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Nem csak egynapos kampány • A Föld Napja

Változások

Gödöllő, az ökováros

E fejlesztések mellett a város
igyekszik lehetőséget teremteni arra
is, hogy a közlekedésben is előtérbe
kerüljön a környezettudatosság. Ennek jegyében kezdődött meg a kerékpárutak kialakítása, ami igaz, még
gyermekcipőben jár, de a közlekedési
és a turisztikai koncepciónak fontos
elemei.

Május 11-től kezdődően lezárásra
kerül a Petőfi téri ingyenes parkoló. A munkaterület átadását követően a közműépítések miatt május 6tól részleges, jelzőtáblás forgalomkorlátozás várható, ami biztosítja
az üzlet- és lakóház zavartalan építését. Mindemellett számítani kell a
gyalogosforgalom korlátozására a
Kossuth Lajos, és rövid ideig a Gábor Áron utcában.
Azonban a belvárosba gépkocsival érkezőknek nem kell attól tartaniuk, hogy nem találnak parkolóhelyet, a Művészetek Háza melletti
parkolóban napközben mindig van
szabad hely. Itt az első másfél órában továbbra is 10 forintért parkolhatnak, csak ezt követően lép csak
életbe a városi 200 Ft/órás tarifa.
Ennél lényegesen kedvezményesebben, mindössze 100 Ft/óra díj
ellenében lehet parkolni a piac alatti mélygarázsban, a Kossuth Lajos
utcában, a régi posta épületével
szemben pedig óránként 140 forintért.
A Petőfi utca végén további parkolási lehetőséget alakítanak ki a
régi vasbolt és a piac háta mögötti
területen, ahol szintén a városi parkolási díj (200 Ft/óra) lesz érvényben.

(folytatás az 5.oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)

Huszadik alkalommal ünnepeltük meg hazánkban, így
városunkban is a Föld Napját. Bár a jeles nap április 22.,
nálunk már korábban megkezdődtek az ezzel kapcsolatos rendezvények, amik május 10-én, a Madarak és Fák
Napján zárulnak. Gödöllőn azonban nem csak kiállítások és akciók jelzik, hogy odafigyelünk környezetünkre.
Városunk már 2006-ban elfogadta azt a városfejlesztési
koncepciót, amiben célul tűzte ki az ökovárossá válást,
s az elmúlt időszakban több olyan program is elindult,
aminek célja a környezet védelme, a megújuló energiaforrások hasznosítása.
A Föld Napját 1990 óta minden év április 22-én ünnepeljük. Alapgondolata
az Egyesült Államokban élő egyetemi hallgató, Denis Hayes ötlete volt
azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet bolygónk romló környezeti állapotára, illetve tiltakozzon a vizeket
szennyező hulladéklerakók, a levegőt
egyre súlyosabban szennyező közúti
közlekedés, a fajok kiirtása, a természetes élőhelyek eltűnése ellen. A
kezdeményezés azóta mozgalommá
vált, világszerte ismert jelmondata:
Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?
Hazánkban is egyre többen tartják
fontosnak környezetünk értékeinek
megőrzését. Gödöllőn is már évek óta
folynak projektek ezzel a szemlélettel.
Mint az a városfejlesztési koncepció-

ban olvasható, az ökováros
célja a minél kevesebb hulladék előállítása, amibe beletartozik a túlzott energiafelhasználás is. Az ökológiai
szemlélet a természeti és az
épített környezettel való
gazdálkodást a védelem, a
hasznosítás és a fejlesztés
egységeként kezeli, valamint a megújuló, megújítható, illetve a
gazdagítható forrásokra koncentrál.
Ennek jegyében valósult meg a távhőközpontok rekonstrukciója és a
közvilágítás korszerűsítése, ami jelentős energia-megtakarítást eredményezett. Megkezdődött a megújuló energiaforrások hasznosítása is, a Szent
István Egyetemen és a városi strandon
napkollektorokat helyeztek üzembe, s

a néhány éve kialakított parkolási
rendszer is napelemes parkolóórák segítségével üzemel, ez utóbbi egyedülálló Magyarországon. Jelentős előrelépést jelent a folyamatban lévő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, és
az Ökörtelek-völgyben kialakításra
kerülő korszerű hulladék-gazdálkodási rendszer kialakítása is, ami a Zöld
Híd-program részeként valósul meg.

Megszűnik a parkoló
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Közélet

Közlekedési beruházások a testület napirendjén

időtartamon belül lebonyolíthatók
lesznek.

Nagyüzem az M31-es gyorsforgalmi út építésén

Üzlethelyiségek bérbeadása

Közlekedési beruházások kerültek a képviselő-testület figyelmének középpontjába az április 23-i ülésen. Először szerepelt a
napirenden tájékoztatás az M31-es gyorsforgalmi út kivitelezési
munkálatairól. A nyáron a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
meghívása alapján a helyszínen tekintik majd meg az építkezés
előrehaladását a képviselők. A testület tájékoztatást kapott a város belterületén várható építési beruházások miatt tervezett forgalomtechnikai beavatkozásokról. A képviselők igénylik, a polgármesteri hivatal szakemberei pedig ígérik a gödöllőiek rendszeres informálását. Az elkerülhetetlen fennakadásokról és kényelmetlenségekről időben értesülnek az érintettek. A képviselő-testület elindította a Kossuth Lajos utcai útépítés első ütemét: várják a kivitelezésre jelentkező vállalkozások pályázatát.
És ide tartozik az a döntés is, hogy az önkormányzat támogatja a
MÁV állomás és a két vasúti megállóhely autó és kerékpár parkolói fejlesztésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által
beadandó pályázatokat.

Figyelnek az Irtvány megközelíthetőségére

Folyamatos lesz a tájékoztatás

A 12,5 kilométer hosszú M31-es út,
2x2 forgalmi sávon és 1-1 leállósávval épül meg beton pályaszerkezettel
az M0-s körgyűrű és az M3-as autópálya gödöllői csomópontja között,
tájékoztatta a képviselő-testületet
Pelsőci Géza, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. projektiroda vezetője. 110 kilométeres sebességgel lehet majd haladni a 21 híddal tarkított
szakaszon, amelyet jövőre át kell adni
a forgalomnak.

Mint előző számunkban is megírtuk, 2009-ben Gödöllőn számos útépítési és egyéb közlekedést érintő
beruházás indul. Az M31-es építésének, a Dózsa György út és a Kossuth
Lajos utca felújításának, valamint a
Petőfi téren épülő üzletház építésének
összehangolása, a lakosság folyamatos tájékoztatása és az építések zökkenőmentes lebonyolítása az év egyik
kiemelt feladatát jelenti.
A feladatot nehezíti, hogy a Kossuth Lajos utca felújításától eltekintve
valamennyi beruházást az önkormányzattól független szervezetek
végzik, várhatóan jelentős ütemtervi
csúszásokkal. Az M31-es építése az
előzetesen elkészített ütemtervekhez
képest több hónapos csúszásban van,
a Körösfői u. – Szilhát u. – Dózsa
György út jelzőlámpás csomópont kiépítésére vonatkozó állami fedezet bizonytalan. A mindezek tükrében készült tájékoztatót ismerte és vitatta
meg a képviselő-testület. Az előterjesztés a www.godollo.hu honlapon
teljes terjedelmében olvasható.
Guba Lajos képviselő (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub) kérte, hogy a polgármesteri hivatal folyamatosan tájékoztassa a lakosságot és a város intézményeit a közlekedést érintő változásokról; gyűjtse, dolgozza fel és kezelje az észrevételeket. Arra is felhívta a
figyelmet, hogy a parkolási gondok
orvoslása során óvják a város zöldterületeit, a Bajcsy-Zsilinszky utca
burkolatát pedig még az építkezések
előtt erősítsék meg, ahol szükséges,
mert nehézgépjárművek fogják majd
használni. Horváth Lajos (MSZP)
sebességkorlátozásokat javasolt az
érintett utcákban. Tengelits István, a
polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodavezetője megígérte, minden észrevételt figyelembe vesznek,
értékelnek és továbbítanak az illetékesek részére. A Bajcsy-Zsilinszky utca
burkolatát felkészítik a várható nagyobb terhelésre. Hozzátette: a munkálatok során lesz olyan időszak, amikor a városközpont szinte csak ezen az
utcán érhető majd el gépjárművel.

A munka március végén indult a
várostól nyugatra, a HÉV, a 3-as
számú főút és az M31-es út leendő
kereszteződésében ideiglenes terelőút
és vasúti pálya kiépítésével. Jelenleg
már több mint 300 fő dolgozik közel
200 munkagéppel és teherszállító járművel. Az ütemes előrehaladást néhol
nem várt közműkiváltási problémák
akadályozzák, melyekhez környezetvédelmi hatásvizsgálatokat kellett
készíteni. Ez csúszás kockázatát jelenti. Mindenestre 2010. december
31-ig el kell számolni minden kiadással, addig be kell fejezni az Európai
Unió által támogatott beruházást.
Képviselői kérdésekre válaszolva
Pelsőci Géza megígérte, figyelemmel
kíséri az Irtvány területének megközelíthetőségét. Az ezzel kapcsolatos
panaszokat jelzi a kivitelező részére
és számon kéri a megoldásukat. Gémesi György polgármester a tájékoztatást megköszönve arról is szólt,
hogy találkozni fog a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatójával, Reményik Kálmánnal, megbeszélni a várost érintő közútfejlesztéseket, kitérve a várost elkerülő út
tervére is, hiszen az M31-es ezt a beruházását nem pótolja.
Némethné Tóth Gyöngyi, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkatársa elmondta, hogy mivel az Európai Unió párhuzamos utak fejlesztését nem támogatja, egyelőre lekerült a napirendről az elkerülő út autópálya és 3-as főút közötti szakaszának
megépítése. Erre akkor lehet majd
visszatérni, ha lesz rá állami forrás.
Az elkerülő út folytatása, a 3-as főúttól az Isaszegi útig, majd tovább a 3as számú főútig már nem számít
párhuzamos fejlesztésnek.
E szakaszok terveinek engedélye
azonban lejárt, ezért most az új tervező kiválasztásának folyamata zajlik. A nyertessel várhatóan május végén köthető meg a szerződés. Az építés az anyagi lehetőségek függvényében képzelhető el, s erre a beruházásra – mint a polgármester felhívta a figyelmet – uniós forrásokat is
lehet szerezni.

dított közbeszerzési eljárást. Az önkormányzat múlt évi költségvetésében már biztosított fedezetet a beruházásra, de később az a döntés született, hogy ezt a munkát bevonják
Gödöllő Főtér pályázatába. A pályázat csökkentett támogatást nyert,
ezért a képviselő-testület ismét elhatározta, hogy a felújítást és a jelzőlámpás csomópont kialakítását saját
forrásból valósítja meg.

Nyertes lett a parkoló pályázat

A képviselő-testület ülése után vált ismertté, hogy támogatást nyert az önkormányzat és a MÁV közös pályázata a vasútállomás Állomás út felőli
oldalán gépkocsi parkolók (P+R) és
kerékpár tárolók (B+R) kialakítására.
A P+R és a B+R parkolók építése a
vasútvonalak mellett ígéretes fejlesztésnek tűnik a budapesti agglomerációban. Ezt az is igazolja, hogy a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
egy másik pályázat keretében tetemes
számú gépkocsi parkoló és kerékpár
tároló létesítésére készített terveket a
vasútállomás egyetem felőli oldalára,
továbbá az Állami Telepek és a máriabesnyői megállóhely mellé. A parkolók ebben a pályázatban is díjmentesek lennének, szilárd burkolattal és
térvilágítás kiépülésével létesülnének, s mindenütt lenne térfigyelő
rendszer. Az önkormányzatot a takarítás, a csúszásmentesítés, az elektromos fogyasztás, térfigyelő rendszer
működetése és az esetleges pótlások
költsége terhelné tíz éven át. Ez nem
is olyan kevés, de a közösségi közlekedés támogatása jól illik Gödöllő
ökováros terveihez. Így azután a képviselő-testület egyhangúlag vállalta a
felsoroltakat, ha a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. pályázata
eredményes lesz.

Ligetes, teres városközpont
Módosította a képviselő-testület
Gödöllő településszerkezeti tervét.
Ennek előzménye a 2007-ben elfogadott településfejlesztési koncepció,
mely Gödöllő egyik legfontosabb
stratégiai céljaként a belváros rehabilitációját határozta meg. Eszerint alapvető városfejlesztési érdek a 3-as út
átmenő forgalmának mérséklése az

M31-es gyorsforgalmi út és a városi
elkerülő út megépítésével, az országos közutak csomópontjának rendezésével, a helyi fő- és gyűjtő utak hálózatának és ezek csomópontjainak
fejlesztésével. Biztosítani kell a településrészek jobb elérhetőségét és helyi alközpontokat kell létesíteni.
A beépítésre szánt területeket a város mai belterületi részein kell kialakítani. Lakóövezet célú, jelentős
mértékű belterületbe vonást – a korábban elhatározottakon felül – a város hosszútávon sem tervez. További
fejlesztési cél a
F ő t é r- f ő u t c a
program megvalósítása és a
belváros térbeli
kiterjesztése a
Szabadság út
túloldalára az
Alsópark bevonásával, a Szabadság úti csomópont forgalmának fokozatos csökkentése, a gyalogos
felületek ezzel egyidejű növelésével.
Így egy különleges, a város méretéhez képest nagy kiterjedésű, ligetes,
terek együtteséből álló városközpont
alakítható ki.

Egyhangú igen a 2008-as
zárszámadásra
Egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a város felelős és takarékos
gazdálkodását tükröző 2008. évi zárszámadását, pénzmaradvány elszámolását és könyvvizsgálói hitelesítését. Az önkormányzat múlt évi költségvetési bevételei a módosított előirányzat 90 százalékára teljesültek.
Az éves költségvetés kiadásai a módosított előirányzatot 65 százalékra
közelítették meg. Az önkormányzat a
kötelező és a vállalt feladatait pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével, megfelelő színvonalon teljesítette.
A zárszámadás összeállításához
készített beszámolókból és a számadatokból is egyértelműen kiderül,
hogy 2008-ban az intézmények és a
Polgármesteri Hivatal szem előtt tartották azt az elvet, hogy a rendelkezésre álló bevételek és az engedélyezett támogatások arányában teljesíthetik kiadásaikat. Mindemellett a
tervezetthez képest jelentős megtakarításokat ért el a város.

Vagyonrendelet módosítás
Módosította a helyi vagyonrendeletet a képviselő-testület az 50 millió
forintot meghaladó forgalmi értékű
ingatlanok értékesítésének elősegítésére. A döntés révén, amennyiben a
keresleti viszonyok indokolják, a pályázatok az ésszerűen legrövidebb

Kossuth Lajos utca: indul a
közbeszerzés
A Kossuth Lajos utca és a Dózsa
György út csomópontjában a burkolat
felújítása, jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítása, új pályaszerkezet
építése a Kossuth Lajos utcában 200
méter hosszúságban, tizenhét, az úttal
párhuzamos parkoló megépítése, járdaépítés, zárt csapadékcsatorna építése, a közvilágítási hálózat földkábeles átalakítása új oszlopokkal, lámpatestekkel. Ezek a fő feladatok várnak
arra a kivitelezőre, amely majd elnyeri a képviselő-testület által most elin-
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A képviselő-testület árverés tartását rendelte el a Szabadság tér 6. szám
alatti társasházban lévő, 37 m2 alapterületű és a Palotakert 4. szám alatti,
13,8 m2 alapterületű üres üzlethelyiségek 10 évre szóló bérleti jogának és
további 10 éves időtartamra szóló
előbérleti jogának megszerzésére.

Új bizottsági tagok
A képviselő-testület kiegészítette
állandó bizottságait. Az egészségügyi
bizottságban az elhunyt dr. Vámos
János, Gödöllő Város Díszpolgára
megüresedett helyére dr. Tőke István Kornélt választották meg nem
képviselő tagnak. Zimányi Norbert
lemondott népjóléti bizottsági tagságáról. Helyére Dolányi Sándort választották meg a bizottság nem képviselő tagjának.

Utcakeresztelő
Utca elnevezéséről döntött a képviselő-testület. A Dózsa György útról
nyíló és a május végén megnyíló
Stop.Shop Bevásárló Park mellett húzódó közterület Bossányi Krisztina
nevét kapta, aki a török kor végétől
1737-ig, 56 éven át volt Gödöllő földesúrnője.

Új vezető a 2. számú Bölcsődében
Május 1-jétől 2014. április 30-ig
Pálfi Sándornét bízta meg a 2. számú Városi Bölcsőde vezetésével a
képviselő-testület. A korábbi vezető,
Kunszt Veronika nyugdíjba vonulása miatt kiírt pályázati felhívásra hárman jelentkeztek. A pályázatokat elbíráló bizottság értékelése szerint az
eddig a 3. számú Városi Bölcsődében
dolgozó Pálfi Sándorné fejlesztési elképzelései reálisak, célszerűek, megvalósíthatóak. Vezetői programjában
jól tagoltan elemezte az intézmény
törvényi előírásoknak megfelelő működtetését, a szakmai tevékenység
formáit, külön kiemelve a gyermekvédelmi feladatok ellátását.

Újabb segítség a négyes
ikrek családjának
A képviselő-testület a múlt évben
biztosított 4 millió forinton felül további 4 millió forint támogatást nyújt
a gödöllői négyes ikrek szüleinek,
Csákó Tamásnak és feleségének a
család saját tulajdonú házának bővítéséhez, életkörülményeik javításához.
A testület megbízta a Segítség Közalapítványt a pénzbeli támogatás cél
szerinti felhasználásával. A közalapítvány ezen felül valamennyi eljárás
lebonyolításában folyamatosan segítséget nyújt a családnak.
A segítségből mások is kiveszik a
részüket. A terveket a Profilterv Kft.
készítette 85 ezer forint értékben,
mely összeget támogatásként visszautalt a Segítség Közalapítványnak.
Kedvezményes áron biztosított az általuk gyártott termékekből építőanyagot a Wienerberger Téglaipari
Zrt., a Tondach Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., valamint a
GÖBÉSZ Kft. Ezek mellett Borbély
Pál díjazás nélkül vállalta a műszaki
ellenőri teendők ellátását. A kivitelezési munkát a GÉV-HUNIBER Építőipari Kft. vállalta, amellyel összességében 3,5 millió forintot meghaladó összeggel járult hozzá az építkezéshez. Ezen felül a cég az építőmesteri kiadások költségeit is vállalta.
Kép és szöveg: it
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Játszótereket avattak Gödöllőn

Megszűnik a Petőfi téri ingyenes parkoló

Megújult környezet

Változások

Április 25-én szombaton, ünnepélyes keretek között adták
át a nagyközönségnek, esetünkben a legifjabb korosztálynak a Szent István téren és az
Ambrus Zoltán közben található játszóteret.
A két létesítmény felújítása Gödöllő
város önkormányzata által benyújtott
sikeres pályázatnak, az ezt kiegészítő
önkormányzati támogatásnak, valamint az UniCredit Bank hozzájárulásának köszönhetően valósulhatott
meg.
A két játszótér az EU-s szabványoknak maradéktalanul megfelelő,
biztonságos játékokkal van felszerelve, így a szülőknek nem kell aggódniuk csemetéjük testi épsége miatt.

A
megnyitón
részt vett Gémesi
György polgármester és a két körzet
önkormányzati képviselője, Pelyhe József és Varga András is. Az ünnepélyes megnyitón a
szalagot Nagy Tímea, kétszeres olimpiai bajnok vívó, háromszoros anyuka
vágta át. Az összejövetelen a Kazinczy
körúti és Táncsics
utcai óvoda gyermekei adtak vidám műsort az egybegyűlteknek.

Szélesebb termékskála, több munkahely

Május végén nyit a STOP.SHOP
A tervek szerint május 28-án 9
órakor nyitja meg kapuit Gödöllő új bevásárlóparkja a
Stop.Shop. Az M3-as autópálya
lehajtójánál kialakított üzletközpont 8000 négyzetméteren
várja az érdeklődőket több
olyan üzlettel, ami a térségben
egyedül itt lesz megtalálható.
Értesülésünk szerint az üzletközpontban található üzletek több mint 90
százaléka már gazdára talált, s nagy
részükben már a bérlők dolgoznak az
üzletbelsők kialakításán.
A bevásárlóparkban
ruházati
(C&A, Charles Vögele, Hervis, Sancred, Takko), cipő (Deichmann, Leonardo), drogéria (Müller), optika (DISI), műszaki (Euronics) üzelet nyílik.

A nyitásra nem csak az üzletek készülnek el, hanem a Dózsa György úti
lámpás csomópont is, amit kiszélesítenek a biztonságos megközelíthetőség érdekében. A gépkocsival érke-

zőket 336 férőhelyes parkoló várja.
Az új létesítmény az eddiginél szé-lesebb termékkínálat mellett közel 250
munkahelyet is jelent Gödöllőnek.
(b.j.)

Ezen a héten hat utcában kezdődik meg az emeltszintű útfelújítás

Újabb pormentes utak

A Petőfi utca végén kialakított ideiglenes parkoló

Folytatódnak Gödöllőn az útfelújítási
munkálatok. Ahogyan már megszokhattuk, több helyütt emeltszintű útfelújításra kerül sor.
Az önkormányzat ezen a héten megkezdi a munkálatokat a Városmajor, a
Zengő, a Kelemen L., a Knézich K. (a
Mátyás király és a Zengő u. közötti szakaszon), a Holló, valamint a Jászóvár
utcában (az Őz és a Kikerics u. között).
A munkák végeztével az említett utcák
aszfaltszőnyeg borítást kapnak.
Jól halad a szelektív hulladékgyűjtő
szigetek kialakítása. Ezen a héten a
Remsey körúton, a Paál L. közben, a
Honvéd-Török I. utca sarkán, a Mandula utcában, a Kossuth L. utcai fűtőmű
előtt, valamint a Széchenyi és Semmelweis utca sarkán dolgoznak.

Magyarország: 10.026.000 lakos

Tovább fogytunk
Az előzetes adatok szerint kevesebb gyermek született és
több ember hunyt el 2009 első
két hónapjában, mint az előző
év azonos időszakában.

Nincs megállapodás

Vasutassztrájk!
A sztrájkkövetelésekről, és az április 30ai sztrájk alatt nyújtandó még elégséges
szolgáltatásról sem született hétfő délelőtt megállapodás a MÁV-társaságok
képviselői és a Vasúti Dolgozók Szabad
Szakszervezete között.
Az egyeztetést folytatják a MÁVSTART és a VDSZSZ képviselői a még
elégséges szolgáltatásról, a sztrájkkövetelésekről szóló kollektív munkaügyi
vitát pedig egy később meghatározandó
időpontban folytatják.
Mást tart elégséges szolgáltatásnak a
MÁV-Start és a VDSZSZ is: míg a zrt
az április 30-ai sztrájk idején 466 vonat
közlekedtetését javasolja 0 és 18 óra között, addig a szakszervezet 303 vonat
forgalomba állítását ajánlotta, amit a bu-

dapesti elővárosi forgalomban 20-szal
megemelnének. A szakszervezet továbbra is azt követeli, hogy minden vasutas 250 ezer forintot kapjon a MÁVCargo privatizációs bevételéből, továbbá 10 százalék kiszervezési pótlékot
kérnek visszamenőleg a MÁV leányvállalatainál dolgozók számára. Mindeze-

ken felül a korábban bezárásra szánt
mellékvonalak fejlesztését követelik, és
azt szeretnék elérni, hogy munkáltatói
érdekből ne legyen létszámleépítés.
A kormány Csepi Lajos közlekedési
szakállamtitkárt jelölte ki a tárgyalásra
azokban a kérdésekben, amelyekben a
MÁV-csoport nem illetékes.

A születésszám 3,7 százalékkal csökkent, ez az egy évvel korábbihoz viszonyítva csaknem 600-zal kevesebb
újszülöttet jelent. A halálozások száma 1,4 százalékkal emelkedett, ami a
2008. január-februári adatokhoz képest 316-tal több – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentéséből.
Az előzetes adatok szerint 16 ezer gyermek született az év első két hónapjában. Ez 3,7 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Eközben körülbelül 23 ezren haltak meg a
vizsgált időszakban, ami
1,4 százalékos emelkedést
jelent 2008. január-februárhoz képest. A természetes
fogyás csaknem 7600 fő
volt, ez pedig 920-szal több
az egy évvel korábbinál. A
nemzetközi vándorlás figyelembevételével becsült
népességszám az időszak
végén 10 millió 26 ezer fő
volt.
A házasságkötések száma nem változott. 2009. január-februárban valamivel

több mint 2500 házasságkötés történt,
ami lényegében ugyanannyi, mint az
előző év első két hónapjában.
A születésszám csökkenése és a halálozások emelkedése következtében
a természetes fogyás a 2008 januárfebruári 6700-zal szemben 2009 első
két hónapjában körülbelül 7600 fő
volt. A nemzetközi vándorlás becsült
értékei miatt az ország lakossága
ténylegesen ennél kisebb mértékben,
csaknem 5000 fővel csökkent. Összegezve: a magyarországi népesség becsült lélekszáma az időszak végén 10
millió 26 ezer fő volt.
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Közbiztonsági nap a Gödöllői Rendőrkapitányságon

Rendőrségi hírek

Iskolások tanultak a rendőröktől

Háborús lövedékek...

A Gödöllői Rendőrkapitányság
a Rendőrség Napja alkalmából
2009. április 22-én és 23-án
nyílt napot tartott a gödöllői általános iskolások részére. A
bemutató célja az volt, hogy a
gyermekek munka közben találkozzanak a rendőrséggel, bizalmon alapuló ismeretséget
köthessenek a rendőrrel.

Április 27-én a mezőgazdasági
munkák során több háborús lövedéket is találtak az elmúlt
napokban. Április 20-án Isaszeg külterületén, a 3102-es
számú út melletti szántó területén feltehetően egy II. világháborús löveget vagy gránátot
találtak. A Tűzszerész Szolgálat B. kategóriásnak minősítette, elszállításáról 30 napon belül intézkednek.

Az iskolások ízelítőt kaptak a rendőrség feladataiból, munkájáról, a rendőri hivatásról.

Április 23-án délelőtt a Hévízgyörk
településhez tartozó ún. Hátsódűlőn
végeztek mezőgazdasági munkálatokat, amikor 15 darab, 30-35 cm
hosszúságú, 6–8 cm átmérőjű szárnyas aknagránátot találtak. A Magyar
Honvédség Tűzszerész Szolgálata
másnap, 24-én hatástalanította a gránátokat.

Április 22-én délután súlyos sérüléses közlekedési baleset történt Kistarcsa lakott területén belül, a Késmárki utcában. Egy Opel Astra vezetője nem biztosított elsőbbséget a védett úton közlekedő Yamaha típusú
segédmotorkerékpárnak, melynek következtében összeütköztek. A motoros
súlyos sérülésekkel került kórházba.
Könnyű sérülésekkel végződött az
a közlekedési baleset, mely április 23án 17.30-kor történt Pécel lakott
területén belül. Egy 12 éves péceli fiú
kerékpárral közlekedett a Kórház
közben. A Hősök útja kereszteződéséhez érve nem adott elsőbbséget
a neki balról jobbra közlekedő Audinak. Az ütközés során a gyermek
előreláthatólag 8 napon belüli, könynyű sérüléseket szenvedett.
grkp

Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház
A program keretében rendőrségi szolgálati járműveket tekinthettek meg. A
személygépkocsiba beülve kipróbálhatták a hang– és fényjelzőket, a
megkülönböztetett jelzést, valamint
felülhettek egy rendőrmotorra. Megtekinthették az évek óta üresen álló,
használaton kívüli fogdát.

Nagy sikere volt a rendőrség épülete
előtti, lezárt útszakaszon kiépített kerékpáros közlekedési versenynek is.
A nap legizgalmasabb része kétséget
kizáróan a fegyver és bűnügyi – technikai bemutató volt. A gyerekek képet
kaptak a bűnügyi helyszínelő munkájáról illetve tenyér- és ujjnyomot rög-

zíthettek. A rendőrségen használt
kényszerítő eszközöket és szolgálati
fegyvereket kezükbe foghatták, a fegyverek szakszerű használatát egy kis bemutatón tekinthették meg.
A nyíltnap sikerességére tekintettel a
jövőben nemcsak Szent György napján tartunk ilyen rendezvényeket.

Köszönet a segítségért!

ismét megrendezzük a Közlekedésbiztonsági Napot), a visszajelzések
az iskolák részéről nagyon pozitívak
voltak. A gyerekek élvezték a kapitányságon eltöltött egy órát, s ennek
hatására talán látták/látják, hogy más
a televízióban közvetített „üzenet“,
és más a valódi élet, ahol sokan, sokat dolgoznak azért, hogy a mindennapok biztonságérzete létezzen
egyáltalán.
Köszönet a rendőrkapitányság dolgozóinak, hogy lehetővé tették ezt a
két napos rendezvényt és különösen
azoknak akik kalauzolták a gyerekeket és megtartották a bemutatókat.

Külön köszönet:
Dévai Péter r. főhadnagy, Tóth Hajnalka r. zászlós, Magyar Ágnes r.
zászlós, Kozák Sándor r. törzszászlós, Karlovics Tibor r. főtörzszászlós, Kékesi Mónika r. törzszászlós,
Cserni Renáta r. őrmester, Zsigri
Zoltán r. törzsőrmester, Lukácsi
Zsuzsa r. őrnagy
Szeretnék külön köszönetet mondani
Megyeri Péternek, aki utolsó pillanatban saját kerékpárjait adta oda a
rendezvény közlekedésbiztonsági
akadályversenyéhez.
Pecze Dániel
közbiztonsági referens

Manapság, ha a rendőrség kifejezés
szóba kerül, az embereknek vagy az
igazoltatás-büntetés, vagy az oszlatás témakör jut eszükbe. Sajnos!
A magyar médiumok által sugallt, és
a közvéleménybe egyre inkább bevésődő pejoratív vélemények ellensúlyozására szerveztük meg múlt hét
szerdán és csütörtökön a gödöllői
Rendőrkapitányság nyílt napját a város általános iskolásai részére. A programot nagy érdeklődés övezte (sokan
le is maradtak róla, ezért májusban

Ünnepek és változások Kastély

Május 1.
Bár ma már inkább pihenőnapnak, s nem ünnepnek tekintik,
május elseje, azaz jövő hét
péntek munkaszüneti nap lesz.
Ez pedig változást hoz a nyitvatartási rendekbe és a közlekedésbe is.
Május elsején hagyományosan megrendezik a városi futóversenyt. Gyülekezés, nevezés: 9 órától. Rajt: Gödöllő, Ady Endre sétány, a Testőrlaktanya előtti terület, cél: Gödöllő, Alsópark. Útvonal: Ady Endre sétány,

A hét kérdése
– Ön szerint milyen jelentősége van ma május elsejének? –
kérdeztük kedves olvasóinktól
a múlt héten.
„…Nem baj, hogy megtartották ezt a
napot munkaszüneti napnak, legalább egy kicsit lehet lazítani, családi programokat csinálni, pláne, ha
még hosszú hétvégét is köszönhetünk
ennek a napnak. Szerintem a mai fiatalok közül sokan azt sem tudják, minek az ünnepe május 1.…”
Koplán M.
„…A múltkor régi fényképek nézegetése közben próbáltam elmagyarázni a gyerekeimnek, milyen is volt
régen május elseje. Nem értettek belőle semmit, mint ahogy általában

előtti terület – Ady Endre
sétányon a vasútállomásig végigfutva
– Állomás utca, a Palotakerti lakótelepet megkerülve a Bútoráruháznál,
az óvoda mellett befutva az Alsóparkban a kőszínpad előtt felállított
célig.
Ezen az útvonalon a verseny ideje
alatt 9.30-tól körülbelül 10 óráig lezárások várhatók.
Május elsején zárva tart a városi
piac, május 2-án szombaton, és 3-án
vasárnap azonban 7-12 óráig anyáknapi virágvásárral várják a látogatókat, de a csarnok épülete ekkor is zárva lesz.
Május első napjaiban nemcsak az
anyák napja miatt, hanem a ballagások miatt is nagy keletje lesz a virá-

goknak. Több középfokú oktatási intézményben ugyanis ekkor búcsúznak iskolájuktól a diákok.
Bár a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban
április 30-án 13 órakor, a Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézményben szintén ezen a napon 14 órakor
ballagnak a diákok, több középfokú
oktatási intézményben május 1-jén és
2-án lesznek az ünnepségek.
A Premontrei Szent Norbert
Gimnáziumban és a Református Líceumban május 1-jén 10 órakor, a
Török Ignác Gimnáziumban pedig
május 2-án szombaton, 10 órakor
kezdődik a ballagás.
-bj-

nem értik azt sem, hogy nem lehetett
nyugatra utazni csak 3 éveknént,
hogy nem kaptunk útlevelet, hogy
nem úgy vettünk kocsit, hogy bementünk egy kereskedéshez és kiválasztottunk egyet…, ma már valami nagy
össznépi tavaszünnep lett május elseje, amikor koncertre, sportversenyre,
fesztiválra megy a család. Röviden,
lehet egy jót bulizni.”
Nagyné Anna

tudjon élni. Ilyenkor lehet egy kicsit
lazítani.”
Forrai Endre

„Ha az ember belegondol, elég morbid dolog a munka ünnepéről beszélni akkor, amikor egyre többen veszítik el az állásukat és egy csomó helyen csökkentett munkaidőben, kevesebb pénzért dolgoznak csak azért,
hogy ne kelljen munkahelyeket
megszüntetni. De az ilyen munkaszüneti napokra nagy szükség van,
mert akinek viszont van munkahelye,
az éjjel-nappal dolgozik, hogy meg

„ Megkérdeztem a gyerekeimtől és a
barátaiktól, hogy mi van május elsején. A válaszok között szerepelt, hogy
tanítási szünet, majális, lovasverseny, fesztivál. Azt egyik sem mondta,
hogy a munka ünnepe, vagy pontosabban a munkavállalók szolidaritásának napja. Annak ellenére, hogy
ma már ez az ünnep nem olyan kiemelt, mint volt néhány évtizeddel ezelőtt, azért a történelmet nem ártana
ismerni.”
Vankó T.
A hét kérdése:
– Mit szól ahhoz, hogy a szakszervezetek általában a hoszszú hétvégék és az ünnepek
idejére időzítik a sztrájkokat?

Börtönlelkész-konferencia
Április 21-én rendezték Máriabesnyőn a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban a magyarországi római katolikus
börtönlelkészek konferenciáját, Hajdú Miklós, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön lelkészének vezetésével.
A konferencia szakmai elöljárója,
Csóti András büntetés-végrehajtási
főtanácsos, bv. vezérőrnagy, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának stratégiai és koordinációs
helyettese volt. A szentmisét követő-

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.
Három hónapja vásároltam egy ingatlant, mely vonatkozásában az eladóval előszerződést kötöttünk.
Foglalóként
átadtam
részére
1.000.000 Ft-ot. A teljes vételár kifizetésének, s a végleges szerződés
megkötésének határidejét egy 2 hónappal későbbi időpontban határoztuk meg tekintettel arra, hogy a
vételár hátralékot banki hitelből fogom fedezni. A szerződés teljesítésétől nem álltam el, de a bank
késlekedik a hitel folyósításával, így
kifutottunk a két hónapból. A minap kaptam kézhez egy ügyvédi levelet, melyben az eladó tájékoztat,
hogy az adott foglalót elveszítettem.
Tisztelt Olvasó!
A szerződéskötési szabadság körében
nincs akadálya, hogy a felek abban állapodjanak meg, hogy egy későbbi
időpontban egymással szerződést
kötnek. Ezt hívjuk előszerződésnek,
melyet a szerződésre előírt alakban
kell megkötni. Az előszerződésre
egyébként az annak alapján megkötendő szerződésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A szerződés megkötésekor a kötelezettségvállalás jeléül foglalót lehet
adni – írja a Ptk. Ha a szerződést teljesítik, a foglalót a szolgáltatás ellenértékébe be kell számítani, ha pedig a
foglaló a beszámításra nem alkalmas,

en a konferenciát megnyitó előadást
Vatai Gyula bv. ezredes, a Váci
Fegyház és Börtön parancsnoka tartotta. A délutáni programban Ratnik
Ferenc diakónus, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet börtönlelkésze tartott beszámolót a napi munkájáról, az annak
végzése során alkalmazott módszerekről és az általa használt, megszívlelendő technikákról. A konferencia
fórummal zárult.
Forrás:
Draxler Ferenc/Magyar Kurír
vagy a szerződés olyan okból szűnik
meg, amelyért egyik fél sem felelős,
vagy mindkét fél felelős, a foglaló
visszajár. A teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az adott foglalót
elveszti, a kapott foglalót kétszeresen
köteles visszatéríteni.
E körben fontos arra rámutatni, hogy
a foglaló sorsa attól függ, hogy melyik szerződő fél felelős a teljesítés
meghiúsulásáért. Amennyiben a teljesítés meghiúsulása annak a szerződő partnernek a hibájára vezethető
vissza, aki a foglalót adta, a foglalót
elveszíti, tehát a foglaló a másik szerződő partnernél marad. Amennyiben
a teljesítés meghiúsulása annak a hibájából történt, aki a foglalót kapta,
köteles az átvett foglaló összegének
kétszeresét visszafizetni a másik fél
részére.
Kiemelendő, hogy a fenti szabályok
csak akkor „lépnek életbe”, ha a telje-sítés meghiúsul. Konkrét esetben, ha az
előszerződés teljesítése érdekében Ön
úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható – tehát a késedelem Önnek nem felróható – csakis a
hitelintézetnek, s a szerződés teljesítését
kívánja, akkor Ön nem veszíti el az átadott foglalót.
Csupán a levelében írt információkra támaszkodva azt javasoljuk, hogy várja
meg, amíg megkapja a hitelt, s az igényelt összeget kiutalja a bank. Amenynyiben a szerződő partnere a fizetést
nem fogadja el, vagy a végleges adásvételi szerződést nem írja alá, haladéktalanul forduljon ügyvédhez, ugyanis
egy polgári peres eljárás keretében kérheti a bíróságtól, hogy a végleges adásvételi szerződést az előszerződésben
meghatározott tartalommal hozza létre,
így az Ön tulajdonjoga bejegyzésre kerülhet az ingatlan-nyilvántartásba.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai
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Nem csak egynapos kampány

Gödöllő, az ökováros

kintett alkatrészekből készült kerékpár az újrahasznosítás lehetőségeit
mutatja be az érdeklődőknek. Az itt
látható alkotások május 10-ig tekint-

A tervek között szerepel a Dózsa
György út mellett futó kerékpár út
meghosszabbítása, valamint egy
nyomvonal kialakítása a 3-as út mentén. Az ezirányú fejlesztések a kistérségi programnak is részét képezik, és
a régiós fejlesztések között is megtalálható egy terv, ami szerint VácVeresegyház-Gödöllő között alakítanának ki kerékpár utat.
Ez a közlekedési eszköz kapott szerepet a GATE Zöld Klub Egyesület és a
Szent István Egyetem Környezetvédelmi Szakkollégiuma által rendezett
Környezetkímélő
Kerekek című kiállításán is, aminek az egyetemi
kollégium C-hallja ad otthont.
A Föld Napja alkalmából bemutatott
három üzemképes
műremek, részben-egészben
hulladéknak te-

hetők meg, ugyanúgy, mint azok a
képek, amiket a gödöllői iskolások
készítettek. Ez utóbbiak a Művészetek Háza aulájában láthatók április
22-óta.
A kiállítást, melyet szintén a GATE
Zöld Klub szervezett, Pintér Zoltán
alpolgármester nyitotta meg, aki
megköszönte az egyesület munkáját,
s azt, hogy évek óta megszervezik a
Föld Napja rendezvényeit.
Kép és szöveg: it
azaz csaknem 7 millió
forintos pályázati összegből megépített pavilonra
több testvériskola közül
választották ki azt a partneriskolát, amellyel közösen végül létrehozták a
fiatalok számára ezt az
építményt.
Kép és szöveg: tl

Testvérvárosi építkezés

Pavilon avató

A több mint 20 éve testvérvárosi kapcsolatban működő települések két
szakiskolája 16 éve ápol testvériskolai kapcsolatot és a most felavatott
pavilon már a harmadik volt a Madách iskolában, amit a magyar és a
német diákok közösen hoztak létre.
Az iskola igazgatója, Lennerné Hor-

váth Márta megköszönte a támogatóknak a segítséget, így
többek között Gödöllő város önkormányzatának
is.
Joachim Sherer, a
giesseni iskola igazgatója megemlítette,
hogy a Robert Bosch
Alapítvány által kiírt
pályázaton elnyert
közel 25 ezer eurós,

gyobb hangsúlyt kíván fektetni a kapcsolódó városi hagyományokra és a
meglévő közösségek működésére.
Gödöllőn számos civil szervezet és
kismamaklub dolgozik ezen a területen, az ő tevékenységüket is ismertté
kell tenni a legérintettebb lakossági
csoportok számára.
A Gödöllői Születés Napok ismeretterjesztő, tájékoztató és kultúrális
programjai a családtervezés előtt álló
fiataloktól a várandós édesanyákon át
a kisgyermekes szülőkig, családokig,
GYES-en lévő apukákig, unokákat
vá-ró, nevelő nagyszülőkig mindenkihez szólnak.
Ismét lesznek fontos szakmai előadások az őssejtkutatásról, a szülésről
és a felelős családalapításról. Az érdeklődő kismamák és édesanyák baba-mama jóga és intimtorna foglalkozásokon vehetnek részt. A névválasztás és a családfakutatás témájában
bemutatót és beszélgetőkört szerveznek. Lesz aurafotózás, Bach-virágterápia foglalkozás és baba-személyiségelemzés a számmisztika és asztrológia segítségével. Új partnerként mutatkozik be a Szépen Emberül Alapítvány és az Örömteli Életért Alapítvány,
ez utóbbi az „Önsegítő Szülő Csoport”
témában tartott előadással.
A Gödöllői Születés Napok új eleme egy művészeti program, Magyar
Judit Mária alkotóművész „FénySzületés-Nap-Virág” című kiállítása,

A családoknak szánt rendezvényen finom ebéddel várták a résztvevőket a
szervezők, majd a
megnyitót követően –
melyet Lázár Vilmos
7-szeres fogathajtó világbajnok és egyben a
lovaspark tulajdonosa, Gémesi György,
Gödöllő város polgármestere, valamint Bokor Árpád, a VÜSZI
Kft. ügyvezető igazgatója és az esemény fő
szervezője tartott –
kezdődhettek a programok. A megjelentek előbb íjászbemutatót láthattak,
majd következett a lovasbemutató.
Voltak fogatok, csikósok, valamint

lóháton parádézó lovasok. Ezt követően mazsorett bemutatót láthatott a
szép számban megjelent közönség. A
délután további részében rendeztek
Puszta-olimpiát, amely öt számból
állt össze. Volt itt ügyességi játék,
hordólovaglás, vasvilla hajítás, kukoricamorzsolás, valamint patkódobás.
Egyéb sportbemutatók is színesítették a napot. Bemutatóztak a küzdősport képviselői, a gödöllői futsalosok,
valamint a vívók. A programok mellett természetesen
folyamatosan megtekinthetőek
voltak a lovasparkban található ősi magyar háziállatok,
ezen kívül a Lázár-fívérek
éremgyűjteménye, a világbajnokok terme. Lehetett társaskocsikázni,
a
kézműves
foglalkozások sem maradhattak el, valamint a honfoglalás-kori ötvösmunkákat is meg lehetett csodálni.

A nap zárásaként ismét egy lovasbemutatót láthattak a jelenlévők, majd az
estét tábortűzzel, szalonnasütéssel,
csángó zenével és tánccal zárták.

A jövő informatikusai
2009. március 31-én
került megrendezésre a Hajós Alfréd Általános Iskola szervezésében a Városi Számítástechnikai
verseny.

Gödöllői Születés Napok – 2009 május

Az új tartalom a születés, az élet misztériumára, kettősségére utalna. Egyrészt a természet csodájára, melynek
során két parányi sejt egyesüléséből
kilenc hónap alatt a természet törvényei szerint védett környezetben
önálló életre alkalmas lény fejlődhet,
akinek az élete a fogantatás pillanatától a halálig tart. Másrészt arra az
elsődleges és örökérvényű emberi
értékre, amelyet egy gyermek világrajötte jelent a család, a közösségek,
a társadalom számára.
A szervezők szeretnék a gyermekvárás, a születés témakörét kiszélesíteni, a felelős családalapítás és gyermekvállalás fontosságát a középpontba helyezni. Az új rendezvény na-

Nemzet, Család, Sport

Számítástechnikai verseny

„Fogadd szeretettel és hagyd élni !“

2003 óta Gödöllőn is évente
megrendezik az országos Születés Hete Fesztivál helyi eseményeit. A programok szervezői – az Otthon Segítünk Szolgálat, a Socius Kör Közhasznú
Egyesület és a Védőnői Szolgálat Kismamaklubja – közösen
elhatározták, hogy az eddigi sikerek nyomán Gödöllői Születés Napok néven önálló városi
rendezvényt indítanak új koncepcióval és arculattal. Az idei
jelmondatuknak dr. med. Antun Lisec horvát orvos gondolatát választották: „Fogadd
szeretettel és hagyd élni !”

Tavaszváró a Lázár Lovasparkban

Az elmúlt vasárnap, április 26án immáron negyedik alkalommal rendezték meg a Nemzet,
Család, Sport – Szent György
napi tavaszváró vígasságot, a
rendezvénynek harmadik alkalommal otthont adó domonyvölgyi Lázár lovasparkban.

(folytatás az 1. oldalról)

Április 27-én, ünnepélyes keretek között avatták fel azt a pavilont a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban, melyet az intézmény
tanulói, valamint Gödöllő németországi tesvérvárosának,
Giessenek a szakiskolájában
tanuló diákok építettek közösen.
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Civil

ami május 20-27-ig tekinthető meg a
városháza földszintjén. A kiállítás témája a fából, kőből, szárazvirágokból
és grafikai elemekből készült kompozíciók mondanivalója, a születés,
az anyaság és a család. A kulturális
műsorral egybekötött megnyitóra május 20-án, 17 órától kerül sor, ugyancsak a városháza nagytermében, amire
családi zenei produkciókkal, gyimesi
dalokkal, gyermekszavalatokkal várnak minden korosztályt a szervezők.
Pécsi Ildikó színművésznő, aki – emlékezetes – gyermekekkel közös versmondásával már a tavalyi programot
is felejthetetlenné tette, az idén újra
díszvendégként lép fel a rendezvényen. Six Edit önkormányzati tanácsadó ismét vállalta a védnöki teendőket, közvetítésével a szervezők értékes segítséget kapnak a Polgármesteri
Hivataltól. További támogatóként segíti a szervezők munkáját a Városi Múzeum Gaálné dr. Merva Mária igazgató vezetésével, aki a kiállitáshoz kölcsönöz bemutatóállványokat, valamint a
Shanti Jóga Stúdió, mely saját helyszínét biztosítja a foglalkozások számára.
A programokra meghívást kapnak a
tavalyi sikeres rajzpályázaton részt vett
óvodák és iskolák közreműködő pedagógusai, valamint a pályázó gyermekek
és családjaik.
További információ:
Socius Kör Egyesület: 06/70-634-5680

A rangos megmérettetésen
öt iskola képviseletében
45 gyermek vett részt. A 6.
évfolyamon első helyezést
a Hajós csapata, másodikat az Erkel
Ferenc Általános Iskola képviselői értek el, harmadikok a petőfis gyerekek
lettek.
A 7. évfolyamon a Hajós csapatát a

Premontrei Gimnázium és az Erkel
tanulói követték a dobogón.
A nyolcadikosok küzdelme az erkelesek
győzelmét hozta, második a Hajós, harmadik a Premontrei lett.
-atk-

Meghívó-Ottlik-est
Szeretettel meghívjuk MÁJUS 9-ÉN 17 ÓRÁRA a Gödöllő, Köztársaság
út 63. sz. alatt, Ottlik Géza egykori, felújított házában megrendezendő
Ottlik-estre, ahol filmvetítéssel egybekötött beszélgetéssel emlékezünk meg az író születésnapjáról.
Vendégünk: Czigány György költő, szerkesztő-műsorvezető
Az „Ottlik-kör” nevében az est szervezői:
Bárdy Tamás, Dombóvári László, Ö. Kovács József
Kérjük, részvételi szándékát jelezze a dombovari.laszlo@gmail.com
vagy a 06-30-9-319-637 számon.
MÁJUS, A CSALÁDOK HÓNAPJA
Szeretettel várunk minden anyukát és nagymamát
2009. május 3-án 16 órakor anyák napi köszöntésre a Világbéke-gongnál
Világszerte az anyák azok, akiknek a lehető legfontosabb a világbéke ügye.
Akik naponta tesznek azért, hogy világunk élhető és emberi legyen. Méltó
kettős ünnep a Világbéke gong felavatásának első évfordulóján, ha egy anya
szólaltatja meg a békéért, gyerekeinkért a gongot.
„Május, a családok hónapja” elnevezésű programsorozatunk további
rendezvényeiről a helyszínen értesülhetnek.
Partnereink: Gödöllő Város Önkormányzata, Művészetek Háza (Petőfi Sándor Művelődési Központ), Gödöllő önkormányzati óvodái és általános iskolái.
Gödöllői Civil Kerekasztal
További információ:
info.gck@gmail.com
„A közösség erejével“
20/464-5083, 30/362-5474
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A legkisebb fiútól a Nemzet színészéig
Hát ez is elkövetkezett: Bodrogi Gyula hetvenöt éves. Pontosan: április 15-én volt a hetvenötödik születésnapja. Tapasztalom, hogy a fiataloknak ő
leginkább csak Süsü, a sárkány című televíziós bábfilmsorozat hangja, de én, és persze még sokan mások, abban
a szerencsés (?) helyzetben vagyunk, hogy együtt öregedhettünk meg vele.
Tudjuk, hogy sokáig kölykös alkat
volt, többnyire ő játszotta a „legkisebb fiút” a József Attila Színház
előadásaiban. A színművészeti főiskola befejezése után rögtön ehhez a
színházhoz szerződött, s huszonnégy
évig volt a tagja. A hosszú évek alatt
kölyökből felnőtt férfivá vált a színpadon is, de fergeteges tánctudásából
mit sem veszített, s zenés vígjátékok
hőseként az éneklés terén is mindig
kivágta a rezet.
S a filmek… A Hattyúdalban a Diák volt, a Házasságból elégségesben
ifjú férj az akkori, valóságban is szerelmetes felesége, Törőcsik Mari oldalán.
Közben, mint most megjelent Irkafirka című kötete bizonyítja, mindig írt. Színészek szívesen írogatnak,
lejegyzik szerepeikkel kapcsolatos
gondolataikat, meg egyebeket, ami
eszükbe jut, talán egy kis elégtételt is
véve azért, hogy színpadon, filmen

csak a mások szövegeit mondhatják.
Az évtizedek alatt
spirálos kockás füzetekbe gyűlt jegyzeteiből most, a születésnap alkalmából
Kaposy Miklós író, újságíró válogatása szerint jelent meg egy kötetnyire
való. Kaposy interjúkat is készített
Bodrogi Gyulával, azok is bekerültek a kötetbe, a színészszerző még
kérdésekre válaszolva is kielégíti a
kíváncsiságunkat.
De leginkább azért mégis a saját
írásaiban, melyek között vannak naplórészletek, elbeszélések, versek, jelenetek, konferanszok.
Beszél a családjáról, pápai, majd
veszprémi gyerekkoráról. Arról, hogy
mindig, mindenben szerencséje volt.
Majdhogynem a véletlen sodorta a
színészi pályára, melyben aztán olyan
sok öröme telt. Két csodálatos felesége volt, Törőcsik Mari és Voith
Ági. Az egyiktől, mint írja, kapott egy
szakmát, a másiktól egy gyönyörű
fiút.
Egy híján húsz évig igazgatta a
Vidám Színpadot. Úgy tűnik, ez volt
élete gondoktól leginkább megterhelt
szakasza. A könyvben olvasható vallomásai, beszédei, levelei által fogalmat alkothatunk egy színigazgató
örömeiről, de nehézségeiről, küzdelmeiről is.
Maga mögött hagyva a vezetői
posztot, mintha felszabadult volna.

De nem csupán a szabadságot kapta
vissza, hanem a hatvanas évei második felétől érték el olyan sikerek,
amilyenekről talán nem is álmodott
korábban.
A Nemzeti Színház tagja lett, a
Nemzet színésze, Kossuth-díjas. A
szerepeiben legalábbis többnyire vidám
kölyökből, komédiásból „nagy öreg”.
A folyamat kirajzolódik a könyvből. És még sok mindenről szó esik.
Vadászkalandjairól. A kutyájáról. Amerikai utazásáról. Politikáról: „Miért nem
szeretek politizálni?”… Egyszóval: az
életről. Egy sok mindent megélt ember szemszögéből.
(Bodrogi Gyula: Irkafirka)
- nád -

Szögek...

Képekben és hangokban

Indonéz dallamok a kastélyban
Április 21-én, kedden az indonéziai Batavia Madrigal kórus
adott nagy sikerű műsort a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében. Az 1997-ben alapított
együttes egy bécsi, illetve egy
budapesti fellépés után érkezett Gödöllőre, hogy az itteni
közönséget is megismertesse
muzsikájával.
A fellépésen olyan klasszikus zeneszerzők művei csendültek fel, mint
Monteverdi, Haydn, Brahms, Mendelssohn, vagy Debussy; de a könynyedebb műfajt (például a Beatles
együttest) is megidézte a negyven
tagból álló kórus.

Mangasi Sihombing, Indonézia
magyarországi nagykövete a megnyitón elmondta: a királyi
kastély
falai
immár harmadik alkalommal
fogadtak indonéz fellépőket.
A
kulturális
kapcsolatok
erősödése mellett – legutóbb a
Gödöllő Táncegyüttes szerepelt nagy siker-

Hortus Semperflorens

Új kiállítás a GIM-házban
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány és a Gödöllői Iparművészeti
Műhely szervezésében április 25-én
szombaton délután a GIM-Ház kiállítótermében és kertjében tartották a
Hortus Semperflorens című képző- és
iparművészeti kiállítás megnyitóját.
A tárlatot, Krassay László alpolgármester köszöntőjét követően Lóska
Lajos művészettörténész nyitotta
meg.
Az ünnepélyes esemény zenei aláfestéséről az Ars Musica Énekegyüttes gondoskodott.

Alföldi Zoltán versbemutatója

rel Yogyakartában és Bogorban –
várhatóan a gazdasági együttműködés is felvirágzik a két ország között.
Örvendetes, hogy Bogor és Gödöllő
a közeljövőben írja alá a testvérvárosi együttműködési megállapodást,
melynek révén a kapcsolatok még
szorosabbá válhatnak. A nagykövet
emellett elmondta: a koncerten kívül
az egybegyűltek láthatnak/láthattak
egy olyan fotósorozatot is a kastélyban, ami Észak-Szumátra vidékét
mutatja be. E képek korábban már
több magyarországi településen (például Szegeden, Békéscsabán) is láthatóak voltak.
Kép és szöveg: cr

Tulajdonképpen megható volt
látni, hogy miközben a rendszerváltás – egyik – veszteseiként eljelentéktelenedett írók,
költők, eme szegénylegények
és szegényleányok bosszúsággal vegyes irigységgel nézik a
televíziós „celebek” diadalmenetét, egy televíziósnak pedig
éppen az a nagy dolog, hogy
verseskötete jelent meg.

végzett, végez. Legtöbben talán az
RTL Klub híradósaként ismerhetjük,
most Feszültség, pont. címmel jelentetett meg verseskötetet.
23-án este a Városi Könyvtárban
vett részt kötete bemutatóján, s úgy
éreztem, az est végére meggyőzte a
közönség tagjait: igen, ő tényleg költő. Versei szikár sorai mögött különös
érzések rejlenek, szokatlan szenvedélyek feszülnek. Érdemes beléjük mé-

Egy verseskötet azért mégiscsak az
„örökkévalóságnak” készül, hiszi,
vallja Alföldi Zoltán, akit persze
nem is sorolhatunk a „celebek” közé,
hiszen komoly televíziós munkát

lyedni. Például, hogy csak egyet
mondjak, a Szögek címet viselőbe.
Kinek a tenyerébe is verték a szögeket? Az Övébe? Az enyémbe?
N. A.

A kiállítás augusztus 30-ig tekinthető meg, szombat és vasárnap 14-18 óra között, illetve előzetes
bejelentkezés alapján más napokon is a GIM-ban.
Kép és szöveg: rc
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A GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET
KÖZALAPÍTVÁNY

A GIM-Ház kiállítótermében és
kertjében látható a
HORTUS SEMPERFLORENS
című képző- és iparművészeti
kiállítás
Megtekinthető:
2009. augusztus 30-ig, szombat és
vasárnap 14-18 óráig, illetve
előzetes bejelentkezés alapján más
napokon is: GIM-Ház (Gödöllői Új
Művészet Közalapítvány és a
Gödöllői Iparművészeti Műhely
alkotóháza) 2100 Gödöllő,
Körösfői utca 15-17.
telefon/fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu

Május 1., péntek: zárva
Május 2- 3.: 14-18 óra között látogatható!

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

A Frédéric Chopin
Zeneiskola
programjai

MÚZEUMI VILÁGNAP 2009. MÁJUS 18-ÁN HÉTFŐN
A GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUMBAN
Rendhagyó módon május 18-án, hétfőn nyitva lesz a múzeum (másnap, május 19-én, kedden pedig zárva), mert a Múzeumi Világnapot ünnepelve díjtalan, tárlatvezetéses múzeumlátogatást kínálunk és múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartunk:
• A mezőváros élete a 18-19. században helytörténeti óra címmel tart 12-18 éveseknek tárlatvezetéses, játékos, interaktív foglalkozást G. Merva Mária, 10 és 14 óra között.
A feladatlapokat jól kitöltők nyereményeket kapnak.
• A gödöllői művésztelep. Bevezető ismertetés és kreatív, kézműves foglalkozás címmel
Őriné Nagy Cecília művészettörténész 14 és 18 óra között a következő témákkal várja a 1018 évesekből álló iskolai csoportokat: üvegablak terv készítése, szecessziós könyvjelző
készítése, ex libris tervezése matricára, szőnyegterv elkészítése.
Mindkét foglalkozásra előzetes jelentkezés és egyeztetés szükséges május 8-ig:
G. Merva Mária a 421-999-es telefonszámon, Őriné Nagy Cecília a 421-998-as
számon érhető el.

informacio@kiralyikastely.hu

RÉSZLETES PROGRAM:
MÁJUS 1. PÉNTEK: 10.00 Gödöllői Városi Fúvószenekarzenés kastélynyitó; 11.00 Májusköszöntő interaktív gyermekelőadás a PeTimi társulattal; 14.00 Jumpers Táncegyüttes előadása; 15.00 PeTimi- sportos kalandparkja
MÁJUS 2. SZOMBAT: 11.00 Történelmi Íjászverseny a
kastélyparkban; 11.30 MiaManó Színház--MiaManó Olimpiája c. interaktív gyermekelőadás; 13.00 Agility kutyabe-

mutató a Kastélyparkban; 14.00 Hahota Gyermekszínház
- Kacor király mesejáték; 15.00 Varázsfuvola Együttes
MÁJUS 3. VASÁRNAP: 11.00-tól Parkbúcsúztató vasárnap; 15.00 Gödöllői Városi Vegyeskar tavaszi koncertje;
16.00 Forgatós Kamara Néptánc Együttes
Folyamatosan zajló programjaink 10.00-18.00 óra között
Hintózás, pónilovaglás, légvár, piknikezés a parkban; Kürtöskalács; Lángos, Lacikonyha

Április 30. csütörtök 17 óra
Novák Gyuláné (hegedű) és Sivadóné Benyus Hedvig (fuvola)
növendékeinek hangversenye
Május 4. hétfő 18 óra
Székely Judit növendékeinek
hangversenye (furulya)
Május 5. kedd 17.30
A vonós tanszak hangversenye
Május 6. szerda 17.30
Buka Enikő (oboa, furulya) és
Illésy Orsolya (fuvola, furulya)
növendékeinek hangversenye
Május 7. csütörtök, 17 óra
Bartek Zsolt növendékeinek
hangversenye (klarinét, furulya)
Május 7. csütörtök, 18 óra
Szkordiliszné Dr. Czitrovszky
Ilona növendékeinek hangversenye (zongora)
Május 8. péntek 17 óra
Vargáné Korchma Fruzsina növendékeinek hangversenye (fuvola)
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Város–Kép

A kegyszobor öröksége

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!

Tormay (Krenmüller) Károly (1804–1871)
1804. június 29-én született Vácon. A piaristáknál tanult, majd 1829-ben avatták orvosdoktorrá, ezután két
évig tanársegéd volt a pesti egyetem orvosi karán, majd
1832-ben Tolna vármegye főorvosává választották. Ez
megfelelt elképzeléseinek, hiszen vidéki orvosnak készült, sebészi és szülészi vizsgát tett, majd később állatorvosit is, mivel a vidéki gyakorlatban erre nagy szüksége
volt. Bejárta Európát, ahol nem csak a szakmai dolgok,
hanem a művészetek iránt is érdeklődött, különösen a zene és a festészet vonzotta. Az 1848-49-es szabadságharc
idején először a közegészségügyi osztály előadója, miniszteri tanácsosi rangban a kórházügy felügyelője lett,
valamint felügyeleti körébe utalták a bábák, a seborvosok, a sebészek és az egészségügy területén, nem orvosi
végzettséggel működők ügyeit. Ekkor hagyta végleg el
Szekszárdot, családjával Pestre költözött és minisztériumi beosztásából eredően tagja lett a közegészségügyi törvényelőkészítő bizottságnak.
Ősszel a császári csapatok többoldalú támadásai után
siettette az önálló honvédség gyors felállítását, ezen belül
az önálló katona-egészségügy megszervezését. Szétválasztották a polgári és katonai egészségügyet. Nemcsak a
honvédség katonaorvosi karát kellett megszervezni, hanem annak minden anyagi feltételét is biztosítani kellett.
Gyors ütemben kellett felállítani és felszerelni a honvédség állandó és mozgó kórházainak rendszerét, biztosítani
felszerelését, ápoló és kiszolgáló személyzetét, szállítóeszközeit stb. A feladattal Tormay Károlyt bízták meg,
akit 1848. október 30-án törzsorvosi beosztásban (őrnagyi rangnak felel meg) osztályára neveztek ki.
Tormay feladata lett a legnagyobb helyőrségi kórházak
gyors megszervezése, a működő hadseregek mozgó és ál-

landó tábori kórházainak felszerelése. Így 1848. december 15-én megbízták a váci 500 ágyas honvédkórház felállításával, december 20-án pedig már Veszprémben szervezte a hasonló nagyságú kórház felállítását. Gyakorlatilag a honvédség kórházi felügyelője volt. A hadi események alakulása megkívánta, hogy a polgári egészségügyet is a katonai feladatoknak rendeljék alá, így 1848.
december 17-én a Honvédelmi Minisztérium egészségügyi osztályán belül a polgári orvosi kérdések felügyelőjévé nevezték ki, miniszteri tanácsosi rangban. E feladatoknak nagy energiával fogott hozzá, sorra adta ki utasításait a polgári intézmények igénybevételére, a gyógyszertárak készleteinek katonai célokra való felvásárlására stb.
Tevékenységével elismerést váltott ki. Amikor 1849. január 1-jén a kormány Pestről Debrecenbe költözött és a
Hadügyminisztérium egészségügyi osztálya is követte Kossuthot, Tormay Károly Görgey fel-dunai
hadseregénél tartózkodott, gyakorlatilag elszakadt
az osztálytól. Tormay már nem tért vissza a Hadügyminisztériumba, mindvégig Görgey hadseregében szolgált. Az ő feladata volt, hogy az isaszegi
csata után megszervezze a sebesültek ellátását. Erre
a célra a gödöllői kastélyban rendezett be kórháza,
aminek a főápolónője Kossuth Zsuzsa lett.
A szabadságharc bukása után csodálkozást váltott ki, hogy Tormay 1850-ben a budai helytartóság
egészségügyi tanácsosa lett, majd 1858-tól Esztergom vármegye tiszti főorvosa. Mint kiderült, a
megtorlásoktól azért menekült meg, mert bár 1849ben Pesten ideiglenesen őrizetbe vették, bizonyítást
nyert, hogy intézkedéseinek eredményeként a sebe-

sült osztrák katonák ugyanolyan ellátásban részesültek,
mint a honvédek. Mint a helytartóság tanácsosa 18501860-ban, majd 1862-1867-ben Pest város főorvosi tisztségét is betöltötte, de a neoabszolutizmus tisztviselőjeként igen rokonszenves és pozitív szerepet játszott feladatköreiben. Pest ezekben az években válik igazán nagyvárossá, ahol a lakosság növekedésével szaporodtak a
közegészségügyi és orvosi problémák. Első intézkedéseivel a közegészségügyi állapotok javítását igyekezett
megoldani. Az 1851. évi, a magyar korona területein is
alkalmazott birodalmi egészségügyi törvénynek megfelelően rendezte a lakosság lélekszámához igazodó községi
orvosi rendszert, illetve annak kialakítását. Pesten összeíratta az egyetemet végzett orvosokat, a seborvosokat és
sebészeket, ezekből alakította ki a hatósági orvosi rendszert. Intézkedéseket tett a szennyvizek elvezetésére, az
ivóvízellátásra, szigorú rendeletekben szabályozta a városi szemét elszállítását, a takarítást, de így járt el a vásározással, a húsvágással kapcsolatban is. Pest-Budán, mint
olcsó munkaerőt sok leányt, asszonyt foglalkoztató üzemek, elsősorban szövödék, mosodák, varrodák jöttek létre ebben az időben, ami indokolttá tette a bölcsődék létrehozását nemcsak gazdasági társadalmi, hanem egészségügyi okoból is. Ezt támasztja alá, hogy a bölcsődeügy első szószólói között találhatjuk Tormay Károlyt, Pest város fogorvosát, közegészségügyi felügyelőjét, de az első
bölcsőde alapítói között van ott találjuk Lummiczer Sándort is. Tormay Károlynak már tapasztalata volt az ilyen
kedvezményezésekben, mert az első magyar óvodának, a
Brunswick Teréz alapította Angyalkertnek volt orvosa.
Tiszti főorvosi idejére esik a pesti kórházi ellátás első
tervezetének kidolgozása, amelyben szerepelt nemcsak a
Szent Rókus Kórház ágyszámának növelése, az Országos
Elmegyógyintézet megszervezése, meglévő egyházi és
világi intézmények fejlesztése, hanem a lakosság létszámához igazodó ellátás biztosítása is. Hivatali idejét 1860ban, „megszakította” a Bach-rendszer bukása, amikor lemondatták állásáról, 1862-ben – amikor a kormányzat ismét visszatért az önkényuralmi kormányzás formáihoz –
1867-ig újból Pest főorvosa volt. A kiegyezés után lemondott minden tisztségéről, visszavonultan élt Pesten,
1871. augusztus 19-én bekövetkezett haláláig.
Városunkban az egészségügyi központ viseli a nevét, a
királyi kastély falán pedig márványtábla állít emléket az
általa létrehozott katonai kórháznak. Sírja ma már nem
fellelhető, mivel a családi birtokot a II. világháború után
a kommunisták feldúlták, a sírokat és az azokban található földi maradványokat szétszórták, beszántották.
Források:
dr. Kapronczay Károly:Tormay Károly emlékezete halála
dr. Pintér Attila: A bölcsödék egészségügyi ellátásáról

250 éve történt...
Hogy Máriabesnyőt kegyhelyként tarthatjuk számon, azt az
idén április 19-én éppen 250
éve történt csodás eseménynek tudhatjuk be. 1759. április
19-én akadt a kezébe Fidler János kőművesnek a Grassalkovich Antal által megépíttetni
szándékozott kápolna alapozása közben az idővel kibővített, megnagyobbított, nem régen bazilika rangot nyert templomnak ma is a főoltárán őrzött Szűzanya kegyszobor.
Az évforduló alkalmából jubileumi
évet ünnepel Máriabesnyő és minden oda
zarándokló hívő jelen
tavaszunktól 2010 tavaszáig.
A jubileumi év ünnepélyes megnyitására április 26-án került
sor, ezen a vasárnapon az ünnepi szentmisét
Christoph
Schönborn bécsi bíboros-érsek celebrálta.
Koncelebráns volt
Beer Miklós váci megyéspüspök, s számos
egyházi személy jelent meg, asszisztált
az eseményen.
A bíboros érsek homíliájában megemlékezett elődjéről, a XVIII. században
élt Migazzi Kristófról, aki szintén betöltötte a bécsi hercegprímási, bíboros érseki tisztet, amellett, azt megelőzőn, majd azzal egy időben a váci
megyéspüspök feladatát is ellátta. Ma
már ez lehetetlen lenne. Migazzi
Kristóf olyan különleges és kiemelke-

dő keresztény személyiség volt, hogy
teljes mértékben megfelelt különleges helyzetének. A bécsi és a váci
székhelyén is általa emeltetett épületek sora dicséri máig a nevét. Bécsben
papnevelő intézetet létesített, amiért
most is hálás az osztrák főváros katolikus közössége. Migazzi Kristóf ismerte korának problémáit, gondosko-

dott híveiről, mutatott rá eztán
Christoph Schönborn. Az iskolai nevelésre különös gondot fordított, ő
maga is készített tanmenetet. Árvaházat, kórházat alapított.
Kedves testvérek! – fordult az egybegyűltekhez a bíboros érsek, mielőtt
így folytatta: ismét egyre nagyobb az
ínség. Magyarországon is sokan szenvednek a gazdasági válság, a szegénység, a munkanélküliség miatt.
Eluralkodik a bizonytalanság, a reménytelenség. De a kereszt annak a
jele, hogy Isten nem hagy el bennünket. A Mária-szobor is a szükségben
levő ember segítésének kifejeződése.

Hogyan segíthet Mária ezekben a nehéz időkben? Ő a kicsinyekkel van, a
szegényekkel van. Megérinti a felelős, a hatalommal bíró emberek szívét
is.
Végül Christoph Schönborn az
egybetartozásunkról szólt. Imádkozik
azért, mondta, hogy a magyar katolikus egyház erőt és
bizalmat tudjon adni
híveinek.
A most igazán
nagy, a szokásosnál
hosszabb mise, a
körmenet után még
egy esemény következett. A máriabesnyői egyházközség
tagjai
bemutatták
Lencsés
György
Egy hintó megmenekül, egy szobor
megkerül című színjátékát. A szobor
megkerüléséről sokat tudunk. De arról
kevesebbet,
hogy
egy évvel korábban,
1758-ban Grassalkovich Antal és a vele együtt utazók
hogyan menekültek meg, miután elragadták hintójukat a megbokrosodott
lovak. Ahol az út a későbbi templom
mellett vezetett el, a lovak hirtelen
megálltak. Ez az esemény is mutatta,
hogy hol kezdjék el az építkezést.
N. A.
Fotók: Balázs Gusztáv
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Állati dolgok

A diszplázia
Kutyáink körében az egyik leggyakrabban előforduló ízületi
bántalom – amely a gazdák által
is jól ismert – a csípőízületi diszplázia.
A betegséget jellemzi a medencén, a
csípőízület vápájának és a combcsont
fejének deformáltsága, illetve degenerációja. Általában nagyobb testű fajtákban jelentkezik (pl. német
juhászkutya, labrador, rottweiler, masztiffok, stb.) de
gyakran találkozunk kisebb fajtáknál is a betegséggel (vizslák, pumi stb.).
A kisebb testsúly miatt
ezen egyedek esetében
enyhébb tüneteket tapasztalhatunk. A probléma főleg genetikai eredetű, de a növekedés
időszakában a takarmányozás színvonala – amint azt a későbbiekben látni
fogjuk – jelentősen befolyásolja a betegség kifejlődését, illetve annak mértékét.
A betegség kialakulása során a kölyökkori növekedés időszakában a csípőízület vápája és a combcsontfej nem
szabályosan idomul egymáshoz.
Egészséges állat esetében egy gömbízület alakul ki, amikor a combcsontfej
szabályosan, szorosan illeszkedik az őt
körülvevő csontos mélyedésbe. A két
csontfelszínen semmiféle kinövés, illetve anyaghiány nem mutatkozik,
köztük keskeny rés található. Viszont
ha az ízületi rés tágabb, a csípőízület
instabilabb lesz, megváltoznak a csontokra kifejtett erőviszonyok, az illeszkedő (Súlyos esetben még csak nem is
összeérő!) csontfelszíneken egyenetlenségek alakulnak ki, emellett az ízületi porc is sérül. Ezen elváltozások
végeredményben fájdalmat okoznak az
állatnak mozgás közben.
Most nézzük is meg, milyen jelekre,
tünetekre kell figyelemmel
lennünk! Fontos megjegyezni, hogy mivel a betegség hosszabb idő alatt alakul ki, a nagyon fiatal állatok esetében nem találunk
semmiféle jelet, hogy a későbbiekben
bárminemű
probléma is lehet. A fájdalom nem feltétlenül jelenti, hogy állatunk diszpláziás, de a betegség fennállása sem minden esetben
jár fájdalommal, illetve tünetekkel! A
jól izmolt, sportos ebek még súlyos fokú csontdeformítás mellett sem feltétlenül mutatnak fájdalmat, illetve tapasztalunk náluk csökkent mozgási
készséget! Legkorábban kb. 4 hónapos
kor körül, de általában később, akár
idős korban kell számítanunk tünetekre. Az állat kevesebbet mozog, nem
szívesen fut, vagy ugrik, nehezen kel
fel, gyakran sántít, ami mozgatás után
még erősebben mutatkozik. Ha ilyet
tapasztalunk, forduljunk állatorvoshoz!
Orvosi vizsgálat során fájdalom, sok
esetben ropogás váltható ki az ízület
mozgatása során, egy speciális módszerrel kimutatható az ízület esetleges
lazasága. Ha a folyamat régebben fennáll, nem biztos, hogy az instabilitás kimutatható, mert az ízület körül a megvastagodott kötőszövet stabilizálhatja a
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csípőízületet. Krónikus esetekben a
combizmok sorvadhatnak is, emellett a
vállöv izmai megerősödhetnek.
Nagyon fontos, hogy röntgenfelvétel is készüljön az állatról. Fél éves kor
előtt a fejlődő, még erősen porcos
csontváz miatt nem informatív a röntgenkép – a porc nem ad látható röntgenárnyékot. Legalább egy éves kor
körül lehet elbírálható felvételt készíteni. A látható jelek a már korábban
említett ízületi rés tágasságának megnövekedése, nem szabályosan illeszke-

Nem csak kertészeknek

Kertépítés másképp: modern városi kertek
A tavasz beálltával megszaporodtak a
tennivalók a kertekben. A kiskert tulajdonosok szinte nem tudják mihez
is nyúljanak először: takarítás, metszés, permetezés, gyomlálás, palántázás? De mit tehetnek azok, akik a város szívében élnek és nincs kertjük?
Ők se csüggedjenek, hiszen ha már
van egy minimális kis erkély, vagy
terasz akkor ők is kialakíthatják saját
belvárosi kertjüket. Ne tárolónak,
vagy raktárnak használjuk erkélyeinket, hanem töltsük meg élettel.

Teraszkertek

dő combcsontfej és vápa, amelyek idővel ellaposodnak. Az ízület körül esetleg csontos kinövések tapasztalhatók.
(Ezek mellett még számos más elváltozás is sok esetben látható.)
A kialakult probléma kezelhető lehet
esetleg gyógyszerek, fájdalomcsillapítók adásával, de sok esetben sebészi
megoldáshoz kell fordulnunk. Ezek elkerülése érdekében a legfontosabb teendőnk a megelőzés. Kölyökvásárlás
előtt nézzünk utána a szülők diszplázia-vizsgálati eredményeinek! Csak
mentes szülőpár utódai közül válaszszunk! Ez sajnos nem garantálja, hogy
kutyánk is mentes lesz a diszpláziától,
de a korábban említett öröklésre való
hajlam miatt jobbak a kilátásaink
egészséges kutya felnevelésére.
Mire kell ügyelnünk a kölyökkutyák
felnevelése során? Mivel a kutya ragadozó állat, gyakran esnek a tulajdonosok abba a hibába, hogy nagy mennyiségű hússal etetik az ebüket. (Illetve
nagy fehérjetartalmú kész tápokkal.) A
hús javarészt fehérjét tartalmaz, ami
kedvez a gyors testnövekedésnek, vi-

szont káros a csontrendszer egészséges
fejlődése szempontjából. A csontozat
túl gyorsan nő, amivel annak szilárdsága nem tud lépést tartani. A csontok
görbülhetnek is, így a szabályos csontszögellések, ízületi felszínek eltorzulhatnak, amik a korábban bemutatott elváltozásokhoz vezethetnek. A háziasított kutya őse, a farkas az elejtett vadnak nemcsak az izmos részeit, hanem
belső szerveit, gyomortartalmát, bőrét,
csontjait, inait is elfogyasztotta, ami a
fehérjén kívül más tápanyagokat (zsír,
rost, stb.) is tartalmaz. Ezért nagyon
fontos, hogy a húson (fehérjén) kívül
más tápanyagot is adjunk kutyánknak,
egészítsük ki a táplálékát körettel, ami
tésztából, rizsből, főtt krumpliból, stb.
álljon. A fehérje aránya az egész takarmányban ne legyen több mint 30 százalék! Az alacsonyabb fehérjebevitellel, tehát „lassabban”
felnevelt kutyák esetében jelentősen csökkenthető a csípőízületi
diszplázia előfordulásának lehetősége.
A már kialakult betegség kezelése viszont
sokkal több gondot
okoz. Túlsúlyos ebeknél
célszerű lefogyasztani
az állatot, így a fájó ízületre kevesebb teher jut.

Ma már a lakótelepi házak többségéhez, de egyéb épülettípusok esetében is gyakori, hogy a lakáshoz terasz
is tartozik. Maga az építmény berendezés nélkül rendkívül rideg, élettelen. Ezt a merev geometrikus teret lehet növények elhelyezésével élővé
tenni, azonban számos riasztó példa

örökzöldek és modern
alakvilágú
pozsgás és egyéb
évelő növényekből
kompozíciót, mely
arányos a rendelkezésre álló hellyel,
és összhangba van
az adott környezettel is. Használjunk
természetes anyagokat a növények
tárolására
(fa-,
agyag- és kőedények). Egy ilyen beültetés beruházási
költsége több mint egy muskátliból
vagy egynyáriakból álló beültetés, ám
ha figyelembe vesszük, hogy a muskátlit és az egynyáriakat teleltető hely
nélkül évente újra kell venni, néhány
év alatt a törpe növényes beültetés
lesz az olcsóbb.

Tetőkertek

rettentheti el már a minimális esztétikai érzékkel rendelkező szemlélőt is.
Legáltalánosabb a terasz szegélyére
akasztott műanyag edények muskátlival vagy más egynyári virágokkal való beültetése. A semminél ez is több,
de azonos anyagi és élőmunka ráfordítással ennél sokkal szebb, tartósabb,
az épített környezettel jobban harmonizáló összeállítások állnak rendelkezésünkre. Egy színes muskátli vagy
petúnia tömeg tökéletesen illik egy
biedermeier jellegű épített környezetbe. Az ausztriai Hallstattban vagy tiroli falvakban a XVIII-XIX. századi
csipkézett kő és famotívumokkal díszített épületekkel csodás egységet
képez. Egy tízemeletes panel épületben ahol a geometrikus síkok monoton vonalai ismétlődnek és egyik teraszon csak kirakott lomok, másikon
pedig harsogó virágözön látható, csak
groteszk borzalommá fogja alakítani
az összképet. Ráadásul a hangsúlyozottan zárt formai egységet képező
műanyagedény elvágja a lehetőséget
a növénykompozíció és környezetének egységben szemlélésére, a növényesítés nem éri el jótékony hatását,
nem kezd hatni az épített környezetre.
Mi a megoldás? Ne használjunk
műanyagot, készítsünk törpe növésű
Enyhébb esetekben jó eredmények érhetők el úsztatás, valamint a fizioterápia segítségével, melynek során terhelés nélkül javíthatjuk az ízület mozgását és erősíthetjük az izomzatot. Sokszor azonban nem kerülhetjük el a fájdalomcsillapító gyógyszerek és porcregeneráló készítmények alkalmazását.
Némely súlyos, idült esetben a műtét
az egyetlen eljárás, amitől eredményt
várhatunk. Többféle korrekciós műtéti
megoldás létezik, (pl. csípőprotézis beültetése, combcsontfej eltávolítás),
amiknek számos nemkívánatos következménye lehet (fertőződés, izomsorvadás, rendellenes járás, stb.)
Amint láthattuk, a betegség kialakulási esélyét minimálisra kell csökkentenünk; ha körültekintéssel járunk el kölyökkutyánk beszerzésekor, illetve
nagy hangsúlyt fordítunk a helyes,
visszafogott (fehérje- és energiaszegény) táplálásra, akkor nagymértékben
hozzájárulunk, hogy kutyánk csípőízületi-diszpláziamentes életet élhessen.

Egyre népszerűbb
„zöldítési“ formája a
városi környezetnek a
tetőkertek
építése.
Tervezéséhez és kivitelezéséhez egyaránt
profi szakember szükséges. A leglényegesebb szempontok: statikai terhelhetőség, a
tökéletes és hosszú távon garantált vízelvezetés megoldása, az
odaillő növények kiválasztása. Ebből
a szempontból extenzív tetőkertet
építhetünk, melynek növényei (szárazságtűrő fűfélék, pozsgások, yuccák, télálló kaktuszok, félsivatagi
cserjék) megelégszenek a természetes
csapadékkal (500-550 mm/év). Intenzív tetőkert építéséhez már elkerülhetetlen az öntözőrendszer (csepegtető vagy mikroszórófejes megoldás)
telepítése. Mindkét esetében ügyelni
kell a növényzet kiválasztásánál,
hogy ne agresszív
gyökérzetű növényeket ültessünk!
Fontos szempont az
építésnél, hogy előre tisztázzuk a lakótársakkal és a ház
vezetőségével az
építkezés körülményeit, és olyan kivitelezőt válasszunk,
akik
tiszteletben
tartják a vezetőség
kéréseit, feltételeit
(napi takarítás, lifthasználat, stb.). Ezzel minimalizálhatjuk az ilyen esetekben „törvényszerűen“ jelentkező konfliktusokat,
súrlódásokat, ha elkerülni teljesen
nem is tudjuk.

Átrium kert
Épületek bejáratánál, parkolók közé, kerítések kiszögelléseihez ültethetünk földön álló edényekbe, terméskőből vagy speciális tőzegbetonból épített vályúkba, illetve burkolatmentes
szigetekbe növényegyütteseket. Cél a
figyelemfelkeltés, a bejárat kiemelése,
az épület anyagával és színével harmonizáló szín- és formavilág kialakítása.

Városi kiskertek
Nagyvárosi környezetbe illesztett
élő növénycsoportok díszítik, megtörik a mesterségesen épített környezet
merevségét, élettelenségét. Egy felvezető lépcső mellé telepített sziklakert, vagy egy modern, soklakásos
társasház parkolójához illesztett növény és terméskő kompozíció élővé
varázsolja, új minőséget ad a környezetének. Önmagában is teljes világot
alkot, de a rakott kőtámfal és a vörösesbarna fenyőmulcs szervesen köti az
épület kialakításához. Jelenléte még
most is rendszeresen meglepetést
okoz az udvarba belépő új látogatóknak, és természetszerűen emeli a lakások értékét, élhetőségét.
Valamennyi megoldásnál fektessünk figyelmet a növényekhez illő
terméskőtömbök kiválasztására. A
kőből és növényekből álló együttes
képes csak igazán hatásosan felidézni
a földi élővilág és az azt körülvevő

hegyek, vizek, légkör egymástól elválaszthatatlan egységét. Rajtunk áll,
hogy ezt megőrizve a teljességre törekszünk, vagy beérjük gyenge utalásokkal és félmegoldásokkal.

Talált kutyák

Április 8-án, a Kossuth L. utcában találtuk ezt a pár éves, csonkolt farkú, középtermetű szukát. Keressük a kutya
gazdáját. Kérjük, aki ebben segíteni
tud, hívjon a 20/460-2971-es számon!

Április 18-án, Gödöllőn, a Rigó utcában találtuk a képen látható zsemleszínű, labrador jellegű, kölyök kan kutyát. Nagyon kedves, játékos, szófogadó kutya; látszik, hogy foglalkoztak vele. Sürgősen várjuk régi vagy új gazdája jelentkezését, mert hamarosan
menhelyre kerül! Tel.: 20/572-6561

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Május 1-3.:

dr. Mohai Imre
Tel.: 30/953-1242
Veresegyház, Bánóczi u. 1.
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2009. évi Városi Pedagógus Napon
ismételten átadásra kerül a
GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT,
IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ
Az önkormányzati rendelet értelmében a díj
azoknak a személyeknek adományozható, akik
a). „kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató
munkában, illetve azoknak szervezésében, irányításában,”
b). „magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük
alapján, élen járnak az
újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában
és alkalmazásában.”
c). „színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a
gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását,
nevelését,”
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan személyre, akit méltónak tartanak e kitüntető cím
elnyerésére. A javaslatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára szíveskedjenek
megküldeni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
HATÁRIDŐ: 2009. MÁJUS 5.

Felhívás
Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket,
hogy 3 éven aluli gyermekük bölcsődei felvételi
kérelmét az alábbi időpontban jelezhetik az
önkormányzat által fenntartott bölcsődékben:

2009. MÁJUS 4 –8-IG NAPONTA
8-16 ÓRÁIG (MUNKANAPOKON)
1. számú Városi Bölcsőde
Gödöllő, Palotakert (Tel: 410-906)
Bölcsődevezető: Kovács Józsefné
2. számú Városi Bölcsőde
Gödöllő, Kossuth L. u. 5-7 (Tel: 410-566)
Bölcsődevezető:Pálfi Sándorné
3. számú Városi Bölcsőde
Gödöllő, Premontrei u. 8. (Tel: 422-072)
Bölcsődevezető: Kolozs Istvánné

Guba Lajos,
a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

FELHÍVÁS – ÉGETÉS

Felhívás
Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket,
hogy a város óvodáiba történő
jelentkezés időpontja

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!

2009. április 29.

Közérdek

2009. MÁJUS 4 - 8-IG
MUNKANAPOKON 8 - 17 ÓRÁIG

Kérjük, hogy a harmadik életévét betöltött
gyermekük óvodai felvételét a körzetük szerinti
óvodába kérjék.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat
szíveskedjenek magukkal vinni:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata, oltási
könyve, TAJ kártyája.
A szülő vagy gondviselő személyazonosító
igazolványa és lakcímkártyája.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Gödöllő város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet

Gödöllő Város Önkormányzata

A G ÖDÖLLŐN , A NAGYFENYVESI VÁROSRÉSZBEN LEVŐ

(Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet

4427/4, 4427/6 és 4427/8 helyrajzi számú földrészletekből álló, ún. Meggyes ingatlan-együttes
tulajdonjogának megszerzésére.

A GÖDÖLLŐN, A NAGYFENYVESI VÁROSRÉSZBEN LEVŐ

Az ingatlanok ismertetése:
Az ingatlan-együttes az Őz utca, a Fenyvesi nagyút, a Boróka utcai teleksor és az Alma utcai teleksor által
határolt területen található. Az ingatlan-együttest alkotó földrészletek egymás mellett helyezkednek el,
kertvárosias lakóterület besorolásúak, közművel ellátatlanok. A közműtervek rendelkezésre állnak.
1. 4427/4 helyrajzi számú, 9919 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.
2. 4427/6 helyrajzi számú, 3088 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű földrészlet.
3. 4427/8 helyrajzi számú, 7328 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.
Az ingatlanok jelenleg nem minősülnek építési telkeknek. Építési telekké válásukhoz a 4427/5 és 4427/7
helyrajzi számú területeken a helyi közutak megépítése, közforgalomba helyezése, ekként való ingatlannyilvántartásban való átvezetése is szükséges.
A pályázat mindhárom ingatlanra együtt, illetve külön-külön is benyújtható.
Az ingatlanok irányára:
1. 96.710.000 Ft + ÁFA
2. 30.110.000 Ft + ÁFA
3. 71.450.000 Ft + ÁFA

4844/7 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának
megszerzésére.

Az ingatlan ismertetése:
A 4844/7 helyrajzi számú, 1 ha 7037 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan az
Ipolyság utca és a Túróc utca sarkán található,
közművel ellátatlan, településközponti vegyes területbe sorolt építési telek.
Az ingatlan irányára:
163.700.000 Ft + ÁFA
A pályázat benyújtásának feltétele:
A vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban előírtakat kell tartalmaznia.
Az írásos pályázati tájékoztató a Városháza 2.
emelet 233. számú helyiségében vehető át.

A pályázat benyújtásának feltétele:
A vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban előírtakat kell tartalmaznia. Az írásos pályázati tájékoztató a
Városháza II. emelet 233. számú helyiségében vehető át.
Az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad: Tolnai Katalin (Városháza 2. emelet 233. sz. helyiség).
Telefon: 28/529-253. E-mail: tolnai@godollo.hu
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Gödöllő, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási
Iroda, 233. számú helyiségben, Tolnai Katalin főmunkatársnak,

Az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad:
Tolnai Katalin (Városháza 2. emelet 233. sz. helyiség). Telefon: 28/529-253. E-mail: tolnai@godollo.hu
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Gödöllő, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda, 233. számú helyiségben, Tolnai Katalin főmunkatársnak,

2009. május 18., 16.00 óráig.

2009. május 18., 16.00 óráig

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 vehető 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 Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat
helyettes szülőket keres!
Várjuk olyan segítőkész emberek jelentkezését, akik szívesen gondoznának otthonukban olyan gyermekeket,
akiknek nevelése saját családjukban
rövidebb vagy hosszabb ideig nem
oldható meg.
Feltételek:
– 24. életév betöltése
– Büntetlen előélet

– Egészségügyi alkalmasság
– Otthonuk gyermekelhelyezésre alkalmas
A jelentkezőknek 50 órás képzésen
kell részt vennie!
A jelentkezőket várjuk a Gyermekjóléti Szolgálatnál (Gödöllő,
Ganz. Á. u. 7.) valamint az 513605-ös telefonszámon.

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 M3-as 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
ingatlanokról fotó és videófelvételt készít-

sen. 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!

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 27-május 4-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Április 4-11-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
30/634-3723
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HETI MENÜ (13. hét április 27-30.)
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:

tejszínes ananász krémleves, bolognai spagetti, kávészelet
májgaluskaleves, burgonyafőzelék fasírttal, almatorta
köményes tojásleves, bácskai rizseshús savanyúsággal
burgonya krémleves, hawaii rántott pulykamell rizzsel, mákos palacsinta forró meggymártással

A menü ára 990 Ft, 11.30–15.00 óráig kínáljuk, akár elvitelre is!
Előrendelést felveszünk, étkezési utalványokat (Sodexho, Accor Ticket, Cheque Déjeuner) és üdülési csekket elfogadunk.
(A menü változtatásának jogát fenntartjuk.)

Március 24-től április végéig az ételek árából
15 % kedvezményt adunk.
Az akció ideje alatt vendégeinknek 1 pohár rosé bort kínálunk aperitifként.
Az udvarban fagylalt kapható (120 Ft/gombóc)!

A szálloda udvarában üzlethelyiségek KIADÓK!
A bérleti díj megállapítása forintban történik korrekt áron!
Érdeklődni személyesen a szállodában, vagy telefonon lehet a
06-28/816-817-es telefonszámon Gselmann Katalinnál.
Nyitva tartás:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819
Szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu
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Futsal – Duplákkal nyertek a Bikák

Már továbbment a Gödöllő
Április 22-én a Dupont-Fortuna
vendégeként kezdte meg a Gödöllői Sport Klub futsal csapata a
Futsal NB I. bajnoki rájátszásának helyosztó mérkőzéseit. Az 58. helyekért zajló párharc első találkozóját magabiztosan nyerték
a mieink 10-5-re. Második meccs
nem volt, mivel a vendégek lemondták azt, így 1-0-ás összesítéssel jutott tovább a GSK.
Két csalódott csapat találkozóját láthatták azok, akik kilátogatott Üllőre, a Dupont ideiglenes otthonába. Kis János
együttese láthatóan jobban volt motiválva, ugyanis magabiztos játékkal nyerte
meg a párharc első meccsét a nem éppen
színvonalas, közönségcsalogató derbin.
A második, gödöllői meccset lapzártánk
után játszották volna, de a Dupont hétfőn délben jelentette be a Magyar Labdarúgó Szövetség futsal bizottságánál,
hogy nem állnak ki, így kettős győzelemmel jutott tovább csapatunk. Az ötö-

dik helyért játszhat majd így Kis János
alakulata, az ellenfél a Ferencváros-Duna Takarék Győr párharc győztese lesz
majd.

Futsal NB I rájátszás, 5-8. helyért,
1. mérkőzés
Dupont-Fortuna FC – Gödöllõi SK
5–10 (1–4)
Gólszerzők: Baranyai Pál (2), Száraz
Szabolcs (2), Séra Tibor (2), Balogh
János (2), Gólya Tamás, öngól

Vívás – Gyermek és felnőtt verseny

Reménység Gála és Brno
Április 19-én a Pólus Center
adott otthont az ország legjobb
8 kardozóit felsorakoztató gyermek, újonc és serdülő versenyeknek. Gödöllőről Bancsics
Máté és Gémesi Huba voltak
érdekeltek a gyermek korosztályban. Máté a direkt kieséses
táblán két győzelem után az első helyért vívhatott, ahol az ellenfele jobbnak bizonyult, így a
2. helyen végzett. Huba a későbbi győztestől kapott ki az
első asszójában, ezzel 6. lett.
Brno városában meghívásos felnőtt
nemzetközi versenyt rendeztek, ahol
három nemzet képviseletében 33-an
léptek pástra. A versenyt a gödöllői
Gémesi Bence nyerte, a harmadik
Pawletko Péter lett, míg az ötödik
helyre, az első kör indexei alapján
Csjernyik János került. Edző: Bokor Gergely.
Gödöllői sikerek a junior vb-ről
– Gáll Csaba vb aranyérmes
lett csapatban
Az elmúlt kadet és junior vívó világbajnokságot Belfastban, Észak-Írországban rendezték, amelyen a magyar
válogatott osszlopos tagjaként részt
vett három gödöllői vívó is. Valkai
Ferenc a kadet korosztályban bronz-

érmet szerzett, Gáll Csaba a junioroknál lett egyéniben 6., csapatban világbajnok. A hölgyeknél Benkó Réka
ugyan az egyéniben kiesett a 32-ben,
csapatban viszont az ötödik lett. A három GEAC-os vívót kérdeztük a szigetországi kaland után.
– Sok helyen járhattak már a vívásnak köszönhetően. Észak-Írország hogy tetszett?
– Valkai Ferenc: „Az országból, a
városból nem sokat láttunk a vb miatt,
hiszen vagy nekem volt versenyem,
vagy a többieknek szurkoltam a világbajnokság helyszínén. A versenyben szerintem a legjobbat sikerült kihozni magamból. Az Eb-n nem szerepeltem túl jól, ezért nem tudhattam,
hogy mi vár rám Belfastban. A kontinensviadalon elkövetett hibákat kijavítva sikerült végül bronzérmet szereznem, ami jónak mondható eredmény.”
– Benkó Réka: „A szervezés volt
már jobb is, de természetesen nem
ezen múlott a szereplés. Kétségtelen,
egyéniben többet vártam magamtól,
hiszen érmes szerettem volna lenni,
de sajnos, ha lehet ilyet mondani, a
szokásos mumus ellenfelemet itt is
megkaptam egy román lány személyében, akinek a stílusa nem feküdt
nekem, így csak a 32-ig jutottam. A
csapatban szerintem jól vívtam, de ez
sem volt elég az éremhez.”

Döntőben az U21-es csapat –
Aramis ellen a cínvédésért
Megvédheti bajnoki címét a Gödöllői
SK U21-es futsal csapata, miután a CsőMontage elleni visszavágót simán, 7–3ra nyerte hazai pályán Baranyai Pál és
Smeló Dávid edzőpáros együttese. Rohantak a fiatalok becsülettel a találkozón. Az első 20 perc még a
vártnál szorosabb volt, de a
folytatásban érvénysült a papírforma és magabiztosan jutott a döntőbe a GSK, ahol a
Colorspectrum Aramis lesz
majd az ellenfél. A bronzmérkőzést a Cső-Montage és
a Mezei-Vill FC játsza majd.
A bajnoki döntő első mérkőzését Budafokon rendezik
majd május 4-én hétfőn, míg
a visszavágót nagy valószínűséggel május 7-én rendezik majd Gödöllőn, az
egyetemi sportcsarnokban.
-llFutsal U21 elődöntő, visszavágó
Gödöllői SK U21 – Cső-Montage
7–3 (4–2)
Gólszerzők: Gólya Tamás, Séra Tibor
(2), Vidák Balázs (3), Száraz Szabolcs

– Gáll Csaba: „Úgy mentem ki a
versenyre, hogy mindenképpen a négyben szeretnék lenni egyéniben. Jól is
indult a nap, hiszen a csoportból vereség nélkül kerültem tovább, így a táblán ötösként rangsoroltak. Ennek ellenére nem kaptam könnyű ellenfelet,
egy kínaival kezdtem. Sikerült őt
megvernem, majd az olasz Marino
ellen a 16 közé jutásért vívtam, akit
már ismertem és végül őt is legyőztem. A nyolcba az ukrán Nikita következett, akit simán vertem, majd a
négy közé jutásért egy amerikaival
vívtam. Egy szoros asszóban kaptam
ki egy tussal, így végül hatodik lettem. Csalódott voltam, hiszen egy
tussal kaptam csak ki, de így utólag
elégedett vagyok.
– Gondolom a csapatarany kárpótolta?
– Nagyon boldog vagyok, hiszen
azon felül, hogy világbajnokok lettünk, egyénileg is jól ment a vívás,
így nagyban hozzájárultam az aranyérem megszerzéséhez. A nyolcba az
angolokon keresztül jutottunk, majd a
négy közé jutásért Kanadát vertük. A
döntőbe kerülésért azzal a német csapattal vívtunk, akiktől a legutóbbi
amszterdami Európa-bajnokságon kikaptunk, de most sikerült őket megverni. A fináléban aztán a nagyon erős
Dél-Korea következett. Nagy csatában sikerült nyernünk, ezzel megvédtük a tavalyi világbajnoki címünket, ami azért nagy dolog, mert olyan
még nen volt, hogy valamely nemzet
megvédje a címét a junioroknál.
-tl-

Kézilabda – Konrántsem savanyú vecsési a hölgyeknél

Négy között a megyében
Az elmúlt fordulókban két bravúros győzelmet aratott női
csapatunk az NB II. déli csoportjában. A gödöllői hölgyek
előbb a Kistarcsát verték idegenben, majd a tabella 3. helyén álló Vecsést verték hazai
pályán hat góllal. A hölgyek jelenleg a 8. helyen állnak, míg
az egy győzelmet és egy vereséget elérő ifista lányok a 7.
tanyáznak.
A férfiaknál már a négy közé jutás
volt a tét a megyei bajnokságban. A
GKC egyes számú csapata kettős
győzelemmel jutott tovább a Tápiószentmárton ellenében és jászhat
majd elődöntőt. A GKC kettőnek már
nem sikerült ilyen jól a negyeddöntő,
ugyanis a mieink kettős vereséggel
estek ki a Veresegyházzal szemben,
így a Gödöllői KC II. az 5-8.
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Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Rangadót nyert az ifi
Az elmúlt hétvégén hazai pályán
fogadta a Hévízgyörk együttesét
a Gödöllői SK csapata a megyei I.
osztályban. A felnőttek magabiztos játékkal tartották itthon a három pontot, míg az U19-es csapat
a jelenleg listavezető györki fiatalokat győzte le nagy csatában, ezzel elérhető közelségbe került az
első hely.
Szabados György gárdája egy közepes
színvonalú meccsen verte magabiztos
játékkal a gyengécske Hévízgyörköt. Az
első félidőben Séra Tibor, majd a fordulást követően Nyári András és Száraz Szabolcs volt eredményes, míg a
vendégek az utolsó percben szépítettek.
Győzelmével a GSK felnőtt csapata jelenleg a tabella 10. helyét foglalja el.
Ivanovics Károly U19-es együttese
nagy csatát nyert. A fiatalok a listavezető Hévízgyörköt verték egy gólos hátrányból fordítva 2–1-re, így a jelenleg 3.
helyen álló mieink megközelítették egy
pontra az első helyezett csapatot.
Pest megyei I. osztály, 23. forduló
Gödöllői SK – Hévízgyörk 3–1 (1–0)
Gólszerzők: Séra Tibor, Nyári András,
Száraz Szabolcs
U19: Gödöllői SK – Hévízgyörk 2–1
Gólok: Sztriskó István, Kecskés Gergő

Megyei III. osztály – Egy tucat
egyetemista gól
A dobogó 3. helyén álló GEAC lépett
csak pályára a hétvégén. A gödöllői csoportban vitézkedő egyetemisták hazai
pályán fogadták és ütötték ki a Váchar-

Utánpótlás foci – Ismét az élen
az U13-as csapat
Az elmúlt hétvége után ismét listavezetőként tekinthet le a mezőnyre az országos kiemelt II. osztályú U13-as bajnokságának B csoportjában szereplő
1996-os gödöllői gárda. Tóth László
együttese Budaörsön nyert magabiztosan, míg az eddig vezető Gárdony-Felcsút kikapott, így helyet cserélt a két
csapat a tabellán. A többi korosztályos
együttes közül az U15-ös gárda Budaörsön, míg az U14-es és U12-es csapat
Monoron kapott ki. Az 1993-as gárda
ellenben ismét nyert, ezúttal a Kerepes
ellen.
Országos kiemelt II. osztály U15-U13
közép B csoport, 23. forduló
U15: Budaörs – Gödöllői SK 6–3
Gól: Vörös Lajos, Molnár Bence,
Babicz Benjamin
U13: Budaörs – Gödöllői SK 0–2
Gól: Hegyi Balázs (2)
Országos kiemelt II. osztály U15-U13
közép C csoport, 22. forduló
U15: Monor – Gödöllői SK U14 3–0
U13: Monor – Gödöllői SK U12 4–1
Gól: Ifj. Morvai László
Pest megyei I.-III. osztály U16-os bajnokság, 12. forduló
Gödöllői SK U16 – Kerepes 5–1
Gól: Ben Ali Mourad (2), Kovács Ákos,
Lázár Vilmos, Hayes Lukács
-lt-

Egy sima, két fordított
Április 21-én kezdetét vette az
idei női röplabda bajnokság végső szakasza. A TEVA-GRC az elbukott elődöntőt követően, idén
is a bronzéremért küzd, ezúttal a
Vasas Duna Autó Óbuda ellen. Az
egyik fél harmadik győzelméig
tartó párharcban lapzártánkig
három mérkőzésen vannak túl a
felek. Az eredmény: 2:1, a Vasas
javára.
Az első találkozót idegenben játszotta a
Gödöllő és sokak meglepetésére 3:0-ra
tudott nyerni a bajnoki címvédő és a
Magyar kupa címet is őrző Vasas ellen.
A szoros szetteket hozó meccsen nyerő
mieink így 1-0-ra vezettek összesítésben. A 2. találkozóra április 23-án került
sor az egyetemi csarnokban. Jól kezdték
a gödöllői lányok a derbit, de fordítani
tudott a Vasas. Sima szettet követően sikerült az egyenlítés, így jöhetett a döntő
szett, amelyben 4:7 után már 9:7-re is
vezettünk, de végül az óbudai gárda
örülhetett és egalzálta a párharc összesített eredményét. A 3. felvonást ismét a
fővárosban rendezték. Az első játszmában mi vezettünk huszonkettőig, majd
onnan fordított a Vasas, míg a másodikat
hatalmas küzdelemben megnyertük. A
folytatásra viszont szétesett a csapat,
többek között annak is köszönhetően,
hogy nem játszhatott a sérült Grinan

Megyei első a GSBE
Pest megyei bajnokság, rájátszás
négy közé jutásért
Tápiószentmárton – GKC 24–19;
GKC – Tápiószentmárton 41–23
Négy közé jutott a GKC
GKC II. – Veresegyház 21–26; Veresegyház – GKC II. 30–22
Az 5-8. helyért játszik majd a GKC II.
-li-

Pest megyei III. osztály, gödöllői
csoport 20. forduló
GEAC – Váchartyán 12–0

Röplabda – Bronzcsata a Vasas ellen

Sakk – Remiparádé Szolnokon

helyekért játszhat majd a folytatásban.
NB II., nők déli csoport 17. és 18.
forduló
Kistarcsai KE – Gödöllői KC 31–34
Ifi: Kistarcsai KE – Gödöllői KC
29–28
Gödöllői KC – Vecsés SE 28–22
Ifi: Gödöllői KC – Vecsés SE 33–22

tyán együttesét. A Gödöllői EAC 12 gólt
rámolt be ellenfelének.

A záró fordulókat rendezték a sakk csapatbajnokságban mind az NB II-ben, mind a megyei bajnokságokban. Az NB II-ben a GSBE az utolsó játéknapon döntetlent játszott Szolnok csapatával, ezzel a 10. helyen zárta az idei bajnokságot. A mérkőzés érdekessége volt, hogy a meccsen a 12 partiból mindössze
egy-egy győzelem született, míg a többin remiztek a
játékosok. A Pest megyei sakk csapatbajnokság I/A
osztályában az 5 fős III. csapat szoros mérkőzésen
veszített a 4. helyezett Visegrád ellen, ezzel a Buda-

(begyulladt az achilles ina), míg a másik
kubai húzóember, Aguilera a végére elfáradt. Az edző, Tatár Mihály szavaival
élve: teljesen szétesett a Gödöllő játéka,
nem alkotott egy csapatot és sajnos nem

segítettek egymásnak a lányok. A 4. találkozót lapzártánk után fejezték be.
Az egyik csapat harmadik győzelméig
tartó párharc állása: 2:1 a Vasas javára.
Női NB I. Liga bronzmérkőzés,
1. találkozó
Vasas Duna Autó Óbuda – TEVAGRC 0:3 (-19,- 23, -23)
Női NB I. Liga bronzmérkőzés,
2. találkozó
TEVA-GRC – Vasas Duna Autó
Óbuda 2:3 (25, -21, -21, 14, -13)
Női NB I. Liga bronzmérkőzés,
3. találkozó
Vasas Duna Autó Óbuda – TEVAGRC 3:1 (22, –25, 13, 17)
kalásszal holtversenyben a 7. helyen zárta a kiírást.
A korábban befejeződött megyei I. osztály Hoschek
László csoportjában az 1. helyen végzett a Gödöllői
Sakkbarátok csapata.
NB II., ERKEL CSOPORT
Szolnok-GSBE 6:6
Győzött: Bándy A., Döntetlen: Veréb G.; Nagyajtai G.;
Reznák A.; Sillye K.; Tóth M.; Kőszegi L.; Botka J.; Bajnóczi P.; Kozma G.; Csizmás M., Vesztett: Ruttkay P.
PEST MEGYE I/A OSZTÁLY HERCZEG OSZKÁR
CSOPORT
Visegrád – GSBE III. 3:2
Győzött: Lenkei R., Döntetlen: Veréb B.; Fehér M.,
Vesztett: Veres I.; Nagy A.
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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 ICS
HIRDETÉSFELVÉTEL!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

INGATLAN
* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok
kellemes, csendes részén de a központ
közelében eladó egy nagyon hangulatos, sarok
telken
elhelyezkedő,
'43-ban
épült,
összközműves, 65m2-es parasztház, mely
2004-ben részben fel lett újítva. A házban 2
szoba, konyha-étkező, kamra és fürdőszoba wcvel 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: 70/3125965, 20/928-3938
* Gödöllőn Fenyvesben (egyetem mögött)
eladó egy nagyon megkímélt állapotú 140m2es, 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
* Felújított lakás a Palotakerten. 64m2-es, 1+2
félszobás, 2. emeleti, erkélyes, igényesen felújított lakás, liftes házban eladó. Ár: 11,8M 0670/388-8807 www.perfektotthon.hu
* Gödöllőn a központban 44 nm-es, 1 + fél
szobás lakás. Iá: 9,8 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn (Csanakban) 2002-ben épült, 130
nm alapterületű, nappali + 3 szobás színvonalas kialakítású, kétszintes családi ház, 800
nm-es parkosított telekkel. Iá: 41 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

*
SZOCPOLKÉPES
IGÉNYESEN
KIVITELEZETT ikerház Gödöllőn 700 nm-es
telekhányaddal 3 szoba+nappali garázs kandalló igényes burkolatok eladó Iár 32,9 MFT
20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn a Kertváros legkeresettebb részén
teljesen felújított 130 nm lakóterű, nappali + 4
szobás családi ház, 1108 nm-es telekkel. Iá: 42
mFt. Tel: 20/9194-870

* Erzsébet krt.on 2és félszobás gyönyörűen
felújított erkélyes lakás eladó Iár 13,5 MFt 20772-2429

* Gödöllőn az Antalhegyen összközműves, aszfaltozott utcában 486 nm-es (17 m-es utcafronti
szélességű) belterületi, építési telek. Víz,
csatorna a telken. Iá: 9,5 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
* Gödöllőn 594 nm-es belterületi telek, rajta
egy 25 nm-es faházzal. Víz, villany bevezetve,
gáz az utcában. Iá: 10 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn Fenyvesben 2009. aug. átadással
55 nm lakóterű, tetőteres ikerház-fél 300 nm-es
telekrésszel. Nappali-konyha, 3 félszoba, 2
fürdősz. Szoc.pol igénybe vehető. Iá: 15,5 mFt.
20-919-4870
* Aszódon 77 nm alapterületű (2 szoba, konyha-étkező, fürdősz., wc, 2 terasz, garázs) ÚJ
ÉPÍTÉSŰ, földszintes ikerház garázzsal, 440
nm-es saját telekrésszel. Szerkezetkész állapotban 14,5 mFt, kulcsrakész állapotban 19,5
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Veresegyházon 2002-ben épült, 4 lakásos
társasházban 61 nm-es, színvonalas belső
kialakítású, 2 szobás, +étkezős, kifogástalan
állapotban lévő, cirkó fűtéses, 2. emeleti lakás,
garázzsal. Iá: 16 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Gödöllőn Egyetem környékén, aszfaltozott
csendes utcában, újszerű 5+2 nappali szobás,
2 fürdőszobás úszómedencés családi ház gondozott parkosított kerttel eladó Iár 48,9 20772-2428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Szt.István téren I.em-i erkélyes 2 szobás felújított lakás eladó. I.ár 11,9 MFt 20-772-2429
* Családi okok miatt sürgősen eladó Kossuth
L. u-i jó állapotú 2 és félszobás, erkélyes lakás!
Iár 12,5 MFt 20-772-2429
* Eladó 1+2 félszobás családi ház 630 nm-es
ősfás telken Iár 15,4 MFt 20-804-2102

* Sürgősen eladó ár alatt I emeleti 2 szobás
palotakerti lakás egyedi fűtésmérővel
sürgősen eladó Iár 9,8MFT 20-7722429

* Gödöllőn újépítésű 2 szoba nappalis ikerház
garázzsal, 300nm-es telekkel beépíthető
tetőtérrel eladó Iár 21,9MFt 20-8042102

* Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó
állapotú 2 szobás, 57nm-es lakás Iár 11,4 MFt
20-804-2102

* GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK SŰRGŐSEN
ELADÓ Iár 9,5 MFt 20-9447025

* SZADÁN 840 nm-es 20 méter utcafrontú
építési telek eladó Iár 6,3 MFt 20-7722428
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT Gödöllő,
Szada, Veresegyház legnagyobb telekválasztéka! WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn a Szt. János utcában nagyon szép
állapotban lévő, teljesen felújított, 59 m2-es 2
szobás, konvektoros fűtésű, erkélyes lakás. Iá:
12,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* SÜRGŐSEN ELADÓ KERTVÁROSBAN stabil téglaház 540 nm-es telekkel Iár 11,5 MFt
20-7722428

* János u-ban 1 szobás I emeleti lakás eladó
Iár 8,9 MFt 20-8042102

* János utcában 2 szobás , erkélyes nagy
étkezős 58 nm-es lakás eladó Iár 12,8 MFt 208042102

* Minimális önerővel, garantált hitelre!
Veresegyház új építésű részén szocpolképes
lakások eladók! 40m2-95m2-ig, már 9,9 MFttól! 20-5391988 WWW.VERESIHAZ.HU

* Gödöllőn az Antalhegyen, 1996-ban épült,
110 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, 3 szintes
lakóház 594 nm-es telekkel. Iá: 22 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a tavak közelében, 800 m2-es,
örökzöldekkel beültetett telken 60 m2
alapterületű, 2 szobás ikerház-fél. Iá: 18 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn 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 a Királytelepen 100 nm
alapterületű, nappali + 3 szobás családi ház
533 nm-es telekkel. Iá. 24,9 mFt. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn 2 generáció részére is alkalmas,
140 m2 alapterületű, 4 szobás, 2 fürdőszobás,
felújított családi ház 1080 m2-es telekkel. Iá:
30,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* ÚJÉPÍTÉSŰ, SZOCPOLKÉPES garázzsal
összekötött ikerház Gödöllőn eladó.
3szoba+nappali
93
nm-en
csendes
zsákutcában Szerkezet készen 20 MFt
Kulcsrakészen 25 MFt
20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* CSANAKBAN 600 nm-es telken akár két
generációnak is alkalmas ikerház garázzsal
beépíthető tetőtérrel újszerű állapotban eladó
Iár 29,5MFt 20-7722428
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 80 nm-es felújított sorházi lakás saját kertrésszel azonnal
költözhetően eladó Iár 19,6MFt 20-4306474
* NAGYCSALÁDOSOKNAK! SÜRGŐSEN
ELADÓ 85 NM-ES 3 SZOBÁS DUPLA
LOGGIÁS
TÉGLA
KONVEKTOROS
FELÚJÍTOTT TÁGAS LAKÁS GÖDÖLLŐ
KÖZPONTBAN Iár 16,5 MFt 20-772-2429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Családi okok miatt sürgősen eladó Gödöllőn
1650 nm-es építési telek alkalmi áron aszfaltos
csatornázott utcában Iár 11,9 MFt 20-722-2429

* Gödöllőn, Fenyvesben 65m2-es 2+fél
szobás családi ház, 642m2-es telken eladó!
Iár:23.9Mft 20-5391988

* Gödöllő központban 3 szobás I EMELETI
KONVEKTOROS 65 nm-es lakás saját tárolóval, beépített konyhabútorral eladó Iár 13,5
MFt 20-7722429

* Jó vétel Gödöllőn! Központhoz közel
SZOCPOLKÉPES újépítésű 2 szoba+nappalis
ikerház eladó kulcsrakész ár 21,2MFt 207722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Harasztban 3 szobás jó állapotú ház 300 nmes telekkel eladó Iár 20,5MFT 20-8042102

* Gödöllőn központhoz közel 76m2-es, cirkós
lakás, 3szobával, 1.emeleten eladó! Iár:
17.9Mft. 20-5391988

* Szadán kiváló állapotban lévő, minőségi alapanyagokból, minőségi kivitelezéssel készült
családi ház eladó!900m2-es telek, 157m2-es
alapterület.
Iár:49.5Mft.
20-5391988
WWW.VERESIHAZ.HU

* Palotakerten I. emeleti, 64 nm-es, 2 szobás
erkélyes lakás 9,8 mFt ir. áron eladó. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a belvárosban eladó 80 nm
alapterületű, 2 szobás családi ház 320 nm-es
telekkel, melléképülettel. Iá: 16,9 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

-Új ikerházfél Alvég Egyetemhez
közeli részén 213m2 telek 72m2 lakás
20,6MFt.
-Öreghegyi részen 852 nm telken
újépítésű nappali + 3 szobás 136 nm
családi ház 38.5MFt.
-Új lakások épülő 6 lakásos társasházban, tégla, cirkófűtés, erkély/terasz, kertkapcsolat, tárolók,
parkosított kert, szoc.pol. 15,5 MFttól 20,6 MFt-ig
-Alvégben kétgenerációs 189 nm-es
2006-ban felújított 2 nappali + 8
szobás családi ház 46.7MFt.
-Kertvárosban új építésű 104 nm
ikerházfél garázs kert 27.5MFt.
-Belvárosban kiadó üzlethelyiség 55 m2
összközműves 160 ezer Ft/hó+rezsi
-Blahán lakott részen 800 / 1000 nm
panorámás zártkerti telek 5 / 5,5MFt.
-Béri B u 3 szobás lakás garázzsal
kerttel +42m2 beépíthető 19,6 MFt.

* Alvégben 2+2 félszobás teljesen felújított
családi ház 800 nm-es gondozott telken eladó.
Iár 29,8 MFt 20-7722429

* Veresegyházán választható telekre ikerházi
lakások eladók! Ár:20.3Mft-tól! Használt lakás
beszámítás lehetséges! 20-5391988

* Jó vétel! Extra panorámás széles 3000 nm-es
gödöllöi telek sürgősen eladó Iár 20,9 MFt 209447025
* SÜRGŐS! Gödöllőn 67nm-es, 3szobás lakás
cirkó fűtéssel eladó! 20-539-1988
* MOST MÉG Szocpolképes társasházi lakások Veresegyházán eladók, lakásbeszámítással! 20-539-1988
* Gödöllőn panorámás 771nm-es építési telek,
építési engedéllyel eladó! 20-539-1988
* Sürgősen eladó lakások, családi házak nagy
választékban irodánkban! Veresegyház Mol-kút
20-539-1988
* FENYVESBEN, középen 1000 m2-es telek
eladó. MALOMDŰLŐBEN 3 hektár jó
minőségű szántó eladó, csere is érdekel. Árak
megegyezés szerint. Tel: (28) 430-853
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* ELADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK
GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN VÁSÁRLÓINK
RÉSZÉRE. GÖDÖLLŐ KÖZPONTI LAKÁSOK
ÉRTÉKESÍTÉSE 3%-OS JUTALÉKKAL NYOLC
ÉVES HELYI ÉRTÉKESÍTÉSI TAPASZTALATTAL. Pontosabb tájékoztatásért hívjon: 0628513-210 vagy 0630-919-5960 , vagy személyesen
a
POSTÁVAL
SZEMBEN
–
INGATLANVADÁSZ KFT.

* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű lakások eladók. Tel: (30)
946-7702

* ELADÓ RÉGI Bontható parasztház Gödöllő
Központ, Ádám utcában: a telekre 2 lakásos ház
építhető. Irányár: 11.000.000 Ft –
ALKUKÉPES! Sorszám: 3523. Telefon: 0630919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A
POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu

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

* ÉPÍTÜNK ÖNNEK! ÉVTIZEDES TAPASZTALATTAL, helyi valódi referenciákkal vállaljuk
házának megépítését akár kulcsrakész
állapotig. – Nincs telke? Bízza ránk: pl.
Központban kb. 400 m2-es telekre 80 m2
hasznos lakóterületű házat 25 millióért most
megkaphat! Érdeklődjön az Ingatlanvadász
irodában. Időben hívjon és még 2009-ben
átveheti: 06 (28) 513-210 www.epitok.hu A
POSTÁVAL SZEMBEN!

MIDE HÉTE

* ELADÓ Lakás Gödöllőn, János utcában 52
m2-es, 2 Szobás, egyedi fűtéses, erkélyes
téglalakás, saját tárolóval, beépített konyhabútorral eladó. IRÁNYÁR: Ajánlatot vár. HÍVJON:
0630-919-5960.
Sorszám:
3516.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN! www.ingatlanvadasz.hu
* ÚJ LAKÁS GÖDÖLLŐN ELADÓ!
KÖZPONTBAN, cirkófűtéses, 58 m2-es,
Nappali + 2 Hálószobás, magasföldszinti
téglalakás eladó. Szocpolképes. IRÁNYÁR:
17.500.000 Ft. HÍVJON: 0630-919-5960.
Sorszám: 3359. INGATLANVADÁSZ KFT. - A
POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu
* ELADÓ HÁZRÉSZ Gödöllő, Központ: 57
m2-es, 2 Szobás bővíthető házrész, rendezett
feltételekkel, saját kertrésszel eladó.
IRÁNYÁR: Ajánlatot vár. Sorszám: 0824.
HÍVJON: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ
KFT.
–
A
POSTÁVAL
SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu
* ELADÓ GÖDÖLLŐI HÁZRÉSZ, Központ: 55
m2-es, 1 Szobás bővíthető házrész, rendezett
feltételekkel, saját kertrésszel eladó. IRÁNYÁR:
11.000.000 Ft. Sorszám: 3515. HÍVJON: 0630919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. – A
POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu
* ELADÓ Lakás Gödöllőn, János utcában 30
m2-es, 1 Szobás, első emeleti, egyedi fűtéses
téglalakás eladó. IRÁNYÁR: Ajánlatot vár.
HÍVJON: 0630-919-5960. Sorszám: 3502.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN! www.ingatlanvadasz.hu
* Gödöllő közelében (13 km) Valkón bekerített
vízszintes ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ kedvezményes áron. 1295 m2. Van: víz, gáz, villany
és telefon. Érdeklődni telefonon: (06-28) 484310 este 18 ó. után.
* 1500 m2 ipari – kereskedelmi terület
ELADÓ - KIADÓ az Isaszegi úton. Tel: (30)
528-7777
* Gödöllőn, a blahai részen Kecskés dűlőben,
Tölgyfa utca folytatásában 2200 m2 zártkerti
telek eladó. Pince, villany, víz van. Érd: (28)
410-354
* Gödöllő külterületén, a Repülőtérnél
850 nm-es telek 650 ezer Ft-ért eladó.
Tel.: 30/375-4849.

* Gödöllő legszebb panorámás utcájában 3
szobás ház sürgősen eladó. Érd: (30) 944-6522
* Isaszeg Panorámás öreghegyén 80 %-ban
kész 1800 nm-en ház sürgősen eladó. Érd:
(30) 252-4112

* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az
Ambrus közben csendes, nyugodt környéken
55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. Iár: 14 M.
Tel.: (30) 562-3475
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es
tornácos parasztház melléképülettel, kis
pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz,
csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt
környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.:
(20) 3135-816, (30) 562-3475
* Gödöllő központjában már nagyon várja az
ön lakása. Ne késlekedjen, hívjon az alábbi számon! 06 (30) 380-4426
* Gödöllőn a János utcában tégla, konvektoros, csendes 1,5 szobás, második emeleti
lakás eladó. Iár: 10,9 M Ft. Érd: (30) 9503-957
* ELADNÁM, vagy ELCSERÉLNÉM Palotakerti,
4. emeleti, 62 m2-es, egyedi fűtésmérős, vízórás
lakásomat értékegyeztetéssel gödöllői vagy
környéki családi házra. (30) 686-5093
* Gödöllő központjában földszinti 2 szobás
erkélyes lakás eladó. Iár: 12.000.000 Ft Tel:
(20) 367-3467
* Gödöllőn a Szilágyi E.u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2 lakással sürgősen
eladó.
1.lakás:75
nm
összkomfort,
2.lakás:150nm összkomfort, saját terasszal,
külön közművel, 2 utcára nyíló bejárattal.
Összeköltözőknek, üzletnek, irodának ideális.
Iár: 26,5MFT. (30) 392-3635
* Nagycsaládosok, Befektetők Figyelem!
ASZÓDON, Szt. Imre utcában 128 m2-es társasházi lakás zöld övezetben 500 m2-es saját
tulajdonú udvarral ÁRON ALUL SÜRGŐSEN
ELADÓ. Iár: 13,5 millió. VALAMINT A
LAKÓTELEPEN 3 em. 60 m2-es erkélyes
lakás +garázs a garázssoron. Iár: 10,5 millió Ft.
Hívjon, megegyezünk! Tel: (20) 3532-516
* Eladó 36 m2-es téglalakás Gödöllőn a Szt.
János utcában. Teljes körűen felújított (víz, vill.,
gáz, műa. redőnyös nyílászárók, sarokkád,
klíma, beépített konyha), konvektoros, erkélyes
Tel: (70) 360-4386
* CSÚCSPANORÁMÁS, KÉT LAKÁSSÁ
ALAKÍTHATÓ 220 nm-es, gödöllői családi ház
200 nöl saroktelken, frekventált környéken,
központtól 5 percre SÜRGŐSEN eladó. Iár:
28 M Ft. Tel: (30) 445-6159
* Gödöllőn, Szent János utcában 2 szobás,
összkomfortos lakás eladó. Ár: 13,5 millió Ft.
Érd: (70) 217-3458
* János utcában 2 szobás, erkélyes 54 nm –es
4. em. lakás eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Tel:
(20) 974-7453
* Gödöllőn kertes családi ház 537 m2 telekkel
eladó szeptemberi költözéssel. Kisebb gödöllői lakást beszámítunk. Ára: 22,5 millió Ft. Érd:
(30) 202-8559

* HÉVÍZGYÖRK KÖZPONTI részén vállalkozásra is alkalmas saroktelek (1158 nm)
épülettel eladó! Érd: (20) 312-2552

* Gödöllőn, Semmelweis utcában, Erzsébet
parkhoz közel 4lakásos társasházban
téglaépítésű, 1,5 szobás, 55 m2-es, konvektoros,
külön vízórás, udvarrésszel (garázs kialakítható)
1.em. lakás eladó. Ár: 12,8mFt. (30) 411-0018

* Nyugdíjazás miatt ÉLELMISZER BOLT
SÜRGŐSEN ELADÓ árukészlettel, berendezéssel vagy anélkül. Főútvonal mellett, forgalmas helyen. Tel: (20) 9716-172

* Gödöllő központjában 44 m2-es, 1,5 szobás
+tárolós távfűtéses külön vízórás, csendes
lakás 2 liftes házban eladó. Iár: 9,8 M Ft. Tel:
(30) 975-9604

* Gödöllő belvárosában söröző + étterem
ELADÓ vagy KIADÓ. Iár: 35m Ft. Érd: (30)
9499-234

* Gödöllőn a Harasztban eladó egy 3 és fél
szobás hőszigetelt családi ház dupla garázzsal. Irányár: 35 millió Ft. Érd: (20) 533-0796

* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek családi okok miatt
eladó. Tel: (30) 946-7702

* Gödöllőn eladó családi ház 2 szoba
összkomfort 700 nm-es telekkel 15,5 millióért.
Építési telek a Zengő utcában kb. 600 nm
eladó. Iár: 13,8 millió. Tel: (70) 948-2271

* 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) 946-7702

* Palotakerten 2. em. teljesen felújított 2
szobás, erkélyes, redőnyös, nagy fürdőszobás,
beépített konyhabútoros szerethető lakás
sürgősen, magánszemélytől eladó. Iár: 13,4m
Ft Tel: (30) 864-1179
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* Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában 1,5 szobás
44 nm-es konvektoros 3. emeleti jó állapotú
lakás. Iár: 11 M Ft. Érd: (28) 420-670
* Királytelepen 620 nm összközműves telken
75 nm-es felújítandó téglaház eladó. Iár: 14,7
millió. Tel: (20) 516-2977, (28) 415-319
* Gödöllőtől 30km-re 1438 nöl telken felújított
parasztház 2 szobával, 1fürdőszobával,
gázfűtéssel és termő gyümölcsössel eladó. Iár:
5m Ft. Érd: (20) 924-8203, (20) 961-5740
* 1478nöl telken 4szobás családi ház 2fürdőszobával, ebédlővel, termő gyümölcsössel
+56nm ipari tevékenységre alkalmas helyiségekkel, 40nm garázzsal eladó. Iár: 16m Ft
Érd: (20) 924-8203, (20) 961-5740
* Eladó Gödöllőn, Királytelepen 8lakásos társasház 2.em. 65nm-es 1+2 félszobás felújított
összkomfortos, panorámás lakás iá: 16,8m Ft,
valamint az ingatlanhoz tartozó garázs 1,5 millióért. Tel: (20) 3494-316
* 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
* Befejezés előtt álló két lakásos társasházi lakások eladók saját telekrésszel, külön épületekben
3 szoba nappali konyha, két vizesblokk, terasz,
tároló. Iár: 18 millió. Tel: (70) 339-7895
* SZADÁN 2005-ben épült 110 m2 +beépíthető
tetőtér hangulatos családi ház 1520m2 telekkel
34,9MFt eladó. 3+félszoba, 2fürdő. Extrák, infó,
képek:www.ingatlanok.hu (20) 399-8105
* KARTALON a központhoz közel 552 m2-es
telken 90 m2-es, 3 szoba-konyhás, (+nagy
kamra) hosszú komfort nélküli parasztház
eladó. Tel: (20) 213-7054
* Eladó Budapesttől 40 km-re Aszódon, két
családnak kialakított ház zöld környezetben. 5
szoba, két konyha, étkezővel, fürdőszoba
zuhanyozó. A házhoz nagy udvar, kert és dupla
garázs tartozik. A közlekedés Budapestre jó, a
ház üzlethelyiségnek is kiváló. Ár: 30 millió Ft.
06-20-383-3099, 20-941-3704
* Gödöllő, Fenyvesi nagyúton gyönyörű,
ősfás, de kissé elhanyagolt 1310 m2-es
összközműves telken 54 m2-es, felújítandó
családi ház, 70 m2-es gázfűtéses melléképülettel eladó. Tehermentes, egyetlen
tulajdonosa van. Érdeklődni esténként: 0620-220-4094
* Isaszegen kis családi ház eladó 560 nm telken
szép, csendes környezetben. Tel: (28) 632-815
* Tóalmáson gyógyfürdő környezetében két
szoba összkomfortos téglából épült családi
házunkat (15.000/havi rezsi) kis családi házra
cserélnénk betegség miatt. Tel: (20) 621-5111
* TURÁN szép családi ház, 3 szoba összkomfort főútvonalon, buszmegálló mellett eladó.
Bruttó alapterület 200 nm. Ár: 15,9 millió. Érd:
(20) 568-1520

Gödöllői Szolgálat
* Veresegyház Laposok területén kiváló vasút,
busz közlekedéssel eladó 61nm-es felújított, 2
szobás, téglaépítésű családi ház 481nm-es
kerttel, benne 12nm-es szigetelt, alápincézett,
villannyal, vízzel rendelkező melléképület is. Iár:
14,5m Ft. Tel: (30) 491-5020
* Gödöllőn, Palotakerten 62 nm-es 2 szobás
nagy erkélyes kastélykertre néző lakás eladó.
Iár: 10,8m Ft. Tel: (30) 293-1728

ALBÉRLET
* Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es összkomfortos, különálló családi ház április 15-től. Tel.:
20/986 4946.
* Gödöllő központjában 1 szobás lakás
kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* 2009. május1-től, hosszú távra kiadó
Gödöllőn a Szent János utcában egy 64 nmes, 2 szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses,
összkomfortos lakás, alacsony rezsivel,
60.000 Ft/hó + rezsiért. Garázs beállási
lehetőség megoldható. Érd.: 20/951-4746
* Gödöllőn a Kertvárosban KIADÓ 140 nmes, új építésű, nappali + 3 szobás, színvonalas külső és belső kialakítású kétszintes
ikerház-fél garázzsal (+ mosókonyha,
gardrób, konyhai gépesítés, klíma, Internet),
parkosított telekkel, díszkerttel. Érd:
28/411-086
* Gödöllőn egyedi fűtésű lakások KIADÓK.
2. emeleti 47 nm-es, 1+fél szobás felújított
és bútorozott 50 eFt+rezsi/hó; ill. júl. 1-től
3. emeleti 57 nm-es, 2 szobás, erkélyes,
felújított 55 eFt+rezsi/hó. Tel: 28/411-086

* Kiadó hosszútávra Gödöllő központjában
(Szabadka utcában) 1,5 szobás lakás.
Konvektoros, egyedi vízórás, részben
bútorozott. 55.000 Ft (+rezsi +2 havi kaució). Azonnal költözhető. Érd: (20) 3312-174
* Incsői lakóparkban kellemes, családias
környezetben 59 m2-es 2 és félszobás
bútorozott földszinti lakás terasszal és
garázzsal 65 000 Ft+ rezsiért kiadó. Érd:
(30) 488-8780
* Aszód központjában, új építésű társasházban 74 m2-es lakás berendezetten
kiadó. Alacsony rezsi, egyedi víz, gáz és vill.
óra. 2 havi kaució szükséges. Tel: (30)
9142-536
* Különálló 1 szobás, konyhás, zuhanyzós,
bútorozott albérlet kiadó. Reális áron +rezsi
+1 havi kaució. Tel: 06 (30) 609-8707

* Tűztoronyházban 1,5 szobás lakás alacsony rezsivel, hosszú távra kiadó. Tel: (20)
336-4068

*
Eladó
Veresegyházon
gyönyörű
környezetben, tóhoz közeli 350 nm telken 90
nm-es új családi ház. 80% készültségű, szocpol
igényelhető. Ár: 23m Ft. Tel: (30) 587-4928

* Gödöllőn az Ivánka utcában 1 szoba –
konyha, zuhanyzós fürdő kiadó: 60 ezer Ft +
villany. Tel: (28) 419-456

* Gödöllőn, Palotakerten csendes, parkra
néző nagy erkélyes, igényesen felújított 2+1
félszobás 8. em. panorámás lakás eladó. Iár:
11,7m Ft. Tel: (30) 491-5020

* Erzsébet körúton 2 szobás 3. em. 55
nm-es bútorozatlan, parkettás, (távfűtés,
vízóra, kábeltévé) lakás kiadó. 55.000 Ft
+rezsi + 2 havi kaució. Érd: (30) 2100125, (70) 454-5984
* Kiadó Kör utcában azonnal beköltözhető,
konvektoros, másfélszobás, részben bútorozott
lakás! Bérleti díj +rezsi! Kaució szükséges! Tel:
(30) 346-5408
* Gödöllő központjában 2 szobás, 3. em.
távfűtéses, bútorozatlan lakás hosszabb távra
kiadó. 50 e Ft/hó, rezsi, 2 havi kaució. Érd:
30/9079-322
* Kiadó Gödöllőn 61 nm-es felújított,
bútorozatlan lakás igényes bérlőnek. Azonnal
költözhető. 70.000 Ft/hó + 1 havi kaució szükséges. Érd: (30) 896-1291
* Kertes házban vonathoz, buszhoz közel egy
szoba-konyha, fürdőszoba (víz, villanyórával,
gáz közös) május 15-től egy személy részére
30.000 Ft-ért (+1 havi kaució) kiadó. Tel: (28)
418-005, (30) 277-8113, (30) 502-4148
* Albérlet kiadó az Ambrus Zoltán közben. Tel:
(20) 222-7747

* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás,
egyedi fűtésű, 69 nm-es lakás (bútorozottan is)
kiadó. Tel.: (20) 479-4650

* Panelből elvágyó családoknak négy szobás
ház Héhalomban eladó. Kert, alternatív fűtés, kút,
pince, garázs. Iár: 7,8 M Ft. Tel: (20) 462-5503

* SÜRGŐS ÁR ALATT! Palotakerten 43nm-es
1szobás (térelválasztóval leválasztott háló)
igényesen felújított, tágas-világos lakás
beépített konyhával, saját tárolóval eladó. Iár:
8,9m Ft. Tel: (30) 491-5020

* Gödöllő központjában, Ambrus Z. közben
1,5 szobás lakás bútorozatlanul vagy bútorozottan kiadó. 50e Ft/ hó, rezsi, kaució szükséges. Érd: (20) 495-6994

* BÚTOROZOTT ALBÉRLET KIADÓ. Érd:
(20) 226-3007, (28) 416-449

* 2 szobás, 3. em. gázkonvektoros, erkélyes, bútorozott lakás hosszabb távra
kiadó. Bérleti díj + rezsi + kaució. Tel: 06
(30) 609-8707

* Eladó Gödöllő központjában a János utca
környékén egy 43 nm-es 1,5 szobás konvektoros 1.em. lakás, amihez saját tároló is tartozik. Iár: 10,5m Ft. Tel: (30) 491-5020

* Remsey körúton 2 szobás lakás 55 ezer Ft +
rezsiért kiadó. Uitt garázs 17 ezer Ft/hó kiadó.
Este: (30) 900-6421

* Városközpontban külön bejáratú szoba
fürdőszoba használattal kiadó. Tel.: (70) 7019510.

* Eladó lakás Gödöllő központjában, Remsey
körúton: 3.em. 79m2, 2+2félszoba, étkező,
vízóra, erkély, 2WC, távfűtés: 17,7M Ft.
Pinceparkoló: 1,7M Ft. Tel: (30) 3437-934

* Tulajdonostól központban eladó 2 szobás,
összkomfortos, konvektoros, napfényes,
alacsony rezsijű, szép környezetben álló
téglaépítésű. 3. em. csendes lakás. Tel: (20)
331-1373

* Gödöllő, Szent János utcában bútorozatlan,
alacsony rezsijű 1,5 szobás, 44 nm-es, 3. em.
lakás hosszútávra kiadó. Érd: (20) 998 2427

* Gödöllőn központhoz közel KIADÓ 50 m2es, felújított, 2 szobás erkélyes lakás 50
eFt+rezsi/hó. T:28-411-086

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

* János utcában 2 szobás, konvektoros,
bútorozatlan lakás hosszútávra kiadó!
Alacsony rezsi! 50.000 Ft/hó + rezsi. 2 havi
kaució szükséges. Tel: (70) 517-1370

* Gödöllőn önálló 4 szobás, 2fürdőszobás
családi ház, szép gondozott kerttel kiadó.
100.000 Ft/hó + rezsi. (+1 havi kaució) Tel:
(20) 573-2256
* NAGYFENYVESBEN kis családi ház (45 nm)
kiadó. Bérlet +rezsi +60e Ft kaució. Érd: (28)
610-071, (20) 521-6706 (este)
* Gödöllőn, férfi részére bútorozott szoba,
konyha, zuhanyzó reális áron kiadó. Kaució
nincs. Érd: (20) 221-6172
* 1 + 2 félszobás Szőlő utcai lakás kiadó
50.000 Ft + rezsi + 2 havi kaucióért. Érd: (70)
549-2276
* Szadán új építésű kétlakásos házban külön
álló albérlet kiadó: háló+nappali, konyha, fürdő
külön bejárattal, kábeltévével, kocsibeállóval
50 E Ft +rezsi. Tel: (70) 364-7992
* Gödöllő központjában (Kossuth L. u.) 2
szobás (54 nm-es) bútorozott lakás
ELADÓ vagy hosszabb távra KIADÓ. Tel:
(70) 584-5150
* Gödöllőn, a Szabadság téren első emeleti 2
szobás lakás kiadó. Tel: (30) 437-0463
* Társbérlő(ke)t keresünk Gödöllő központjában! 2 és félszoba, melyből 1 szoba foglalt,
konyha, fürdő, WC közös. Kikötések: 1havi
kaució, fizetőképesség, legyen igényes, max.
30 évesig. 30 ezer +rezsi. Tel: (20) 402-5631

KIADÓ

* Gödöllőn a Paál László közben bútorozott,
kábeltévés, +Internet, 2 szobás 60 nm-es
lakás kiadó. Azonnal beköltözhető. Tel: (20)
526-7289
* CSALÁDI HÁZBAN 2 EGYMÁSBA NYÍLÓ
SZOBA KIADÓ. Tel: (30) 555-6794
* Gödöllőn Bethlen G. utcai házban 2
szobás egyedi fűtésű lakás jó parkolással,
azonnali költözéssel kiadó. 50.000 Ft +
rezsi. Tel: (20) 341-9633
* Gödöllő városközpontban, Remsey
körúton 1,5 szobás 46 m2-es, bútorozott,
vízórás földszinti lakás elkerített terasszal
kiadó! 50e. Ft/hó +rezsi + 2 havi kaució.
Érd. (20) 9319-521
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* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs
kiadó más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.
* REKLÁMTÁBLA KIADÓ (5m×2,5m) az
Isaszegi úton Gödöllő irányában. Tel: (30) 5287777
* Gödöllő közp. Kazinczy körúton 3. em, 2
szoba összkomfortos, konvektoros, erkélyes,
egyedi vízórás lakás részben bútorozva kiadó.
2 havi kaució. (20) 578-6848

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*GALGAGYÖRKÖN 134 nm-es, nappali
+3 szobás, garázsos, felújított, két generációnak is alkalmas családi ház 2009
nm-es telken (gyümölcsfák, fúrt kút,
patak, erdő) eladó. Iá: 25 m Ft.
*MOGYORÓDON, 540 nm-es nyeles
telken110 nm-es, nappali+ 3 szobás, 2004ben épült családi ház eladó. Iár: 23,9 mFt.
*VERESEGYHÁZON, a Széchenyi-dombon, 1040 nm-es telken, 280 nm –es,
földszintes, új építésű (burkolatok
választhatók) családi ház minőségi
kivitelben eladó. Irányár: 62 mFt.
*VERESEGYHÁZON, a Termálfaluban,
1550 nm-es telken, 260 nm –es, kétszintes,
új építésű (burkolatok választhatók) családi
ház minőségi kivitelben eladó. Iár: 60 mFt.
*VERESEGYHÁZON, 830-nm-es, panorámás saroktelken, nappali + 4 szobás
családi ház 60 nm-es üzlethelyiséggel
eladó. Irányár: 32 mFt.

*VERESEGYHÁZON, a Széchenyi-dombon, 840 nm-es telken, 2003-ban épült,
200 nm-es, nappali+ 3 szobás, amerikai
konyhás, igényes családi ház (dupla
garázs, mosókonyha, műhely, pince)
eladó. Irányár: 48,6 mFt.
*VERESEGYHÁZON 2001-ben épült,
igényes, 400 nm-es, családi ház
(úszómedence,
kétállásos
garázs,
mosókonyha) 1397 nm-es, panorámás
telken eladó. Iá: 89 mFt
*SZADÁN 120 nm-es, nappali + 3
szobás, dupla garázsos családi ház 1024
nm-es
telken
eladó.
Azonnal
beköltözhető. Irányár: 22 mFt.
*SZADÁN, 817 nm-es, panorámás építési
telken családi házzá minősített 39 nm-es,
(1 szoba+ 2 hálófülke) nyaraló, nagy
terasszal, garázzsal eladó. Iá: 17,5 mFt.
*HÉVÍZGYÖRKÖN, 659 nm-es telken,
230 nm-es, 4 szobás, szépen felújított
családi ház melléképületekkel eladó.
Irányár: 23 mFt.
*HÉVÍZGYÖRKÖN, 1230 nm-es telken, 140
nm-es, nappali+ 3 szobás, 3 szintes, garázsos, felújított családi ház eladó. Iár: 28 mFt.
*DOMONYVÖLGYBEN, tóparton, lovaspark mellett, csendes környezetben nappali + 2 szobás, 3 szintes, garázsos,
hangulatos lakóház 792 nm-es parkosított telken eladó. Iá: 29 mFt.
*DOMONYBAN, 2000 nm-es parkosított
telken 180 nm lakóterületű, nappali+4
szobás, 3 garázsos, luxus kivitelű családi
ház (fűthető medence, 55 nm fedett
terasz,) eladó. Iá.: 45 mFt
*ISASZEGEN 215 nm-es, nappali + 5
szobás családi ház (pince, garázs, téli
kert, mosókonyha) eladó. Iár: 26,5 mFt
*ISASZEGEN 110 nm-es, nappali+ 4
szobás, ikerházi lakás, garázzsal 400 nmes telekkel sürgősen eladó vagy gödöllői
lakásra cserélhető. Irányár: 16,5 mFt.
*KARTALON, aszfaltos utcában, 1296
nm-es telken háromszintes, 300 nm-es, 3
lakásos családi ház (fúrt kút, garázs)
eladó. Iá: 41 mFt.
*KARTALON, 1281 nm-es telken kétszintes, 150 nm-es, 5 szobás, vállalkozásra
alkalmas családi ház eladó vagy kisebb
gödöllői házra cserélhető. Iá: 22,3 mFt.
*SZILASLIGET csendes részén, 740 nmes telken, 1980-ban épült, 82 nm-es, kétszobás családi ház eladó. Iár: 20,5 mFt.
*ZSÁMBOKON, 1080 nm-es telken 4
szobás családi ház eladó, csereként
Gödöllőn családi ház, lakás, telek
beszámítható. Irányár: 10 mFt.
*VÁCSZENTLÁSZLÓN, 1277 nm-es,
megosztható telken, aszfaltos utcában
100 nm-es, 3 szobás (garázs, nyári konyha) lakóház eladó. Irányár: 16,5 mFt.
*VALKÓN 240 nm-es, nappali+ 5 szobás,
háromszintes, felújítandó családi ház 500
nm-es telken eladó. Iár: 10,5 mFt.
*IKLADON, 720 nm-es telken 216 nm-es,
4 szobás, kétszintes családi ház (2 fürdő,
két garázs) eladó. Irányár: 19 mFt.
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Az ásványvízfogalom változása
Közelmúltban érdekes és hiánypótló cikk jelent meg az erdélyi ásványvizek radioaktivitásáról 1. Ez utóbbi kérdéssel a hazai
ivóvizek és ásványvizek esetében is jó lenne foglalkozni, de most nem ezt, hanem az ásványvíz-fogalomnak az utóbbi években
bekövetkezett változását kívánom ismertetni.
Az említett tanulmány az ásványvíz fogalmat
a hagyományos értelmezés alapján tárgyalja,
de Magyarországon ez – az ivásra és palackozásra kerülő vizek esetében – az Európai
Unió szabályozásának megfelelően nagyon
lényegesen megváltozott. Próbáljuk meg ezt
közelebbről is megnézni2 már csak azért is,
mert a palackos vizek fogyasztása az utóbbi
években jelentősen növekedett, és ez így a
vezetéki víz ivásra való felhasználása szempontjából is jelentős tényezővé vált.
 A hagyományos fogalom
Közép-Európában – a több, mint 120 éve
elfogadott neuheimi konvenció szerint – az
ásványi anyagban gazdag, tiszta, természetes vizeket neveztük ásványvíznek. A
metrikus rendszer bevezetése után a
„gazdag” jelző mellé a kerek 1000 mg/l-es
koncentrációt tették meg határnak, vagyis az
ennél több ásványi anyagot tartalmazó
vizeket tekintették ásványvíznek. Később,
hogy a kis mennyiségben is hatékony (biológiailag aktív) anyagok hatását is figyelembe
lehessen venni, megengedték, hogy az olyan
vizet is ásványvíznek lehessen nevezni, amelynek összes só tartalma nem nagy, de az
aktív anyagokból (ilyen lehet a szúfid-kén, a
jód, bróm, fluor, kovasav) tartalmaz annyit,
amennyi a biológiai hatás kifejtéséhez szükséges. Ezekre az anyagokra külön-külön
adták meg az ásványvízzé minősítéshez
szükségen minimális koncentrációt.
Ez a minősítési elv Magyarországon az 1980as évekig érvényben volt, és a külsődlegesen
(fürdésre) használandó vizekre mind a mai
napig érvényes.


A mediterrán ásványvíz-fogalom

A
mediterrán
országokban
(és
Franciaországban) az ásványvízfogalom
sokkal lazább. Csak az a követelmény, hogy
a víz tiszta, természetes, vagyis az ember
okozta szennyezéstől mentes legyen. Ennek
valószínűleg az is oka, hogy ezekben az
országokban kevés a nagy ásványianyag-tartalmú víz. A melegebb éghajlat miatt eleve
nagyobb a fejenkénti víz-igény, ezért itt
kisebb koncentráció esetén is bevihető a
szükséges ásványi só mennyiség, így ez is
szerepet játszhatott abban, hogy az ivásra
szolgáló ásványvizek fogalmát másképp
határozták meg, vagyis nem követelmény,
hogy a víz ásványi anyagokban gazdag
legyen.
Az Európai Unió az ivásra szolgáló (palackozva forgalomba hozott) ásványvizekre ezt, a
mediterrán
országokban
szokásos
meghatározást fogadta el, és Magyarország
2004-ben teljes mértékben átvette ezt a
meghatározást. (A vonatkozó jogszabály3
még arról is ír, hogy az ásványvíz legyen
előnyös fiziológiai hatású, de hogy ezen
konkréten mi értendő, arról nem szól.)


adott víz, és persze attól is, hogy az illető
fogyasztónak (egészségi állapotától is függően) mire van igénye.
Gyógyvíznek4 minősül az az ásványvíz, amelynek gyógyhatása van, és ezt meghatározott
jogi eljárással elismerték. Előfordul, hogy
egy
jelentős
ásványianyag-tartalmú
ásványvíz és egy gyógyvíz között csak az a
különbség, hogy az egyiknek a gyógyhatását
igazolták és elismerték, a másikét (amelyik
ugyanolyan összetételű lehet) nem. A
szervezet persze ilyenkor ugyanúgy reagál,
hiszen a biológiai hatás nem függ a jogi elismertségtől.
A gyógyvizeknél – ahogy a gyógyszereknél
és a gyógyhatású egyéb anyagoknál is – elfogadott, hogy van, akinél egy adott termék
fogyasztása ajánlható, és van, akinél nem.
Ezt a gyógyvizeknél a palackokra az engedélyező hatóság (nagyon helyesen) rá is íratja.
Egy jelentős sótartalmú ásványvízre ugyanez
lenne érvényes, vagyis itt is megadható a
fogyasztásra vonatkozó javallat és ellenjavallat, de ezt nem szokás ráírni a palackra,
mert a forgalmazók véleménye szerint ez
piaci szempontból hátrányos. A fogyasztó
tájékoztatása így elmarad. Egy adott
ásványvíz fogyasztásának egy adott személyre előnyös, közömbös vagy éppen
hátrányos hatásáról csak a „kipróbálás”, vagy
legfeljebb hasonló egészségi állapotú
ismerősöktől kapott tájékoztatás alapján lehet
információt szerezni és ennek alapján dönteni, és aztán ez a döntés vagy jónak
bizonyul, vagy nem. Ez a helyzet szakmai
szempontból nagyon kedvezőtlen, és jó lenne
rajta változtatni.
Néhány évtizede próbálkoztunk azzal, hogy
szakszerű tájékoztatást írassunk rá egyes
ásványvizek palackjaira. Például egy nagy
fluorid-tartalmú fővárosi ásványvíznél ezt
javasoltuk: „Fluortartalma miatt a fogszuvasodás megelőzésére fogyasztása – napi 1
literig – ajánlható. Nagy vízigény (pl.
melegüzemi munka) esetén kérje ki orvosa
tanácsát. Mellette ne szedjen fluor tablettát.”
A palackra csak az első mondat került rá, az
is csak a mennyiségi korlát nélkül. A másik
példa egy alföldi, szénsavas dúsítás nélkül
palackozott nátrium-hidrogén-karbonátos
ásványvíz volt. A tájékoztató szöveg:
„Gyomorsav-túltengésben szenvedők részére
fogyasztása ajánlott. Savhiányban szenvedők
ne fogyasszák.”
Ez akkor rákerült a palackra, de később
elhagyták, mert úgy ítélték, hogy a konkurenciával szemben hátrányba kerültek az egzakt tájékoztatás miatt.
A sort lehetne folytatni. Például a nagy kalcium-tartalmú ásványvizek fogyasztása fokozott kalcium-igény (terhesség, szoptatás,
időskori csontritkulás) esetén ajánlható, a
kalciumos kőképződésre hajlamos személyeknél viszont ellenjavallt. A nagyobb
szulfát-tartalmú víz ajánlható annak, aki
hajlamos a székrekedésre, de fordított esetben nem kívánatos.

Az egészségi hatás értékelése

A hagyományos ásványvízfogalomból az
adódott, hogy aki ásványi anyagban gazdag
vizet akart fogyasztani, az elvileg megkereshette
az
igényeinek
megfelelő
ásványvizet. Igaz, hogy ehhez akkor sem
sokan értettek, nem nagyon volt, aki szakszerű tanácsot tudott volna adni, hiszen az
orvosok nagyobb részének nem sok fogalma
van arról, hogy mikor milyen vizet célszerű
fogyasztani.
Az ivóvizeknél lényegesen több ásványi
anyagot tartalmazó vizekre igaz az, hogy
van, akinek hasznos a többlet-bevitel, de
olyanok is vannak, akiknél ez káros lehet.
Ez függ attól, milyen anyagban gazdag az


Az új szabályozásból származó
nehézségek
Az új szabályozás szerint minden jó
minőségű ivóvíz – belső fogyasztás (ivás)
szempontjából – ásványvízzé minősíthető, ha
nem szorul (a szabályozásban megengedettet
meghaladó) kezelésre, nem keveredik más
kút vizével, és a kútnál (a kút közelében)
palackozzák, vagyis nem szükséges, hogy a
víz ásványi anyagokban vagy biológiailag
aktív anyagokban gazdag legyen. Eszerint a
vízmű-kutak nagyobb részének a vizét is
ásványvízzé lehetne minősíteni, ha a kútnál
palackozni akarnák, vagyis az ivóvíz és az
ásványvíz közötti különbség ilyen értelem-

ben eltűnt. Ez bizonyos értelemben az
ásványvízfogalom degradálását jelenti.
Megmaradt viszont a lehetőség a nagy
ásványianyag-tartalmú vizek palackozására
is. Attól, hogy egy vizet ásványvízként forgalmaznak, nem lehet tudni, hogy az a víz
korlátlan fogyasztásra is ajánlható-e, vagyis
az ivóvíz minőségi előírásoknak teljes
mértékben megfelelő vízről van-e szó, vagy
olyan, ásványi anyagban gazdag vízről,
amely bizonyos célra jobb az egyszerű
ivóvíznél, de nem mindig és nem mindenkinek ajánlható a fogyasztása.
Ma divattá vált a palackos vizek fogyasztása.
Az, hogy a mesterséges üdítőitalok helyett a
természetes ásványvizek fogyasztását
ajánlják, helyeselhető. Az viszont már kevésbé, hogy a vezetéki vizeknél helyenként tényleg fennálló minőségi problémákat
általánosítják, és ezzel késztetik a
fogyasztókat arra, hogy palackozott vizeket
igyanak. Az ilyen „felvilágosító” anyagokban olyan információk terjesztése is megtalálható, amelyek jelentős része szakmailag
nem állja meg a helyét. Például széles körben
terjesztett vélemény, hogy a vízvezetéki víz
veszélyes szerves mikroszennyezőket:
klórozási melléktermékeket, hormonhatású
anyagokat, stb. tartalmaz, amelyek között sok
rákkeltő vegyület is van. A Nyugaton nem
alaptalan híresztelés átvétele azonban sokban
sántít. Például Magyarországon a klórozási
melléktermékek ivóvízben megengedhető
koncentrációja szigorúbb, mint az Európai
Unióban, mivel e téren már a szabályozás
átvételekor is jobban álltunk, és nem akartunk visszalépni. Az említett egyéb, potenciálisan veszélyes szerves vegyületek a felszíni vizekből juthatnának be az ivóvízbe.
Egyes nyugati országokban az ivóvíz
50–70%-a felszíni vizekből származik.
Nálunk ez az arány mindössze 5% körüli,
vagyis az ivóvizek döntő többsége védett felszín alatti rétegvízből származik, vagyis
mentes az emberi tevékenységből származó
szennyezésektől. És a tényleg felszíni vizet
használó vízművek közül a legnagyobbnál
(Szolnok) sem nagyon szennyezett a vízforrás, és itt a technológia is nagyon jó, a
Balatonnál pedig a tó vízének minősége
kémiai szempontból már a tisztítás előtt is
megfelel az ivóvíz-minőségi előírásoknak.
Egészségre veszély jelentő szerves
mikroszennyezők ezekben a vizekben sem
fordulnak elő.
A fogyasztók nagyobb része, ha palackos
vizet vásárol, akkor ásványvizet kér, vagyis a
közvélemény az ásványvizet jó minőségű
ivóvíznek tekinti. Ez Magyarországon igaz is
a ma forgalmazott ásványvizek zömére, de
így a hagyományos értelemben is
ásványvíznek tekinthető (tehát ásványi
anyagban gazdag) termékeket semmi sem
különbözteti meg a „híg”, vagyis egyszerű
ivóvíznek tekinthető vizektől. A külföldről
behozott (főleg olasz) palackos vizek zöme is
ilyen, tehát jó minőségű ivóvíznek tekinthető
víz, de például a híres Eviani vízre is igaz
mindez.
A fogyasztók zömének fogalma sincs minderről. Az ásványi anyagban gazdag, hagyományos értelemben is ásványvíznek
tekinthető vizek, és az egyszerű, jó minőségű
ivóvíznek megfelelő, de most már
ásványvíznek nevezett vizek közötti elvi
különbségről semmit nem tudnak. A termék
ára vagy a csomagolás tetszetős vagy egyszerűbb volta alapján választanak. Pedig az
„igazi” ásványvizek sokkal értékesebbek és
egészségügyi szempontból is előnyösebbek,
ha azokat rendeltetésszerűen használják,
vagyis tudják, hogy mikor és kinek célszerű
fogyasztani, és kinek nem. A második csoportba tartozó vizek viszont biológiai hatás

szempontjából nem különböznek az egyszerű
ivóvizektől.


Ötletek a nehézségek csökkentésére

Mit tehetünk a megoldás érdekében?
Nemzetközi fórumon (Codex Alimentarius
bizottság
ülése)
német
kollégákat
megkérdezve (akiket ugyanígy érintett az EU
ásványvizes irányelvének átvétele) a válasz
az volt, hogy a jelentős ásványi anyag tartalmú vizeket igyekeznek gyógyvízzé
minősíttetni, és akkor nem esnek az
ásványvizes irányelv hatálya alá, nincs
akadálya a fogyasztásra vonatkozó javallat és
ellenjavallat feltüntetésének.
Erre nálunk is volt már példa, amikor a
„BORsodi” vizet (új kút fúrása után) újra kellett minősíttetni, és nagy bórsav-tartalma
miatt ásványvízként nem lehetett engedélyezni. Igazolták a gyógyhatását, és gyógyvízként engedélyezték a palackozást és
forgalmazást. Más kérdés, hogy ez a gyakorlatban mit jelent. Például ha egy Borsod
megyei vendéglőben ha ásványvizet kér a
vendég, ezt a vizet hozzák, és persze a
vendég nem kezdi el tanulmányozni a
palackon lévő javallatokat és ellenjavallatokat.
A jelentős ásványi anyag tartalmú vizeknél a
gyógyvízzé minősítés szóba jön, ha van, aki
a gyógyhatás igazolásához szükséges vizsgálatokat elvégezteti. Az előbbi példában
említett helyzet javítható aztán, ha megfelelő
propagandára is tud időt és pénzt fordítani a
forgalmazó.
Azoknál a vizeknél, amelyek sótartalma nem
olyan nagy, hogy a közvetlen gyógyhatás igazolható lenne, megfelelő propagandára van
szükség. Olyan sajtókampányra, amelyben a
fogyasztók figyelmét felhívják a tényleges,
az ivóvíztől eltérő előnyös hatásokra. Az
nehézséget jelenthet, hogy a konkurencia
esetleg szintén kampányba kezd, és az egyszerű ivóvíznek megfelelő ásványvizeket is
feldicséri olyan szövegekkel, amelyeknek
szakmai szempontból nincs jelentősége, de
nem valótlanok, és hangzatosak (pl. 1000
méteres mélységből, stb.).
Sajnos a jelenlegi piaci verseny-helyzetben
nem nagy a remény arra, hogy a szakmai
szempontoknak érvényt lehessen szerezni,
de meg kell próbálni. Ezt próbálta szolgálni
ez a kis tanulmány is. Az előbbiekben leírt
változás csak a palackozott ásványvizekre
vonatkozik. Nem érinti a külsődleges
használatot, és nem érinti a gyógyvizeket
sem.
Az
ásványvizek
fürdésre,
hidroterápiára való felhasználása szempontjából ma is érvényesek a régi előírások,
vagyis ott az ásványi anyagban gazdag
vizeket tekintjük ásványvizeknek.
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* 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
* Isaszegen a főútvonal mellett üzlethelyiség irodának is - kiadó. Érd: (30) 263-0886
* Átrium Üzletház földszinti bejáratában
KIADÓ
ÜZLETHELYISÉG:
30nm
NAGYSÁGÚ, KÉT BEJÁRATTAL, ÉS KÉT
MOSDÓEGYSÉGGEL MÁJUS 1-től. Tel: (20)
288-4775, (20) 550-1848
* Gödöllő belvárosában söröző + étterem
ELADÓ vagy KIADÓ. Iár: 35m Ft. Érd: (30)
9499-234
* Gödöllőn 20 m2-es üzlet ELADÓ vagy
KIADÓ főútvonal mellett. Érd: (20) 5327275
* Gödöllő frekventált zöldövezeti részén,
igényes
környezetben
135
m2
megosztható üzlethelyiség kedvező áron
kiadó. Teljes közmű, ipari áram, jó
parkolás. Tel: (20) 968-4454
* Exkluzív parfüméria bérleti joga – külföldre
költözés miatt – átadó. Lehetőleg bútorzattal,
árukészlettel, gépparkkal. Minden megegyezés tárgyát képezi. A paraméterek
megbeszélése érdekében a (30) 9404-997-es
telefonszámon érdeklődhet.

* Gödöllői cipőboltba szakképzett eladót
felveszek. Érd: (28) 413-958
* Missy Szépségszalonba műkörmöst, pedikűr
– manikűröst és masszőrt felveszek.
Megbízható, profi szakmai gyakorlattal rendelkező személyek jelentkezését várom. (30)
247-6718
* VAGYONŐRÖKET keresünk gödöllői telephelyre. Angol nyelvtudás előnyt jelent. (20)
368-4567
* KIEMELKEDŐ KERESETI LEHETŐSÉG!
Gödöllőről, vagy vonzáskörzetéből, legalább
érettségivel
rendelkező
munkatársakat
felveszünk tanácsadói munkakör betöltésére.
Barátságos környezetet, kiváló munkahelyi
légkört, kezdő anyagi támogatást, ingyenes
képzést ajánlunk. Érd: 06-30-768-5852

* A MÉDIA-LOG ZRT Gödöllő területén kiadó
garázst vagy kisebb üzlethelyiséget keres. Tel:
(30) 817-0361

ÁLLÁS
* Gödöllő központjában levő sörözőbe pultos
felszolgáló hölgyet keresünk. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal a Camelot sörözőben
(Dózsa Gy út 32.) Tel.: 70/312- 59-65
* Gödöllői étterembe gyakorlattal, vendéglátói
végzettséggel rendelkező fiatal felszolgálólány
jelentkezését várjuk. Érd.: 06 30/9138-769
* FODRÁSZ munkatársat keresünk Gödöllőn
a városközpontban lévő szalonunkba. Jól
képzett, igényes szakembert, többféle
megoldással. Tel: (20) 3155-158

* Gödöllői munkahelyre 1fő eladó kollégát
(mezőgazdasági gyakorlat előny) és 1fő sofőrt
(rakodással) azonnali kezdéssel keresünk. Tel:
(20) 579-5729
* Gépjármű környezetvédelmi felülvizsgálót
(zöldkártya tanúsítót) gödöllői munkahelyre azonnali kezdéssel felveszek. Tel: (20) 9-811-335
* Kereskedelmi végzettségű hölgy eladói állást
keres. Érd: (30) 976-4001
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* Klímafelszerelés bruttó 99.990 Ft. Klímával.
Tel: (20) 9370-199
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény
szállítás. Tel: (30) 9134-599. Hétvégén és
ünnepnapokon is.

Varga Icu rovata

* ÖNTÖZŐBERENDEZÉS, TELEPÍTÉS. Tel:
(30) 202-0050

Gasztronómia kaleidoszkópban

Savanyú csokoládé?

* PILATES és REZGÉSTERÁPIÁS TRÉNING
(Body Coach) Tel: (70) 414-1629

Igen! Az indiánok savanykás sört főztek a
kakaóból, ez volt a csokoládé őse. A csoki mai
(tömör, ehető) formáját csak mintegy 150 éve
nyerte el, amikor Angliában préseléssel el
tudták választani a kakaóvajat a kakaóportól,
majd cukrot adtak hozzá.

* 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 4234828, www.interiortrans.hu

Hogy miért szeretjük annyira? A kémiai
analízis magyarázatot ad rá. A csokoládé íze
csaknem utánozhatatlan, hiszen kb. 300 vegyület összhatása. A komponensek közé tartozik
a méz, karamell és a maláta ízét adó vegyület
is. De van benne fenil-etil-amin azaz
szerelemhormon és szerotonin, ami a depressziót gyógyítja. A legmeglepőbb: anandamid
nevű zsírsavat is tartalmaz, ami ugyanazokra az
agyi receptorokra hat, mint a marihuana. A
csokoládé hatását növeli, hogy az ópiát szerü
endorfinok termelését is beindítja, ami belső
fájdalomcsillapítóként működik. Nem csoda,
hogy a papok egy része gyanakodva tekintett a
kakaóra, mert úgy gondolták, hogy az felkorbácsolja a szenvedélyeket. Valóban van, aki
rászokik, s nem tudja abbahagyni, addig eszi,
amíg el nem fogy. Sajnos a sok alkaloida miatt
nem ritkaság az allergia sem rá.
A XVI. században jött divatba, miután az
aztékokat leigázó Cortez nagy mennyiséget
hozott haza Közép-Amerikából. A csokoládé
gyorsan egész országokat hódított meg - abban
az értelemben is, hogy mást se termesztettek
benne, csak csokoládét. Ennek a fajta monokulturának esett áldozatul például a Kanári
szigetek gazdag élővilága is.
A csokoládé 60-70%-os kakaótartalom esetén a
legfinomabb. E fölött már száraz és egyre
keserűbb, alatta soványabbnak tűnik.
Manapság a legfinomabb csokoládék
kézműves műhelyekben készülnek, különleges
ízesítésekkel (levendula, jázmin, tárkony stb.).
Csokoládéval készül a legtöbb desszert és
édesség. És milyen rafináltan finomak!
Ízfokozó hatása révén ugyanis a csokoládé ki
tudja emelni más, hozzárendelt alkotórészek –
mogyoró, gyümölcsök, tészták stb. ízeit.
Ráadásul könnyű formálni. Sokak kedvence a
Fagyöngyben a 60%-os csokoládéból készült
felfújt, ami kívül ropogós piskóta, belül
folyékony forró csoki. Próbálja meg egyszer.
Kétszer. Aztán…
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

* Két 10 éves gyerek mellé (egy fiú, egy lány)
keresünk au-pair-t Hollandiába magyar családhoz ott lakással, teljes ellátással, fizetéssel
minimum egy évre augusztus végétől.
Követelmények: felsőfokú angol nyelvtudás,
autóvezetői engedély, alapszintű főzéstudás,
alapszintű tisztaság, játékbarát, biciklibarát,
kutyabarát. Tel: (70) 598-4982, email:
agi.majorossy@yahoo.com
* Gödöllői irodaházba nemzetközi cég
munkatársakat keres akár azonnali kezdéssel.
150.000 Ft/hó. 06 (70) 250-6539
* Multinacionális cég gödöllői irodaházba
összetett irodai munkára keres agilis, megbízható, hosszútávra tervező munkatársakat
magas kereseti lehetőséggel. Havi 150.000 Ft.
(30) 2992-770
* A III.sz. Városi Bölcsőde, - 2100 Gödöllő,
Premontrei út 8. sz. - szakképzett csecsemőés gyermekgondozónőt keres. Bérezés: Kjt.
alapján. Pályázat beadási határideje: 2009. 05.
11. Érdeklődni lehet: munkanapokon a 06 (28)
422-072 telefonon az intézményvezetőnél,
vagy személyesen a megadott címen.

SZOLGÁLTATÁS

* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak.
Iroda:
Szada,
Zalagyöngye u.15. Tel: (28) 407-122.
* 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) 9442377
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel: (20) 9133-165
* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98
* KERÉKPÁRSZERELŐ HÁZHOZ JÖN!
Vállalom biciklijének teljes körű karbantartását.
Fékek javítása, váltó beállítás, lánc csere,
defekt stb. Kérem, hívjon! (70) 327-8178
*
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
* ÁCSMUNKÁK, ÚJ TETŐK, RÉGI TETŐK
FELÚJÍTÁSA, SZANETLIK, KERTI BÚTOROK
IGÉNYES KÉSZÍTÉSE. Tel: (30) 316-5812

* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok,
házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok
gépelését. Érd.: 30/851-8763.

* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Tel: (30) 333-9201

* Lakászöldkártya! Új éítésű családi házak és
lakások
használatbavételi
engedélyéhez
kötelező Energetikai Tanúsítvány, Lakászöldkártya készítése. G-TAM-ÉP Kft Tel.: 30/9328578. E-mail.:info@g-tam-ep.hu

* Festés, mázolás, tapétázás fóliatakarással,
bútormozgatással. Tiszta munka garanciával,
kedvező áron. 30 éve a szakmában! Tel: (28)
418-591, (20) 5944-574

* Fűnyírást, bozótirtást, gépi kaszálást, traktoros fűnyírást vállalok rövid határidővel. Tel.:
70/591-2776
* 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-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu
* 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.
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások
szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje, WCk, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések
javítása 0-24 óráig. Tel: (70) 613-5662.

* KERÉKPÁRSZERELÉST vállalok rövid
határidővel, korrekt áron. Tel: (20) 285-6973
* FÖLDMUNKÁK – tereprendezés, pince
kiszedés, alapásás, mindenféle földmunka, termőföld eladás, töltőföld, konténeres sitt szállítás. Tel: (30) 9-362-846
* SZILKA SZALON! Esküvői és alkalmi ruhák
kölcsönzése Turán és Kistarcsán! Nézze meg
honlapunkat: www.szilkaszalon.eoldal.hu Tel:
(28) 470-968, (70) 538-9280, (30) 213-9029
* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem
italozó férfi házkörüli munkát vállal. Kertépítés,
földmunka, lakatos munka, bármilyen kerítéskészítés, javítás, festés. Szennyvíz bekötés,
csapadék víz elvezetés, lambériázás, parkettázás. Kőműves munkák, tetőjavítás, fakivágás.
30/402-7276
* Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill.
tűzhely, kerámialapos tűzhely, szárítógép stb.
javítása Gödöllőn és környékén! Hívjon bizalommal! Tel:(20) 886-2397
*
VÁLLALOM
CSALÁDI
HÁZAK
KIVITELEZÉSÉT, FELÚJÍTÁSÁT műszaki
vezetéssel, alaptól a tetőig, külső homlokzat
szigetelését, térkövezést. Tel: (20) 9 258-912
* Megbízható fiatalember fűkaszálást, kertgondozást vállal állandóan vagy alkalmanként. Tel:
(70) 313-9221
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* KONTÉNERRENDELÉS: (4-8 és 10 m3esek) termőföld, homok, sóder és GÉPI
FÖLDMUNKA vállalása. Érd: (20) 9 537-537

Gödöllői Szolgálat
ADÁS~VÉTEL

Gödöllőn 3,5 éve működő

* LOVAGLÁS DOMONYVÖLGYBEN gyermekek és felnőttek részére, tereplovaglás is.
Táborok szervezése. Érd: (20) 985-3823

PIZZÉRIA TULAJDONJOGA
ELADÓ.

* Óvodás és iskolás gyermekek felügyeletét,
korrepetálását vállalom 16 órától (hétvégén is).
Tel: (20) 804-1797

Tel.: 30 / 606-6272

* Energikus, gyermekszerető autóval rendelkező 55 éves hölgy gyermekfelügyeletet vállal. Hozom – viszem oviba, iskolába, különórára
is, vagy egyéb elfoglaltsága esetén vigyázok
gyermekére. Főzni, sütni is jól tudok. 06-30-7353-068
* Haj és hajas fejbőr betegségeinek feltárása,
fejbőr gyógyászat. Akció 2000 Ft. Gödöllő,
János u. 44. Tel: (70) 587-1071
* Nagy szakértelemmel vállaljuk otthonában
beteg családtagja ápolását, gondozását, injekciózását, szállítását. Emellett vállaljuk gyerekek
felügyeletét, iskolából, óvodából való hazakísérését, angol nyelvre felkészítését.
www.flott2003kft.hu (30) 436-1023
* Gyógypedikűr: tyúkszem, vastag gombás
benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Talp masszázs. Mozgásukban korlátozottaknak
háznál is. Tel: (20) 532-7275 Bárándi József
* Oszloptuják tetejének rövidebbre vágása
szakszerűen, óriási kedvezménnyel. Érd: (30)
811-9747, (30) 569-8137
* HITELEK! Magánszemélyeknek és
cégeknek! Nem jut hitelhez? Esetleg kiváltaná
hitelét? Belefáradt az elutasításokba? Nem ért
hozzá? Megkeressük az Ön számára legkedvezőbb konstrukciót. Ingyenes pénzügyi tanácsadással segítünk. Nemcsak a hitelek terén!
Válságkezelés (végrehajtás, felszámolás
esetén is)! Befektetési tanácsadás! Pályázatok!
Projektek menedzselése! (30) 202-3635
* „Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami
elromlott, hipp-hopp majd én megoldom.
ELVETEMEDETT
AJTÓK,
ABLAKOK
JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE, ZSANÉROK,
ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI
MUNKÁK. (20) 2038-718
* Jóslás TAROT kártyával, sorselemzés
SZÁMMISZTIKÁVAL. 06706341306
* Vedd kezedbe a sorsod! Tanuld a Tarot
kártya használatát. Jelentkezz nálam. Jóslásra,
számmisztikára bejelentkezés: (70) 634-1306
* 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.
* Bérsüti sütés! Szeretné meglepni szeretteit,
vendégeket vár, vagy lagziba készül, de nincsen ideje sütni? Süteménye elkészítését elvállalom! Érd.:30/851-8763.

* Gödöllőn, 3,5x4x2,4 m-es, fémvázas, alumínium, trapézlemez burkolatú, téliesíthető pavilon,
szétszedett állapotban eladó. Irányár: 88.000
Ft. (Alkudni lehet!!!) Tel.:20/3249-602-es telefonszámon.(Kollár Juditnál)
* Eladó kék színű ágyneműtartós gyerekágy.
Érd: 06 (20) 414-7163
* Eladó világos sárga sarokülő (hasított bőr),
franciaággyá alakítható, ágyneműtartós és egy
hozzá tartozó puff. 110.000 Ft. Érd: (20) 5590-211
* Eladó split klíma 3,5 kW-os, 17.000 Ft. Érd:
(20) 55-90-211
* Eladó 78×208-as beltéri faajtó (új) tömör,
világos barna, tokkal, kilinccsel 17.000 Ft-ért.
Érd: (20) 55-90-211
* Hagyaték: 20m redőnyvaskerítés, 230L
Zanussi hűtő, 4 db fémvázas szék, 2-es
kanapé, heverő, 2db puff, gyermekbicikli, női
cipők, szoknyák, blúzok, blézer. 34×28
távirányítós TV, 3fázisú kompresszor, 650db
40×40 szürke pala, 2db 3kW-os vill. kályha,
1db 2 lapos vill. rezsó. (20) 349-2787
* Kiállításokból visszamaradt KEREKES háztartási kukák eladóak. Méretek: - 80L: 5.500
Ft, - 120L: 6.000 Ft, - 240L: 8.500 Ft.
Szállításban segítünk. Tel: (20) 32-99-695
* PALÁNTA VÁSÁR 50%-os áron is. Kikerics u.
Köztársaság úti sarok, vagy este Fenyvesi
nagyút 25.-ben. Tel: (30) 811-9747
* Üzemképes hűtő, rozsdamentes mosogató,
egyszemélyes heverők, vas-üstház eladó. Érd:
(28) 419-927
* Megmaradt 20m3 kerítés lábazatához,
oszlophoz kirakandó díszkő fél áron eladó.
Érd: (28) 414-149
* Drapp sarokülő 2 személyre kihúzható
fekvőrésszel, ágyneműtartóval +fotellal eladó.
Érd: (30) 949-6319
* Vasból kézsült nagykapu + kis kapu és 3 db
vásározói sátor fémszerkezet eladó jó állapotban. Tel: (20) 968-4454

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Golf 1,3 szgk-ra 4 db felnire szerelt
175/70/13-as Barum radiál 90%bnyári gumik
egyben eladók. Tel: (20) 9-463-112
* Új Toyota Hilux 3.0 D-4D, automata, áron alul
eladó. Érd.: 70/381-7694.

EGYÉB
OKTATÁS
* Angol tanulás játékosan, 5 fős csoportokban
5-6 éveseknek, nyelvvizsga felkészítés, illetve
szinten tartás minden korosztálynak egyéni és
csoportos formában is. Tel.: 70/411-5841
* TOP-TAN: Angol Elementary tanfolyam hétfőszerda este: 18.45-20.15-ig: 2x2 órában, max.
5 fővel. Német újrakezdő tanfolyam délelőtt
egyeztetett időpontban május 4-től. További
csoportok, 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: 28423-744, 30-908-413
* Diplomás, angol-német szakos nyelvtanár
nyelvoktatást, korrepetálást vállal. Tel: (70)
600-9400, (70) 611-5263
* ANGOL OKTATÁS, nyelvvizsgára felkészítés
középiskolai tanárnőnél hétköznap az esti órákban ill. hétvégén. Érd: (30) 343-7634
* HANGKÉPZÉST VÁLLALOK: 0620-9745205

* 20-as éveiben járó srác hasonló korú barátokat keres szabadidős jellegű közös sportolás
céljából Gödöllőn. Bármilyen sportág
érdekelne. Mivel kezdő vagyok, olyanok jelentkezését várom, akik szívesen tanítanának meg
a
játék
szabályaira.
A
részletek
megbeszéléséhez írj nekem az alábbi címre,
vagy
telefonálj!
sportbarat.godollo@euromail.hu Tel: (20) 460-2857
* 51 éves, 185 magas, nagyon igényes, fiatalos jól szituált több diplomás férfi csinos, szexepiles, középmagas, jó alakú, fiatalos, intelligens, vonzó, ápolt hölgyet keres tartós kapcsolat céljából lehetőleg 40-47 évesig. (70) 5088727
* 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) 4359-650. Hévízgyörk,
Fürst S. u. 8. Tel: (28) 436-280
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Utazni jó!

Horvátország
Hazánk dél-nyugati szomszédja Horvátország, ahol
hozzánk legközelebb található fürdésre alkalmas tengerpart. Az „Ezer sziget országa” kb. 1800 kilométernyi
partszakasszal dicsekedhet az Adria mentén. Nyolc
nemzeti parkot és tíz természetvédelmi területet tartanak
nyilván. Az ország három fő nyaralóterületre osztható
északról dél felé haladva: Isztria, Kvarner-öböl és
Dalmácia. Isztria a könnyen és gyorsan elérhető félsziget régi tengerparti településeiről és a mélyen a
szárazföldbe nyúló öbléről, a Limszkij-fjordról ismert.
Porec és Rovinj történelmi városképe szinte érintetlen
maradt, mintegy 500 éves velencei hatást tükröz.
A dombos hátország, a varázslatos, hegyekkel körülvett
kis települések Horvátország „Toszkánájává” teszik a
félszigetet.
Jelzőtáblákkal ellátott „Borutak”,
kerékpárútvonalak és cseppkőbarlangok várják az idelátogatókat. A Kvarner-öböl a nagy hegyek által az
időjárás viszontagságaitól védett öböl, amelyet elsősorban a pihenni vágyó vendégek keresnek föl. A kristálytiszta víz miatt főleg a búvárok és a vízi sportokat kedvelők számára vonzó ez a terület, s egy kis szerencsével
akár delfinekkel is találkozhatunk. Dalmácia
Horvátország leghosszabb és egyben legtávolabbi
tengerparti szakasza, de a kiváló autópályáknak köszönhetően ide is kényelmes körülmények között és viszonylag gyorsan elérkezünk.
Dalmácia központja a festői szépségű Split, amely
történelmi óvárosáról és a római kori Császári
Palotájáról híres. Innen indul a legtöbb komp a
dalmát szigetekre. Dél Dalmácia kulturális központja Dubrovnik, mely várost az UNESCO a világörökség részévé nyilvánított.
Oda vagy visszaúton érdemes megtekinteni a
csodálatos Plitvicei Nemzeti Parkot, mely
gyönyörűségével különleges élményt nyújt a kirándulók számára.
A szálláshelyek széles választékában biztosan megtalálja mindenki a neki megfelelőt, hiszen magánházaktól kezdve az 5 csillagos luxust kínáló
hotelekig minden igényt kielégítő lehetőségek várják
a turistákat Horvátországban. Beutazáshoz magyar
állampolgároknak útlevél, vagy 2000. január 1. után
kibocsátott kártyás személyi igazolvány szükséges.
Játék! Játék! Játék!
Hogyan nevezik Horvátország nemzeti valutáját?
A megfejtéseket az info@sissytravel.hu címre várjuk, névvel és telefonszámmal!
A helyes választ beküldők között TUI ajándékcsomagot
sorsolunk ki. Beérkezési határidő: 2009. május 5.
Nyilvános sorsolás időpontja, helyszíne: 2009. május 6.
12 óra, Sissy Utazási Iroda – Gödöllő, Petőfi tér 16.
(GT)

2009. április 29.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. MÁJUS 6.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát
nyerte:
Pólai Béla, Batsányi J. u. 5.
Tóth M. Jánosné, Sió u. 6.
A Trafo Club belépőjét nyerte:
Dányi Leonetta, Szabadság
tér 15.
Csákvári Jenő, Faiskola tér 12.
A besnyői Gazdaáruház 1000
Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte:
Gáspár Éva, Röges u. 39.
dr. Pintér József, Jókai u. 6.

Recept
CSIRKENYÁRS SALÁTÁVAL
HOZZÁVALÓK:
1 egész csirkemell, natúr joghurt, egy késhegynyi szegfűbors,
bors, őrölt fahéj, só; a salátához paprika, paradicsom, zöldhagyma, rukkola, citromlé, olívaolaj.
ELKÉSZÍTÉS:
A hús kivételével a hozzávalókat összekeverjük, a csirkemellet kis
kockákra vágjuk, és a pácba tesszük. Egy órán át hagyjuk pihenni. Ezután feltűzzük a nyársra és grillezzük. Amíg elkészül, még
rákenhetjük a pác maradékát. A salátához a paprikát kockára, a
zöldhagymát karikára, a paradicsomot kockára vágjuk és öszszekeverjük a rukkolával. Az olívaolajat citromlével kikeverjük és
összefogatjuk a salátával.

