XVIII. évf. 28. szám • 2009. augusztus 12. • Terjesztői ára: 75 Ft

www.szolgalat.com

Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Helyére került a Mária Terézia festmény

Kossuth Lajos utca

Felújítás

IX. Barokk Kastélynapok
2001 augusztusában indult útjára a Barokk Kastélynapok elnevezésű rendezvénysorozat. Az idei évben folytatva a hagyományt, immáron kilencedik alkalommal
rendezték meg az eseményt. Augusztus 8-9-én színes
előadások, kulturális rendezvények várták a látogatókat a kastélyban.
tümös ceremónia kereA szervezők dolgát jelentősen megne- tében tárultak ki, majd
hezítette, hogy a kastély és a park fel- kezdetét vette a kétnaújítási munkái miatt a megszokottnál jó- pos program. A közönval kisebb területen kellett teret biztosí- séget a Papilio Podium
művészei hívogatták be
tani a programoknak.
Mária Terézia 1751 augusztusában járt a kastély díszudvarába,
Gödöllőn, meglátogatta a Magyar Ka- ahol vásári komédiával,
mara elnökét, a kastély urát, Grassalko- színielőadásokkal szóvich (I.) Antalt. A gróf fényes külsősé- rakoztatták az érdeklőgek közepette fogadta uralkodónőjét, s dőket. A gyerekek kézebből az alkalomból egy márvány há- műves foglalkozások
lószobát építtetett királyi vendége szá- keretében koronát, lemára. Az elkészült termet ma is megcso- gyezőt készíthettek, kidálhatjuk, ez a kastély ún. Mária Terézia próbálhatták a gyertyaszobája. Erre a látogatásra emlékeznek öntést vagy megismerminden évben a barokk napok kereté- kedhettek a gobelinkében. Az idei események között azonban szítés fortélyaival. Ez
az eddigieknél nagyobb hangsúlyt he- utóbbit nemcsak a kicsik, a felnőttek is
lyeztek a királynő személyére. A ren- szívesen kipróbálták Bálint Terézia texdezvény egyik kiemelt programjaként tilművész segítségével, akinek gyönyönyerte el helyét az állandó kiállításban, rű munkáit meg is csodálhatták a helyegykori szobájában a Mária Teréziát színen.
magyar ruhában ábrázoló egész alakos Míg a díszudvaron a Papilio Podium, a
Fabatka Bábszínház , a Szekérszínház
festmény.
A kapuk szombaton reggel színes, kosz- szórakoztatta a közönséget, a Barokk

Színházban a Mária Terézia magyar ruhában című festményről és annak restaurálásáról hallgathattak előadást. Emellett Papházi János avatta be az érdeklődőket a koronázás és a királyi szimbólumok titkaiba, illetve F. Dózsa Katalintól megtudhatták, hogyan is viszonyult Mária Terézia a magyar módihoz.

Mint arról már korábban is
beszámoltunk, az önkormányzat önerőből újítja fel a
Kossuth Lajos utca – Dózsa
György út – Petőfi tér közötti
szakaszát. A munka augusztus 31-én megkezdődik.

Vasárnap többek között a Langaléta Garabonciások, a Ládafia bábszínház és a
Budapest utcaszínház szórakoztatta a látogatókat, akik a programok közötti szünetekben válogathattak a képző- és iparművészek portékáiból.
(folytatás és kapcsolódó írásaink a
6. és a 8. oldalon)

Ennek során a Kossuth Lajos utca–Dózsa György út csomópontban
burkolat felújítást végeznek, és jelzőlámpás forgalomirányítást alakítanak ki az ehhez szükséges íves
járdakorrekciókkal.
A Dózsa György út és a Petőfi tér
közötti szakaszon új pályaszerkezetet építenek, megújul a járda és
17 db., az úttal párhuzamos parkoló
is kialakításra kerül.
Az érintett szakaszon megtörténik a
közművek átépítése is, a közmű
szerelvényeket szintbe helyezik, a
hiányzó bekötéseket kiépítik, zárt
csapadékcsatornát alakítanak ki. A
közvilágítási hálózat is megújul, új
oszlopok és lámpatestek kerülnek
kihelyezésre földkábeles megoldással.
Az érintett szakaszon a felújítás
ideje alatt megszűnik az átmenő
forgalom. A közlekedés pontos rendjéről táblák tájékoztatják majd a
gépjárművel közlekedőket.
(folytatás a 2. oldalon)

szerkezeti gerenda vasalatának kialakítása nagymértékben nehezítette a
tartónak az elhelyezését, így ez tovább
hátráltatta a munkálatokat. Továbbá a
kengyel elrendezése nem tette lehető-

lent többletköltséget sem az államnak,
sem az Európai Uniónak, miután minden költség a kivitelezőt terheli.
Fontosnak tartotta megjegyezni azt is,
hogy a gondos munkavédelmi szabályok, előírások betartásának köszönhetően nem történt komoly személyi
sérülés.
A baleset az M31-es autópálya 2010
májusára tervezett forgalomba helye-

vé a stabilizáló kalodának az alkalmazását, ami a beemelés után a megfelelő szögben történő rögzítést segítette volna. A tartószerkezet 5 százalékos dőlésbe terhelhető, ami a daruzás
és a támaszon történő elhelyezés és
rögzítés közben meghaladhatta ezt az
értéket, amitől a gerenda elroppant.
Az alapos és teljes körű kivizsgálás
érdekében a kivitelező vállalta, hogy a
minimálisan sérült, 14. gerendát független, akkreditált laboratóriumban
további elemzéseknek veti alá” – áll a
NIF sajtóközleményében.
Galuska János, a NIF Zrt. igazgatója hangsúlyozta: a baleset nem je-

zését nem befolyásolja, a munkát azóta már folytatják.
Az építés miatt a héten is lezártásokra
kell számítani. A kivitelező az M3-as
autópálya 122. sz. híd gerendáinak beemelésén dolgozik a gödöllői lehajtónál. Ezért az augusztus 10-11-ei lezárásokat követően augusztus 12-én és
13-án este 22 órától hajnali 5 óráig a
jobb pályán zárják le a forgalmat. Az
augusztus 14-ei éjszaka tartaléknap a
bal pálya, a 15-ei pedig a jobb pálya
feletti munkák elvégzésére. Az időpontok nem változnak, de esetlegesen
műszaki okok miatt az irányok (jobbbal oldal) módosulhatnak.

Befejeződött a vizsgálat

Folytatódik a hídépítés
Sok kisebb probléma összeadódása vezetett ahhoz a balesethez, ami július 21-én történt
az M31-es autópálya építése
kapcsán Gödöllőnél. Erről tájékoztatta a sajtót a Nemzeti
Infrastruktúra Zrt. augusztus 5én, a vizsgálat lezárását követően. Mint arról lapunk is beszámolt, a kivitelező szakemberei az M3-M31-es autópálya
gödöllői csomópontjában épülő új híd előre gyártott hídgerendáit emelték be, amikor is
az egyik gerenda a beemelés
során eltört és az M3-as autópályára zuhant.
A baleset az utolsó, 16. elem beemelésekor történt, amikor is gerenda
megbillent és megroppant, aminek
következtében mozgásával magával
rántotta az előtte felhelyezett gerendát is. A 14. elem minimálisan sérült,
de a szakemberek a csere mellet döntöttek. A fennmaradó 13 darab hídelemet azonban nem kellett eltávolítani.
„A baleset okait elemzendő megállapítható, hogy több tényező együttes
hatásának volt eredménye a szerencsétlenség. Az út lezárását követően a
beemeléseket nem tudták időben
megkezdeni, mert a gerendák 2 órás
késéssel érkeztek. Ez mindenképpen
feszített munkatempót jelentett, bár a
gyakorlat azt mutatja, hogy ez a mértékű késés behozható lett volna. A
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Burkolat, árkok, buszöblök

Megújul az Isaszegi út
Folyamatos forgalom mellett zajlik az Isaszegi út felújítása. Az út az Isaszeg
központjában lévő, Dány felé vezető út csatlakozásától a gödöllői Ady Endre
sétányig újul meg. Ennek során a rossz állapotú, elhasználódott,a szélén töredezett burkolatot felújítják,az új pályaszerkezetet a marást követően egy, illetve két réteg aszfalttal erősítik
meg. A felújításba az
országos közút vízelvezető rendszerének jó
állapotba hozása is beletartozik. Ez a meglévő vízelvezető rendszer
helyreállítását,
tisztítását jelenti, de
ahol szükséges, ott új rendszerelemeket építenek ki. Emellett összesen 18
buszöblöt újítanak fel. Ezeket már az érvényben lévő szabványoknak megfelelően alakítják ki. A befejezés szeptember közepére várható.

Kossuth Lajos utca

Felújítás
(Folytatás az 1. oldalról)
Változásra kell számítani a Kossuth
Lajos utca felújításának ideje alatt a
Volánbusz közlekedésében is. A felújítás ideje alatt, ami a tervek szerint
november végéig tart, a Hegy utcai
járat a Dózsa György út- Szilhát utca
-Szőlő utca útvonalon közlekedik
majd. A felújításra 119 millió forintot fordít az önkormányzat.

Több mint tízmillióba került a vihar

szövetség szerint a kormány által
megjelölt 1 milliárd forintos megtakarítás nem akkora volumenű, hogy
éreztetné hatását a költségvetési
egyensúlyban.
A szakszervezeti szövetség elutasítja, hogy a kormány minden alkalommal a közszférán spórol, „hol
béren, hol létszámon“. Kiemelik: a
közszféra béreit és juttatásait folyamatosan csökkentette a kormány az
elmúlt években, „többször is felrúgva
a szakszervezetekkel kötött megállapodásokat“.
Fehér József, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének a főtitkára is indokolatlannak,
végrehajthatatlannak és károsnak
tartja a kormányfő döntését a közszféra létszámstopjára vonatkozóan.
A döntésnek semmi köze a közalkalmazotti létszám 50 ezerrel való növekedéséhez – állítja.

Megvizsgálják a fákat

Levél a miniszterelnökhöz

Munkanélküliség

Egyeztetést kér a MÖSZ

Emelkedés

Levelet intézett a miniszterelnökhöz
G é m e s i
György, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének elnöke július
30-án. Ebben egyeztetést
kér a jövő évi, tervek szerint
120 milliárdos elvonást tartalmazó költségvetésről.

Júliusban is növekedett a regisztrált álláskeresők száma az országban. 2009.
hetedik hónapjában közel 558 ezer álláskeresőt tartottak nyilván a munkaügyi kirendeltségeken. Ráadásul a pályakezdő munkanélküliek száma ötödével nőtt az előző hónaphoz képest. Ez az
előző havi adatokhoz képest enyhe,
1,5%-os (8,5 ezer fős) növekedést mutat. Az álláskeresők jelentős számban
közcélú munkákra helyezkednek el.
Júliusban 10,5 ezren kezdték el közülük
ezt a foglalkoztatási formát. A Dél-Dunántúl kivételével az ország valamennyi
régiójában több álláskeresőt tartott nyilván az Állami Foglalkoztatási Szolgálat
júliusban, mint egy hónappal korábban.
Míg az álláskeresők számának egy év
alatti növekedése országos szinten
32,5%-ot tett ki, Közép-Magyarországon ez 60,2 százalék.

Mint azt Kisák Pétertől, a VÜSZI
részlegvezetőjétől megtudtuk, jelentős feladat átszervezésre volt szükség
a viharkárok miatt. Nemcsak a
VÜSZI munkatársai, hanem alvállalkozók és alpinisták bevonására is
szükség volt. A kárelhárítás során derült ki, hogy sok olyan sérülés keletkezett a fákon, amit
elsőre nem is lehetett látni, sokszor
csak akkor derült ki,
amikor egy-egy nagyobb letört ágat eltávolítottak. Erre már
több mint 1000 munkaórát fordítottak, s
az összköltség eléri a
10 millió forintot.
Ez azonban még
nem a végső összeg,
hiszen a belvárosi
területeken szomorúan kellett megállapítani, hogy több fa is rendkívül
balesetveszélyes állapotban van, annak ellenére, hogy korábban kívülről
teljesen egészségesnek tűntek. Ezért

Állami vezetőkre nem vonatkozik

Létszámstop kivételekkel
Létszámstopot rendelt el a államigazgatásban a miniszterelnök.
Ez azt jelenti, hogy a megüresedő állásokat sem lehet betölteni.
Megbízási szerződéssel sem lehet feladatokat kiszervezni a minisztériumokból, illetve a háttérintézményekből – jelentette be a
kormányszóvivő. Szollár Domokos jelezte: idén ötezer betöltetlen állással számolnak, amei havonta egymilliárd forintos megtakarítást jelent.
Hangsúlyozta: a létszámstop nem vonatkozik a rendőrségnek az utcán, illetve a bűnüldözésben dolgozó erőire.
Szintén a kivételek közé tartoznak a
Magyarország 2011-es EU soros elnökségéhez kapcsolódó feladatokat
végző szakemberek, valamint az
uniós foglalkoztatási projektekben
dolgozók.
Úgy fogalmazott, a létszámstop –
amit a kormány a gazdasági válsággal

Gémesi György emlékeztetett arra, hogy ez ügyben június közepén
az önkormányzati minisztert kérték a Kormány – Önkormányzatok
Egyeztető Fóruma (KÖEF) rendkívüli ülésének összehívására, ám
„meglepetéssel“ olvasták a választ, melyben a miniszter „nem
tartja aktuálisnak“ a KÖEF össze-

indokolt – nem jelent elbocsátásokat.
Néhány nappal a bejelentés után
azonban kiderült, vannak még kivételek. Az államigazgatási létszámstop
főosztályvezetői szint fölött nem vonatkozik az állami vezetőkre sem.
A bejelentést a szakszervezetek felháborodása követte.
A LIGA kijelentette: értelmetlennek tartja a közigazgatásban elrendelt
intézkedést, mivel a szakszervezeti

hívását. A MÖSZ elnöke levelében arra kéri a kormányfőt, hogy a
pénzügyminiszterrel közösen adjon tájékoztatást jövőre tervezett
elképzeléseiről, és hallgassa meg
az önkormányzati szövetségek álláspontját, tovább „hasson oda,
hogy Varga Zoltán miniszter úr vegye komolyan a kormányrendelet
alapján létrejött és működő KÖEFen belüli egyeztetési kötelezettségét“.
Mint azt megtudtuk, lapzártánkig
a miniszterelnök nem reagált a kérésre.

(forrás: penzcentrum.hu)

Még mindig dolgoznak a VÜSZI
szakemberei a július 18-ai vihar okozta károk felszámolásán. Bár a munkát kéthetesre
tervezték, menet közben kiderült, sokkal több feladat vár
rájuk.

Vihar után a Rézgombos mellett...

28

folytatják az állapotfelmérést. A főtéren és a Rézgombos melletti területen, ahol a legnagyobb pusztítást végezte a vihar, a fákat átvizsgálják annak érdekében, hogy megelőzzék az
esetleges későbbi balesetveszélyes
helyzet kialakulását. Kisák Péter elmondta, munkatársai sok kritikát
kapnak a munkavégzés során, pedig az ő céljuk
nem a fák elpusztítása, hanem azok
megmentése. Ahol
azonban indokolt,
el kell távolítani a
sérült, beteg fákat,
vagy
csonkolni
kell. Ez utóbbi esetben, mint például a
Szent János utcai
lakótelep mögötti területen arra törekednek, hogy a fák később képesek legyenek új koronát kialakítani. Ahol
azonban ez nem megoldható, ott a kivágott fákat később pótolni fogják.
Ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a VÜSZI a közterületeken
végzi el a vihar által kitört fák, ágak

...és a Patak téren

eltávolítását, a magánterületen a terület tulajdonosának kell erről gondoskodni.A VÜSZI továbbra is kéri a lakosság türelmét, és megértését.
Kép és szöveg: jk
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Egyre több a vendég az Erzsébet Királyné Szállodában

A válság ellenére is nő a kihasználtság
A nyár vége felé járva sokat olvashatunk arról, milyen mértékben esett vissza az idegenforgalom, mennyivel kevesebb
a vendégéjszakák száma, s hogyan érinti mindez a hazai szállodákat. A gödöllői tapasztalatokról Varga Zsolttal, az Erzsébet Királyné Szálloda igazgatójával beszélgettünk.
– Az elmúlt év őszén, amikor az első
félév tapasztalatait összegeztük, azt
mondta, szerencsés helyzetben vannak, mert a vendégkörük elsősorban nem turistákból, hanem a Gödöllőre és a környékbeli cégekhez
érkező üzletemberekből tevődik
össze, s így a forgalom nem szezonfüggő. Hogyan változott ez az elmúlt csaknem egy év alatt?
– Bár az idegenforgalom nagyon
megsínyli a gazdasági válságot, a mi
számunkra nem hozott visszaesést,
sőt, tovább bővült azoknak a köre,
akik itt töltik nálunk az időt. Továbbra is kedvelt célpontja vagyunk azoknak, akik az itteni cégekhez érkeznek,
és egyre inkább megtalálnak bennünket az utazásszervező cégek, illetve
más, nem gödöllői rendezvények is.
Jó példa erre, hogy a Forma-1 idején

Gödöllői Szolgálat 3

Közélet

két olyan csapat is itt szállt meg, akik
a verseny betétfutamában vettek részt.
– Mi a helyzet azokkal a turistákkal, akik pihenni jönnek hozzánk?
– Folyamatosan nő az itt éjszakázó
csoportok száma, és úgy tűnik, a minőségi turizmus résztvevői is megtaláltak minket, sőt, már vannak olyan viszszatérő vendégeink is, akik ebbe a körbe
tartoznak. Biztos vagyok abban, hogy a
tervezett gödöllői fejlesztések tovább
erősítik ezt a folyamatot.

Augusztus 28.: nyílt nap a Damjanich iskolában

– Az első perctől kezdve fontosnak tartották, hogy a gödöllőiek
számára is vonzó célpont legyen a
szálloda az étteremmel és a kávézóval. Mennyire sikerült meghódítaniuk a helyieket?
– Ezen a téren nagyon sok változás
volt a nyitás óta, de ma már egy olyan
stabil csapat dolgozik itt, akik mindig
kiszámítható minőséget nyújtanak a
vendégeknek. Ezt meghálálják a helyiek is, ami jól látszik az étterem forgalmán. Ehhez igyekszünk mindig

valami újat is nyújtani. Ilyen az új
kezdeményezésünk,
az „Ünnepelje nálunk a születésnapját!”. Ennek lényege, hogy az ebéd
vagy a vacsora mellé a mi ajándékunk a
pezsgő és a torta. Ez
már most nagy siker.
Emellett örömmel
tapasztaljuk, hogy a
gödöllőiek egyébként is kíváncsiak a
szállodára. Ez nagyon jól látszott, amikor a Múzeumok Éjszakája rendezvényeinek sorában lehetőség volt csoportosan végigjárni az épületet. Nagyon sokan éltek ezzel a lehetőséggel.
– Az épület amellett, hogy sokakat érdekel, sok kritikát is kapott és kap. Amint lekerült róla az
állványzat, már sokan reklamáltak,
hiszen nem ilyen volt a látványterveken. Azt pedig senki nem várta
volna, hogy alig nyílik meg, mállani
kezd a külső burkolat festése…
– Ez számunkra is nagy probléma.
Ráadásul a két dolog – mármint az,
hogy az épület külseje az eredetileg
tervezetthez képest megváltozott, és a
festés sérülései – között szoros összefüggés van. Ez ugyanis egy sokkal
szebb, díszesebb épület lett volna, de

Megkezdődött a Kastélypark felújítása

Már az évnyitóra készülnek Pusztaság a fák helyén
Szeptember elsején már a felújított és újjáépített Damjanich
János Általános Iskolában
kezdhetik meg tanulmányaikat
a diákok. A kivitelezési munkák már befejeződtek, a következő hetek feladata, hogy a
tanévkezdésre minden a helyére kerüljön.

Az iskola berendezését korábban öt különböző helyre raktározták el. Az elmúlt napokban már helyükre kerültek a
tanári bútorai és a könyvtár polcai, s

folyamatosan érkeznek a továbbra is
használatban maradó osztálytermi berendezések.
Nem mindenhová kerül ugyanis új
holmi. Mint azt Szűcs Józsefné igazgató lapunknak elmondta, igyekeztek a
lehető leggazdaságosabban eljárni,
amikor az új felszerelés beszerzéséről
döntöttek. Csak a 15-20 éve használt
dolgokat cserélték le, amiket néhány
éve vásároltak és jó állapotban vannak,
azokat megtartották. Az új bútorokra
kiírt közbeszerzési eljárást egyébként a
Garzon bútorgyár nyerte, tőlük a tanévnyitó előtti héten érkeznek meg az új

bútorok. Az igazgató asszony elmondta, az iskolakomplexum berendezési
munkái komoly logisztikai szervezettséget igényelnek. Ehhez azonban nagyon sok segítséget kapnak. Az intézményben dolgozó férfi munkatársak is
kiveszik részüket mind a szervezési,
mind a fizikai munkából. A munkatársak közül külön kiemelte Hollóssy Pé-

tert, aki mint mondta, emberfeletti
munkát végez, hogy szeptember elsején megkezdődhessen a tanítás. De
nemcsak a felnőttek dolgoznak, a felsős, 7-8. osztályos diákok közül is sokan segítenek. Az intézményt eddig
csak azok látták, akik a lészpedi gyerekeket fogadták, illetve, akik a pakolásnál segítettek.
A megújult iskolát azonban
bárki megtekintheti majd, még a tanévnyitó előtt.
Augusztus 28-án ugyanis nyílt napot
rendeznek, amire minden érdeklődőt
szeretettel várnak – mondta el lapunknak Szűcs Józsefné. 14 órától 20 fős
csoportokban az igazgató asszony vezetésével nézhetik meg az érdeklődők,
milyen is lett az önkormányzat által közel egymilliárd forintért felújított és átépített iskola.
A program félórás lesz, jelentkezni az
iskola bejáratánál és a zsibongóban lehet Kalász Sándor gondnoknál. Az
ünnepélyes tanévnyitóra augusztus 31én, 17 órakor kerül sor.

a műemlékké nyilvánítás eredményeként a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal határozta meg, hogy milyennek kell lennie. Megváltoztatták a
külső színeket, és erre a hússzínre
kellett festeni a gipsz felületeket is.
Erről nem mi döntöttünk, a KÖH határozta meg.
Most a stukkózott részek ledobják
magukról a festéket, amint esik az
eső. Jól látható, hogy azokon a részeken, ahol a vakolatra került fel a
festés, nincs ilyen probléma.
Mi is keressük a megoldást. Bízunk benne, hogy engedélyezni fogják az átfestést, ami nemcsak ezt a
problémát oldaná meg, hanem szebbé
és barátságosabbá is tenné az épületet.
Kép és szöveg: jk

mészetvédelmi területnek minősített
kertben olyan fát is találtak, aminek a
kivágásakor körülbelül 30-40 liter víz
ömlött ki annak elkorhadt törzséből.
A rossz állapotú, beteg fák helyére elő-

Ne csodálkozzon senki azon,
ha véletlenül nem ismerne rá
mostani állapotában a Grassalkovich-kastély évtizedek óta
jól ismert parkjára. A nemrég
megkezdődött és folytatódó
épület-renovációval együtt a
Kastélyparkot is átalakítják.

Már felszedték a gyep nagy részét, valamint az életveszélyesnek ítélt fákat kivágták – köztük a gesztenyesort is,
melynek fái bizony annyira elöregedtek, hogy némelyiküket szinte már csak
a kérgük tartotta egybe. A XVIII. században kialakított, ma már részben ter-

Ütemterv szerint halad a Zöld Óvoda építése

Alapozási munkák
Gödöllő máriabesnyői városrésze nemcsak a megújult Damjanich iskolával gazdagodik, hanem egy új, korszerű óvodával is.
A Zöld Óvoda ünnepélyes alapkő
letételére június 22-én került sor,
s azóta folyamatosan dolgoznak
a kivitelezésen.

A nyári időjárás kedvezett a munkának,
az építkezés ütemterv szerint halad. Már
elkészültek a pinceszint alapozásával, a
héten már a föld feletti rész kialakítása
folyik. A XXI. századi létesítményt kö-

zel 600 milliós beruházás keretében, 96
millió forint önrésszel valósítja meg az
önkormányzat. Környezetbarát, az akadálymentesítés szempontjait
figyelembe vevő épület,
egészséges, modern, harmonikus környezet várja majd az
óvodásokat. A fejlesztés során
új csoportszobák
(köztük
egy sószoba),
illetve egyéb
helyiségek kialakítására kerül sor. Emellett az EUszabványoknak megfelelő, a gyermekek természetes mozgásigényét kielégítő, mozgásfejlesztő
eszközökkel
felszerelt
udvar, két átrium udvar és
két játszóterasz is
létrejön,
valamint
korszerű
eszközök is beszerzésre kerül-

nevelt, 10-12 éves, körülbelül 6 méter
magas egyedek kerülnek majd. A kert
újjáépítésére kiírt pályázaton nyertes
FŐKERT Kft. azt ígéri, hogy „mindenki csodájára jár majd“ a közel nettó 300
millió forintból megszépülő kastélyparknak.
nek. Az óvoda nemcsak nevében és színében lesz zöld. Az új épület kialakításakor mindenkor előnyben részesülnek
az energiatakarékos megoldások, mint
például a zöldtető, a napkollektoros vízmelegítő-rendszer, a csapadékvíz-viszszaforgató, valamint a gyerekek környezettudatosságát elősegítendő szelektív

hulladékgyűjtő sziget kialakítása. A
projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul
meg. A porjekt befejezésének határideje: 2010. augusztus 31.
-bj-
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Közélet

Tiltakoznak az érintett szakterületek képviselői

Csökkenő egészségügyi támogatások
Kevesebbet kapunk a jövőben
a különböző jogcímeken beszedett egészségügyi járulékokért. Augusztus elsejétől csökkent a táppénz, a hónap közepétől pedig megszűnik a támogatás a hat dioptria alatti szemüveglencsékre, valamint a daganatos betegek és a 18 évnél
fiatalabbak teljes fogprotéziséhez is kisebb lesz a biztosító
hozzájárulása. A módosítások
óriási felháborodást váltottak
ki, az érintett szakterületek
képviselői szerint bevezetésük
óriási veszélyekkel jár.
Tíz százalékkal csökkent a táppénz
mértéke a július 31-e után bekövetkező
keresőképtelenség esetén. Az új jogszabály maximálja az egy napra kifizethető táppénz összegét. Az egy naptári napra jutó bruttó táppénz legmagasabb összege a biztosítási jogviszony fennállásának ideje alatt maximum 9533,33 forint, annak megszűnését követően (passzív táppénz)
maximum 3575 forint lehet. Az alkalmazotti jogviszonyban állók esetén a
keresőképtelenség első 15 munkanapjára járó betegszabadság mértéke
szintén csökkent, a távolléti díj jelenlegi 80 százalékáról 70 százalékra. A
folyamatban lévő táppénzeket a változás nem érinti.
A látássérültek 90 százalékát érinti,
hogy augusztus közepétől a hat dioptria alatti lencsékhez egyetlen fillér támogatást sem ad az egészségbiztosító, míg korábban a kihirdetett árhoz

A temetőből loptak

50 százalékos támogatást nyújtott. A
támogatás igénybevételének feltétele
a szemészeti vizsgálat volt. A szemész vényt állított ki, melyen jelölte a
beteg szemének megfelelő lencse típusát, fajtáját. A vényt a beteg bármelyik, OEP-pel finanszírozási szerződésben álló optikusnál beválthatta,
ahol a támogatással csökkentett öszszeget kellett kifizetnie a lencsékért.
A változást azzal indokolták, hogy
a szemüvegek teljes árához képest elenyésző volt a támogatás, ugyanakkor az Egészségbiztosítási Alapban
jelentős, 870 millió forintos kiadást
jelentett. Az indoklás szerint azért itt
húzták meg a határvonalat, mert hat
dioptria alatt jellemzően olcsóbbak a
szemüveglencsék, másrészt mert a
kontaktlencsékhez eddig is csak hat
dioptria felett járt a tb-támogatás.
Gerő Rudolf, a Magyar Optikus
Ipartestület elnöke szerint az intézkedésnek nagyon veszélyes következményei lehetnek, mivel sokszor
csak a szemészeten derül ki, ha komoly betegség áll a látás romlásának
hátterében. Mint mondta, a magas
vérnyomásra és cukorbetegségre utaló jelek is láthatóak a szemen, de ha
egy zöld hályogot nem vesznek észre
időben, annak visszafordíthatatlan
következményei is lehetnek. Félő,
hogy ha nem jár támogatás, sokan
nem mennek majd el az orvoshoz, hanem a bevásárlóközpontokban vagy a
piacokon veszik meg az olcsó szemüveget. Márpedig azok nem egyénre
készülnek. Nem egyénre szabott a
lencse, a középpont, a méret, de lehet,

hogy még a dioptria sem stimmel. Az
pedig inkább árt, mint használ. A
szakember szerint a legnagyobb problémát mégis a megelőzés hiánya
okozza. Ez különösen a gyerekek esetében veszélyes, hiszen ők sem kaphatnak tb-támogatott szemüveget hat
dioptria alatt augusztus 16-tól.
Ekkor lép hatályba az a rendelet is,
ami a daganatos betegek, illetve a 18
évnél fiatalabbak teljes fogprotézisének díjmentességét megszünteti, de a
nyugdíjasoknak is többet kell majd fizetniük. A szakma nem ért egyet a
változatással.
Az eddigi 85 százalékkal szemben
az új támogatási mérték 50 százalék,
ami azt jelenti, hogy egy nyugdíjas a
fogpótlásának a technikai árának az
50 százalékát, tehát felét kell, hogy
biztosítsa ahhoz, hogy ez el tudjon
készülni. Ez akár több tízezer forint is
lehet – a protézis minőségétől függően.
A daganatos betegek arc- és állcsontprotézisének támogatása is
csökken, 100-ról 80 százalékra.
Az orvosok azt mondják, az érintettek nem tudják majd állni a többletköltséget.
Harmadikként a 18 évesnél fiatalabbakat érinti a módosítás, közülük
csak azoknak a fogpótlása marad ingyenes, akik súlyos fejlődési rendellenességgel születtek, rákbetegek
vagy baleset miatt veszítették el a
fogukat. A többiek szüleire háruló teher itt is tízezres nagyságrendű.

sérüléseibe. Az elsődleges információk szerint M. Dániel
23 éves szigetcsépi, P. Viktor
Zoltán 23 éves gödöllői és B.
Zoltán 43 éves isaszegi lakos
július 10-én éjszaka bement az otthonában egyedül tartózkodó idős asszony
házába. A nőt súlyosan bántalmazták,
majd ékszereket vittek el tőle. Az aszszony néhány nap múlva a kórházban
belehalt sérüléseibe.
A technikusok olyan nyomokat találtak
a helyszíni szemle során, melyek alapján az igazságügyi szakértő azonosította P. Viktor Zoltánt. Őt és két társát az
életvédelmi nyomozók a gödöllői
rendőrök segítségével július 30-án állították elő, és az ékszerek zöme is megkerült. Az elkövetők — akik előzetes
letartóztatását a rendőrség már kezdeményezte az ügyészségnél – részletes
beismerő vallomást tettek.
Augusztus 1-jétől megváltoztak a bírsá-

gok: az ide vonatkozó kormányrendelet
szerint a menet közben kézben tartott rádiótelefon használata miatt lakott területen belül 10 ezer, lakott területen kívül
15 ezer, autóúton és autópályán 20 ezer
forint bírságot kell kiszabni a járművezetővel szemben. A biztonsági öv
használatát elmulasztó járművezető,
illetve utasa lakott területen belül 10
ezer, lakott területen kívül 20 ezer,
autóúton és autópályán 30 ezer forintra büntethető. A gyermekbiztonsági
rendszer használatának elmulasztása
miatt lakott területen belül 15 ezer, lakott területen kívül 30 ezer, autóúton
és autópályán 45 ezer forint a járművezetővel szemben kiszabott bírság
összege. A motoros bukósisak használatát elmulasztókat lakott területen
belül 10 ezer, lakott területen kívül 20
ezer, autóúton, autópályán 30 ezer forintra kell büntetni.

ni, így maradnak a hátizsákos egyegy napos kirándulások. Ezeket már
jó előre leszerveztem, mert ha otthon
maradunk, akkor az elmaradt házimunkák, a nagytakarítás, a befőzések
elviszik az időt, és az ember fáradtabban megy be dolgozni, mint ahogy
elment szabadságra.”
Kocsisné

„Csak azért tudunk néhány napot a
Velencei-tónál tölteni, mert az anyósoméknak van ott egy kis faházuk.
Két gyerekkel máshogy nem tudunk
elmenni nyaralni. A múltkor az egyik
ismerősön ajánlott néhány „olcsó“
utat. Meglepődött, amikor kiszámoltam, hogy mindez mibe kerül négy
főre. És nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy nemcsak szállás és étkezési költségek vannak, vagy utazási
iroda esetén a befizetett díj: van fagyi, lángos, főtt kukorica stb. De erre
a pár napra akkor is nagy szükség
van, hiszen ilyenkor jobban együtt
van a család. Ilyenkor végre nemcsak
fegyelmezzük a gyerekeket, hanem
van egy kis idő játékra, közös programokra, stb. És erre nekik nagyon
nagy szükségük van…”
Erdei M.

Rendőrségi hírek
Lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki július utolsó
hétvégéjén
betört a Dózsa
György úti temető ravatalozójába, és onnan valamennyi műszaki cikket elvitte. Az elkövető a
helyiségbe ajtókifeszítés módszerével hatolt be. A bűncselekménnyel okozott kár: 500 000, a
rongálással: 20 000 Ft.
Különös kegyetlenséggel, nyereségvágyból elkövetett emberöléssel gyanúsítanak három Gödöllőn elfogott
férfit; A bűnözők megvertek és
kiraboltak egy 78 éves isaszegi aszszonyt, aki néhány nap múlva belehalt

A hét kérdése
– Ön valóban pihenésre tudja
fordítani nyári szabadságát? –
tettük fel a kérdést előző számunkban. Íme, néhány a beérkezett válaszok közül.
„Az én családom azon szerencsések
közé tartozik, akik el tudtak menni
nyaralni néhány napra. Nemrég a
rádióban hallottam, hogy ezt az idén
a magyaroknak csak a 30 százaléka
engedhette meg magának. Igaz, nálunk is hosszas számolgatás előzte
meg a döntést, de mivel évek óta nem
voltunk sehol, úgy döntöttük, az idén
máshol húzzuk szorosabbra a nadrágszíjat. Csak öt napot szántunk pihenésre, és nagyon meggondoltuk,
hogy mire költünk, de ennyi pihenés
kellett. Szomorúan látom azonban,
hogy az ismerőseim nagy része ennyit
sem engedhet meg magának.”
Lantos Zs.
„…Ha az otthon töltött szabadságot
pihenésnek lehet nevezni, akkor igen.
Sajnos, nyaralni nem tudunk elmen-

„Megdöbbentő, hogy amíg néhány
évvel ezelőtt minden barátunk el tudott menni külföldre is és itthon is
megfelelő színvonalú nyaralásra, addig az idén a legtöbben csak itthon
töltöttek el néhány napot, s hetekig
keresgéltek az olcsóbb szálláslehetőségek között.
Ez nemcsak azért szomorú, mert azt
jelzi, hogy nincs pénzük, hanem előrevetíti azt is, hogy nem tudnak regenerálódni. Pedig mindegyikünk
nagyon sokat dolgozik, és bizony
egyre kevésbé bírjuk a terhelést. Nálunk is nehéz döntés volt, hogy menjünk-e nyaralni vagy sem, a döntő
érv végül is az volt: többe kerül, ha
túlhajtjuk magunkat és ezért esünk
majd ki a munkából.”
H. V.
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A hét kérdése:
– Ön visszaadná-e, ha tudná,
hogy olyan tárgy van a birtokában, ami valamelyik kastélyból, gyűjteményből származik?

Elsők között a Gödöllői Kistérség

Elkészült a KSH elemzése
A Központi Statisztikai Hivatal 2008-ban is elkészítette azt a vizsgálatot, melyben a magyarországi kistérségeket rangsorolta. A fejlettséget kifejező komplex
mutató különböző adatokból állt össze. Vizsgálták az infrastruktúra állapotát,
az egy főre eső jövedelmet, a népességet és annak összetételét is.
A mutató alapján a kistérségek rangsorában a legfejlettebb a Budaörsi Kistérség, amelyet a Dunakeszi Kistérség követ. Harmadik az Érdi, majd a Budapesti, ötödik a Pilisvörösvári, hatodik a Szentendrei. A kistérségek fejlettségi
rangsorában a Gödöllői a hetedik helyen áll, megelőzi a Veresegyházi, a Balatonfüredi, a Győri Kistérséget, valamint a további százhatvannégyet.
A fejlettségi rangsor alapján bizony nincsen oka a Gödöllői Kistérségnek szégyenkeznie, hiszen olyanokat előz meg, mint a Hévízi, Siófoki, Keszthelyi,
Váci , Esztergomi vagy Pécsi Kistérség.

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.
E heti cikkünkben a 2009. július elsejétől hatályos regisztrált élettársi kapcsolat jogintézményét kívánjuk röviden
bemutatni, melynek engedélyezésével
megtörtént az azonos neműek párkapcsolatának jogi elismerése.
A törvény egyértelműen kimondja,
hogy bejegyzett élettársi kapcsolatot
az anyakönyvvezető előtt együttesen
jelenlévő, két 18. életévét betöltött,
azonos nemű személy köthet, akik személyesen kijelentik, hogy egymással
ilyen kapcsolatot kívánnak létesíteni.
A házasságkötés szabályozásától eltérően azonos nemű kiskorúak nem kérhetik a kapcsolatuk ily módon történő
elismerését még gyámhatósági engedéllyel sem. A bejegyzés keletkezése
minden esetben két tanú jelenlétében,
nyilvánosan történik, gyakorlatilag
ugyan úgy, mint a házasságkötés esetében. Az anyakönyvvezetőnek az említett „szertartást” követően a kapcsolatot be kell jegyeznie az úgynevezett bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe.
További tudnivaló, hogy a regisztráció
kezdeményezése előtt a leendő élettársaknak nyilatkozniuk kell az anyakönyvvezető előtt arról, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatuknak nincs tör-

vényes akadálya, emellett igazolniuk
kell, hogy a kapcsolatnak a vonatkozó
jogszabályokban foglalt feltételei fennállnak. A törvény a házasságkötés alaki
kellékeivel megegyezően rendezi,
hogy a felek valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén, a felek nyilatkozata pótolja a bejegyzett élettársi kapcsolat törvényes
feltételeinek igazolását, sőt a kapcsolat
a bejelentés után nyomban létesíthető.
Fentiekből az a következtetés vonható
le, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat
joghatásai részben megegyeznek a házasság joghatásaival. Vagyonjogi
szempontból a regisztrált élettársi kapcsolat fennállása alatt az élettársak által
közösen, vagy akár külön szerzett vagyonon osztatlan közös tulajdon jön
létre (ez alól, a házassághoz hasonlóan
kivételt képez az élettársak különvagyona). Az életközösség megszűnését
követően a bejegyzett élettárs, a törvényes feltételek megléte esetén itt is jogosult tartásra. Az öröklés kérdésében a regisztrált élettárs elhalt élettársa
után örökölhet, megilleti az özvegyi
jog, s igényt tarthat kötelesrészre is.
Ezek után femerül a kérdés, hogy az
azonos nemű feleken kívül a házassághoz képest a törvény milyen eltérő
rendelkezéseket tartalmaz még. Érdemes tudni, hogy nem alkalmazhatók
az esetükben a névviselésre, az emberi reprodukcióra irányuló eljárásra, a házastársak általi örökbefogadásra vonatkozó szabályok sem.
Végezetül a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnik az egyik bejegyzett
élettárs halálával, a bírósági felbontással, illetve a közjegyző által lefolytatott nemperes eljárás keretében, ha
a felek közös megegyezésre jutottak.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai

2009. augusztus 12.
egy könyvet
Licisek az I. világháború harcterein Olvastam
erről a harctérről – meséli Danku tanár úr. –
Írója idézett egy kópházi katona naplójából, aki megörökítette az eseményeket s
megemlítette barátját, a szintén kópházi
Egresits Jánost, aki ott esett el. Az író
megjegyezte, milyen jó lenne, ha emlékeztetne rá egy kereszt, megjelölve a ne-

Történelmi utakon
A református líceum diákjai nemcsak pihenésre használják a nyarat, hanem tudásuk gyarapítására is. Márton Danku István tanítványai évről-évre olyan történelmi helyszíneket keresnek fel,
ami kapcsolódik a magyar történelem eseményeihez. Az idén az
I. világháború harctereire látogattak el, s tisztelegtek a magyar katonák emléke előtt.
Június 24-28 között Balikó Csilla és dr.
Pintér Zoltán földrajz szakos egyetemi
tanár vezetésével Szlovéniában és
Olaszországban emlékeztek, áttekintve
az eseményeket, azok hátterét, s elevenítették fel azokat a dalokat, amiket
csaknem száz évvel ezelőtt énekeltek a
frontra indulva. Harctereken, temetőkön
keresztül vezetett az út, megtekintették a
Mon-te Clara éppen maradt harcálláspontjait, ami az olaszok számára szent
helynek számít, mivel vérrel áztatott
föld. A gödöllői diákok és vezetőik a
San Michelen nem mindennapi módon
tisztelegtek a magyar katonai áldozatok
emléke előtt.

vével. Az egyik szülő elkészítette ezt,
amit felállítottunk a San Michele tetején. A liceum diákjai nemcsak keresztet
állítottak: dr. Pintér Zoltán nemzetiszínű
szalaggal átkötött csomagokat készített,
amikben földet vittek magukkal itthonról. Ezekből valamennyi megtalált magyar katonai sírra elhelyeztek.
tunk a Gömbkilátóhoz. Bár délután még az eső is eleredt, mi
észre sem vettük, gitárral, énekkel elűztük az esőfelhőket és
este kimentünk az utcabálba
„diszkózni”.
Vasárnap nagyot sétáltunk, megnéztük a
viharos hullámokat dobáló tavat, megünnepeltünk egy születésnapot és elindultunk haza. 24-en voltunk, épek és sérültek, fiatalok és öregek, szülők, testvérek, szakemberek együtt szeretetben,
egymásra figyelve.
Az év legmelegebb napján, július 15én a kánikula
az isaszegi
horgásztavak
egyikénél ért
bennünket,
ahol bográcsban paprikáskrumplit készítettünk,
utána dinnyét
falatoztunk és nem mellékesen egy hatalmas vízipisztolycsatát vívtunk – leginkább a hőség ellen.
A nyárnak még nincs vége, nekünk is
számtalan megvalósításra váró tervünk
van.
Köszönjük a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgálat munkatársainak, értékes segítségét, aktív szervezőmunkáját, illetve a gödöllői FeleMás Egyesület, a Békés Otthon Egyesület, és az Együttérzés Közhasznú
Alapítvány programjainkhoz nyújtott
anyagi támogatását és önkénteseik
nefelejcs
munkáját.

Nyár a Nefelejcs Napköziben

Vakáción
A 2009-es nyár az Egyesített Szociális
Intézmény Nefelejcs Napközi Otthonában az aktív pihenés jegyében telik. Ebbe a családias hangulatú napközibe
mozgásában akadályozott, és értelmi
vagy halmozottan sérült gyermekek és
felnőttek számára biztosítunk nappali
ellátást.

A vakációt egy budapesti kirándulással
kezdtük: vonatoztunk, buszoztunk, ellátogattunk a Nemzeti Múzeumba és
hamburgert meg sült krumplit ettünk
egy étteremben. Jó élmény volt, hogy a
budapesti emberek kedvesek és segítőkészek voltak velünk, így a nagyvárosi
nyüzsgés mindenki számára valódi élmény lett.
Június közepén három szép napot töltöttünk együtt Balatonszemesen. Első nap
fürödtünk a Balatonban – ezt többen
életükben először próbálhatták ki. Sajnos, másnapra nagy szél kerekedett így
strandolni már nem tudtunk, de túráz-
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In memoriam Benedek János (1927-2009)
2009. július 25-én életének 82. évében elhunyt Benedek János, Gödöllő egykori tanácselnöke. Mivel ő
volt a leghosszabb ideig (11 évig)
hivatalban lévő tanácselnök, ezért az
ő személyiségéhez kötődik Gödöllő
szocialista várossá fejlesztésének
időszaka. Az ő nevét emlegetik elismeréssel azok, akik helyeselték a
település nagy lendületű átalakítását
és őt marasztalják el azok, akik nem
értettek egyet a változásokkal.
Benedek János Budapesten született, számviteli főiskolai végzettség után a Gödöllői Agrártudományi
Egyetemen is diplomát szerzett,
ahol a Politikai Gazdaságtan Tanszéken oktatott hosszú időn keresztül. Vidéki pártmunkaként a gödöllői egyetem tangazdaságának párttitkári teendőit látta el, majd a Járási
Pártbizottsághoz került, és onnan
nevezték ki Gödöllő tanácselnökévé
1971. május 6-án. A Megyei Pártbizottság egyetértésével a Megyei Tanács elnöke nevezte ki, és több mint
tíz évig töltötte be ezt a posztot.
A települést öt évvel korábban,
1966. január elsején nyilvánították
járási jogú várossá. Sok feladatot
kellett megoldani az új közigazgatási státuszban. Az 1945 után idetelepített ipari intézmények és egyéb
vállalatok: Ganz Árammérő Gyár
(1950), Gépjárműjavító Válallat,
Humán, Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet (1969), Vérellátó alközpont (1971) sok embernek adtak
munkát, nemcsak gödöllőieknek, de
a környező településen lakóknak is.
A lakosság száma 10 év alatt megháromszorozódott Gödöllőn. Az új
tanácselnök nagy kihívással találta
szemben magát az átalakulóban lévő
településen, egy fejletlen infrastruktúrával, kezdetleges utakkal rendelkező nagyközséget várossá kellett
átalakítani. A frissen betelepülőknek
lakást kellett biztosítani, bővíteni
kellett a szolgáltatásokat, új testületeket kellett kialakítani.
Benedek János tanácselnöksége
alatt óriási lakásépítés ment végbe,
új lakótelepek épültek, először a
Stromfeld (ma Palotakert) lakótelep,
ahol 1974-ben Bútoráruházat adtak
át, 1975-ben fejeződött be a Kazinczy lakótelep építése, 1978-1979ben a 10 emeletes lakóházak a Dózsa György úton. 1977-ben kapcsolták be a vezetékes gázhálózatba a
várost, 1980-ban helyezték forgalomba az M 3-as autópálya GödöllőHatvan közötti szakaszát. Jelentős
építkezések történtek az egészségügy területén is. 1972-ben adták át
az SZTK új épületét, a tüdőszűrő ál-

Olvasóink írták
Csak egy „i“ ért

Együtt emlékeztek a tanárok és a diákok

Fél évszázada érettségiztek
A Török Ignác Gimnázium első koedukált osztálya 1955. szeptember 1-jén kezdte
meg munkáját Máriabesnyőn a Salvator nővérek volt zárdájának épületében
negyvenkét tanulóval és két kinevezett tanárral. Az osztályból végül harminckilencen tettek érettségi vizsgát. Az egykori diákok a
nyár elején ismét összegyűltek, hogy fél évszázad elteltével közösen elevenítsék fel
az iskolai évek emlékét. A
régi alma mater épületében
azonban jóval kevesebben
jelentek meg. Vannak, akikről semmit, vagy csak nagyon keveset tudtak az egykori osztálytársak, kilencen
pedig már végleg elhagyták
az egykori barátokat. A találkozón résztvevő huszonegy hajdani diák azonban boldogan jött el, volt, aki a házastársával érkezett, s természetesen a gyerekek és az
unokák töménytelen fényképével. Az egykor tanári karból hárman, Halászné Váradi Ildikó, Kiss Éva és Vancsó Imréné vett részt a találkozón.

„Magyarország nem csak a magyaroké, hanem a magyariaké, azoké,
akik itt élnek és fenntartják ezt az
országot, nyelvre, vallásra, származásra és foglalkozásra való tekintet nélkül. Nemcsak a magyar
anyanyelvűeké, hanem azoké is,
akiknek a felmenői távoli területről,
más etnikai és nyelvcsoportból érkeztek ide, és miközben a maguk
boldogulását becsületes munkával
keresték és találták meg, ezt az országot építették és tartják otthonuknak, hazájuknak. Van magyari magyar, magyari német, sokác, horvát,
stb. lesz tán hamarosan még kínai
is, meg arab is. Mert, ha Magyarország csak a magyaroké volna, fel kellene tenni a kérdést: ki is
a magyar? Ki határozza meg, hogy
ki lehet magyar? Magyar volt-e Imre herceg akinek az anyja bajor
volt, magyar volt-e László király a

lomást, a mentőállomást, az állatkórházat, 1980-ban pedig a régi
szülőotthonból kialakított 50 ágyas
szociális otthont az Ady Endre
sétányon.
Sok változás következett be a művelődésügy területén is. A Városi
Tanácsnak a városhoz méltó és a
megnövekedett igényeket kielégíteni képes, új intézményhálózatot
kellett létrehoznia. Könnyűszerkezetes, új iskolát építettek a Légszesz
utcában (1974, Hajós Alfréd Általános Iskola), Máriabesnyőn az Illés
István utcában (1975, Damjanich
János Általános Iskola) és a többi elemi iskolát is új tantermekkel bővítették. Óvodákat és bölcsödéket létesítettek. Új, modern épületet, majd
200 ágyas kollégiumot kapott a Szakmunkásképző Intézet. 1972-ben elindították az önálló Zeneiskolát. Városi Kórus alakult, 1974-től megjelent a Pest Megyei Hírlap Gödöllő
és Vidéke melléklete, mely naponta
tudósított a gödöllői eseményekről.
A közgyűjtemény területén is korszakos lépések történtek Benedek
János tanácselnöksége idején. 1972ben Helytörténeti Szobát avattak a
moziiskolában
(Hamvay-kúria),
1978-ban pedig megalakult a Helytörténeti Gyűjtemény, ahol állandó
kiállításon mutatták be a gödöllői
művésztelep legjobb alkotásait.
1981-ben átadták a Művelődési
Központot, amivel Gödöllő több évtizedes álma valósult meg, Hovhannesian Eghia már az 1930-as években szeretett volna egy kultúrházat
Gödöllőn.
A várossá nyilvánítás 10. évfordulóján díszpolgári címet alapítottak,
elsőként Forgách Ferenc, Gödöllő
első rendőrkapitánya kapta meg, egy
évvel később pedig Remsey Jenő
festőművész. Ugyanekkor Gödöllő
monográfiát jelentettek meg, melyet
Dékán Antal szerkesztett és Benedek János tanácselnök írta hozzá az
előszót.

lengyel anyjával, magyar volt-e az
Árpád-háziak közül bárki is ezzel a
mércével? Magyar volt-e Széchenyi
Zsigmond, akinek két osztrák nagymamája volt? Magyar-e akinek az
ősei közt szász, orosz, szerb, román,
zsidó is megtalálható? Mert ha keressük, bizonyára megtalálható, hiszen évszázadokon át élt együtt a
vegyes hazai közösség, és csak azt
vetette ki, aki súlyosan vétett a közösség szabályai ellen. Attól, hogy
valaki Csimbókos Vatának nevezi el
magát, még nem válik magyarrá, de
igaz magyar lesz az a Schulz, vagy
Trajan, aki szorgalmas munkájával
a maga haszna mellett a közösségnek, az országnak hasznára is válik.
A Biblia szerint: gyümölcseikről ismeritek őket, a jó fa jó gyümölcsöt,
a rossz rosszat terem. Magyari lesz
az a Kohn zsidó is, akit hagynak
magyarivá válni és nem piszkálnak
a vallása miatt, és lesz belőle zsidó
vallású magyari, akit nagy hiba
volna Magyarországon lakó zsidóvá kényszeríteni.

A városi mecenatúra jóvoltából több
köztéri szobor készült ebben az
időben: Kiss István Kossuth-díjas
szobrászművész Élet című szobra az
egyetemen, a Tanácsköztársaság
emlékműve a Stromfeld lakótelepen, Mizsér Ferenc alkotása, 1982ben Varga Imre Az olvasó Lenin című szobra a Művelődési Központ
melletti parkban. Ezenkívül több
helyi művész (Remsey Iván, Remsey Flóra, Fábián Dénes, Szekeres
Erzsébet) alkotása került a város tulajdonába.
A nagyszabású építkezések azonban
áldozatokkal jártak. 11 olyan épületet bontottak le a Szabadság téren,
ami 1951-ben még műemléki listán
szerepelt. Lebontották az 1930-ban
a Rockefeller Alapítvány támogatásával épült Egészségházat vagy Magyar Kázmér házát a Kossuth Lajos
utcában a lakosság tiltakozása ellenére. Megszüntették Gödöllő főterét, az áruház és a pártház beépítése
egy amorf térré változtatta a korábbi
Hősök ligetét.
A várossá nyilvánításban és azután a
település fejlesztésében, átalakításában jelentős szerepet játszott Cservenka Ferencné, az MSZMP Pest
Megyei Bizottságának első titkára, a
Központi Bizottság tagja, 1975-től
Gödöllő országgyűlési képviselője.
Felsőbb döntés eredményeként született meg Gödöllő fejlesztésének
terve, mivel az egyetem és a Ganz
már egy város csíráit hordozta magában. A várossal kapcsolatos döntések a megyénél születtek, a helyi
tanácselnöknek nagyrészt csak végrehajtó szerep jutott. Benedek János
azonban nemcsak végrehajtó volt,
autonóm személyiség, aki gyakran
érvényre tudta juttatni a maga elképzeléseit is. Sokat vitatkozott
Cservenkánéval, több dologban nem
értett egyet vele, ezért végül kenyértörésre került sor: Benedek János
1982. május 27-én megvált tanácselnöki posztjától, ő kérte a felmentését, saját vallomása szerint belefáradt abba, hogy felelősséget vállaljon más döntéseiért.
Karizmatikus egyéniség volt, hitt a
maga igazában, és következetesen
megtett mindent azért, hogy érvényt
szerezzen a meggyőződésének.
Ezért viszonyultak hozzá indulattal
az emberek: gyűlölték vagy szerették. Neve egy korszakot fémjelez
Gödöllő történetében, tetteit, munkáját folyamatosan értékeli a kollektív emlékezet.
Nyugodjon békében!
G. Merva Mária

Magyari lesz az a cigány is, aki hajlandó azzá válni, mint ahogyan magyarivá váltak a kunok is, akik pedig elég sokáig idegen testként éltek
közöttünk.
A magyari itthon van, és a magyari
közösségben érzi jól magát. Ettől
még beszélhet szlovákul. A svájci is
lehet egyúttal német, francia, rétoromán vagy olasz anyanyelvű, mégis mindegyikük elsősorban svájci.
Igaz, ezt őseiknek ki kellett vívni.
Vannak az országban vendégek is
(hospes), ideiglenesen itt tartózkodó idegenek, akiktől csak azt kell
megkövetelni, hogy ne tegyenek az
ország kárára.
Persze van sajnos magyari szemét
is, ezek a társadalom kártevői
(köztük olyan is, akinek mind a
négy nagyszülője jellegzetesen magyar nevet viselt és ki sem mozdult
a faluja környékéről, tehát hivatalból magyarnak mondható). Ezeket
kell a társadalom peremére száműzni.“
byzon
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Lovasok
Amennyiben dolgozatot íratnak a lassan már újra iskolapadba ülő gyerekekkel a tanév
elején nyári élményeikről, nyilván lesznek olyanok, akik táborban átélt kalandjaikról, tapasztalataikról számolhatnak
be.
Egy tábor. Milyen sokféle célból is
lehet tábort szervezni! Nemrég kaptam levelet egy már igencsak felnőtt
hajdani gyerektől, aki olvasótáborban
tartozott a csoportomba, azt írta:
meghatározta az egész életét, amit
akkor, ott tanult.
Az olvasó – vagyis inkább beszélgető – táborokon kívül lehetnek színjátszással, képzőművészettel foglalkozók, erdőt járók, hegyeket mászók,
vizekben csobbanók…
És persze lovastáborok is. Egy lovastáborba látogathatunk el Sarah
Bosse Anna új barátja című ifjúsági
regénye jóvoltából.
Anna nagyon jól elvan malomvölgyi tanyájukon csak a családjával, a
közelben lakó barátnőjével, na és,

nem utolsó, hanem talán elsősorban a
lovaikkal. Csöppet sem hiányzik neki, hogy odazúduljon hozzájuk egy
csomó idegen gyerek, aztán úgy
használja Tündért, Zorrót és a többi
pompás állatot, akárcsak ő, a gazdájuk.
Pedig ez történik. Ennek kell történnie, hiszen lovastáborok szervezésével foglalkoznak. A legközelebbi
csoport már be is jelentkezett, már útban is van hozzájuk. Tehetetlenül kell
néznie, ahogy a jövevények elragadják tőle, ha csak egy időre is, négylábú barátait. Noha fogalmuk sincs
azoknak a lelkivilágáról. Nem értik
különböző rezdüléseiket. A szülei
ugyan figyelnek, magyaráznak, segítenek, de hát mégsem adhatnak át
minden tudnivalót.
Meg is történik a baj. Akkora, hogy
hosszú idő szükségeltetik a helyrehozatalához. De ennek során Anna legalább megint aktívan tevékenykedhet,
nem csak a kívülálló szemlélő szerepe
jut rá.
Közben azt is felfedezi, hogy a táborozó gyerekek sem olyan szörnyű-

A Gödöllő Táncegyüttes nyári sikerei

ek. Egészen rokonszenvesek is akadnak közöttük. Különösen egy. Egy
fiú. Talán mégis meggondolja magát,
s elmegy abba a szörftáborba, amit a
közeljövőben terveznek, ahová őt is
hívták.
A könyvet kiegészíti egy Elsősegély
lovas baleseteknél című leírás. Mert
lovagolni gyönyörű dolog, de nem árt
vele kapcsolatosan az alapos felkészülés. (Sarah Bosse: Anna új barátja)
-nád-

Az együttes életéből
nem maradt ki a hazai
fellépés sem. Július elején rendezték meg Szegeden a Martin
György Országos
Néptánc
Fesztivált,
ahonnan több
díjjal érkezett
haza a gödöllői
csoport. Mint
azt Széphalmi
Zoltán
elmondta, nívódíjjal és három
különdíjjal ismerték el munkájukat.
A szegedi megmérettetésen nyolc
csoport vett részt, a gödöllőiek mellett vajdasági, budapesti, debreceni és
szegedi táncosok. A Gödöllő Táncegyüttes nívódíja mellett Moussa Ahmed ifjú koreográfusként, Tóth Judit
a „Csuhaj nem bánnám” koreográfiáért, Széphalmi Zoltán és Tóth Judit
pedig közösen, a Galgamente folklórjának magas szintű kutatásáért kaptak
elismerést.

Fellépések itthon és külföldön
Hazai és külföldi programok teszik tartalmassá a nyarat a Gödöllő Táncegyüttes tagjai számára. Már maguk mögött tudhatják a lengyelországi fesztivált, a kárpátaljai tábort és a
szegedi fesztivált, jelenleg pedig a szokásos nyári táborukra
készülnek, amit a hónap második felében tartanak.
A Gödöllő Táncegyüttes nem első alkalommal képviselte Magyarországot
a CIOFF (Nemzetközi Néptánc Szövetség) rendezvényén. Ez alkalommal Lengyelországban, Wlodawában
léptek fel, ahol Equadorból, Ukrajnából, Belorusziából, Görögországból és természetesen Lengyelországból érkezett táncegyüttesek mutatták
be tudásukat – tájékoztatta lapunkat
Tóth Judit. A harminc táncos, valamint kísérőjük, a Zagyva Banda nagy
sikert aratott Rákosmenti blokkjával
– amiben férfi, női és vegyes táncok

egyaránt helyet kaptak – valamint a
nyírségi és szatmári táncokkal.
Szintén jól sikerült a kárpátaljai tábor, amit egykor a gödöllői táncosok
alapítottak. Tiszapéterfalvára ezúttal
az ifjúsági együttes utazott el, hogy a
Debrecenből, Nyíregyházáról, Ungvárról és Beregszászról érkezett táncosokkal együtt nagyecsedi és somogyi táncokat tanuljanak az alapítóktól.

Helyére került a Mária Terézia festmény

IX. Barokk Kastélynapok
(folytatás az 1. oldalról)
A kétnapos rendezvénysorozat évrőlévre egyre több gyermeket vonz, nem
csoda, hiszen a vidám színi- és bábelőadások mellett korabeli játékok

várják őket, nem is beszélve arról, hogy ilyenkor az
ő számukra külön rendeznek tárlatvezetést. A barokk napok rendezvényei
között természetesen a komolyabb műfajok kedvelői
is találtak vonzó programokat. Szombaton este a díszteremben Bogányi
Gergely és tanítványai adtak
koncertet,
amelyen Bach

Az Erdélyi Vándorszínház bemutatója Gödöllőn

Az ördög és a szűz
Augusztus 8-án az Erdélyi Vándorszínház előadásában láthatta a közönség Az ördög és a
szűz című darabot a Művészetek Házában.
A vándorszínház létrehozója a gödöllői Csuja László – aki jelenleg a
Színház- és Filmművészeti Egyetem
rendező szakos hallgatója – lapunknak elmondta: az Erdélyi Vándorszínház 2007-ben alakult meg olyan erdélyi és magyarországi fiatalokból, akik
a magyar színjátszás és kultúra szeretetétől vezérelve, főként magyarlakta területeken ingyenes színházi
előadásokat mutatnak be. Mindenekelőtt olyan falvakba próbálnak eljutni, ahol a magyar nyelvű lakosság
évek óta nem láthatott színházat, így a
tevékenységük egyfajta hiánypótlásnak is tekinthető. Csuja László kiemelte: céljuk az, hogy a XXI. században a létében veszélyeztetett, falusi lakosságnak, ha egy estére is, de élő
színházat varázsoljon. Olyan előadásokat igyekeznek létrehozni, melyek
a felhőtlen szórakozást és a kísérleti
színházzal kapcsolatos művészi igények kielégítését is lehetővé teszik.
Ezen kívül a Vándorszínház lehető-

séget teremt a két országból származó
fiatal művészek szakmai együttműködésére, tapasztalatcseréje, továbbá
a fiatal színészek speciális, a hagyo-

mányos színházi képzéstől eltérő fejlesztésére. Az előadásokkal kapcsolatban a fiatal rendező-hallgató elmondta: míg korábban szinte csak Erdélyben léptek fel, mostanra kiderült:
Magyarországon is van igény az effajta színjátszásra, sőt, terveik között
szerepel, hogy jövőre már a Kárpátaljai magyar lakta településeket is felkeresik majd.

Vendégségben Leányfalun

Egy különleges kiállítás
és Scarlatti
művei csendültek fel,
vasárnap pedig a Barokk
Színházban
Haydn:
A
patikus című
operáját mutatták be.
Kép és szöveg:
bj,it

Két gödöllői művész, Bódis Erzsébet és Katona Szabó Erzsébet, anya és lánya kiállítása nyílik
meg augusztus 19-én a Leányfalui Helytörténeti Múzeumban.
A tárlat több szempontból is különleges.
Egyrészt az itt rendszeresen megrendezett az „Erdélyi művészek Leányfalun”
kiállítás-sorozat ezzel ünnepli 20. születésnapját, másrészt a két alkotónak ez az
első közös bemutatkozása.
– Soha életemben nem állítottam ki közösen édesanyámmal. Csoportos kiállí-

táson már vettünk részt együtt, de ez
most csak kettőnkről szól. Érdekes, hiszen a munkáink nagyban különböznek,
de itt majd kiderül, hogyan kapcsolódik
össze gondolatiságunk – mondta lapunknak Katona Szabó Erzsébet.
A bemutatásra kerülő művek áttekintést
adnak a két művész munkáiból. A látogatók Bódis Erzsébet faliszőnyegeiből
és Katona Szabó Erzsébet bőrmunkáiból láthatnak válogatást.
A tárlatot, ami szeptember 30-ig tekinthető meg, Török Katalin művészettörténeti író nyitja meg.
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A Gödöllői Iparművészeti Műhely
alkotóháza kiállítótermében és
kertjében továbbra is látható a
Hortus Semperflorens című
képző- és iparművészeti kiállítás
Megtekinthető:
2009. augusztus 30-ig, szombat és
vasárnap 14-18 óráig, előzetes
bejelentkezést követően más
napokon is! (munkanapokon: 9-16 óra
között, Sukta Zsuzsánál)
GIM-HÁZ, Gödöllői Iparművészeti
Műhely alkotóháza
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
tel./fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu

- Gróf Andrássy Gyula emigrációs évei. Dr.
Csorba László előadása
- Válogatás Erzsébet királyné és gróf Andrássy Gyula leveleiből, Szabó Dóra és
Nagy Ervin színművészek előadásában
- Közreműködik: Kaján Katalin énekművész és Pribelszki Viktor zongoraművész
- Szakvezetések az időszaki kiállításban
- A kiállításhoz kapcsolódó emléktárgyak,
könyvek vására a kastély aulájában.
Belépőjegyek a kastély jegypénztárában
váltható!

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

SZECESSZIÓS TÚRA GÖDÖLLŐN
A gödöllői művésztelep (1901-1920) eredeti helyszínein:
( 1 km-re a múzeumtól )
A MÚZEUMI MŰVÉSZTELEPI KIÁLLÍTÁS
Nagy Sándor háza, Belmonte Leo háza, Körösfői-Kriesch Aladár háza, a szövőiskola épülete
Remsey Jenő háza, a kortárs gödöllői iparművészek alkotóháza (az aktuális kiállítással)
Idegenvezetést biztosítunk magyar nyelven
Legalább 10 fő esetén, előzetes bejelentkezés alapján
Ára : 1.000 Ft/fő
Jelentkezés:
Gödöllői Városi Múzeum - 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel: 28/422-002 és 06-20-469-0869 (Tóbiás Csaba programfelelős)
e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu
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Gyarapodik a kastély gyűjteménye

Gödöllő anno plusz

Megújuló műremekek

A gödöllői Hangya

Fél év alatt született újjá Mária
Terézia egész alakos portréja,
melyet augusztus 8 -tól a gödöllői kastélyban láthat a nagyközönség. A gigantikus méretű
festmény két restaurátor művész munkájának köszönhetően nyerte vissza pompáját.

„Fél évig dolgoztunk a
festményen, mostanra
lassan a végére érünk a
munkának” – mondta Jeszeniczky Ildikó, a
Szépművészeti Múzeum
restaurátor-művésze.
Hozzátette: a kép sok átfestéssel, a javítások miatt élvezhetetlen részletekkel és háttérrel került
a műhelybe még a tél folyamán.
A festmény, amely utólag a „Mária Terézia magyar ruhában” címet kapta,
1742-43-ban született, az alkotója egy
ismeretlen pozsonyi festő. A művésznek nem állt modellt a császárnő-királynő, egy másik festményről mintázta az alakot. A fiatal Mária Terézia vonásai ezzel együtt hitelesnek tekinthetők az alkotáson, amely rendkívül részletgazdag, s így az alkotó tehetségét dícséri. A festményt tavaly vásárolta meg
a Gödöllői Királyi kastély. „Kifejezetten érzékeny az eredeti festő ecsetkezelése, a háttér kidolgozása pedig művészi fantáziáról tanúskodik” – jelentette ki Perjés Edit festmény restaurátor-művész.
A festményt a Barokk Kastélynapok
keretében mutatták be a gödöllői kastélyban. A kép Mária Terézia egykori
hálószobájában kapott helyet, melyet
Grassalkovich Antal kifejezetten a császárnő-királynő 1751-es gödöllői látogatása alkalmából építtetett.
(forrás: muemlekem.hu)
***
Mária Terézia festménye mellett egy
csodaszép cserépkályha is a kastély dísze lesz a jövőben. Igaz, ezt nem kellett
megvásárolni. Mindössze egy kávét
kért érte tulajdonosa, aki valójában
visszaadta az egy éve hozzákerült,
egykor a kastély tulajdonát képező
műremeket.
Dóczi Imre, az Országház 41 éves tűzoltója Dányban lakik, és elhunyt barátjának édesanyjától jutott hozzá, a da-

rabokban lévő mestermunkához, amit a
koronás G betű díszített. A kalandos
utat megjárt darab – a királyi kastélyban annak idején fellelhető szinte
összes berendezéssel együtt – a II. világháború idején tűnt el.
Faludi Ildikó információi szerint az
igen értékes tárgyak egy részét a németek vagonokban külföldre szállították,
míg az oroszok élelemre cserélték, eladták, illetve eltüzelték a megkaparintott holmikat. A kályhák egy részét öszszetörve betömködték a kályhalyukba,
ám az ominózus, most visszaszolgáltatott fűtőalkalmatosságot egy bagi családnak adták el.
A muzeológus úgy véli, hogy a vajszínű, oromzatos, díszes cserépkályhát
az 1800-as évek második felében készítették, értéke jelenleg félmillió forintra rúghat. A restaurálás költsége
azonban akár az egymillió forintot is elérheti.
Elmondta, hogy noha az eltűnt tárgyak,
bútorok jogilag azokat illetik, akik valamilyen módon hozzájutottak azok-

hoz – vagyis a kastély nem követelheti
vissza a nemegyszer felbecsülhetetlen
értékeket –, többen visszajuttatták a náluk lévő „kincseket”. Az egykori leltár
alapján mindenbe belevésett koronás
G-betűről könnyen fel lehet ismerni a
királyi kastélyból származó tárgyakat –
tette hozzá a muzeológus, aki örömmel
számolt be néhány „sikertörténetről”.
Bő tíz évvel ezelőtt egy magánszemélynél lévő kártyaasztalról derült ki,
hogy a gödöllői kastélyból való. Ezt
150 ezer forintért vásárolták vissza.
Nem kért pénzt viszont a nála lévő három, bőrrel bevont székért az a szentesi
idős hölgy, aki miután 1995-ben egy
női hetilapban olvasott a Gödöllőről eltűnt értékekről, visszajuttatta az ülőalkalmatosságokat a kastélyba. Ma a felújított királyi ebédlőben csodálhatják
meg a míves darabokat a látogatók.
Hasonlóan kellemes emlék a jelenleg
az Erzsébet királyné felolvasó szobájában elhelyezett díszes kanapé megkerülése. A kastélyt annak idején kirabló
katonák egy árokba dobták a bútordarabot, onnan menekítette ki egy család.
Később önként jelentkeztek, mert úgy
gondolták, hogy ami Gödöllőről tűnt el,

annak Gödöllőn a helye. Az elmúlt években egy fatartó ládika,
és egy puttó szobor is visszakerült a kastélyba, de mint megtudtuk, gyakran bukkannak fel
Ferenc József mongrammal ellátott porcelánok is, amik hol
adományként, hol pénzért, de
szintén visszakerülnek a kastélyba.
Sajnos nem minden jut vissza
az eredeti helyére. Egy panellakásban használják például a koronás G-betűvel ellátott fésülködő asztalkát, amiről nem
mond le a jelenlegi tulajdonosa,
de van olyan lakás is, ahol ma is
a kastélyból származó csillárral
világítanak.

Nick Ede koronauradalmi igazgató kezdeményezésére nevesebb helybeli iparosok és gazdák elhatározták a Gödöllői
Hangya Szövetkezet megalapítását. 1904. január 10-én tartotta az országos Hangya Szövetkezet gödöllői fiókja alakuló közgyűlését. Kitartó munkájuk eredményeként 1904.
májusában nyílt meg első üzletük Gödöllőn.
A Hangya-mozgalom a fogyasztók
olcsó és becsületes kiszolgálására, a
szociális törődésre helyezte a hangsúlyt, valamint jelentős szerepet játszott a falusi nép üzleti élethez való
közelebb hozásában.
A Gödöllői Hangya Szövetkezet
1904-ben 158 taggal, 166 db 20 koronás üzletrésszel, 3320 korona alaptőkével indult útjának. A szövetkezet

ahol 1928-ra berendezte és megnyitotta első fióküzletét. Ebben az üzletben eredetileg is egy fűszerüzlet működött, ami a
Schönthal család
tulajdonában
volt. A 9 gyermekes család az üzlet mögötti lakóházban élt. A családfő Schöthal
József
halála
után,
felesége
Khon Karolina
vitte tovább az
üzletet, majd később eladta azt és
Gödöllőről is elköltöztek.
Az
egykori Gizella úton több zsidó család is üzemeltett fűszer-, hentes, vagy
szatócs boltot, hiszen ez a rész volt
Gödöllő egyik zsidónegyede. Az Isa-

A Schönthal család

1904-ben az akkori Erzsébet-szálló
(ma Gödöllői Városi Múzeum épülete) épületében kapott minimális
házbérért megfelelő helyiséget. Az
épület földszintjén nyitotta meg első
üzletét és ugyanitt volt a raktárhelyisége is. Fordulópontot jelentett a szövetkezet életébe az új községház felépítése. Itt a gödöllői fogyasztási és
értékesítő szövetkezet 3 helységet
igényelt 10 évre 3000 korona bérleti
díjért. Igényüket a község képviselőtestülete az 1912. február 5-én tartott
testületi ülésén elfogadta. A szövetkezetnek tehát sikerült kibérelnie az
eredetileg kávéházi célokra épült saroküzletet, amelyben 1912. szeptember 12-én nyitotta meg boltját. Neve a
rövidség kedvéért A MI BOLTUNK
lett.
1927-ben a szövetkezet saját ingatlant vásárolt a Gizella úton (a mai Isaszegi úton, ahol az épület ma is áll),

szegi úti későbbi Hangya vezetője
Hanty Pál volt. Ma itt egy kifőzde étterem működik Hangya Étterem néven.
A szövetkezet az 1930-as évek elején
tervezte egy pavilon felállítását az
Erzsébet királyné
úton az Egészségházzal szemben. Ez
a kis épület (becenevén gomba) ma
is megtalálható az
Ady Endre sétány
és a Honvéd utca
kereszteződésében.
Ebben a pavilonban
a következő termékeket kívánták forgalmazni: csemegeáruk, sütemények,
cukorkák, hűsítő italok, képes levelezőlapok, papíráruk, és nyári meleg
napokon egy kellemes hideg büfét
terveztek ott felállítani.

1938 februárjában a kertváros Szabadka u. 9. szám alatt nyílt meg második fióküzlete, a harmadik megnyitására
pedig 1939 novemberében a Mátyás király úton került sor.
A Gödöllői Hangya sikerességét mutatja, hogy 1938-ban egy külön textilüzletet is nyitott a Horthy Miklós út 10.

szám alatt (a mai Dózsa György úton).
A Gödöllőn és környékén jó hírnévnek
örvendő és árukészleteivel még a legkényesebb igényeknek is megfelelő szövetkezet tehát elismerésre méltó kereskedői tevékenységet folytatott és nagy
része volt a helyi piaci árak helyes kialakításában. Üzleteiben mindent be lehetett szerezni, amire szükség lehetett.
Ami éppen nem volt raktáron, azt azonnal meg lehetett rendelni a budapesti
központi áruházukból. A teljes árukínálatukról vaskos katalógusok jelentek
meg, melyekben képekkel ellátott terméklista volt megtekinthető árakkal
együtt.
A II. világháború előtt 2000 tagszövetkezete, 40000 boltja és 80 termelő
üzeme volt a Hangyának. 1945 után az
államosítás során az összes Hangya-vagyon lefoglalásra került. A vidéki Hangya boltokat és telephelyeket főként a
földműves szövetkezetek, majd később
az ÁFÉSZ néven alakított szövetkezeti
jellegű társaságok tulajdonába adta az
állam. Gödöllőn a Hangya üzletekből

alakult ki a későbbi Népbolt.
Oravec Éva
(Gödöllői Városi Múzeum)
A képeket köszönjük

Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület

Felújítások a zsidó temetőben
Hosszú éves, évtizedes törekvés válik valóra a gödöllői Fürdő utcában lévő zsidó temetőben. A sokáig elhanyagoltan
álló sírkertben a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesületnek köszönhetően idén nyolc
síremlék újult meg.
Városunkban hányatott sorsa van a
zsidó temetőnek. Bár voltak kezdeményezések a megmentésére, azok
csak ahhoz voltak elegendők, hogy
egy-két sírt helyrehozzanak. Komolyabb felújításra csak most kerülhetett
sor.
A mostani több százezer forintos ráfordításnak köszönhetően négy síremlék teljesen megújult: a széttört
köveket, kereteket összeillesztették, a
növényeket kigyomlálták. További
négyet pedig visszaraktak a helyükre,
amiket az idő „szétnyomott”.
Mindez Varga Árpád kőfaragó
mester munkáját dícséri, aki már a

korábbi esztendőkben is több alkalommal segített rendbetenni az idő, illetve a vandálok által többször is
megrongált síremlékeket. A Gödöllői
Értékvédő Egyesületen és Gödöllő
város önkormányzatán kívül a Magyarországi Zsidó Temetőkért Alapítvány (Mazsit) részéről Oblath András kuratóriumi elnök is nagyon sokat
tett azért, hogy végre megkezdődjön a

temető
rendbetételének a folyamata, aminek
– mint ahogyan
az lenni szokott –
„csak”
anyagi
akadályai vannak.
A korábbi években a Városvédő
Egyesület párszor már „kitakarította” a temető területét.
A Gödöllői Értékvédő Egyesületnek nem ez az
egyetlen kezdeményezése a városban.
Folyamatban van, és a tervek szerint
szeptemberben el is készül a máriabesnyői temetőben álló Ivánka-kripta
felújítása, tervbe van véve a Nagy
Sándor-síremlék felállítása, illetve
szintén az egyesület indította el a már
nyertes Norvég Alap pályázatát is.
jk
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Nem csak kertészeknek

Állati dolgok

„Puszta Szafari“ a vadasparkban Tabu növények
Ha valaki ma szafarira szeretne menni, akkor egészen Afrikáig kell utazzon. Hamarosan
elég lesz azonban csak a Hortobágyig mennie.
A Hortobágyi Vadasparkban az ember
megjelenése előtt ezen a tájon élő, de
a civilizáció térhódítása miatt a területről kiszorított, illetve a nemzeti

park területén ma is élő állatfajokat
mutatnak be. A „Puszta Szafari“ elnevezésű program keretében a Hortobágyi Nemzeti Park 470 millió forintból
(mely nagyrészt uniós támogatás) egy
olyan szafarival kombinált turisztikai
vadaspark kialakítását határozta el, ami
Magyarországon
unikális
vonzerőt jelent.
A munkálatok a
tervek szerint
szeptembertől a
jövő év végéig
tartanak.
„A fejlesztés
első lépéseként
villanypásztorral kerítettük
körbe a 120 hektáros területet,
megépült a bemutatóház, röpdéket, kifutókat alakítottunk ki, és betelepítettük a létesítménybe az állatokat.
Olyan fajokat kerestünk, amelyek a
földtörténeti jelenkorban a Hortobá-

gyon bizonyítottan előfordultak. A
csontleletek azt bizonyítják, hogy az
afrikai szavannákhoz hasonló viszonyok jellemezték az ősi alföldet; őstulkok, vadlovak, vadszamarak csor-

dái népsítették be, amiket nagyragadozók, illetve dögevők követtek“ –
mondta el Sándor István, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatója, aki a
kollégáival együtt komoly lehetőséget lát a park továbbfejlesztésében.
A pusztai szafari keretében a látogató speciálisan kialakított járművel
jut el a vadasparkba. A járműbe épített audio-rendszer révén már út közben is érdekes
információkhoz juthat arról, hogy mi
vár rá a területen. Az útvonalat úgy
alakították ki,
hogy a vendégek átélhessék a vadon felfedezésének az érzését.
A program
show-eleme a naponta egyszeri látványetetés a farkasoknál és a ragadozó madaraknál. A közönség az erre
a célra kialakított megfigyelőteraszról követheti az eseményeket, az ápoló pedig mikroport segítségével ma-

gyarázza a látottakat. Ezt a módszert
a magyar nemzeti parkok közül elsőként itt szeretnék bevezetni.
A program része a bemutatótermi
kiállítás is, ahol vitrinekben elhelyezett gazdag leletanyag, preparátumok, tablókon látható
magyarázó
szöveg segítségével ismerkedhetnek
meg a vendégek a
Hortobágy eredeti
élővilágával.
A nemzeti park
szakemberei szerint a terepen bonyolított programok tökéletes kiegészítője lesz a kiállítás, melynek nagy szerepe lehet a
környezettudatos szemlélet elterjesztésében.
il

A magyar gólyák a Goldenblog versenyén
Idén áprilisban indult útnak a
nagyhalászi gólya blog twitter
oldala, és július elején már érkezett a hír, mely szerint a Goldenblog zsűrije beválogatta az
oldalt az első 30 közé. Figyelemre méltó, hogy a versenyt
egy fiatalnak számító, témájában is egyedi gólyás üzenetek oldala nyerte meg.
Alig két és fél hónapja van jelen az
interneten a gólyás twitter, mindösszesen 498 bejegyzést tett eddig
közzé. Az indításkor még nem sok látogatója akadt az oldalnak, racionális
szempontok szerint nem volt sok esély
érdemleges eredményt elérni a versenyen, azonban egyre többen jöttek fel

és írtak az oldalra. „Több külföldön
élő magyar twitterező is elkezdett
ránk voksolni (főként német nyelvterületen). Ami még inkább kellemes

A szobanövényeknek se szeri,
se száma. Van kicsi, közepes,
nagy és hatalmas, párakedvelő, szárazságtűrő, igénytelen
és igényes, télen virágzó, nyáron virágzó, mérgező, és még
sorolhatnánk. Annyi, hogy választani is nehéz annak ellenére, hogy a legtöbb virágboltban
és kertészetben általában
készségesen állnak a vevők
rendelkezésére a szakemberek.

sét, valamint sok, de sosem közvetlen
fényt.
Az orchideákhoz hasonlóan a közkedvelt kókuszpálma sem kedveli az
átlagos lakásokban uralkodó körül-

Tabu növények – a feng
shui szerint

Ám az is tény, hogy mindenki mást
mond: a kertészek a növény igényeit
tartják szem előtt, az orvosok az emberét, sőt a természetgyógyászoknak
és a feng shui követőinek is van véleménye a kérdéssel kapcsolatban.
Hogy ki mit nem ajánl?

Tabu növények – a kertészek
szerint
Bár ma már az is megtalálhatja a
számára megfelelő szobanövényt,
akinek a lakása nem éppen a legalkalmasabb a növénytartásra – kevésbé
éri a fény, vagy éppen száraz a levegője –, számtalan olyan növénnyel
találkozni a kertészetekben és virágboltokban, amelyek különös figyelmet és törődést igényelnek. Ezek a
kényes fajok többnyire csak egy adott
hőmérsékleten érzik jól magukat, és
mind a víz minőségének, mind a fény
mennyiségének változására érzékenyen reagálnak. Bár többségük gyönyörű, és nehéz lemondani róluk, ha
nem akarsz egy vagyont kidobni az
ablakon, akkor jól fontold meg, hogy
valóban örökbe akarod-e fogadni
őket.
A manapság olyannyira divatos
orchideáknak például csak egy-két
változata képes megmaradni a növénytartásra kevésbé alkalmas lakásokban, hiszen többségük magas, 7080 százalékos páratartalmat igényel,
megfelelő öntözést – csak szobahő-

ményeket, ahogy a gardénia is fokozott figyelmet igényel, ezért mielőtt
beleszeretnénk néhány gyönyörűségbe, és bevásárolnánk belőlük, győ-

ződjünk meg róla, hogy alkalmas-e
arra, hogy hazavigyük.
Nemcsak akkor érdemes szakértőhöz fordulni, amikor valakit meg szeretnénk lepni egy csodás növénnyel,
vagy amikor a szobanövényeidnek
valami baja van, hanem akkor is, amikor az otthonunkba újabb növényeket
tervezünk telepíteni.
Egy hozzáértő szakember sokat segíthet
abban, hogy olyat válasszunk, amely nemcsak szép, de veszélytelen is.

Tabu növények –
az orvos szerint

mérsékletű vízzel – és gyakori permetezést, a helyiség gyakori szellőztetémeglepetés volt, hogy többen közülük német és angol nyelven is arra
bíztatták a felhasználókat, szavazzanak a Hungarian-Storksra a Goldenblog versenyében.” – mondta Nagy
Károly, a nagyhalászi
blog és twitter szerzője.
Új és növekvő közösséget sikerült megszólítanunk a nagyhalászi gólyafészek történeteivel.
Az elmúlt egy évben 120
ország 1,5 millió látogatója volt kíváncsi a hazai
gólyakamerákra! A twitter oldal győzelmével arra számítunk, hogy ez a
szám is még növekedni fog. A nagyhalászi gólyafiak azóta kirepültek, de
reméljük, hogy fogunk még hallani
Keléről, Kócosról, Kóborról és Kófic-

szédülést, de akár görcsöket, rosszabb
esetben pedig légzési elégtelenséget is
okozhat.
Egyes filodendronok légzőgyökereinek elfogyasztása égő, szúró fájdalommal járhat a szájüregben, ahogy a
buzogányvirág is okozhat allergiás
reakciókat a bőrre kerülve. Sőt, egyes
növények részei akár a nyálkahártyák
duzzadását, így fulladást is okozhatnak, ezért légy nagyon körültekintő,
mielőtt bevásárolsz belőlük!
Érdemes még vásárlás előtt
tájékozódnod az egyes szobanövények esetleges mérgező tulajdonságát illetően kézikönyvben vagy a
kertészetekben.

A szobanövények
között számos olyan
fajta akad, amely az
ember vagy éppen a
háziállatok számára
veszélyes lehet. Ilyen
például a közkedvelt
ciklámen, amelynek
gumója a szervezetbe kerülve hányást, hasmenést, gyomorfájást,
ról, és jövőre újabb gólyák felcseperedését követhetjük nyomon a világhálón.

A több mint ötezer éves történelemmel rendelkező feng shui nem
tartja az összes növényt alkalmasnak arra, hogy a lakásba kerüljön. A
feng shui szerint ugyanis ahhoz,
hogy az ember egészséges maradhasson, sikeres lehessen a magánéletében és a munkájában, egyszóval
egész életet élhessen, elengedhetet-

len, hogy ügyeljen azokra az energiákra, amelyek körülveszik.
A lakás bizonyos területein megjelenő negatív energia ugyanis akadályozza a fejlődést a hozzá kapcsolódó
életterületen, amely akár az egészség,
de akár a magánélet rovására is
mehet.
Ahhoz azonban, hogy ezt megakadályozzuk, nem elég a feng shui
útmutatásainak megfelelően berendezi az otthont, hanem olyan növényekkel is kell körülvenni magunk,
amelyek a negatív energia helyett a
pozitív energia, azaz a chi áramlását
segítik.
Éppen ezért a feng shui szerint nem
ajánlott hegyes, szúrós növényeket,
például kaktuszfajokat, anyósnyelvet
vagy éppen lándzsarózsát elhelyezni
a lakásban, ezek ugyanis minket szúróssá tehetnek, ami nem tesz jót az
emberi kapcsolataidnak.
Ráadásul negatív energiát vonzanak, ahogy a közkedvelt bonsai is,
lassú fejlődése ugyanis tulajdonosának sem kedvez: gátló hatással bír
mind a lelki, mind pedig a testi fejlődésre nézve.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Augusztus 15-16.:

dr. Erdélyi Gábor
Tel.: 30-944-5991
Őrbottyán, József A. u. 27.

Augusztus 20-21.:

dr. Szász László
2 hónapos fiú kiskutyák
és 5 fehér-tarka kiscica
ajándékba elvihető.
Telefon: 28/414-131.

Tel.: 30-991-7092
Veresegyház, Bánóczi u. 2.
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FELHÍVÁS PARLAGFŰMENTESÍTÉSRE

FELHÍVÁS
Felhívom a Tisztelt 30 év feletti lakosság figyelmét, hogy
az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézetének Tisztifőorvosa 1567-8/2009.
számú határozatában a Közép-magyarországi Régió területén élő, illetve állandó, vagy ideiglenes
bejelentéssel ott lakó, a Régió területén huzamos
jelleggel tartózkodó 30 év feletti lakosság körében

kötelező tüdőszűrést rendelt el!
A szűrővizsgálaton nem kell részt venni azoknak a
személyeknek, akik egy éven belül a vizsgálaton
részt vettek, akik tüdőgondozó intézeti gyógykezelés alatt állnak, kivéve, ha a szűrés elrendelésére
az érintett közösségben előforduló új tbc-s megbetegedés szolgált.
Felhívom a Tisztelt 30 év feletti lakosság figyelmét, hogy a Tüdőgondozó Intézetben (Gödöllő, Ady
E. stny. 64 sz., Tel.: 06-28-420-490) az alábbi
rendelési időben jelentkezzenek tüdőszűrésre:

HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.)
értékesíti a Gödöllőn, a nagyfenyvesi városrészben levő
4427/4, 4427/6 és 4427/8
helyrajzi számú földrészletekből álló, ún. Meggyes ingatlanegyüttest és a 4844/7 helyrajzi számú ingatlant.
I. Az ingatlan-együttes 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 területe-ken a helyi
közutak megépítése, közforgalomba
helyezése, ekként való ingatlannyilvántartásban való átvezetése is szük
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Közérdek

séges. A vételi
ajánlat mindhárom
ingatlanra
együtt, illetve külön-külön is benyújtható.

Hétfő – Szerda – Péntek: 8.00 – 13.00 óráig,
Kedd – Csütörtök:
13.00 - 17.30 óráig.
Kérem, hogy egészségük megőrzése érdekében jelenjenek meg a szűrővizsgálaton!

I. A 4844/7 helyrajzi számú ingatlan
ismertetése:
A beépítetlen terület megnevezésű, 1
ha 7037 m2 területű 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 vételi ajánlatok folyamatosan
nyújthatók be. A vételi ajánlatoknak
a tájékoztatóban előírtakat kell tartalmaznia! Az írásos tájékoztatók a
Városháza II. emelet 233. számú helyiségében vehetők át.
Az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad: Tolnai Katalin (Városháza II. emelet 233. sz. helyiség).
Telefon: 28/529-253
E-mail: tolnai@godollo.hu
A vételi ajánlatok benyújtásának helye: Gödöllő, Városháza (Szabadság
tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda,
233. számú helyiségben, Tolnai Katalin főmunkatársnak.

A védekezési kötelezettség ellenőrzését belterületen a települési jegyző, külterületen a körzeti földhivatal
végzi.
Amennyiben a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy parlagfű elleni közérdekű védekezést kell
elrendelni.
Belterületen a közérdekű
védekezést a jegyző, külterületen a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal területi szerve rendeli el. A
közérdekű védekezés költsége a földhasználót terheli.
A közérdekű védekezés elrendelése önmagában megalapozza a növényvédelmi
bírság kiszabását. A bírságot a 2008. szeptemberi
jogszabály-változásokat

követően mind belterületen, mind
pedig külterületen a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal jogosult kiszabni.
A növényvédelmi bírság mértéke
15.000.-5.000.000.-Ft között határozható meg, s ismételten kiszabható.

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat

FELHÍVÁS
ÉGETÉS
Gödöllő városának képviselő-testülete 2008. október 22-én a
29/ 2008. (X. 27.) sz. önkormányzati
rendelet a közterületek és az egyes,
nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló rendeletében foglalkozik a növényi hulladék égetésével.

Székhely: Gödöllő, Tessedik S. u. 4.
Megközelíthető: Gödöllő, Ganz Á. u. 7.
Tel: 28/513-605, 606. Fax: 28/430-423,
e-mail: forras.segito@vnet.hu
Nyitva tartás: hétfő 8 – 18, kedd 8 – 18, szerda 8 – 18
csütörtök 8 – 18, péntek zárva
Gazdasági ügyintézés, pénztár: hétfő, szerda: 9 – 15 óráig

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.)

Jogsegélyszolgálat: két hetente hétfőn 15 – 17 óráig,
előjegyzés nem szükséges
Pszichológus: minden szerdán 13 – 18 óráig, előjegyzés szükséges,
időpont a családgondozóktól kérhető
Életmód klub az egészséges életmód iránt érdeklődőknek, mindenki számára
nyitott: havi rendszerességgel, pontos időpontról információ kérhető a
családgondozóktól.
Ruhaválogatási lehetőség minden héten kedden 8 – 10 óra között

ÉGETÉSE TILOS!
A FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

FELHÍVÁS

a nyári szünidő alatt, kedd délelőttönként
10.30-tól 12 óráig, székhelyén kézműves foglalkozásokkal várja a
gyermekeket és kísérőiket!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

KÖZLEMÉNY

ÜGYELETEK

Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy 2009. július 15-től
augusztus 15-ig kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal okmány- és lakosságszolgálati irodáján, a Gödöllői Ipari
Park terület szabályozási tervének módosítása.
A kifüggesztés ideje alatt a
tervvel kapcsolatos észrevételeiket a helyszínen megtehetik.

ORVOSI ÜGYELET

J. Berencz Ibolya
főépítész

Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

Az ingatlanok irányára:
1. 96.710.000 Ft + ÁFA
2. 30.110.000 Ft + ÁFA
3. 71.450.000 Ft + ÁFA

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. törvény értelmében minden földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt
az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.
A TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
esti tagozata felvételt hirdet!
Jelentkezés:
az iskola portáján kapható
jelentkezési lapok kitöltésével,
folyamatosan.
Beiratkozás:
2009. szeptember 1., 15 óra

Augusztus 10-17-ig: Alma Gyógyszertár, Szabadság tér 2., Tel.: 418-002.
Augusztus 17-24-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

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

2009. augusztus 12.
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HARMÓNIA
FÖLDÖN-ÉGEN
Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

Czigány Ildikó,
az első magyar pilótanő életmódklubja.

HETI MENÜ (AUGUSZTUS 10-14.)
HÉTFŐ: tárkonyos raguleves; mustáros-tejfölös sertéstarja steak burgonyával; diókrémes palacsinta
csoki öntettel
KEDD: zöldbableves; paprikás burgonya kolbásszal; kovászos uborka
SZERDA: magyaros gombaleves; rántott hal kukoricás rizzsel; tortafalat
CSÜTÖRTÖK: gyümölcsleves; majorannás sült csirkecomb, kevert salátával; somlói
PÉNTEK: gulyásleves; diós metélt; dinnye
A menü ára 990 Ft, 11.30-15.00 óráig kínáljuk, akár elvitelre is.
Előrendelést felveszünk!
Tartsa nálunk családi rendezvényét, esküvőjét
reprezentatív báltermünkben, vagy éttermünkben!

Szeretettel várunk minden 12-92 évest
egészségmegőrző hétvégéinkre
2009. augusztus 15-16-án, augusztus 20-23-án,
és szeptember 19-20-án
Balatonberényben, illetve a Tisza-parti Nagykörün.
„Gyógyító élet – igényes szórakozás“
Napi programok a „négy őselem“ jegyében. Szellemi böjt (életmód/lélekmód). Gyógynövények, teakóstoló, mézek Máriától. Légzés, mozgás, relaxáció. Reggeli torna és esti
énekszó.

„Tanácsot adni könnyű. Megvalósítani őket könnyebb együtt!“
NYITVA TARTÁS:

Étterem: 12–22

Kávéház: 7–22

Asztalfoglalás: 28/816-819
Szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

Információ és jelentkezés telefonon 30/338-3996 vagy drótpostán
cildi61@gmail.com. A csoportok maximum 10 fősek.
Jelentkezési határidő: Legkésőbb egy héttel az adott hétvége előtt!
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Sport

Kettesfogathajtó-világbajnokság – Kecskeméten a világ elitje

Futsal – Nem nevez idén a Gödöllő érése

volna. Ehhez
őszintén szólva kevesek vagyunk. A „versenyezgetésnek” pedig
semmi értelme, hisz az
jóval több pénzt emészt fel, mint
amennyit valójában ér a mai magyar futsal NB I.
– A fiatalok nevezése ugyan felmerült,
de ha jól tudjuk, még az ő szereplésük
sem biztos...
– Amennyiben az NB II-es – és egyben
utánpótlás bajnokság – a szövetség által
előzetesen jelzett régiós kiírású lesz,
úgy az U21-es csapatunkat benevezzük
oda. A jövőben sokkal inkább a források
hatékony felhasználása a cél. 13 éves
kortól megkezdjük a szétválasztást, ami
a labdarúgó és futsal képzés elválását jelenti. Ebben a korban szeretnénk kiválasztani a legtehetségesebb gyerekeket, akiket majd kiemelten is támogatni
szeretnénk. Visszakanyarodva az első
kérdéshez, a mostani döntés nem valami
vége, hanem egy új kezdete.
– A meghatározó játékosok eligazoltak. Kik lesznek az új nevek és egyáltalán kik maradnak?
–Nagy Roland mellett, Száraz Szabolcs, Horváth András, Katona Miklós, Séra Tibor, akik az előző évben is
tagjai voltak a keretnek maradnak, ehhez a játékoskerethez keresünk további
fiatal, futsalra alkalmas tehetséges játékosokat, többnyire házon belül.
– Ki lesz az edző és milyen tervekkel vágnak neki a bajnokságnak?
– Az idei évet mind a szakmai, mind
az anyagi megerősödésre fordítjuk,
hogy azután jövőre újult erővel vághassunk bele, akár az első osztályú
küzdelmekbe. Még nem tudjuk, hogy
ki fogja a fiatalokat edzeni. Kis Jánostól még nem kaptunk választ, míg
a tavalyi másodedző, Tóth László az
NB II-ben induló Kartal csapatánál
vállalt munkát.

A Lázár testvérek bíznak a jó szereplésben Nem az NB I-re
Augusztus 19-23. között Kecskeméten randevúznak a kettesfogathajtás jeles képviselői, akik
a 13. kettesfogathajtó-világbajnokságon vesznek részt. A viadalon 23 ország hajtója képviseli
majd hazáját.
Lázár Vilmos és Lázár Zoltán személyében gödöllői kötődésű versenyzők is
a rajthoz állnak majd. A kecskeméti
megmérettetésre Lázár Vilmos hétszeres kettesfogathajtó világbajnoki címmel a zsebében érkezik. Egyéniben háromszor, míg csapatban 4-szer akasztották a nyakába az aranyat. Ő a címvédő
és a verseny nagy esélyese egyaránt. Lázár Zoltán egyéniben egyszer, csapatban
háromszor nyert aranyat kettesben, míg
egyedüliként a sportág történetében a
négyesfogathajtásban is kétszeres világbajnoki címmel büszkélkedhet. A magyar keret legnagyobb esélyeseit
kérdeztük a felkészülésről és az elvárásokról.
Lázár Zoltán: „A felkészülésnek a vége felé járunk, ami nagyon hasznos volt,
de a versenyen majd fel kell mondani a
leckét, így mondhatni azt, hogy ott derül
majd ki igazán, hogy milyen is volt a
felkészülésünk. Az előjelek mindenesetre jók. A versennyel kapcsolatban és velünk szemben főként mindenki elvárja a
legjobbat, az aranyat, aminek igyekszünk megfelelni, de ez egy összetett
dolog. Személy szerint szeretek Kecs-

keméten versenyezni, hiszen az előző
két, itt tartott világbajnokságon mindig
érmet szereztem. Egy egyéni aranyat és
ezüstöt, valamint két csapataranyat. Bízom a csapatban is, hiszen itt mindig jók
voltunk és ha a jó Isten is mellénk áll,
akkor ismét nagyon szép eredményt fog
hozni a mostani vb szereplésünk.„
Lázár Vilmos: „Nagyon nehéz bármit is mondani, hiszen a puding próbája
az evés, így, hogy milyen volt a felkészülés, az majd élesben derül csak ki.
Gyakorlunk becsülettel, rengeteget próbáltuk az akadályok között a lovakkal és
bizakodóak vagyunk. Nagy az elvárás,

hiszen egyrészt címvédőként állok rajthoz, másrészt az előző kecskeméti vb-n
mind a hat aranyat elhoztuk, így mondhatni, magasra tettük a lécet. Bízom abban, hogy hasonlóan a korábbi világversenyhez, ahol a négy nap alatt 80
ezer néző fordult meg, most is megkapjuk majd a szurkolók támogatását,

Világjátékok – Jól sikerült Távol-keleti kaland

Hét érem Tajvanból
A mogyoródi Aquaparkban tartott záró
rendezvényén köszöntötte a Nemzeti
Sportszövetség a nem olimpiai sportágakat felvonultató tajvani Világjátékokon kitűnően szerepelő magyar versenyzőket. A 74 sportolóval, 12 sportágban részt vevő mieink kettő aranyat, három ezüstérmet és kettő bronzérmet szereztek a Kaoshiung városában rendezett
játékokon. Gémesi György, az NSSZ
elnöke a köszöntés mellett egy nemes
gesztust is gyakorolt, ugyanis a játékokon az aranyérmüktől megfosztott sárkányhajósok utólag megkapták az aranyat, melyet a szövetség külön legyártatott. A sárkányhajósokat azért zárták ki
utólag, mert az egyik versenybíró szabálytalannak minősítette a fordulásnál a
mieinket. Az érmesek közül Bárdosi
Sándor szumóban, a 70 kilogrammos
súlycsoportba nyert aranyat, míg karatéban S. Kovács Ádám örülhetett az első
helynek. A sárkányhajósok két ezüstöt
és egy bronzérmet lapátoltak össze, míg
Kanyó Dénes az uszonyosúszók 400
méteres távján lett bronzérmes. Elbírta
az esélyesség terhét az Eb bronzérmes
férfi strandkézilabda csapat is, akik a 2.
helyen végztek.
Az NSSZ első emberét kértük, hogy a
közel kéthetes versenysorozat után értékelje a sportolók teljesítményét.
– Az eredményel messzemenőkig elé-

gedett vagyok, hiszen a kiutazás előtt az
előzetes várakozás az volt, hogy 3-4
érem, köztük egy arany már jó eredmény lehet. Ezt jócskán túlteljesítette a
csapat és ha még idevesszük, hogy a sárkányhajósoktól egy hibás bírói döntés
miatt elvettek egy aranyat, akkor több
mint jól teljesítettünk. A hajó legénysége egyébként igazi sportemberhez méltó módon vette tudomásul a döntést. Jó
volt látni, hogy a kicsiny, de annál lelkesebb magyar csapat nem csak a megmérettetésben, hanem az egymásnak való
szurkolásban is jól szerepelt. Összességében mind az eredményekre, mind a
csapat megjelenésére, sportemberi magatartására büszkék lehetünk, tovább
öregbítettük a magyar sport iránti megbecsülést és elismerést a világban.
– Ha jól tudom sportdiplomáciában is
sikeres volt a Távol-kelet kiküldetés.
– Igen, ezen küldetésünk is jó eredménnyel zárult. A Nemzetközi Világjátékok Szövetségének első emberével,
Ron Froehlich úrral folytatott tárgyalásom során, aki a játékok odaítélésében is
döntő befolyással bír, nyitottnak bizonyult és bíztatott bennünket a 2017-es
világjátékok rendezésének megpályázásával kapcsolatosan. Ez ügyben a jövő
év első felében lesz döntés, tehát rengeteg dolgunk van, hogy sikeres pályázatot adjunk be.

mert ez elengedhetetlen lesz a jó szerepléshez.”
Westernben is az élmezőnyben a
GLSE – Izsó Márti az Eb-re készül
A 6 fordulós western rodeó országos
bajnokság a 4. fordulónál tart. A pontversenyben vezető GLSE versenyzője,
Izsó Márti július 25-26-án a debreceni
fordulóban szerepelt. Ez a verseny nagyon fontos állomás volt, hiszen Debrecenben volt a Közép-Európa kupa kvalifikációs versenye is. A kontinesnstornára való kijutáshoz két országos bajnoki eredmény szükséges.
Az első már megvolt Soltszentimrén, itt Márti ideje
több mint bíztató volt,
mindössze 0,15 másodperccel maradt el a kétszeres Európa bajnoktól. A
Hajdú-Bihar megyei városban rendezett fordulóban végül a 3. helyen végzett, ennek ellenére volt
ok az örömre, ugyanis a
dobogó harmadik fokának
megszerzése egyben a szlalom kategóriában a bajnoki címet is jelentette Izsó
Márti számára, valamint kvalifikálta
magát a kontinensversenyre is.
Bízunk abban, hogy a szeptemberi
Közép-Európa kupán is jó lovaglással
öregbíti egyesületünk és Gödöllő város
hírnevét.
Bárdosi Sándort arról kérdeztük, hogy
mikor érzete azt, első lehet, valamint
elégedett-e a csapa szereplésével?
– Amikor az első meccsem előtt bemelegítettem. Komolyra fordítva a szót, én
a küzdelmet szeretem, a harc a műfajom. Azt tudtam, hogy lesz ebben bőven
részem, így bíztam magamban. A csapat
szereplését talán úgy tudnám összegezni, hogy édesebb lenne a szám íze, hogy
ha nem veszik el a sárkányhajósoktól az
aranyat. Talán még annyi, hogy sikerülhetett volna kicsit szerencsésebben a
többiek szereplése, de mindenki komolyan vette azt, amit csinál. Most így alakult, egyszer ad, másszor elvesz a sors,
most több ízben éreztem azt, hogy inkább elvett, de a következő játékokon
talán másképpen lesz.
S. Kovács Ádám is titkon bízott az
aranyban, de hallgassuk miképpen vélekedik Ő erről.
– A nyolc legjobb kvalifikálta magát
Tajvanba, tehát nem lehetett azt mondani, hogy csak az arany az elfogadható.
Titkon bíztam az éremben és ennek tudatában a maximumot hoztam ki magamból. Öszességében a csapatban szerintem több érem is benne maradt, de a 4
évvel ezelőtti eredményhez képest a
mostani hét érem is nagyszerű sikernek
számít.
Most nekem és a Sanyinak jött ki a
lépés, legközelebb lehet, hogy másnak
fog, mindenesetre szerintem senkit nem
érhet panasz, az egész magyar csapat jól
szerepelt a Világjátékokon.
-tt-

Labdarúgás – Idegenben kezd a Gödöllő
Elkészült a megyei I-ben szereplő GSK,
valamint az I./B osztályban induló GEAC
őszi menetrendje. A Gödöllő első bajnoki
mérkőzését idegenben játsza majd augusztus 15-én szombaton. Szabados György
csapata a Diósd vendége lesz. A gödöllői
labdarúgás szerelmesei számára fontos hír,
hogy a Gödöllői SK hazai mérkőzéseit továbbra is az egyetemi pályán játsza majd,
ugyanis a Táncsics Mihály úti sportelepen
újjáépített füves pályáját 2010 tavaszán vehetik majd birtokba a labdarúgók. A GEAC
sorsolása is már ismert. Nagy Béla „egyetemista” csapata az első három fordulót az
iskolakezdéshez igazítva elhalasztotta, így
ők csak szeptember elején lépnek először
pályára. Az ő sorsolásukat augusztus végi
számunkban közöljük majd.

A GSK őszi hazai sorsolása (előbb az U19es, majd a felnőtt csapat kezdési időpontja):
Augusztus 22., szombat: Gödöllői SK –
Újlengyel (15:30; 17:30)
Szeptember 5., szombat: Gödöllői SK –
Pilis (14:30; 16:30)
Szeptember 26., szombat: Gödöllői SK –
Viadukt (14:00; 16:00)
Október 10., szombat: Gödöllői SK – Üllő
(13:00; 15:00)
Október 25., vasárnap: Gödöllői SK –
Erdőkertes (11:30; 13:30)
November 7., szombat: Gödöllői SK –
Kerepes (11:30; 13:30)
November 22., vasárnap: Gödöllői SK –
Tárnok (11:00; 13:00)
A GSK csapatainak teljes bajnoki sorsolása a
www.sevo.hu honlapon megtekinthető.

KÉZILABDÁS TÁBOR
Időpont: 2009. augusztus
24-28. (hétfő-péntek)
PROGRAMOK:
Napi 2x edzés, ebéd,
uzsonna, szabadidős
programok (kirándulás,
fagyizás, strand, úszás,
játékok, stb.)
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2009. augusztus 19.
A TÁBOR KÖLTSÉGE:
15.000 Ft/fő
RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDNI:
Simics Judit:
06-20-312-7255
Hochrajter Rita:
06-20-414-8696

Az utóbbi egy-két hónapban elterjedt a
rémhír, miszerint nem indulnak a gödöllői futsalosok a következő, 2009/2010es NB I-es futsal bajnokságban. Nos, a
Gödöllői Sport Klub vezetősége úgy
döntött, hogy az idén nem vállalja az első osztályú küzdelemsorozatot. A meghatározó játékosok zöme a nyári rémhírek következtében eligazolt, így csak a
megmaradt fiatalokra tudott volna támaszkodni a szakvezetés, de a legfőbb
indok a csapat biztos anyagi hátterének
biztosíthatalansága volt. A felnőtt válogatott kerettag Harnisch Ákos Győrben, Baranyai Pál a Cső-Montage csapatánál, Vidák Balázs és Balogh János
a Fradiban, míg Berkes László valószínűleg Gyöngyösön folytatja pályafutását. Smeló Dávid Csömörre távozott,
Takó Csaba minden bizonnyal Újpesten folytatja.
Mint megtudtuk, a klub leadja a nevezését az U21-es bajnoságra és a tavaly is
jól szereplő fiatalokra építve ebben a kiírásban kívánnak indulni a Bikák.
– A rémhírek igaznak bizonyultak.
Ennyire kilátástalan a helyzet?
– Döntésünknek két fő oka van – kezdi
Pecze Dániel, a Gödöllői Sport Klub elnöke. Az egyik a magyar futsalban jelenleg uralkodó állapot, melyet most
nem szeretnék bővebben részletezni, a
másik a jelenleg meglévő forrásaink hatékonyabb felhasználása, és ezzel együtt
az utánpótlás előtérbe helyezése. Tehát a
sokak által pongyolán megfogalmazott
pénzhiány nem tartozik ezen okok közé,
ugyanis idén visszatért egyik fő szponzorunk, aki milliós nagyságrendű támogatást nyújt a futsal üzemeltetésére.
Azonban ez a pénz nem elég ahhoz,
hogy minőségi munkát végezzünk,
mely a bajnokság első négy helyének el-
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Röplabda – Elkezdték a hölgyek

csapattal. 13-án, pedig az
első bajnoki következik.
– Kik jöttek az együtteshez?
– Minden idők legszűkebb költségvetéséből, minden idők legfiatalabb Gödöllőjét láthatják majd szurkolóink,
akiknek a buzdítására minden bizonnyal
nagy szükségük lesz a lányoknak. Inkább azt mondanám, hogy kik maradtak
és melléjük kik érkeztek. Csengeri Petra, Széles Petra, Bajáriné Pesti Anikó,
Hajdú Bianka és Mészöly Bianka maradtak. Érkezett Szűcs Zsuzsanna
(Miskolc), Deméné Fényes Zsanett
(Jászberény), valamint Németh Zsuzsa
és Borlai Luca a Vasasból. Melléjük
igazoltunk, valamint felhoztunk a gödöllői juniorból tehetségeket, akik még
csak 14-16 évesek, de szép jövő állhat
előttük. Fazekas Tímea és Juhász Petra Dunakesziről érkezett, míg Almási
Ramóna, Bercze Zsófia és Háfra Dominika az utánpótlásunkból került a felnőtt kerethez.
– Egy két rutinosabb játékost leszámítva, igen fiatal lesz a csapat. Mik a
célkitűzések?
– Konkrét célkitűzés nincs, de nagyon
szeretném, ha a négybe bekerülnénk. A
BSE véleményem szerint kiemelkedik
majd, de a Gödöllő, a Vasas, a Nyíregyháza és a Békéscsaba egy szinten van,
így itt bármi lehet majd. Talán abban
leszünk hátrányban az elején, hogy egy
teljesen új csapatot kell építeni, amihez
ugye idő kell. Mindenesetre, Én a saját
elképzeléseim szerint dolgozom, a fiatal
tehetséges játékosok megkapják a bizonyításra a lehetőséget, mert ez a gödöllői és a magyar röplabda érdeke is, és
ami a legfontosabb, bízom is bennük.

Átalakult a keret
Múlt hét pénteken megkezdte a
2009/2010-es bajnoki küzdelmekre a
felkészülést városunk női röplabda csapata. Az NB I-ben tavaly 4. helyen végző, míg a Magyar kupában bronzérmet
szerző TEVA-GRC játékoskerete jócskán átalakult, sőt, Deme Gábor személyében új edzővel vág neki a szezonnak
a gárda.
A szeptember 13-án hazai pályán az
UTE Volley ellen kezdő mieink (egyetemi csarnok, 17 óra) igen feszített tempóban dolgoznak majd, hiszen bő egy hónapjuk van mindössze a rajtig. A csapat
napi két edzés mellett számos felkészülési mérkőzést is játszik annak érdekében, hogy minél hamarabb összecsiszolódjon a fiatal társaság.
Az edzőt kérdeztük a felkészülés menetéről, az igazolásokról, valamint a
bajnoki célokról.
– A héten napi két edzéssel készülünk –
kezdi Deme Gábor –, majd a következő
egy hétben Jászberényben fogunk edzőtáborozni, ahol három edzés lesz egy
nap. Hazaérkezésünk után folytatjuk a
napi két edzéses menetrendet, majd a
bajnokság kezdetétől visszaállunk a napi egy edzésre. Felkészülési mérkőzésünk is lesz bőven. Az első 13-án Jászberényben, ahol két NB II-es csapattal, a
Nyíregyháza főiskolai, valamint a házigazdák csapatával játszunk. Ezt követően, 30-án Gödöllőn, az Ádám kupán veszünk részt, ahol a Vasas, a Miskolc és
az UTE lesznek az ellenfelek. Szeptember 5-6-án Miskolcra utazunk. A házigazdák mellett megmérkőzünk a Vasassal, valamint egy szlovák és egy angol

-ll-

KISPÁLYÁS FOCI – SZEPTEMBERBEN KEZDŐDNEK A BAJNOKSÁGOK
AUGUSZTUS 20. KUPA A MŰFÜVÖN
Augusztus 17-ig még lehet nevezni az idén először a Táncsics Mihály utcai műfüves sportcentrumban megrendezésre kerülő Augusztus 20. kupára. Nevezni és informálódni a 06/70-6044393-as számon lehet. A hagyományos nyár végi kupát követően, szeptember 2-án útnak indulnak a műfüves bajnokságok négy kategóriában.
Részletek a www.sevo.hu honlapon, vagy a fent jelzett telefonon.
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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!
H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

-Főtérre néző 44 m2 másfél szobás 6.
emeleti lakás 8.6 MFt.
-Királytelepen 1000 m2 telken 140
m2 nappali + 3 szobás önálló családi
ház 32.5 MFt.
-Boncsokban 1000m2 zártkerti telek
30m2
téglaházzal
villany
víz
gyümölcsös 5,9 MFt.
-Új építésű egyszintes önálló ház
637m2 telken, nappali+3 szoba+
garázs 31,5 MFt.
-Új lakás nappali +2szoba +gkcs
beálló +önálló tároló + 13m2 terasz
kertkapcsolattal 18,7 MFt.
-Új ikerház fél az Alvégben nappali+2szoba
bekerített
telekkel
terasszal 20,62 MFt.
-Kertváros központ közeli részén 500
m2 telken 250 m2-es többgenerációs,
vállalkozás céljára is alkalmas családi ház 43.9 MFt.

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.

Kedves Olvasóink,
tisztelt Hirdetőink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Gödöllői Szolgálat ezután
hetente fog megjelenni.
Lapzárta a megjelenés elötti
csütörtök.
INGATLAN
* Gödöllőn 2265 m˛ –es különleges, egyedi szépségű
növényzettel rendelkező természetközeli, a városra panorámás
belterületi telek érvényes építési engedéllyel együtt eladó, víz, villany van, gáz elérhető. Iár: 24.915.000,- Ft, Tel.: 30/588-5889
* Gödöllőn Fenyvesben eladó egy 140m2-es, 2 szintes,
alápincézett családi ház. Nappali, étkező, 4 szoba, 2 fürdőszoba, 2
WC, kamra, garázs 780-an telekkel. Tel: 20-9-805-765
* Sürgősen eladó Gödöllőn Blahán szépen felújított 3 szoba + nappalis szuterénes cirkós családi ház 1600 nm-es telken alacsony
áron 22 MFt ért 20-7722429

* Kartalon 80 nm-es, 3 szobás, tégla építésű családi ház
eladó Iár 8,9 MFt 20-8042102
* Jó vétel! János utcában sürgősen eladó szépen felújított
,1,5 szobás II em konvektoros lakás ,sarokkádas fürdő Iár
10.9 MFt 20-7722429
* Szadán jó állapotú 2 szoba konyhás cirkófűtéses felújított ház
parkosított telekkel eladó Új tető modern burkolatok érdemes
megnézni! Iár 16,9MFt 20-7722429
* Fenyvesben 550 nm-es összközműves építési telek eladó! 10,6
MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Gödöllőn Újszerű 3 szoba+nappalis amerikai konyhás 1 szintes ház
gyönyörű környezetben sürgősen eladó Iár 31 MFt 20-7722429
* Egyetem közelében Sürgősen eladó 35 nm-es 1 szobás II
emeleti tégla építésű jó állapotú lakás konvektoros fűtéssel
beépített konyhabútorral Iár 7,9 MFt 20-7722429
* Gödöllő belvárosában rusztikus 3 szobás családi ház 620 nmes telekkel ősfás belső udvarral garázzsal pincével eladó Iár 43
MFt 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn 3 szoba nappalis új építésű ikerház szerkezetkészen
eladó ár 16 MFt 20-7722429
* KERESÜNK ELADÓ GÖDÖLLŐI és környéki lakásokat, kertes
házakat , telkeket regisztrált ügyfeleink részére nagy helyismerettel és többéves eladási tapasztalattal ! GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Kihagyhatatlan ajánlat! Sürgősen eladó ár alatt I emeleti 2
szobás , erkélyes palotakerti lakás egyedi fűtésmérővel Iár 8,9
MFT 20-7722429
* Gödöllőn eladó 60 nm-es 2szoba + nagy étkezős magasföldszinti konvektoros felújított lakás Iár 12.9 MFt 20-8042102
* Központban 2 szobás jó állapotú lakás eladó 44 nm-es, alacsony
közös költség Iár 9,3 MFt 20-804-2102
* ÚJÉPÍTÉSŰ, garázzsal összekötött ikerház Gödöllőn eladó.
3szoba+nappali 93 nm-en csendes zsákutcában Szerkezet készen 20
MFt Kulcsrakészen 25 MFt 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Családi okok miatt sürgősen eladó Erzsébet krt-i jó teljesen
felújított 2 és félszobás, erkélyes lakás! Iár 11,8 MFt 20-772-2429

* Jó vétel Gödöllőn! Centrumban mindenhez közel Újépítésű 2
szoba+nappalis ikerház eladó kulcsrakész ár 21,2 MFt 207722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Örökpanorámás 228nm-es 3 szoba+nappalis, szuterénnel hobbiszobával 3 fürdőszobás medencés nagy teraszos ház gödöllőn
eladó Iár 30 MFt 20-8042102
* Harasztban 3 szobás jó állapotú ház 300 nm-es telekkel eladó
Iár 20,5MFT 20-8042102
* CSANAKBAN 600 nm-es telken akár két generációnak is alkalmas ikerház beépíthető tetőtérrel garázzsal újszerű állapotban
eladó Iár 29,5MFt 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* JÓ BEFEKTETÉS! Gödöllőn eladó 2000 nm-es örökpanorámás
építési telek Iár 8.5 M Ft 20-804-2102
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* Jó vétel! Sürgősen eladó János u.-i 2 szobás erkélyes világos
parkra néző tégla konvektoros lakás nagyon alacsony rezsivel kulturált lakótömbben I.ár: 11,9 MFt 20 772-2429
* Családi okok miatt sürgősen eladó Gödöllőn 1650 nm-es építési telek
alkalmi áron aszfaltos csatornázott utcában Iár 10 MFt 20-772-2429
* Eladó 2 szobás családi ház 630 nm-es ősfás telken Iár 14.7
MFt 20-804-2102
* Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2 szobás, 57nmes lakás Iár 11,4 MFt 20-804-2102
* János u-ban 1 szobás I emeleti lakás eladó Iár 8,3MFt 20-8042102
* Minimális önerővel, garantált hitelre! Veresegyház új építésű
részén lakások eladók! 40-95m2 között már 9,9 MFt-tól! 205391988 WWW.VERESIHAZ.HU
* Veresegyházán választható telekre ikerházi lakások eladók! Ár
20,3Mft-tól Használt lakás beszámítás lehetséges! 20-5391988
* Gödöllőn központhoz közel 76m2-es cirkós lakás 3szobával
1.emeleten eladó! Iár 17,2Mft 20-5391988
* GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK SÜRGŐSEN ELADÓ Iár 9,5
MFt 20-9447025
* Isaszeg új részén SÜRGŐSEN ELADÓ ÚJ ÉPÍTÉSŰ 86 nm-es 3
szoba+nappalis ikerház 400 nm-es telekkel Kulcsrakész ár 18,7
MFt 20-9447025 Kerítés árban benne van!
* REFERENCIÁVAL! Minőségi lakásfelújítás a legjobb áron!
Festés, burkolás, parkettázás, víz-villanyszerelés, ablakcsere.
Családi-ikerház komplett, kulcsrakész kivitelezése referenciákkal.
Hívjon bizalommal! 20-9447025
* Gödöllőn a Perczel Mór u.-ban, 820nm-es, örökzöldekkel beültetett gondozott telken, egy új építésű lakható épület (nappali
konyhával + fsz.), nagy fedett terasszal. Víz, villany, gáz bevezetve,
csatorna az utcában. Iá: 13 mFt. Tel: 20-9194-870
* Gödöllőn a belvárosban 2002-ben épült, 71 m2 alapterületű,
nappali + 2 szobás, színvonalas kialakítású, 2. emeleti társasházi
öröklakás. Tégla építés, cirkó fűtés, beépített bútorok, klíma. Iá:
19,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* ÁRON ALUL eladó Palotakerten I. emeleti, 64 nm-es, 2 szobás
erkélyes lakás 8,9 mFt-ért. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Szt. János utcában 1 szobás, I. emeleti, felújított,
konvektoros fűtésű lakás teljes bútorzattal eladó. Iá: 8,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn (Palotakerten) teljesen felújított, kifogástalan állapotban
lévő, 44 m2-es, 1 szobás lakás, egyénileg szabályozható, korszerűsített fűtéssel. Iá: 9,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Kazinczy krt-on konvektoros fűtésű, I. emeleti, felújított, erkélyes lakás. 58 m2-es, 2 szobás. Iá: 11,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a központban II. emeleti, 65 m2-es, 2+fél szobás, felújított
erkélyes lakás. Iá: 13,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn egyedi fűtésű, 73 m2-es, nappali + 2 szobás teljesen
felújított, nappali + 2 szobás, klímás, erkélyes lakás. Iá: 17,5 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn a belvárosban eladó 80 nm
alapterületű, 2 szobás családi ház 320 nm-es telekkel, melléképülettel. Iá: 15,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn 850 nm-es telken, 80 nm alapterületű, jó állapotban
lévő, 2 + fél szobás családi ház terasszal, melléképületekkel,
pincével. Iá: 20,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban 600 nm-es telken, 100 nm alapterületű,
2 + fél szobás, családi ház, pincével, melléképülettel, garázzsal. Iá:
22 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Kertváros közelében, 150 nm alapterületű, 3 szobás,
teljesen felújított, átalakított, szinteltolásos polgári családi ház,
örökzöldekkel beültetett, parkosított sarokteleken.(télikert, nagy
garázs, szaletli). Iá: 25 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, nappali + 3
szobás teljesen alápincézett, nagyon jó állapotban lévő családi ház
540 nm-es örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 26 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn 4 éve teljesen felújított kétszintes, 170 nm lakóterű,
nappali + 4 és fél szobás szinteltolásos családi ház (új nyílászárók,
burkolatok, új beépített konyhabútor, vízvezetékek, gépészet, teljes tetőcsere). Szauna, 40 m2-es melléképület,garázs, ipari áram,
riasztó, távir. kapuk. Iá: 38 mFt. Érd: 28/411-086; 20/9194-870

* Gödöllőn (Csanakban) 2004-ben épült, 105 m2 lakóterű, nappali + 2
szobás, 2 fürdőszobás ikerház-fél beépíthető tetőtérrel, garázzsal, 585
m2-es telekkel. Iá: 29,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Kertváros egyik legkeresettebb részén 130 m2
lakóterű, nappali (40 m2) + 3 szobás, 2 fürdőszobás, kifogástalan
állapotú tetőteres családi ház, pincével, 2 beállásos garázzsal, 540
m2-es telekkel. Iá: 35 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 20/9194-870
* Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 530 m2-es (22 m utcafronti
szélesség) összközműves építési telek (30%-os beépíthetőség),
rajta egy 12 m2-es faházzal. Iá: 10,6 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870
* Gödöllőn a Blahán összközműves utcában, 753 nm-es (40 m-es
utcafront), ikerház építésére is alkalmas építési saroktelek. Iá: 14
mFt. 20/9194-870
* Szadán kedvező adottságokkal rendelkező, 1200 nm-es (45 mes utcafronti szélességű) építési telek eladó. Víz, villany, gáz
bevezetve, csatorna az utcában. Iá: 14,5 mFt Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
* Szilasligeten TELEK ÁRBAN eladó szoba-konyhás családi ház
715 nm-es összközműves telekkel. Iá: 8,2 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
* Szilasligeten 704 m2-es, örökzöldekkel beültetett, gyönyörűen
parkosított telken, 105 m2 alapterületű, nappali + 2 szobás,
kifogástalan állapotú családi ház, beépíthető tetőtérrel, garázzsal,
14 m2-es terasszal. Iá: 27,5 mFt.
* Bagon 1100 nm-es, örökzöldekkel és gyümölcsfákkal beültetett
panorámás, gondozott telek, 36 m2-es (szoba, konyha, fsz.)
épülettel. Víz, villany, gáz, riasztó. Iá: 3 mFt. Érd: 20/9194-870
* Veresegyházon 2002-ben épült, 4 lakásos társasházban 61 nmes, színvonalas belső kialakítású, 2 szobás, +étkezős, kifogástalan
állapotban lévő, cirkó fűtéses, 2. emeleti lakás. Iá: 14,7 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Jó vétel! Banki tartozás miatt sürgősen eladó János utcai egyedi fűtéses, első emeleti, felújított garzon. Irányár: 7.500.000 Ft.
Akár áron alul is! Az első vevő viheti! Tel.: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. - www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 0794.
* ELADÓ LAKÁS GÖDÖLLŐN, János utcában 34 m2-es, 1 Szobás,
második emeleti, egyedi fűtéses téglalakás eladó. IRÁNYÁR:
7.900.000 Ft. Tel.: 0630-919-5960. Sorszám: 3513.
* ELADÓ GÖDÖLLŐ KÖZPONTBAN ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁS! 77 m2-es,
cirkófűtéses, Nappali + 2 Szobás TÉGLALAKÁS leköthető!
IRÁNYÁR: 22.500.000 Ft. Telefon: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu Sorszám: 3687.
* ELADÓ CSALÁDI HÁZ Gödöllő! Fenyvesben, 75 m2-es,
cirkófűtéses, 2 Szobás, tetőtér beépítéssel bővíthető téglaház, 530
m2-es telken, kiváló közlekedéssel eladó. Irányár: 18.000.000 Ft.
Érdeklődni: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A
POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3669.
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTBAN ÚJÉPÍTÉSŰ 55 m2-es, cirkófűtéses,
Nappali + 2 Félszobás TÉGLALAKÁS leköthető! IRÁNYÁR:
17.200.000 Ft. HÍVJON: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT.
- A POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu Sorszám: 3685.
* ELADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN
VÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE. GÖDÖLLŐ KÖZPONTI LAKÁSOK
ÉRTÉKESÍTÉSE 3%-OS JUTALÉKKAL NYOLC ÉVES HELYI
ÉRTÉKESÍTÉSI TAPASZTALATTAL. Pontosabb tájékoztatásért
hívjon: 0628-513-210 vagy 0630-919-5960, vagy személyesen a
POSTÁVAL SZEMBEN – INGATLANVADÁSZ KFT.
* ELADÓ ÚJ ÉPÍTÉSŰ HÁZ Gödöllő, Kertvárosban: 83 m2 hasznos
lakóterületű, Nappali + 3 Hálószobás téglaház 2009-es átadással,
számlával, 5 év garanciával, 640 m2-es önálló, parkosított telken
eladó. Busz sétatávolságra. IRÁNYÁR: 26.800.000 Ft. Telefon:
0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN! www.ingatlanvadasz.hu
* CSALÁDI HÁZAK ÉPÍTÉSE. ÉVTIZEDES TAPASZTALATTAL, helyi
valódi referenciákkal vállaljuk házának megépítését akár kulcsrakész állapotig. Érdeklődjön az INGATLANVADÁSZ irodában.
Időben hívjon és még 2009-ben átveheti: 06 (28) 513-210
www.epitok.hu - A POSTÁVAL SZEMBEN!
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* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek
családi okok miatt eladó. Tel: (30) 946-7702
* 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
* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű
lakások eladók. Tel: (30) 946-7702
* Gödöllőn eladó 467 négyszögöl telek termő szőlővel, 30 nm-es,
alápincézett házzal. Víz, villany van. Érdeklődni este 7 után: (52)
449-328, (30) 341-3838
* ISASZEG GÖDÖLLŐI OLDALÁN (Ilka majorban) 2 db belterületi
800 nm építési telek eladó. Nagy fák a telken, víz, villany az
utcában, gáz 200 m-re. Iár: 2,5 millió/ telek. Tel: (20) 388-7112
* Gödöllőn, a blahai részen Kecskés dűlőben, Tölgyfa utca folytatásában 2200 m2 zártkerti telek eladó, megosztva is. Pince, villany, víz van. Iár: 5,8 M Ft. Érd: (28) 410-354, (30) 630-1410
* Eladó Gödöllőn frekventált helyen 1500 nm építési telek, amire
van egy jogerős 6 lakásos társasházra engedély. A telek teljesen
közműves. Iár: 22,5 M Ft. Tel: (30) 390-8261
* DOMONYVÖLGYBEN 800 nm-es telken felújításra váró 2 szobás
ház eladó. Iár: 5,5m Ft. Tel: (28) 421-551 (este)
* Gödöllő János utcai 2. em. 2 szobás, konvektoros 54 nm-es
lakás eladó. Iár: 13,5 m Ft. Tel: (20) 352-5005
* SZADÁN 2001-ben épült 57 m2-es családi ház 20M Ft-os iáron,
3280m2 közművesített építési telek 9,2M Ft-os iáron, vagy 1100 m2-es
telekrész 3,5M Ft-os irányáron eladó. Tel: (28) 404-124, (70) 570-5461
* Eladó Gödöllőn extra panorámás 1850 m2-es telken 3 szintes 450 m2es családi ház. 80 m2-es amerikai konyhás nappalival, 50 m2-es kertkapcsolatos terasszal, 2 autós teremgarázzsal, stb. Érd: (30) 9-425-103
* Gödöllő központjában 1. em. erkélyes, 2 és félszobás jó állapotú
lakás tulajdonostól eladó. (Parkettás szobák, járólapos konyha,
reluxák, gardrób.) Iár: 13,9m Ft. Tel: (30) 500-2432, (30) 509-7326
* Eladó Gödöllőn, a Szabadság téren (14. sz.) egy 65 nm-es, 4.
emeleti 2 szobás, panorámás, kastélyra néző lakás. Iár: 12,0 M Ft.
Tel: (20) 346-7827
* GALGAHÉVÍZ központjában 118 nm-es 3 szobás felújítandó családi
ház eladó. Buszmegálló, bolt, iskola pár percre. Telek 2212 nm. Villanyvezeték felújítva, gázfűtés konvektor. Iár: 9,7m Ft. Tel: (20) 936-9549
* Gödöllő központjában a REMSEY körúton téglaépítésű 58 nm-es
1+2 félszobás, étkezős, tárolós tetőtéri lakás eladó. Iár: 15,3m Ft
Tel: (30) 9659-500
* Gödöllőn a Paál László közben 3. emeleti téglaépítésű, parkettás, konvektoros, vízórás felújított 1+félszobás lakás csendes
helyen eladó. (20) 224-9118
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is.
Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: (30) 250-7981
* 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
* Szt. János utcában 3 szobás, 74 nm-es, konvektoros fűtésű, klímatizált, igényes kialakítású lakás reális áron sürgősen eladó. Tel:
(30) 96-85-042, (30) 96-30-572
* Gödöllőn, csendes zsákutcában 145 nm-es nappali + 2,5 szobás,
klímatizált családi ház sürgősen, áron alul eladó. Tel. (30) 9981-496
* Kőrösfői utcában Erzsébet parkhoz közel eladó 2 utcára nyíló,
rendezett kertes családi ház (több szoba + garázs + pince). Iár:
megegyezés szerint. Tel: (28) 430-348
* TURÁN 70 nm-es családi ház parkosított, rendezett telken
eladó. SIÓFOKON Központban 1+2 szobás téglalakás földszinten
nagy erkéllyel eladó. Ár: 11M /db. Tel: (20) 5280-804
* Vegyen egy jó levegőt és egy kertes házat! Eladó Gödöllőn felújított 90 nm nappali+3szobás ikerház, 1.527 nm parkosított kerttel + melléképület + pince. Iár: 23m Ft. 2 szobás lakást beszámítok értékegyeztetéssel! Tel: (20) 989-4923
* Isaszegen 560 nm telken kis családi ház szép, csendes
környezetben eladó. Tel: (28) 632-815, (30) 976-4001 (egész nap)
* Gödöllőn, a Kazinczy körúton 2 szobás, erkélyes 1. emeleti
felújított lakás pincével és garázzsal eladó. Ár: 15,5 m Ft. Garázs
nélkül ára: 12,5m Ft. Tel: (30) 475-6060
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* Gödöllő Kertvárosban kétgenerációs családi ház eladó. Két lakrészből
áll (75nm, 51nm), külön bejáratúak saját víz-, villany-, gázórával. Telek
310 nöl. Iár: 27 M Ft. Tel: (70) 264-8914, (70) 326-4894
* GÖDÖLLŐN hatlakásos társasházban 2+1 félszobás, földszinti
lakás két garázzsal eladó. Iár: 29 millió Ft. Tel: (30) 415-1149
* Eladó Gödöllőn, Palotakerten 44 nm-es igényesen felújított
másfélszobás, klímás lakás. Egyedileg szabályozható, korszerűsített fűtés, alacsony rezsi. Hév, busz, vonat a közelben. Iár:
9,7m Ft. Tel: (20) 512-0505
* Palotakerten 55 nm-es 2. emeleti parkra néző 2 szobás lakás sürgősen
eladó. Egyedi mérőórás fűtés. Iár10,9m Ft. Tel: (20) 439-6440
* Gödöllőn a Fenyvesben eladó egy 530 nm-es, 30%-os beépíthetőséggel teljes közműves telek kis faházzal. Iár: 10,6m Ft. Tel:
(20) 353-9492
* Gödöllőn a központban 44 nm-es két szobás (+saját tároló)
egyedi fűtésmérős lakás alacsony rezsivel sürgősen eladó. Tel:
(30) 975-9604
* Gödöllőn, Erzsébet kir. körúton tehermenetes, 3. emeleti 62 nmes lakás azonnali költözéssel áron alul sürgősen eladó. Iár: 11,9 M
Ft Tel: (70) 329-3886
* Gödöllőn a Paál László közben eladó egy 70 nm-es 3 szobás 3.
emeleti, világos, konvektoros felújított 2 erkélyes téglalakás. Iár:
15,5 millió Ft. Tel: (20) 478-4285
* ASZÓDON a Szt. István úton új építésű szerkezetkész földszintes ikerház eladó. 77 nm + terasz, telek 840 nm. Egyben 2×77
nm + teraszok 30 nm. Ár 12,5 M Ft/db. Tel: (30) 9-133-789
* Gödöllő belvárosában 88 nm-es téglaépítésű társasházi lakás
gondozott nagy kerttel eladó. Iá:: 23 millió. Tel: (20) 497-8070
* Eladó Gödöllőn, egy telken két épületből álló ingatlan. Egy három
szobás családi ház 28 M Ft és egy ipari tevékenységre alkalmas épület,
mely kis költséggel lakássá alakítható 14 M Ft. Érd: (20) 432-1572
* Gödöllőn a Tűztorony házban csendes, belső udvarra néző 3
szobás, erkélyes, 70 nm-es lakás mélygarázsban kocsibeállóval
együtt vagy külön eladó. Érd: (70) 42-00-000
* Eladnám, vagy elcserélném Gödöllőn a Juhar utcában lévő családi házamat, amely most lett kész, új építésű, nagyon szép állapotban. Telek, ház ill. bármilyen megoldás érdekel. (70) 289-2616
* Eladó Gödöllő zöldövezetében 65 nm lakás 8 lakásos kertes társasházban garázzsal. Fotók megtekinthetők: www.expressz.hu /ingatlanbazár.hu/ingatlan.net./hu oldalakon, az Interneten. Tel: (20) 349-4316
* Gödöllőn, Palotakerten 44 nm-es 8. em. korszerűsített fűtésű
lakás magánszemélytől eladó! Iár: 9,3 M Ft. Tel: (20) 3-961-150
* 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: 20,5M Tel: (30) 2014-769
* Gödöllő központban földszinti, 1,5 szobás, parkra néző felújított
lakás egyedi fűtéssel, beépített konyhával eladó. iár: 10,9 M Ft.
Tel: (20) 3-238-106
* Gödöllő Központjában 1 szobás loggiás 1. emeleti, tehermenetes
lakás eladó. Fürdő, WC, konyha felújított. Ingatlanosok kíméljenek.
Tel: (30) 564-3615, (28) 415-324
* Palotakerti 2 szobás, 61 négyzetméteres, szabályozható fűtésű,
beépített erkélyes, redőnyös, jó állapotban lévő lakás akár
bútorokkal együtt eladó. Tel: 30/211-0009
* Többgenerációs családi ház eladó Bagon. Tel. (20) 495-2040
* Eladó Gödöllő központjában, csendes helyen, tágas, világos jó
elosztású, 66 nm-es 2,5 félszobás, felújított, riasztós lakás. Új
gépesített konyhabútor, új gardróbszekrények, egyik szobában
beépített szekrénysor. Internet 2szobában. (20) 554-7022
* Kihagyhatatlan ajánlat! Családi okok miatt eladó Valkón örökpanorámás, megosztható saroktelken (1417nm) két család együtt
lakására is alkalmas szerkezetkész családi ház (225nm). Iár:
15,8M Ft Tel: (20) 771-9219
* Gödöllő kedvelt belvárosi utcájában, téglaépítésű, 2 szobás, 64
nm-es, első emeleti gázfűtéses lakás eladó 12,7 millió forintos
irányáron. Érd.: 06 70 454 0358
* Gödöllőn 9,2 milliós irányáron eladó 64 m2-es, 2 szobás, első
emeleti panellakás. Érd.: 06 70 454 0358
* PIACI ÁR ALATT! 19,99 MFT-os irányáron. Gödöllőn, 2005-ben
épült, nappali+3 szobás, duplakomfortos társasházi lakás eladó. A
lakáshoz mélygarázs és tároló is tartozik. Érd.: 06 70 454 0351

* Gödöllőn eladó egy 2+1 félszobás újszerű állapotban lévő társasházi
lakóparki lakás 14,99 milliós irányáron. Érd.: 06 70 454 0351
* Veresegyházán eladó egy 5+2 szobás, 180 m2-es, garázsos
családi ház 22 milliós irányáron. Érd.: 06 70 454 0351
* Gödöllő, Palotakerten 4 emeletes házban 62 m2-es, 2 szobás
felújított lakás eladó 10,5 milliós irányáron. Érd.: 06 70 454 0358
* Gödöllő belvárosában 160 m2-es, 5 szobás felújított családi ház
eladó 28,5 milliós irányáron. Érd.: 06 70 454 0359
* Bagon 65 m2-es, 2 szobás csodálatosan felújított családi ház
eladó 12,6 millió forintos irányáron. Gödöllői nagyobb családi ház
cseréje is szóba jöhet ráfizetéssel. Érd.: 06 70 454 0359
* Gödöllő kertvárosi részén eladó 30 milliós irányáron egy nappali+4 szobás családi ház, melyhez 2 üzlethelység is tartozik. Érd.:
06 70 454 0354
* Erdőkertesen 1+3 szobás, 149 m2-es újépítésű önálló családi
ház eladó 24 millió Ft-os irányáron. Érd.: 06 70 454 0352
* Gödöllőn, központ közeli 4 szobás, 120 m2-es családi ház eladó
23,8 milliós irányáron. Érd.: 06 70 454 0352
* Gödöllőn 5 szobás, 170 m2-es jó állapotú sorházi lakás eladó
20,8 milliós irányáron. Érd.: 06 70 454 0355
ALBÉRLET KIADÓ
* Gödöllő központjában kényelmes komfortos bútorozott, internetes lakrész kiadó 2-3 egyetemistának. Érdeklődni: 20/5162-962
* János utcai lakáshoz albérlőtársat keresek (lányok előnyben)
Érd: 20-9-805-765
* Gödöllőn 3. emeleti, 1 szobás, egyedi fűtésű, felújított lakás
kiadó. 50 eFt+rezsi/hó. Érd: 28/411-086
* Gödöllőn felújított, I. emeleti, gázkonvektor fűtésű, 2 szobás erkélyes, bútorozatlan lakás KIADÓ. 50 eFt+rezsi/hó Tel: 28/411-086
* Bútorozott 2 szobás lakásba ALBÉRLŐ TÁRSAT keresek.
Fürdőszoba, konyha használattal, kábel TV, telefon, internet szolgáltatással. Csak nem dohányzó személy jelentkezését várom! Egy
havi kaució szükséges. Azonnal költözhető. Tel.: 70/318-2127
* Gödöllő központjában 1 szobás lakás kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* A Szent János utcában hosszú távra kiadó egy 50 nm-es, 1+két
félszobás, részben felújított lakás. Egyedi fűtéses, redőnyös, külön
tárolóval. 60.000 Ft+rezsi+kaució. Tel.: 70/568-5120.
* Gödöllői 2+2 szobás 120 m2-es azonnal költözhető családi ház
kiadó 120 ezer/Ft/hó áron. Érd.: 06 70 454 0352
* Gödöllői kiadó 2 és 2+1 szobás lakások 50-60 ezer ft/hó bérleti
díjért. Érd.: 06 70 454 0355
* 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
* Gödöllőn városközponthoz, egyetemhez, állomáshoz közel,
kertes házban külön bejáratú, egyszobás, gázkonvektoros, fürdőszobás, bútorozatlan garzon kiadó saját mérőórával. 35.000 Ft +
rezsi + 1 havi kaució. Tel: (30) 502-4148
* Gödöllőn, a Szabadság téren kiadó egy másfélszobás, bútorozott, távfűtéses, kábeltévés lakás. 50.000 Ft + rezsi + 2 havi kaució. Tel: (30) 280-4591
* Gödöllő közp. Kazinczy körúton 3. em, 2 szoba összkomfortos,
konvektoros, erkélyes, egyedi vízórás lakás részben bútorozva
kiadó. 2 havi kaució. Tel: (20) 578-6848
* Gödöllőn, a Kazinczy körúton 64 nm-es, 2 szobás, konvektoros,
nem régen felújított téglalakás 60.000 Ft/hó + rezsiért kiadó.
Érd: (30) 2100-048
* Gödöllőn kiemelt zöldövezeti területen 100 nm-es 4 szobás
összkomfortos, zárt kocsibeállóval rendelkező családi házas ingatlan hosszútávra kiadó. Tel: (20) 9443-356
* Kiadó 2 szobás, gázkonvektoros, erkélyes, bútorozott lakás. Tel:
(30) 609-8707
* Gödöllőn a Fácán sor 76 sz. alatt társasházi lakás kiadó
hosszútávra. 65 nm + garázs + tároló. Tel. (30) 378-4054
* Gödöllő központjában 44 nm-es másfélszobás, félig bútorozott,
távfűtéses lakás 2009. szeptember 1.-től hosszú távra kiadó.
Kéthavi kaució szükséges. Tel: (20) 335-0027
* Kiadó hosszútávra Gödöllőn egy 90 nm-es családi ház felső szintje, külön bejárattal, nagyon szép állapotban. Parkolás az udvaron.
Közel a busz, vonat, boltok. Tel: (70) 289-2616, (70) 245-7380
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*GÖDÖLLŐN, A SPAR BEVÁSÁRLÓ
KÖZPONTBAN 307, 196, 191 ÉS 142
NM-ES ÜZLETHELYISÉGEK BÉRBEADÓK. BÉRLETI DÍJ: 15 EURÓ/HÓ/NM.
KIEMELT AJÁNLATAINK:
*Gödöllőn, az M3-as felhajtója mellett,
a Sony szomszédjában, 7495 nm-es
ipari terület eladó. Beépíthetőség: 40
%. Irányár: 20 ezer Ft/nm.
*A Szabadság úton 22 nm-es, felújított
üzlethelyiség berendezéssel együtt
eladó. Iá: 6,3 mFt.
*A Kossuth utcában, 120 nm-es, utcai
bejáratú, kétszintes üzlethelyiség
eladó. Iá: 22,5 mFt.
*A központhoz közel 43 nm-es üzlethelyiség hosszútávra bérbeadó. Iá: 70
ezer Ft/ hó+ rezsi.

LAKÁSOK:
*A Kertvárosban 90 nm-es, 3 és fél
szobás,
háromszintes,
felújított
sorházi lakás 500 nm-es kertrésszel,
kétállásos
garázzsal
eladó.
Vállalkozásra alkalmas! Iá: 25,3 mFt.
*A Zombor utcában 1 szobás, 39 nmes, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 9,5 mFt.
*A Palotakertben 45 nm-es, másfél
szobás, 8. emeleti, felújított lakás
eladó. Egyedileg szabályozható
fűtés. Iá: 9,9 mFt.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
10. emeleti, erkélyes lakás eladó. Egyedileg szabályozható fűtés. Iá: 11 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+
3 szobás, praktikus elrendezésű,
belül felújított ikerházi lakás, 1527
nm-es
telken,
pincével,
melléképülettel eladó. Iá: 23,5mFt.
*A Csanak panorámás utcájában
épülő, nappali + 4 szobás, igényes
ikerházi lakások
*őszi beköltözéssel, kulcsrakész
állapotban eladók. Irányár:37,5 mFt.
*A Dózsa Gy. úton 70 nm-es, nappali+
2 szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi fűtésű 3. emeleti, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 17,7 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 38
nm-es, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Azonnali
költözés. Iá: 9 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 36
nm-es, 3. emeleti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű, frissen felújított, erkélyes
lakás eladó. Iá: 10 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás,
54nm-es, 2. emeleti, konvektoros
fűtésű, téglaépítésű, felújított, erkélyes
lakás eladó. Iá: 13,5 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, frissen felújított,
egyedi
(gázcirkó)
fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 9,8 mFt.
*A Kossuth Lajos utcában földszinti,
66 nm-es, 2+1 fél szobás jó állapotú
lakás eladó vagy másfél szobás lakásra
cserélhető
Gödöllőn,
értékegyeztetéssel. Iá: 14,8 mFt.
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 2 szobás, 1. emeleti, téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás, telekrésszel sürgősen eladó. Iár: 19,9 mFt.
*Az új Fenyvesben, 2003-ban épült,
120 nm-es, jó elrendezésű, nappali + 4
szobás, amerikai konyhás ikerházi
lakás nagy terasszal, garázzsal eladó.
Irányár: 28 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*Csendes, kertvárosi környezetben,
600 nm-es, gondozott saroktelken 160
nm-es, nappali + 3 szobás, jó állapotú
családi ház eladó. Beépített konyhabútor, dupla garázs, mosókonyha, szauna. Irányár: 28 mFt.
*A Csanakban, 1983-ban épült, nappali+
5 szobás, 180 nm-es családi ház 989 nmes telken (szauna, klíma, riasztó, gondozott kert, melléképületek). Iár: 38 mFt.
*A Blahán, 383 nm-es telken 225 nm-es,
kétszintes, két külön lakásból álló, külön
bejáratú családi ház eladó. Iá: 24,8 mFt.
*A Lázár Vilmos utcában, 1610 nm-es
telken nappali + 3 szobás, amerikai
konyhás, 150 nm-es lakóház 50 nm-es
melléképülettel, garázzsal, tárolókkal,
ólakkal eladó. Irányár: 23,8 mFt.
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A látás fejlődése
és a kancsalság
A nézés és a látás közötti összefüggés talán a hallás és a beszéd közötti kapcsolathoz hasonlít.
Azt könnyű megérteni, hogy aki nem hall (vagy 3
éves kora előtt elveszíti a hallását), az nem tanul
meg beszélni.
Ugyanígy, akinek a szemében nem keletkezik jó
minőségű, éles kép, annak a látóidege hibás információt visz a látópályába, az agykéreg megfelelő
helyére (a látómezőbe) arról az oldalról nem
érkezik jó információ; agyunk, tudatunk nem tudja
a két különböző - egy jó minőségű, éles, és egy
hibás, homályos - képet egy, térbeli, háromdimenziós képpé szintetizálni. A zavaró, hibás információt először talán megkísérli feldolgozni, de kettősképek jelennek meg, ezért a zavaró kép
hamarosan kiküszöbölődik, az anatómiailag ép, de
nem jó képalkotású szemhez tartozó idegi kapcsolatok nem fejlődnek ki tökéletesen, az a szem nem
tanulja meg az éleslátást - tompalátó marad.
Nekünk, embereknek az a tulajdonságunk, hogy
élesen látunk, tanult funkció.
A látás, hogy látjuk a fényeket, színeket, a
környezetünket, a tárgyakat - adottság, így
születünk.
Nem tudjuk, hogy gerinces-társaink mennyit látnak a világból, hogy érzékelik környezetüket, de
tudjuk, hogy látnak ők is. Fajonként nagyon is
különböző a látás minősége (sasszem és vakondok), de ez egy másik témakör.
A csecsemő a születésekor foltokat lát, első
életévében folyamatosan tisztul a látása, és szakirodalmi adatok szerint egy éves is lesz, mire élesen lát.
Az éleslátás - az, hogy szemünk felbontóképessége olyan finom, hogy el tudjuk
különíteni egymástól az apró betűket, egy
selyemhímzés öltéseit, vagy képesek vagyunk
megkülönböztetni egy virág porzóit - tanult
képesség. Feltétele, hogy a szemünkben jó
minőségű, éles kép keletkezzék; és már tudjuk: a
térbeli látás feltétele pedig az, hogy az a kép mindkét szemünkben jó minőségű, éles legyen.
Beszélni 3 éves kora után már nagyon nehezen
tanul meg az ember.
Az éleslátás kialakulásához szükséges idegrostok
velősödése, az agykéreg látómezejének fejlődése 6
éves korban befejeződik. Ez után már nagyon
kevés lehetőség marad a tompalátóság kezelésére.
Múlt hónapban a kancsalságról, és a szemészeti
szűrések fontosságáról írtunk.
Erre visszatérve, újra szeretnénk felhívni a figyelmet, a gyermekek látásszűrésének fontosságára.
Korán, 1-2 éves koruk körül ez már elvégezhető,
és amennyiben eltérést találunk, az idejében
megkapott szemüveggel meg tanulnak látni, és a
két szemüket együtt használni, jó térlátással
élvezhetik ezt a sokszínű világot.
Kedves felnőttek!
Vigyétek a gyereket szemorvoshoz, ha úgy tűnik,
hogy kancsalít!

- ha valamelyik szüléje gyengén lát az egyik
szemével!
- ha "kukucs-játék" közben csak az egyik
szemét engedi eltakarni, és a másikat soha!
- ha, amikor nagyon figyel, becsukogatja az
egyik szemét (mintha kacsintgatna)!
- ha "egy darabig olyan furcsán nézett az
egyik szemével, de mostanra elmúlt"!
Üzletünkben fontosnak tartjuk, hogy ezek az
információk eljussanak Önökhöz, hisz így
tudják megtenni a szükséges lépéseket, ha erre
szükség van. Forduljanak hozzánk bizalommal!
Szőke Emese/MSE Optika Kft.
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* Gödöllő belvárosában, a Tűztorony Házban első emeleti elegáns lakás
bérbeadó igényes bérlőnek 95.000 Ft + rezsi/hó. Tel: (30) 906-2474
* Gödöllő központjában felújított 2 szobás, 3. em. távfűtéses,
bútorozatlan lakás hosszabb távra kiadó. 45 e Ft/hó, rezsi, 1 havi
kaució. Érd: 30/9079-322
* Egyetemisták! Új építésű családi ház külön bejáratú emeleti
szintje (kb. 80nm + 50nm terasz) 3-5 fő részére kiadó: 80.000
Ft/hó + rezsi. Tel: (30) 234-4122
* Kiadó JÁNOS utcában 1,5 szobás, konvektoros bútorozott lakás
hosszútávra. 2 havi kauciót kérünk. Tel. (20) 289-4854, (20) 362-5540
* Gödöllőn, a Szabadság téren első emeleti 2 szobás lakás augusztus 1.-től kiadó. Iár: 60e +rezsi. Tel: (30) 437-0463
* Remsey körúton 2 szobás lakás 55 ezer Ft + rezsiért kiadó
bútorozatlanul vagy bútorozottan. Uitt garázs 17 ezer Ft/hó kiadó.
Este: (30) 900-6421
* Erzsébet királyné körúton 2,5 szobás lakás kiadó. 60.000 Ft/hó
+ rezsi + 1 havi kaució. Tel: (20) 556-3298
* János utcában 2 szobás, konvektoros, bútorozatlan lakás
hosszútávra kiadó! Alacsony rezsi! 50.000 Ft/hó + rezsi. 2 havi
kaució szükséges. Tel: (70) 517-1370
* Másfélszobás tiszta lakás a János utcában kiadó szeptember 1.-től. Konvektoros, vízórás, alacsony rezsi. Tel: (30) 270-7119
* Kertvárosban új családi ház emelete: (85 nm) hálószobák, nappali, konyha, fürdőszoba, erkély, Internettel diákfiúknak kiadó.
Bérleti díj rezsivel 28.000 Ft/fő /hó. Tel: (20) 423-3886
* Gödöllő központjában igényes kialakítású 75 nm-es új ház kerttel hosszútávra kiadó. Tel: (30) 257-2709
* 2 szoba olcsón kiadó egyben és külön is, fürdőszoba és konyha
használattal. Tel: (30) 555-6794
* Gödöllőn a Blahai részen, családi házban különbejáratú 2 szoba
összkomfortos házrész kocsibeállási lehetőséggel bútorozva
igényesnek szept. 1.-től hosszútávra kiadó. Tel: (20) 329-2954
* Gödöllőn (Attila u. 5.) szobák kiadók tanulóknak. Tel: (30) 581-3827
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában kiadó egy 65 nm-es 2,5 szobás
2. em. erkélyes távfűtéses lakás akár irodának is. Tel: (30) 4108343, (70) 608-8206, (28) 423-143
* Gödöllőn, kertes családi, gázfűtéses házban, bútorozott
szoba, felszerelt konyhával két fő részére kiadó. Tel. (20)
5548-607, (20) 433-1050
* Gödöllő központjában 2 és fél szobás konvektoros bútorozott
lakás hosszútávra kiadó. Tel: (20) 212-1350
* ISASZEGEN a központban 2 szoba összkomfortos ház
hosszútávra, azonnali beköltözéssel kiadó. Tel: (30) 263-0886
* Szoba-konyhás, zuhanyzós, bútorozott, fatüzelésű, vastag falú,
különálló ház 1 fő részére szeptember 1.-től kiadó. 1 havi kaució.
Tel: (30) 609-8707
* 1 szobás lakás kiadó a Kör utcában. Tel: (28) 411-938
* Másfélszobás lakás Gödöllőn kiadó. Tel: (30) 252-4726
* Másfélszobás (44 nm) felújított lakás kiadó Gödöllőn, a
Palotakert lakótelepen. Tel: (30) 550-7945
* Kiadó hosszútávra egy 90 nm-es családi ház felső szintje, külön
bejárattal, szép állapotban. Parkolás az udvarban. Közel busz,
vonat, boltok. 60e + rezsi. Tel: (70) 289-2616
* Királytelepen összkomfortos családi ház kiadó. Két szoba,
garázs, kábeltévé, Internet. 65 ezer + rezsi. Tel: (20) 523-5077
* 3,5 szobás bútorozott, konvektoros fűtésű családi ház kiadó.
Iár: 80.000 Ft/hó + 2 havi kaució. Tel: (70) 363-7554
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában 1. emeleti, 2 szobás 55 nm-es lakás
kiadó. 55 E Ft/hó + rezsi, kaució szükséges. Tel: (70) 209-3669

* Gödöllőn a Kazinczy krt. 6. sz. alatt lévő társasházban 2 szobás,
56 nm-es, felújított, berendezett lakás hosszútávra kiadó. Azonnal
költözhető! Tel. (30) 222-8909
* Gödöllő központjában az OTP felett az 5. emeleten 44 nm-es
bútorozott, felújított másfélszobás lakás hosszútávra kiadó. Ár:
50.000 Ft/hó + 50.000 kaució. Tel: (30) 418-9773
* Gödöllőn, Dózsa Gy. úti Zöld Társasházban 1. em. 3 szoba +
étkezős, egyedi fűtésű, bútorozatlan lakás hosszútávra kiadó. Tel:
(30) 9344-525
* Gödöllő központban 25 nm lakrész alacsony rezsivel kiadó!
35,000 Ft/hó + 2 havi kaució. Tel: (20) 3-238-106
* Kiadó Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás lakás. Azonnal
beköltözhető! 50e Ft/hó + rezsi. Tel: (28) 413-830, (20) 5177971
* Gödöllő Palotakerten földszinti 1 szobás lakás, 2 csöves korszerűsített fűtéssel (szabályozható, elzárható) hosszútávra kiadó.
37.000/hó + rezsi. 80.000 Ft kaució szükséges Tel: (30) 2225274
* Gödöllő, Palotakerten 2 szobás, távfűtéses (szabályozható,
mérős), felújított (műanyag ablakok) 1. em. erkély nélküli lakás
kiadó. Tel: (20) 9280-973
* Gödöllő központjában 1 szoba-konyhás külön bejáratú lakrész
kiadó. Ár 40.000 Ft + rezsi. 1 havi kaució szükséges. Tel: (30)
678-6571
* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal
kiadó. Tel.: (70) 701-9510.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69 nmes lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
* Gödöllőn a centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes családi házban,
külön bejáratú 51 m2-es összkomfortos lakás kiadó. (Kábeltévé,
Internet.) Ár: 60e Ft/hó +rezsi, egy havi kaucióval. Tel: (20) 914-2007
* Lány albérlőtársat keresek Gödöllő központjában az egyetemhez
közel. Tel: (70) 201-1702
* Erzsébet krt, téglaépületben, konvektoros 2,5 szobás lakás
kiadó. Tel: (20) 547-5687

* Gödöllőn 3 szobás kertes ház kiadó diákoknak vagy cégeknek.
Tel: (20) 432-1572
* Városközpontban, Kossuth L. u. 10. sz. alatt új iroda kiadó
jutányos áron: Könyvelés, ügyvéd, fodrász, stb. tevékenységre.
Tel: (70) 615-7890
* Gödöllő központjában 20 éve működő BARKÁCS-BOLT (nyugdíjazás miatt) ELADÓ V. BÉRBEADÓ. Kisebb üzlethelyiséget
beszámítok. (30) 9243-836
* Bejáratott, működő ÉTKEZDE kiadó teljes berendezéssel,
állandó vevőkörrel Gödöllő mellett 300 ezer Ft/hó-ért. Érd.: 06 70
454 0354
* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő központjában. Nagyon jó helyen
lévő, régóta működő, jól ismert 30 nm-es üzlet. Tel: (30) 9428275
* Pataktéren szerelőaknás TÉGLAGARÁZS ELADÓ. Iár: 1,45 millió
Ft. Tel: (20) 466-0341
* ELADÓ a REMSEY körúti MÉLYGARÁZSBAN egy 20 nm-es – 2
autó számára alkalmas – PARKOLÓHELY. Számlaképesen. Tel:
(70) 450-4322
* GARÁZS ELADÓ Gödöllőn a PATAKTÉRI GARÁZS-SORON. Tel:
(20) 571-4044
* Patak téri garázs kiadó. Szent János utcai. Tel: (20) 341-7063
* Kertes háznál garázs kiadó. Tel: (28) 418-204

ÜZLET, IRODA, GARÁZS, PARKOLÓHELY

* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.
* 1500 m2 ipari – kereskedelmi terület ELADÓ - KIADÓ az
Isaszegi úton. Tel: (30) 528-7777
* MÉDIA-LOG ZRT keres Gödöllő központi részén lakrészt vagy
garázst (komfortos) hírlap elosztás céljából, hajnali munkavégzéssel.
Jelentkezni: e-mail: ervin.zsigo@media-log.hu tel: (30) 817-0361
* Belvárosban, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 7. sz. alatt ingatlan kiadó
saját parkolóval. Tel: (70) 409-1540
* Gödöllőn a PERCZEL M. utcában ÉPÍTÉSI TELEK teljes közművel rajta másfél szobás téliesített faházzal ELADÓ v. KIADÓ. Érd:
(30) 650-2194
* Gödöllő központi részén, szép környezetben felújított, külön
bejáratú, összkomfortos házrész berendezetten v. anélkül kiadó.
Irodának, cégnek is alkalmas. Tel: (30) 307-7314

ÁLLÁS
* OPEL GAÁL MÁRKAKERESDEKÉS ÉS SZERVIZ kollégákat keres
az alábbi munkakörök betöltésére: raktáros, autószerelő,
karosszéria lakatos, kézi autómosóba mosós. Kiemelt kereseti
lehetőség, teljesitménybérezés. Jelentkezni lehet önéletrajzzal:
Kizárólag Márkaszervizben szerzett gyakorlattal rendelkezők.
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A Szent István Egyetem főtitkára
a SZIE Személyzeti Osztályra (Gödöllő, Páter
K. u. 1.) álláspályázatot hirdet

HR-referens, ügyvivő
szakértő munkakör betöltésére

(személyügyi és munkaügyi feladatok ellátására).
A pályázati kiírás részletei 2009. augusztus 17-ig a
www.kszk.gov.hu és a www.szie.hu/allaspalyazatok
internetes oldalakon, valamint az Egyetem
Hirdetőtábláján megtalálhatók.

* Gödöllői internetkávézóba munkatársat keresünk esti/hétvégi
másodállásba. Feltétel: középfokú számítástechnikai ismeretek.
elsősorban főiskolások, egyetemisták jelentkezését várjuk. érdeklődni: 20/3759562
* A GROUPAMA GARANCIA ZRT. 2 fő ügyfélkapcsolati referens
munkatársat keres gödöllői kirendeltségére. Alkalmazotti jogviszony, ingyenes képzés, költségtérítés. Elvárás: középfokú
végzettség. Tel: (20) 6616-715
* Főkönyvelőt felveszünk Közgazdaságtudomány Egyetemi, vagy
Pénzügyi és Számviteli Főiskolai diplomával, mérlegképes
könyvelői képesítéssel, számítógép kezelői ismerettel, angol nyelvtudással, legalább 5 éves főkönyvelői gyakorlattal, büntetlen
előélettel. Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a végzettséget igazoló okmányok másolatainak benyújtásával. Cím: HM ARMCOM
ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 63/A Tel: (30)659-7869.
A Szent István Egyetem, Környezetipari
Regionális Egyetemi Tudásközpont
(Gödöllő, Páter K. u. 1.)
álláspályázatot hirdet

tanszéki mérnök
munkakör betöltésére.

A pályázati kiírás részletei 2009. augusztus 17-ig
a www.kszk.gov.hu és a www.szie.hu/allaspalyazatok
internetes oldalakon, valamint az Egyetem
Hirdetőtábláján megtalálhatók.

* Javító és felújító divízióvezetőt felveszünk okleveles villamosmérnök, (üzemmérnök) végzettséggel, honvédségi híradástechnikai eszközök ismeretével, termelő területen szerzett legalább 3
éves vezetői gyakorlattal, angol nyelvtudással, büntetlen előélettel
Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a végzettséget igazoló
okmányok másolatainak benyújtásával. Cím: HM ARMCOM ZRt.
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 63/A Tel: (30) 659-7869.
* Gyártáselőkészítési osztályvezetőt felveszünk okleveles
gépészmérnöki végzettséggel, tervezői jogosultsággal és gyakorlattal, legalább 3 éves vezetői gyakorlattal, angol nyelvtudással, büntetlen előélettel. Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a végzettséget
igazoló okmányok másolatainak benyújtásával. Cím: HM ARMCOM
ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 63/A Tel: (30) 659-7869.
* Projekt igazgatót felveszünk okleveles villamosmérnöki
végzettséggel, Magyar Telekom NyRt. mobil és stabil bázisállomásainak telepítésében szerzett legalább 3 éves vezetői gyakorlattal,
angol nyelvtudással, büntetlen előélettel Jelentkezés szakmai
önéletrajz, és a végzettséget igazoló okmányok másolatainak
benyújtásával. Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út
63/A Tel: (30) 659-7869.
* KIEMELKEDŐ KERESETI LEHETŐSÉG! Gödöllőről vagy a város
vonzáskörzetéből, legalább érettségivel rendelkező munkatársakat felveszünk tanácsadói munkakör betöltésére. Barátságos
környezetet, kezdő anyagi támogatást, ingyenes képzést ajánlunk
fel. Jelentkezni lehet: 06-30-768-58-52
* Látványkonyhás gyorsétterembe szakácsot felveszünk. Tel:
(20) 932-4794

* ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT VÁLLALOK, szgk és utánfutó van. (a mindenes) Érd: (20) 486-2747
* Étterem szakmai gyakorlattal felszolgálót és szakácsot keres.
Érdeklődni 10-22 óráig a 06 (20) 592-6024-es telefonszámon.
* Fiatal agilis hölgy takarítást vállal Gödöllőn és környékén. Tel:
(70) 625-1432
* Idős néni vagy bácsi napközbeni felügyeletét vállalom szeptember 15-től. A többi személyes megbeszélés tárgyát képezi. Tel:
(20) 595-5058 Hívható 19-22 óráig.
* ILI Nyelviskola adminisztrátort keres. Feltételek: Excel és Word
felhasználói ismerete, angol nyelvtudás. Juttatások: versenyképes
fizetés, cafeteria, ingyenes nyelvtanulás, egyéb bónuszok.
Jelentkezés e-mailen: info@ili.hu
* Gödöllői munkára szakképzett ácsot keresek. Tel: (30) 3908261
* D kategóriás jogosítvánnyal rendelkező autóbuszsofőrt
keresünk gödöllői járatunkra. Gödöllői lakos előnyben. Tel: (24)
260-440 (7-16 óráig)
* Üzemanyagtöltő állomásra – Gödöllő és környékéről – nem
dohányzó munkatársak jelentkezését várjuk a (28) 513-115 telefonszámon.
* Gyakorló magyar és angol tanárokat valamint könyvtárosokat
keresünk otthonról végezhető munkára. HEBE Kft. 30/2480661
* 50 éves nő takarítást, vasalást vállal. . Tel. (20) 495-2040
* Gödöllői szépségszalonba KOZMETIKUST KERESEK 3 fodrász
mellé. Tel: (30) 9893-652
SZOLGÁLTATÁS

*
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* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy
más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30/851-8763.
* 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
* 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, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel: (70) 613-5662.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák ingyenes
helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 06 20 423-4828, www.interiortrans.hu
* Klímafelszerelés bruttó 99.990 Ft. Klímával. Tel: (20) 9370-199
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: (30)
9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
* PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családias
hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel: (70) 414-1629
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: (30) 528-7777
* Gödöllő belterületén szállítás 2000 Ft-tól. KÖLTÖZTETÉS, csomagolás. Költöztetéshez dobozok olcsón eladók! Tel: (30) 645-3448
* Megbízható fiatalember fűkaszálást, kertgondozást vállal
állandóan vagy alkalmanként. Tel: (70) 313-9221
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi
kárpitos bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: (28) 486029, (70) 384-8711
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Iroda: Szada, Zalagyöngye u.15. Tel: (28) 407-122.

Apróhirdetés felvétele Gödöllőn,

Kossuth L. u. 1. alatt

*
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* Ajtó-ablak illesztés, csere, javítás, zárak cseréje, szigetelés.
Családi házak hőszigetelése. Lakás felújítás. Tel. (70) 213-2073
* Kertfenntartás, fűkaszálás, sövénynyírás, favágás, telektisztítás, kerti faeszközök. Kedvező árak! Tel: + 36 30 836 42
10 E-mail: info@gramin.hu WEB: www.gramin.hu

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: (20) 5231-094

Egy pohár metszően hideg
rozét, napernyő alatt –
- sóhajtott fel barátnőm, telefonon jelezve
kívánságát, mikor majd megérkezik az étterembe.. Jól választott, hiszen e meleg nyári
napokon az enyhén szénsavas, könnyű bor
igencsak üdítő. A pohár külső fala párásodik,
benn gyöngyöző buborékok, hagymahéj színe,
gyümölcsös illata - mindez kiemeli a pillanatot,
megáll az idő. Le lehet húnyni a szemet, s hagyni, amint kortyonként lehűti bensőnket.
A rosé borokat vörös szőlőből készítik úgy, hogy
a színt biztosító héjat csak annyi ideig hagyják
az érlelőkádban, hogy a bornak kellemes,
rózsaszínes (lazac, hagymahéj, rózsa)
színárnyalatot adjon. Ez a szín sokakat elbűvöl.
Van, akinek fiatal róka szőrméje jut az eszébe,
volt, hogy a fiam XXI. századi bornak hívta az
egyik fajta neonosan lazacrózsaszín megjelenését. És volt, hogy fehérborra, szürkebarátra
hittem, hogy rozé, mert annak szőlőhéja vöröses
színezetű, ezért ebből a szőlőből egy világosabb
színű rozé is készíthető.

Sokan esküsznek rá, hogy rozéból születik meg
a legjobb fröccs. Innen már csak egy lépés
Jedlik Ányos, aki 25 éves korában találta fel a
szódavizet, így neki köszönhetjük a spriccert.
Nemrég jelent meg egy könyv, amelyben
címében hirdeti ezt az üdítő italt: Rozéfröccs.
E lágy, gyümölcsös, behízelgőbb borfajta viszonylag alacsony savtartalma miatt szelíden
kíséri a savakban gazdag zöldségeket, paradicsomot, cukkinit, hagymát, de a csípős kecskesajtot

* 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, duguláselhárítás. Tóth László. Tel: (30) 9229-553.
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid
határidőn belül. Tel: (70) 944-2377
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel: (20) 9133-165
* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden,
ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs
munkák. Tel: (30) 386-4456
* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás,
recsegés megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.
is. Jól megy pürésített krémlevesekhez, lecsóhoz,
halak (lazac!), rákok kötnek vele vadházasságot,
s szárnyasok keresik esedezve társaságát.
Mindezen tűnődve elhatároztam, hogy Éttermünkben egy ételsort szentelünk a rozénak,
mielőtt kifutnánk a nyárból. Augusztus 21.-én
vacsorára hat, különböző karakterü rozéhoz
párosítunk ételeket. Lesz könnyen iható rozé,
málnaillatú (pinot noir), huszárosan jókötésű
kékfrankos (ez a kedvencem Dúzsi Tamástól),
ellágyuló édesebb, s nagytestű, barriquolt rozé.
Az ételek kézenfogva kísérik majd őket, friss
zöldség, tészta, rozészínű lazac, majd rozésra
sütött kacsa. S hozzá a metszően hideg
gyümölcsös illatú bor, melyben alulról
pilinkázik felfelé, apró gyöngyszemek formájában a benne rejlő szénsav…
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

* Fordítást, lektorálást, nyelvoktatást vállalunk angol és
német nyelven. HEBE Kft. 30/2480661 www.hebe.hu
info@hebe.hu
* BEJÁRATI AJTÓ AKCIÓ! Anyaga: hibamentes, hossztoldott
borovi fenyő, 68 mm vastag. Ára: 85.000 Ft. Egyedi méretben
rendelhető, ISO minősítéssel. Tel: (30) 222-4228, (30) 488-0565
* Földmunkák kis és nagygépekkel. Árokásás, betonvésés,
épületbontás, tereprendezés, termőföld értékesítés.
www.foldmunkalatok.hu Tel: 30/211-0009
* Fiatal édesanya gyermek felügyeletet vállal Veresegyház és
környékén. Tel: (70) 625-1432
* TESTMASSZÁZS Gödöllőn, a Petőfi téren a Piramis
Napfényboltban, szombatonként délután 13:30-tól.
Bejelentkezés telefonon: (30) 485-9309
* KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS, SÓDER 0/4 – 0/8 – 0/16 –
0/24 TERMŐFÖLD ÉS GÉPI FÖLDMUNKA RENDELÉSE: (20)
9537-537
* Bérsüti sütés! Szeretné meglepni szeretteit, vendégeket vár,
vagy lagziba készül, de nincsen ideje sütni? Süteménye
elkészítését elvállalom! Érd.:30/851-8763.

* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Tel: (30) 333-9201
* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi
házkörüli munkát vállal. Kertépítés, földmunka, lakatos munka,
bármilyen kerítés-készítés, javítás, festés. Szennyvíz bekötés,
csapadék víz elvezetés, lambériázás, parkettázás. Kőműves
munkák, tetőjavítás, fakivágás. 30/402-7276
* Fűkaszálást kedvező áron vállalok. Tel: (20) 9335-909
* KÁDFELÚJÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tel: (20) 512-7430
* Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás benőtt köröm szakszerű ápolása. Talp masszázs.
Mozgásukban korlátozottaknak háznál is. 25 év szakmai
gyakorlattal. (20) 532-7275 Bárándi József
* „Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipphopp majd én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK
JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE,
MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. (20) 2038-718
* KŐMŰVES, burkoló munkák vállalása, kerítések készítése.
Térkövezés, HŐSZIGETELÉS. ÁCS MUNKÁK! Régi tetők
javítása! Referenciával. Tel: (30) 369-2381

OKTATÁS
* ANGOL TANÍTÁS! Korrepetálás, nyelvvizsga felkészítés
egyéni és csoportos formában is minden korosztálynak. Tel.:
70/411-5841
* TOP-TAN: Angol szuperintenzív középfokú nyelvvizsgára
felkészítő tanfolyam indul aug. 17-én: 50 óra: heti 5x5 óra (aug
20-23 szünet): 14.00-18.00-ig. Max. 5 fős csoportok.
Információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-224-75-63.
* TOP-TAN: Újrakezdők figyelem! Egyéni és mini csoportos (23 fő) foglalkozások keretében ismételd át a régen tanultakat,
hogy szeptemberben az igazi tudásodnak megfelelő csoportban
folytathasd angol és NÉMET tanulmányaidat. Információk:
Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel:
28-423-744, mobil: 30-372-20-26.

* TETŐJAVÍTÁST, bádogozást, viharkár elhárítást vállalok rövid
határidőn belül. Tel: (70) 949-7007

* TOP-TAN: Pótvizsgára, pótérettségire felkészítés matematika, fizika, kémia 30-908-4130.” és angol (30-372-20-26) és
német tantárgyakból. További információk: 28-423-744

* SZILKA SZALON! Esküvői, alkalmi és szalagavatós ruhák
kölcsönzése és varrása. Kistarcsa, Szabadság út 54. Tura,
Templom köz 10. Tel: 30/213-9029, 70/538-9280, 30/6986834, www.szilkaszalon.eoldal.hu

* SPANYOL, ANGOL ANYANYELVI OKTATÁS. Spanyol
anyanyelvű tanárként vállalok nyelvoktatást könnyen
megközelíthető helyen, saját lakásban, kezdőtől az anyanyelvi
szintig! (30) 495-5585
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* ÉPÜLETÁLLVÁNY ELADÓ (bilincses rögzítésű). Nagy
családi ház homlokzati munkáira alkalmas. Tel: (20)
388-7112

Madeira
és az Azori-szigetek

* Pedálos Moszkvicsot vennék bármilyen állapotban.
(20) 156-1426

* Angol és német nyelvvizsga felkészítő tanfolyamok indulnak
folyamatosan az őszi nyelvvizsgákra kis csoportban vagy
egyénileg. HEBE Kft. 28/513-776, 30/2480661 vagy
info@hebe.hu www.hebe.hu
* Kiscsoportos angol, német kezdő, középhaladó, haladó tanfolyamok indulnak egész nyáron folyamatosan 2*2 órában
vagy szuper intenzív tanfolyam 5*2 órában 2- 4 fős csoportokkal. Ingyenes tananyag, csoport létszámától függő óradíj.
HEBE Kft. 28/513-776, 30/2480661 vagy info@hebe.hu
www.hebe.hu
* Német-magyar szakos tanár tanítást, vizsgára való
felkészítést vállal. Tel: (30) 606-8302
* ANGOL, NÉMET, SPANYOL, FRANCIA, OLASZ NYELVTANFOLYAMOK, nemzetközi hírű szakemberekkel, már 4OO
Ft/csoportos óradíjtól. Beszédcentrikus, általános, vizsgafelkészítő
és üzleti nyelvtanfolyamok, anyanyelvi és magasan képzett,
tapasztalt nyelvtanárok! I.L.I. Nyelviskola: Gödöllő, Kőrösfői u. 2.
Tel: (28) 511-366, (20) 543-1775, E-mail: info@ili.hu
* Munkácsy díjas festőművész, egyetemi docens és festőművész
művésztanár vezetésével egyetemek, főiskolák művészeti szakaira és művészeti középiskolákba készülők számára rajz- és festészeti felkészítő tanfolyam indul alapozó és haladó szinten
Gödöllőn 2009. szeptemberétől. Tel: (30) 580-3756
* Önismereti tanácsadás, stresszoldás, hatékonyabb
tanulást elősegítő technikák felnőttek és gyermekek
részére. Ingyenes bemutató: aug. 14-én 18 órakor. Tel.
(20) 669-2655 Borna Brigitta
* Tanuljon ANGOLT, NÉMETET kéttannyelvű középiskolában
oktató fiatal tanárnőtől. Tel: (20) 978-6777
* Szeretné, ha gyermeke szeretne tanulni? Gyermek-agykontroll Tanfolyam Gödöllőn, 2009. augusztus 26-27-én.
Jelentkezni a 06-70-645-8847-es, hétvégén is hívható számon, vagy a gyermekagykontroll@gmail.com címen lehet.
* Alsó tagozatos diák nyári felkészítését, tanévben korrepetálását vállalja tapasztalt pedagógus. Tel: (30) 573-8757

ADÁS~VÉTEL
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: (28) 412-230
* ARNOLD SPORT Akció! Új, használt és bemutatótermi
otthoni és profi kondigépek stb. hatalmas választékban, reális
árakon eladók. www.arnoldgold.hu Tel: 30/9510-769
* 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
* PRO-AQUA takarító- és levegőtisztító gép, új, német
eladó. 23 funkciós, atkátlanít, asztma, allergia esetén
hatékony. Mélytisztító kefével. Ára: 320.000 Ft. (eredeti ár 450e Ft) (20) 530-8912
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Ezt a két, az Atlanti-óceánban elnyúló,
közigazgatásilag Portugáliához tartozó
szigetet illetve szigetcsoportot leginkább
dús vegetációja és egyéb természeti szépségei miatt érdemes meglátogatni.
Madeirán például még a belvárosi parkokban is szépen teremnek a mangó-, papayaés banánfák. A kertkedvelők könnyen
beleszeretnek Madeira növényvilágába,
ráadásul egész évben kellemes, tavaszias
az időjárás. A sziget jelképe a papagájvirág
(estrelica), mely egész évben virágzik.
Madeira repülőtérrel is rendelkező
fővárosa Funchal, mely minden tavasszal a
jacarandafák virágzásának köszönhetően
lilába borul. Ha a szigeten járnak, ne
mulasszák el megkóstolni a zamatos, fehér
húsú espada nevű halat, mely kizárólag a
sziget körüli vizekben él.
Amennyiben autót szeretnének bérelni,
akkor ne a legolcsóbb modellt, hanem
inkább egy erősebb motorral rendelkező
járgányt válasszanak, hiszen a kanyarok és
meredek utak hamar kimerítik egy kis autó
kapacitását. Autóbérlésre készülve ne
feledjék, hogy a sofőrnek nemzetközi
jogosítvánnyal és dombornyomott hitelkártyával/bankkártyával kell rendelkeznie.
Az Azori-szigetek hét vulkanikus szigetből
áll, legmagasabb pontja, mely méretéhez
képest megdöbbentő, a 2351 méter magas
Pico. A fősziget Sao Miguel talán a föld
legzöldebb szigete, ahol kék hortenzia
tarkítja a dús vegetációt. Az Azori-szigetek
patakjai olyan melegek, hogy a helyiek
csemegekukoricát főznek benne.
A szigeten nyugalom van, nincsenek
gyárak, kevesen lakják, ideális helyszíne a
(GT)
kikapcsolódásnak.

* Eladó Samsung TV LE40581 8000:1 kontraszt arány,
jótállás 1 év valamint számítógép 17 color LCD monitor.
Teljes konfiguráció új grafikai kártyával. Tel: (28) 411-938

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Ignis 2003. X. 32.700 km-t futott, első tulajdonostól
eladó. Garázsban tartott + 4 db téli gumi felnire
szerelve. Tel: (30) 5751-486, (20) 532-3871
* Eladó Opel Corsa 1500 cm3 diesel személygépkocsi.
1992 kiadás, érvényes műszakival. Bal eleje sérült, de
motorikusan működő. Tel: (28) 421-148

EGYÉB
* Ha magányosan él, de szeretne kapcsolatot kialakítani, kérje társközvetítői segítségemet. Mindenkivel
személyesen találkozom, megismerem külső-belső tulajdonságait. Tevékenységem diszkrécióra épül. Hívjon
bátran: (30) 228-4096, (20) 967-4009
* Eladó – üdülési jog! A Hajdúszoboszlói SIESTA szállóban egy egyszobás apartman átadó augusztus 29-től
13 éjszakára, ill. véglegesen is eladó 2×2 hetes 13
éjszakás, egyszobás jog. Tel: (20) 4710-363
* Üdülési utalványt vásárolok. (30) 434-1101
* KERESEM azt a gépkocsi tulajdonost, aki 2009. 07.
28-án du. 13-14h között a máriabesnyői posta előtt
parkolt és vélhetően a kocsija megsérült. Kérem, jelentkezzen. (30) 375-4948
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akácméz 1200 Ft +üveg,
selyemfűméz 1060 Ft/kg + üveg. 720 ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó
György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel:(28) 417-913
* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.

Formázd Újjá a Tested!!!
Köztudott, hogy túlhajszolt életünk leggyakoribb velejárói a túlsúly, a mozgásszervi problémák, valamint a szív- és érrendszeri
betegségek. Azonban épp a felgyorsult ritmus
miatt úgy érezzük, se időnk, se energiánk nem
jut mindhárom kihívásra felelni. Egy új
találmánynak hála, végre eljött a mi időnk!
A RYN (Renovate Your body Newly, azaz Formázd
Ujjá a Tested!) sport és terápiás lábbeli alapötlete egy
kenyai maszáj törzstől ered, amelynek tagjai a természetes talajon mezítláb járnak, fejükön súlyos terheket cipelnek, ám hírből sem ismerik a mi civilizációs betegségeinket. Az egyenetlen talaj szüntelen
egyensúlyozásra, valamint figyelmesebb járásra
kényszerít. A mi mesterséges borításainkon, hagyományos cipőinkkel mindez nem lehetséges, s az
aktív izommunka hiányában szervezetünk eltunyul,
izületeink védőfunkciója megszűnik.
Erre kínál megoldást a RYN, amely a tengerentúlról
indulva immár az európai, köztük a magyar emberek
lábát hódítja meg! ARYN cipők töretlen népszerűségét jelzi, hogy híres emberek, sportolók és modellek is szívesen viselik, de ennél is fontosabb, hogy a
szakorvosok is elismerően beszélnek róla, illetve
ajánlják. A „csodacsuka” sikere hazánkban sem kétséges, bár egyelőre kevés helyen kapható. Az észak-

Dr. Csanádi
István: hatékony
módszer a
mozgásszervi
panaszok
megelőzésére
és kezelésére
Dr. Tóth ános:
automatikusan
javul a testtartás, kevésbé terhelődik a gerinc

pest megyei régióban például egyedül a gödöllői
RYN Shop szaküzletben találtunk.
Az RYN egy gördülő lábbeli, amellyel minden olyan
izomcsoport megmozgatható, amelyet normál
cipőben képtelenség munkára bírni. A hagyományos
cipőkkel ellentétben a RYN-nel folyamatos mozgásban van az ember. Még az egy helyben álláshoz is
szükséges, hogy a gerinc körül futó mélyizmok
folyamatosan dolgozzanak, de a RYN használatakor
a vádli, illetve a combizomzat sem lazíthat. Így javul
a testtartás, a hát és hasizom folyamatosan aktív, mindeközben csökken a csípő- és térdizületre nehezedő
nyomás. A lábbeli „lelke” egy háromdimenziós
gördülő talp, amely éppen úgy dolgoztatja az
izmokat, ízületeket, mintha folyamatosan egyenetlen
talajon, mezítláb járnánk. Csökkenti a gerinc,
valamint a boka-, térd- és csípőízületek terhelését,
javítja a testtartást, jótékonyan hat a keringésre.
Minimalizálja az izom-, ín- és szalagsérülések esélyét, műtétek után segíti a felépülést.
Mindenkinek ajánlott a viselése, hiszen a mozgásszervi problémák korunk első számú népbetegségei
közé tartoznak, korra, nemre, foglalkozásra való tekintet nélkül. A RYN használatával mindezeket könnyedén és észrevétlenül lehet elkerülni. A RYN a túlsúly ellen is eredményesen veszi fel a harcot, bár nem
csodaszer, ami segít megszabadulni a nem kívánt
zsírpárnáktól, hanem lábbeli, amely – mintegy
mellesleg – észrevétlenül küzd a túlsúly ellen is.
Mindennapos használata karbantartja izmainkat,
fokozza anyagcserénket, kalóriát éget. Atermészetes
ízületi állások és összehangolt izommunka mellett,
akár ezer kalóriával többet égethetünk el naponta úgy,
hogy nem vagyunk se helyhez, se időhöz kötve. A
„láthatatlan” izommunkát legjobban a másnap jelentkező izomláz érzékelteti.
RY A JÁRÁS TUDOMÁY...
(x)

MIRE JÓ A RYN LÁBBELI?
Dr. Szaniszló
István: Nyaki gerinc-derék
fájdalomban
szenvedő
betegeimnél jól
hasznosítható

CUKORBETEGSÉG, ROSSZ VÉRKERIGÉS,
ÉRSZŰKÜLET, DERÉKTÁJI FÁJDALMAK,
GERICSÉRV, VISSZÉR PROBLÉMÁK,
LÚDTALP, BOKASÜLLYEDÉS, TALP ÉS
LÁBFEJ KÖRÜLI FÁJDALMAK, CSÍPŐPROTÉZIS, TÉRD-, CSÍPŐSÉRÜLÉSEK, ILLETVE FÁJDALMAK, GERICFERDÜLÉS,
SZABADIDŐ, SÉTA, FITESZ, MÉREGTELEÍTÉS, TESTSÚLY-CSÖKKETÉS.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. AUGUSZTUS 19.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:
Kovács Kristóf, Kőrösi Csoma S. u. 1.
Papp Balázs, Hegy u. 8.

A Trafo Club belépőjét nyerte:
Atanaszov Rozália, Mátyás király u. 19.
Navratil Lászlóné, Egyetem tér 4/c.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:
Tóth-Máté Jánosné, Sió u. 6.
Bukodi Miklósné, 2117 Isaszeg, Petőfi u. 12.

Recept
Barackos reszelt túrós
HOZZÁVALÓK: A tésztához: 40 dkg liszt, 25
dkg margarin, 15 dkg porcukor, 1 csomag vaníliás cukor, 1 tojás sárgája, 1 csomag sütőpor, 3 ek.
kakaó, nagyon kevés tej. A töltelékhez: 1 kg túró,
3 tojás, 1 csomag vaníliás cukor, 20-25 dkg porcukor, 1 citrom reszelt héja, 5 dkg babapiskóta
morzsásra zúzva, 1 kg őszibarack.
ELKÉSZÍTÉS: A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, és 2 cipóra osztjuk, majd legalább 1 órán át a
hűtőben pihentetjük. Ez idő alatt elkészítjük a tölteléket. A tojások sárgáját a kétféle cukorral elkeverjük, majd hozzáadjuk az áttört túrót, a babapiskóta morzsát valamint a citrom héját. A tojások fehérjét felverjük és finoman hozzákavarjuk a túrós töltelékhez. Ezután összeállítjuk a süteményt.
Kivajazott, lisztezett tepsibe belereszeljük (a reszelő legnagyobb lyukán) az egyik cipót, rárakjuk
a tölteléket, óvatosan elsimítjuk, megszórjuk a meghámozott és kockára vágott barackokkal, végül ráreszeljük a másik cipót. Előmelegített 180 fokos sütőben 35-40 percig sütjük.

ÚJRA
SZÓL
A MI RÁDIÓNK

