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Energiatakarékosabb lesz az egészségügyi központ

Újabb korszerűsítés kezdődik
Tovább folytatódik a Tormay Károly Egészségügyi
Központ I. számú épületének megújulása. A kistérségi szinten egészségügyi alap- és szakellátást
nyújtó intézmény május végén befejezett, mintegy
25 milliós akadálymentesítés után, most az épület
ablakainak cseréjére kerül sor. A korszerűsítésre a
képviselő-testület még korábban 21 millió forintot
különített el. A közbeszerzési eljárás eredményes
volt, így a munka, napokon belül megkezdődik.
A felújítás során több mint 270 ablakot cserélnek ki a Tormay Károly
Egészségügyi Központ I. sz. épületén
a közeljövőben, amennyiben sikerrel
zárul az e céllal megindított közbeszerzési eljárás.
Az épület, hiába a folyamatos karbantartás, részleges felújítás, energetikai szempontból nem felel meg a
mai követelményeknek. A faablakok
elhasználódtak elvetemedtek, nem
zárnak jól, az acélkeretes nyílászárók
hőhídjain át a belső meleg akadálytalanul távozik a szabadba. A fűtési
idényben a nyílászárók állapota miatt
a ténylegesen szükséges hőmennyiség 20-25 százaléka kárba vész. A
nyílászárók komplex, energetikai célú cseréjét a közbeszerzési eljárás során a Fehér Ablak Kft. nyerte. A cég
17.775.000 forintért vállalta a munkát, aminek eredményeként az intéz-

mény a lehető legteljesebb
mértékben
megfelel majd a műszaki, energetikai elvárásoknak. A munka nagyságára jellemző, hogy belső
könyöklőből és külső
párkányból összesen
500 métert terveznek
és 45 köbméternyi
bontott szerkezetet
szállítanak el a munka végeztével.
A megvalósításra
90 nap áll a cég rendelkezésére. Az
első lépésben a helyszíni méretvételeket végzik el, majd következik a
gyártás, s ezt követően kerül sor az
ablakok cseréjére. A munkáltatokat az
intézmény folyamatos működése
mellett végzik el. Mivel azonban a

„Klímabarátság“

Panelprogram
Új néven, ezúttal Klímabarát
Otthon néven, jelent meg a
panel program idei kiírása.
A hivatalosan az „Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítését, felújítását megvalósító
beruházások támogatása” programot
a Zöld Beruházási Rendszer részeként hirdette meg a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium.

térségi szinten 100.000 embert ellátó
egészségügyi központban, ahol havi
szinten 10.000 ember fordul meg, 32
szakrendelés működik, előfordulhat
hogy műszaki okokból valamelyik
szakterületen egy-egy napos rendelési szünetet kell beiktatni, de ahol erre

lehetőség van, ott inkább a szakrendelést ideiglenesen új helyre költöztetik néhány napra, a folyamatos betegellátás érdekében. Ahol erre nincs
mód, ott szombaton, vasárnap és rendelési időn kívül végzik majd el az
ablakok cseréjét. (folytatás a 3. oldalon)

A
széndioxidkvóta-eladásokból
származó bevételből a tárca első
lépésként panelházak energiatakarékossági felújítását támogatja, melytől
jó hatásfokú, mérhető széndioxid-kibocsátás csökkentést vár, miközben
ez jelentős megtakarítást jelent a panellakók közüzemi számláiban.
(folytatás a 3. oldalon)

Célkeresztben a Volán és a MÁV

Átalakuló közlekedés
Szeptembertől már nem az állam döntené el, hová jár busz,
hanem regionális közlekedési
tanácsok rendelnék meg a
helyközi közlekedési szolgáltatásokat, és lehet, hogy nem a
most működő állami társaságoktól.
A kormány augusztus 7-én hozott határozatot a helyközi közösségi közlekedés átalakításáról. A vasúti hálózat

60-65 százaléka országos nyílt hálózattá válik. A többi szakasz egy része
regionálissá alakul, ahol a közösségi
szolgáltatást a helyi szükségleteknek
megfelelően az autóbusz-közlekedés-

sel összehangolva rendelik meg a
szeptemberben megalakuló Regionális Közlekedési Tanácsok.
A tervek szerint régiónként írnak
majd ki pályázatot egy-egy útvonalra,
és az lesz a nyertes, amelyik cég kedvezőbb ajánlatot tesz árban és szolgáltatásban egyaránt. A vasúton is hasonló pályáztatás történik majd. A cél
az, hogy a Volán és a MÁV jelenlegi
200 milliárdos állami támogatása
csökkenjen. A kormányszóvivő elmondta:
a
MÁV-nál a
koncepció
szerint a jelenlegi 7700
kilométer
vasútvonal
60 százaléka
országos, 40
százaléka
pedig regionális vonal
lesz. A regionális és
országos közlekedés jövő
évi koncepciójának stratégiáját augusztus 24-ig kell elkészíteniük az érintett
szervezeteknek.
A kormány a menetdíjkedvezmények rendszerének átalakítását is ter-

Javuló közlekedési feltételek

Felújítások
A terveknek megfelelően halad az idei útprogram. A város
több pontján folyik a csapadékvíz-elvezető árkok kialakítása,
a járda építés és az útfelújítás.
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Zárt csapadékvíz-elvezető csatornát
építenek a Batthyány utcában, a blahai városrészben pedig az úgynevezett „dögei-árok” kap burkolatot.
Jó hír a gyalogosoknak, hogy tovább
nő a megújult járdaszakaszok száma. A Rét utcában
és a Major utcában már végeztek,
megkezdték viszont a munkát a
Fürdő utcába és
Máriabesnyőn,
ahol a szervíz út
mellett alakítanak
ki járdát.
Rövidesen megkezdődnek az aszfaltozások is. Az
útalap előkészíté-

Gödöllőn kezdik az aszfaltozást

Isaszegi úti munkák

A héten megkezdik az Isaszegi út aszfaltozását. Bár a teljes felújítás Isaszegről indult, az aszfaltszőnyegezést Gödöllőről, az
Ady Endre sétány csatlakozásától kezdik. A munkát a tervek szerint folyamatos forgalom mellett végzik. Az Isaszeget Gödöllővel
összekötő út 10,4 kilométer hosszan újul meg. A felújítás már hetek óta zajlik. Ennek keretében megerősítik a pályaszerkezetet, és
felújítják a leromlott burkolatot. A kivitelező kitisztítja az árkokat
és a csőátereszeket, valamint felújít 18 buszöblöt is az érintett útszakaszon. A beruházás 413 millió forintba kerül. A végleges befejezés szeptember közepére várható.

vezi. Ettől körülbelül 8-9 milliárd forint megtakarítást remél. Erről Hónig
Péter, a közlekedési tárca vezetője
beszélt egy televíziós műsorban.
A miniszter annak kapcsán nyilatkozott erről, hogy a kormány a múlt
héten elfogadta a közösségi közlekedési rendszer átalakításának stratégiáját, melynek keretében jövőre az
ideinél 70 milliárd forinttal kevesebbet költhet az állam a MÁV-ra és a
Volánra.
Hónig Péter hangsúlyozta: a 70
milliárd forintos elvonásnak egyelőre
a fő területeit határozták meg, és azt,
hogy pontosan mely területeken spórolják meg a kívánt összeget, csak később döntik el.
A legnagyobb összeg – mintegy 35
milliárd forint – valószínűleg a tömegközlekedés teljesítési mennyiségének csökkentésével takarítható
meg, további, nagyságrendileg 25
milliárd forint pedig a társaságok adminisztratív és működési költségeinek lefaragásával. A menetdíjkedvezmények átalakításával 8-9 milliárd
forint takarítható meg. A működési
költségek csökkentésének része, hogy
megszüntetik a párhuzamosságot a
Volán és a MÁV-járatok között, de
bevételt remél a kormány a MÁV ingatlanvagyonának értékesítéséből is,
erről szólva a miniszter úgy fogalmazott: elképzelhető, hogy eladják az
olyan felesleges vagyonelemeket,
melyeknek „semmi köze“ a vasúti
szolgáltatáshoz.
se befejeződött a Szabó Pál és a Jászóvár utcában, jelenleg a Bem József, a Knézich és a Kelemen László
és a Holló utcában folyik a munka.
Ezek befejezése után kezdik meg az
aszfaltozást, amire a tervek szerint
szeptemberben kerül sor.
Augusztus 31-vel megkezdődik a
Kossuth Lajos utca felújítása. Ennek
során a Kossuth Lajos utca–Dózsa
György út csomópontban burkolat
felújítást végeznek, és jelzőlámpás
forgalomirányítást alakítanak ki íves
járdakorrekciókkal. A Dózsa György
út és a Petőfi tér közötti szakaszon új
pályaszerkezetet építenek, megújul a
járda, parkolókat alakítanak ki, átépítik a közműveket és megújul a közvilágítás is. Az érintett szakaszon a felújítás ideje alatt megszűnik az átmenő forgalom. A közlekedés pontos
rendjéről táblák tájékoztatják majd a
gépjárművel közlekedőket, valamint
lapunk hétről hétre pontos tájékoztatást ad majd a munka menetéről.

Apróság
Talán apróságnak tűnik, de sokak számára kellemes meglepetés, hogy új hulladékgyűjtő edények
kerültek ki a vasútállomásokra. A vonattal közlekedőknek sokszor okoz bosszúságot, hogy nincs

hová dobni a lejárt jegyet, a zsebkendőt, vagy az
üdítős palackot, hiszen az elmúlt évek során eltűntek a szemétes edények.
Az elmúlt hetekben azonban valamennyi, a hatvani vonal mentén lévő vasútállomásra egyforma,
rögzített, zöld színű fém hulladékgyűjtők kerültek
ki. Jó hír, hogy az utazóközönség – az eddigi tapasztalatok alapján – ezeket nemcsak dísznek tekinti, hanem használja is, így kevesebb az eldobott
szemét a vasútállomásokon.

Több kéz dolgozik a város szépítésén

Közcélú munkások a VÜSZI-nél
2008 decemberében az országgyűlés törvényt alkotott az egyes
szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról. Az
„Út a munkához” néven ismertté vált program célja, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő, országosan mintegy 200
ezer ember mintegy a felének az elhelyezkedését elősegítse. Ez
azonban, egyben szigorítást is jelentett az érintettek számára,
ugyanis, amennyiben nem vállalnak közmunkát, kiesnek a támogatási körből. Ez alól csak azok kivételek, akik betöltötték az 55.
életévüket, akik 14 éven aluli gyermekük napközbeni intézményi
ellátását nem tudják biztosítani, vagy egészségkárosodás miatt
nem képesek munkavégzésre.
A törvény az önkormányzatoknak adta feladatul, hogy készítsenek tervet a
közcélú foglalkoztatásra. Ezt a gödöllői képviselő-testület március 26-i
ülésén fogadta el. Városunkban a
VÜSZI Kft. kapta a feladatot, hogy
lehetőségeihez mérten biztosítson

mada maradt a kötelező három hónapnál tovább a cégnél.
Jelenleg 36 fő dolgozik a VÜSZInél, ők a különböző részlegek munkáiba kapcsolódtak be. Sokan vesznek részt a város kiemelt területeinek
karbantartásában. Ez szemmel látható

munkalehetőséget azoknak, akik bekapcsolhatók a programba. Azokat,
akiknek az önkormányzat közcélú
munkát ajánl fel, a Munkaügyi Központ gödöllői kirendeltsége egészségügyi vizsgálatra küldi, majd amennyiben alkalmas a felajánlott munkakör
ellátására, munkavédelmi oktatásban
részesül.
Mint azt Bokor Árpádtól, a
VÜSZI Kft. igazgatójától megtudtuk,
az idén július 31-ig százhatvanhárom
főt közvetítettek ki a társasághoz közcélú munkára, közülük összesen hatvankét személynek tudtak munkát
biztosítani, s jelenleg is harminchatan
dolgoznak így a VÜSZI-nél.
A törvény szerint az ebben a formában munkát vállalóknak három hónapot kötelező ledolgozni, de amennyiben mindkét fél úgy gondolja, ezt 90
napra meghosszabbíthatják. Az így
munkát vállalók minimálbért kapnak.
Az idén a közcélú munkások egyhar-

eredményt hozott például az Alsóparkban, ami a napi rendszeres takarításnak köszönhetően sokkal tisztább,
mint a korábbi években. Van, aki a temetőben végez munkát, de történt kihelyezés a repülőtérre és a városi
strandra is. A városi intézmények –
óvodák, iskolák – közül is többen éltek már a lehetőséggel, hogy a közcélú munkások segítségével oldjanak
meg egy-egy feladatot. Jelenleg például a Damjanich János Általános Iskola költöztetésénél segítenek az így
foglalkoztatottak.
Bokor Árpád elmondta, általában
húsz fős csoportokban közvetítik ki a
közcélú munkásokat részükre, a következőkkel éppen a héten tartanak
megbeszélést. De, mint megtudtuk,
nem mindenkit tud a VÜSZI alkalmazni. Vannak olyanok, akik visszautasítják a felajánlott munkát, de az is
előfordul, hogy valakinek nem tudnak
biztosítani semmilyen lehetőséget.

Szeptember végéig lesznek korlátozások

M 31-es csomópont
Tovább folytatódnak a munkák
az M3-as és az M31-es autópálya csomópontjában, s emiatt újabb lezárásokra kell számítani.

A csomópont kialakításhoz kapcsolódó sávszélesítések munkái a tervek
szerint haladnak. Szeptember végére
megszűnnek az ehhez kapcsolódó
forgalomkorlátozások.
A 270-es hídnál, ahol június 20-án a

29

baleset történt, az utolsó hídelemek
beemelésére kerül sor augusztus 24ről 25-re virradóra. Ezért 24-én 22
órától hajnali 5-ig lezárják a jobb pályát. A tervek szerint halad az M3-as
autópálya gödöllői
hídjainak szélesítése. Ezek miatt a
munkák miatt még
tartanak a közlekedési korlátozások a
Dózsa György és a
Blaháné úton, valamint a Röges utcánál.
Mint megtudtuk, a
kivitelező Colas a
Dózsa György úton
szeptember 20-ig
tervezi a befejezést, míg a Blaháné
úton a munkák várhatóan szeptember
30-ig tartanak majd, hasonlóan a
Röges utcához, ahol szintén szeptember végére tervezik az átadást.
-bj-
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A klímabarát korszerűsítést támogatják

Újabb korszerűsítés kezdődik

Indul az új panelprogram

(folytatás az 1.oldalról)

(folytatás az 1.oldalról)

Az ablakok cseréjével együtt megoldják az árnyékolók beszerzését is
azokba a helyiségekbe, ahová ez nélkülözhetetlen. Ilyen például a röntgen, az ultrahangos helyiség, a laboratórium.
Ezekbe az ÁNTSZ követelményeinek megfelelő speciális, fertőtleníthető szalagfüggönyöket helyeznek
fel. Erre azért van szükség, mert míg
a régi típusú ablakokba megoldható
volt a két ablaktábla közötti árnyékoló elhelyezése, a korszerű energiatakarékos nyílászárókban erre már
nincs mód.
A Tormay Károly Egészségügyi
Központ felújítását, korszerűsítését
az elmúlt években folyamatosan végezte az önkormányzat. Megtörtént a
vizesblokk átalakítása, az elavult
röntgengép cseréje, május 28-án pedig egy 37 milliós beruházást adtak
át, aminek eredményeként megtörtént
az épület teljes akadálymentesítése.
Ehhez az önkormányzat 25 millió Ft
támogatást nyert a Közép-Magyarországi Operatív Programhoz beadott

Hazánk az elsők között dolgozta ki
és indította el a Zöld Beruházási
Rendszert (ZBR), ami pillanatnyilag
az egyik leghatékonyabbnak tartott
klímavédelmi eszköz: az épületekhez
kapcsolódó
kibocsátások
adják
ugyanis a teljes hazai kibocsátások 30
százalékát. Egységnyi befektetéssel a
régi panel épületek energiahatékony
felújításával érhető el az egyik legnagyobb kibocsátás-csökkentés.
A résztvevők támogatást kaphatnak a nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítására vagy
cseréjére, a homlokzatok és födémek
hőszigetelésére, az épületgépészeti
rendszerek korszerűsítésére és felújítására, a megújulóenergia-felhasználás arányának növelésére, a hagyományos energiahordozók megújulókkal
való helyettesítésére, az épületek nyári hővédelmének javítására, valamint
a lodzsák beüvegezésére.
A pályázó panellakások akár 60
százalékos, vissza nem térítendő támogatást is elnyerhetnek egy ún.
„KlímaBónusz” elem segítségével, ez
magasabb minden korábbi támogatási
formánál. A Klímabarát Otthon panelpályázat ugyanis KlímaBónusszal
támogatja a komplex beruházásokat,
hiszen ezek lényegesen hatékonyabban csökkentik az épületek CO2 kibocsátását.
A pályázni az 1992. július 1-je előtt
kiadott építési engedély alapján iparosított technológiával épített lakóépületek korszerűsítésére lehet. A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületnek tekintendő a panel, a közép- és nagyblokk,
az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton

pályázatával. Ennek eredményeként a
bejáratnál megépült a rámpa. Az időskorúak, látáskárosultak tájékozódását
az épület belső részén színében eltérő
burkolat, illetve a falak mentén található kék jelzőcsík, hivatalos nevén
„vezetősáv” segíti. A halláskárosultak
részére indukciós hurok került beszerzésre, aminek segítségével be-

szélgetőpartnerüket – az orvost, a nővért, a betegirányítót – jobban meg
tudják érteni. Valamennyi szinten
akadálymentesített mellékhelyiség is
kialakításra került, s a belső nyílászárókat is úgy alakították át, hogy valamennyi helyiségbe kerekesszékkel is
be lehessen jutni.
(ny.f.)

Energiatakarékos izzót kap 20 ezer rászoruló nyugdíjas

A zöldtárca és az ELMŰ kísérlete
Az Egy mozdulat című energiatakarékossági program keretében elindul a
zöldtárca és az ELMŰ közös kibocsátás-csökkentési akciója: kísérleti jelleggel 40 ezer darab csúcsminőségű, 6
éves élettartamú égőt kapnak a KözépMagyarországi Régió egyes településeinek rászoruló nyugdíjasai. Az izzócserével éves szinten háztartásonként
akár 15 ezer forint megtakarítás is elérhető. Ezzel évente egy háztartásból
körülbelül 200 kilóval kevesebb széndioxid kerül a légkörbe.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium finanszírozásában és a Budapesti Elektromos Művek (ELMŰ)
együttműködésével megvalósuló programban azon 65 év feletti lakosok kapnak ingyenesen 2 darab energiatakarékos izzót, akiknek átlagos havi áramszámlája 2009 első hónapjaiban nem
haladta meg az 5 ezer forintot.

Ajánlat: miért jók az energiatakarékos égők, és mire figyeljünk a
használatukkor?
Az akcióban partnerként részt
vevő ELMŰ az izzók ingyenes
kézbesítése mellett fél éven át folyamatosan felügyeli majd a háztartások kibocsátásának csökkenését és az energiamegtakarítás mértékét is. Az izzók kézbesítését az
ELMŰ július közepén kezdte meg.
Az érintett települések: Acsa,
Bernecebaráti, Budakalász, Csobánka, Csömör, Csörög, Csővár,
Dunabogdány, Dunakeszi, Fót,
Galgagyörk, Göd, Gödöllő, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Isaszeg, Kemence,
Kerepes, Kismaros, Kisnémedi, Kisoroszi, Kistarcsa, Kosd, Kóspallag, Leányfalu, Letkés, Márianosztra, Mogyoród, Nagybörzsöny, Nagymaros, Nagytarcsa, Pécel, Penc, Perőcsény, Pilis-

Sztrájkfelhívás az önkormányzati szférában

Augusztus 20- án adják át az elismerést

Fábri Mihály az új díszpolgár
szentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Pomáz, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Szada, Szentendre, Szigetmonostor, Szob, Szokolya, Sződ,
Sződliget, Tahitótfalu, Tésa, Vác, Vácduka, Váchartyán, Vámosmikola, Verőce, Visegrád, Zebegény.
amely nem fenyeget a
rendszer összeomlásával.
– Szeptember negyedikén újra összeül a KÖEF
(Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fóruma), ahol a hét önkormányzati érdekszövetség várhatóan nem fogja támogatni a 2010-es
költségvetést akkor, ha az ezévihez
képest egyetlen forint elvonás szerepel abban. A mozgástér csak a kötelező feladatok csökkentése lehet, annak arányában csökkenhet az állami
finanszírozás. Sajnálatos, hogy Varga Zoltán miniszter úr a június 16-án
hozzá intézett levélben kért rendkívüli KÖEF összehívást nem tette
meg, egy hónappal későbbi válaszlevelében azt nem tartotta aktuálisnak.
A kormány tehát nem élt az érdekszövetségek által felajánlott konzultációs lehetőséggel, ami a megítélésünk
szerint nagyban segíthette volna a
költségvetésben egy jó, kompromiszszumos önkormányzati fejezet kialakítását.
Amennyiben a szeptember 4-ei
egyeztetés eredménytelen lesz, a
MÖSZ kezdeményezni fogja az országgyűlési képviselő-polgármesterek meghívását egy nyilvános konzultációs vitára, ahol szeretné felhívni
politikai pártállástól függetlenül a figyelmüket az elvonások várható veszélyes következményeire, és kérni,
hogy ne adják a nevüket a finanszírozás további csökkentéséhez –
mondta lapunknak Gémesi György.

Összefogására van szükség
Sztrájkfelhívással fordul az önkormányzati szövetségekhez
Derce Tamás, Újpest független
polgármestere, aki a helyhatóságok munkabeszüntetésével
kényszerítené meghátrálásra a
kormányt a tervezett 120 milliárdos elvonás ügyében.
Bajnai Gordon kormányfő az MSZP
legutóbbi kongresszusán a jövő évi
költségvetést illetően három „kőbe
vésett“ számot említett, köztük az önkormányzatoktól elvonandó 120 milliárdot. Ugyanakkor miniszterelnök
hétfőn zárt ajtók mögött a szocialisták
parlamenti frakcióját hírek szerint
úgy tájékoztatta, hogy az önkormányzatok megszorításához nem ragaszkodik, csak a megadott összeg megtakarításához. Derce Tamás nem utolsósorban az esetleges visszakozásra
hivatkozva fordult levélben kollégáihoz. Mint írja: „nem fogadható el a
kormány tervezett döntése, és nem
hagyható abban a hitben, hogy a szokásos taktikával 120 milliárd forint
elvonásáról beszélnek, majd jön egy
megmentő szocialista úrhölgy (? elvtársnő.), aki könnyeket hullat értünk,
majd ezt követően a 120 milliárdból
80 milliárd lesz. Ő a megmentő, és a
kormány, lám, mily megértő, de mind

a ketten tudjuk, a 80 milliárd elvonása
is (ami nem tényszám, csak ismerve a
szocialisták szokásos taktikáját)
ugyanúgy az önkormányzatok végét
jelenti.“ A kormány éveken át folytatott „pénzszóró, felelőtlen, végig nem
gondolt politikáját az önkormányzatok szívták meg“.
A polgármester szerint az önkormányzati szövetségek vezetőinek
még augusztusban meg kell állapodniuk a nyomásgyakorolás módjáról.
A leghatásosabb eszköznek a polgármesteri hivatalok sztrájkját tartja.
A 120 milliárdos elvonás a középszintű közigazgatás összeomlásához
vezetne.
A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere, Gémesi György szerint egy
önkormányzat, mint választott politikai testület esetében nehezen értelmezhető a sztrájk. A polgármesteri hivatal vezetője a jegyző, az ő munkáltatói döntéseibe a polgármesternek
nincs beleszólása. A hivatal dolgozói
köztisztviselők, rájuk és az esetleges
munkabeszüntetésükre külön törvény
vonatkozik. A polgármester szerint az
önkormányzatoknak más – közelebbről nem megnevezett – eszközökhöz
kell folyamodniuk, ha nem születne
olyan megállapodás a kormánnyal,

vázas és az egyéb, előregyártott technológia felhasználásával épített lakóépület.
A pályázaton lakásszövetkezetek,
társasházak, és a helyi önkormányzatok vehetnek részt . Az igénybe vehető állami támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető (elszámolható) bekerülési költség egyharmada, de lakásonként legfeljebb
500.000 Ft lehet.
A pályázatokat folyamatosan lehet
benyújtani október 30-án 24 óráig,
vagy a forrás rendelkezésre állásának
függvényében a miniszter döntéséig.
A pályázattal kapcsolatosan az
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit
Kft.
(e-mail:
info@emi.hu telefon: 1/372-6100), és
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
(e-mail: zbr@kvvmfi.hu telefon:
1/238-6683) nyújt segítséget az érdeklődőknek.

Hagyományosan az idén is augusztus 20-án adják át a díszpolgári címet. A képviselő-testület döntésének értelmében
az idén az elismerésben Fábri
Mihály részesül.
A kitüntető cím azoknak a magyar
vagy külföldi személyeknek adható,
akik: a város gazdasági, társadalmi,
tudományos vagy művészeti életében
maradandót alkottak, egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal
szolgálták az emberi civilizáció, a
kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva a város tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez.
A rendszerváltást követően dr.
Habsburg Ottó a Pán-Európa Unió elnöke, Csiba József újságíró, dr. Fényi
Ottó József perjel, Kirschofer József
testnevelő tanár, edző, dr. Mészáros
István professzor, főállatorvos, Steiner László vezérigazgató, dr. Vámos
János főorvos, dr. Bodó Szilád főálla-

torvos, Winkler Nándor igazgatóhelyettes, tanár, Heltai Miklós nyugalmazott igazgató, tanár, prof. dr. Fallenbüchl Zoltán a történelemtudományok doktora, Szendrő Szabolcs
hegymászó, dr. Makra Csaba fogszakorvos, Szecsődi Péter kanonok,
plébános és Tóth Krisztina asztaliteniszező részesült az elismerésben.

A lakosság nagy része hozzáfér

Önkormányzati honlapok
A magyarországi önkormányzatok 72
%-a rendelkezett saját honlappal 2009
nyarára, míg a lakosságszámot is figyelembe véve az önkormányzati honlapok
funkcionalitását tekintve Győr-MosonSopron, Csongrád és Hajdú-Bihar megyék tekinthetők élenjárónak az e-ügyintézés átlagos szintje alapján – derül ki
egy nemrég elvégzett felmérésből.
Gödöllő önkormányzati honlapját
közel háromszáz fő látogatja naponta.
Az elmúlt hónapban több mint 5700 látogatója volt a www.godollo.hu-nak.
Mióta a portál elindult, 628.911 fő kereste fel információkért.

Az e-önkormányzati szolgáltatások
további fejlesztésének támogatására a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009.
augusztus közepén bocsátja társadalmi
vitára „A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése” című pályázati kiírásokat, melynek célja, hogy a hét magyarországi régióban, régiónként 1,5 milliárd forint támogatási keret erejéig támogassák az elektronikus önkormányzati
megoldások fejlesztését. A pályázatokat
várhatóan októbertől lehet majd benyújtatni.
(b.j.)

4 Gödöllői Szolgálat

Mennyit kell, hogy érjen a munka

Adóbecslés?
Akik a rendszerváltás előtt vállalkozóként, azaz, ahogy akkor nevezték, maszekként dolgoztak, bizonyára még emlékeznek rá,
mi az az adóbecslés. Az ifjabb korosztály képviselői elképzelni
sem tudják, milyen lehetett, amikor az akkori adóellenőr egy
mozdulattal áthúzta az adóbevallást, és hasraütés alapján a
négy-ötszörösét vetette ki a korábban kiszámított adónak, mert
szerinte a maszeknek legalább ennyit kellett keresnie… Sokan
tartanak attól, jövőre ismét ez vár a vállalkozókra, ha megvalósul
a kormány elképzelése.
Egyáltalán nem tisztázott ugyanis, mi
alapján kell megállapítaniuk a munkáltatóknak jövőre a béreket. Eredetileg a minimálbér helyett az Állami
Foglalkoztatási Szolgálat listája lett
volna a mankó, a kihirdetett törvényben azonban ez már nem szerepel.
Annak ellenére, hogy a kormány
tavasszal, az adótörvények módosításakor az egyszerűsítés és ésszerűsítés
irányába tett első lépéseket hirdette
meg, sikerült néhány akna jellegű,
elvi szinten érthető és logikus, gyakorlatilag azonban bizonytalanságot
okozó elemet is belevinnie a jogszabályokba. Ezek egyike az, hogy jövőre nem a minimálbér alapján kell
megállapítani az alkalmazottak és főállású vállalkozók bérezését, jövedelmét, hanem egy úgynevezett tevékenységre jellemző kereset szerint

kell meghatározni a havi kifizetést.
Arra azonban semmilyen támpontot
nem nyújt a jogszabály, hogyan is kell
megállapítani ezt a bizonyos tevékenységre jellemző keresetet. Az eredetileg benyújtott törvénytervezetben
az állt, hogy az elvárható piaci értéken meghatározott jövedelmet az
Állami Foglalkoztatási Szolgálat által
évente összeállított lista alapján kell
megállapítani.
Ez a lista több korcsoportban tartalmazza a tevékenységi körök szerint
jellemző béreket, vagyis a pályakezdők, a többéves tapasztalattal rendelkezők és a nyugdíj előtt állók jellemző béreit egyaránt. Tény azonban,
hogy földrajzi differenciálást nem tartalmaz az ÁFSZ listája, holott nyilvánvalóan ugyanazt a munkát Budapesten nagyobb jövedelem mellett

lehet végezni, mint például KeletMagyarországon.
Az adótörvények vitája során olyan
módosító indítvány is érkezett a javaslathoz, amely tartalmazott utalást
a földrajzi differenciálásra is. Ez elvileg megengedte volna azt is, hogy a
listától lefelé is el lehessen térni –
vagyis ahol valóban nem éri el a jövedelem akár a minimálbért, ott nem
is kell azt megfizetni. Ebbe a kategóriába tartoznak például az idénymunkások vagy adott esetben a textilgyári bedolgozók.
A módosítás elsősorban azokat
érinti hátrányosan – praktikusan
azoknak kell sokkal több bér jellegű
adót és járulékot fizetni jövőre –, akik
szellemi foglalkozást űznek, ám eddig csak a minimálbér alapján fizettek
munkabér jellegű terheket. Ebbe a
körbe tartozik egy sor főállású EVA-s
vállalkozó, akik eddig a minimálbér
mellett jövedelmük jelentős része
után csak EVA-t fizettek. A 42 ezer
EVA-s egyéni vállalkozó közül
egyébként 18 ezer főállású van, kérdés, hány százalékuk fizet csak a minimálbér után járulékot. Valószínűleg az
EVA-s társaságok esetében is hasonló
arányt képviselnek a főállású és a
mellékesben vállalkozók, vagyis itt
sem lesz általános a megugró bérteher. Már több kamara is jelezte, vizsgálják, hogy a jogszabály megfelel-e
az alkotmányos feltételeknek.

A béren kívüli juttatások adóztatására
vonatkozó kormányzati döntések jelentősen befolyásolják a vállalkozások által
nyújtott juttatások tervezett mértékét.
Míg akár 3 hónappal korábban is a cégek mintegy 72 százaléka kívánta alkalmazni ezeket, addig egy felmérés szerint az elkövetkezendő egy évben

csupán 66 százalékuk kíván élni ezzel.
Jelentős eltérés mutatkozik azonban a
béren kívüli juttatások mértékében a különböző méretű vállalkozások között.
Míg az elkövetkezendő évben a mikrocégek csupán 62 százaléka tervez adni
béren kívüli juttatást dolgozóinak, addig
a kisvállalkozásoknak 70 százaléka, a

középvállalatoknak pedig 78 százaléka
fog nyújtani ilyen juttatásokat.
A béren kívüli juttatások közül egyértelműen az étkezési hozzájárulás a legnépszerűbb, a kutatásban megkérdezett
vállalkozások közül minden második
(47 százalék) tervez nyújtani az elkövetkezendő egy évben. Ezt követi a közlekedési hozzájárulás (34 százalék), majd
a nyugdíjpénztári hozzájárulás (22 százalék), míg üdülési csekket csak minden
ötödik vállalkozás (20 százalék) adna
dolgozóinak.

Rendőrségi hírek

ról beleütközött. Ezt követően a
Volkswagennek ütközött a mögötte
haladó személygépkocsi is. A baleset során a forgalmi okból megálló
jármű vezetője előreláthatóan nyolc
napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
***
Súlyos sérülésekkel járó közlekedési
baleset történt augusztus 13-án 16.45kor. A rendelkezésre álló adatok alapján
egy gödöllői férfi az általa vezetett Piaggia Typhoon motorkerékpárral közlekedett Gödöllő lakott területén belül a
Testvérvárosok útján, a Szabadság út
irányából a Mátyás király út irányába.
Közlekedése során a Testvérvárosok
útja 12.szám előtti útszakaszon az úttest
jobb oldalán álló, VW Transporter te-

hergépkocsi bal hátuljának ütközött. A
baleset során a motorkerékpár vezetője
előreláthatóan nyolc napon túl gyógyuló
sérüléseket szenvedett.
***
A Báró Wesselényi Vadásztársaság képviselője feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen. Augusztus 8-án éjfél és augusztus 9., 6 óra 30 közötti időben
Gödöllőn, a Repülőtéri út végében lévő
Hulladéklerakó telep derítő medencéibe
több, a társaság tulajdonában lévő vad –
koca, malac, őz és szarvas – mászott be,
és mivel nem tudtak kijutni, ezért néhány elpusztult, néhányat a társaságnak
sikerült megmentenie többet azonban
ismeretlenek leöltek és ismeretlen helyre szállítottak. A lopással és elpusztulással okozott kár közel egymillió forint.

tunk belőlük kiállítva, lehet, hogy
már meg sincsenek. Amit nem osztogattak el, az otthon nagy becsben van
tartava…”
Vajda Mária

felnézek az ilyen emberekre, mint ez a
Dóczi Imre. Ez az ajándék az ő részéről óriási dolog. A tűzoltókat nem
igazán veti fel a pénz, és biztos vagyok benne, hogy ha pénzt kért volna
érte, akkor kapott is volna, hiszen ez
egy különlegesség. Ő mégis ingyen
odaadta. Szép példa. Csak megköszönni lehet!”
Kovács P.

Kevesebben kapnak béren kívüli juttatást

Nem tesz jót az adóztatás

Nyugodt napok
Talán a nyári melegnek köszönhető, de
a szokásosnál jóval nyugodtabb napokat
tudhat maga mögött a Gödöllői Rendőrkapitányság. Az elmúlt hétben elsősorban balesetek történtek.
Augusztus 10-én 16 órakor könnyű sérüléses közlekedési baleset történt Mogyoródon. Egy férfi az általa vezetett
Volkswagen Golf személygépkocsival
közlekedett lakott területen belül a Szadai úton a Gödöllői út felől. Ennek során
a vele azonos irányban közlekedő férfi
forgalmi okból megállt Ford Escort személygépkocsijával, amibe a Golf hátul-

A hét kérdése
Legutóbbi lapunkban beszámoltunk olvasóinknak arról,
hogyan került vissza a királyi
kastélyba egy onnan származó cserépkályha, s arról is, milyen tárgyakat juttattak vissza
az utóbbi években – ki pénzért, ki ingyenesen – az innen
eltűnt holmik közül. Kíváncsiak voltunk:
– Ön visszaadná-e, ha tudná,
hogy olyan tárgy van a birtokában, ami valamelyik kastélyból, gyűjteményből származik? Íme, néhány a beérkezett
válaszok közül:
„Csak abban az esetben adnám viszsza, ha tudnám, hogy valóban kiállításra kerül. Azért, hogy egy múzeum
raktárában porosodjon, ott menjen
tönkre, nem. Nagyszüleim (nem Gödöllőn éltek) is adtak oda egy csomó
régi használati tárgyat, régi ruhákat
múzeumnak. Soha, semmit sem lát-
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Közélet

„Mivel nagyon hiú vagyok, visszaadnám, és nagyon büszke lennék arra,
hogy ez az én adományomként került
vissza eredeti helyére. Szerintem sokan, akiknek ilyen tárgyak vannak a
birtokukban, nem a pénzbeli értéke
miatt nem válnak meg tőlük, hanem
azért, mert bizonyos emlékek kötik
őket hozzájuk. Én megértem őket is.
Nehéz megválni egy olyan dologtól,
amit például a nagypapa az élete
kockáztatásával mentett meg a háború vagy a kommunizmus pusztításától.”
Tóthné Kiss Kata
„Szerintem ma már nem lehet eldönteni, hogy egy adott régiség hogyan
került ki a kastélyból, hogy fizettek-e
valakinek érte, ajándékba kapta-e,
kimenekítette, vagy esetleg nem
egyenes úton jutott a birtokába. Én

„Ha jól olvastam, ezt a kályhát egy
bagi házból hozták el. Döbbenetes,
hogy mi minden lehet szanaszét, s
kérdés, hogy a jelenlegi tulajdonosok, tudják-e, milyen kincs van a birtokukba. Abba pedig belegondolni is
szörnyű, mi mindent kótyavetyélhettek el a hozzá nem értők, fillérekért,
vagy tettek tönkre. Mindenesetre örülök, hogy vannak emberek, akik így
gondolkodnak, mint Dóczi úr!”
L. Zs.

A hét kérdése:
– Ön megkezdte már a felkészülést a tanévre?

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 beérkezett olvasói kérdéseinket válaszoljuk meg.
– Mostanában sok embertől hallottam, hogy a munkaviszonyuk megszűnése után úgynevezett passzív
táppénzen vannak. A kérdésem az
lenne, hogy ki jogosult passzív táppénzre?
– A hatályos jogi szabályozás értelmében passzív táppénz annak jár aki,
aki a biztosítási jogviszonya fennállása alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő első, második, harmadik
napon keresőképtelenné válik, és a
jogszabályban meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék megfizetésére köteles. A passzív
táppénz időtartama legfeljebb a munkaviszony megszűnését követő 30.
napig terjedhet. A táppénz összege a
folyamatos legalább kétévi biztosítási idő esetében a figyelembe vehető
jövedelem naptári napi átlagának a
hatvan százaléka, azzal hogy az egy
napra járó összege nem haladhatja
meg a biztosítási jogviszony megszűnését követően a minimálbér 150 százalékának harmincad részét. A 2 évnél kevesebb biztosítási idő, továbbá
kórházi fekvőbeteg ellátás esetén a
passzív táppénz a fenti jövedelem ötven százaléka.
– A Társasházunk szeretne egy tűz-

falat szigetelni és vakolni. Ez a tűzfal
a telekhatáron húzódik két érintkező
ház határán. Gondoltuk, hogy ha
már bevakoltatjuk az épületet egyben egy 6 cm széles szigetelést is
tennénk rá. A szomszédos ház azonban kijelentette, hogy amennyiben
a vakolás az eredetitől eltér, úgy
anyagi követeléseik lesznek: felméretik és a 6 cm széles sávot, amenynyit a szigetelés elfoglal meg akarják vásároltatni telekárban. Lehete tényleg ilyen követelésük?
– A Polgári Törvénykönyv 98.§-a
alapján a tulajdonost megilleti a birtoklás joga és a birtokvédelem. A 100.
§ kimondja továbbá, hogy a dolog
használata során a tulajdonos köteles
tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a
szomszédait szükségtelenül zavarná,
vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. Az Önök esetében a fenti szabályok alkalmazása azt jelenti,
hogy a szomszédnak alapvetően joga
van valamilyen ellenszolgáltatás kérésére amennyiben a telkére átnyúlik
a Társasház tűzfalának a szigetelése.
Az épületek utólagos hőszigetelésével kapcsolatban az országos településrendezési és építési követelményekről szóló rendelet (OTÉK) ad
támpontot, amely kimondja, hogy az
építmény utólagos hőszigetelése és
homlokzatburkolása együttesen – az
oldalhatáron álló falat kivéve – az
elő-, oldal- és hátsókert méretét, illetőleg utcafrontra kiépített építmény
esetében a közterületet legfeljebb 10
cm-rel csökkentheti. A telek beépítettsége ennek megfelelően módosulhat. A fenti szabályozás értelmében
látható tehát, hogy kizárólag a közterületekre történő benyúlás marad
„következmények“ nélkül.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai
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Pelikán Rádió – beszélgetés Ferencz Gabriellával

Munkaeszköze a hangja
A tavasszal jelentős szerkezeti
és személyi változásokon átesett Pelikán – akkor még Calipso – Rádió számtalan új arccal, jobban mondva hanggal
vágott neki az életnek és az
éternek. A Trafik névre hallgató
új népszerű műsor egyik házigazdája ugyancsak friss „igazolás”. Ő Ferencz Gabriella,
akivel a média világában elfoglalt helyéről és magáról Ferencz Gabrielláról beszélgettünk.
– Hogyan lett rádiós?
– Mire az lettem, addigra azért elég
jelentős mennyiségű víz lefolyt a Dunán. Ott kezdeném, hogy az eredeti
végzettségem, mármint az egyik eredeti, az színésznő. Már pici gyerekként munkált bennem a szereplési
vágy, amit valami oknál fogva nem
nőttem ki. Így tehát iskolás koromban
jöttek az ilyenkor szokásos állomások: részvétel szavalóversenyeken,
iskolai színdarabokban stb. Ekkor
már kikristályosodott bennem az,
hogy ha törik, ha szakad, én színésznő leszek. Bár a szüleim óva intettek
ennek a pályának a hátulütőitől, én
tántoríthatatlan voltam. A színitanoda
elvégzése után, ez az álmom valóra is
vált.
– A színészi pályát azóta sem adta fel?

– Természetesen nem, hiszen imádom. Már 12 éve szabadúszóként tevékenykedem. Állandó tagja vagyok
a Hókirálynő Gyermekszínháznak,
ami igen változatos programkínálattal
kedveskedik a legifjabb korosztálynak, hiszen évente 25-30 különböző
produkcióval lépünk fel. Nagyon sze-

retek egyébként gyerekeknek játszani, ugyanis ők még romlatlanok, őket
még nem fertőzte meg az a sok negatív viselkedési panel, ami a felnőtt
lét velejárója. Ha valami nem tetszik
nekik, akkor azt a tudtunkra adják.
Nincs képmutatás, csak őszinteség.

Sercli Énekkettős – Rafael és Gábor sikerei

Dupla dinamit
Bizonyára sokan tudják, hogy a városunkban élő 10 éves ikerpár,
Scherzinger Gábor és Scherzinger Rafael az idei évben maximális pontszámmal első helyezést ért el népdal kategóriában a Pest
Megyei „Ki Mit Tud?”-on. A fiúk – fiatal koruk ellenére – már
számtalan fellépéssel büszkélkedhetnek, és bizton állíthatjuk:
ahol eddig megjelentek, ott siker koronázta előadásukat. Erről
beszélgettünk az ikrek édesanyjával, Scherzinger Máriával, miközben a két zenészpalánta körülöttünk sertepertélt.
– Hogyan kezdődött a gyerekek
„zenei pályafutása”?
– Már egészen kis koruktól kezdve
úgy neveltük őket, hogy a sport, a vallás és a zene töltse ki az életük egy részét. A srácok úsznak, fociznak, kerékpároznak, pingpongoznak és íjászkodnak is. De visszakanyarodva a
zenére: a férjem a Gödöllői Fúvószenekar tagja, ahol trombitán játszik,
ennek köszönhetően a zenei hátszelük
hamar vitorlát bontott. A dolog akkor
fordult komolyabbra, amikor a Kolompos népzenei együttes énekesnője, Benedek Krisztina – aki a Frédéric Chopin Zeneiskola tanára is
egyben – négy évvel ezelőtt a Zenevár foglalkozásain felfigyelt a fiúk
tiszta hangjára. A következő tanévben
jóhangú és tehetséges fiatalokat verbuvált, akikből a későbbiekben képzett népi énekesek válhatnak. Sor került az ikrek kiválasztására is, akik
igazi unikumnak bizonyultak. Így
alakult meg a Sercli Énekkettős.
Emellett ugyancsak alapító tagjai a
Kalapos Együttesnek is, amit szintén
Benedek Krisztina hozott létre. A fiúk
egyébként ma már hetente összesen
11 órában foglalkoznak ének-zenével, 4 énekórán, 2 karéneken, 2 szolfézson, 2 trombita és 1 népi énekórán
vesznek részt.
– Milyen fellépések vannak eddig
Gábor és Rafael mögött?
– A világot jelentő deszkákat először hétéves korukban „ízlelték
meg”. Az előbb már említett „Ki-MitTud?”-on kívül már három országos
versenyen is részt vettek; ezeken kiemelt nívódíjban részesültek. Mostanra több, mint hetven fellépéssel
büszkélkedhetnek, ami kellő rutint is
biztosít számukra. A felkérések pedig
egyre gyarapodnak, aminek mind-

annyian nagyon örülünk. Ez azért is
fontos, mert azt vettem észre, hogy a
srácok egyre jobban élvezik ezt az
életformát. Ezen a nyáron két interjút
is adtak a 187 Regionális TV műsora
és a HÍR TV különkiadása számára a
Ki Mit Tud?-os siker kapcsán.

– Ki állítja össze az éppen aktuális műsort a gyerekek részére?
– Egyik legközelebbi példaképük,
aki természetesen Benedek Krisztina.
Kriszta hihetetlen profizmussal találja ki azt a testhezálló, hetyke legényes
műsort, amit az előadók és a közönség is egyaránt élveznek.
– Említette az egyik példaképet,
ki a másik?
– A népi énekben Berecz András a
példaképük. A népszerű énekest és
mesemondót a fiúk egyszer énekszóval köszöntötték Szadán. Örömében
Berecz András „kollégáknak” kiáltotta ki őket. A fiaim Sebestyén Mártát

Éppen ezért
borzasztóan
nehéz megfelelni az elvárásaiknak.
De éppen ezért, a kihívásokért szeretem ezt csinálni.
– A színpadi munka mellett
belekóstolt esetleg a film világába
is?
– A filmezésről csak annyit: ha azt
mondom, hogy együtt forgattam Madonnával és Antonio Banderassal,
arra biztos sokan felkapják a
fejüket, nem igaz? A történet
egyébként valós, a szépséghiba csak annyi, hogy ezt
még jópáran elmondhatják
rajtam kívül. A sztori a következő: épp az Evitát forgatták nálunk, amikor úgynevezett kiemelt statisztákat kerestek bizonyos jelenetekhez. A kiemelt statisztának
sincs szöveges szerepe, de
azért hatványozottabban látszik az ember a produkcióban, mint a sima statiszta, aki
a tömegjelenetekben elsuhan
a kamera előtt. Viszont a CDborítóra valahogy sikerült felkerülnöm. Aki ismer, az felfedezhet, amint a két, előbb
említett híresség mögött állok. Emellett
több reklámfilmben is szerepeltem, illetve szikronszínészként is dolgozom.
Olyan sorozatokhoz adom/adtam a hangom, mint például a kereskedelmi adókon futó Esküdt Ellenségek vagy éppen
a Veronica Mars.

– A televíziózás kimaradt az életéből?
– Valamilyen szinten azt sem kerültem ki. Egy kis kitérővel itt el kell
mondani, hogy ekkoriban jelentkeztem a Kodolányi János Főiskola televíziós-szerkesztő műsorvezető szakára, ahol 2007-ben végeztem. Ezt követően – nem szégyellem bevallani –
az ATV-nél egy betelefonálós műsorban dolgoztam, mint műsorvezető. El
kell ismerni, hogy ezeknek a produkcióknak a szellemi színvonala nem
egy Mount Everest, de ennek ellenére
borzasztó nehéz órákon keresztül a
semmiről beszélni. Viszont pont ezért
tanultam belőle rengeteget. Ezen kívül több RTL Klub-os és Tv2-ős (Limonádé, Friderikusz-féle Osztálytalálkozó) műsorban is szerepeltem. A
bulvár jellegű televíziózástól eltávolodva manapság szívesen szerepelnék
olyan műsorokban, melyek minőségben és tartalomban kissé elütnek az
előbb említett műfajtól. Számomra
ugyanis a minőség az első. Az első, a
második és a harmadik. Ha valamit
csinálunk, akkor azt minőségi szinten
tegyük.
– Körbejártuk a színházat, a filmet, a televíziót és ha minden igaz,
akkor most következik a…
– A rádió. Itt nem szolgálhatok
adathalmokkal, mivel a Pelikán Rádió előtt mindössze egy helyen, a Vitál Rádiónál dolgoztam. Ez egy internetes médium volt, ami, ahogy a neve
is mutatja, az egészséges életmóddal
foglalkozott. Mivel ez a terület a hobbim is egyben, így imádtam ezt csi-

is személyesen ismerik. Neki is énekeltek már Gödöllőn két évvel ezelőtt
a Magyar Szabadság Napja Díj átadásakor. A világhírű művész nagyon
meghatódott a produkciótól. De a fiúkat felkérte már Koltay Gábor filmrendező is egy fellépésre.
– Szülőként mennyire terheli
meg Önöket az, hogy gyermekeik
lassan többet lépnek fel, mint egy
átlagos magyar zenekar?
– Ez azért erős túlzás, de azt mindenképpen el kell mondani, hogy az
életünket úgy rendeztük be, hogy
gyermekeink kibontakozásának rendeltünk és rendelünk alá nagyon sok
mindent. Másképpen nem is nagyon
működne a dolog. Ez azonban csak az
érem egyik oldala. A másik a megfelelő fellépő ruha biztosítása, ami szintén nem két fillér, s hamar kinövik. A
magyar népi kultúra ápolásához mi is hozzájárulunk
azzal, ha a gyerekek eredeti
turai palóc népviseletbe öltözve énekelnek a közönségnek.
– A tanulás és a zene
mellett szabadidejükben a
gyerekek mit csinálnak a
legszívesebben?
– Elsősorban a fentebb
már említett sportokat űzik.
Emellett szívesen hallgatnak klasszikus és kemény
rock zenét is. A médiumok
előtti ücsörgést erősen korlátozzuk, mert nézetünk
szerint ezek károsítják a
gyermeki fantáziát, viszont
azt nem szeretnénk, hogy a
kortársak elforduljanak tőlük, mivel nincsenek ilyen
ismereteik. Az érdeklődési körük
meglehetősen hasonló, ha lelkesedik
valamiért az egyikük, rögtön követi őt
a másik. Az ismeretátadás is pillanatok alatt megtörténik kettejük között,
erősítik és építik egymást mind a
színpadon, mind az iskolapadban és
otthon. Kiegyenlítettek az erőviszonyok a nézeteltérésekben is. A közös
gyakorlásnak viszont már most megvan az eredménye, és remélem, kamaszkorukon túl is egy húron pendülnek majd. A tehetséget Isten adta, a
sikerért keményen meg kell dolgozni.
Ezzel bíztatjuk és támogatjuk őket.

Még mindig nagyon szépszerű a műfaj

-ch-

nálni. Sajnos, az adó egy idő után
megszűnt létezni.
– Hogyan került a Pelikánhoz?
– Valahol olvastam, hogy az újra induló gödöllői rádió munkatársakat keres. Mivel nagyon megszerettem ezt a
világot és éppen nem volt mikrofonközeli munkám, így felhívtam őket. Kértek egy önéletrajzot, majd részt vettem a
válogatáson, divatos szóval élve castingon, ahol megfeleltem az elvárásoknak.
– A Trafik műsorvezetőjeként
többek között az egészség és életmód, az ezotéria, a baba-mama témakört járhatja körül. Ezt mintha
pont Önnek találták volna ki…
Hihetetlen szerencsésnek mondhatom magam, hiszen itt a rádiónál
olyan dolgokkal foglalkozhatom, melyek engem is nagyon érdekelnek.
Ráadásul az adott műsor összeállításánal szinte teljes egészében szabad
kezet kapok. Igyekszem hétről-hétre
ezt a keddi 300 percet (13 és 18 óra
között) olyan tartalommal felruházni,
ami tényleg szól valamiről, és az emberek ennek hatására a következő alkalommal is úgy kapcsolják majd be
a rádiót, hogy na, itt tényleg élvezetes, izgalmas, tartalmas és minőségi
percek vagy órák következnek majd.
– Ha éppen nem dolgozik, akkor
mivel tölti a szabad óráit?
Hát, olyan nem sok van, mivel kétgyermekes családanyaként tengetem
az életemet. A gyereknevelés és a háziasszonykodás emészti fel minden
időmet, de természetesen ezt egy
csöppet sem bánom, sőt!
-hc-

Újra szól a magyar nóta
Akácos út… Madár vígan dalol… Maros vize… Sokunk szívében megindítanak valamit
ezek és az ezekhez hasonló
nóták. Bár a múlt század második felében hadjárat indult ellenük, először mint úri csökevények, majd mint giccsek ellen,
még mindig a magyar nóták
azok, amiket leggyakrabban
kérnek a nézők, hallgatók a
média különböző kívánságműsoraiban.
Augusztus 28-án pénteken a Művészetek Házában élőben is élvezhetik a
műfaj szép darabjait a nótakedvelők.
A Gödöllői Kulturális és Szociális
Közhasznú Egyesület rendezi az estet, s a közreműködő zenekar, Gödöllő város 15 fős népi zenekara tagjai
közül ifjabb Balogh Gyulával, a
cimbalom megszólaltatójával beszélgettünk előzetesen arról, ő hogyan választotta a hivatását.
– Mindkét nagyapám zenész volt –
mondja. – Egyikük brácsán, a másikuk cimbalmon játszott. Megpróbálták, lenne-e érzékem a cimbalomhoz.
Beváltam.
– Milyen zenei tanulmányokat
folytatott?

– Nyolc éves koromtól jártam Budapestre a Rózsa Ferenc Zeneművészeti Iskolába. Ott egyáltalán nem tanítottak magyar népzenét, csak klaszszikusokat, Chopint, Bachot, Schubertet…
– Cimbalmon játszotta őket?
– Persze, természetesen. A célom
az volt, hogy magyar népzenével foglalkozzam majd. Akkoriban még sok
lehetőség adódott ezen a területen.
– Ilyen irányú képzésen is részt
vett?
– Az Országos Szórakoztató Zenei
Központ stúdiójában képeztek előadóművésznek. Tizenöt éves koromtól tanultam ott Bicskei Géza tanár úrnál. A népzenén kívül tanultunk nagyobb előadási darabokat, többek
közt Brahms, Liszt műveket is.
– Milyen fellépési lehetőségei
vannak?
– Leginkább külföldre hívnak. Nagyon szeretik a magyar zenét a németek, osztrákok, olaszok, franciák…
Általában havonta egyszer biztosan
szerepelhetünk külföldön. Itthon pedig a Budafoki Borkatakombában lépek fel rendszeresen a zenekarral,
ahol szintén főleg külföldiek hallgatnak bennünket.
N. A.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Nők leplezetlenül
A nők egyre csak fiatalodnak.
Nem is olyan régen egy harmincas éveit taposó nőnemű
személy már öregnek számított, ma meg akár lánynak is
nevezhető, mint Fejős Éva nevezi hősnőit nemegyszer Csajok című regényében.
De a cél mit sem változott. A lányok,
vagy csajok, vagy hívjuk őket akárhogy, legnagyobb sikerének, befutásának változatlanul a férjhez menés,
gyerekszülés számít.
Ha a látszat ennek ellene mond is.
Ha úgy tesznek is, mintha jól éreznék
magukat „szingliként”, vagyis önálló,
tetszése szerint élő nőként, ha készségesen visszhangozzák is párjuk szavait: a papír – vagyis a házasságlevél
– nem számít.
Fejős Éva könyvének három, már
igencsak a harmincadik életévén túl
levő szereplője, Hanna, Móni és Flóra háromféle állapotban leledzik. Már
volt férjnél, most van férjnél, még
nem volt férjnél.

S min munkálkodnak? Vissza kell
szerezni a volt férjet, meg kell tartani
a jelenlegi férjet, rá kell bírni a barátot, hogy végre szánja rá magát a házasságra.
Csak mindez már nem olyan tragikus, mint még akkor volt, amikor
nem lehetett a nőnek hivatása. A három barátnő él a munkájának is persze, meg is él belőle – már ha a gazdasági válság hatására nem válik éppen munkanélkülivé, meg ha el tudja
adni a szellemi termékét az egyre
szűkülő piacon, meg különösen, ha
előléptetik a ranglétrán a cégénél –,
de közben hol kóborol leginkább az
esze? Robi, Barna és Zoli körül. Bebelép a képbe egy-egy másik pasi is,
ám hiába, előbb-utóbb kiderül róla,
hogy nem az igazi.
Egyszer fent, egyszer lent. Így telnek a barátnők napjai, mint valamenynyiünké, akik törekszünk valamire. A
bukdácsolás elviselhetőbbé válik, az
öröm meghatványozódik attól, hogy
megosztják egymással. S megosztják
az olvasóval is, hiszen a mégoly intim

Több fellépés vár a Városi Fúvószenekarra

Nyárbúcsúztató koncert
Lassan tízesztendős múltra
tekint vissza a Gödöllői Városi
Fúvószenekar nyárbúcsúztató
koncertje. Hagyománnyá vált,
hogy szeptember elején a királyi kastély díszudvarán klasszikus és kortárs műveket, átdolgozásokat szólaltatnak meg.
Szeptember 5-ei koncertjükre
a napokban kezdik meg a felkészülést. A hangverseny programjáról, és a fúvószenekarról
Ella Attilával, a zenekar vezetőjével beszélgettünk.
– Sok munka vár a zenekarra a következő napokban, hiszen amellett,
hogy készülnek a koncertre, augusztus huszadikán este is hallhatja
Önöket a gödöllői közönség.
– Csaknem minden városi rendezvényen részt veszünk, így augusztus
20-án is térzenével várjuk az ünnepre
érkezőket a főtéren. Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy Gödöllőn szeretik
a fúvószenét. Ezt jól láttuk például a
múlt évben, amikor az itt megrendezett fúvószenekari fesztiválra a vártnál sokkal többen voltak kíváncsiak, s
még éjfélkor sem akarták leengedni a
színpadról a résztvevő együtteseket.
– Az idén fesztivál nem volt, lesz
viszont nyárbúcsúztató koncert.
Milyen programmal várják a közönséget?
– Igaz, hogy idén nem volt fúvószenekari találkozó, de június második
hétvégéjére meghívtuk a Dányi Ifjúsági Fúvószenekart, s közösen adtunk
hangversenyt a városháza előtti téren;
ez egy közel három órás program

volt. A nyárbúcsúztató hangverseny a
legnagyobb koncertünk, ami a helyszín miatt is nagy kihívás. A végleges
program csak a követező napokban
áll össze, de nagyon színes anyagból
választjuk ki, mit szólaltatunk meg
szeptember 5-én. Természetesen a
történelmi indulók, nyitányok és a
magyar zeneszerzők fúvószenekarra
készített darabjai mellett átiratok is
helyet kapnak a koncert első részében, de nem hiányozhatnak a kortárs
művek sem – mint például Hidas Fri-

beszélgetések is nyilvánossá válnak a
regény lapjain. Szórakoztató könyv a
Csajok, amolyan „nem lehet letenni”.
Olyan, mint egy jó beszélgetés, amit
nem lehet abbahagyni. Mert: még azt
is mondd el, még abban is segíts, még
arról is mi a véleményed… S utána,
jé, könnyű lesz, ami mázsás súllyal
nyomott addig.
(Fejős Éva. Csajok)
-nád-

– A két közeli fellépés mellett mire készül még a fúvószenekar?
– Augusztus utolsó hétvégéjén
Szentesre utazunk, ahol egy fúvószenekari fesztiválon lépünk fel. Az ottani zenekar már volt a mi vendégünk
itt Gödöllőn, s most visszahívtak bennünket.
– Ezek a programok közvetlenül
a tanévkezdés előtt vannak. Nem
okoz ez problémát a diákok számára?
– Inkább azoknak a tagoknak nehezebb megoldani a fellépéseket és a
próbákat, akik már nem tanulnak. A
zenekar 2001-ben önállósult, mint
Városi Fúvószenekar, s akikkel akkor
elkezdtük a munkát, időközben kinőt-

Azok a boldog, békeévek….

Anconai szerelmesek
Új bemutatóra készül szeptemberben a Gödöllői Fiatal
Művészek Egyesülete. A Művészetek Házának színpadán az
Anconai szerelmesek című
előadással várják a közönséget. A kellemes kikapcsolódást
ígérő színdarab nemcsak nevetést ígér, hanem fülbemászó
olasz slágereket is.
Horváth Zoltán, a darab rendezője
megkeresésünkre elmondta, ez az
előadás lehetőséget ad egyfajta műfajváltásra a társulat számára. Az eddigi
komoly hangvételű művek mellett újdonság, hogy egy vidám művet állítanak színpadra. Sokat keresgéltek a
hazai zenés darabok kínálatában,

gyes kompozíciói –, és a könnyűzenei-, valamint a filmzenei átiratok.
Ezek mindig sikert aratnak, s terveink
szerint az est második részében csendülnek fel.
Ami fontos változás a korábbi évekhez képest, hogy az idén egy esőnapot is
be kellett iktatnunk, mivel a lovardában,
ahol korábban helyet kaptunk rossz idő
esetén, most kiállítás van. Így, ha netán
esne az eső, akkor szeptember 6-án tartjuk meg a koncertet.

tek a zeneiskolai keretekből. A
Chopin zeneiskola keretein belül
2001 óta tovább működik az ifjúsági
fúvószenekar, s ők egyben az utánpótlása is a városi zenekarnak.
Egy ilyen együttesben zenélni nagyon jó dolog, hiszen túl a zene adta
élményen, a tagjaink megízlelik a közös muzsikálás örömét is. Bízom abban, hogy ez az érzést sikerül átadnunk a hallgatóságnak is.

Azonosították a Mária Terézia festmény készítőjét

Régi pompában
A Barokk Kastélynapok keretében mutatták be a látogatóknak Mária Terézia egészalakos portréját a
Gödöllői Királyi Kastélyban. Mint arról már beszámoltunk, a hatalmas festmény fél évig tartó restaurálás során nyerte vissza régi pompáját.
A műalkotást abban a szobában lehet megcsodálni, ahol
1751-es magyarországi látogatása alkalmával két éjszakát is eltöltött Mária Terézia I. Grassalkovich Antal vendégeként. A királyi hálót már ekkor is egy Mária Terézia
portré díszítette, ennek azonban az 1920-as években
nyoma veszett és a mai napig nem került elő. Az a festmény, melyet most kiállítottak, 1742-43 között készült, s
bár a korábbiakban ismeretlen pozsonyi festő alkotásaként tartották számon, az elmúlt hetekben bizonyítást
nyert, hogy azt Daniel Schmidelli készítette.

-jk-

Részlet a Helka és Kelén c. előadásból

amíg ráakadtak a társulat számára
leginkább megfelelőre.
A bemutató során régi és új arcokkal egyaránt találkozhat majd a gödöllői közönség; Bordás Barbarával
és Békefi Lászlóval például most
először lépnek színpadra. A rendező
szerint a bemutatók egyben arra is jó
alkalmat kínálnak, hogy felfrissüljön
a társulat, hiszen az új szereplők új
színt is visznek a csapatba.
Természetesen a Gödöllői Fiatal
Művészek Egyesülete nemcsak az új
előadásra koncentrál, hanem már készíti az új terveket a következő időszakra. Igaz, jelenleg pihentetik a régi
darabokat, de jövőre több felújítást is
terveznek. A korábban színpadra állított művek közül a Majom a ketrecben, és a Helka és Kelén címűt terve-

zik felújítani. Ezek mellett pedig tervezik egy új, saját szerzésű darab bemutatását is 2010-ben.
Addig is Anconába csábítják a közönséget: Adria-parti kisváros terecskéje a hely, ahol megesik, aminek
kell. Egy panzió és egy cafeteria alkotja az életút és a pályaválasztási kilátási horizontját. E helyütt él egy
eladósorba került leánygyermekét
egyedül nevelő, ám a szerelem örömeit igen kedvelő atya könnyűvérű
szobalányával, a szomszédjában egy
magányos panziósnővel és a közepesnél valamivel gyérebb vendéglátóipari szenvedéllyel megáldott kávézótulajjal. És akkor még nem is beszéltünk az idevetődő, halmozottan hátrányos helyzetű milliomosról, aki élete
nagy szerelmének
elvesztését próbálja egyre maszszívabb alkoholadagokba fojtani.
És egy szalámis
szendvicsekkel
megrakott debreceni honleány, aki
születendő gyermekének
olasz
apját próbálja fellelni a kies kisvárosban. Mindez a
hatvanas-hetvenes évek legendás
olasz életérzésével.
Szerelem szerelem, és sláger sláger
hátán. Ciao Bambina, Egy könnycsepp az arcon, Volare, Huszonnégyezer csók, Felicita, L'Italiano –
mind a tegnap nagy olasz slágerei.
Dallamaik nosztalgiát, egyszersmind
jókedvet, derűt ébresztenek.
Komédiánk elröpít egy letűnt világba, oda, ahol a nő szelíd és karcsú,
a férfi pedig erős és bátor, ahol télen
hideg van és nyáron meleg, ahol a tavasz zöld, az ősz meg sárga, a boszorkány gonosz, a tündér jó.
Mesénk a „boldog békeidők“-ben
játszódik, mondjuk 1970-ben, „Olasz“ban, az Adria partján, a szép Ancona
főterén.
-jk-
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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 1418 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
A GIM-HÁZ ünnepi nyitvatartási rendje:
augusztus 20-21.: ZÁRVA
augusztus 22-23.: 14 – 18 óra között: NYITVA

Nyitott Est 2009
Nyitott Est Gödöllőn, az
Andrássy-kiállításon!
A Gödöllői Királyi Kastély a nagy sikerű Gróf
Andrássy Gyula -- A lángoló zseni című időszaki kiállítása kapcsán Nyitott Estre várja
az érdeklődőket 2009. augusztus 29-én!
A 19 órakor kezdődő rendezvényen előadást tart dr. Csorba László történész a gróf
emigrációs éveiről, valamint válogatást
hallhatnak Erzsébet királyné és Andrássy
Gyula leveleiből. Szabó Dóra színésznő – az
Erzsébet királyné hasonmásverseny győztese – és Szervét Tibor színész előadásában.
Az idáig szinte ismeretlen levelekből összeállított műsort zenerészletek teszik még érdekesebbé: felhangzanak majd az Andrássy-induló és a Kék Duna keringő dallamai.
Közreműködik Kaján Katalin énekművész
és Pribelszki Viktor zongoraművész.
Az Est folyamán a résztvevők szakvezetéssel tekinthetik meg a kiállítást.
Belépőjegyek az Információs Irodában
válthatók (felnőtt: 1500 Ft, diák: 800 Ft).
A kiállítás már csak
szeptember 27-ig látogatható!
Az Andrássy út most Gödöllőre vezet!

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

Horthy István
(1904–1942)
Vitéz nagybányai Horthy István,
(Póla, 1904. december 9.–Alekszejevka, 1942. augusztus 20.),
Horthy Miklós kormányzó idősebb
fia, kormányzóhelyettes, gépészmérnök, repülő főhadnagy.
1928-ban szerzett gépészmérnök diplomát, majd a Weiss Manfréd gyár repülőmotor osztályán helyezkedett el. A következő évben
amerikai útra indult, a Ford gyárban dolgozott, először egyszerű
munkásként, később tervezőmérnökként. Hazatérte után MÁVAG
gyárban dolgozott. A tervezőcsoport élén sok nagyobb fejlesztésben vett részt, például a 424-es
gőzmozdonyéban. 1934-től 1938ig cégvezetője, 1938-tól haláláig vezérigazgatója volt a cégnek. 1940
februárjától a MÁV elnöke.
1940-ben házasodtak össze gróf
Edelsheim-Gyulai Ilonával. 1941. január 17-én megszületett fiuk, ifj. vitéz nagybányai Horthy István. 1941től államtitkár. A politikai elitet nyomasztotta a kormányzói hely utódlásának kérdése a 40-es évek elején
Horthy Miklós betegeskedése miatt.
A kormányzóhelyettesi intézmény
bevezetéséről szóló 1942: II. törvénycikk elfogadása után, 4 nappal
később közfelkiáltással választották
meg Horthy Istvánt – csak a szélsőjobboldal tiltakozott. Az országban a
„kiskormányzó“ igen nagy népszerűségnek örvendett, angolbarát politikája egyedülálló volt a térségben.
Horthy István 1942-ben tartalékos
vadászpilótaként a keleti frontra került. Bár maradhatott volna, nem tette: azzal indokolta, nem érezné magát jogosultnak a hadsereg majdani
irányítására háborús tapasztalatok
nélkül. A frontszolgálat alatt felismerte, hogy a németek már elvesztették a háborút. Hazatérte után Angliába vagy az USA-ba ment volna,
hogy kapcsolatai révén előkészítse
az ország átállását a szövetséges oldalra. A magyar politikai vezetés
döntése értelmében augusztus 20-át
követően megszűnt volna vadászpilótai beosztása. A visszahívó parancs
késéssel érkezett a frontra, de megkapta még 19-én. Emiatt másnap
nem vehetett volna részt bevetésen –
de felettese nem tudott róla, ő pedig
nem jelentette. Egy korábbi légi győzelme mellé feltehetően befejezésnek szánta az aznapi 25. bevetését.

2009. augusztus 19.

Város–Kép

Az ukrajnai Alekszejevka városka
mellett, 1942. augusztus 20-án hajnali 5 óra 7 perckor, röviddel a felszállás után Re.2000 Héja típus repülőgépével lezuhant. Balesete után
amiatt a tény miatt, hogy náciellenes
volt, mely véleményét időnként nem
is rejtette véka alá, a halálának okához sok legendát és találgatást fűztek. A katasztrófát követő vizsgálat
után hazahozták és Kenderesen temették el. Halála nagy veszteséget
jelentett az ország vezetésének, ami
nem tudta megállítani a politika és a
hadsereg szélsőjobboldal felé tolódását.
Horthy István egyetlen szobra
1992 óta áll a gödöllői Grassalkovich-kastély kertjében. Ezt a kastélymúzeum állíttatta Gách György
szobrász-pilóta 1942-es művének
felhasználásával, egy tervezett portrégaléria első darabjaként. A szobornál a „kiskormányzó” halálának évfordulóján rendszeresen megemlékezést tartanak a civilszervezetek a történelmi vitézi rend vezetésével. Az
idén azonban a tiszteletadás elmarad
a kastélypark felújítása miatt.

Múlt heti számunkban, felelevenítve Gödöllő Anno sorozatunkat, a gödöllői Hangya Szövetkezetről olvashattak. Az írás mellett több olyan fotót is közreadtunk, amelyet magánszemélyektől kaptunk. Köszönjük
Hanty Györgynek és Catherine Adamnak, hogy közkinccsé tették a családjuk tulajdonát képező fotókat.

Nagyboldogasszony búcsú Máriabesnyőn

Ajtó az Istennek
Nagyboldogasszony ünnepére gyűltek össze az elmúlt vasárnap a hívek a
máriabesnyői bazilika udvarán. Megszokott volt a sokaság, megszokott a
ragyogó napfény a Mária
mennybemenetelére
való
emlékezés alkalmából, de
először köszönthettük itt a
misét celebráló Székely János esztergom-budapesti segédpüspököt, kinek nevét,
gondolatait országszerte jól
ismerhetik azok, akik felsőfokú
tanintézményekben
teológiai
tanulmányokat
folytatnak. Az ő az Újszövetség teológiája című könyvéből készülnek, vizsgáznak
több szemeszteren át.
A szentmise olvasmánya a
Jelenések könyvéből való volt: „Az
égen nagy jel tűnt fel, egy asszony,
kinek az öltözete a nap volt… Akkor
egy másik jel tűnt fel az égen, egy
nagy tűzvörös sárkány…”
A püspök atya homíliája bevezetőjében e látomásnak és a Teremtés
könyvében leírtaknak a párhuzamára
hívta el a figyelmet. Az utóbbiban így
szól az Úr a Paradicsomkert kísértő
kígyójához: „háborúságot vetek közéd és az asszony közé…”
A kígyó a sötét helyeken bújik
meg, folytatta a püspök. Alattomosan
támad. Különleges bölcsessége, hogy
képes mérget termelni. Élő boszorkánykonyha.
A történelemben is sokszor megjelenik a gonosz bölcsesség. Bölcsesség, mert sokan követik, mert sokan
hisznek neki. Így törhetnek ki háborúk, jöhetnek létre diktatúrák. Taposhatják el az erősek, a könyörtelenek a
gyöngéket, a védteleneket. Áradhat a
szenny a médiából. Ez mind a sátán
bölcsessége.

De szemben a sátáni tudással létezik az igazi bölcsesség is. A Szűzanyát úgy is nevezik: a Bölcsesség
széke. Látszólag a Szűzanya semmi

Szent István ünnepe

felejtett szokás, az aratóünnep.
A néphagyomány ekkor még
nem kapcsolódott össze augusztus 20-val. Az új kenyér jelenléte csak fél évszázad múlva
vált meghatározóvá.
Augusztus 20-nak, mint nemzeti
ünnepnek az alapjait, a Horthy-rendszerben fektették le, ekkor vált a magyarság egyetemes ünnepévé. A korábbi szokások közül megőrizték a

fontosat és nagyot nem tett. Egyszerűen, csöndben élt. Mégis az emberi
történelemnek a legnagyobb, legbölcsebb cselekedetét hajtotta végre. Ő
volt az ajtó, akin keresztül az Isten a
történelembe beléphetett.
Egész lényével nemet mondott a
gonoszra. Ha rajta keresztül igent
mondunk a Jóistenre, mi is a teljességet érhetjük meg.
Egy kis történetet mondott el eztán
Székely János. A
szeretetet kifejező simogatásról
szólt. Ahogy a
szerető felnőttek
megsimogatják a
gyermek
arcát,
úgy simogat meg
bennünket, valamennyinket a Jóisten. A simogatás
végigkíséri az életünket. Érinti ezt
az egész megsebzett világot.

Augusztus 20.
A Szent Istvánra való emlékezésnek
ugyan ezeréves hagyománya van, augusztus 20-a, mint nemzeti ünnep
azonban mégis rövid múltra tekint
vissza. Az államlapítás ünnepe a körmenetből nőtte ki magát a XX. században.
A középkorban az egész Kárpát-medencében élt Szent István
kultusza, amely a török hódoltság alatt eltűnt. Ennek fontos
eleme volt a búcsújárás és az
Aranybullában (1222) is meghatározott „szent király ünnepe”,
amelyet Székesfehérváron tartottak, bár kezdetben nem augusztus 20-án.
Az ünnep Mária Terézia korához kötődik, amikor uralkodói
közbenjárással 1771-ben Raguzából (ma Dubrovnik, Horvátország) Bécsbe, majd Budára
került a Szent Jobb ereklye. A
királynő rendelete értelmében az időközben elpusztult Zsigmond-kápolnában őrzött ereklyét évente hat alkalommal lehetett közszemlére állítani,
köztük augusztus 20-án. Rendelete
egyben nemzeti ünnepnek minősítette
Szent István napját.
Az ünnep nem vált rögtön az ország egységét kifejező szimbólummá,
alapjait csak az 1818-ban először
megtartott körmenet fektette le. Ennek helyszíne a második világháború
végéig a budai vár volt.
Az 1848-49-es szabadságharc után
több mint tíz éves kényszerszünet következett be, mivel a Bach-korszak
betiltotta a körmenetet, s csak 1860ban rendezhették meg ismét, s ezt követően lett egyre népszerűbb. A monarchia végén bukkant fel újra egy el-

Szent Jobb körmenetet, a lóversenyt,
amelynek tétje a Szent István-díj volt
és az ünnepi mulatságot, amelyet rengeteg programmal bővítettek ki. Az új
és a ma is létező szokások közé beemelték a tisztavatást, az ünnepélyes
őrségváltást, a néphagyományok ápolását és a tűzijátékot.
A második világháborút követő
években új arculatot kellett találni az
ünnepnek. Gyökeres váltás a
diktatúra kiépülésével, 1948ban következett be, amikor is
átalakították a külsőségeket.
Megmaradt a tisztavatás,
megtartották a tűzijátékot is,
ezen felül bábszínház, kultúrműsor, díszelőadás és hasonló mulatság szórakoztatta a
népet. A körmenet viszont a

Gyakran nem tudjuk, miért kaptuk
az életünket. Van, aki talán soha életében nem tudja meg, mit is jelent embernek lenni. Az embert millió szenvedély ejti rabságába, s mire rádöbben, hogy másként kellett volna élnie,
már késő.
A „világnézetileg semleges nevelés” a legfontosabb táplálékot veszi el
az emberektől. A legnagyobb sebünk, hogy
csökken hazánk népessége, ennek a következménye. Mintha ez a nép nem
akarna már élni. Mintha
nem lenne jövőnk.
Szabad verseny van,
mely az erősnek kedvez,
melyben a gyönge lemarad. A mai világból mintha a legalapvetőbb tisztánlátás is hiányozna. Pedig pusztán a pénz logikájára nem lehet társadalmat építeni, zárta beszédét a püspök.
A fiatal, a máriabesnyői zarándokok számára eddig ismeretlen főtisztelendő atya szavai láthatóan, érezhetően nagy hatást tettek a hallgatóságára. Talán még a szokásosnál is
felszabadultabb lett az ima, melegebb
a kézfogás, buzgóbb az áldozás. Emlékezetes ajándékot kaptunk a búcsúi
ünnepen.
N. A.

kommunizmus berendezkedése után
ismét tiltólistára került.
Az ünnepnek természetesen új nevet adtak, 1948-ban megszületett az
új kenyér ünnepe elnevezés, mint
központilag előírt szóhasználat. Ezt
azonban hamar felváltotta az alkotmány ünnepe. 1949. augusztus 20-án
lépett életbe ugyanis az alkotmány.
Az ötvenes évek elején a programok megrövidültek, a tűzijáték is elmaradt, viszont a korszak vívmánya a kitüntetés-adományozás –
művészeknek, népművelőknek – ma
is létezik.
Az ünnep új arculatot kapott. Lényeges elemként jelent meg az avatás: pályaudvart, iskolát, gyárat,
üzemet, szállodát, lakótelepet, utat
avattak. A szórakoztató műsorok repertoárja a hatvanas évek közepén
bővültek látványosan, többek között
újjáéledt a tűzijáték, egyre jelentősebb lett a vízi és légi parádé, Debrecenben pedig megszületett a virágkarnevál. Folytatódtak az olyan
hagyományok is, mint a zászlófelvonás és a tisztavatás a Kossuth téren, a néphagyományok bemutatása
és a szórakoztatás. A körment továbbra is tabu volt, egészen 1989-ig, amikor hosszú évtizedek után a Bazilikánál megrendezték az „elsőt”.
A rendszerváltás utáni ünneplés
menetrendje nagymértékben hasonlít
a korábbiakhoz, kihagyhatatlan eleme
lett azonban a kenyérszentelés.
k.j.

2009. augusztus 19.
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Állati dolgok

Nem csak kertészeknek

Legyen friss tojás!

Penész a konyhában

Emlékezetünkben kedves kép él
nagymamáink tarka-barka baromfiudvaráról, ahol a pulyka, a kacsa
együtt csipegetett a tyúkok és gyöngyösök különböző generációival.
Bármennyire is kedves emlékünk ez,
soha ne kövessük! A baromfitartás
alapszabálya az, hogy ne tartsunk
együtt különböző fajú hasznosítási
irányú és életkorú baromfiakat. Részben azért, mert a különböző fajoknak
más és más az igénye az elhelyezéssel, a takarmánnyal, az etetőkkel, itatókkal szemben, részben, mert különböző erőviszonyokat képviselnek, és
az erősebbek üldözik a gyengébbeket,
de legalábbis nem engedik a takarmány közelébe, s végül azért, mert az
idősebbek esetleg megfertőzhetik a
fiatalabb állatokat olyan kórokozókkal, amelyek rájuk nézve nem veszélyesek, a fiatal állatot azonban megbetegítik, esetleg elpusztítják.

A penész egyéb megjelenési formái a
társadalom nagy részéből megütközést és undort vált ki. Pedig a közvetlen környezetünk, a lakásunk, sőt,
a hűtőnk is teli van penészgombával.
Csak nem látjuk. Ennek bizonyítására
remek módszer, ha egy darabig megálljuk, hogy ne dobjunk ki valami
ételmaradékot, és az pár napon belül
szép szőröket növeszt. A penészgombák (Aspergillus, Fusarium, Penicillium, stb.)
egy része akár komolyabb problémát is okozhat az arra érzékenyebbek szervezetében. A
gondot az általuk termelt
mérgező anyagok (mikotoxinok) okozzák. A
2004-es fűszerpaprikabotrány főszereplője is
egy gombaméreg, az aflatoxin volt.
A penészgombák által
termelt anyagok veszélyére a 60-as években derült fény egy
angliai pulykafarmon, ahol járványszerű baromfipusztulást tapasztaltak,
amire nem találtak magyarázatot. A
táplálékukat megvizsgálva penészes
földimogyoróra bukkantak, amiről
később bebizonyosodott, hogy a
pulykák vesztét okozta.
Az aflatoxint termelő penészgombák elsősorban a meleg égövi orszá-

Annyiféle baromfit tartsunk csak
(persze nem panellakásunkban, vagy
erkélyünkün), amennyinek a külön
elhelyezésére lehetőségünk és helyünk van. Együtt tarthatók a különböző fajtájú, de egy korcsoportba tartozó baromfiak. Például nem szerencsés együtt tartani a tyúkot és a ludat,
valamint a tavalyi tojótyúkokat az
idei csirkékkel.
Első döntésünk tehát az, hogy a
rendelkezésünkre álló helyen milyen
baromfit tartsunk. Ez elsősorban attól
függ, hogy mi a célunk az állatokkal.
A család ellátása hússal, tojással,
vagy a kedvtelés, esetleg különleges
díszbaromfiak tartása, tenyésztése kiállítási célból?
Vegyük az első esetet, tehát a családot szeretnénk ellátni hússal, tojással,
a lehető legtakarékosabb és ésszerűbb
formában. A legjobban valószínűleg
akkor járunk, ha tavasszal, amikor
már kellemes meleg van, megvesszük
az előnevelt húscsirkét, addig neveljük, amíg el nem érik a számunkra
legkedvezőbb méretet, akkor levágjuk az összeset, és főzési szokásainknak megfelelően porciózva a mélyhűtőben tároljuk. A csirkék helyén az év
hátralévő részében nevelhetünk még
egy-két turnus csirkét, vagy valamilyen más baromfit. Ugyancsak tavasszal megvesszük valamelyik ház-

tájiba való tojóhibridet, és egy, legfeljebb két évig tartjuk
őket, természetesen
elkülönítve a csirkéktől. Ez igen racionális módja a
baromfitartásnak,
hátránya, hogy mivel intenzív fajtákkal dolgozunk, intenzív
takarmányokra van szükség
és az állatok eleve nagyobb odafigyelést igényelnek. Ha e mellett a módszer mellett döntünk, akkor a piacon
kapható igen sok tojó és húshibridből
választhatunk.
A tojóhibrid jércéket közvetlenül a
tojástermelés megkezdése előtt, l8-20
hetes korban érdemes megvenni, termelésben tartásuk végéig tojótáppal
etetni, s a baromfiházban megoldani a
világítást is, hogy naponta a világos órák
száma l6 alá sohase
csökkenjen. A húshibridek esetében meg
kell oldanunk a zárt
tartást és természetesen brojler nevelőtáppal kell etetnünk az állatokat. 6-7 hetes korukban pedig egyszerre levágni. Ha ezeket a
feltételeket nem tudjuk, vagy nem akarjuk
megteremteni, és folyamatosan fenntartani, akkor nem érdemes hibrideket választani, mert az általuk
kínált nagy termelőképességet nem tudjuk kihasználni, s
ugyanakkor igényesebbek a kettős
hasznú fajtáknál.
Valójában a kertbe jobban illenek a
kettőshasznú fajták, amelyek tyúkjai
elég sok tojást is tojnak, és a csirkék
húsformája
is
kedvező. A legelterjedtebb ezek
közül a vörös
színű new-hampshire, amely 230
db körüli tojást
rak évente, a felnőtt tyúkok súlya
2,5, a kakasoké
3,5 kg. Vegyesivarban előnevelten érdemes megvásárolni, a jércéket meghagyni
tojni, a kakasokat levágni. Kis tételben általában előnevelt baromfit érdemes venni, mert a naposbaromfi rendkívül melegigényes. 30-32 fokra van
szüksége, s ezt nem könnyű megteremteni a számára télen vagy kora tavasszal. Nem megoldhatatlan persze,
fűtött lakásban, ládában, infralámpával, de nagyon sok munkát, odafigyelést igényel. Érdemes ezért ezt a munkát azokra bízni, akik erre vannak berendezkedve. A legtöbb keltető nem
csak naposállatot, hanem előneveltet
is kínál. Ezek a
csirkék háromhetesek, kezdenek tollasodni, és
közel sem olyan
érzékenyek, mint
a naposak. A nem
túl hideg tavaszi
időjárást fűtetlen
helyen is elviselik. Megtanultak
enni-inni, tehát
kevesebb gond
van velük.
Nagyon ajánlhatók a baromfiudvarba a magyar tyúkok. Fe-

hér, sárga és kendermagos színben
kaphatók, s ugyanezek a színűek kopasznyakú változatban is megtalálhatóak. Ezek a tyúkok csaknem annyi
tojást raknak, mint a new-hampshire,
kicsit kisebb testűek, viszont nagyon
életerősek, és rendkívül jó élelemkeresőek. Nagyon hasonlóak hozzájuk
az erdélyi kopasznyakú tyúkok.
Ezeknek van még egy fekete színváltozata is. Ha lehet még élénkebbek és
életerősebbek, emellett elég jól tojnak. Tehát akinek egy kicsit nagyobb
terület áll rendelkezésére, vagy a kertjéből sok zöldet vagy egyéb mellékterméket tud adni nekik, azt minden
más baromfinál jobban hasznosítják.
Szép, formás tyúkok, és ha vegyes
színben vásárolja meg őket a gazdaasszony, akkor olyan színpompássá
varázsolhatja a baromfiudvart, mintha dísztyúkokat tartana.
Kínálnak ma már kettős hasznosítású hibrideket is, amelyek jobban
termelnek az említett fajtáknál, ilyen
a vörös színű shaver farm, a sokszínű
master gray. Választhatunk olyan
dísztyúkokat, amelyek termelése
megközelíti, néha el is éri a haszonbaromfi termelését, de a fajta kereskedelemben már nem, csak díszbaromfi
tenyésztőktől vásárolható meg. Ilyen
például az itáliai, amely igen jó tojástermelő, és nagyon tetszetős, sokféle
– fehér, kék, ezüst, fogolyszínű –
színváltozatban előforduló tyúk.

S végül választhatunk tyúkfajtákat
csak a szépségükért, eltekintve hozamuktól. Tarthatunk japántyúkokat. Ez
gyűjtőnév, a kistestű keverék tyúkokat szoktuk ezen a néven illetni, termelésük és megjelenésük is igen változatos, vitalitásuk, élelemkereső képességük, ellenállóképességük azonban általában igen jó. Többnyire nagyon jól repülnek, ezt a tulajdonságukat a tyúkudvar kialakításakor figyelembe kell venni.
Aki valamilyen speciális díszbaromfi fajtára vágyik, kiállításokon,
kisállatbörzéken tudja beszerezni. A
választék bőséges, törpe és óriás, zömök és karcsú, fekete, fehér és tarka,
csíkos és pöttyös, tollas és simalábú,
búbos és szakállas baromfiak kaphatók, tarthatók és tenyészthetők. A legismertebb fajták közül említünk néhányat, csak ízelítőül: a gyönyörű karcsú és jó tojó hamburgi pettyes, a hasonló alkatú, de törpe arany és ezüst
színekben tenyésztett sebright, a rövid lábú fodros tollváltozatban is található chabo, a kis gömbölyű cochin,
a reprezentatív fehér bóbitával rendelkező holland bóbitás, a hasonló, de
színes bóbitájú páduai, a csaknem
pulyka méretű óriás brahma.

gokban fordulnak elő; mi úgy importáljuk őket. Leggyakrabban a földimogyorót fertőzi, de előfordulhat
szóján, rizsben, kávéban és egyéb takarmányféleségekben is. (Hiába, a
vegetáriánus életmódnak is vannak
veszélyei...) Egy másik gyakori mikotoxin az ugyancsak külhoni ochratoxin, amely a gabonafélék helytelen
betakarítási és raktározási körülményeinek
„köszönhető“.
Mindkét anyag rákkeltő hatású, gyengíti az immunrendszert, a vesét, a májat.
Közismert, hogy ha az élelmiszereket túl sokáig vagy
helytelenül raktározzuk, hamar szép, színes szőröket növeszt, azaz megpenészesedik.
Túl a kevéssé étvágygerjesztő,
bár kétségkívül dekoratív vizuális élményen, a penész bizony nem feltétlen felel meg
az alapvető egészségügyi követelményeknek, bizonyos fajaik egész komoly problémákat is
okozhatnak. A régebbi élelmiszereket
fogyasztás előtt alaposan vizsgáljuk
meg. Mit tegyünk, ha például a kenyéren vagy a sajton néhány penészfoltot találunk? Elegendő csak lemosni és kivágni a hibás részeket,
vagy dobjuk el az egészet?
A mondás itt is igaz: jobb félni,
mint megijedni. Mivel otthonunkban
többnyire nem áll rendelkezésünkre
megfelelő laborfelszerelés, e nélkül
meg elég körülményes megállapítani,
hogy a penész az ártalmatlan vagy a
veszélyes fajták közé tartozik, ezért
tartsunk be néhány egyszerű szabályt. Persze az adrenalinfüggők az
orosz rulett analógiájára akár el is fo-

gyaszthatják szőrös falatot, aztán
vagy lesz tőle bajuk, vagy nem...
Nem elég, ha a penészbevonatot csak
felületesen töröljük vagy mossuk le,
hiszen ezzel csak a látható részeket
távolítjuk el. A penészben lévő mérgek és gombafonalak már mélyen behatolhattak az élelmiszer belsejébe. A
puha krémsajtokban, a lágy zöldségekben (paradicsom) és gyümölcsök-

ben (szamóca, barack) könnyen és
gyorsan elterjednek a gombák, ezért
ne is próbálgassuk körbevagdosással
menteni az épnek látszó részeket,
egészségünk érdekében inkább hajítsuk ki a penészes holmit. (A mérgek
állatainkra is veszélyesek, őket se
csapjuk be a finomnak ígért falatokkal!) A keményebb termékeknél jobb
a helyzet, a fertőzött rész körbevágásával még elfogyasztható az egészséges rész. Szemétbe
való a penészes szeletelt kenyér is! Ha
azonban az egész kenyéren csak kis penészes részt találunk,
azt a részt vágjuk le
vastagon, és ha gusztusunk engedi, akkor
lássunk neki.
A lekvárok felületét borító szürke bevonatot egy vastag
réteg épnek tűnő lekvárral együtt dobjuk a
kukába. A prémmel borított diétás
vagy csökkentett kalóriájú készítményektől azonban rögtön váljunk meg.
Különösen figyeljünk az olajos magvak frissességére! Dohos, avas terméket ne vásároljunk, már csak az íze
miatt se. Ha a pucolatlan dió, mogyoró közé penészes darabok kerülnek,
azokat azonnal válogassuk ki, hogy a
többit ne fertőzzék meg!

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Augusztus 20-21.:

dr. Szász László
Tel.: 30/991-7092
Veresegyház, Bánóczi u. 2.
Augusztus 22-23.:

dr. Csernai Ferenc
Tel.: 20/945-7816
Mogyoród, Temető u. 20.
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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:

Közérdek
séges. A vételi
ajánlat mindhárom
ingatlanra
együtt, illetve külön-külön is benyújtható.
Az ingatlanok irányára:
1. 96.710.000 Ft + ÁFA
2. 30.110.000 Ft + ÁFA
3. 71.450.000 Ft + ÁFA
I. A 4844/7 helyrajzi számú ingatlan
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.

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.

1. 4427/4 helyrajzi számú, 9919 m2
területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.

163.700.000 Ft + ÁFA

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

Az ingatlan irányára:

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.

FELHÍVÁS – KONTÉNEREK TISZTÍTÁSA
A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit,
hogy 2009. augusztus 31-el kezdődő hét folyamán a társasházi övezetekben, valamint a közületeknél található 770 l-es és 1,1 m3-es konténerek
zárt rendszerű mosását - fertőtlenítését végezzük.
A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. tulajdonát képező (bérelt) konténerek tisztítása díjmentes. A saját tulajdonban lévő konténerek tisztítása a
tulajdonos kötelessége, azonban Társaságunknál 3000 Ft/db+ÁFA térítés ellenében megrendelhető 2009. augusztus 20-ig.
A szolgáltatás megrendelhető a 28/418-603 telefonszámon titkárságunkon,
faxon, illetve a titkarsag.ghgkft@invitel.hu e-mail címen.
Kérjük Önöket, hogy megrendelésüket követően a tisztítás díját a Gödöllői
Hulladékgazdálkodási Kft. Ügyfélszolgálati irodáján befizetni szíveskedjenek 2009. augusztus 25-ig.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy késedelmes befizetés esetén a mosatást pótlólag nem tudjuk elvégezni.
Gödöllő, 2009. augusztus 12.

FELHÍVÁS PARLAGFŰMENTESÍTÉSRE

FELHÍVÁS

A Damjanich János Általános Iskola tájékoztatója

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

nálót 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.
Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda

A Damjanich János Általános Iskola vezetése tájékoztatja
az érintetteket, hogy a tanévet megelőző napok
programjai az alábbiak szerint módosultak:
augusztus 24. 9 óra: pótvizsga /új iskola
augusztus 26. 14-18 óráig: tankönyvvásár /új iskola
augusztus 27. 8-12 óráig: tankönyvvásár /új iskola
augusztus 28. 16 óra: tanévnyitó főpróba
augusztus 31. 16.30 óra: tanévnyitó ünnepély

kötelező tüdőszűrést rendelt el!
Nyílt Nap a Damjanich János Általános Iskolában
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:

Augusztus 28-án NYÍLT NAPOT rendezünk a
Damjanich János Általános Iskolában.
14 órától 20 fős csoportokban biztosítunk lehetőséget a megújult és felújított intézmény megtekintésére. A program 30 perces. Jelentkezni az iskola
bejáratánál és a zsibongóban lehet Kalász Sándor gondnoknál.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szűcs Józsefné igazgató

A gödöllői oktatási intézmények tanévnyitóinak időpontjai:
Hétfő – Szerda – Péntek: 8.00 – 13.00 óráig,
Kedd – Csütörtök:
13.00 - 17.30 óráig.
Kérem, hogy egészségük megőrzése érdekében jelenjenek meg a szűrővizsgálaton!
Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

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

ÉGETÉSE TILOS!

FELHÍVÁS

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.
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 földhasz-
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Erkel Ferenc Általános Iskola: augusztus 31., hétfő, 17 óra.
Damjanich János Általános Iskola: augusztus 31., hétfő, 16. 30.
Hajós Alfréd Általános Iskola: augusztus 31., hétfő, 18 óra
(a Török Ignác úti épületben).
Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola: szeptember 1., kedd, 7.45.
Petőfi Sándor Általános Iskola: augusztus 30., vasárnap, 17.30.
Török Ignác Gimnázium : augusztus 31., hétfő, 17 óra.
Premontrei Szent Norbert Gimnázium: 5 - 9.évf.: augusztus 31-én,
hétfőn 17 órakor a Fácán sori plébániatemplomban; 10-13.évf:
szeptember 1-jén, kedden 8 órakor a Fácán sori plébániatemplomban;
Gödöllői Református Líceum Gimnáziuma: augusztus 30., 16 óra.
A GÖDÖLLŐI VÁROSI PIAC ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:
augusztus 20. , csütörtök: Zárva
augusztus 21., péntek: 6-18 óráig
augusztus 22., szombat: 6-13 óráig

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Gazdasági ügyintézés, pénztár: hétfő, szerda: 9 – 15 óráig
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.
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
Ruhaválogatási lehetőség minden héten kedden 8 – 10 óra között
A FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
a nyári szünidő alatt, kedd délelőttönként
10.30-tól 12 óráig, székhelyén kézműves foglalkozásokkal várja a
gyermekeket és kísérőiket!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET
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 17-24-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Augusztus 24-31-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
30/634-3723
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HARMÓNIA
FÖLDÖN-ÉGEN
Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

Czigány Ildikó,
az első magyar pilótanő életmódklubja.

HETI MENÜ (AUGUSZTUS 17-21.)
HÉTFŐ: tojásleves; csülök pékné módra; kovászos uborka
KEDD: karfiolleves; debreceni pulykatokány tarhonyával; daramorzsa
SZERDA: gyümölcsleves; vaslapon sült csirkecomb majonézes burgonyával; totyakos túrós palacsinta
CSÜTÖRTÖK: lebbencsleves; finomfőzelék fasírttal; szilvalekváros gombóc
PÉNTEK: bakonyi betyárleves; krumplistészta házi csalamádéval

Szeretettel várunk minden 12-92 évest
egészségmegőrző hétvégénkre
2009. szeptember 19-20-án
Balatonberényben, illetve a Tisza-parti Nagykörün.

A menü ára 990 Ft, 11.30-15.00 óráig kínáljuk, akár elvitelre is.
Tartsa nálunk családi rendezvényét, esküvőjét reprezentatív báltermünkben!
Ünnepelje nálunk a születésnapját!
Önt, és vendégeit egy pohár pezsgővel várjuk,
és megajándékozzuk egy születésnapi tortával.

NYITVA TARTÁS:

~~~
Étterem: 12–22

„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!“
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

Atlétika – Remek július az atlétáknál

Labdarúgás – Pontatlan kezdés Diósdon

Komiszár Kriszta: ezüstök váltóban

(Ön)gólgazdag meccs

Remekül szerepeltek az elmúlt
hónapban a gödöllői atléták a
különböző versenyeken. Mind
közül kiemelkedik Komiszár
Kriszta eredménye, aki két
ezüstérmet szerzett két nemzetközi megmérettetésen.

helyen végzett. A sprintereket szakmailag Benkő Ákos felügyelte. A
GEAC versenyzője 200 méteren is remekül futott és a jónak mondható 7.
helyet szerezte meg 24,86 mp-es
idővel.
Junior Eb – Egy negyedik hely

Az olaszországi Bressanónéban rendezett ifjúsági világbajnokságon, ahol
174 nemzet indult, a magyar csapat
tagjaként ott volt Komiszár Kriszta,
és ha már ott volt, egy ezüstéremmel
tért haza. A vágtaváltót, akik (100,
200, 300 és 400 méter) az előfutamokban és a döntőben is országos
csúcsot futottak, csak az Egyesült Államok váltója tudta megelőzni. Komiszár Kriszta 200 méteren futva járult hozzá az ezüsthöz. A teljesség
igénye nélkül a jamaikai, a bahamai,
valamint a brit váltót is megelőzték a

mieink. Ezt követően a Tamperében
megrendezett, a 16-17 éves fiatalok
számára kiírt Európai Ifjúsági Olimpiáról térhetett haza ezüstéremmel a
4x100 méteres magyar váltó tagjaként. A Komiszár Kriszta, Nguyen
Anasztázia, Kerekes Gréta, Loránd
Lilla összeállítású váltó – tovább javítva az országos ifjúsági csúcsot –
46,38 mp-es eredménnyel a második

A szerbiai Újvidéken megrendezett
10. junior Európa-bajnokságon Fajoyomi Viktor magasugró, Végvári
Dóra távolugró és Kovács László
sprinter képviselte Gödöllőről hazánkat. Közülük Kovács szerepelt a legjobban, aki a 4x400 méteres váltó tagjaként a 4. helyen végzett.
Bácsalmási emléktorna – Több
dobogós hely
Július 29-én rendezték meg a Bácsalmási emlékversenyt, ahol
számos GEAC sportoló ért el
remek eredményt. A fiúknál
Pápai Benedek 800 méteren
lett harmadik a 10-11 évesek
között, Pápai Márton ugyanezen a távon a 14-15 éveseknél
második lett, míg Pápai Gergely negyedik, Halcsik Tamás hetedik, Háló Benjamin
pedig nyolcadik lett a 800 méteres távon a felnőtt mezőnyben. Berényi
Iván súlylökésben lett harmadik a 1415 évesek között. A lányoknál Újvári
Bella 100 méteren lett harmadik a 1415 éves korcsoportban, Kovács Emma 800 méteren ezüstérmet szerzett a
10-11 éveseknél, Halcsik Anett
ugyanezen a távon a két évvel idősebbeknél lett harmadik. A 800 méter

Kézilabda – Már készülnek az NB II-re

Dél és kelet a cél
Augusztus elején kezdte meg a felkészülést a Gödöllői Kézilabda Club
férfi és női csapata. A hölgyeknél
mondhatni semmi változás, ugyanis
továbbra is az NB II-es küzdelmekre
készülhetnek a lányok, azon belül is a
déli csoportban fognak szerepelni is-

mét. A keret nagy része marad, mindössze két-három erősítés érkezhet
majd.
A férfiaknál viszont a változások idejét élik, hiszen elvállalta a csapat az
NB II-es szereplést (a GKC a keleti
csoportba kapott besorolást), így a jö-

specialistái voltak a mieink, ugyanis
Moldován-Horváth Katinka a 1415 évesek között aranyérmes lett. 80
méter gáton Rendik Zsófia a második, míg Kovács Janka a negyedik helyen ért célba, valamint 1 km-en Pesti
Zsófia a hatodik lett. A 4x 100 m női
váltóban, a Pest megyei válogatott tagjaként a Rendik Zsófia, Újvári Bella,
Varga Fanni, Kovács Janka GEAC négyes szerzett ezüstérmet. Magasugrásban Újvári Bella második, Rendik Zsófia negyedik lett, kislabdadobásban
Györe Fanni az ötödik legjobb dobóként végzett, míg Varga Fanni negyedik
helyzést ért el gerelyhajításban.
Magyar bajnokság – 114. hazai
sorozat, egy GEAC bajnoki cím
Augusztus 1-jén rendezték, immáron 114. alkalommal a felnőtt magyar
bajnokságot, ahol több számban is érdekelt volt a gödöllői atlétikai klub. 400
méteren kilencedik helyen zárt Kovács
László, a 300 m akadályon nyolcadik
lett Czindrity Attila, rúdugrásban
Jaeger Ákos a negyedik, míg távolugrásban Fajoyomi Viktor szintén a negyedik helyen végzett. A hölgyeknél
Komiszár Kriszta a felnőtt mezőnyben
a harmadik helyen ért célba 100 méteren, míg 200 méteren ezüstérmes lett.
1500 méteren Erdélyi Zsófia harmadik
lett, míg 5000 méteren magyar bajnoki
címet szerzett az Amerikában tanuló atléta. A 4x100 m női váltó (Végvári Dóra, Komiszár Krisztina, Balogh Boglárka, Szlatárovics Orsolya) a negyedik helyet szerezte meg. Magasugrásban Jilly Krisztina a hatodik helyen
-llzárta a bajnokságot.
vőben itt bizonyíthatnak a megyében
egyeduralkodó mieink. Itt is együtt
marad a keret, természetesen új arcok
is érkeznek az erősítés érdekében.
A bajnokság szeptember 12-én kezdődik majd. A fiúk a Mogyoróddal
kezdenek idegenben, mégis itthon,
ugyanis a házigazda szomszédvár hazai meccseit az egyetemi csarnokban
rendezi évek óta, míg a hölgyek Budapesten játszák első bajnoki meccsü-liket.

Kézilabdás tábor –2009. augusztus 24-28. (hétfő-péntek)
PROGRAMOK:
Napi 2x edzés, ebéd,
uzsonna, szabadidős
programok (kirándulás, fagyizás, strand, úszás,
játékok, stb.)

Nem sikerült pontszerzéssel
kezdenie a Gödöllői Sport Klub
labdarúgó
csapatainak
a
2009/2010-es kiírás első fordulóját. A mieink a Pest megyei I.
osztályú bajnokság nyitónapján Diósdon vendégszerepeltek és ugyan öt gólt is lőttek,
végül mégis 4–2-es vereséggel
indították az új szezont Szabados György fiataljai. Az U19-es
gárda sem volt szerencsésebb,
ők 2–1 arányú vereséget szenvedtek el.
Több új arccal a kezdőben lépett első
bajnokiján pályára csapatunk, amely
az első 20 percben egyenlő partnere
volt a házigazdáknak. Többnyire mezőnyjáték folyt a pályán, amikor is a
semmiből vezetést szereztek a vendéglátók. Egy bal oldali beadásba
Bánki Edömér tette bele a fejét, a
megpattanó labda pedig saját kapunkban kötött ki. Nem zuhantak össze a
fiatalok és két perccel később már
egyenlítettek is az új szerzemény,
Lovrencsics Balázs
(képünkön)
révén, sőt a
vezetést is
megszereztük, de a
játékvezető
les címén érvénytelenítette Lovrencsics gólját.
Az első félidő hajrájában egy szöglet
utáni beadást követően ismét előnyhöz jutott a Diósd, ami a szünet előtt
lélektani előnyt is jelentett.
A második 45 perc első fele maga
volt a rémálom. Lassan, pontatlanul
játszottunk, míg a hazaiak kedvükre
kontrázhattak. Előbb Seregi Dávid
mentése kötött ismét ki a kapunkban,
majd egy hazai gól, és már 4–1 volt
oda. Az utolsó 20 pecben aztán akár
utol is érhettük volna ellenfelünket,

RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDNI:
Simics Judit: 06-20-312-7255
Hochrajter Rita: 06-20-414-8696

Majdnem 10 ezer átúszó az idén
Augusztus első hétvégéjén rendezték meg az immáron 28. alkalommal kiírt Balaton-átúszást.
Az indulók száma majdnem elérte a 10 ezer főt, pontosan
9299-en teljesítették a Révfülöp
és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távot.
A legidősebb férfi 78, míg a legidősebb
hölgy 71 éves volt. A legeket tovább lehet ragozni, hiszen a legfiatalabb kategóriában is volt versengés, míg a legjobb időket is regisztrálták. A legfiatalabb lány és fiú úszó egyaránt 7 éves
volt, míg a legrövidebb idő alatt a férfiaknál Verrasztó Dávid, a nőknél Risztov Éva ért be a célba. Gödöllőről is
számos lelkes sportbarát teljesítette a
távot, összesen 67 fő. A legidősebb gödöllői az 1941-es születésű Bakonyi
Pálné volt, aki immáron 22. alkalommal teljesítette a távot. Ebben az összehasonlításban a legfiatalabb kategóriát

Szabó Dániel nyerte, aki 13 évesen
úszta le az 5200 méteres távot. A leggyorsabb gödöllői is Szabó Dániel lett,
aki a nagyszerűnek mondható 18. helyen ért a célba.
Gödöllői átúszók névsora:
Aba Várhegyi Gergely, Bakonyi Pálné,
Bakos Ferenc, Baranyi Anett, Baranyi
László, Beke Jenőné, Béres Szilárd,
Csaba Zsolt, Csákai István, Csáki Gábor, Csikós Gellért, Dallmann Ádám,
Dankó Júlia, Darázs Marcell, Dudás
Károly, Dunay Anna, Fülöp Ádám, Gál
Adrián Erik, Gerzsenyi Zsolt, Göblös

Gergely, Hatvani Dóra, Hatvani Orsolya, Henkei Győző, Horváth Gergely Ádám,
Hudák Katalin, Ivanovics
Károly, Juhász Zalán, Kaputa Lőrincz, Kis Dániel, Kiss
Andrea, Kondor Edit, Kovács Máté, Kovács Tünde,
Lakatos Tibor, Lénárt Zsolt,
Lengyel Tünde, Liscsinszky
Csaba, Liscsinszky Éva, Liscsinszky
Lászlóné, Lukács Edit, Maczek János,
Madarász Viktor, Marik Balázs, Maul
Ferencné, Mikó Éva, Nagy Attila,
Nagy István, Pári Sándor, Pásztor Gábor, Pelyhe József, Spiegler Patrícia,
Stabiszevszky Áron, Stabiszevszky
Gábor, Szabó Dániel, Szekeres Márta,
Szőke Antal Koppány, Szőke Brigitta,
Szőke Tünde, Vankó Attila, Varga Balázs Tamás, Varga Emília, Varga Tamás
Vilmos, dr. Vámosi Péter, Veres Sándor, Wirnhardt Csaba, Zala Tibor.
-li-

Pest megyei I. osztály U19, 1. forduló
Diósdi TC – Gödöllői SK 2–1 (2–0)
Gól: Máté Botond

Következik:
2009. augusztus 22., szombat, egyetemi sportpálya, 17:30 (ifi: 15:30):
Gödöllői SK – Újlengyel
-tt-

Utánpótlás
Toborzó a GSK-nál
A Gödöllői SK utánpótlás-labdarúgó szakosztálya TOBORZÓT
hírdet a 2004 és 1995 között született focizni szerető gyerekeknek.
A korosztályos csapatok játékosai
immáron remek körülmények között, többek között a Táncsics Mihály úti műfüves sportcentrumban
bontogathatják szárnyaikat és kapnak lehetőséget remek szakemberek munkájának segítségével, hogy
minél jobb labdarúgó válhasson belőlük, valamink egy fantasztikus
közösség tagjai legyenek.
Jelentkezni, érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:06/70-60-44-388.

NB II-ben a csapat, elvileg...

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2009. augusztus 19.

Balaton átúszás – Rekordlétszámmal a Balatonon

Pest megyei I. osztály, 1. forduló
Diósdi TC – Gödöllői SK 4–2 (2–1)
Gól: Lovrencsics Balázs (2)

Futsal – Fiatalokkal a másodosztályban

Leadta a nevezését a Gödöllői
SK futsal szakosztálya az U21es bajnokságba, ami a szabályok értelmében azt jelenti,
hogy az NB II-ben indul a
2009/2010-es futsal bajnokságban a Gödöllő.

A TÁBOR KÖLTSÉGE: 15.000 Ft/fő

de mindössze Lovrencsics tudott gólt
szerezni, ami a végeredmény kozmetikázására volt csak elegendő.
Összességében a helyzeteivel jobban sáfárkodó és a szerencsével ezen
a napon jobb viszonyban lévő csapat
örülhetett, míg a fiatal gödöllői társaság bízhat a jobb folytatásban.
Ivanovics Károly U19-es csapata
a nyáron jócskán megfiatalodott, a
csapat nagy része egy-két évvel fiatalabb ellenfeleinél, így nem volt meglepő, hogy még akadozott a gépezet
Diósdon. Ennek ellenére volt esély a
pontszerzésre, ami végül az első félidő hajrájában bekapott két gól miatt
elmaradt.

Mint megtudtuk a klub vezetőjétől, Pecze Dánieltől, akkor tekinthető véglegesnek a Bikák
nevezése, ha a Magyar Labdarúgó Szövetség futsal bizottsága
az eredeti terveket véglegesíti és
Régiós elosztásban kerül megrendezésre a másodosztályú bajnokság.
Király Gábortól, az MLSZ futsal bizottságának tagjától megtudtuk,
hogy jelenleg 17 csapat neve-zett, de
minden bizonnyal 20 fölött lesz a
nevezők száma. Ami biztos, hogy két

régióra lesz osztva a bajnokság. Az
első fordulóra várhatóan szeptember
második felében kerül sor. Az NB I-es
csapatlétszám sem végleges még, annyit azonban tudni lehet, hogy a
Gödöllő mellett a Kecs-kemét és a
Dupont sem nevezett egyelőre. Az
első osztály küzdelmei augusztus 28-

án kezdődnek, míg a 2009/2010-es kupasorozat első forduló-jára szeptember
2-án kerül sor.
-tl-

Tenisz Ob – Balázs testvérek belharca

Balázs Attila megvédte címét
A hétvégén rendezték az országos bajnokságot. A férfiaknál a papírformának
megfelelően a Balázs-fivérek belharcát
hozta az ob. Az első helyen kiemelt
Balázs Attila a 2. helyen rangsorolt testvérével, Györggyel játszotta a bajnoki
döntőt és nyert 6:4, 6:2-re, ezzel megvédte magyar bajnoki címét. A világranglistán 373. helyen rangsorolt magyar bajnok és finalista testvére egyaránt a gödöllői Kiskastély SE játékosai.

2009. augusztus 19.
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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!
H IRDETÉSFELVÉTEL !

Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

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

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

* Jó vétel! János utcában sürgősen eladó szépen felújított ,1,5 szobás II em konvektoros lakás ,sarokkádas
fürdő Iár 10.9 MFt 20-7722429

INGATLAN

* Szadán jó állapotú 2 szoba konyhás cirkófűtéses
felújított ház parkosított telekkel eladó Új tető modern
burkolatok érdemes megnézni! Iár 16,9MFt 207722429

* 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

* 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 207722429
* Gödöllő belvárosában rusztikus 3 szobás családi ház
620 nm-es 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

-Kiadó Erzsébet parknál 56m2 2
szobás részben bútorozott lakás
45eFt/hó+rezsi.
-Kiadó Szab. téren 44m2 1,5 szobás
bútorozott lakás 50eFt/hó+rezsi
-Új 2008-as 1+2 fél szobás tégla cirkós
lakás belvárosban 16,9 MFt.
-Új 2009-es 1+2 fél szobás tégla cirkó
lakás nagy telken 17,5 MFt.
-Főtérre néző 44 m2 másfél szobás 6.
emeleti lakás 8.6 MFt.
-Királytelepen 1000m2 telken 140 m2 nappali +3 szobás önálló családi ház 32.5 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 17,4 MFt.
-Új ikerház fél az Alvégben nappali+2szoba
bekerített
telekkel
terasszal 20,62 MFt.

* 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

* Családi okok miatt sürgősen eladó Erzsébet krt-i jó
teljesen felújított 2 és félszobás, erkélyes lakás! Iár
11,8 MFt 20-772-2429

* Központban 2 szobás jó állapotú lakás eladó 44 nmes, alacsony közös költség Iár 9,3 MFt 20-804-2102

* Jó vétel Gödöllőn! Centrumban mindenhez közel
Újépítésű 2 szoba+nappalis ikerház eladó kulcsrakész
ár 21,2 MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* ÚJÉPÍTÉSŰ, garázzsal összekötött ikerház Gödöllőn
eladó. 3szoba+nappali 93 nm-en csendes zsákutcában
Szerkezet készen 20 MFt Kulcsrakészen 25 MFt 207722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Örökpanorámás 228nm-es 3 szoba+nappalis, szuterénnel hobbiszobával 3 fürdőszobás medencés nagy teraszos
ház gödöllőn eladó Iár 30 MFt 20-8042102
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* 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

MIDE HÉTE

* JÓ BEFEKTETÉS! Gödöllőn eladó 2000 nm-es örökpanorámás építési telek Iár 8.5 M Ft 20-804-2102
* 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, 57nm-es lakás Iár 11,4 MFt 20-804-2102
* János u-ban 1 szobás I emeleti lakás eladó Iár 8,3
MFt 20-8042102
* Minimális önerővel, garantált hitelre! Veresegyház új
építésű részén lakások eladók! 40-95m2 között már
9,9 MFt-tól! 20-5391988 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

* Gödöllőn a Kertvárosi részen 4 lakásos, téglaépítésű
háztömbben eladó 95 nm alapterületű, 3 szobás, nagyon jó
állapotú egyedi fűtésű, erkélyes lakás 270 nm-es telekrésszel.
Iá: 19,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-8
* Gödöllőn 850 nm-es telken, 80 nm alapterületű, jó
állapotban lévő, 2 + fél szobás családi ház terasszal,
melléképületekkel, pincével. Iá: 20,5 mFt. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* 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 0620/9194-870
* 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 0620/9194-870
* Gödöllőn (Királytelepen) 90 nm lakóterű, nappali + 2
és fél szobás, 2 fürdőszobás, 3 szintes sorházi lakás, 2
beállásos garázzsal, saját telekrésszel. Iá: 25,3 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* 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 0620/9194-870
* 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 0620/9194-870
* Gödöllőn 594 nm-es belterületi telek, rajta egy 25
nm-es faházzal. Víz, villany bevezetve, gáz az utcában.
Iá: 10 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Isaszeg új részén SÜRGŐSEN ELADÓ ÚJ ÉPÍTÉSŰ 86 nmes 3 szoba+nappalis ikerház 400 nm-es telekkel Kulcsrakész
ár 18,7 MFt 20-9447025 Kerítés árban benne van!

* 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 0620/9194-870

* REFERENCIÁVAL! Minőségi lakásfelújítás a legjobb áron!
Festés, burkolás, parkettázás, víz-villanyszerelés, ablakcsere. Családi-ikerház komplett, kulcsrakész kivitelezése
referenciákkal. Hívjon bizalommal! 20-9447025

* Gödöllőn a Blahán összközműves utcában, 753 nm-es
(40 m-es utcafront), ikerház építésére is alkalmas
építési saroktelek. Iá: 14 mFt. 20/9194-870

* Gödöllőn a Perczel Mór u.-ban, 820 nm-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. Téglaépítés, cirkó fűtés, beépített bútorok,
klíma. Iá: 19,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn (Palotakerten) 5. emeleti, 63 m2-es, 2 szobás
erkélyes lakás 9,7 mFt ir. áron eladó. Egyedileg szabályozható
korszerűsített fűtés! Érd.: 28/411-086; 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 0620/9194-870
* 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 0620/9194-870
* Gödöllőn a központban II. emeleti, 65 m2-es, 2+fél
szobás, felújított erkélyes lakás. Iá: 13,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Szadán 894 nm-es, örökzöldekkel beültetett parkosított telken 90 nm össz. lakóterű, nappali + 2 szobás, 2
fürdőszobás, 3 szintes lakóház. Iá: 17,5 mFt. Érd:
20/9194-870
* 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
* Zsámbokon, központhoz közeli, csendes környéken
részben felújított, jó állapotú, 65 m2-es 2 szobás családi ház, egy különálló 30 m2-es melléképülettel, 2
utcára nyíló, gyümölcsfákkal beültetett, gondozott,
összközműves saroktelken. Iá: 5,8 mFt. Érd: 28/411086 vagy 20/9194-870
* Kistarcsán ÚJ ÉPÍTÉSŰ 140 nm alapterületű,
amerikai konyhás nappali + 3 szobás, befejezés előtt
álló földszintes családi ház, 2 terasszal, garázzsal,
1063 nm-es telekkel. Iá: 28 mFt. Érd: 28/411-086;
0620/9194-870
* ÚJ TEREMGARÁZS Remsey Krt. 1,5MFt. Major Zoltán 70/7733-222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34. www.perfektotthon.hu
* IRODÁK KIADÓK Belvárosban frekventált helyen, új
építésű, liftes irodaházban 30 és 60 m2-es iroda helyiségek kiadók. Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

* Gödöllőn a Blahai részen, 3 lakásos társasházban 43
nm-es, 1 + fél szobás lakás garázzsal, 913 nm-es közös
telekkel. Iá: 13,5 mFt. Érd: 0620/9194-870

* ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁS! Gödöllő központjában 48m2-es,
egyedi fűtésű, téglaépítésű, nappali, 2 hálószobás, 2.
emeleti lakás, kocsibeállóval. Ár: 17MFt Major Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn a belvárosban eladó 80
nm alapterületű, 2 szobás családi ház 320 nm-es
telekkel, melléképülettel. Iá: 15,5 mFt. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870

* ÁRON ALULI BLAHAI CSALÁDI HÁZ 2007-es építés,
kiváló minőség, 1200m2-es telek, nappali+3+fél szoba,
erkélyek, 24m2-es terasz, pince. Ár: 38,5MFt Major
Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
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* PANORÁMÁS HARASZTI CSALÁDI HÁZ. Kertvárosi
környezet, 127m2-es lakótér, 3+fél szoba, 2fürdő,
terasz, 486m2-es parkosított kert, szuterén, garázs.
Ár: 35MFt Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu
* 35.000.000,- Ft készpénzzel rendelkező ügyfelem
részére keresek minőségi, 3 szobás, egyszintes, garázsos családi házat Gödöllőn. Major Zoltán 0670/77-33222 www.perfektotthon.hu
* TULAJDONOSTÓL ÁRON ALUL ELADÓ HARASZTI
CSALÁDI HÁZ 600m2-es saroktelek, 120m2-es ház,
nappali, 2+1/2 szoba, pince, tároló. Ár: 25,9millió
forint. Tel:70/315-8819
* 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.
* ÚJ LAKÁS GÖDÖLLŐN ELADÓ! KÖZPONTBAN, 58 m2es, Nappali + 2 Hálószobás, cirkófűtéses, magasföldszinti téglalakás eladó.IRÁNYÁR: 17.500.000 Ft. HÍVJON:
0630-919-5960. Sorszám: 3359. INGATLANVADÁSZ
KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu
* ELADÓ CSALÁDI HÁZ Gödöllő! Fenyvesben, 75 m2es, cirkófűtéses, 2 Szobás, tetőtér beépítéssel bővíthető téglaház, 530 m2-es telken, kiváló közlekedéssel
eladó. Irányár: 18.000.000 Ft. Érdeklődni: 0630-9195960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3669.
* 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!
* 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.
* Központban, fiatalos, 2 szobás, téglaépítésű, konvektoros, 57nm-es lakás eladó. Rezsi nagyon alacsony,
különbejáratú szobákkal, azonnal költözhető. Irányár:
11,7 M Ft. 30/977-6665
* Egyetemhez közel, gyönyörű , 65 nm-es, 2 szobás
lakás, I. emeleten. Cirkófűtéses, klímás, igényes konyhabútorral. Saját burkolt tárolóval, garázs lehetőséggel.
15.500.000 Ft 30/977-6665
* Központhoz közel, kertvárosi részen, nappali + 3
szobás, egyszintes családi ház eladó. Csodaszép egyedi
burkolatok és konyhabútor. Alkalmi vétel: 24,500,000
Ft. 30/977-6665
* Vácszentlászlón 100 nm-es, csodaszépen felújított
családi ház, 800 nm-es saroktelken, nem főúton.
Hőszigetelt nyílászárók, gázcirkó, modern fürdőszoba +
garázs. Irányár:12,000,000 Ft. 06-30-977-66-65
* Turán, vasútállomás közelében, kifogástalan állapotú
családi ház, 3 tágas szobával, pincével, garázzsal eladó.
Vadonatúj fa nyílászárók, szép fürdőszoba, gázkazán.
Irányár: 15,500,000 Ft 30/977-6665
* Belvárosi lakások Gödöllőn, kedvező áron, 1-től 3
szobásig, 9,2 M-tól 15.5Millióig eladók! 30/629-0266
* Szadán, új építésű 107nm-es 3 szobás családi házat, zárt
kerttel kínálom, LAKÁSBESZÁMÍTÁSSAL! 30/629-0266
* ALACSONY REZSI! Paál László közben csendes, nappali egy szobás felújított konvektoros lakás eladó!
30/629-0266
* Kossuth Lajos utcában 2 és fél szobás gyönyörű lakás
várja új gazdáját teljesen felújítva, kedvező rezsivel,
gépesített konyhával, kedvező rezsivel! 30/629-0266
* Gödöllő, Blahán, a buszfordulótól nem messze
háromlakásos sorház középső lakása eladó. 60 nm , 2
szoba, saját használatú 400 nm -es kerttel, kocsibeállóval. 11 M Ft. 30-667-48-12
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* Szadán, kis felújításra szoruló családi ház jó
közlekedéssel, nem főúton, kis telken eladó. 110 nm,
nappali + 4 szoba. Az árban az összes berendezési
tárgy benne van. 17 M Ft. 30- 667-48-12

* 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

* Szadán jó állapotú 120 nm -es 4 szobás családi ház,
gyönyörű helyen, 1300 nm -es telken, eladó. Az ár
nagyon kedvező. 18.5 M Ft. 30-6667-48-12

* 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

* Gödöllő kertvárosában, közel a központhoz, újépítésű
ikerház eladó. 130 nm, Nappali és 4 szoba, garázzsal,
kis kerttel. Kiváló állapotú, jó elosztású. 27.5 M Ft. 30667-48-12

* GÖDÖLLŐN A KÖZPONTBAN ELADÓ 68 nm, galériás,
teraszos, napos, beépített konyhás, egyedi fűtésű lakás
extrákkal felszerelve, új építésű társasházban. Iár: 23
MFt. (30) 3318-172

* Szadán sík, két utcára nyíló összközműves, ikerház
építésére kiválóan alkalmas építési telek, Gödöllőtől
néhány méterre, nagyon kedvező áron eladó. 11.4 M Ft.
30-667-48-12

* 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 központban, mindössze 1 éves, téglaépítésű
2. emeleti, 3 szobás lakás eladó. Saját kocsibeállóval,
kertre néző ablakokkal. Gyönyörű kis lakás! 16.9 M Ft.
30-667-48-12
* Gödöllőn EGYSZINTES, 2004-ben épült, egyedi,
igényes kivitelezésű 170 nm-es nappali +3 szobás
családi ház 1530 nm-es ősfás telken eladó! A fél
szuterén részben télikert, 2 beállós garázs, két különálló tároló található, ami lehetőséget ad iroda, konditerem ill. műhely kialakítására. Extrákkal. Iár: 39m
Ft. Tel: (30) 491-5020
* Egyetem közelében 4 emeletes csendes házban eladó
egy 1. emeleti 43 nm-es parkra néző nyugati fekvésű
egyszobás lakás. Iár: 8,5 M Ft. Tel: (30) 491-5020
* Gödöllőn KERESEK ügyfelem részére egyedi fűtéses
lakást. Katonáné Enikő 06 (30)-491-5020
* Eladó János u. közelében egy felújítandó 3. em. 51
nm-es kétszobás, konvektoros fűtésű téglaépítésű
erkélyes lakás. Azonnal költözhető! Iár: 10,5m Ft. Tel:
(30) 491-5020
* Gödöllőn, központban magasföldszinti, 62 nm-es,
1+2 félszobás, konvektoros, déli fekvésű, nagy erkélyes, jó állapotú lakás 4 emeletes házban eladó. Iár:
13.9 M Ft. Tel: (30) 491-5020
* Ár alatt! Gödöllőn, 69 nm-es, 1+2 félszobás, erkélyes, felújított (új redőnyözött nyílászárók, burkolatok)
konvektoros, tágas, világos lakás beépített konyhával,
gardróbbal sürgősen eladó. Iár: 13,9M Ft. Tel: (30)
491-5020
* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési
telek családi okok miatt eladó. Tel: (30) 946-7702
* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2es épületekkel közművesítve eladó. Érd: (30) 946-7702
* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében,
most épülő új lakóparkban építési telkek ELADÓK!
Érd: (30) 946-7702
* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban
új építésű lakások eladók. Tel: (30) 946-7702

* 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
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és különkülön 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
* 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, Erzsébet kir. körúton tehermenetes, 3.
emeleti 62 nm-es lakás azonnali költözéssel áron alul
sürgősen eladó. Iár: 11,9 M Ft Tel: (70) 329-3886
* Gödöllő belvárosában 88 nm-es téglaépítésű társasházi lakás gondozott nagy kerttel eladó. Iá:: 23 millió. Tel: (20) 497-8070
* Eladó Szt. János utcában 40 nm, 1,5 szobás lakás, földszinti, teljesen felújított. Iár: 10,6m Ft. Tel: (20) 328-9666
* 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
* 1 szoba összkomfortos felújított, berendezett lakás
eladó. Palotakert 10. fszt. Tel: (30) 9446-816

* 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, csendes zsákutcában 145 nm-es nappali +
2,5 szobás, klímatizált családi ház sürgősen, áron alul
eladó. Tel. (30) 9981-496

* 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 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

* 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

* 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

* Építési telek Gödöllőn a Röges-Berente saroknál
eladó:14× 53m, 742 nm összközműves telek, oldalhatárosan 30% beépíthetőséggel. Ára: 15m Ft. Tel:
(20) 5767-303

* 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

* 1500 m2 ipari – kereskedelmi terület ELADÓ - KIADÓ
az Isaszegi úton. Tel: (30) 528-7777

* Gödöllő Központjában 1 szobás loggiás 1. emeleti,
tehermenetes lakás eladó. Fürdő, WC, konyha felújított.
Ingatlanosok kíméljenek. Tel: (30) 564-3615, (28) 415-324
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*GÖDÖLLŐN, A SPAR BEVÁSÁRLÓ
KÖZPONTBAN 307, 196, 191 ÉS 142 NMES ÜZLETHELYISÉGEK BÉRBEADÓK.
BÉRLETI DÍJ: 15 EURÓ/HÓ/NM.
KIEMELT AJÁNLATAINK:
*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 nm-es,
földszinti, konvektoros, téglalakás 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 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.

ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZI LAKÁSOK:
GÖDÖLLŐN, a Csanak panorámás
utcájában épülő, nappali+ 4 szobás,
igényes ikerházi lakások őszi beköltözéssel, kulcsrakész állapotban eladók.
Irányár:37,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 640 nm-es
telken, 94 nm-es, most épülő, nappali + 3
szobás, amerikai konyhás ikerházi lakások, garázzsal szerkezetkészen eladók.
Irányár: 20 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban nappali+ 3
szobás, garázsos ikerházi lakások
szerkezetkészen 22,5 millió forintért,
kulcsrakészen 27 millió forintért eladók.
*VERESEGYHÁZ Erdőkertessel határos
részén, 113 nm-es, most épülő, nappali +
3 szobás, amerikai konyhás ikerházi lakások garázzsal eladók. Irányár: 27 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Csanakban, 1983-ban épült, nappali+
5 szobás, 180 nm-es családi ház 989 nmes telken (szauna, klíma, riasztó, gondozott kert, melléképületek). Irányár: 38 mFt.
*A Csanakban 2007-ben épült, 190 nmes, nappali +4 szobás, amerikai konyhás
igényes, garázsos ikerházfél eladó.
(Gondozott kert, öntöző rendszer,
víztisztító, vízlágyító rendszer, központi
porszívó, riasztó). Irányár: 46,9 mFt.
*Máriabesnyőn kétgenerációs, 150 nmes, 2 szintes családi ház, 378 nm-es
telken (kiváló közlekedéssel), garázzsal
eladó. Irányár: 25 mFt.
*A Kertvárosban, 400 nm-es telken, nappali +4 szobás, 1998-ban újjáépített családi ház melléképülettel eladó. Iá: 22,5 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.
*A Kertvárosban gyönyörűen parkosított
saroktelken 180 nm-es, nappali+3
szobás, igényes családi ház garázzsal,
szaunával, jakuzzival eladó. A telken egy
1 szobás önálló lakrész is található.
Irányár: 67,9 mFt.
*A Kertvárosban, pár percre a központtól,
10 éve épült, 250 nm-es lakóterületű,
dupla garázsos családi ház (tágas
terekkel, szoláriummal, szaunával, nagy
teraszokkal) eladó. Iá: 60 mFt.
*Máriabesnyőn, szépen parkosított 1030
nm-es telken nappali+ 5 szobás, háromszintes családi ház, dupla garázzsal,
tárolókkal, pincével eladó. Iár:39 mFt.
*A Kertvárosban, csendes utcában, 852
nm-es telken, most épülő, nappali+3
szobás, 136 nm-es, egyszintes családi ház
kulcsrakész állapotban eladó. Iá: 38,5 mFt.
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* ELCSERÉLNÉM, ELADNÁM Budapesttől 25 km-re
TÁPIÓSZECSŐI 2 szoba összkomfortos, kis családi házam
gödöllői családi házra ráfizetéssel. Tel: (29) 447-350

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

* 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

* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba
használattal kiadó. Tel.: (70) 701-9510.

* Eladó Gödöllőn Palotakert 14. 2.em. 4.-ben egy
3 szobás lakás teljesen felújítva. Iár: 11 M Ft. Tel:
(20) 342-9412
* Eladó kétszobás, 1. emeleti, erkélyes szép lakás a János
utcában. Ár megegyezés szerint. Tel: (70) 663-7610
* Kertvárosban három szobás családi ház gáz cirkóval
és vegyes tüzeléses kazánnal, 200 nöl kerttel eladó.
Nagy konyha, előszoba, fürdőszoba. Tel. (30) 268-5949
* Sürgősen eladó! 2 szobás kis családi ház kerttel
panorámás, csendes, nyugodt helyen, Aszódon a
központ közelében. 13,5 M Ft. Tel: (30) 505-8012
* GÖDÖLLŐN A HARASZTBAN eladó egy 3 és fél szobás
teljesen felújított családi ház 130 nöl parkosított kertben. Ár: 35 M Ft. Tel: (20) 533-0796
* ELCSERÉLNÉNK 2 db budapesti önkormányzati lakásunkat, (melyek egy házban, egy emeleten vannak) 45
és 25 nm, Gödöllő vonzáskörzetében kisebb házra, egy
az egyben. Tel: (30) 664-7927
* Eladó Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás lakás:
tégla, konvektoros, 2. emeleti. Tel: (20) 951-7701
* Gödöllőn, a Kazinczy körúton csendes környezetben
(zöldövezet) teljesen felújított 64 nm-es, erkélyes,
egyedi fűtéses lakás eladó. Tel: (30) 700-4342

ALBÉRLET KIADÓ
* János utcai lakáshoz albérlőtársat keresek (lányok
előnyben) Érd: 20-9805-765
* Gödöllő központjában kényelmes komfortos bútorozott, internetes lakrész kiadó 2-3 egyetemistának.
Érdeklődni: 20/5162-962
* 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.: 06-70/318-2127
* 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.
* Gödöllőn kiemelt zöldövezeti területen 100 nmes 4 szobás összkomfortos, zárt kocsibeállóval
rendelkező családi házas ingatlan hosszútávra
kiadó. Tel: (20) 9443-356
* 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
* Kazinczy krt. 11. 2.em. 2 szobás loggiás, berendezett
lakás szept. 1-től kiadó. 60.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució. Tel: (28) 414-136, (30) 9446-816
* 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

* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi
fűtésű, 69 nm-es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.:
(20) 479-4650
* Gödöllő közp. Kazinczy körúton 3. em, 2 szoba
összkomfortos, konvektoros, erkélyes, egyedi vízórás
lakás részben bútorozva kiadó. 2 havi kaució. Tel: (20)
578-6848
* 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 44 nm-es másfélszobás, félig
bútorozott, távfűtéses lakás 2009. szeptember 1.-től hosszú
távra kiadó. Kéthavi kaució szükséges. Tel: (20) 335-0027
* 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 (Attila u. 5.) szobák kiadók tanulóknak. Tel:
(30) 581-3827
* Gödöllő központi részén, szép környezetben felújított, külön bejáratú, összkomfortos házrész berendezetten v. anélkül kiadó. Irodának, cégnek is alkalmas.
Tel: (30) 307-7314
* Gödöllőn, kertes családi, gázfűtéses házban, bútorozott szoba, felszerelt konyhával két fő részére kiadó.
Tel. (20) 5548-607, (20) 433-1050
* Gödöllőn, Palotakerten 44 nm-es 8. emeleti
bútorozatlan lakás kiadó. Tel: (20) 3-961-150
* Gödöllő központjában 2 és fél szobás konvektoros
bútorozott lakás hosszútávra kiadó. Tel: (20) 212-1350
* Másfélszobás lakás Gödöllőn kiadó. Tel: (30)
225-4726
* Másfélszobás (44 nm) felújított lakás kiadó Gödöllőn,
a Palotakert lakótelepen. Tel: (30) 550-7945
* 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 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
* 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
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában 1. emeleti, 2 szobás
55 nm-es lakás kiadó. 50 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
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* 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

Gödöllői Szolgálat
* Külön bejáratú tetőtéri lakás kiadó igényeseknek
hosszútávra, garázzsal. 60e Ft + 2 havi kaució. Tel:
(30) 948-6151 hétvégén
* Kiadó Palotakerten egy 44 nm-es rendben tartott,
szabályozható fűtésű lakás. 50.000 Ft + rezsi. (1 havi
kaució szükséges.) Tel: (70) 284-5656

* Gödöllő központban 25 nm lakrész alacsony rezsivel
kiadó! 35,000 Ft/hó + 2 havi kaució. Tel: (20) 3-238-106

* Gödöllő Palotakerten egyetemista lányoknak szoba
kiadó. 25.000 rezsivel együtt. (A társbérlők felsőbb
éves egyetemista lányok.) Tel: (20) 493-7301

* Gödöllő központjában 1 szoba-konyhás külön
bejáratú lakrész kiadó. Ár 40.000 Ft + rezsi. 1 havi
kaució szükséges. Tel: (30) 678-6571

ÜZLET, IRODA, GARÁZS,
PARKOLÓHELY

* 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
* Kiadó Gödöllő, Kazinczy körúton 2 szobás, egyedi
gázfűtéses, félig bútorozott, alacsony rezsijű lakás
hosszútávra. 50e Ft + rezsi + 1 havi kaució szükséges.
Tel: (30) 212-6390
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában kiadó egy 65 nm-es,
2,5 szobás 2. em. erkélyes, távfűtéses lakás, akár
irodának is. Tel: (30) 410-8343, (28) 423-143
* Gödöllőn hosszútávra kiadó egy családi ház emeleti
része: 2 szoba, nappali, amerikai konyha, fürdőszoba,
külön bejárattal, külön mérőórákkal felszerelve (cirkó
fűtés). Teljesen berendezve. 70.000 Ft + rezsi. Tel: (20)
342-9412
* Gödöllő központjában 2 szobás, egyedi fűtésű lakás
kiadó. Tel: 20/939-0797, 20/556-2653
* Gödöllő központjában a Remsey körúton 3 szobás,
irodának is alkalmas, földszinti lakás kiadó. 65e Ft/hó
+ rezsi + 1 havi kaució. Tel: (20) 362-3009
* Szent János utcában 2 szobás bútorozott, gázkonvektoros, erkélyes lakás kiadó. Tel: (30) 370-9803
* Gödöllő központjában 44nm, másfél szobás korszerűsített távfűtéses, összkomfortos lakás bútorozottan
2-3 hallgatónak kiadó (Kábeltévés, Internet bevezethető). Bérleti díj megegyezés szerint + rezsi + 2havi
kaució. Tel: (28) 527-945 (ü.r.), (30) 263-4201,
1papi@citromail.hu
* Szt. János utcában parkra néző 2 szobás konvektoros, felújított, parkettás, egyedi mérőórás lakás frissen festve, mázolva, új konyhabútorral kiadó. Tel: (30)
448-4538
* Gödöllőn kiadó 70 nm-es, 2 szobás bútorozott lakás
csak nemdohányzó, 2 fő részére. 70.000 Ft + rezsi/hó
+ kaució. Tel: (70) 635-6016

* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
* 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
* Gödöllőn 3 szobás kertes ház kiadó diákoknak vagy
cégeknek. Tel: (20) 432-1572
* Gödöllő központjában 20 éve működő BARKÁCSBOLT (nyugdíjazás miatt) ELADÓ V. BÉRBEADÓ. Kisebb
üzlethelyiséget beszámítok. (30) 9243-836
* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő központjában.
Nagyon jó helyen lévő, régóta működő, jól ismert 30
nm-es üzlet. Tel: (30) 9428-275
* Belvárosban, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 7. sz. alatt ingatlan kiadó saját parkolóval. Tel: (70) 409-1540
* Gödöllőn 20-45 nm-es jól megközelíthető, kiadó
üzlethelyiséget keresek hosszútávra. Ajánlatot a (30)
260-2389 telefonszámra kérek.
* Kiadó üzlethelyiség 1500 Ft /nm. Gödöllő, Szabadság
tér 20. sz. alatti tetőtér. Tel. (30) 240-4075
* Gödöllőn, Munkaügyi Központ mellett, Szilhát
utcában 90 nm-es iroda helyiség, ill. Tűztorony mellett
a Kossuth L. utcában 35 nm-es belső udvari üzlethelyiség kiadó. Tel: (20) 9325-415
* Gödöllő városközpontjában forgalmas helyen 56 nm-es
emeleti exkluzív üzlethelyiség, utcafronti feljárattal, könyvelői,
ingatlan v. egyéb tevékenységre riasztóval, biztonsági ráccsal,
hosszútávra kiadó. Tel: (28) 414-149, (30) 543-7898
* Kertes háznál garázs kiadó. Tel: (28) 418-204

* Gödöllő központjában a HÉV-től 5 percre lévő 4.
emeleti 1,5 szobás 55 nm-es távfűtéses panellakás
kiadó. 45ezer /hó + 2 havi kaució. Tel: (70) 533-5859

* GARÁZS ELADÓ Gödöllőn a PATAKTÉRI GARÁZSSORON. Tel: (20) 571-4044

* TÁRSBÉRLŐT KERESEK lány személyében. Alacsony
bérleti díj és rezsi. Tel: (30) 501-9207

* ELADÓ a REMSEY körúti MÉLYGARÁZSBAN egy 20
nm-es – 2 autó számára alkalmas – PARKOLÓHELY.
Számlaképesen. Tel: (70) 450-4322

* Kastélyra néző, 4. em. vízórás, másfél szobás bútorozott lakás liftes házban kiadó. 50 ezer Ft/hó + rezsi +
2 havi kaució. Tel. (70) 316-5381
* Gödöllő központjában elegáns 1. em. padlástéri külön
bejáratú, egyedi fűtésű, új építésű 90 nm-es légkondicionált, részben bútorozott lakás 90.000 Ft +rezsért
kiadó. Tel: (30) 231-6448, (30) 9617-621
* Egyetemtől, állomástól 2 percre, külön bejáratú, konvektoros, tetőtéri, klímás lakás autóbejárattal kiadó, 12 csendes, nem dohányzó, kultúrált személynek. (20)
484-7712
* Gödöllőn, egyetemhez, vasúthoz, belvároshoz közel,
70 nm-es két szoba összkomfortos (konvektoros),
bútorozott lakás kiadó. Gépkocsi beállási lehetőség az
udvarban. 60e Ft/hó + rezsi. 2 havi kaució szükséges.
(30) 487-5519

Apróhirdetés felvétele cs@k személyesen! Gödöllő, Kossuth

L. u. 1.
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ÁLLÁS

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Lakodalom
Nagy döntések, elhatározások kimondása sok tanú
jelenlétét kívánja meg, ők teszik visszavonhatatlanná a
kimondott szót. Két ember sorsának végleges
összekötése komoly elhatározás, jövőt meghatározó, a
család sorsa azon fordul meg, lesz-e utód, trónörökös. A
két emberből egység lesz, jelzi ezt a név összeolvadása,
a gyűrű, a közösen deklarált igen kimondása. Ősi magyar szokás ilyen nagy alkalom esetén a közös evés-ivás,
ettől kezdve ételüket, életüket is megosztják a fiatalok.
A lakodalmi ételsornak sok évszázados rendje van, ami
alig változik, az új alapanyagok, praktikusságok lassan
épülnek ebbe bele. Az ételeket ilyenkor nem szabad
kicentizni. Bőven kell lenni mindenből, ez jelzés a
jövőre; s hogy a sok finomság kárba ne vesszen, a
násznép távozáskor kap egy jó adag kóstolót.

* 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.
* Gödöllői internetkávézóba munkatársat keresünk
esti/hétvégi másodállásba. Feltétel: középfokú számítástechnikai ismeretek. elsősorban főiskolások, egyetemisták jelentkezését várjuk. érdeklődni: 20/3759562.
* Gödöllői étterem gyakorlattal rendelkező szakácsot
keres. Önéletrajz és erkölcsi bizonyítvány szükséges.
Jelentkezni lehet 06-70/316-26-31
* Gödöllői étterem gondnok - anyagbeszerző állást hirdet. "B" kategóriás jogosítvány, műszaki gyakorlat, önéletrajz szükséges. Jelentkezni lehet 06-70/316-26-31
* Gödöllői étterem gyakorlattal rendelkező, leinformálható felszolgálót keres. Önéletrajz szükséges. Jelentkezni lehet 06-70/316-26-31
* A GROUPAMA GARANCIA ZRT. 2 fő ügyfélkapcsolati
referens munkatársat keres gödöllői kirendeltségére.
Alkalmazotti jogviszony, ingyenes képzés, költségtérítés.
Elvárás: középfokú végzettség. Tel: (20) 6616-715

A lakodalmat sós sütemények, hideg ételek (pl. disznótoros) vezetik be, majd az első fogás egy gazdag
húsleves. A levesbe való tyúkokat régen a násznép adta
össze. Közösen készítették el a levesbetétet, a csigatésztát is. Együtt tálalták a levesben főtt zöldségeket,
a tyúk aprólékával együtt. (zúza, máj, tojás, fej, nyak,
ernyő, lábak, néhány szárny) A nemesebb részeit félretették az éjféli lakomához.
A főétel száz-százötven éve még húsos kása volt, kölesből, riszből, árpából, s a végén édeskása. A főzés nehéz
munkáját végző szakácsnék számára pénzt gyűjtöttek,
ez volt a kásapénz. Sok embert kellett jóllakatni, ebből
volt reális lehetőség mindenki számára. (Innen, az
„átrágni magát a kásahegyen” kifejezés. Népmesei
motívumként is sok helyütt jelenik meg a kása.) A
húsoskásákat
az
szorította
ki,
hogy
a
pörkölt/paprikáshús lakodalmi étel rangjára emelkedett.
A lakodalmi tejbekása helyzete pedig 1910 körül
rendült meg visszafordíthatatlanul, majd rövidesen mindenütt eltűnt. Átadta a helyét a süteményeknek, tortáknak, amit jórészt szintén a násznép hozott – kivéve a
menyasszonyi tortát.
Manapság főételnek többféle sült, rántott húsok, fasírt,
zöldségek a népszerűek, a megúnhatatlan pörkölt mellett.
A lakodalom különlegessége az éjféli menü, ilyenkor
leveshúsok, töltöttkáposzta, húsos palacsinta, sült tészták
mellett pihenhetnek a táncban megfáradt vendégek.
A lagzi kiszolgálása külön logisztikát igényel a
teremdíszítéstől a személyzetig. Most nem néhány, de
száz embert kell egyszerre kiszolgálni úgy, hogy minden étel egyforma meleg és finom legyen. Konyhánkon
van olyan modern készülék, ami egyszerre készít el
ennyi adag frissensültet vagy akár deszertet. Ilyenkor
megsokszorozzuk a szakácsok, felszolgálók számát,
hogy minden gördülékeny legyen. Hatalmas
kerthelységünk nagy kincs a táncban felhevült vagy
csupán ételtől elnehezült vendégeknek. Ritkán van vége
hajnal előtt…

* 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

A Szent István Egyetem rektora
(Gödöllő, Páter K. u. 1.) álláspályázatot hirdet

ügyvivőszakértő,
Informatikai Hivatal vezető
munkakör betöltésére.
A pályázati kiírás részletei 2009. szeptember 9-ig
a www.kszk.gov.hu és a www.szie.hu /allaspalyazatok
internetes oldalakon, valamint az Egyetem
Hirdetőtábláján megtalálhatók.

* Waldorf óvónő gyermekek felügyeletét vállalja
Szadán, kertes házban Tel: (20) 9686-618
* 42 éves hölgy délutáni házi ápolást, otthoni ápolást,
főzést, takarítást, gyermekfelügyeletet vállal Gödöllő
környékéről. Tel: (20) 595-4021 (du.)
* Alkalmi, időszaki takarítást vállalok Gödöllő
környékéről. Tel: (20) 950-3940
* Az „Év Ingatlanosa” Duna House gödöllői és veresegyházi irodájába keres környéken élő, lendületes
munkatársakat. Fényképes önéletrajzokat az
olah.nikolett@dh.hu e-mail címre várjuk.
* Gödöllőn a Missy Szépségszalonba gyakorlott pedikűr,
manikűr, műkörmöst keresek. Tel: (30) 247-6718

SZOLGÁLTATÁS

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka
rendszeresen és alkalmanként is. Tel: (30) 528-7777
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: (20) 2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WCtartályok javítása-cseréje, csőtörés javítása, vízfűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel:
(30) 9229-553.
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok
rövid határidőn belül. Tel: (70) 944-2377

* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés,
minden, ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás
és dekorációs munkák. Tel: (30) 386-4456

* Fűnyírást, bozótirtást, gépi kaszálást, traktoros
fűnyírást vállalok rövid határidővel. Tel.: 70/591-2776

* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és
hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel: (30) 300-6200.
www.hutogepszereles.hu

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

* 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

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

* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel:
(30) 302-4622. www.csoszereles.hu

* „Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipp-hopp majd én megoldom. ELVETEMEDETT
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE,
ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI
MUNKÁK. (20) 2038-718

* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli
kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel: (70)
241-8999.

* Látványkonyhás gyorsétterembe szakácsot
felveszünk. Tel: (20) 932-4794

* PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk
családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni
foglalkozásra. Tel: (70) 414-1629

* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel: (20) 9133-165

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

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

* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Iroda: Szada, Zalagyöngye u.15.
Tel: (28) 407-122.

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

* 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

* D kategóriás jogosítvánnyal rendelkező autóbuszsofőrt keresünk gödöllői járatunkra. Gödöllői lakos
előnyben. Tel: (24) 260-440 (7-16 óráig)

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

* KŐMŰVES, burkoló munkák vállalása, kerítések
készítése. Térkövezés, HŐSZIGETELÉS. ÁCS MUNKÁK!
Régi tetők javítása! Referenciával. Tel: (30) 369-2381

* Üzemanyagtöltő állomásra – Gödöllő és környékéről
– nem dohányzó munkatársak jelentkezését várjuk a
(28) 513-115 telefonszámon.

* Klímafelszerelés bruttó 99.990 Ft. Klímával. Tel:
(20) 9370-199

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

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift
bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 06 20 4234828, www.interiortrans.hu

* HITEL – AUTÓFEDEZETTEL! Saját tulajdonú, 12
évesnél nem idősebb autójára kedvező kamattal, az
autó értékének 80%-t kérheti. Molnár Ilona, területi
képviselő: 70/456-7778

* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás.
Tel: (30) 9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.

* Ajtó-ablak illesztés, csere, javítás, zárak cseréje,
szigetelés. Családi házak hőszigetelése. Lakás felújítás.
Tel. (70) 213-2073

* Gödöllői szépségszalonba KOZMETIKUST KERESEK 3
fodrász mellé. Tel: (30) 9893-652
* Gödöllői AGIP Töltőállomás munkatársakat keres
eladó és kútkezelő munkakörben. Feltétel: érettségi.
Jelentkezés a helyszínen (Dózsa Gy. út 61.) önéletrajzzal, erkölcsi bizonyítvánnyal..
* Szeretettel felügyelné, gondozná, ápolná családtagját, idős hozzátartozóját, gyerekét, szállítását vállalná (kocsim van) friss nyugdíjas eü. dolgozó. Tel: (20)
354-9688

* Idős néni vagy bácsi napközbeni felügyeletét vállalom
szeptember 15-től. A többi személyes megbeszélés tárgyát képezi. Tel: (20) 595-5058 Hívható 19-22 óráig.

* Jelzálog alapú (ingatlanfedezetes) HITELEK:
lakáshitel, szabad felhasználású jelzáloghitel,
magánhitel, hitelkiváltás ügyintézése, közvetítése.
Tel: (70) 36-39-837
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* 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
* KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS, SÓDER 0/4 – 0/8 –
0/16 – 0/24 TERMŐFÖLD ÉS GÉPI FÖLDMUNKA
RENDELÉSE: (20) 9537-537
* MASSZÁZS Gödöllőn és környékén. Frissítő relaxáló,
gyógyköves, mézes, valamint FOGYASZTÓ és
NARANCSBŐR elleni kezelés. Sándor Anikó masszőr.
Tel: (30) 728-3055
* Bérsüti sütés! Szeretné meglepni szeretteit,
vendégeket vár, vagy lagziba készül, de nincsen ideje
sütni? Süteménye elkészítését elvállalom!
Érd.:30/851-8763.

OKTATÁS

Gödöllői Szolgálat
* 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
* Eladó Opel Corsa 1500 cm3 diesel személygépkocsi.
1992 kiadás, érvényes műszakival. Bal eleje sérült, de
motorikusan működő. Tel: (28) 421-148
* ÉPÜLETÁLLVÁNY ELADÓ (bilincses rögzítésű). Nagy
családi ház homlokzati munkáira alkalmas. Tel: (20)
388-7112
* Eladó 7 tégelyes fagylalt gép + mobil pohár mosóval.
Iár: 100.000 Ft. Tel: (20) 342-9412
* HASZNÁLT CSERÉP 2×1500 db ELADÓ. Tel: (20)
377-4009
* Eladó egy kétajtós szekrény, 2 db polc, polcos íróasztal 5.000 Ft/db áron. Tel: (70) 378-5839
* Eladó halványlila rácsos kiságy és oroszlán királyos
üveg csillár. Tel: (70) 701-4619

* ANGOL TANÍTÁS! Korrepetálás, nyelvvizsga
felkészítés egyéni és csoportos formában is minden
korosztálynak. Tel.: 70/411-5841
* TOP-TAN: Angol és német nyelvtanfolyamok indulnak
szeptembertől kezdőtől felsőfokú nyelvvizsga szintig,
vizsga- és beszéd-centrikus . 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: Korrepetálás, pótérettségire, magántanulók vizsgára való felkészítése matematika, fizika,
kémia 30-908-4130.” és angol (30-372-20-26) és
német tantárgyakból. MAGÁNTANULÓSZOBA 5-10.
osztályosoknak. További információk: 28-423-744
* SPANYOL, ANGOL ANYANYELVI OKTATÁS. Spanyol
anyanyelvű tanárként vállalok nyelvoktatást könnyen
megközelíthető helyen, saját lakásban, kezdőtől az
anyanyelvi szintig! (30) 495-5585
* ANGOLTANÁR kiscsoportos vagy egyéni tanítást,
korrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést vállal. Tel:
(28) 414-319
* 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
* Oktatást vállalunk: kezdő angol, kezdő német,
magyar, történelem, földrajz, közgazdaságtan, marketing korrepetálást, érettségire felkészítést. Tel:
(30) 201-7329
* ANGOL nyelvoktatás egyéni és csoportos formában
különböző vizsgákra, érettségire felkészítés.
www.bacsoenglish.hu Takárné Bacsó Márta (28) 430229, (30) 497-3066
* Ha gyermeke beszéd, figyelem, magatartási, tanulási
nehézségekkel
küzd,
hívjon
engem!
Fejlesztőpedagógusként egyéni fejlesztést vállalok 3-9
éves korig. Hívjon bizalommal! Tel: (70) 634-1306

* Eladó régi 2 és 3 ajtós szekrény, gáztűzhely palackkal, konyhai sarok étkező garnitúra, 3 db bordó
165×225 szőnyeg, centrifuga, Energomat mosógép.
Tel: (30) 486-1445
* Eladó áron alul 1 db 50-es és 2 db 30-as nagyon
szép állapotban lévő Lampart Gala Elegance konvektor
tartozékaival együtt. Tel. (20) 464-7681
* Eladó 1 db szalagfűrész, ár: 40e Ft, 1 db kompresszor 20 e Ft. Tel: (20) 497-1700
* Gödöllőn 3+2+1-s szép garnitúra 2 személyre,
kihúzható fekvőhellyel reális áron eladó. Tel: (28) 414149, (30) 949-6319

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Családi okok miatt sürgősen eladó garázsban tartott Suzuki Swift 2008, 1260 km, 1485kg, klímaközponti zár, CD-rádió. Hitelátvállalással 22.000
Ft/hó. Tel: (20) 545-7747
* Sürgősen eladó garázsban tartott (2004/7hó)
Diesel üzemű, 1400 cm3, 5 ajtós TOYOTA YARIS.
Klímás, első tulajdonostól. 1.55 M Ft. Tel: (20) 3647499, (20) 457-1340 Uitt. TAKARÍTÓGÉP asztmásoknak, allergiásoknak eladó.

TÁRSKERESŐ
* 55/180/73 nemdohányzó, elvált férfi vagyok.
Keresem társam 35-40 éves, nemdohányzó, gödöllői
(környéki) karcsú, magas, értelmiségi hölgy személyében. (20) 961-7972
* 56 éves értelmiségi férfi hasonló korú hölggyel
ismerkedne házasság céljából. Tel: (20) 2620-376 este

EGYÉB
* 30-as megbízható házaspár eltartási szerződést
kötne idős vagy mozgássérült személlyel, ottlakással.
Tel: (70) 342-9729, (70) 360-1933
* Jólelkű, becsületes fiatal nő eltartási szerződést
kötne idős hölggyel. Tel: (20) 339-8551

ADÁS~VÉTEL
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket vásárolok. Tel: (28) 412-230

* Magas a rezsije? Van megoldás! Lakásáért cserébe,
kertes házrészben élete végéig lakhatási jogot biztosítok Szadán. Rezsi fizetése nélkül. Tel: (20) 9686-618

* 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.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. AUGUSZTUS 26.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:
Tesánszki Sándorné, Palotakert 10.
Richter Anikó, Fácán sor 61.

A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Flórika Béláné, Kazinczy krt. 19.
Seregélyes Ágnes, Fenyves köz 23.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:
Virágh Anita, 2144 Kerepes, Szabadság út 137/a.
György Júlia, Alkotmány u. 18/a.

Recept
Gazpacho
HOZZÁVALÓK: 1 nagy paradicsom, 1 uborka, 4 zöldhúsú paprika, 1 fej hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 4 evőkanál olívaolaj,
1 ek ecet, 1 ek vágott petrezselyem, 1 ek vágott zellerlevél
ELKÉSZÍTÉS: A paradicsomokat forró vízbe mártjuk, héját lehúzzuk, kimagozzuk, húsát kis kockákra vágjuk. Az uborkát meghámozzuk, a paprikát kimagozzuk, és mindkettőt a paradicsomhoz hasonló kockákra vágjuk. A hagymát és a fokhagymát meghámozzuk, felkarikázzuk. A kockákra vágott zöldségekből félreteszünk 4 evőkanálnyit, a többi zöldséget mixerben péppé zúzzuk. A pépet leveses tálba öntjük,
összekeverjük az olajjal, az ecettel, a petrezselyemmel, a zellerrel; sóval, borssal ízesítjük, és annyi
vizet öntünk hozzá, hogy sűrű levest kapjunk. A levest legalább 2 órára hűtőbe tesszük. Tálalás előtt
belekeverjük a félretett zöldségkockákat, és tányérokba szedve kínáljuk.

ÚJRA
SZÓL
A MI RÁDIÓNK

