÜL VÁLASSZA
SZECESSZIÓS BÁLTERMÜNKET,
MELY 120 FŐ BEFOGADÁSÁRA ALKALMAS!
Március 24-től április végéig az ételek árából
15 % kedvezményt adunk.
Az akció ideje alatt vendégeinknek 1 pohár
rosé bort kínálunk aperitifként.
Nyitva tartás:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819
Szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

Szeretettel várunk mindenkit

2009. április 10-11-én
9 és 18 óra között.
IPAR- ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR
BELSŐ TERASZUNKON
HÚSVÉTI KÜLÖNLEGESSÉGEK:

– Hagyományos böjti étkek
– Nyúlból, bárányból készült ételek
– Házisonka tojással, tormával
– Húsvéti kalács
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Sport

Futsal U21 – Négy között a fiatalok

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Könnyed továbbjutás

Bravúros pontmentés

Tovább menetelnek a címvédés felé a fiatalok az U21-es
futsal bajnokságban. A GSK a
negyeddöntőből
magabiztosan, kettős győzelemmel jutottak tovább a Dupont-Fortunával szemben, akiket az elmúlt
heti odavágó után, az április 2ai visszavágón is könnyedén
vertek.
A negyeddöntő első mérkőzésének lefújása után, amikor is 5–2-re nyert a
Smeló Dávid és Baranyai Pál edzőpáros csapata, sejteni lehetett, hogy
az április 2-ai visszavágón nem okozhat gondot a 2007/2008-as bajnokságban a döntőben is legyőzött Dupont-Fortuna. A papírforma beigazolódott és a gödöllői visszavágón elég
volt néhány perc jó játék a magabiztos, 6–1-es győzelemhez és a továbbjutáshoz. Kettős győzelemmel lépett
tehát a legjobb négy közé a Gödöllő,
ahol a döntőbe jutásért a Cső-Montage fiataljaival (a Szentes ellen jutott
tovább az üllői csapat: hazai meccs 3-

3-as döntelenje után 4-1-re nyert idegenben a Cső) találkozik majd csapatunk. A továbbjutás itt is két mérkőzésen dől el és az első összecsapást
Üllőn rendezik majd. A másik ágon
nagy meglepetésre Aramis-Berettyó
párharc lesz a döntőbe kerülésért. Na
nem a budafoki csapat négy közé jutása
okozott meglepetést (kettős győzelemmel léptek túl a Kecskeméten: 7-4, 102), hanem az alapszakaszban a mieinkkel egy csoportban lévő Mezei-Vill továbbjutása, akik a hazai 0-3-as vereség
után jutottak tovább az FTC ellenében.
A kissé nagyképűen játszó Fradistákat
8-4-re kaptak ki hazai pályán, így a Hajdú Bihar megyeiek örülhettek a továbbjutásnak.
További eredmények és információ:
www.gbulls.hu
Futsal U21, negyeddöntő visszavágó
Gödöllői Sport Klub –
Dupont-Fortuna 6-1 (3-0)
Gólszerzők: Nagy Roland (3), Vidák
Balázs, Koczkás Péter, Géczi
Krisztián

Papp Kinga: A Magyar Köztársaság
jó tanuló – jó sportolója
Papp Kinga, a Szent Imre Katolikus
Általános Iskola 5. osztályos tanulója
(osztályfőnöke Palágyi Istvánné) és a
Grassalkovics SE sportolója (edzője:
Köhler Ákos) nagy elismerésben részesült. A fiatal sportoló március 30án vehette át „A Magyar Köztársaság
jó tanulója-jó sportolója“ kitüntető címért járó plakettet.

Vívás – III. korcsoportos diákolimpia

A Premontrei a legeredményesebb
Április 4-én, Balatonalmádiban rendezték meg a
96/97-es korosztály diákolimpiájának országos döntőjét. A 33 fős mezőnyben Gémesi Huba az első, Bancsics Máté a második, míg Matuz Márk a harmadik
helyezést érte el. Huba és Máté a Gödöllői Premontrei Gimnázium hírnevét öregbítették, míg Márk a Petőfi Sándor Általános Iskoláét. A csapatversenyt is a
Premontrei diákjai nyerték, csapattagok: Gémesi

Asztalitenisz – Rangadók hétvégéje a férfiaknál

Ötből kettő siker a mérleg
Rangadókat rendeztek az elmúlt fordulóban a férfiaknál, a mérleg: két győzelem, egy döntetlen és kettő
vereség. Az országos bajnokságban szereplő gödöllői
férfi csapatok közül az NB II-es GEAC I. Budaörsön
játszott 9:9-es döntetlent, míg az NB III-as GEAC II.
hazai környezetben 11:7-re nyert az Esztergom második csapata ellen.
A megyei A-ban vitézkedő GEAC III. a pontazonossággal harmadik Zsámbékhoz látogatott, ahol a hazaiak

U19: Diósd – Gödöllői SK 0–2
Gól: Sztriskó István, Kiglics Gábor

Következik: 2009. április 11., egyetemi sportpálya 15:30 (ifi: 13:30):
Gödöllői SK – Erdőkertes
Megyei III. osztály – Simán
nyert a Gödöllő kettő
Az elmúlt hétvégén mindkét, körzeti
bajnokságban szereplő csapat pályára
lépett. A gödöllői csoportot a forduló
előtt még vezető GEAC rangadót veszített a Püspökhatvan otthonában
ezzel lecsúszott a tabella 4. helyére. A
monori csoportban a Gödöllői SK II.
hazai pályán (Vácszentlászlón) fogadta soros ellenfelét, a Maglód kettőt.
A találkozó sima gödöllői győzelmet
hozott, ezzel egy helyet előrelépve, jelenleg 6. helyen áll a Gödöllő kettő.
Pest megyei III. osztály gödöllői
csoport, 17. forduló
Püspökhatvan – GEAC 4–3
Pest megyei III. osztály monori
csoport, 17. forduló
Gödöllői SK II. – Maglód II. 5–1

A GSK utánpótlás csapatai közül
négy együttes lépett pályára az elmúlt
hétvégén. Az országos bajnokság B
csoportjában szereplő 1996-os és
1994-es csapat a Vácot, míg a C csoportban vitézkedő 1997-es és 95-ös
gárda a Vecsést fogadta. Hasonlóan
az elmúlt heti eredményekhez a 96-os
csapat nyert, a 97-es gárda ikszelt,
míg a két idősebb korosztály vereséget szenvedett.
Országos kiemelt II. osztály U15U13 közép B csoport, 20. forduló
U15: Gödöllői SK – Vác VLSE 1–3
Gól: Kővágó Ádám
U13: Gödöllői SK – Vác VLSE 1–0
Gól: Bihari Gábor
Országos kiemelt II. osztály U15U13 közép C csoport, 19. forduló
U15: Gödöllői SK U14 – Vecsés
2–5
Gól: Sárvári Péter, Gerényi Álmos
U13: Gödöllői SK U12 – Vecsés
2–2
Gól: Morvai László, Nagy Andor

Több iskola az országos döntőben
Huba, Bancsics Máté és Dankó Benedek. A fiúk edzője: Bokor Gergely.
KADET ÉS JUNIOR VB – VALKAI BRONZ ÉSZAKÍRORSZÁGBÓL
Ezen a héten rendezik Belfastban a kadet-junior vívó világbajnokságot. Gödöllőről Valkai Ferenc, Benkó Réka
és Gáll Csaba jutott ki. A három versenyző közül Valkai
már befejezte a küzdelmeket és a kadet kardban a remeknek mondható 3. helyen végzett. A másik két vívó a
következő napokban fog a pástra állni.
Zsőzső

Hasznos pozsonyi teszt

A lányok az elmúlt heti edzésdömpinget
egy pozsonyi kirándulással törték meg,
no azért ne gondolja senki, hogy csak a
szlovák főváros nevezetességeit mentek
megnézni a mieink. A csapat meghívást
kapott ugyanis a szlovák bajnoki döntőre készülő Slavia UK Bratislava csapatától egy edzőmérkőzésre, amiből, ha
már ott jártak a mieink, mindjárt kettő
lett. Előbb péntek délelőtt mérkőztek
meg a csapatok, úgymond „szűk családi
körben”, majd a délutáni órákban ismét
nekiveselkedett egymásnak a két csapat,
akkor már a nagy nyilvánosság előtt.
A Vasas Duna Autó Óbuda ellen készülő gödöllői alakulat kispadján ezen a
páros meccsen debütált a bajnokság vé-

A felnőttek találkozójának első félideje néhány lehetőségtől eltekintve
eseménytelenül zajlott, ellenben a
folytatás annál izgalmasabbra sikeredett. A második 45 percben volt kiállítás, kihagyott büntető és két gól. Gól
nélküli állásnál, a 60. percben megfogyatkozott a Gödöllő, Ocskai Zoltán
kapott piros lapot, majd tovább súlytotta a mieinket, hogy Séra Tibor
büntetőt hibázott és az ellentámadásból vezetést szerzett a hazai csapat. A
drámai történések után sem roppant
össze a Gödöllő és a 92. percben siker
koronázta az erőfeszítéseket. Nyári
András lőtt bombagólt, ezzel pontot
mentett idegenben a csapat. A felnőttek a 11. pozíciót foglalják el a tabellán jelenleg, míg az ismét három
pontnak örülő ifisták továbbra is a 3.
helyen állnak.

Pest megyei I. osztály, 20. forduló
Diósd – Gödöllői SK 1–1 (0–0)
Gól: Nyári András

Utánpótlás foci – Ismét csak a
fiatalabbak örülhettek

Diákolimpia – Megyei mezei sikerek

Röplabda – edzőmeccsel készültek a lányok

Immáron egy hete lépett életbe
az új időszámítás a TEVA-GRC
háza táján. A bajnokságban a Vasas elleni broncsatjárára készülő
Bajáriné Pesti Anikóék ugyanis
ennyi ideje dolgoznak az új edzővel, Tatár Mihállyal.

Diósdon vendégszerepelt a Gödöllői SK a megyei I. osztályú
bajnokságban az elmúlt hétvégén. A vendégjátékon, az előző
heti mérkőzéshez hasonlóan,
ezúttal is döntetlent ért el Szabados György csapata, míg az
ifisták nyerni tudtak idegenben.

Következik: 2009. április 12.,
egyetemi sportpálya, 15:30: GEAC –
Sződi LK

géig kinevezett Tatár. Az új tréner több
játékosát is más poszton próbálhatta ki a
Slavia elleni kettős mérkőzésen, amelyeken ugyan vereséget szenvedett csapatunk, ennek ellenére hasznosnak volt
mondható a vendégjáték. A két mérkőzésből a délelőtti volt szorosabb, ugyanis ott a 3:0-ás vereség ellenére minden
szettben legalább 20 pontig jutott csapatunk, míg a délutáni meccsen egy szettet
ugyan nyertek a mieink, ennek ellenére
itt simábban nyert a házigazda.
Nem ér véget ezzel a tesztmeccsek
sora, ugyanis április 15-én, hazai környezetben fogadja a TEVA-GRC a bajnoki döntőre készülő Nyíregyháza együttesét. A találkozó 17 órakor kezdődik
majd az egyetemi sportcsarnokban.
-llFELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Slavia UK Bratislava – TEVA-GRC
3:0 (23, 20, 22)
Slavia UK Bratislava – TEVA-GRC
3:1 (18, -24, 20, 14)

örülhettek (10:8-ra győztek) és beelőztek a tabellán.
A GEAC IV. szintén hazai pályán állt asztal elé. Végig
vezetett a csapat a TEVA II. ellen, de a hajrában a
vendégeknek sikerült fordítaniuk és 10:8-al elvitték
a 2 pontot, ellenben a GEAC V. itthon verte el alaposan a Telki gárdáját 16:2-re.
A következő fordulókban a hölgyek Ceglédre mennek
(veretlenül elsők a bajnokságban), a fiúk is rangadókat játszanak a Vác, Pénzügyőr, Vecsés és a Boldog
ellenében.
-li-

Április 2-án rendezték a gödöllői repülőtéren a 2008/2009-es tanévi megyei
mezei futóversenyt a II.-VI. korcsoportos fiúk és lányok részére. A gödöllői iskolák tanulói mind egyéniben, mind
csapatban remekül teljesítettek a megyei megmérettetésen. A második korcsoport kivételével (itt nem rendeznek
országos döntőt), minden korcsoportban továbbjutott egyéniben és csapatban
is valamelyik gödöllői iskola az országos döntőbe, amelyet április 16-án, szintén a reptéren rendez majd meg az Országos Diáksport Szövetség.
Minden korcsoportból egyéniben az
első hat helyezett jutott tovább, míg
csapatban az első három helyeztett
csapat (iskolánként az 5 legjobban
teljesítő futó eredményét számítják)
került az országos döntőbe.

Kosárlabda – Hajszál híján a
nagydöntőben
Az országos elődöntőkben értek véget a 2008/2009-es tanévi diákolimpiai

küzdelmek a líceumos kosarasok számára. Mácsai Tamás tanítványai mind

Kézilabda – Alapszakasz vége a fériaknál

Női és férfi sikerek
A hölgyek magabiztos győzelmet arattak a sereghajtó Szigetszentmiklós ellen, míg az
ifista lányok ezúttal nem tudtak nyerni.
Mindkét gödöllői csapat a 8. helyet
foglalja el az NB II. déli csoportjában. Meccsdömping volt a férfiaknál az utóbbi két hétben, ugyanis a
megyei bajnokságban szereplő csapa-

tok közül mindkét gárda pályára lépett az alapszakasz utolsó két játéknapján. Az A csoportos GKC mindkét
meccsét nyerte és listavezetőként zárta a bajnokság ezen szakaszát, míg a
B csoportban szereplő Gödöllői KC
II. a csoportrangadón kapott ki a budakalászi együttestől, így a 2. helyen
végzett az alapszakaszban. Az ifjúsági
gárda az első pozícióban végzett, így innen várhatja a rájátszás sorsolását. -lt-

az V., mind a VI. korcsoportban a 2. helyet szerezték meg, előbbi Miskolcon,
utóbbi Nyíregyházán. Ez azt jelenti
ugyan, hogy ezúttal sem jutott be az országos döntőbe a Líceum kosárcsapata,
ennek ellenére minden
dícséretet
megérdemelnek a lányok. Az
edző elmondta: „Mindkét
korcsoportban
nagy volt az izgalom és
a küzdelem és csak hajszálon múlott a döntőbe jutás. Büszke vagyok a lányokra, továbbá köszönöm Gabi
néninek a segítséget és
a támogatást. Reméljük, hogy jövőre bejut a
Líceum csapata a nagy döntőbe.”
-liNB II., nők déli csoport, 16. forduló
GKC – Szigetszentmiklós 31–23
Ifi: GKC – Szigetszentmiklós 20–30
Pest megyei A csoport, 17. forduló
GKC – Domony 26–23
Ifi: GKC – Domony 34–17
Pest megyei A csoport, 18. forduló
Maglód – GKC 20–30
Ifi: Maglód – GKC 11–30
Pest megyei B csoport, 17. forduló
Budakalász II. – GKC II. 32–18
Pest megyei B csoport, 18. forduló
Ráckeve – GKC II. 14–21

BALATON KUPA
Időpont: 2009.06.10–13.
Helyszín: Balatonboglár, Gaál
Gaszton u. 58., Urányi János
Sport és Szabadidő Központ
Szállás: Balatonlelle, Úszó u.
58. Kalória Kht. Gyermeküdülő (a szállás 10 perc sétányira található a szabadidő
központtól)
Pálya mérete: 20mx40m (kézilabdapálya)
Játékidő: 2x15perc
Kapu méret: kézilabda kapu
Pálya borítása: fű
Lebonyolítás: csapatok létszámától függően egy vagy két

csoportos rendszerben.
2009.06.10. 15.00 – 19.00
2009.06.11. 09.00 – 13.00
2009.06.12. 09.00 – 13.00
Eredményhirdetés: 14 óra
Szállásdíj a gyermeküdülőben: 6.188 ft/fő/nap teljes
ellátással
Nevezési határidő: 05.10.
Nevezési díj: 10.000 ft/csapat
Nevezés, bővebb információ:
Gödöllői Sport Klub:
Tokai Norbert:70-28-30-588
tokain@freemail.hu
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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!
H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.
(a Petőfi térnél)

IRODA YITVA TARTÁSA:
KEDD:
11:00 – 16:00
SZERDA:
8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉTEK:
8:30 – 12:00
HÉTFŐ EM LESZ
HIRDETÉSFELVÉTEL!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

FELHÍVÁS
* Tisztelt Olvasók! Segítségüket kérjük!
Negyedik alkalommal lopják el a 3-as útról
éttermünk reklámtábláit. A tábla Aszód
elött a Domonyi kereszteződésben állt. Az
Aszódi rendőrség segítségével keressük
az elkövetőket. A nyomravezetőnek
100.000Ft-os jutalmat ajánlunk fel. Ha bármilyen információval tud segíteni, a
következő számon teheti meg: 06-28-400012. Segítségüket előre is köszönjük:
Malackert Étterem Csapata

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
* Gödöllőn építési telek összközműves
1089m2 a Tesco közelében eladó 14,5
MFt. Tel: 20-337-0552.
* Gödöllőn Fenyvesben (egyetem mögött)
eladó egy nagyon megkímélt állapotú
140m2-es, 2 szintes, alápincézett családi
ház. Nappali, étkező, 3 szoba, 2 fürdőszoba, 2 WC, kamra, gardrob, garázs, gondozott kert, 780-an telkkel. Lakást beszámítok. Tel: 20/9-805-765
* Összeköltözők figyelmébe! Két garzonlakás áráért, kedvező vételt ajánlok. Eladó:
Szilasliget (Kerepes), Martinovics utcában.
Kétlakásos családi ház, garázs, melléképület, 200nöl telken. Víz, villany, gáz
van. Ára: 19,5mFt. Tel.: 20/34-60-985
* Gödöllőn 2265 nm–es különleges,
egyedi szépségű növényzettel rendelkező
természetközeli, a városra panorámás belterületi telek érvényes építési engedéllyel
együtt eladó, víz, villany van, gáz elérhető.
Iár: 24.915.000 Ft. Tel.: 30/950-9396
* Gödöllőn Parkra néző, 8. emeleti, teljesen felújított, hibátlan állapotban lévő, 57
nm-es 2 szobás, erkélyes lakás. (Új burkolatok, új beép. konyhabútor). Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn az Erzsébet park közelében,
teljesen felújított, 60 nm-es, 2+fél szobás,
egyedi mérőórás, téglaépítésű, erkélyes
lakás, saját pincével. Új beépített bútorok,
konyhabútor, redőnyök, riasztó, új elektr. és
vízvezetékek. Azonnali költözéssel. Iá: 13,9
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn 800 nm-es, belterületi üdülő
övezeti (15 %-os beépíthetőségű) telek.
Víz, villany, gáz a telken, csatorna az
utcában. 90 m2 alapterületű családi házra
érvényes építési engedéllyel. Iá: 11,9. Tel:
20/9194-870

* Gödöllőn központban 57 nm-es, 2
szobás, teljesen felújított, 1.em. erkélyes
lakás. Iá: 13,5 mFt. T: 20/9194-870

* Gödöllőn (Blahán) összközműves, aszfaltozott utcában 1634 nm-es belterületi
építési telek. Iá: 11,9 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn 2. emeleti, 60 nm-es egyedi
fűtésű, teljes körűen felújított (új
nyílászárók, burkolatok, szaniterek, konyha, víz és villanyvezetékek) erkélyes lakás.
Ár: 14,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Gödöllőn a Fenyvesben 105 nm lakóterű
(nappali-étkező, 3 hálószoba, 2 fürdősz.+
garázs és tárolók) emelt szintű szerkezetkész
állapotban lévő, ÚJ ÉPÍTÉSŰ ikerház-fél 600
nm-es saját telekrésszel. Szocpol igénybe
vehető. Iá: 34,9 mFt. Tel: 20/9194-870

* Gödöllőn 1000 nm-es telken, 80 nm
alapterületű, jó állapotban lévő, 2 + fél
szobás családi ház terasszal, melléképületekkel, pincével. Iá: 24 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn Fenyvesben ALKALMI ÁRON
2009. őszi átadással 55 nm lakóterű,
tetőteres
ikerház-fél
300
nm-es
telekrésszel. Nappali-konyha, 3 félszoba, 2
fürdősz. Iá: 15,5 mFt. 20-919-4870

* Gödöllőn a Kastély-park közelében nappali + 2 szobás családi ház 936 nm-es
telekkel. Ipari áram, telephely engedély
van. Iá: 24 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Domony belterületén (víz, villany, gáz,
csatornával határos) eladó akár lótartásra
is alkalmas, 5-8 hektár panorámás telek 10
mFt/ha ir.áron. 18 hektár, vállalkozásra is
alkalmas (lakópark stb.) 4 mFt/ha ir. áron.
1,5 hektár, lótartásra is alkalmas telek 5
mFt ir. áron. + Domonyvölgyben a 2-es
tónál 2 db 720 nm-es üdülő övezeti telek 3
ill. 4 mFt ir. áron. Érd: 20-9194-870

* Gödöllőn a belvárosban eladó 80 nm
alapterületű, 2 szobás családi ház 320 nmes telekkel, melléképülettel. Iá: 16,9 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm
alapterületű, nappali + 3 szobás teljesen
alápincézett, nagyon jó állapotban lévő
családi ház 540 nm-es örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a régi fenyvesi részen, teljesen
felújított (új tető, nyílászárók, burkolatok, új
fürdőszoba), 80 nm alapterületű, 2 szobás
családi ház 642 nm-es telekkel. (Bővítésre
kiadott érvényes építési engedéllyel.) Iá: 23,9
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn 4 éve teljesen felújított kétszintes, 170 nm lakóterű, nappali + 4 és fél
szobás szinteltolásos családi ház (új
nyílászárók, burkolatok, új beépített konyhabútor, vízvezetékek, gépészet, teljes
tetőcsere). Szauna, 40 m2-es melléképület,garázs, ipari áram, riasztó, távir.
kapuk. Iá: 38 mFt. Érd: 28/411-086;
0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban, 170 nm
lakóterű, 2 nappali + 3 szobás kifogástalan
állapotú kétszintes családi ház, 1000 m2es parkosított telekkel. Iá: 40 mFt. Érd.:
20/9194-870
* Gödöllő egyik legkeresettebb utcájában
található védettséget élvező, teljesen felújított (új tető, szigetelés, villany- és
vízvezetékek, nyílászárók, burkolatok) 150
nm alapterületű -2 + 3 félszoba- polgári
családi ház 700 m2-es 2 utcára nyíló
telekkel. Iá: 45 mFt. Érd: 20-9194-870

* Nyugdíjazás miatt ÉLELMISZER BOLT
SÜRGŐSEN ELADÓ árukészlettel, berendezéssel vagy anélkül. Főútvonal mellett,
forgalmas helyen. Tel: (20) 9716-172
* ELADÓ Lakás Gödöllőn, János utcában 30
m2-es, 1 Szobás, első emeleti, egyedi fűtéses
téglalakás eladó. IRÁNYÁR: 9.300.000 Ft.
HÍVJON: 0630-919-5960. Sorszám: 3502.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN! www.ingatlanvadasz.hu
* ELADÓ CSALÁDI HÁZ Gödöllő!
Haraszt, a központ közelében, 80 m2-es, 3
Hálós téglaház, alápincézve, 800 m2-es
telken eladó. Irányár: 22.000.000 Ft.
Sorszám: 3456. Telefon: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu
* GÖDÖLLŐN ÚJ LAKÁS ELADÓ,
KÖZPONTBAN 55 m2-es, cirkófűtéses, 2
Szobás, magasföldszinti téglalakás leköthető!
Szocpolképes.
IRÁNYÁR:
17.500.000 Ft. Konkrét ajánlatért érdeklődjön: 0630-919-5960. Sorszám: 3359.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu
* ELADÓ TELEK GÖDÖLLŐ, Teleki Pál
téren 640 m2-es, gyönyörű 28 m széles,
kész háztervvel, ikerház építésére is alkalmas építési telek. Víz, villany, csatorna a
telken belül. IRÁNYÁR: 12.500.000 Ft.
Sorszám: 2856. HÍVJON: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu

-Alvég központ közeli részén épülő 72
nm nappali + 2 szobás lakás kis telekkel
20.62MFt
-Valkói út bal oldalán Spar melleti részen
1036 nm-es telkek eladók 6MFt/db
-János utcában első emeleti 40 nm 1 +
fél szo-bás felújított konvektoros lakás
11.8MFt
-Kertvárosban 1100 nm telken 64 nm
részben felújított 2 szobás családi ház
garázzsal 16.9MFt
-Új lakások épülő 6 lakásos társasházban, tégla, cirkófűtés, erkély/terasz,
kertkapcsolat, tárolók, parkosított kert
15,5 MFt-tól 20,6 MFt-ig MFt
-János utca közelében 2. emeleti felújított
34 nm-es 1 szobás lakás 9.6MFt
-Építési telek 1089m2 Rögesben 14,5 MFt
-Új lakóház Röges 100 nm nappali+3
szobás 341 nm telek garázs terasz,
választható burkolat, költözhető 1
hónapon belül 28,5MFt.

* ELADÓ TÉGLALAKÁS Gödöllőn,
Semmelweis utcában, csendes, fás
környezetben, saját kertrésszel rendelkező: 60 m2-es, 2 Szobás, első emeleti,
egyedi fűtéses, teraszos lakás eladó.
Irányár: 14.000.000 Ft. Sorszám: 3460.
Telefon:
0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu
* ELADNÁ GÖDÖLLŐI LAKÁSÁT?
CSÖKKENTSÜK EGYÜTT AZ ÁRAINKAT!
LAKÁSA ÉRTÉKESÍTÉSI MEGBÍZÁSÁT
MOST AKÁR 50%-KAL OLCSÓBBAN IS
VÁLLALJUK! Hívjon minket, így könnyebben elad! Telefon: 0628-513-210 vagy
0630-919-5960 INGATLANVADÁSZ KFT.
– A POSTÁVAL SZEMBEN!
* Gödöllő központjában már nagyon várja
az ön lakása. Ne késlekedjen, hívjon az
alábbi számon! 06 (30) 380-4426
* Gödöllő közelében (13 km) Valkón bekerített vízszintes ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ
kedvezményes áron. 1295 m2. Van: víz,
gáz, villany és telefon. Érdeklődni telefonon: (06-28) 484-310 este 18 ó. után.
* 1500 m2 ipari – kereskedelmi terület
ELADÓ - KIADÓ az Isaszegi úton. Tel: (30)
528-7777
* Szadán 3db egymás melletti építési telek
egyben vagy külön-külön is eladó. Ipari
áram, víz, csatorna, fúrt kút a telken, gáz a
telek előtt. Tel: 28/415-664
* Gödöllőn 7763 m2 építési telek eladó.
Osztható, ill. lakópark is építhető rá. Iár: 70
M Ft. Tel: (20) 9938-797
* Gödöllőn, a blahai részen Kecskés
dűlőben, Tölgyfa utca folytatásában 2200
m2 zártkerti telek eladó. Pince, villany, víz
van. Érd: (28) 410-354
* 1600 m2 zártkerti gyümölcsös telek a
Boncsoki dűlőben eladó. Iár: 2,8 M Ft. Tel:
(30) 370-7786
* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2
szántó 2 db 25 m2-es épületekkel
közművesítve eladó. Érd: (30) 946-7702
* Gödöllő legszebb részén, a TESCO
közelében, most épülő új lakóparkban
építési telkek ELADÓK! Érd: (30) 9467702
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* SZADÁN az M3-tól pár percre, Gödöllő
folytatásában csendes, nyugodt helyen
szép fekvésű (Délkeleti) enyhén panorámás
összközműves (víz, villany, gáz, csatorna a
telken) 21 m utcai fronttal 300 nöles építési
belterületi telek eladó. A telken 30 m2-es
alápincézett kis ház, összkomfortos,
gázfűtéses, mely bővíthető, átépíthető.
Megközelítés betonozott úton. Iár: 11,9 M
Ft. Tel: (28) 416-257, (30) 527-5790
* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek családi okok miatt
eladó. Tel: (30) 946-7702
* Gödöllő, Kertváros Rózsa utcában
háromszintes, pincés, összkomfortos
családi ház garázzsal, melléképülettel 200
nöles telken eladó. Érd: (20) 999-3028
* Gödöllőn Kör u. 37 m2-es magasföldszinti
1+gardrób
szobás
összkomfortos, vízórás, konvektoros,
nagyerkélyes, világos, téglaépítésű
Internet és kábeltévés lakás eladó
10,6 MFt-ért. Tel: (20) 415-6298
* Gödöllőn Tópart mellett családi ház
145 m2, nappali +2 szoba, garázs,
pince, 40 m2 melléképület, teraszok,
1000 m2 kert. Gáz, csatorna. Iár: 32. M
Ft. Tel: (70) 223-5303
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 59 m2es, 2 szobás, erkélyes, redőnyös lakás
eladó. Iár: 11,5m Ft. Tel: (30) 754-1219
* SZADÁN IKER CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
93 m2, 504 m2 telekkel. További részletek: www.gemini-invest.hu Ár: 22,9 –
24,9 millió. Tel: (70) 430-7979
* Gödöllőn Szt. János utcában 64 m2-es 2
szobás étkezős 2. em. lakás és a Szabadka
utcában 2 szobás parkettás, új nyílászárókkal,
redőnnyel, klímával, pincehelyiséggel a KÉT
LAKÁS egy 3 szobás, pincés, garázsos
gödöllői családi házra cserélhető értékegyeztetéssel. T: (28) 816-016 üz.r.
* Eladó SZŐLŐ UTCÁBAN 69 m2-es 1+2
félszobás KLIMATIZÁLT, FELÚJÍTOTT
LAKÁS. Érd: (20) 588-1694
* Gödöllő központi részén családi okok
miatt eladó 2 utcára nyíló (több szoba
+garázs +pince) kertes családi ház. Iár: 45
mill. Ft Érd: (28) 430-348
* Eladó Gyöngyös központjában felújított
62 m2-es, 2,5 szobás konvektoros lakás
garázzsal, vagy gödöllőire cserélném. Tel:
(20) 9592-261
* PALOTAKERTEN 4. em. 2 szobás
lakás eladó 10,1 millió Ft-ért. Érd: 06
(30) 265-1661
* Gödöllőn, Alvégben vasúttól, HÉV-től
5percre 3,5+1 szobás konvektoros,
cserépkályhás családi ház eladó.
Melléképületek, pince, ásott kút, ipari
áram, rendezett kert, riasztó van. Iár:
21,5M Tel: (30) 2014-769
* Eladó Gödöllőn a Szilágyi E.
utcában 380 m2 felújításra váró osztott tulajdonú 53 m2-es ház. Iár: 9,9
millió Ft. Tel: (30) 7184-384
* Gödöllő központjában eladó 2005-ös
építésű téglaházban, cirkófűtéses, igényesen kialakított 71 m2-es alapterületű (bruttó 84 m2) 3em. tetőtéri lakás. Benne
amerikai konyha, nagy nappali, 2 szoba,
fürdőszoba, WC, kamra és padlásszoba.
Beépített konyhabútorral, légkondicionálóval, minőségi burkolatokkal ellátott. Iár:
23m Ft. Érd: (30) 297-2670
* Eladó Gödöllő Antalhegyen 137 m2-es
felújított 4 és fél szobás, amerikai konyhás,
cirkófűtéses családi ház. 70 m2-es
szuterénnel, 50 m2-es tetőterasszal, 400
nöles telekkel, gyümölcsössel. Iár: 24,5 M
Ft. Tel: (30) 9687-933, (70) 3722-327

* Gödöllő központjában, liftes társasházban 4. em. erkélyes, klímás 78 m2es felújított lakás gyönyörű, beépített konyhabútorral kedvező áron magánszemélytől
eladó. Ár: 14,9m Ft. Tel: (20) 982-3393
* Palotakerten a parkhoz legközelebb eső
és arra néző 10 emeletesben eladó egy 57
m2-es, 2 szobás, felújított, egyedi távfűtéses lakás. Ára: 11,6 M ft. Üres, azonnal
költözhető. Tel: (20) 2080-453
* ELADNÁM SZADAI panorámás 2+2 félszobás
családi
házamat,
VAGY
ELCSERÉLNÉM gödöllői lakásra értékegyeztetéssel. Tel: (30) 633-7565
* JÁNOS UTCAI fiatalos, 1,5 szobás,
amerikai konyha-nappalis lakás eladó. Érd:
(30) 966-1375
* Eladó Gödöllőn extra panorámás 1850
m2-es telken 3 szintes 450 m2-es családi
ház. 80 m2-es amerikai konyhás nappalival,
50 m2-es kertkapcsolatos terasszal, 2 autós
teremgarázzsal, stb. Érd: (30) 9-425-103
* Eladó Gödöllőn, Kossuth L. utcában 66
m2-es, 2,5 szobás felújított lakás. Érd: (20)
236-0087
* Gödöllőn Szt. János utcában rendezett 4
emeletes bérházban 2 szobás, teljesen
felújított, átalakított sarokkádas lakás pincerésszel tulajdonostól eladó. Iár: 12,9m
Ft. Érd: (30) 467-3320
* Palotakerten 62 m2-es lakás a 10.
emeleten eladó. Felújított, egyedi fűtésszabályozás. Iár: 8,8 M FT. Érd: (30) 500-7028
* Eladó lakás Gödöllő központjában,
Remsey körúton: 3.em. 79m2, 2+2félszoba, étkező, vízóra, erkély, 2WC, távfűtés:
17,8M Ft. Pinceparkoló: 1,8M Ft. Tel: (30)
3437-934
* GARANTÁLTAN Gödöllő legszebb
panellakása, egyedi fűtéssel. 2 szobás,
fiatalos, ütős lakás. Sürgősen eladó. 12,4
millió. Érd: (30) 730-4927
* KÉT SZOBÁS, 56 m2-es panellakás, jó
elrendezéssel a központban eladó. 11,5
millió. Érd: (30) 730-4927
* Családi ház eladó Nógrád megyében,
Csécsén, tiszta levegőjű, csendes
környezetben. 80nm: 2+félszoba +konyha
+kamra, konvektor, vill., vezetékes víz
(ajtóig). Kút, melléképületek, 900nm telek.
Iár: 5,5MFt. Készpénzfizetés esetén kedvezőbb ár. Tel: (20) 293-4105, csecsei.ingatlan@gmail.com
* 1,5 szobás egyedi fűtésű konvektoros 4.
em. lakás eladó a János u. 11.-ben. Iár: 9,6
M Ft. Tel: (30) 301-9537
* Napfényes, erkélyes, Gödöllő központi 2
és félszobás lakásomat eladom. Iár: 13,3
M Ft. Tel: (30) 24-27-128
* Gödöllőn a János utcában tégla, konvektoros, csendes 1,5 szobás, második
emeleti lakás eladó. Iár: 10,9 M Ft. Érd:
(30) 9503-957
* MAGÁNSZEMÉLYTŐL Palotakerten
igényesen felújított 1+2 félszobás lakás
eladó. Iár: 11,6 M Ft. Tel: (20) 5696-081
* ELADNÁM, vagy ELCSERÉLNÉM
Palotakerti, 4. emeleti, 62 m2-es, egyedi
fűtésmérős, vízórás lakásomat értékegyeztetéssel gödöllői vagy környéki
családi házra. (30) 686-5093
* ISASZEGEN új építésű, 3 szobás családi
ház eladó. Ár 20 millió Ft. Tel: (20) 311-5455
* Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában 44 m2es, 1,5 szobás lakás. Érd: (28) 420-670
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt
és külön-külön is. Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: (30) 250-7981
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* Eladó Gödöllőn a városközponthoz
közel, az Ambrus közben csendes,
nyugodt környéken 55 m2-es, 2
szobás, 3. emeleti lakás. Iár: 14 M.
Tel.: (30) 562-3475
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2es tornácos parasztház melléképülettel,
kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es
telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal.
Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: (20) 3135816, (30) 562-3475
* Központban téglaépítésű 60 m2-es 2+
félszobás, erkélyes, parkra néző lakás
(beépített konyhabútor, riasztó, tároló,
redőny) eladó. Irányár: 13,5m Ft. Tel: 06
(30) 491-5020
* TULAJDONOSTÓL ELADÓ! Cirkó fűtéses, téglaépítésű, 3. emeleti, világos lakás,
liftes házban, 11 millió forintért eladó. Tel:
70/316-0152
* ÚJ TEREMGARÁZS Remsey Krt. 1,5MFt.
Major Zoltán 0670/77-33-222-Gödöllő,
Kossuth L. u. 34. www.perfektotthon.hu
* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ a Remsey
körúton. Frekventált helyen, földszinti,
utcafronti, 35 m2-es helyiség. Bérleti díj:
90.000,-Ft+Áfa+rezsi.
Major
Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
* ELADÓ LAKÁS a Szent János utcában.
59m2-es, 2 szobás, konvektoros fűtésű, 3.
emeleti, világos, gardróbos. Ár:11,8M
Major
Zoltán
0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu
* ÚJÉPÍTÉSŰ UTOLSÓ SORHÁZ!
Harasztban 73m2-es, egyedi fűtéssel, nappali, 2hálószobás lakás kocsibeállóval,
kerttel,
azonnal
beköltözhetően.
Ár:22,3MFt Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu
* ÚJÉPÍTÉSŰ PANORÁMÁS LAKÁS! Kossuth L. utcában liftes házban, gázfűtésű
garzonlakások eladók. Átadás: 2009.
május. Ár:11,6M Major Zoltán 0670/7733-222 www.perfektotthon.hu
*
LAKÁS
ELADÓ
Központban,
beköltözhető, felújított, 2 szobás, erkélyes,
légkondicionált,
hidromasszázs
zuhanyzós, alsó parkra néző, csendes
lakás. Ár:11,8M. Major Zoltán 0670/77-33222 www.perfektotthon.hu
* NAGYFENYVESBEN egy szinten, nappali+3 szobás, jó elosztású, szuterénes, garázsos, teraszos, 225m2-es családi ház eladó,
976m2-es telek. Ár:35MFt Major Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
* TULAJDONOSTÓL ELADÓ! Kossuth L.
utcában, májusi átadással, liftes házban,
3.emeleti, 2szobás, 61m2-es, gáz-cirkó
fűtéses, világos, parkettás lakás eladó.
Ár:340.000Ft/m2. Tel: 70/316-0152
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZ -Gödöllő,140nm,
nappali+3szoba, konyha, étkező, gardrób,
terasz. Szocpol. felvehető. Ár. 24,5MFt.
Tel: 06-70-366-0999
* LAKÁS-Gödöllőn 88nm kertes társasházi lakás, 2szoba, konyha, fürdőszoba,
garázs, tároló.Ár.14,5MFt. Pintér Mariann
Tel: 06-70-366-0999
*
CSALÁDI
HÁZGödöllő
belvárosában,csendes utcában, modern ,
nappali+4szoba, 2fürdőszoba, gardrób,
garázs, 25nm kertkapcsolatos terasz,
parkosított telekkel. Ár: 35MFt. Tel:06-70366-0999
* SORHÁZ- Gödöllő-Egyetemi területen
ősfás parkban, hangulatos sorházi lakást
keresőknek, nappali+3szoba, fürdőszoba,
garázs. Ár:31,9MFt Pintér Mariann 06-70366-0999 www.perfektotthon.hu
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* LAKÁS-Nem mindennapi lehetőség
Gödöllőn a Harasztban 2lakásos társasházban 85nm színvonalas, nappali+2
hálószoba,
konyha,kamra,
fürdő,
garázs,cirko fűtés, 290nm kert.Ár:
19,5MFt Tel:06-70-366-0999
* ÁFA emelés előtt ÚJ ÉPÍTÉSŰ
BELVÁROSI LAKÁSt vásárolhat 1 és 2
szobás egyedi fűtésű lakások liftes társasházban. Szocpol. még felvehető.Tel.0670-366-0999
* LAKÁS- Gödöllő János utcában egyedi
fűtésű, panorámás, erkélyes 76nm társasházi jó elrendezésű, teljesen felújított
3szobás lakás eladó. Ár: 17MFt.Tel:06-70366-0999 www.perfektotthon.hu
* CSALÁDI HÁZ – Gödöllő egyik legkeresettebb részén a Harasztban felújított 2,5
szobás családi ház 525 nm parkosított
telekkel eladó. Ár: 21,3 MFt Tel:06-70-3660999 www.perfektotthon.hu
* LAKÁS- Gödöllő- belvárosi, 95 nm
cirkofűtésű,
igényes
kivitelezésű,
téglalakás, nappali+2 hálószoba, fürdő,
kamra, moderrn beépített konyha. Ár:28,5
MFt.Tel: 06-70-3660999
* HÁZ-Gödöllő- Fenyvesben csodálatos
panorámával 150nm új építésű ikerház
nappali (kandallóval)+3szoba, gardrób,
háztartási
helyiség,garázs,
minőségi
kivitelezés. Szocpol.f elvehető. Ár:33,9MFt
Tel.:06-70-366-0999
* HÁZ- Gödöllő- Csanakban 2008-ban
épült családi ház 140 nm , nappali+4 szoba, garázs, 430nm telek. Ár: 32 MFT Tel.:
06-70-366-0999
* LAKÁS-Gödöllő-Harasztban egyedi ajánlat – 2 lakásos társasházban 85nm színvonalas, nappali (cserépkályhával)+2
hálószoba,
konyha,
kamra,
fürdő,
garázs,cirko fűtés, 300 nm kert. Ár: 19,5
MFt Tel:06-70-366-0999
* Családi ház -Gödöllő 75nm-es családiház, 2szobás, konvektor (+cserépkályha
)fűtéssel, 966nm parkosított telekkel
eladó. Ár: 18,5MFt. Tel.: 06-70-3660999
www.perfektotthon.hu

* Konvektoros, két szobás lakás kiadó a
Kazinczy körúton. Érd: (30) 3603-604
* Kertvárosban (Komáromi u.) fürdőszobás, berendezett lakrész alacsony rezsivel nem dohányzó férfi részére 35
ezerért kiadó. (30) 316-9874
* Gödöllő közp. Kazinczy körúton 3. em, 2
szoba összkomfortos, konvektoros, erkélyes, egyedi vízórás lakás részben bútorozva kiadó. 2 havi kaució. (20) 578-6848
* János utcában 2 szobás, konvektoros,
bútorozatlan lakás hosszútávra kiadó!
Alacsony rezsi! 53.000 Ft/hó + rezsi. 2
havi kaució szükséges. Tel: (70) 517-1370
* Ambrus Zoltán közben 2 szobás albérlet
kiadó. 50.000 Ft + 1 havi kaució. Érd: (30)
500-7028
*
ALBÉRLET
AZ
EGYETEMEN:
hosszútávra kiadó, egyedi fűtésű, 2szobás
bútorozott lakás. Vasút és HÉV végállomás
2 percre. Bérleti díj: 65.000 Ft/hó +rezsi.
Tel: (20) 989-4923
* Gödöllőn LAKÁS v. IRODA céljára a
belvárosban 75 m2-es földszinti nappali +
2 szobás egyedi fűtésű lakás 80.000 Ft +
rezsi + kaucióért kiadó. Tel: (30) 9617-621
* LAKÁS v. IRODA céljából Gödöllő,
Kossuth L. utcában hosszútávra kiadó 2,5
szobás lakás egyedi fűtéssel! 2 havi kaució
letételével azonnal költözhető! Tel: (70)
342-4467
* Reális áron kiadó gödöllői 2 szobás,
szép állapotú zöldövezeti lakás részben
bútorozva, hosszútávra az Ambrus közben,
magasföldszinten. Tel: (20) 544-7532
* Gödöllőn, Paál L. közben 2 szobás
berendezett, felújított 60 m2-es lakás
kiadó. Azonnal költözhető ápr. 1-től. Tel:
(20) 5267-289
* Gödöllő Ádám utcában 40 m2-es bútorozott lakás kiadó pároknak vagy egyedülállóak részére. 2 hónap kaucióval 40 +rezsi.
Tel: (20) 402-3044, (28) 610-513

* Lakás-Gödöllő belvárosában 2005-ben
épült társasházaban 95nm kiváló minőségű
nappali+2sszobás lakás, beépített konyha,
kamra,nagy fürdőszoba, autóbeállóval
eladó. Ár:28MFt Tel:06-70-3660999

* Kiadó két szoba összkomfortos, berendezett lakás 55.000 Ft +rezsi. 2 havi kaució. Mobil: (20) 418-8801

ALBÉRLET

* Gödöllőn csendes környezetben
belvároshoz, egyetemhez, vasúthoz közel
2 szoba összkomfortos, 70 m2-es, gázkonvektoros, bútorozott lakás kertkapcsolattal
és kocsi beállási lehetőséggel kiadó. 60e
Ft +rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel:
(30) 487-5519

* Gödöllőn 1 szobás lakás kiadó. Tel.:
20/9455-583.
* LAKÁS- Gödöllő- Központ 95nm egyedi
fűtésű, igényes nappali+2szobás részben
bútorozott lakás kiadó. Bérleti díj. 100 000
Ft/hó+rezsi Tel: 06-70-366-0999
* Május elsejei költözéssel 1,5 szobás, konvektoros, városközpontban lévő ALBÉRLETET KERESEK. Tel: (70) 556-5659
* MÁRIABESNYŐN 70 m2-es kertes ház
olcsón KIADÓ vagy ELADÓ. Tel: (20) 4717837, (20) 33-44-585
* Gödöllőn, Palotakerten hosszútávra
kiadó bútorozott, 65m2-es, 1+2szobás,
igényesen felújított, parkra néző, nagy
erkélyes, csendes lakás (beép. konyhabútor). HÉV, vonat közel. 65.000/hó. Kaució
szükséges. (30) 231-9611
* 2 szobás gázkonvektoros, bútorozott
lakás kiadó! Bérleti díj + rezsi és kaució.
Tel: (30) 609-8707
* Mátyásföldön a MOL-kút mellett másfél szobás bútorozatlan lakás kiadó.
Érdeklődni naponta 17-19h között a
412-614-es tel. számon.

15

* 1 szoba összkomfortos felújított, berendezett lakás kiadó. Palotakert 10. Tel: (30)
9446-816

* 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) 4794650
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában első
emeleti 1 szobás összkomfortos lakás
bútorozatlanul hosszútávra kiadó. (Bérleti
díj +rezsi +1havi kaució.) Érd: (28) 430696 (este)
* Gödöllő központjában 2 szobás, 3. em.
távfűtéses, bútorozatlan lakás hosszabb
távra kiadó. 50 e Ft/hó, rezsi, 2 havi kaució. Érd: 30/9079-322
* Gödöllő központjában 1. em. 2 szobás
lakásba 1-2 fő albérlőtársat keresek. Érd:
(70) 538-8975

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
CSAK A MI KÍNÁLATUNKBAN:
*Domonyvölgyben, tóparton, lovaspark mellett csendes környezetben
nappali + 2 szobás, 3 szintes, garázsos, hangulatos lakóház 792 nm-es
parkosított telken eladó. Iá: 29 mFt.
*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél
szobás, téglaépítésű, jó elrendezésű,
panorámás 3. emeleti konvektoros,
társasházi lakás parkosított telken
eladó. Iá: 15,9 mFt.
*Az Isaszegi úton 1500 nm-es, közművesített ipari terület eladó. Iá: 22,5 m Ft.
*A Szent János utcában 59 nm-es, 2
szobás, 3. emeleti, téglaépítésű, konvektoros lakás (tágas szobákkal, alacsony rezsivel) eladó vagy családi
házra cserélhető. Irányár: 12 mFt.
*A központban 31 nm-es, bejáratott
üzlethelyiség (hatalmas kirakattal,
riasztóval) bérlővel együtt is eladó.
Irányár: 17,5 mFt.
LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*A Kazinczy körúton 85 nm-es, 3
szobás, téglaépítésű, földszinti, kéterkélyes, felújított lakás teljes berendezéssel együtt sürgősen eladó. Iár: 17 mFt.

*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 3 szobás, 1. em., téglaépí-tésű,
egyedi fűtésű lakás, hozzátartozó telekrésszel sürgősen eladó. Iár: 20,9 mFt.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
10. emeleti, erkélyes lakás eladó. Egyedileg szabályozható fűtés. Iá: 11 mFt.
*Az új Fenyvesben, 2003-ban épült,
120 nm-es, jó elrendezésű, nappali + 4
szobás, amerikai konyhás ikerházi
lakás nagy terasszal, garázzsal eladó.
Irányár: 28 mFt.
*Szadán, szerkezetkész 88 nm-es
alapterületű, földszintes, 3 szobás
ikerházi lakás (fedett kocsi beálló,
terasz) eladó. Irányár: 21,5 mFt.
*Szilasligeten a Rózsakert Lakó-parkban 216-270-nm lakóterületű, új
építésű, igényes sorházi lakások,
garázzsal 170 ezer FT/nm áron eladók.
ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZI LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, a Csanakban 2007-ben
épült, 190 nm-es, nappali +4 szobás,
amerikai konyhás igényes, garázsos
ikerházfél eladó. (Gondozott kert, öntöző
rendszer, víztisztító, vízlágyító rendszer,
központi porszívó, riasztó). Iár: 46,9 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 640 nmes telken, 94 nm-es, most épülő, nappali + 3 szobás, amerikai konyhás ikerházi lakások, garázzsal eladók. Szoc.
pol. felvehető. Irányár: 27 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban nappali+
3 szobás, garázsos ikerházi lakások
szerkezetkészen 23 mFt-ért, kulcsrakészen 27,5 mFt-ért eladók.
*VERESEGYHÁZON, a Ligetekben kisméretű (2-3 szobás), új építésű ikerházi
lakások 400 nm-es, önálló telken januári
beköltözéssel eladók. Iár: 24 mFt-tól.
KIADÓ INGATLANOK GÖDÖLLŐN:
*A Paál László közben 2+fél szobás,
konvektoros, kéterkélyes, jó elrendezésű, igényes, első emeleti lakás
hosszútávra bérbeadó. Kéthavi kaució
szükséges. Bérleti díj: 80eFt/hó+ rezsi.
*A Szőlő utcában 69 nm-es, 1+2 fél
szobás, 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. Kéthavi kaució
szükséges. Bérleti díj: 90eFt/hó+ rezsi.
*A Lázár Vilmos utcában 250 nm-es,
igényes családi ház hatalmas panorámás telken, garázzsal hosszútávra
bérbeadó. Bérleti díj: 200 eFt./hó+ rezsi.
*A Blahán 120 nm-es, nappali+3 szobás, igényes, új építésű, kétgarázsos
lakóház bérbeadó. Kéthavi kaució szükséges. Bérleti díj: 190eFt/hó+ rezsi.
*A Palotakerten, 65 nm-es, 1+2 fél
szobás, erkélyes, felújított, nyolcadik
emeleti lakás hosszútávra bérbeadó.
Kéthavi kaució szükséges. Bérleti díj:
65e. Ft/hó+ rezsi.
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* KIS CSALÁDI HÁZ (45 m2) egy szoba
hal kiadó 1 vagy 2 személy részére.
Egyetem közelében. Bérleti díj +rezsi
+kaució. Tel: (28) 610-071, (20) 521-6706
csak este 6 után
* Különálló 1 szobás, konyhás,
zuhanyzós, bútorozott albérlet kiadó.
Reális áron +rezsi +1 havi kaució.
Tel: 06 (30) 609-8707
* Gödöllőn, Blahán 2009. augusztustól
hosszútávra kiadó egyszintes, nappali +3
szobás, duplakomfortos, 96 m2-es, igényesen kialakított, bútorozott, fiatalos, hangulatos családi ház nagy kerttel. Tel: (70)
420-9128
*
Kiadó
Kör
utcában
azonnal
beköltözhető, konvektoros, másfélszobás,
részben bútorozott lakás! Bérleti díj +rezsi!
Kaució szükséges! Tel: (30) 346-5408
* Központban kiadó 7. emeleti 44 m2-es 1
+félszobás azonnal költözhető lakás. (52e
Ft/hó +rezsi +2 havi kaució). Tel: 06 (30)
491-5020
* Központban ELADÓ v. KIADÓ 2 szobás,
összkomfortos, bútorozott napfényes, alacsony rezsijű, szép környezetben álló
téglaépítésű. 3. em. csendes lakás. Tel:
(20) 331-1373

KIADÓ

* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs
kiadó más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.
* IRODA - Gödöllő –Belvárosában
rendkívül igényes 114nm panorámás
iroda kiadó. Tel.:06-70-366-0999
www.perfektotthon.hu
* IRODA – Gödöllő-Központjában 30nm
iroda
kiadó.
Tel:
06-70-366-0999
www.perfektotthon.hu
* A SZADAI IPARI PARKBAN
CSARNOK ÉS IRODAHÁZ KIADÓ.
Érd: (30) 269-6038
* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő
központjában. 30 m2-es, forgalmas helyen
régóta működő jól bevezetett üzlet. Tel:
(30) 9428-275

* Exkluzív parfüméria bérleti joga –
külföldre költözés miatt – átadó.
Lehetőleg bútorzattal, árukészlettel,
gépparkkal. Minden megegyezés tárgyát
képezi.
A
paraméterek
megbeszélése érdekében a (30) 9404997-es telefonszámon érdeklődhet.
* Gödöllő városközpontban, Remsey J.
körúton 86 m2-es cirkófűtéses tégla
ÜZLETHELYISÉG ELADÓ v. KIADÓ! Uitt
az üzlet felett szintén cirkós 76 m2-es tégla
(+16 m2 terasz) LAKÁS ELADÓ v. KIADÓ.
Érd: (20) 236-0775

* 2 fő betegszállító gépjárművezetőt
felveszünk változó időbeosztásban.
Követelmények:
B,
C
kategóriás
jogosítvány, PÁV II. alkalmassági kategória,
2 éves gépjárművezetői gyakorlat, ápoló,
általános ápoló vagy általános asszisztensi
képzettség. Bérezés 800.-/óra. Cím: HM
ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy.
út 63/A Tel: (30)659-7869.
* Multinacionális Bank direkt értékesítési
területre munkatársakat keres kezdeti
támogatással. Érd: Kapitány Andrea (70)
361-4291

ÁLLÁS
* Gödöllői étterembe gyakorlattal,
vendéglátói végzettséggel rendelkező
fiatal felszolgáló lány jelentkezését és
gyakorlott fiatal pizzafutár jelentkezését
várjuk. Érd.: 30/9138-769
* 3 fő SZERKEZETI LAKATOST
felveszünk
változó
munkahelyre.
Jelentkezés B, C kat. jogosítvánnyal, a
végzettséget
igazoló
szakmunkás
bizonyítvány másolatainak benyújtásával.
Bérezés megállapodás szerint. Cím: HM
ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy.
út 63/A Tel: (30)659-7869.
* 1 fő AUTÓSZERELŐT felveszünk változó munkahelyre. Jelentkezés B, C kat.
jogosítvánnyal, a végzettséget igazoló
szakmunkás bizonyítvány másolatainak
benyújtásával. Bérezés megállapodás
szerint. Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100
Gödöllő, Dózsa Gy. út 63/A Tel:
(30)659-7869.
* 2 fő gépjárműszerelőt felveszünk változó
munkahelyre B, C kategóriás jogosítvánnyal. Bérezés 700.-/óra. Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út
63/A Tel: (30)659-7869.
Térségi és egyetemi állásbörze
2009. április 23.,Gödöllő,SZIE Sportcsarnok

Csakazértis!
Rendhagyó állásbörze lesz 2009. április 23. 9-17
óráig a gödöllői Szent István Egyetem (SZIE)
Sportcsarnokában. Rendhagyó, mert a gazdasági válság ellenére megrendezik, és rendhagyó,
mert nem csak azonnal betölthető állásokat,
hanem képzéssel, átképzéssel váltható életutakat
is kínálnak. Mert jó, ha tudjuk: bármilyen
életkorban, élethelyzetben, akár GYEs után,
akár később, de állásunkat elvesztve tanulhatunk: ezzel csak nyerni lehet.
Ezt tapasztalatból tudják a szervezők a SZIE
HÖK, GAK Nonprofit Kft., Művészetek Háza
Gödöllő. Ők alaposan feltérképezték a térség
munkaadóit és képző intézményeit, így azok is
szép számmal képviseltetik magukat az állásbörzén. Képzéssel, átképzéssel, amelyekre itt is
lehet majd jelentkezni.
Hogy kiket várnak?
A SZIE egyetemi hallgatók hagyományosan
részt vesznek ezen a seregszemlén. Rajtuk kívül
nagy érdeklődésre tarthat számot az állásbörze a
térség lakossága szempontjából. Az állásukban
veszélyeztetett, vagy már állástalan embereket
várják, akik a térségben élnek, illetve azon
anyukáknak tudnak jó megoldásokat mutatni,
akik a GYET,GYED, GYES időszaka alatt át
akarják magukat képezni, vagy nyelvvizsgát
szerezni stb.
Érdekesség, hogy azok is találnak hasznos információkat, akik jelenleg dolgoznak: számukra
eláruljuk a titkokat, hogyan lehet egy állást biztosan megtartani. Karrier-tanácsadóktól lehet
megtudni: hogyan kell ehhez viselkedni, milyen
praktikák vannak, és mit várnak el a munkaadók
jelen helyzetben dolgozóiktól?
Akik pedig álláskeresők, szakemberektől
négyszemközti tanácsokat is kaphatnak:

* Megbízható hölgy háznál takarítást vállal.
(30) 645-7347
* Gödöllői Kézi Autómosóba férfi
munkatársakat keresek. Tel: (30) 9915-554
* Megbízható hölgy takarítást és vasalást
vállal. (20) 9725-209
* Gödöllő belvárosában lévő szépségszalon (R&R Haj és Test, Szt. Imre
u. 10.) keres munkájára igényes, vállalkozóival rendelkező FODRÁSZT!
Érd: (20) 3304-266
* Kötetlen munkaidőben végezhető
munka.
Hosszútávon
biztos
jövedelem. Magas kereseti lehetőség.
Érd: (20) 235-6784
munkanélküli ellátásokról, közcélú munkákról,
ezek teljesen új lehetőségek. (Észrevette?:
álláskeresőket írtam: merthogy idén már ezzel a
pozitívan csengő névvel illetik- helyesen! – a
korábbi dehonesztálóan „munkanélkülieknek”
nevezett emberek ezreit!)
Lesz tehát pályaorientációs grafológia, ahol
írásszakértőktől lehet megtudni, milyen szakmában lehetünk sikeresek, melyek a főbb tulajdonságaink.
Nagyon hasznos lehet az önéletrajz írási tanácsadás, ahol meg lehet tanulni, hogyan kell
„ütős”, a munkaadók figyelmét is felkeltő önéletrajzot illetve motivációs levelet írni!
A legbátrabbak próbainterjún vehetnek részt, ahol
az állásinterjúkon megszokott kérdésekkel lehet
találkozni: hoppá! Magyar és angol nyelven!
Az egyik legnépszerűbb szolgáltatás a munkajogi tanácsadás szokott lenni, ahol tájékoztatást
lehet kapni, milyen jogi lehetőségekkel
élhetünk, ha pl. bizonyos tulajdonság miatt
hátrányosan megkülönböztettek (pl. gyermekvállalás, idősebb kor, pályakezdő, származása vagy betegség miatt, stb.).
A kisgyermekes szülőkre gondolva természetesen lesz gyermekfelügyelet is, ahova másfél
éves kortól lehet hozni a kicsiket.
Természetesen akik piacképes tudással, szakmával rendelkeznek, és váltanának, azok megismerhetik, milyen új beruházások indulnak a
térségben, amik egyben új munkalehetőséget is
teremtenek. Milyen fejlesztések várhatók a már
működő cégeknél: multinacionális, már eddig is
sok embert foglalkoztató gyárak, üzemek
lesznek kiállítóink. E cégek folyamatosan jelentkeznek, de még van néhány kiállítói hely, várják
– a honlapon elérhető formanyomtatvány segítségével- az ő jelentkezésüket is!
Kapcsolatfelvétel, jelentkezés:
www.szieallasborze.hu, Tel.: 30/349-0064
munkavallalas@gaknet.hu
Fülöp Hajnalka
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* Gödöllői bemutatóterembe könnyű irodai munkára keresünk jó kommunikációs
készséggel rendelkező női alkalmazottat.
Önéletrajzokat a redlamel@fibermail.hu
címre várjuk.

SZOLGÁLTATÁS

* Műszaki profilú országos üzlethálózat
gödöllői Tescoban lévő üzletébe szakképzett, gyakorlott férfi eladót keres részmunkaidőben. Lehet fiatal nyugdíjas is.
Tel: 06-1-439-0515
* Alkalmi illetve kisegítői munkát vállalok,
szgk és utánfutó van. (a mindenes) Érd:
(20) 486-2747

* Bérsüti sütés! Szeretné meglepni
szeretteit, vendégeket vár, vagy lagziba
készül, de nincsen ideje sütni? Süteménye
elkészítését elvállalom! Érd.:30/851-8763.
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán
belül.
Tel:
(30)
300-6200.
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-gyor sszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu

* Takarítást, valamint gyermekfelügyeletet
vállalok. Fiatal, igényes anyuka vagyok.
Gyermeke felügyelete kultúrált otthonomban is megoldható. (Gödöllő.) Tel: (70)
948-1024

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

* Multinacionális cég összetett irodai
munkára keres agilis, megbízható,
hosszútávra tervező férfi munkatársakat.
Havi 150.000. Tel: (30) 2992-770
* Az Essence parfüméria – bővítve szolgáltatását – manikűröst, műkörömépítőt keres
tapasztalattal. Szakmai képzés is lehetséges, várom fiatal tehetségek jelentkezését. Tel: (30) 9404-997

* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások
szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje,
WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel: (70)
613-5662.
* Klímafelszerelés bruttó 99.990 Ft.
Klímával. Tel: (20) 9370-199
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: (30) 9134-599.
Hétvégén és ünnepnapokon is.
* PILATES és REZGÉSTERÁPIÁS
TRÉNING (Body Coach) Tel: (70) 4141629
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka
rendszeresen és alkalmanként is. Tel: (30)
528-7777
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés,
dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 06
20 423-4828, www.interiortrans.hu
* FÖLDMUNKA végzés, tereprendezés,
alapásás, termőföld, konténeres sitt szállítás. Tel: (30) 9-362-846

msFényre sötétedő
lencse- az ideális
megoldás
Előző hónapban a multifokális szemüveglencsék előnyeiről tájékoztattuk kedves
olvasóinkat. Most a fényvédelemről
szeretnénk szólni.
Manapság egyre
többet lehet hallani arról, hogy
a Földre érkező UV sugárzás mennyire káros
számunkra.
Bőrünket védjük naptejekkel, de kevés szó esik
arról, hogy a káros sugárzás szemünket is jelentős
mértékben károsítja.
A szem belső szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a szemlencse
és az ideghártya (retina), a közvetlen napsugárzás hatására, hosszabb távra szóló
sérüléseket szenvedhet. Az UV-sugárzásnak
a szemlencsére gyakorolt negatív hatása
bizonyított, annak eredményeként később
pld. szürkehályog alakulhat ki. Ezt támasztja
alá, hogy a felmérések szerint a szürkehályog
gyakrabban következik be (és gyorsabban
megy végbe) a napos országokban élő
lakosság körében. Ezért a fokozott védelem
az ilyen zónákban kiemelten indokolt.
Szemünket védhetjük napszemüveggel is,
de, ha Ön (dioptriás) távoli szemüveget visel,
akkor praktikusabb megoldás a fényre sötétedő optikai lencse.
Ezek a lencsék beltérben teljesen átlátszóak,
míg erős napfényre napszemüveg sötétségűre sötétednek. Az UV sugárzás hatására
változtatják a színüket, az éppen aktuális
fényviszonyoknak megfelelően. Így, az éles
látáson kívül, biztosítják szemünk számára a
megfelelő, és kényelmes fénymennyiséget.
Bármilyen szemüvegkeretbe elkészíthetőek,

léteznek egyfókuszú (csak távoli), bifokális,
és multifokális kivitelben is. Kaphatóak
szürke és barna színben. Természetesen
100%-os UV védelemmel rendelkeznek.
Ráadásul ma már olyan modern lencsék is
léteznek, melyeknek a reakció ideje háromszor gyorsabb, mint az elődeiké.
Talán csak egy hátrányát illik megemlíteni
ezeknek a lencséknek. Autóvezetés közben a
szélvédő szűri az UV sugarak egy részét,
ezért a sötétedése a lencséknek kisebb
mértékű. Ilyen esetekben dioptriás napszemüveget javasolunk.
Az optikai piacon sokféle fényre sötétedő
lencse
kapható.
Legjobb
paraméterekkel rendelkező, leggyorsabb reakció idejű ilyen lencse,
a Tansitions VI-os elnevezésű,
melyet idén vezettek be.
Tavaszodik, a verőfény
tényleg „veri” szemünket, ne hagyjuk, hiszen
van megoldás!
Szőke Emese
optometrista,
látszerész mester
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* Jóslás TAROT kártyával, sorselemzés
SZÁMMISZTIKÁVAL. 06-70-6341306
* Számítógépes problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Tel: (30) 333-9201

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

A legfontosabb táplálék
Gyerekkoromban édesanyámmal Szlovákiából olcsó ruhák mellett rizst volt érdemes
áthozni. Itthon a szarvasi B rizs is drágább
volt. Nem nagyon értettem, hol vannak az
elöntött földek, mint Kinában, ahol ez a fő
táplálék. Azóta tudom, hegyoldalban is lehet
rizst termeszteni, csak kevésbé éri meg.
A rizs az emberiség élelmének húsz százalékát adja.
A 8000 féle rizs között nem hiszem, hogy
jegyzik a szarvasit… S mitől fényezett?
Tisztítás után glükóz port vagy rizslisztet
szórnak rá.
Ázsiában
5000
évvel ezelőtti feljegyzések igazolják
az
eredetét,
Európába kb. 800ban kerül be mór
közvetítéssel. S ha
már Spanyolország,
nem kerülhető meg
a spanyolok fő
étele, a paella. Ez
olyan rizses étel,
amelyben a húst főként kagylók, rákok halak
adják. A hagyomány szerint ezt szabad ég
alatt és csak férfinak volt szabad főznie.
A rizst kb. 1,5-2-szeres víz (húsleves, bor)
hozzáadásával kell főzni, illetve forrás után
letakarva melegen tartani mintegy 15 percig.
Utána néhány kocka vajat keverjünk bele.
Nem csak az íze, de az állaga is javul ettől.
Izgalmassá tehetjük a rizsünket curry vagy
zöldfűszerek, snidling, sáfrány hozzákeverésével. Az indiaiak pisztáciát, kesudiót,
mazsolát is tesznek a sós rizsbe. Szicíliában
töltött rizsgombócot sütnek ropogósra, s aki
szereti a kicsit odakapott rizst, annak ajánlom a rizslepényt, amikor az a cél, hogy a
kész rizsből készült lepényeket pirultra
süssük kevés oliván. Magyarországon hurkába, töltött káposztába fogy a legtöbb, s népszerű desszert a tejben főtt édes rizs. Ha ezt
pépesítjük, remek rizskrém lesz belőle.
Amit a legjobban szeretek, az a Himalája
környékéről származó Basmati rizs. Ez sose
ragad össze, illatos, fűszeres izű – nem olcsó,
de önmagában is ételnek számít. Közeli
rokona a hosszú szemű jázmin rizs, ez is
illatos, kicsit tömörebben áll össze. Nálunk a
Fagyöngy étteremben a hagyományos rizs
köret mellett rizottót olasz rizsből, húslevessel felöntve készítjük. Különlegességét a
zöldfűszereken kívül a napon szárított
paradicsom adja, ami a rizzsel együtt megpuhul, sajátos színt és ízt kölcsönözve ennek
a remek ételnek.
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

* KERÉKPÁRSZERELŐ HÁZHOZ
JÖN! Vállalom biciklijének teljes körű
karbantartását. Fékek javítása, váltó
beállítás, lánc csere, defekt stb.
Kérem, hívjon! (70) 327-8178
* Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
(20) 2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat!
Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: (30)
9229-553.
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti
munkákat vállalok rövid határidőn belül.
Tel: (70) 944-2377
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel: (20) 9133-165
* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső
színezés, minden, ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs
munkák. Tel: (30) 386-4456
* PARKETTÁS vállal hagyományos és
szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.
* MŰKÖRÖM AKCIÓ! Minden fajta 3500
Ft. Szt. János u. 44. Csíkos ABC-vel szemben. Tel: (20) 264-6021. Mindenkit sok
szeretettel várok
* Villanyszerelés 0-24 óráig. Családi és
víkendházak
villanyszerelése.
Hibaelhárítás. ELMŰ által regisztrált! Tel:
(20) 9352-138
* Gödöllői érettségizett, leinformálható,
nem italozó férfi házkörüli munkát vállal.
Kertépítés, földmunka, lakatos munka, bármilyen kerítés-készítés, javítás, festés.
Szennyvíz bekötés, csapadék víz
elvezetés, lambériázás, parkettázás.
Kőműves munkák, tetőjavítás, fakivágás.
30/402-7276
*
CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: (20) 5231-094
* TENISZEZZEN NÁLAM! Ideális
környezetben, kiváló minőségű salakos
pályán. Oktatás szakedzővel. Teniszütő profi
húrozása 2 órán belül. Tel: (70) 409-1057
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása,
áthúzása. Új egyedi kárpitos bútorok
készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: (28)
486-029, (70) 384-8711
* Tudatos teremtés! Teremtő gondolkodás!
Használd a vonzás törvényét! Gyakorlati
alkalmazás
elsajátítása,
technikák.
Információ, tanácsadás. Bejelentkezés:
(30) 7351-740, (30) 544-8838
* Dr. Rózshegyi József főorvos teljes körű
URULÓGIA, ANDROLÓGIA magánrendelése a VITALORG-ban Kedd, Csüt.
16.00-19.00. 1132 Bp. Babér u. 32. (20)
972-5592, 350-0631
* Vállaljuk udvarok, házak lomtalanítását,
sitt, szemét elszállításával; fák kivágását,
házak felújítását, tetőjavítást, vízszerelést,
alapozást, festéseket. Tel: 30/481-4005

* Bojlertisztítást, javítást, kisebb villany,
illetve vízvezeték szerelési munkákat vállalok. Hétvégén is hívható tel: (20) 504-1814
* Festés, mázolás, tapétázás fóliatakarással, bútormozgatással. Tiszta munka
garanciával, kedvező áron. 30 éve a szakmában! Tel: (28) 418-591, (20) 5944-574
* VHS videóra rögzítették a családi
eseményeket? Itt az ideje DVD-re menteni,
amíg nem késő. DVD vagy AVI formátumban (Mpg4, Dvix, Xvid – a lejátszóját tesztanyaggal ellenőrizzük). Egyedi, ritka
könyvek/szövegek (szinte bármilyen nyelven), régi fotók, (keretezett) diák/negatívok
digitalizálása korongra, nyomtatása fotópapírra. Diplomamunkák és egyéb szövegek
tördelése bekötésre kész állapotra.
Számítógépek felmérése, összeszerelése,
javítása, bővítése. Vírusirtás /adatmentés,
hibák felkutatása, tanácsadás, oktatás,
felkészítés
informatikai
vizsgára.
PC/Internet /hálózat /tűzfal beállítása
családi igényekhez. Hétvégén is. Gödöllő
és 20-25 km környéke. Tel: (20) 944-9077,
kokeny.robert@hinayana.hu
* Kertek, nyaralók, telkek egész éves karbantartását vállalom. Metszés, permetezés,
favágás, bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás,
sövénynyírás. Tel: (70) 334-6075
* SZILKA SZALON! Esküvői és alkalmi
ruhák kölcsönzése Turán és Kistarcsán!
Nézze
meg
honlapunkat:
www.szilkaszalon.eoldal.hu Tel: (28) 470968, (70) 538-9280, (30) 213-9029
* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű
anyagok gépelését. Érd.: 30/851-8763.

OKTATÁS
* TOP-TAN: Angol BME középfokú
nyelvvizsgára
felkészítő
tanfolyam,
Headway Elementary és Pre-Intermediate
tanfolyamok délelőtt és este heti 2X2 és
2x3 órában, max. 5 fővel. Beszédkészség
fejlesztő tanfolyam közép iskolásoknak:
kedd-csütörtök: 15.00-16.30. További
információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28423-744, mobil: 30-224-75-63.
* TOP-TAN: Korrepetálás, osztályozó vizsgára, érettségire felkészítés matematika,
fizika, kémia tantárgyakból. További információk: 28-423-744, 30-908-4130.
* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál.
Minden szinten, minden korosztálynak.
Egyéni és kiscsoportos. Egész nap. Érd:
(30) 611-0036 Kollarics Katalin
* Diplomás, angol-német szakos nyelvtanár nyelvoktatást, korrepetálást vállal.
Tel: (70) 600-9400, (70) 611-5263
* Tedd le a terheket, élj felszabadultan!
ÖNISMERETI PSZICHODRÁMA CSOPORT indul Gödöllőn. Első alkalom ápr.
18. Érd: Farkas Mónika pszichopedagógus,
kineziológus,
pszichodráma
asszisztens: (20)987-4800; Szabó Ádám
közgazdász, pszichodráma asszisztens:
(70)562-6607
* SMINKOKTATÁS! Személyes tanácsadástól a profi sminkes képzésig minden.
Vagy legyél gyönyörű és sminkeltess!
Sminkszalon Gödöllő, Kossuth L. u. 2.
(30) 280-4149, (28) 423-174
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* NÉMET nyelvvizsgára való felkészítést
és korrepetálást vállalok. Érdeklődjön
kérem a 06-20-230-6250 vagy 06-20998-0030-as számokon
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* Gázkonvektorok és tüzifa eladók. 3,5
tonnáig fuvarozás. Tel: (20) 9611-688
* Eladó vasból készült használt nagykapu
és kiskapu, 3 db vásározási sátor fémszerkezet. Tel: (20) 968-4454

* 12 éves fiú mellé KERESEK
KORREPETÁLÓ TANÁRT heti 2×2
órában. Angol, történelem, magyar tantárgyakból. Egyetemisták jelentkezését is
várom. Tel: (30) 355-8020

* Üzleti polcrendszerek többfiókos asztallal olcsón eladók. Érd: (28) 414-149, (30)
9496-319

* Gyermekének nehézségei vannak az
angol nyelv tanulásában? Korrepetálást
vállalok! Tel: (30) 482-5088

* Drapp sarokülő fotellal 2 személyre
kihúzható fekvőhellyel eladó. Érd: (28)
414-149, (30) 9496-319

* BIZTONSÁGI ŐR TANFOLYAM indul
Gödöllőn a Műv. Házban, április hónapban,
vizsgával együtt 56.000 Ft, részletfizetéssel. OKJ-s vizsgát ad. Oktatás hétvégén.
Tel: (30) 466-0041, (30) 201-6929
* KÉMIA tantárgyból korrepetálást vállalok
diplomás vegyész végzettséggel. Érd: (70)
538-8975
*
…HOGY
JÓL
INDULJON
A
HÉTVÉGE…Szeretettel várom jógaóráimra
(az első alkalom ingyenes) péntek 10-11.30
(Gödöllő). Jelentkezés: Varga Ildikó 06-3044-55-641 További órák: www.hathajóga.hu

TÁRSKERESŐ
* 41 éves független férfi keresi korban
hozzá illő társát. (20) 471-7372
* 51 éves, 185 magas, nagyon igényes,
fiatalos jól szituált több diplomás férfi csinos, középmagas, jó alakú, fiatalos, intelligens, vonzó, ápolt hölgyet keres tartós
kapcsolat céljából lehetőleg 40-47 évesig.
(70) 508-8727

ADÁS~VÉTEL

* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok. Tel: (28) 412-230
* Kiállításokból visszamaradt KEREKES
háztartási kukák eladóak. Méretek: - 80L:
4500 Ft, - 120L: 6000 Ft, - 240L: 8500 Ft.
Tel: (20) 32-99-695
* BONTOTT MŰKŐKORLÁT ELADÓ. Tel:
(20) 471-7372
* Elektromos rokkantkocsi nagyon jó
állapotban eladó. 120.000 Ft. Tel: (20)
2411-377

* Egyszemélyes heverők, rozsdamentes
mosogatótálca, üstház, kerékpárvázak
eladók. Tel: (28) 419-927
* Franciaágy eladó fél áron. 160 cm
széles, világoszöld színű, újszerű állapotban 20.000 Ft-ért. Ugyanitt nagyméretű
rattan fotel. Tel: (30) 200-5118

EGYÉB
* PÁL KÁROLY volt feleségét TÍMEÁT
KERESEM, számára fontos ügyben.
Tudom, hogy Gödöllőn lakik két tizenéves
lányával, és hogy a Malévnál stewardess
(volt?). Kérem, vegye fel a kapcsolatot
velem, ha tud erről a hirdetésről! Tel: (70)
663-7025, coralcaribe@live.ca
* Üdülési utalványt
30/434-1101

vásárolok.

* Biztonságban akarja tudni üresen álló
házát? Mi ott lakásért garantáljuk háza állagmegóvását,
kertjének
gondozását
hosszútávon, Gödöllőn és környékén. Minden
megoldás érdekel. Tel: (30) 432-5286
* Dr. Rózshegyi József főorvos teljes körű
URULÓGIA, ANDROLÓGIA magánrendelése a VITALORG-ban Kedd, Csüt.
16.00-19.00. 1132 Bp. Babér u. 32. (20)
972-5592, 350-0631
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Selyemfűméz 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 40-150 Ft/kg. Gödöllő területére 60
kg-tól ingyen házhoz szállítás. Gödöllő,
Erkel F. u. 1. Tel: (28) 411-298, (20) 4359650. Hévízgyörk, Fürst S. u. 8. Tel: (28)
436-280
* 4 hónapos keverék fiú kiskutyák ingyen
elvihetők Valkóról. Tel: (30) 9611-491
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„Közlekedj okosan 3”

Húsvétkor is Ön dönt!
Biztosan ismeri mindenki a szlogent „Ön
dönt: iszik, vagy vezet!” A húsvéti ünnep
alkalmával, a családi összejövetelek,
vendéglátások megsokszorozódnak, így
érdemes nagy hangsúlyt fordítani a kulturált
alkoholfogyasztásra is.
Ilyenkor gyakran kerül napirendre az ittas
vezetés, az ittasan elkövetett balesetek.
Vezetés közben nagyon fontos szerepet játszik az észlelés, a pontos döntés, az azonnali
reagálás a körülöttünk zajló eseményekre. Az
alkohol hatása alatt, a vezető látótere
leszűkül, a mozgások késnek, pontatlanok. A
járművezető döntései lelassulnak, megnő a
reakcióidő, ami veszélyhelyzet idején igencsak megnehezíti a vezető dolgát, hiszen pl.
egy baleset elkerülése érdekében, akár
fékezésről, akár kormányzásról (vagy mindkettőről) van szó, azonnal kell cselekedni,
nem pedig „hosszú” másodpercek eltelte
után. Természetesen, az önkontroll
hiányában, minderről a járművezető, nem
akar, vagy nem vesz tudomást.
Nagyon sok esetben, józan járművezető is
elkövet hibákat. Alkohol fogyasztása után,
pedig szinte biztosan hibázik, még akkor is,
ha egyes esetekben ez nem szembetűnő (nem
történik közúti baleset). Egy átlagos ember
reakcióideje kb. 0.7 mp, ehhez hozzászámolva a fékkésedelmi időt (a fékpedál érintésétől, a fékhatás létrejöttéig eltelt idő), egy
átlagos /személygépkocsit/ vezető reakcióideje kb. 1 mp. Alkoholos hatás alatt a
reakcióidőnk, ennek a többszöröse is lehet.
Jellemző baleseti okok, balesetek alkohol
hatása alatt, a gyorshajtás, sáv-, valamint
útelhagyás, majd ütközés. Tehát „Ön dönt:
iszik, vagy vezet!”
Oláh Róbert iskolavezető
Pelikán Autósiskola
Tel.: 20/ 9 734 738, www.pelikansuli.hu

(x)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. ÁPRILIS 15.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:
Veres Tibor, Szent János u. 9.
Lovász Gyuláné, Október 6. u. 1.

A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Sali Sándorné, Szent János u. 16.
Veréb István, Erzsébet királyné krt. 10.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:
Megyeri Györgyné, Erzsébet királyné krt. 5.
Tolnai Istvánné, Dalmady u. 13.

