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Egymilliárdos beruházás, korszerű körülmények

Kossuth Lajos utca

Lezárták
Fotó: Tatár Attila

Felavatták az új Damjanich iskolát
Már a megújult és felújított iskolaépületben kezdhették meg a 2009/10-es tanévet a Damjanich János Általános Iskola diákjai és pedagógusai. Az ünnepélyes átadásra augusztus 26-án került sor. A rendezvényen a diákok ünnepi műsora mellett Szűcs
Józsefné igazgató köszönte meg a polgármesternek és a képviselő-testületnek, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági körülmények között is lehetőséget
biztosítottak arra, hogy egy rendkívül korszerű, minden igényt kielégítő oktatási intézménnyel gazdagodjon a máriabesnyői városrész, majd Gémesi
György polgármester mondott ünnepi beszédet.
A Damjanich János Általános Iskola
régi épületéből még 2008 júniusában
megtörtént a kiköltözés, hogy megkezdődhessen a felújítás, aminek eredményeként most egy XXI. századi oktatási intézményben kezdődhetett meg
az oktatás. A régi épület egy részét, a
tornatermet, a hozzá tartozó szertárat
és két öltözőt, az orvosi szobát, a
könyvtárat, a számítástechnikai és kézműves termet, valamint a régi faépületet, a benne lévő szertárral és két tanteremmel együtt elbontották, s helyükre
egy új szárny került. Az épület megmaradt részét is teljes egészében átalakították, s az egymilliárd 46 millió forintos beruházás eredményeként szeptember elsejével 5000 négyzetméteren
23 tanteremmel, nyelvi és természet-

tudományi laborokkal, tornacsarnokkal, és egy a városrész közösségi tereként is használható
színházteremmel
nyitotta meg kapuit
az iskola. A korábbinál 150 fővel több
gyermek befogadására alkalmas intézménybe így 600 diák tanulhat, s ezzel
megszűnik az iskola tagoltsága, hiszen
végre egy épületben dolgozhat együtt
valamennyi ide járó gyermek.
Az augusztus 26-ai ünnepélyes átadáson Szűcs Józsefné igazgató elmondta, 18 éve küzdött az önkormányzattal közösen azért, hogy egy ilyen in-

tézmény valósulhasson meg. Mint
mondta, a jelenlegi gazdasági helyzetben ennek a beruházásnak a megvalósulása egy csoda, mint ahogy az elmúlt
egy évben a csodák sorozatát tapasztalta meg. Bárhová fordultak, mindenhol
segítséget kaptak. A különböző intézményektől kezdve, a munkában köz-

Hétfőn reggel lezárták a Kossuth Lajos utca Dózsa György
úttól a Petőfi térig terjedő
szakaszát.
Megkezdődött
ugyanis az érintett útszakasz
felújítása. Az utca Dózsa
György út felőli és Petőfi tér
felőli részén táblák figyelmeztetik a gépkocsival közlekedőket a behajtási tilalomra.

vetlenül résztvevőkig mindenki pozitívan, segítőkészen állt a felmerült problémák megoldásához. A tervezők és a
kivitelezők is rendkívül nyitottak voltak, ennek köszönhetően esztétikával
párosuló minőséget hoztak létre –
mondta az igazgató asszony.

A várhatóan november végéig tartó
munkálatok ideje alatt itt szünetel a
gépkocsiforgalom, a járművek a
Szilhát utca felé kerülhetnek. Ez
idő alatt a Volánbusz-járatok is
megváltozott útvonalon közlekednek, és bölcsőde is csak gyalogosan
közelíthető meg.
A munkák idején is biztosított a
behajtás az utcában lakóknak és
áruszállítás céljából az ott lévő üzleteknek. Az átmenő forgalomra
vonatkozóan a Dózsa György út felőli csatlakozásnál kanyarodni tilos
táblát helyeztek ki.
Fontos azonban, hogy a közterületen az itt lakók számára is tilos a
parkolás. A gépkocsikat az ingatlanon belül kell tárolni, vagy a Petőfi
Sándor utca végében kialakított
parkolókat vehetik igénybe.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 2.oldalon)
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Kossuth Lajos utca

Befejezéshez közelednek a felújítások

Lezárták

Új utak, járdák és parkolók

(folytatás az 1. oldalról)
A hétfőn megkezdett munkák egyaránt érintik a gyalogos és a gépjárműforgalmat.
A gyalogosforgalom a teljes felújítás alatt biztosított lesz, a járdát
egyszerre csak az egyik oldalon zárják le.
A gépkocsival közlekedőknek a
szokottnál is jobban kell figyelni a
következő hetekben, a lezárás ideje
alatt a Szilhát utca felé kerülhetnek.
A felújítás alatt lévő utcarész négy
vonal, a 4., a 4E., az 5., és az 5E jelzésű vonal járatait érinti, ezek terelőúton közlekednek. Erről a buszokon
és a megállókban a Volánbusz Zrt.
szórólapokon is tájékoztatja az utasokat.
A felújítás két fázisban zajlik. Az
első szakaszban a Kossuth Lajos utcában új pályaszerkezetet építenek,
megújul a járda és 17 db., az úttal párhuzamos parkoló is kialakításra kerül.
A közműveket átépítik, a közműszerelvényeket szintbe helyezik, a hiányzó bekötéseket kiépítik, zárt csapadékcsatornát alakítanak ki. A közvilágítási hálózat is megújul, új oszlopok és lámpatestek kerülnek kihelyezésre földkábeles megoldással.
A második szakaszban kerül sor a
Dózsa György úti csomópont átépí-

tésére, várhatóan szeptember második felében. Ezt a
tervek szerint folyamatos forgalom
mellett, váltakozó sávlezárással
végzik majd.
Ennek során
burkolatfelújítást
végeznek, és
jelzőlámpás forgalomirányítást alakítanak ki az ehhez szükséges íves járdakorrekciókkal.

Továbbra is bajban a lakáshitelesek

Átverések és árverések
Életbe lépett az a törvény, ami
szerint az önkormányzatok élhetnek elővásárlási jogukkal,
és megvehetik azoktól az adósoktól a lakást, akik nem tudják a hitelüket törleszteni. A
kapaszkodót ígérő megoldás
azonban a legtöbb hitelesnek
csak délibáb, az egyébként is
nehéz pénzügyi helyzetben lévő önkormányzatok ugyanis
csak lehetőséget kaptak a felvásárlásra, forrást nem. A kormány mindössze hitelfelvételi
lehetőséget
biztosított
részükre.
A jogszabály körül sok vita van. Sokan például egyértelműnek veszik,
hogy az önkormányzat megvásárolja
a lakást, holott erről szó sincs, a törvény erre csak lehetőséget ad. A vásárlás sem egyszerű adás-vétel, az
elővételi jog alapján az arra jogosult
nem vesz részt közvetlenül az értékesítési folyamatban, annak végén, az
árverésen kialakult vételáron vásárolhat ingatlant, amennyiben elővételi
jogával él. E jog gyakorlása a kényszer értékesítés esetén a bírósági végrehajtó felhívása alapján lehetséges.
A kormány által e célra létrehozott
60 milliárdos hitelkeretet egyelőre
még egyetlen önkormányzat sem vet-

te igénybe. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke a sajtóban erről úgy nyilatkozott: együtt érez azokkal, akik
elveszítik a lakásukat, de az egyébként is adósságban úszó önkormányzatok már nem mernek újabb hitelt
felvenni. A kormány döntése inkorrekt, hiszen lényegében a polgármesterekre hárítja annak a felelősségét, hogy az emberek az utcára
kerülnek-e.
A jelek szerint azonban nemcsak ez
a segítség nem ér semmit, az áthidaló
kölcsönt is csak kevesen tudják
igénybe venni. Pedig ennek lényege
az lett volna, hogy minden olyan forint- vagy devizaalapú hitel után lehet
állami segítséget kérni, melynek lakástulajdon a fedezete (azaz a lakásra
jelzálogot jegyeztek be), függetlenül
attól, hogy vásárlásra, építésre, felújításra, vagy szabad felhasználásúként vettek fel.
A támogatást a munkanélküliek
mellett azok is kérhetik, akiknek van
munkájuk ugyan, de átmenetileg fizetési nehézségeik vannak. A bank a
kamaton kívül más terhet az áthidaló
kölcsön után nem számíthat fel, így
nincsen kezelési költség, hitelbírálatiés hitelfolyósítási díj, sem elő- és
végtörlesztési díj. Bár mindez nagyon
szépen hangzik, a bankok számára

Egyre nagyobb feladat a parlagfű irtás

A munkákról és az esetleges változásokról lapunk folyamatosan tájékoztatást nyújt az olvasóknak.
azonban nem kötelező ennek a bevezetése. A bankok jelentős részénél ez
nem hozzáférhető. Erről számoltak be
azok az észrevételek is, amik szerkesztőségünkbe érkeztek az elmúlt
napokban. A kormány legújabb, a lakáshitelesek megsegítésére vonatkozó javaslatát a tervek szerint szeptemberben terjeszti a parlament elé.
Mint azt dr. Kálmán Magdolnától, a polgármesteri hivatal Vagyongazdálkodási irodájának vezetőjétől megtudtuk, városunkban is megjelentek már azok a lakáshitelesek,
akik abban reménykedtek, hogy az
önkormányzati lakásvásárlás megoldást jelent számukra. Sajnos, azonban
erre Gödöllőn sincs forrás. Szomorúan jegyezte meg, az eddigi tapasztalatok szerint a hivatalhoz fordulók nem
kibújni akarnak a fizetés alól, hanem
megpróbálják rendezni pénzügyi
helyzetüket, ehhez azonban a bankok
nem partnerek.
A Pénzügyminisztériumtól és a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől származó adatok szerint a
válság tavaly októberi kitörése óta
3000 kilakoltatás történt a hitel nem
fizetése miatt, ami nem sokkal több,
mint amennyi kedvező gazdasági
helyzetben is előfordul, jelenleg pedig 32 ezer olyan hiteles van, aki már
3 hónapja nem törlesztett, így a bank
megindíthatja az árverezési eljárást.
(A témával kapcsolatos olvasói levelet az. 5. oldalon olvashatják. )
lergén hatásáról. Elmondta, jelenleg hazánk lakosságának 60 százaléka
szenved a parlagfű allergiától, de a probléma
olyan mértékű, hogy már egy
páneurópai pollen-jelzőrendszer kialakításán dolgoznak a szakemberek.
A növény irtásának önkormányzati
tapasztalatairól Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere, a Faluszövetség
elnöke tartott előadást. Mint mondta,
a különböző kezdeményezések, akciók mellett fontos, hogy hivatalos
részről ne a minél nagyobb bírságo-

Önkormányzati tapasztalatok
A parlagfűmentesítés önkormányzatokat érintő kérdésekről rendezett konferenciát augusztus 25-én a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége Gödöllőn. A tanácskozás résztvevői áttekintették a
témával kapcsolatos jogi és egészségügyi kérdéseket, valamint
megvitatták tapasztalataikat a különböző mentesítési kezdeményezések eredményességéről.
Dr. Kis Norbert, az FVM jogi főosztályvezetője a parlagfűmentesítésre
vonatkozó jogi szabályozást ismer-

tette, majd dr. Szabadfalvi András, a
Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatója beszélt a növény al-

A végéhez közelednek az útfelújítási
munkák a Jászóvár és a Szabó Pál utcában, ahol a héten aszfaltoznak,
majd megkezdik a Bem József utca
végleges burkolatának kialakítását is.
A tervek szerint a jövő héten a Kele-

Ezzel párhuzamosan folytatják Máriabesnyőn a szerviz út melletti járda kialakítását.
Fontos változás a gépkocsival közlekedők számára, hogy szeptember
elsejétől a városi parkolási díjnak

men, a Knézich, a Holló és a Zengő
utca főpályája kap burkolatot, majd
ezt követően kezdődhet meg a kapubejárók kialakítása, valamint a padkázás.
Jól halad a járdaprogram is. A héten befejezik a Fürdő utcai építést és
megkezdik az Őz utcai munkákat.

megfelelő összeget kell fizetni a kastélykápolna előtti területen is (képünkön), ha valaki itt hagyja a gépjárművét. A terület rendezését a VÜSZI a
múlt héten elvégezte, a parkolóórát a
kijelölt terület kastély felöli sarkánál
helyezték el. A várakozás a misék ideje alatt továbbra is ingyenes.

Óriásfúró bénította meg a közlekedést

M3: Egésznapos útzár volt
Újabb baleset történt szombaton az M3-as és M31-es csomópont
építéséhez kapcsolódóan Gödöllőn. Szombaton reggel a gödöllői Dózsa György úti, M3-as felett átvezető híd (276. sz. híd) szélesítését végezték a Hídépítő Zrt. munkatársai, amikor a munkálatok során a cölöpfúró torony csigájának kiemelése közben a torony alatt a talaj megrogyott, a szerkezet megbillent és az autópályára dőlt.

A baleset miatt szombaton este 9 óráig útzár volt az M3-as autópályán Bag
és Gödöllő között a Budapestre
vezető oldalon, mivel a munkagép az
egész pályatestet elfoglalta. A mentés
azonnal megkezdődött, de kiemeléshez két speciális darura volt szükség,
amik méretüknél fogva lassan haladtak.
A nap bizonyos szakaszaiban közel
tíz kilométer hosszú dugók keletkeztek. A rendőrség a 3-as számú főútra
Bagnál terelte le az autókat, melyek

Gödöllőnél hajthattak vissza az M3as autópályára.
Az eset bekövetkeztekor az autópályán szűkített sávokban ugyan, de két
sávon haladt a forgalom, így a szerencsének köszönhető csupán, hogy
személyi sérülés nem történt az eset
kapcsán. A rendőrség vizsgálja, hogy
kinek a felelőssége a baleset. A beruházó, az Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő is vizsgálatot kért a kivitelezőtől, a Hídépítő Zrt.-től.

lás, hanem a mentesítés legyen a cél.
Basky András, Lajosmizse polgármestere a civil szervezetekkel való
együttműködésben lévő lehetőségekre hívta fel a figyelmet. Saját településének pozitív tapasztalatai kapcsán arról számolt be, hogy évről-évre egyre több embert sikerül mozgósítani a különböző akciók során.

keretében tekinthették meg a gödöllői
városháza előtt. A cég a konferencia
időpontjától 15-20 százalékos vásárlási engedményes akciót hirdetett az
önkormányzatok részére.
A parlagfűmentesítés városunkban
is sok munkát ad az ezzel foglalkozóknak. A közterületek mentesítéséről a VÜSZI munkatársai gondoskodnak, részben az előírt program
szerint, részben a kapott jelzések
alapján.
(A parlagfűmentesítésre vonatkozó
lakossági tájékoztató a 10. oldalon
olvasható)

A rendezvényen résztvevők megismerhették azokat az eszközöket is,
amik segítségével eredményesen vehetik fel a harcot a parlagfű ellen. A
STIHL gépeivel helyszíni bemutató
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Egymilliárdos beruházás, korszerű körülmények

Felavatták az új Damjanich iskolát
(folytatás az 1. oldalról)

Szűcs Józsefné beszéde zárásaként
megköszönte a képviselő-testületnek,
hogy átérezve a fejlesztés szükségességét, és megteremtette a feltételeit annak, hogy az idejáró gyerekek ne szükségtantermekben, hanem a legkorszerűbb körülmények között tanulhassanak.
Ezután Gémesi György polgármester mondott köszöntőt, aki kijelentette,
rendkívül fontosak az ilyen fejlesztések, hiszen minden, ami a gyerekek
számára készül,a jövőbe vetett hitet
erősíti, s ez különösen fontos ma, amikor egyre csökken hazánkban a születések száma. Erre gondolt a képviselőtestület is, amikor erről a beruházásról
döntött. Az épületet a minőség, a célszerűség és a működési költségek
szem előtt tartásával alakították ki, s
ehhez nagy segítséget kapott az önkormányzat a kivitelezésben résztvevőktől, akik végig partnetek voltak azoknak a kívánságoknak a teljesítésében
is, amik menetközben merültek fel.
A polgármester külön szólt a rendezvény fő helyszínéről, az épületben
helyet kapott színházteremről, ami jelentős szerepet tölt be az intézményben folyó drámapedagógiai oktatás-

ban, de aminek jelentős szerepet
szánnak a városrész kulturális életében is.
– Nem luxus ez a színházterem.
Nem szabad megfeledkezni arról,
hogy ez egy új városrész, ahol harminc évvel ezelőtt még semmi nem
volt. Az elmúlt évtizedekben azonban
folyamatos volt a fejlődés, így ide is
komfortosabb körülmények kellenek.
Amikor erről döntöttünk, nem csak
oktatásban, hanem közösségteremtésben is gondolkodtunk. Ez a városrész
Ilyen volt...

speciális igényeit figyelembe véve
épült, ugyanúgy mint a tornacsarnok
– mondta.
Ez utóbbi amellett, hogy egyszerre
két osztálynyi gyermek számára használható, kosár- és röplabdamérkőzések lebonyolítására is alkalmas, mivel
megfelelnek az ide vonatkozó szabványoknak. Egyúttal mindkettő segíti a
város antiszegregációs programját.
A beszédeket követően Gémesi
György, Szűcs Józsefné és Szűcs
Gyula, a kivitelező HUNÉP Zrt. ve-

zérigazgatója közösen vágták át az intézmény főbejáratánál
kifeszített
nemzeti színű szalagot, és avatták fel
az épületet. A ceremóniát követően az
igazgató asszony
vezetésével a résztvevők megtekintették az iskolát, amit
a héten már birtokba vettek a tanulók
is. A tantermekbe
helyükre kerültek a
berendezések, a korábbi években használt felszerelésekből a használhatóakat megtartották, a
régi, 15-20 éve
használt dolgok helyére azonban új
bútorok érkeztek,
de a közbeszerzési
eljárás mellett pályázati forrásokat is
igénybe vettek a
tantermek felszereléséhez.

Ünnepség a színházteremben

A gyerekudvar

(k.j.)
A rajzszaktanterem

...ilyen lett

Az aula

Jól halad a Zöld óvoda kivitelezése

Kompetencia alapú oktatás – pályázatból

Már készülnek az épületszárnyak

5 intézmény, 60 millió Ft

Miközben a Damjanich János
Általános iskolában már megkezdődött az oktatás, az épülettel szomszédos telken folyamatosan zajlanak a Zöld
óvoda kivitelezési munkálatai.
Így jövőre ismét egy korszerű,
XXI. századi intézmény felavatására kerülhet sor a máriabesnyői városrészben.

Tanulással teltek az elmúlt napok sok gödöllői pedagógus
számára. Öt oktatási intézmény pedagógusai vettek részt
„A kompetencia alapú oktatás,
egyenlő hozzáférés bevezetése Gödöllőn” című projektben, amire pályázati úton
68.603.000 forintot nyert az
önkormányzat.

Az alapozás és a pince kialakítása
már részben megtörtén, de mivel az
épület több szárnyrészből áll, még
bőven lesz feladatuk a földgépeknek
a következő hetekben. Két épületrészen azonban már az első szint falazása folyik, ezeknek már elkészült a
tartószerkezete. A napokban a födém
betonozását végzik, és ezzel együtt
folyik a már elkészült pinceszintek
oldalfali víz- és hőszigetelése, valamint a támfalak építése. A kivitelezés szempontjából sokat számít,
hogy a csapadékmentes időjárás ked-

2009/10-es tanévben a
programban a Petőfi
Sándor Általános Iskola,
a Szent János utcai Óvoda, a Táncsics Mihály úti
Óvoda, a Tisza utcai és
Szabadság úti Óvoda és
a Török Ignác Gimnázium vesz részt.
A képzések 2009. augusztus 27-én kezdődtek. A pedagógusok háromnapos képzés keretében ismerkedhettek meg az
új tanulásszervezési eljárásokkal, valamint a kompetencia alapú oktatás módszertani ismereteivel. A projektindító
napokon az egész tantestület megismerkedhetett az új módszerrel.
Az elnyert összeg az új tananyagok
bevezetésére, tanulói programok szervezésére, a pedagógusok továbbképzésének finanszírozására, pedagógiai
programok módosítására, valamint a
tanulást segítő eszközök megvásárlására használható fel. Az új oktatási módszer figyelembe veszi a gyermekek

vez a munkáknak, így azok a kivitelező GÉV HUNIBER tudja tartani az
ütemtervet. A minél zavartalanabb
munkavégzés érdekében a szakemberek heti szinten egyeztetnek. Az

építkezésen közel harminc fő dolgozik folyamatosan.
A közel 600 millió forintos beruházást 96 millió forintnyi önrésszel
valósítja meg az önkormányzat. Környezetbarát, az akadálymentesítés követelményeinek teljes körűen eleget
tévő épület, egészséges, modern, harmonikus környezet várja majd az
óvodásokat. Az új épület kialakításakor mindenkor előnyben részesülnek az energiatakarékos megoldások,
mint például a zöldtető, a napkollektoros vízmelegítő-rendszer, a csapadékvíz-visszaforgató, valamint a gyerekek környezettudatosságát elősegítendő szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása.
A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával
valósul meg. Befejezésének határideje: 2010. augusztus 31.
(b.j.)

életkori sajátosságait, a köztük levő
egyéni különbségeket is.
Intézményenként több tanulócsoport
és az ott dolgozó pedagógusok vesznek
részt a projektben. Az általános Iskola
és a gimnázium keretein belül a tanulók a szövegértés-szövegalkotás, matematika és a digitális tananyag elsajátítása során ismerkednek meg a kompe-

tencia alapú oktatással. Ezeken kívül új
tanulásszervezési eljárások alkalmazása, új programcsomagok beszerzése is
megtörténik. A program másik résztvevői az érintett óvodák. Mindegyik óvodában 2-2 csoport vesz részt a fejlesztésben. A következő tanévben a feladat
a komplex óvodai programcsomag bevezetése.
Az öt intézmény részvételével, hat
feladatellátási helyen megvalósuló
projekt az Európai Unió támogatásával
az Európai Szociális Alap és a Magyar
Állam társfinanszírozásával valósul
meg.
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Közélet

Egyre több az igénylő

összegéhez képest 20 %-ot elérő
mértékben emelkedett,
– vagy egészségi állapota indokolja.
Nem jogosult támogatásra az a
személy,
– akinek részére nyugellátást folyósítanak,
– továbbá, aki részére önkormányzatunk 2009. évben 15.000.- Ft-ot
meghaladó összegben átmeneti segélyt állapított meg.
A támogatás összege legalább
20.000,- Ft, legfeljebb
50.000,- Ft, különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén (a
jövedelem 30 százalékkal
csökkent, a törlesztő részlet 30 százalékkal emelkedett, a családban három,
18 évet be nem töltött
gyermek eltartásáról gondoskodnak)
legfeljebb
100.000,- Ft.
A támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon
lehet benyújtani 2009. augusztus 1-je és 2009. november 30. között a városháza földszinti 26-os szobájában,
ügyfélfogadási napon (hétfő: 8-18,
szerda: 8 -16.30 óráig).

Beindult a krízisalap
Nagy az érdeklődés az augusztus 1-jén indult krízisalap iránt.
A hónap végéig több mint hétezer kérelem érkezett be a Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságokhoz. Ezek közül eddig 3981-et bíráltak el, a megítélt összeg átlagosan 40 ezer
forint személyenként.
Szombat estig 2246 esetben folyósították a támogatást. A beérkező kérelmek száma folyamatosan növekszik, átlagosan napi 800-1000 ilyen
dokumentum érkezik országosan, régiónként 100-150 ügyet iktatnak naponta. Kiemelkedően magas a kérelmek száma az Észak-alföldi régióban,
itt átlagosan 300-350 darab kérelem
érkezik naponta.
A kríziskezelő program célja, hogy
gyors segítséget nyújtson azoknak az
embereknek, családoknak, akik a gazdasági válság miatt átmenetileg
krízishelyzetbe kerültek. Az augusztus 1-jén indult program segítségével
november végéig egyszeri, vissza
nem térítendő támogatásban részesülhetnek a válság miatt nehéz helyzetbe
került családok, amelyek legalább 20
ezer, legfeljebb 50 ezer, különös méltánylást érdemlő esetekben maximum
100 ezer forintos támogatást kaphatnak.
A támogatás iránt városunkban is
nagy az érdeklődés. Az első hetekben
mintegy 200 igénylő kereste fel az
önkormányzatot, közülük lapzártánkig 37 család felelt meg a feltételeknek. A családok, illetve egyedülálló
rászoruló személyek a krízissegélyt
elsősorban a lakáshitel törlesztőrész-

letének megemelkedése miatt, valamint munkahely elvesztése miatti válsághelyzet okán igényelték.
A krízisalapból történő támogatásról a regionális nyugdíjbiztosítási
igazgatóság dönt. Gödöllő esetében a
kérelmeket Budapesten bírálják el.

Az igazgatóság egyszeri támogatást állapíthat meg, ha
– a kérelmező családjában az 1 főre
jutó jövedelem az 57.815,- Ft-ot nem
haladja meg, és a gazdasági válsághoz kapcsolódó krízishelyzetbe került.
A támogatás megállapítása szempontjából krízishelyzetnek minősül, ha a kérelmező
– munkahelyét 2008. szeptember
30-át követően elvesztette,
– jövedelme a 2008. szeptember
havi jövedelméhez képest 20 %-ot elérő mértékben csökkent,
– lakáscélú kölcsönszerződéséből
eredő fizetési kötelezettsége a törlesztőrészlet 2008. szeptember havi

Eredményes akció Gödöllőn és környékén

Rendőrségi hírek
Az augusztus 26-án megtartott körözési akcióban egy időben Gödöllőn,
Kerepesen, a Galga mentén és Veresegyház térségében több körözés hatálya alatt álló személy lakcímének,
vélt tartózkodási helyének ellenőrzésére került sor. Az összehangolt akció
eredményeként négy személy elfogása történt meg. Az elfogott személyeket bűncselekmény elkövetése
vagy szabadságvesztés letöltése miatt
kereste a rendőrség, bíróság.
***
A kihelyezett Állj! Elsőbbségadás
kötelező jelzőtábla ellenére nem adott
elsőbbséget egy budapesti férfi az általa vezetett Ford típusú személygépkocsival Gödöllőn, a Szent Imre út és
a Kőrösfői utca kereszteződésében
augusztus 27-én délben. A jobbról, a

A hét kérdése
– Ön él az olyan ingyenes szűrővizsgálatok lehetőségével,
mint amiket például a gödöllői
sörfesztiválon az elmúlt években is megszerveztek?
„…Először ódzkodtam az ilyen szűrésektől, de az egyik ismerősöm rábeszélt, hogy menjek el vele, és nem
bántam meg. Az itt végzett vizsgálatokat ugyanolyan lelkiismeretesen és
színvonalon végzik, mint egy rendelőben vagy egy kórházban. Jó ötletnek tartom, hogy összekötik a sörfesztivállal, mert ilyenkor sokan
mennek el, ha nem is mindegyikre, de
egy két vizsgálatra biztosan…”
Kovács Gáborné
„Nem nagyon van az ismerőseim között olyan, akinek van ideje arra,
hogy orvostól-orvosig rohangáljon.
Ezért mi, amióta vannak ezek a vizs-

A kérelemhez mellékelni kell a
jövedelem igazolásokat, a lakáscélú
kölcsön havi törlesztő részletének
emelkedését igazoló iratot, esetleg
egészségi állapotról orvosi igazolást.
A hivatal a kérelmet megküldi a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak, mely határozattal dönt a támogatás összegéről, a határozat alapján a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
gondoskodik a támogatás folyósításáról.
-jk-

Dózsa György utca irányából érkező
Suzukival összeütköztek, melynek
során a Ford vezetője és utasa könnyű
sérüléseket szenvedett.

Lassan indul az új tanév a SZIE-n

Aulányi gólya a GTK-n
Közel kétezer elsős hallgatót vett fel a
Szent István Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kara az új tanévre, amit szeptember 7-én 10 órakor
nyitnak meg a gödöllői aulában. Majdnem minden második gólya ezen a karon kezdi meg tanulmányait a hat városban működő univerzitáson. Az új
tanév egyik érdekessége a karon, hogy
először indítják a turizmus-vendéglátás
szakot, ami iránt olyan nagy az érdeklődés, hogy a pótfelvételin is 350 pont
volt a ponthatár. Budapesti és békéscsabai képzési helyekre is felvettek
diákokat. A GTK-gólyák augusztus 29-i
beiratkozását a nagyszámú felvett miatt
az aulába hirdették meg, ahol az általános tájékoztatás hangzott el, majd szakonként folytatódott az eljárás.

Szent István Egyetem

Szinergia és műszaki fejlesztés
Belgiumból és Brazíliából, Németországból és Indonéziából
is érkeztek résztvevők a Szent
István Egyetem Gépészmérnöki Karára, ahol augusztus 30tól szeptember 2-ig először
rendezték meg a Szinergia és
műszaki fejlesztés című nemzetközi konferenciát.

gálatok, hárman-négyen együtt eljövünk, és egy délelőtt alatt lezavarjuk
a legfontosabbakat, amiket egyébként tényleg nem árt néha megcsináltatni. Egy csomó időt meg lehet takarítani így, hiszen egy-egy vizsgálatra
akár heteket is kell várni. Emellett meg
egy kicsit kikapcsolódik az ember, hiszen a sörfesztiválon mindig jó programok vannak.”
S. N
„Engem az lep meg, hogy sokan nem
élnek az ilyen lehetőségekkel. Pedig
ezek nagyon jó dolgok. A múltkor is
mondtam az egyik ismerősömnek, hogy
az ember a kocsiját is elviszi szervízbe,
ennek kötelező időpontjai vannak, de
azzal nem nagyon szoktak foglalkozni,
hogy ugyanilyen rendszeresen magukat
is „szervizeltessék”, megvizsgáltassák.
Pedig ez is fontos, hiszen kiderülhet,
hogy szemüveg kell, hogy nem árt odafigyelni a vérnyomásra, esetleg nem
oké a vércukor stb. Jó ötletnek tartom
az ilyen kezdeményezéseket.” Nagy Z.

„Mivel rendszeres véradó vagyok,
így elmondhatom, hogy engem háromhavonta rendszeresen kivizsgálnak.
Az ilyen alkalmakon azonban egy
csomó olyan embert is rá lehet venni
a vizsgálatra, akit egyébként nem lehet elrángatni az orvoshoz.
Sajnos, még mindig sokakban él az a
szemlélet, hogy egy sima kivizsgálás
fölösleges (nekem nincs semmi bajom!), aki pedig odafigyel magára,
azt hipohondernek tartják. Pedig a
megelőzésben ezeknek a szűréseknek
is nagy szerepük van. Én mindig
igyekszem rábeszélni az ismerőseimet, hogy éljenek az ilyen lehetőségekkel.”
P. J.

A hét kérdése:
– Ön odafigyel arra, hogy parlagfű mentes legyen a kertje
és a háza környéke?

Kép és szöveg: it

A tudományos eszmecserét
Solti László rektor és Szabó
István dékán nyitotta meg. A
mintegy 120 résztvevő együttműködési lehetőségeket keresett a mezőgazdaság és az ipar,
az utóbbin belül különös tekintettel az energetika képzési és
kutatási területei között. A szakemberek előadásokon és posztereken mutatták be eredményeiket. A program jó alkalmat

Mihály István (1926-2009)
25 éven át vezetette az Aszódi, később a Gödöllői
Rendőrkapitányságot Mihály István nyugállományú rendőr ezredes
A Gödöllői Rendőrkapitányság szakmai sikereiben
meghatározó szerepe volt a határozott elképzelésekkel rendelkező Mihály István r. ezredesnek, aki
életének 83. évében, 2009. augusztus 21-én hunyt
el.
Rendőri pályafutása 1947-ben kezdődött, amikor a Budapesti Rendőr- főkapitányságra felszerelt. 25 évig volt a Gödöllői térségben rendőrkapitány.
A rendőri hivatást hihetetlen elszántsággal, kitartással művelte, ennek eredményeként számtalan elismerésben részesült. 1981. szeptember 30-án, 34
év szolgálat után vonult nyugállományba.
Kimagasló szakmai tevékenységére tekintettel a Rendőrség saját halottjának tekinti Mihály István nyugállományú rendőr ezredest.
A Gödöllői Rendőrkapitányság minden munkatársa, egykori vezetőtársai és
minden rendőr, aki ismerte, fájó szívvel búcsúzik egy nagyszerű kollégától.

kínált a gödöllői egyetem doktori
képzésben részt vevő hallgatóinak
arra, hogy rutint szerezzenek eredményeik angol nyelven történő ismertetésében. A konferencia a Gépészmérnöki Kar nemzetközi kapcsolatainak szélesítését is szolgálta.

Továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, témajavaslataikat az alábbi e-mail címre:
szolgalat@libori.hu, vagy a Gödöllő, Pf. 112. címekre.
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.
A vagyonadóról szóló jogszabály elfogadását követően több olyan kérdés
is érkezett irodánkba, mely a nagyértékű ingatlanok után fizetendő adóval
kapcsolatos, és amelyek közérdeklődésre is számot tarthatnak, ezért heti
cikkünkben ezzel a témával foglalkozunk.
– A fiam tulajdonában két ház van.
Az egyikben ő lakik a feleségével és
gyermekeivel, a másikban, amelyiken egyébként haszonélvezeti jogom van, én élek. Kérdésem, hogy
a fiamnak kell majd az után a ház
után vagyonadót fizetni, amit én
használok?
– Az elfogadott törvény szerint a lakóingatlanok adóját az köteles fizetni,
aki az év első napján az ingatlan tulajdonosa. Amennyiben a lakóingatlant
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult lesz adófizetésre kötelezett. A haszonélvezeti
jogot az ingatlan-nyilvántartásba be
kell jegyezni, ebből következően Ön
lesz fizetésre kötelezett, amennyiben
egyébként adókötelezettség terheli az
ingatlant.
– Házasságkötésünkkor a lakhatás
kérdését úgy oldottuk meg, hogy a
szüleim tulajdonában álló családi

ház tetőterét beépítettük. Jelenleg a
ház értéke kb. 50 millió forint körül
van. Kérdésem, ha négyen vagyunk
tulajdonosai az ingatlannak, és az
egy főre jutó forgalmi érték 30 millió forint alatt van, kell-e vagyonadót fizetnünk?
– A jogszabály az egyes lakóingatlanokat akkor minősíti adómentesnek,
ha az az adóalany tulajdonában áll,
ott életvitelszerűen lakik, és a lakás
forgalmi értéke a naptári év első
napján a 30 millió forintot nem éri el.
Ebből a szempontból nincs jelentősége annak, hogy az adott ingatlannak
hány tulajdonosa van, mivel erre vonatkozóan a törvény külön rendelkezést nem tartalmaz. Amennyiben tehát az ingatlan forgalmi értéke 30
millió forint felett van, úgy az adóalany nem mentesül a fizetési kötelezettség alól, függetlenül attól, hogy
tulajdoni hányada nem éri el az adóköteles értéket. A tulajdoni hányadoknak abból a szempontból van jelentősége, hogy a megállapított adóból
kit milyen arányban terhel a fizetési
kötelezettség. A törvény értelmében
ugyanis ha egy ingatlannak több tulajdonosa van, akkor tulajdoni hányaduk arányában kell, hogy adót fizessenek.
– Rokkantnyugdíjas vagyok, egyedül élek. Azt hallottam, hogy erre
való tekintettel mentesülök a vagyonadó alól. Igaz ez?
– Így ebben a formában nem. Amenynyiben a lakásának ellenértéke nem
haladja meg az 50 millió forintot, akkor 10 millió forint adóalap mentesül
az adókötelezettség alól, ha egyedül
él, és az ingatlan ténylegesen a nyilvántartás szerint is lakhelyéül szolgál
a kérdéses ingatlan.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai
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Nyári napközis tábor Blahán

Jó levegő, jó programok
Az idén is – mint minden nyáron –
június 29-től augusztus 19-ig tartotta
nyitva kapuját a blahai nyári napközis tábor, ami nagy segítség volt azoknak a szülőknek, akik nem tudták
megoldani a nyári szünetben a gyermekek elhelyezését.
A tábort a város általános iskoláiba
járó gyermekek térítésmentesen vehetik igénybe. Ezen a nyáron a Hajós
Alfréd Általános Iskola nevelői gon-

Olvasóink írták
Tisztelt Szerkesztőség!
„Nehezményezem, hogy az utcánkban sok törődéssel és odafigyeléssel
kialakított járdára idegenek parkolnak. Eredetileg az volt a cél, hogy a
járda páros oldalán parkolhassanak
az autók, a páratlanon pedig szaba-

doskodtak igényes programokról. A
munkába csaknem a teljes nevelőtestület bekapcsolódott. A programokat
úgy állították össze, hogy azok között
minden gyerek találhatott érdekes elfoglaltságot. Sportolhatott, társasjátékozhatott, részt vehetett változatos
kézműves- valamint kulturális foglalkozásokon. De ha valakinek csak beszélgetni támadt kedve a társaival, azt
is megtehette.
rainkért, melyek az utca zajától és
légszennyezéstől voltak hívatva védeni bennünket. De fontosabb a közérdek. Az viszont felháborít, hogy
eme járdaszakaszt, igaz, tábla által
nem tiltva, de egyesek parkolásra
használják. Méghozzá a más háza
elé parkolva, mert a maguké elé korlátot helyeztek el. Így pont az a jó
szándék hiúsult meg, hogy babakocsival vagy járókerettel, vagy akár
két ember kézenfogva sétálhasson az
utcánkban. Csöbörből vödörbe estünk.
Név és cím a szerkesztőségben
Tisztelt Szerkesztőség!

don és jó úton közlekedhessenek a
gyalogosok. Ezért a járdát felbontották, egynémely fölösnek ítélt fát, bokrot eltávolítottak és három kocka szélességben lefektették az új járdát. Ez
idáig szép és jó. Bár a szívem hasadt
meg a majdnem a 10-12 éve ültetett
virágzó meggyfáinkért és díszbok-
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Civil

„Hetek óta bejárok a bankba, ahonnan felvettük a jelzáloghitelünket.
Fogalmuk sincs az áthidaló kölcsönről. Én is mínuszban vagyok, ezért
segítséget akartam kérni, csakhogy a
bank úgy tud segíteni, hogy először is
be kell fizetnem a számlán szereplő
hátralékot, utána ki kell kérni a tulajdoni lapot, a térképmásolatot és még
el kell menni a közjegyzőhöz is. Így a
bank megint kivesz a zsebemből több

A programokat tovább színesítették a
Forrás munkatársai, valamint az iskolai védőnők alkalomszerű foglalkozásai. E sokrétű lehetőségnek a színtere
a Blaháné úton elterülő, jó levegőjű
hatalmas zöldövezet volt, távol a város zajától.
Az idei nyári szünet elején ötvenegyen jelezték, hogy igénybe kívánják venni ezt a lehetőséget. Általában
15-35 körüli létszámmal működött a
tábor, de sajnos az idén is közel tíz
olyan kisgyermek volt, aki az egész
nyarat itt töltötte, s nyolc-kilenc fő
volt, aki csak néhány napot töltött a
családjával.
tízezer forintot. Na de, hogy fizessem
én be mindezt, ha azért megyek, hogy
segítsenek rajtam, mert nincs pénzem?
Érdekes, amikor emelni kellett, szó
nélkül felemelték 48 ezerről 71 ezer
forintra a havi törlesztőrészletet!
Felháborító, ami ebben az országban megy. Vagy elindítom a három
gyerekemet a suliba, vagy elviszi a
bank a fejem fölül a házat. Kérdezem
én, hogy lehet választani a kettő között? Mert szerintem sehogy. Erről
sajnos a tévében nem beszél senki,
hogy milyen feltételekkel „segít” a
bank! Csak ígérgetnek, közben pedig
rengeteg család tönkre megy és földönfutó lesz.
A bank kétnaponta hív, hogy mikor
fizetem be a tartozásomat, én ezt már
egy kicsit zaklatásnak érzem, mert
kétnaponta ugyanazt tudom mondani. Én is szeretném, ha a férjemnek
lenne munkája és lenne pénzünk úgy,
mint egy pár évvel ezelőtt.
Rettegés az életem, hogy mikor jön a
végrehajtó, és sajnos senki sem tud
segíteni.“
Név és cím a szerkesztőségben

Magyar nóta est a Művészetek Házában

Húzd rá, prímás!...
Gödöllő város népi zenekara adott fergeteges sikerű koncertet múlt hét pénteken a Művészetek Házában. A bevezető
muzsikálás után az estet megnyitó Gémesi György polgármester felhívta rá a
fegyelmet, hogy a zenészek kotta nélkül

játszanak, csodálatosan virtuóz játékukat mindössze a prímásra figyelve hangolják össze. Kultúránknak századok
óta része a magyar nóta, a cigányzene. A
jövőben a város kiemelt támogatású
művészeti együttesei közé tartozik majd
a most fellépő együttes is.
S következtek egymás után a nóták, esetenként komolyzenei darabok. Temperamentumos énekesek – akiket a televízióból is ismerhetünk, Szeredy Kriszti-

nának például eztán vasárnap volt félórás műsora az m1-en – követték egymást, hogy a zenekar kíséretével előadják a – biztatásukra esetleg velük együtt
általunk, a közönség által is énekelt –
bennünk lakó dalokat.
Az élen egymást váltó két prímás Lakatos Ferenc és Mata
Tamás volt. Szólószámokat
hallhattunk a máris jelenlevő
utánpótlástól, a fiatal Balogh
Tamástól, Toldi Edittől, Balogh Richárdtól, ifjabb Mata Tamástól.
Mióta létezik a magyar nóta?
Mióta húzza a prímás és a többi zenész? A török idők után
indult igazán az útjára, a nemzeti újjászületés része lett a cigányzene. S később is mindig a magyar nemzeti öntudatot segítette elő, így különösen a nehéz történelmi helyzetekben tett jó szolgálatot. S mikor nem volt, nincs nálunk
nehéz történelmi helyzet? Most sem
mondhatunk le erről a lélekerősítő zenéről, az édesbús vagy éppen felhőtlenül vidám dallamokról.
N. A.

FŐZŐVERSENY ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR
A VÁROSI PIACON 2009. OKTÓBER 3-ÁN SZOMBATON
Várjuk olyan vállalkozó kedvű személyek jelentkezését, akik úgy gondolják, hogy szívesen vállalják a megmérettetést, illetve közkincsé
kívánják tenni főzési tudományukat.
Ha ön ezek közé tartozik, akkor csak hívnia kell a 06-30-503-0777- es
telefonszámot, és mi lehetővé tesszük, hogy bizonyíthasson.
Gödöllői Piac Kft.

Egészségnap Gödöllőn
A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása a kistérség
valamennyi települése számára egy-egy Egészségnapot
szervez a lakosság egészségvédelme érdekében. Gödöllő
Város Önkormányzata nagy
örömmel csatlakozott az elképzeléshez és a központilag
megrendelt vizsgálatok mellett
saját költségén további szűrővizsgálatokkal is bővítette az
egészségmegőrzési
programot. A szűrővizsgálatok – a korábbi gyakorlathoz hasonlóan
– a SörFesztivál idején zajlanak. Időpont: 2009. szeptember 12., szombat, 9-13 óra.
Helyszín: Török Ignác Gimnázium
2100 Gödöllő, Petőfi S. út 12.
• Kardiológia - EKG vizsgálat
• Rizikószűrés - koleszterin és vércukorszint mérés (éhgyomorral célszerű
jönni!)
• Testzsír-arány és vérnyomásmérés
• Onkológiai vizsgálat
• Ortopédiai vizsgálat (gyerekeknek
és idősebbeknek egyaránt)
• Szemészeti vizsgálat
• Bőrgyógyászati szűrés
• Csontsűrűség vizsgálat: nem kezelt
betegeknek
• Fej- nyak és szájüregi daganatok
szűrése
• Hallásvizsgálat
A vizsgálatok a Gödöllőn állandóra
bejelentett lakosok számára ingyenesek. Az ingyenességre jogosító személyazonossági igazolványt/lakcímkártyát kérjük, a vizsgálatokra hozzák
magukkal, azonban TB kártyát vagy
más igazolást a szűréseken nem kérnek.
A vizsgálatok eredményeit ott a helyszínen azonnal kézbe kapják a résztvevők.
Csontritkulás vizsgálatra korlátozott

számban (kb. 30-35 fő), a megjelenés
sorrendjében tudjuk elfogadni a jelentkezőket.
Az Egészségnap ideje alatt az iskola
épületében több, az egészségmegőrzéshez kapcsolódó tanácsadás és bemutató várja az érdeklődőket!
• Biotej- tejtermék kóstoló és vásár
• Életmódjavítás táplálék kiegészítőkkel (tanácsadás és vásár)
• Láb állapotának számítógépes vizsgálata: ingyenes
• Vitamin-antioxidáns mérés-orvosi
tanácsadás: minimális térítéssel
A szervezők mindenkit szeretettel
várnak a vizsgálatokra és javasolják,
hogy aki csak teheti, éljen ezzel az
egészségvédelmi lehetőséggel.

Tájékoztató a koleszterin- és
a vércukor szűrővizsgálathoz
Koleszterin szintmérés
ajánlott
mindazoknak,
akik:
• elmúltak 35 évesek
• túlsúlyosak
• magas a vérnyomásuk
• cukorbetegek
• családjukban gyakori a
koleszterinszint emelkedés
A szűrővizsgálat célja: a
kezelést igénylő emelkedett koleszterin szint kiszűrése.
Vércukormérés
Ajánlott mindazoknak,
akik:
• elmúltak 30 évesek
• túlsúlyosak
• családjukban halmozottan jelen van a cukorbetegség

FIGYELEM!
A VÉRCUKOR SZINTMÉRÉS
NEM VÉGEZHETŐ EL CSAK ÉHGYOMORRA, VAGY ÉTKEZÉS
UTÁN 2 ÓRÁVAL!
Szűrővizsgálat célja: a cukorbetegség
vagy az arra való hajlam korai felismerése.
A szűrések után tájékoztatjuk az eredményekről és kérjük, hogy jelentkezzen családorvosánál!

Tájékoztató a csontritkulás
méréshez
A mérésre elsősorban azoknak a ajánlott jelentkezni, akik:
• legalább 1 éve nem menstruálnak
• keveset mozognak
• indokolatlan csonttörésük volt
Szűrővizsgálat célja: a kezelést
igénylő csontritkulás kiszűrése és a
további teendők megbeszélése.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A jövő tanév
Itt az ideje az iskolaválasztásnak. Természetesen nem a
most éppen csak elkezdődött
tanévre, hanem arra, ami majd
jövő ilyenkor kezdődik.
Akik ez idő szerint az utolsó évet
kezdik az általános iskolában, máris
tájékozódhatnak, tájékozódniuk is
kell: milyen lehetőségeik vannak, milyen középiskolákban tanulhatnak tovább?
Mint az Iskolaválasztás előtt…
2010 című frissen megjelent kiadványban olvasható, az általános iskolákban október 31-éig hozzák a tanulók és szüleik tudomására a továbbtanulással kapcsolatos teendőket. A középiskolák pedig, amelyek a gimnáziumok, a szakképző iskolák, a szakközépiskolák és a szakiskolák, ugyancsak
október 31-éig készítik el felvételi tájékoztatójukat.
A könyvben olvashatunk róla, ho-

gyan kell majd a felvételi kérelmet
benyújtani, az ezt követő szóbeli
meghallgatás, valamint írásbeli vizsga lefolyásáról a választott iskolában.
Olvashatunk a központi egységes
írásbeli felvételiről, a beiskolázással
kapcsolatos határidőkről, fogalmakról, dokumentumokról.
Érdekes lehet megismerkedni az
Iskolaválasztás a pszichológus szemével című fejezettel. A pályaválasztást segítő intézményekkel. S azzal is,
behatóan, mit is adhat a gimnázium,
mit a szakképző iskola, a szakközépiskola, illetve a szakiskola.
Mindenütt lesznek nyílt napok, úgynevezett „Nyitott kapuk”, akadnak iskolák, ahol már most, szeptemberben.
Ebben a könyvben is, és az interneten is elmerülhetünk a gazdag kínálatban. Két tannyelvű iskolák működnek, emelt óraszámban oktatnak egyes
tárgyakat… A szakképzés jelenthet művészeti képzést is…

Őszi programok a Gödöllői Városi Múzeumban

Minden iskola részletesen közzétesz minden lényegeset, amire számíthatnak a falai között az érintettek.
Érdemes mindent, amit csak lehetséges, mérlegelniük gyerekeknek, szülőknek egyaránt, hiszen hogy milyen
iskola mellett döntenek, nem kis jelentőséggel bír a jövőre nézve.
(Iskolaválasztás előtt… 2010) - nád mény emeletén kialakított helyen,
ahol az elmúlt hónapokban régi
vasalókat és cserépedényeket mutattak be az érdeklődőknek, szeptembertől más használati tárgyak
kapnak helyet: régi lámpák várják
majd a látogatókat.
Az iskolával együtt megkezdődnek a
múzeumpedagógia foglalkozások is,

Átalakul az állandó kiállítás
Még egy hónapig látogatható a
Gödöllői Városi Múzeumban
eddig az állandó kiállítás részeként látható Ignácz Ferenc
kiállítás. A tárlatot október negyedikén kezdik bontani, ennek helyére kerül ugyanis a
cserkészgyűjtemény, melynek
anyagát még a nyár elején szállították városunkba.
A Magyar Cserkészszövetség a jelenlegi bemutatóhely rossz műszaki állapota miatt keresett megfelelő elhelyezést az anyagnak, s mivel Gödöllőt –
ami az 1933-as Jamboree-nak és az
1939-es Pax Ting-nek (nemzetközi
leány cserkész találkozó) is helyszíne
volt – a magyar cserkészet fővárosaként tartják számon, felmerült a lehetőség, hogy itt kapjon otthont a szervezet történetét 1910-től napjainkig
feldolgozó gyűjtemény.

Jelvények, kitüntetések, csapat, raj és
őrsi zászlók, egyenruházati tárgyak,
felszerelési és táborozási anyagok,
szobrok és kisplasztikák, emléktáblák, rendezvények, táborok és túrák
emlékei, tanulmányok, publikációk,
fényképek, filmek, oktatási- és segédanyagok érkeztek nagy számban –
tudtuk meg Gaálné dr. Merva Mária
igazgatótól. A tervek szerint a cserkésztárlatot úgy alakítják ki, hogy ott
a Jamboree és a Pax Ting is bemutatásra kerül, és ide helyezik át a helytörténeti kiállítás jelenlegi cserkész
fejezetét is, aminek a helyére egyéb
helytörténeti anyagok kerülnek.
A cserkészkiállítás azonban nemcsak a múzeumba invitálja majd az
érdeklődőket, hanem egy kiadós városi sétára is. A múzeum ugyanis „felépít” egy cserkészösvényt, aminek a
térképe a kiállítás részét képezi majd,
s amit végigjárva az érdeklődők felkereshetik a gödöllői cserkész emlékeket.
Az út a múzeumból indulva a cserkészszoborhoz vezet, majd az Erzsébet parkba, ahol a szobor környékén a

Jamboree idején tábor volt. A séta a
cserkészszövetség zászlóját és az
1933-as rendezvény emblémáját tervező Nagy Sándor, majd a cserkésznevelési könyvek,
indulók szerzőjének, Sík Sándornak a házához vezet tovább. Innen
az egykori premontrei gimnázium, a mai Szent
István Egyetem –
ami az 1933-as találkozó
főparancsnoksága volt
–, majd a fácánsori kápolna a cél,
ahol Márton Lajos két olyan festménye látható, amin
cserkészeket is megörökített. Ezeket a
régi premontrei gimnázium megszüntetése után ismeretlen helyre menekítették, s a kápolna
megépülésekor
kerültek ismét elő.
Az út Máriabesnyőn folytatódik,
ahol a Teleki-szobor, majd a bazilika után – aminek
freskóit szintén
Márton Lajos festette – az egykori
cserkészvezető és
miniszterelnök,
Teleki Pál sírjánál
ér véget.
Már dolgoznak a kiállításhoz kapcsolódó kiadványon is, ez a tervek szerint az ünnepélyes
megnyitón már hozzáférhető lesz.
A kilenc esztendeje állandó kiállításon
szereplő Ignácz gyűjtemény ezt követően
más funkciót kap.
Vándorkiállításként
láthatják majd más
múzeumokban, amire eddig is nagy igény volt. Októbertől
a korábbinál több tárgyat tud a múzeum erre a célra rendelkezésre bocsátani, Gödöllőn pedig a későbbiekben
időszaki kiállítás keretében láthatják
ennek anyagát.
Valamivel tovább, november 15-ig
látogatható a jelenlegi időszaki kiállítás, ami szintén a pápuák életével ismerteti meg az érdeklődőket. Ennek
helyét december 1-jétől a helyi képző- és iparművészek vásárral egybekötött kiállítása foglalja majd el.
Megújul a raktárgaléria is. Az intéz-

Gödöllői vendégek Leányfalun

Két életmű, egy kiállítás

amik között az óvodásoktól a középiskolásokig minden korosztály talál
számára érdekeset.
A korábbi programok új foglalkozásokkal egészülnek ki ősztől. A „
Mesélő tárgyak” – minden alkalommal más-más témát dolgoz fel. Az első előadás a múzeumban megtekinthető egykori szatócsbolthoz kapcsolódik majd. Bizonyára nagy siker lesz
az a kezdeményezés is, aminek keretében a kastéllyal közös programként
a régi viseletekkel ismerkedhetnének
meg a gyerekek. Egyfajta kalandozásra invitál az „Élet a zsivajgó természetben” program, amit úgy állítottak össze a szervezők, hogy a résztvevők játékosan ismerkedhetnek meg
a gödöllői dombság növény és állatvilágával. A foglalkozások között ismét megtalálható a nagy népszerű-

ségnek örvendő „Legyünk muzeológusok!”, valamint az egykori mezőváros életét, illetve a gödöllői művésztelepet bemutató múzeumi óra.
Mindezek mellett bemutatóra is készül az intézmény, hiszen most készült el a Gödöllői szőnyeg 100 éve
című kiállításhoz tartozó kétnapos
konferencia anyagát feldolgozó kiadvány, Őriné Nagy Cecília szerkesztésében. Az ünnepélyes bemutatóra
szeptember 17-én,16 órakor kerül sor
a múzeumban.
-jk-

Leányfalun vendégeskedik a Gödöllői Iparművészeti Műhely két
kiváló alkotója. Az idén húsz esztendős évfordulóját ünneplő, az
„Erdélyi művészek Leányfalun” elnevezésű kiállítás-sorozat a
kerek jubileumra az évtizedekkel ezelőtt a Székelyföldről Gödöllőre áttelepült, rangidős iparművésznőt – Bódis Erzsébetet –, valamint nyomába lépett lányát – Katona Szabó Erzsébetet – hívta
meg közös kamaratárlatra.
A két nemzedék között nemcsak az kotások magángyűjteményekbe kealapanyag használatában, hanem a té- rültek. A hatvanas évek elejéről szármavilág megválasztásában és a kivi- mazó akvarellek annyira frissek,
telezési stílusban egyaránt felismer- mintha a nyolcvanas évei közepén jáhetőek az eltérések, még a laikus láto- ró művészasszony éppen most készígató számára is. Sőt, azonos életmű tette volna őket a helyszínen, és olyan
stilizáltak, mintha eleve szőttesek
lennének.
Katona Szabó Erzsébet bőr kollázsaival képviselteti magát a kiállításon. Az Esőáztatta francia kert (2002)
bőr kollázsa különleges helyet foglal

esetében is megfigyelhető bizonyos
változás, akár formában és tartalomban, akár a koloritban. A kalotaszegi
Zsobokon született Bódis Erzsébet
az ötvenes évek végén, kolozsvári
diplomázása idején például a székely
falusi népélet hétköznapi munkajeleneteit ültette át faliszőnyegekre, a csíki viselet piros-fekete kontrasztokban
tartott dekorativitásával. Ezeket az
1957-es alkotásokat színes fotókon
idézik, mivel többet a Marosvásárhelyi Múzeumban őriznek, míg más al-

el a kiállításban, s csipkeszerűen
lyuggatott betétei miatt reflektorral
hátulról is megvilágítást kapott. A
művésznő többségében természeti témájú munkáit ismerhetik meg a látogatók. A Helytörténeti Múzeumban a
kettős textil-bemutató szeptember 30áig tart.

Animációk a GIM-Házban
Augusztus 29-én szombaton
este, Animációk a kertben
címmel filmvetítés zajlott a
Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában, ahol a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
animáció szakos hallgatóinak
munkáit tekinthették meg az
érdeklődők.
Sajnos, az időjárás kicsit közbeszólt; az eső a kiállítóterembe „kényszerítette“ a megjelenteket. Az estet az Érzelmi Ragadozók zenéje tette teljessé.

Fotó:-hc-
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GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET
KÖZALAPÍTVÁNY

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány és a
Gödöllői Iparművészeti Műhely tisztelettel
meghívja Önt
2009. SZEPTEMBER 12-ÉN (SZOMBAT) 17
ÓRÁRA
A GIM-HÁZ KIÁLLÍTÓTERMÉBEN RENDEZENDŐ
MEDITÁCIÓS TÉR
című képzőművészeti kiállítás megnyitójára
Köszöntőt mond: Pintér Zoltán,
Gödöllő város alpolgármestere
Megnyitja: Szeifert Judit, művészettörténész
Bemutatásra kerül Bali János zeneszerző erre az
alkalomra komponált műve.
Furulyán előadja Kis Dorka
Kiállító művészek: Bakos Ildikó szobrászművész,
Bikácsi Daniela festőművész, Molnár Péter
festő- és grafikusművész, Zsemlye Ildikó
szobrászművész
Megtekinthető: 2009. október 25-ig, szombat és
vasárnap 14-18 óráig, ill. előzetes bejelentkezés
alapján más napokon is
GIM-HÁZ, Gödöllői Iparművészeti Műhely
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
tel./fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu

Tanévkezdés a Frédéric Chopin
Zeneiskolában

Órabeosztás: szeptember 4. péntek, 14.30-17.30.
Az órarend szerinti tanítás szeptember 7-én,
hétfőn kezdődik.

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

IRODALMI TÚRA GÖDÖLLŐN
Léda-villa, Brüll Adél (1872-1934) háza – Batsányi-Hajnóczy u. sarka
Ambrus Zoltán (1861-1932) nyaralója – Lovarda u. 6.
Sík Sándor (1889-1963) háza – Isaszegi út 42.
Németh László (1901-1975) háza – Podmaniczky u. 1/A.
Ferdinandy György (1935-) háza – Podmaniczky u. 45.
Ottlik Géza (1912-1990) háza – Köztársaság út 63.
Túravezető: G. Merva Mária irodalomtörténész
A túra időtartama: két óra. Ára:1.000 Ft/fő
Időpont: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 8 és 16 óra között
Előzetes bejelentkezéssel, minimum 10 fő esetén
Gödöllői Városi Múzeum, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel. 28-421-999
e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu
A túra csak autóval vagy autóbusszal érkezőknek ajánlott
a nagy távolságok miatt!
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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!

Márki Sándor (1853. március 27. - 1925. július 1.)
A Kétegyházán, 1853. március 27-én született Márki
Sándor édesapja, Márki János az Almássy-uradalom intézőjeként dolgozott. A tízgyermekes családfő 1848 tavaszán tevékenyen részt vett a jobbágyok jogos igényeinek
kielégítésében, ezért a szabadságharc bukása után állásától meg kellett válnia, és földet bérelve igyekezett családját eltartani. Almássy később visszafogadta szolgálatába,
és 1855-ben Sarkadra költöztek, ahol az ottani uradalom
gazdatisztjeként működött.
Márki Sándor Sarkadon 1859-ben kezdte meg elemi
iskolai
tanulmányait, majd
Nagyváradon
folytatta, ahol
gimnáziumi
tanulmányait is
elkezdte. Gimnáziumi
évei
alatt, 1868-ban
jelent meg első
történeti munkája Bihar vármegye története
címmel, amelyet folytatásokban közöltek a
Nagyváradi Lapokban.
Egy
évvel később,
1869-ben a középiskolai oktatás bírálata miatt kitiltották a gimnáziumból, s ezért Pozsonyban folytatta, illetve végül 1871-ben
Pesten, a piaristáknál fejezte be középiskolai tanulmányait. Az érettségi után a budapesti tudományegyetem
hallgatója lett. Már egyetemi évei alatt gazdag irodalmi
munkásságot folytatott, és közben szorgalmasan gyűjtötte
a Bihar vármegye történetére, valamint földrajzára vonatkozó adatokat. A Békés, illetve a Nagyvárad című lapban
folyamatosan jelentek meg cikkei és tanulmányai. Több
Sarkaddal kapcsolatos közleménye után 1874-ben megírta Mogyoróssy János életrajzát. Márki Sándor 1876-ban
nyert történelem-földrajz szakos tanári képesítést.
1877-ben jelent meg Nagyváradon A Fekete-Körös és
vidéke című könyve, és még ugyanabban az évben Budapesten Sarkad története című kötete. Az egyetem elvégzése után tíz évig tanított az aradi reáliskolában, közben
tovább írta cikkeit és tanulmányait. Ekkor jelent meg Az
oroszok hazánk történetében című kötete, egy évvel később A magyar mint államnyelv 1604-től 1711-ig című
tanulmánya. Ezeket követte a Bihari román írók című kötete és a Dózsa György és forradalma, amely 1883-ban jelent meg. Még ebben az évben egy küldöttséggel Torinóban járt, ahol meglátogatták Kossuth Lajost is.
Márki Sándor 1886-ban került fel Pestre, ahol a Barcsay utcai főgimnáziumban tanított történelmet. Annak
ellenére, hogy aradi évei alatt elsősorban történeti munkái
jelentek meg, és Pesten elsősorban történelmet tanított,
sorra jelentek meg földrajzi tankönyvei: Európa földrajza, Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália földrajza és Az
Osztrák–Magyar Monarchia politikai földrajza címűek.
1890-92 között Battonya neve, Sarkadi plébánosok a középkorban, Sarkad bölcse, Osváth Imre és A földrajztanítás Magyarországon című tanulmányait publikálta.
Pesti tanársága idején jelent meg Arad vármegye és
Arad szabad királyi város története a legrégibb időktől a
török hódításáig című könyvének első része. Magyarország 1526-ig terjedő középkori története című munkája
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alapján megkapta
a budapesti egyetem magántanári
címét. A bölcsészettudományi
karon kapott állást.
Folyamatosan
dolgozik, mint a
magyar szabadságmozgalmak kutatója, a magyar köznép
történetírója. 1892-től lett az akadémia levelező tagja,
majd még ugyanabban az évben kinevezték Kolozsvárra
egyetemi tanárnak. Egyetemi tanársága idején dékáni,
rektori és prorektori tisztségeket tölt be, és továbbra is kiemelkedő történetírói tevékenységet fejt ki. Az első kolozsvári években jelentek meg az Amerika és a magyarság, Európa a magyarok honfoglalása és a frank birodalom szétbomlása idején és Haán Lajos emlékezete című
tanulmányai. Különösen kiemelkedő (nemzetiségi vonatkozásai miatt) az A Hóra-lázadás magyarországi része című publikációja, illetve Az 1848-49. évi szabadságharc
története című munkája. Ebben az időben jelenik meg az
Arad vármegye és Arad sz. kir. város monográfiája II. kötete. A Magyar Történeti Életrajzok sorozatban 1910-ben
jelent meg II. Rákóczi Ferenc című háromkötetes munkája. Szintén ekkortájt készült el Az ó- és középkor története
és Az újkor és a legújabb kor története című összefoglaló
munkái.
1899-ben éppen a királyné tragikus halálának évfordulóján jelent meg munkája Erzsébet királynéról. Díszkötéses művében a királyné életrajza mellett külön képmelléklettel.
„Nehéz föladata volt a mű szerzőjének. Kegyelete egyúttal lojalitás is: nagy Ízléssel, ép nemzeti érzéssel kellett
eltalálnia, el is találta azt a mértéket, mely az életrajz megírásához szükséges volt, a nélkül,hogy (mint maga mondja
a magyar törvényhozásról) az ember egy percre is Byzánczban érezné magát. És mégis, magyar tudóshoz illő
nyíltsággal megmondja az igazat, mindenütt őszintén, férfiasan, kerülgetés nélkül. Az
adatok roppant
tömegéből szerencsés érzékkel
válogatta
meg a jellemzőket s művében a szeretet
és történetírói
igazság keretében
hűséges
képmását látjuk
emlékünkben
örökké élő királynénknak.
Minő mythikus
alak az valóban,
ki a históriai
igazmondás fényességével megvilágítva is, megragadó, fönséges képet
nyújt! Ilyen ez életrajzban Erzsébet királynénk, sőt így, a
históriai adatok egyesítve, piedestált képeznek s még fenköltebbé teszik az ő nemes alakját” – írta könyvről dr. Gyalui Farkas az Irodalmi szemle 1899. évi egyik számában.
Márki Sándor közvetlenül az első világháború előtt,
1913-ban tartotta meg a Magyar Tudományos Akadémián
Nagy Péter cár és II. Rákóczi Ferenc szövetsége 1707ben címen székfoglaló értekezését. Az
első világháború évei alatt és az azt
követő időszak történeti eseményei
hatására a tudós visszahúzódóvá vált.
1921-ben a Kolozsvári Egyetem átköltözött Szegedre, s így természetesen Márki is. Szegedi évei alatt egyetlen jelentősebb munkája Az erdélyi
menekültek ügye II. Rákóczi Ferenc
korában című, amely 1925-ben jelent
meg. Szegeden több tisztséget is betöltött az egyetem vezetésében.
Lánya családjával házat vett Gödöllőn; a mai Köztársaság úton, később a
Csipke utcában laktak egy kisebb
házban. Márki Sándor sokszor tartózkodott náluk.
1925. július 1-jén hunyt el, a gödöllői városi temetőben, a kriptasoron
van eltemetve.

Átvizsgálják a park fáit

Lebontják a Rézgombost
Szeptember első felében kezdődik meg a Rézgombos lebontása. A rendkívül rossz állapotban lévő, hosszú ideje üresen álló épület helyére a településrendezési terv elfogadását követően egy új kereskedelmi és szolgáltató központ
épülhet fel. Az önkormányzat
célul tűzte ki a park rendbetételét is úgy, hogy a terület illeszkedjen a Mária-oszlophoz,
és a kastély műemléki környezetéhez.
Várhatóan 2010 nyarára készül el a
településrendezési tervnek az a része,
ami a Rézgombos területét is érinti.
Ezt követően dől majd el, milyen
épület kerül a jelenleg üresen álló,
egykori étterem helyére. A jelenlegi
koncepció szerint
egy földszint plusz
egyszintes létesítmény kaphat itt
helyet, aminek a
környezetét úgy
alakítják ki, hogy
az a turisták és a
gyalogosok számára
egyaránt
vonzó legyen.
Az elmúlt hetekben az önkormányzat teljes körű rágcsáló és rovarirtást végeztetett a helyszínen, ezt követően kezdődött meg a közművek leválasztása,
ami jelenleg is folyamatban van. Ennek befejezése után kerülhet sor a
bontás megkezdésére. Az ezzel járó
költségek nem terhelik az önkormányzatot, azokat az ingatlanértékesítési pályázat nyertese, az Elszer In-

vest Kft. állja. A bontást követően a
terület ideiglenes rendezésére kerül
sor, a végleges kialakítás 2010-ben, a
szabályozási terv elfogadása után történik meg. Fontos azonban, hogy addig is kulturált környezet legyen a
belváros ezen részén.
A szabályozási tervről a későbbiekben az önkormányzat szakemberei kifüggesztés útján és lakossági fórumon
tájékoztatják majd a lakosságot.
A most kezdődő munkák nem érintik a Rézgombos melletti terület növényzetét, azonban ezen a területen is
folyik a fák állapotának felmérése,
amit a július 18-ai vihar pusztítása
különösen indokolttá tett. Mint emlékezetes, a belvárosnak ezen a területén rendkívül nagy károk keletkeztek,
a fák jelentős része megsérült, több
balesetveszélyessé vált. Mivel a szak-

emberek több esetben is találkoztak
olyan sérülésekkel, korhadásokkal,
amik a felületes vizsgálatok alkalmával nem láthatóak, azonban egy újabb
vihar esetében komoly veszélyeket
rejtenek, a területen lévő növényzetet
alapos vizsgálatnak vetik alá.
(ny.f.)

Lakossági kezdeményezésre, civil adományokból és felajánlásokból megújult
a Dózsa György úti szökőkút. Miután elvégezték a szükséges javításokat a kúttesten és felújították a létesítmény gépészetét, a múlt hét második felében már
ismét csobogott benne a víz. A lakossági kezdeményezést útjára indító Novák
Lászlóné lapunknak elmondta, köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki segítette
a munkát. Külön kiemelte Bútor János vállalkozót, aki saját cége, az ÁFÉSZ
ÉLSZER Kft. adományként végeztette el a gépészeti munkákat.

KISBOLDOGASSZONY BÚCSÚ
16.00
18.00
19.00

22.00
23.00
24.00
7.00
9.00
10.00

Szeptember 5., szombat

Zarándokok fogadása
Rózsafüzér
Ünnepi vigília szentmise és
gyertyás körmenet. A szentmisét
bemutatja Baranyai László, volt
máriabesnyői plébános.
Keresztút
Szentségimadás
Temetői áhitat

Szeptember 6., vasárnap

Zarándokok fogadása
Rózsafüzér
Ünnepi főpapi szentmise körmenettel. A
szentmisét bemutatja dr. Erdő Péter bíboros,
prímás, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke.
14.00
Loretói litánia, zarándokok búcsúzása.
Szeptember 8-án (kedden) vasárnapi miserendet tartunk.

2009. szeptember 2.

Gödöllői Szolgálat 9

Élő–Világ

Nem csak kertészeknek

Állati dolgok

Nyomon követhetők a kerecsensólymok A magyal
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a szlovákiai RPS
(Ragadozómadár-védelmi Egyesület)
szakemberei az idei évben felhelyezték az utolsó műholdas jeladókat a kiválasztott fiatal kerecsensólymokra.
Az Európai Unió LIFE alapja által támogatott magyar-szlovák kerecsensólyom-védelmi program egyik célja
a fiatal madarak kóborlásainak, vonulásának, és ezen keresztül a rájuk leselkedő veszélyek feltérképezése. Azért van erre szükség, hogy az információk birtokában hatékonyabb terveket lehessen készíteni a fokozottan
védett faj megóvására.
Az elmúlt két évben összesen már
összesen 29 fiatal kerecsenre került
jeladó, és ezek igen értékes adatokkal
szolgáltak. Kiderült például, hogy a
Kárpát-medencei fiatal kerecsenek
akár Kazahsztánig is eljuthatnak nyári kóborlásaik alkalmával, és ismertté
vált, hogy a Mediterráneum európai
része igen fontos telelőterülete a ma-

gyar kerecseneknek. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy ezek a madarak különleges teljesítményekre is képesek: Viera, egy szlovákiai madár 1100 kilométert tett meg a Földközi-tenger felett, Montenegró és Líbia felett, minden probléma nélkül.
Az előző évekhez képest, a 2009ben felszerelt fiatalok hamarabb, és
nagyobb számban vágtak neki a világnak. Az idén jelölt 10 madár fele
már elhagyta a Kárpát-medencét.
Négy madár keletre, Ukrajna, és
Oroszország felé vette az irányt, ami
nem váratlan, hiszen a kerecsensólyom alapvetően egy pusztai faj. Egy
nyugat-magyarországi madár (Piros)
viszont érdekes módon nyugat felé
vette útját és hosszabb ideje már az
Ibériai félszigeten „nyaral”. Az esemény nem kis izgalmat váltott ki a
magyar és spanyol madarászok között, ugyanis a kerecsensólyom, mint
keleti elterjedésű, pusztai élőhelyeket
kedvelő faj, ritkán fordul elő Csehország délnyugati részétől nyugatabbra. Pirosnak ugyanakkor nincs
könnyű dolga. Amint azt a spanyol
madarászok elmondták, a területen a

A kúp alakú cserje, esetenként
fa a madarak barátja, a betolakodók ellensége. Télen is díszlő, gyógyhatású, kellő óvatosság híjján mérgező bogyóival,
fényes bőrnemű leveleivel télen-nyáron egyéni szépséget
kölcsönöz környezetének. Sövénynek kiváló.
A magyal nemzetség (Ilex)
közt lombhullató és örökzöld
növények is előfordulnak. Közel 30 faja él hazánkban. A
közismert közönséges magyal
számos kerti változata ismert
díszcserje.

Közönséges magyal

sólyomra a legnagyobb veszélyt a galambászok jelentik, akik saját kedvtelésük védelmében illegálisan pusztítanak minden ragadozó madarat.
Egy másik kerecsennek nem volt
ekkora szerencséje. Farkast a Délkelet-Magyarországon jelölt idei
madarat a lengyel
kollégák elpusztulva találták meg
Wroclaw közelében. A helyszínen
talált
nyomok
alapján valószínűsíthető, hogy egy
héja végzett vele.
Addig is érdemes nyomon követni madaraink
útját a www.
kerecsensolyom.
mme.hu/hu/gmap
oldalon!
A kerecsensólyom (Falco cherrug
Gray,) nagy testű sólyomfaj, legközelebbi rokona az
északi
sólyom.
Barna színű, ölyvnagyságú, azonban
annál karcsúbb, így
kisebbnek tűnő ragadozó madár.
A kerecsensólyom a nyílt térségek lakója, a Közép-Európától
Mongóliáig húzódó sztyeppzóna jellegzetes ragadozómadár-faja. Tipikus élőhelyei Európában a síkvidéki
erdős-sztyeppek,
mezőgazdasági területek, hegylábi
sík vidékek. Elsősorban a ligetes erdőkkel, fasorokkal,
ürgés legelőkkel
tarkított élőhelyeket kedveli. A kerecsensólyom, más sólyomfélékhez ha-

sonlóan, nem épít fészket. Elsősorban
egerészölyv, holló, varjú, esetenként
parlagi sas, rétisas, ritkán fehér gólya,
szürkegém és kormorán elhagyott
fészkeit foglalja el. A tojó általában
március közepén vagy végén rakja le
3-5 tojásból álló fészekalját. A kotlás
32 napig tart. A kis fiókákat a tojó
eteti, a hím által hordott táplálékkal.
Hat hét után röpképessé válnak a fiatalok és elhagyják a fészket, de további 2-3 hétig az öreg sólymok vadászni
tanítják őket. Egy éves korában a tojó
már ivarérett, a hímek két éves korukban állnak párba. A párok életük végéig összetartanak. A kerecsensólyom
legkedveltebb táplálékállata az ürge,
ha csak teheti, ezt zsákmányolja, de a
galambot is fogyaszt.
Európában a fiatal madarak egy része délre vonul ősszel, az ivarérett
madarak egész évben a fészkelőterületen maradnak. A közép-európai kerecsenek vonulási útvonalai és a telelőterületei kevéssé ismertek. Eddig
mindössze három magyar gyűrűs kerecsensólyom került meg Líbiából,
egy Görögországból, illetve egyet
Máltán lőttek le.

A legközismertebb a magyalfélék családjába (Aquifoliaceae) tartozó közönséges
magyal (Ilex aquifolium) lassú növekedésű kúp alakú cserjefa. Észak
Amerikában, Dél-Európában és Ázsiában is elterjedt. Bőrnemű, szúrós
lombja, pirosló, a növényen maradó
termése miatt kedvelt dísznövény.
Kétlaki, vagyis a hím és nőivarú virágok külön egyeden, május-júniusban
fejlődnek. Virágaik jelentéktelenek,
de vörös vagy sárga termésük feltűnő.
Bő termés csak akkor várható, ha a
hím és nőegyedek egy időben virágzanak. Idős fája értékes faipari alapanyag.

Bogyói
Theobromin, koffein és glükozid
tartalmú termésének és más növényi
részének fogyasztása veszélyes. A bo-

gyók fogyasztása hányást, hasmenést,
kiszáradást okozhat. Megfelelő koncentrációban Európában hosszú ideig
lázas betegségek, kólika, reuma, himlő és köszvény gyógyítására használták. Az észak-amerikai indiánok a
hánytató magyal (Ilex vomitonia) levét hallucinogén italként fogyasztották. Ez nagyobb dózisban depressziót
válthat ki.

helyen is jól fejlődik. Legkevésbé a
szélsőségesen hűvös vagy meleg környezetet tűri. Legmegfelelőbb számára a homokos vályogtalaj. Magról
szaporítható. A földbe ültetett mag
csak a következő évben csírázik ki. A
30-40 cm-es palánták már kiültethetők. A talaj tápanyagtartalmára érzékeny, bőséges tápanyagellátást igényel. Fejlődése a 4-5. évtől gyorsul
fel.
Az örökzöld magyal télen is kertünk dísze. Nagytermetű, egyes helyeken egész fává cseperedik. Tél végéig fennmaradó csillogó piros bogyóterméseivel hívja fel magára a figyelmet. Miután kétlaki növény termésdíszt csak vegyes állománytól
várhatunk. Óvjuk az igazán nagy fagyoktól, szeles kitettségtől. Kerüljön
védett helyre. Minél
tarkább, színesebb
levelű változatot választunk, számolnunk kell vele, hogy
a magas díszítőérték
fagyérzékenységgel
párosul. Metszéssel
sikeresen kordában
tartható.
A magyal csemete ősszel vagy áprilisban kerülhet a talajba. Lapátoljuk ki
a földet az ültetés
helyén
kétásónyi
mélyen, távolítsuk el a köveket és a
törmeléket, a kiemelt földet pedig keverjük el komposzttal.
Szoliterként vagy sövénynek neveljük. A képen látható kislevelű,
igénytelen I. crenata „Green Lustre“
jól alakítható. Késő nyáron vagy őszszel az új hatjásokat csípjük le. Ifjításhoz az ágakat harmadukig, felükig
Kertpont.hu
vágjuk meg.

Magyal
legendárium

A kerecsensólyom világállományát
6-8 ezer párra teszik, de a Kárpát-medence kivételével mindenhol csökken
az állomány. Különösen fontos ezért
az európai állomány 40 százalékát
kitevő magyar-szlovák populáció
megőrzése. Hazánkban a kerecsensólyom fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 1.000.000 forint.
A faj nemzetközi szinten is a legmagasabb védettségi kategóriába tartozik.
A faj európai állományának hatékonyabb védelme érdekében, az érintett európai országok egy akciótervet
állítottak össze, amely az Európai
Unió kerecsensólyomra irányuló fajvédelmi tevékenységét is meghatározza.

Már az ókori Róma
napistenhez
kapcsolódó vallásában is szimbolikus
szerepet töltött be,
amely továbbélt a
kelta és más pogány vallásokban.
A pogány néphit
szerint a magyal az
erdőlakó tündéreknek nyújt menedéket a hideg ellen. A
kelták azért is becsülték ezt a növényt, mert zöldjével életteli az erdő
még akkor is, amikor a lombos fák lehullajtják levelük. Manapság az angolszász területeken a karácsonyi díszítés fontos kelléke.

Az örökzöld magyal nevelése
A mérsékelt klímát kedveli. Nedves körülmények között a közvetlen
napfényt is jól viseli. De félárnyékos

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Szeptember 5-6.:

dr. Horváth Márk
Tel.: 20/385-5726
Gödöllő, Szabadság út 97.
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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.

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

I. A 4844/7 helyrajzi számú ingatlan
ismertetése:
A beépítetlen terület megnevezésű, 1
ha 7037 m2 területű ingatlan az
Ipolyság utca és a Túróc utca sarkán
található, közművel ellátatlan, településközponti vegyes területbe sorolt építési telek.
Az ingatlan irányára:
163.700.000 Ft + ÁFA
A vételi ajánlatok folyamatosan
nyújthatók be. A vételi ajánlatoknak
a tájékoztatóban előírtakat kell tartalmaznia! Az írásos tájékoztatók a
Városháza II. emelet 233. számú helyiségében vehetők át.
Az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad: Tolnai Katalin (Városháza II. emelet 233. sz. helyiség).
Telefon: 28/529-253
E-mail: tolnai@godollo.hu
A vételi ajánlatok benyújtásának helye: Gödöllő, Városháza (Szabadság
tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda,
233. számú helyiségben, Tolnai Katalin főmunkatársnak.

HIRDETMÉNY

2009. szeptember 2.

Közérdek

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. Ceglédi Kirendeltségének vezetője közleménye alapján a
Kft. dolgozói Gödöllő város közigazgatási határain belül 2009. augusztus
28-tól 2009. szeptember 30-ig terjedő időszakban végzik el a kötelező
kéményseprő–ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat, vala-mint a
díjszedést.
Gödöllő, 2009. augusztus 19.

GÖDÖLLŐI SZIMFONIKUS ZENEKAR ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2008. ÉVRŐL

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

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

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

A Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási
Pénztár 2009. szeptember 7-ével megnyitja kistérségi
ügyfélszolgálatát Gödöllőn a
Dózsa György út 13. I. emelet 110. alatt.
Az újonnan megnyíló kistérségi ügyfélszolgálat munkatársai a következő
ügytípusokban állnak az ügyfelek rendelkezésére.
– Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása
– Eu-s nyomtatványok iránti igények átvétele
– TAJ kártya kiadása
– Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak bejelentésének átvétel
– Tartozásról szóló hatósági igazolványok (nullás igazolás) kiadása
– Jogviszonyrendezés
– Pénzbeli ellátási igények átvétele

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!

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar
Alapítványt a Pest Megyei Bíróság
12.Pk.60.255/2003/4. számú, 2003.
augusztus 21-én jogerőre emelkedett
végzése alapján AM-2390 szám alatt
vette nyilvántartásba kiemelkedően
közhasznú minősítéssel.
Az Alapítvány adószáma:
18700190-2-13
Számviteli beszámoló
(adatok ezer Forintban)
Eszközök: 1.540
A. Befektetett eszközök: 505
B. Forgóeszközök: 1.035
C. Aktív időbeli elhatárolások: 0
Források: 1.540
D. Saját tőke: 1.540
E. Céltartalékok: 0
F. Kötelezettségek: 0
G. Passzív időbeli elhatárolások:0
Az Alapítvány normatív ill. az államháztartás rendszeréből származó támogatást a 2008. évben nem kapott. Gödöllő Város Önkormányzata a 2008.
évben összesen 13.000e Ft támogatást
folyósított, ebből 9.000e Ft a város saját forrása, a további 4.000e Ft a Minisztérium támogatásának továbbadása. Az Alapítvány a 2008. évben a köz-

hasznú tevékenység keretében nem
nyújtott pénzbeli támogatást.
Kimutatás a vagyon felhasználá-sáról
Induló tőke: 1.000e Ft
Saját tőke: 1.540e Ft
Tárgyévi eredmény: 550e Ft
Anyagjellegű ráfordítások: 12.268e Ft,
ebből előadóművészi szolgáltatás:
9.530e Ft
Személyi jellegű ráfordítások: 1.453e Ft
Tárgyi eszköz vásárlás: 0 Ft
Kiegészítő információk:
A közhasznú tevékenység bevétele:
457e Ft.
Egyéb érkezett támogatások: 850e Ft
Kapott kamatok, egyéb bevételek:
188e Ft.
A 2007. évi személyi jövedelemadó
1%-ának felajánlásából 2008-ban
56.092,-Ft érkezett az alapítvány bankszámlájára. A felajánlott összeget a zenekar működési feltételeinek javítására
fordítottuk. Ezúton is köszönetet mondunk támogatóinknak, és továbbra is
várjuk szponzori felajánlásaikat a zenekar Raiffeisen Banknál vezetett
12001008-00100987-00100000 számú számlájára.

FELHÍVÁS PARLAGFŰMENTESÍTÉSRE
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 védeke-

zést a jegyző, külterületen a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve rendeli el. A közérdekű védekezés költsége a földhasználót terheli.
A közérdekű védekezés elrendelése önmagában megalapozza a növényvédelmi bírság kiszabását. A bírságot a 2008. szeptemberi jogszabályváltozásokat
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

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!

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8-15 óráig
szerda: 8 – 15 óráig

A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATOT HIRDET A
GÖDÖLLŐI REZSIHÁTRALÉKKAL
RENDELKEZŐ CSALÁDOK
TÁMOGATÁSÁRA.
A PÁLYÁZATI LAPOT A
POLGÁRMESTERI HIVATAL
PORTÁJÁN
VAGY A 106-OS SZOBÁBAN
LEHET IGÉNYELNI.
LEADÁSI HATÁRIDŐ:
2009. OKTÓBER 20.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Augusztus 31-szept. 7-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Szeptember 7-14-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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

2009. szeptember 2.
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HARMÓNIA
FÖLDÖN-ÉGEN
Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

Czigány Ildikó,
az első magyar pilótanő életmódklubja.

GÖRÖG EST
a szálloda éttermében.
2009. október 3-án este 19 órakor!
Belépődíj: 500 Ft. Jegyek a helyszínen kaphatók!

BORHÉTVÉGE
a szálloda udvarán.

„Gyógyító élet – igényes szórakozás“

2009. október 9-10-11-én 14 órától!
Hangulatos programok, borkóstolás, sajt- és mézvásár!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

NYITVA TARTÁS:

~~~
Étterem: 12–22

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

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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Röplabda – Ádám László emléktorna

Második lett a TEVA-GRC
Az elmúlt hétvégén rendezték a
10., jubielumi Ádám László emléktornát az egyetemi sportcsarnokban. A 60 éves fennállását az idén ünneplő gödöllői
röplabda klub a dupla jubileumon a Vasas, a Miskolc és az
Újpest csapatait hívta meg a
tornára. A körmeccseket követően a Vasas bizonyult a legjobbnak, megelőzve a TEVAGRC, a Miskolc és az Újpest
csapatait.
A formálódó Gödöllő az első két ellenfelét, előbb a Miskolcot, majd az
Újpestet könnyedén verte meg a két
győzelemig tartó mérkőzéseken 2:0ra, de a papírforma alapján a játékerőt
figyelembe véve, jelenleg még Deme
Gábor csapata előtt álló Vasassal
nem bírt, így a második helyen zárta
az emléktornát. Az óbudaiak szintén
2:0-ra abszolválták a Miskolc és az
Újpest elleni találkozót, majd a Gödöllőt is ilyen arányban múlták fölül,
így megérdemelten nyerték meg a ju-
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Sport

bileumi tornát. Deme Gábor, a
TEVA-GRC vezetőedzője a négyes
torna után elmondta: „Tulajdonképpen a torna elérte a célját, ugyanis
mindenkit meccshelyzetben nézhettem meg, és mindenki azonos feltételekkel tudott játszani. Az itt lévő csapatoknak felmértük az erejét, amit
úgy gondolom, hogy a bajnokságban
majd hasznosítani tudunk. Ezen a tornán még nem állt össze az általam elképzelt kezdőcsapat, mert mindenkit

látni szerettem volna még. Örömteli
volt a 14-16 éves játékosok csapatba
illeszkedése az amúgy is fiatal együttesbe. A következő időszakban kezdődik a kezdőcsapat összeszoktatása, amihez kell
majd egy kis idő.
Véleményem szerint az őszi szezon
közepére összeállhat az általam elképzelt kezdő hatos”.
A gödöllői röplabdás hölgyek ezen a
hétvégén, szeptember 5-6. között
Miskolcon vesznek részt egy négyes tornán, ahol már, ahogyan az
edzőtől megtudhattuk, a kezdő hatos
összecsiszolása kezdődik.
Ádám László emléktorna
Eredmények: TEVA-GRC – Miskolc 2:0, Vasas – Újpest 2:0, Miskolc
– Újpest 2:0, TEVA-GRC – Újpest
2:0, Vasas – Újpest 2:0, TEVA-GRC
– Vasas 0:2.
Végeredmény: 1. Vasas, 2. TEVAGRC, 3. Miskolc, 4. Újpest
-lt-

Kézilabda – XIII. Nemzetközi Cell kupa, Veszprém

Tornagyőzelmet ünnepelhetett a friss
magyar bajnok Balázs Attila, aki
Aradon szerepelt egy ATP Challenger
tornán.
A Davis Kupa kerettag Balázs Attila

mellett bátyja, Balázs György az Ob
után Aradon ragadott teniszütőt, ahol
mindketten nagyszerű teljesítményt
nyújtottak. A legjobb négyig mindketten eljutottak, ott azonban egymás

ellen játszottak, így létrejött az Ob
döntő visszavágója, ahol Attila ezúttal is jobbnak bizonyult és nyert 6:1
6:3-ra. A lendület kitartott a fináléban
is, ahol 3:6, 7:5, 6:3-ra legyőzte a 3.
helyen kiemelt román Copilt, ezzel
pedig megszerezte idei második és
pályafutása negyedik ATP tornagyőzelmét a gödöllői Kiskastély SE versenyzője.
-li-

Idegenben kezd a Gödöllő-Fortuna

Az NB I. és az NB II. a 2007/2008-as
idényben 25, az azt követő 2008/2009es idényben 16, míg idén 34-es (11 NB
I-es, és 23(?) NB II-es) létszámú bajnokságot jelenthet majd. A kérdőjel a
másodosztály régiós felosztása miatt
van, ugyanis képlékeny, ki szeretne
még indulni.
Térjünk vissza az NB I-hez. A kecskeméti Hírös SE az anyagi lehetőségeihez mérten nem tudta vállalni az
első osztályt, míg a Gödöllő és a Fortuna Dupont fúzióval próbál kilábalni
a válságból, hogy külön-külön ne maradjanak NB I. nélkül. A már ismert
nevek mellett (Aramis, Cső-Montage,
Csömör, Fradi, Mezei-Vill, Duna Takarék-ETO, Szentes) az NB II-ből
feljutó Gyöngyös és Borsod Volán az
újonc, míg a Dunavarsányt felkérték
az indulásra, akik vállalták a szereplést. Így alakult ki a 11 fős létszám az
idén. A tavalyi, gödöllői csapatból

négy játékos, Nagy Roland, Száraz
Szabolcs, Séra Tibor és Balogh János csatlakozott a Fortuna keretéhez,
de, ha a neveket jobban megnézzük,
akkor további két játékos, Póta
Balázs és Hegedűs Ferenc neve is
felfedezhető, akik korábban megfordultak a Bikák csapatában. Az edző
személye sem ismeretlen, ugyanis
Gödöllő-Fortuna kerete:
Érkezett: André Béla (Gyál, új
igazolás), Sámson Zoltán (Ausztria).
Távozott: Kertész Gergő (Colorspectrum-Aramis), Nagy Zsolt
(Cső-Montage).
Jelenlegi keret: Balogh János,
Fehér Krisztián, Fehér Norbert,
Fekete István, Hegedűs Ferenc,
Kovács András, Kovács László,
Magyar Gábor, Moll Csaba, Molnár Péter, Nagy Roland, Piel Béla,
Póta Balázs, Sándor László, Séra
Tibor, Száraz Szabolcs, Smiri
Elek Norbert, Takács Márton, Ugrai Imre.
szakmai vezetőként Kis János látja el
a szakmai teendőket Nagy Attila edzővel kiegészülve. A csapat az első

FC Seven, 4. Deko FC, 5. Rönkvár
SC.
Nők: 1. Kerepes, 2. ELTE, 3. Gödöllői SK, 4. Veresegyház, 5. ALLE
A torna eredményei megtalálhatóak a
www.sevo.hu oldalon.
Kispályás bajnokság a műfüvön –
Még lehet nevezni

zésekért. A férfi tornát végül a Szilz
nyerte, míg a hölgyeknél a Kerepes
bizonyult a legjobb csapatnak. A fiúknál Tribol Krisztián (FC Seven), míg
a lányoknál Karikás Rozália (Kerepes) szerezte meg a gólkirályi, illetve
királynői címet.
Végeredmény:
Férfiak: 1. Szilz, 2. FC Hoz-Be, 3.

Az elmúlt hétvégén a forduló
előtt még listavezető Felsőpakony otthonában vendégszerepelt a Pest megyei I. osztályú
bajnokságban a Gödöllői SK.
Az első két játéknap után még
pont nélkül álló Gödöllő fegyelmezett játékkal fontos pontot
szerezett idegenben, míg az
U19-es gárda nem bírt a házigazdákkal.

Futsal NB I. – hárman a Fortunában

Elkészült a 2009/2010-es NB Ies futsal bajnokság sorsolása,
ami alapján kiderült, hogy idegenben kezdi a bajnoki küzdelmeket a Gödöllő-Fortuna
csapata, és hogy az idei kiírásban 11 csapat küzd majd meg
egymással.

Az idén először a Táncsics Mihály úti
műfüves pályán rendezték az Augusztus 20. kispályás labdarúgó kupát.
Mind a férfiaknál, mind a hölgyeknél
öt csapat nevezett és küzdött a helye-

Még lehet nevezni a
szeptember 10-én, a
műfüves pályán rajtoló
kispályás labdarúgó
tornára. Az 5+1-es férfi, valamint női kategóriában is gyűlnek
már a csapatok, míg a
senior, 40 év fölötti bajnokságra is várják a jelentkezéseket a szervezők. A
szerdai és csütörtöki játéknapokkal lebonyolításra kerülő bajnokságokra a
nevezés 55.000.- forint, amely tartalmazza a pályáhasználatot, valamint a
játékvezetői költséget egyaránt. További infó: 06/70-60-44-393-as telefonszámon, illetve: www.sevo.hu. -tt-

Fontos felnőtt pont

Az idén, immár 13. alkalommal rendezték meg
augusztus 16–21. között Veszprémben a 14 ország 159 csapatát felvonultató nemzetközi Cell
kupát. A Gödöllői SE 1997-es fiú csapata kategóriájában a második helyet szerezte meg. Parádés játékot bemutatva többek között legyőzte
az MKB Veszprém és a Tisza Volán (Szeged) korosztályos csapatát is.
A gödöllői játékosok névsora: Czene Dávid,
Krupják Bence, Laczkó Szilárd, Molnár Balázs,
Nagy Márton Zénó, Papp Kristóf, Réti Tamás,
Szakály Benedek, Takács Attila, Tóth Attila.
Edző: Mácsár Gyula.
-tt-

Remek siker Aradon

A Szilz nyerte a kupát

Labdarúgás – Döntetlenek hétvégéje

Ezüstérmes gödöllői fiatalok

Tenisz – ATP Challenger

Kispályás foci – Augusztus 20. kupa

fordulóban, szeptember 7-én Miskolcra látogat és a Borsod Volán vendégeként kezdi meg az idei bajnoki
küzdelmeket. Az első hazai mérkőzésre ugyanezen a héten pénteken,
szeptember 11-én kerül majd sor,
amikor is a második játéknapon a
nyáron igencsak megacélosodott
(Kozma Mihály szövetségi kapitány
mellett ott futsalozik többek között
Harnisch Ákos, Lódi Tamás, Balázs
Zoltán, Gyurcsányi Zsolt, Tóth
Szabolcs és Madarász János) Duna
Takarék ETO lesz az ellenfél az egyetemi csarnokban. A Győr elleni mérkőzés 20:30-kor kezdődik majd.
A Gödöllő-Fortuna hazai mérkőzéseinek időpontjai:
2009. szeptember 11. (péntek) 20.30:
Gödöllő-Fortuna – Duna TakarékETO.
Október 9. (péntek) 20.30: GödöllőFortuna – Rubeola FC Csö-mör.
Október 30. (péntek) 20.30: Gödöllő-Fortuna – FTC.
November 20. (péntek) 20.30:Gödöllő-Fortuna – Berettyóújfalu.
December 4. (péntek) 20.30: Gödöllő-Fortuna – Aramis.
Teljes program:
www.futsal-hungary.hu
-lt-

Szabados György csapata nagy fegyvertényt hajtott végre azzal, hogy gól
nélküli döntetlenre hozta a találkozót.
A csapat határozottan védekezett és
mindenki kivette a részét a sikerből, és
megérdemelten távozott ponttal a két
meccs alatt tíz gólig jutó felsőpakonyi
barlangból. A gödöllőiek legjobbja
Smeló Dávid és Tóth Gyula voltak,
akik most játszották első meccsüket az
idén, tehát a visszatérésük kulcsszerepet játszott a pontszerzésben. A felnőttek három fordulót követően a 13. helyen állnak a tabellán.
Az U19-es gárda egy félidőn
keresztül jól tartotta magát a tavalyi
ifibajnok otthonában, de a fáradság és
egy-két egyéni hiba miatt végül nem
sikerült a bravúr. Ivanovics Károly
együttese jelenleg a 11. helyen áll.
Pest megyei I. osztály, 3. forduló
Felsőpakony – Gödöllői SK 0–0
Pest megyei I. osztály U19, 3. forduló
Felsőpakony – Gödöllői SK 5–1
Gól: Máté Botond

Következik:
Szeptember 5., szombat 16:30 (ifi:
14:30): Gödöllői SK – Pilisi LK.
Megyei III. osztály – A GSK II. is
elkezdte
Az idén a gödöllői körzetben induló

GSK II. is megkezdte a bajnoki küzdelmeket. Legéndi György csapata
az első játéknapon a Kerepest fogadta
és ért el 1-1-es döntetlent. Az országban először ebben a bajnokságban
tesztelnek egy új lebonyolítási szisztémát, ami szerint két fordulónként
sorsolnak újra párokat a 10 csapatos
bajnokságban, mindig az aktuális tabella alapján. Tehát az oda-visszavágót követően a kialakult bajnoki állás
alapján az első a másodikkal, a harmadik a negyedikkel (és így tovább)
játszik majd a továbbiakban.
Pest megyei III. osztály, gödöllői
csoport, 1. forduló
Gödöllői SK II. – Kerepes II. 1–1
(0–0)
Gól: Szabó Zsolt

Következik:
Szeptember 5., szombat
Kerepes II. – GSK II.

16:30:

Utánpótlás – Egy pont a hétvége termése
Az NB II. U13-U15-ös bajnokság
közép „A” csoportjában szereplő
U13-as és U14-es gödöllői csapatok
az Újbuda ellen léptek pályára idegenben az elmúlt játéknapon. A fiatalabbak pontot szereztek, míg az egy
évvel idősebbek ellen játszó 96-os
csapat lefocizta ellenfelét, de végül
meg kellett elégednie a minimális vereséggel és a hazai szurkolók elismerésével.

NB II., U13 közép „A” csoport
4. forduló
Újbuda TC – Gödöllői SK 2–2
Gól: Balogh Róbert (2)
NB II., U15 közép „A” csoport
4. forduló
Újbuda TC – Gödöllői SK U14 2–1
Gól: Hegyi Balázs

Utánpótlás Toborzó a GSK-nál
Gödöllői SK utánpótlás-labdarúgó szakosztálya
TOBORZÓT hirdet
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.

2009. szeptember 2.
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HIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!
H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

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

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

INGATLAN
* 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
* Panorámás telek eladó Gödöllő frekventált helyén. Érdeklőni lehet a 06-20-9-424-062 tf-számon.
* SZÁNTÓ eladó Gödöllő mellett a városhatár közelében.
5325m2 és 7,40 aranykoronás. Családi okokból sürgősen,
áron alul 2,3 millió Forint irányáron. Tel: (20) 9349013
* ÜZLETHELYISÉG eladó Gödöllőn a vasútállomás közelében.
Társasház része, 73 négyzetméter, telekhasználattal az árurakodáshoz. Irányár 10,5 millió Forint. Tel: (20) 384 03 75
* 190 NÉGYZETMÉTERES, 3 szintes családi ház jellegű társasházi lakás 500 négyzetméteres telekkel eladó a vasútállomás közelében. A társasházban még 1 lakás és 2 csendes
tevékenységet folytató üzleti ingatlan található. Különbejárattal, nem lépcsőházas, családi ház jellegű, autóbeállóval.
1992-ben épült, 5 szoba, konyha, fürdőszoba, 2 wc,
közlekedők, tárolók és egy 33 négyzetméteres alagsori
garázs rész. A ház a vasútállomás, hévállomás és buszmegálló közelében található, elhelyezkedése miatt kitűnő a
közlekedés és vállalkozásra is alkalmas, az alagsori rész
külön ki is adható bérbe. Jó állapotú, részben tavaly felújított. Irányár: 29,5 millió Forint. Tel: (20) 384 03 75

* Szadán jó állapotú 2 szoba konyhás cirkófűtéses felújított
ház parkosított telekkel eladó Új tető modern burkolatok
érdemes megnézni! Iár 16,9MFt 20-7722429

* 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

* Fenyvesben 550 nm-es összközműves építési telek eladó!
10,6 MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Eladó 2 szobás családi ház 630 nm-es ősfás telken Iár
14.7 MFt 20-804-2102

* Gödöllőn Újszerű 3 szoba+nappalis amerikai konyhás 1
szintes ház gyönyörű környezetben sürgősen eladó Iár 29,9
MFt 20-7722429

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

* Egyetem közelében Sürgősen eladó 35 nm-es 1 szobás II
emeleti tégla építésű jó állapotú lakás konvektoros fűtéssel
beépített konyhabútorral Iár 7,5 MFt 20-7722429
* 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 eladó ár
szerkezetkészen 16 MFt, kulcsrakészen 22,5 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
* Sürgősen eladó a Remsey Krt-on 1+2 félszobás jó állapotú
lakás Iár 13,9 MFT (20) 804-2102
* Gödöllőn eladó 60 nm-es 2szoba + nagy étkezős magasföldszinti konvektoros felújított lakás Iár 12.9 MFt 20-8042102
* Központban 2 szobás jó állapotú lakás eladó 44 nm-es,
alacsony közös költség Iár 8.9 MFt 20-804-2102
* Családi okok miatt sürgősen eladó Erzsébet krt-i jó teljesen felújított 2 és félszobás, erkélyes lakás! Iár 11,8 MFt
20-772-2429
* Jó vétel Gödöllőn! Centrumban mindenhez közel Újépítésű
2 szoba+nappalis ikerház eladó kulcsrakész ár 21,2 MFt 207722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllő Központban 2,5 szobás 76 nm-es teljesen felújított lakás klímával, műanyag ablakokkal konyhabútorral
eladó. 14,9 MFt 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

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

* Sürgősen eladó Gödöllőn Blahán szépen felújított 3 szoba
+ nappalis szuterénes cirkós családi ház 1600 nm-es telken
22 MFt ért 20-7722429

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

* Kartalon 80 nm-es, 3 szobás, tégla építésű családi ház
eladó Iár 8,9 MFt 20-8042102
* Jó vétel! János utcában sürgősen eladó szépen felújított
,1,5 szobás II em konvektoros lakás ,sarokkádas fürdő Iár
10.5 MFt 20-7722429

* CSANAKBAN 600 nm-es telken akár két generációnak is
alkalmas ikerház beépíthető tetőtérrel garázzsal újszerű
állapotban eladó Iár 29,5MFt
20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* JÓ BEFEKTETÉS! Gödöllőn eladó 2000 nm-es örökpanorámás építési telek Iár 8.5 M Ft 20-804-2102

* János u-ban 1 szobás I emeleti lakás eladó Iár 8,3 MFt
20-8042102

-Szadán 672m2 telken 60m2 lakóház 13
MFt.
-Szadán 750m2 telken 120m2 új lakóház
garázzsal 26,5 MFt.
-Szadán panorámás 1070m2 telken 100m2
családi ház 26MFt.
-Kiadó Egyetem téren 60m2-es lakás
hosszútávra 60eFt/hó+rezsi
-Kiadó Erzsébet parknál 2 szobás bútorozott lakás 45eFt/hó+rezsi.
-Kiadó 2 szobás földszinti lakás, konvektoros kerttel 50eFt/hó+rezsi
-Új lakás 1+2 fél szobás tégla cirkó nagy
telken 17,5 MFt.
-Új építésű egyszintes ház 340m2 telken,
nappali+3 szoba garázs 25 MFt.
-Új lakás nappali +2szoba +gkcs beálló
+önálló tároló + 13m2 terasz kertkapcsolattal 17,4 MFt.
-Új ikerház fél az Alvégben nappali+2szoba 300m2 kert 20,62 MFt.
-Királytelepen 300m2 telken 101 m2
családi ház 3 szobás 13,9 MFt.
-Telek 27m széles 986m2 panorámás víz
vill. gáz 12,8 MFt

* 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 16.8 Mft 20-5391988
* Gödöllőn, Újfenyvesben 20m széles építési telek eladó!
Panorámás,víz,gáz,csatorna a telken! Iár 16.3Mft. 20-539-1988
* Veresegyház Csonkáson utolsó telkek egyike eladó! 777m2es összközmű zsákutca végén! Iár12.8Mft. 20-539-1988
* GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK SŰRGŐSEN ELADÓ Iár 9,5
MFt 20-9447025
* 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!
* REFERENCIÁVAL! Minőségi lakásfelújítás a legjobb áron!
Festés, burkolás, parkettázás, víz-villanyszerelés, ablakcsere. Családi-ikerház komplett, kulcsrakész kivitelezése referenciákkal. Hívjon bizalommal! 20-9447025
* Gödöllőn a Perczel Mór u.-ban, 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 (Antalhegyi dombon) 1000 m2-es 2 utcára nyíló
panorámás, osztható telken 2002-ben épült, 2 generáció
részére is alkalmas, összesen 160 m2 lakóterű (2 nappali, 3
szoba, 2 konyha, 2 fsz.) színvonalas külső és belső
kialakítású családi ház, 2 beállásos garázzsal. Iá: 38 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a központban jó állapotban lévő, 65 nm-es, 2 szoba + étkezős, Kastélyra néző lakás. Iá: 11,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* 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 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
* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn a belvárosban eladó 80 nm
alapterületű, 2 szobás családi ház 320 nm-es telekkel, melléképülettel. Iá: 15,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn 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 (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 (Harasztban) 2 szintes, teljesen felújított, 100 m2
lakóterű, nappali + 2 és fél szobás családi ház (új tetőszerkezet, új burkolatok, szaniterek, új konyhabútor, új korszerűsített fűtéstechnika), 486 m2-es, örökzöldekkel beültetett
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
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* Gödöllőn a Kastély park közelében 180 nm-es, teljesen
felújított, igényes belső kialakítású családi ház, 1000 nm-es
telekkel. Nappali, 3 szoba, konyha-étkező, 2 fürdőszoba wcvel, 2 beállásos garázs, nagy terasz, beépíthető tetőtér. Iá:
47 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 530 m2-es (22 m
utcafronti szélesség) összközműves építési telek (30%-os
beépíthetőség), rajta egy 12 m2-es faházzal. Iá: 10,6 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* 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: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Bagon 1300 m2-es, parkosított telken, 5 éve épült, nappali + 2
szobás, színvonalas külső és belső kialakítású, kétszintes
téglaépítésű lakóház, garázzsal, kis pincével. (Klíma, riasztó, elektromos kapu). Iá: 11,9 mFt. Érd: 28/411-086; 0620/9194-870
* Erzsébet parknál, Haraszt legkeresettebb utcájában felújított családi ház eladó. 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

* Gödöllőn, központhoz közel, 70 nm-es, konvektoros, délnyugati fekvésű, erkélyes, 3 szobás, igényesen felújított lakás,
tágas, világos konyha-étkezővel eladó. Csendes, nyugodt
parkosított környezet. Iár: 15,5M Ft. Tel: (30) 491-5020
* Gödöllő, Központban V. em. 46 nm-es, 1+félszobás, nagy
konyhás, azonnal költözhető, jó elosztású lakás, 2 liftes
házban saját tárolóval eladó. Iár: 8,9 M Ft Tel: (30) 491-5020
* Gödöllőn, a blahai részen Kecskés dűlőben, Tölgyfa utca folytatásában 2200 m2 zártkerti telek eladó, megosztva is. Pince,
villany, víz van. Iár: 5,8 M Ft. Érd: (28) 410-354, (30) 630-1410
* Eladó Gödöllőn frekventált helyen 1500 nm építési telek,
amire van egy jogerős 6 lakásos társasházra engedély. A
telek teljesen közműves. Iár: 22,5 M Ft. Tel: (30) 390-8261
* Építsen saját Lovardát! Gödöllőn, a Repülőtéri útról nyíló
mezőgazdasági besorolású ingatlan eladó. 34.400 nm
terület, 3 %-s beépítési lehetőség, nyugodt környezet! Iár:
1.000 Ft/nm. Tel: (20) 965-0066
* 1500 m2 ipari – kereskedelmi terület ELADÓ - KIADÓ az
Isaszegi úton. Tel: (30) 528-7777
* GÖDÖLLŐN hatlakásos társasházban 2+1 félszobás, földszinti lakás két garázzsal eladó. Iár: 29 millió Ft. Tel: (30) 415-1149
* 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

* LAKÁS Gödöllőn Kossuth Lajos utcában, 40m2-es, 3.
emeleti, 1 szobás, erkélyes, Keleti fekvésű. Ár: 8,2 MFt
Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* 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

* VARÁZSOLJA ÚJJÁ. Szent János utcában, gázfűtésű,
felújítandó, 38m2-es, földszinti, 2 félsszobás, Nyugati
fekvésű, üres téglaépítésű lakás. Irányár: 7,6 MFt Major
Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* Eladó Szt. János utcában 1,5 szobás lakás, földszinti, teljesen felújított. Iár: 10,6m Ft. Tel: (20) 328-9666

* LAKÁS Kossuth L. utcában emeleti, háromszobás, parkettás, egyedi fűtéses, sarokkádas, kocsibeállós, egyszintes
minőségi 2004 építésű, tégla lakás eladó. Irányár 26,5 MFT
Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* 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

* 35.000.000,- Ft készpénzzel rendelkező ügyfelem részére
keresek minőségi, 3 szobás, egyszintes, garázsos családi házat
Gödöllőn. Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* 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

* 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

* Gödöllő központjában, Ambrus Z. közben 2 és félszobás,
1. emeleti, erkélyes, nagyon jó állapotú lakás tulajdonostól
eladó. Iár: 13,9 M Ft. Tel: (30) 500-2432, (30) 509-7326

* Gödöllőn KERESEK ügyfelem részére 35 millióig családi
házat. Katonáné Enikő 06 (30)-491-5020

* Kertvárosban három szobás családi ház gáz cirkóval és
vegyes tüzeléses kazánnal, 200 nöl kerttel eladó. Nagy
konyha, előszoba, fürdőszoba. Tel. (30) 268-5949

* 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 em. házban eladó. Iár: 13.9MFt. 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
* Egyedi ajánlat! Gödöllőn Központhoz közel, 75 nm-es, 3
szobás, konvektoros, nyugati fekvésű, nagy erkélyes, 3.
emeleti, igényesen felújított, klímás lakás eladó (tárolóval).
Iár: 16,5 M Ft. Tel: (30) 491-5020

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

* Kihagyhatatlan ajánlat! Családi okok miatt eladó Valkón
örökpanorámás, megosztható saroktelken (1417nm) két
család együtt lakására is alkalmas szerkezetkész családi
ház (225nm). Iár: 15,8M Ft Tel: (20) 771-9219
* Eladó Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás lakás: tégla,
konvektoros, 2. emeleti. Tel: (20) 951-7701
* Gödöllőn 2 szobás 2. em. parkettás, jó elosztású világos
lakás 10,2m Ft-ért eladó. Tel: (70) 5095-644
* Eladó a Szilágyi E. utcában 300 nöles rendezett telken 3
szoba nappalis családi ház. 80 nm-es garázs, kamra, pince,
ásott kút. Tel: (30) 402-7276, (28) 410-010
* Gödöllőn a központban 44 nm-es, 2 szobás (+ saját tároló)
egyedi fűtésmérős lakás alacsony rezsivel sürgősen eladó.
Tel: (30) 975-9604
* Gödöllőn a Remsey körúton 1. emeleti 61 nm-es igényes
távfűtéses lakás eladó. Ára: 16 M Ft. Tel: (30) 9133-789
* Gödöllő belvárosában (Petőfi tér) eladó 2.5 szobás,
amerikai konyhás, 70 nm-es lakás. Cirkó fűtés, egyedi belső
kialakítás. Iár: 20,5 millió Ft. Tel: (30) 332-5597
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* Gödöllőn szoba fürdőszobával 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.

* Nagycsaládosok, Befektetők Figyelem! ASZÓDON, Szt.
Imre utcában 128 m2-es társasházi lakás zöld övezetben
500 m2-es saját tulajdonú udvarral ÁRON ALUL SÜRGŐSEN
ELADÓ. Iár: 12,5m. VALAMINT A LAKÓTELEPEN 3 em. 60
m2-es erkélyes lakás +garázs a garázssoron. Iár: 9,8m Ft.
Hívjon, megegyezünk! Tel: (20) 3532-516
* Gödöllőn (Paál L. köz) eladó 1.em. 1,5 szobás lakás
megkímélt állapotban, első tulajdonostól. Parkettás, új
hőszigetelt ablakok, redőny, konvektor. 43nm + tároló. Iár:
11M Ft. (30) 519-4397
* Eladó Gödöllő központjában, csendes helyen, tágas, világos jó
elosztású, 66 nm-es 2,5 szobás, felújított, riasztós lakás. Új
gépesített konyhabútor, új gardróbszekrények, egyik szobában
beépített szekrénysor. Internet 2szobában. (20) 554-7022
* Gödöllőn Szőlő utcában 1+2 félszobás 69 nm-es, erkélyes,
konvektoros, klímás, felújított lakás eladó. Érd: (20) 345-0074
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is.
Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: (30) 250-7981
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos
parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200
nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes,
nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: (20)
3135-816, (30) 562-3475
* Eladó János utcai 52 nm-es, erkélyes, 2szobás, önálló
tárolós, napfényes, parkra néző, jó állapotú, téglaépítésű,
konvektoros, vízórás lakás alacsony rezsivel. Csendes, jó
házban. Iár: 11,9m Ft. Tel: (20) 3311-373
* Kazinczy körúti, két szobás, teljesen felújított, erkélyes lakást
elcserélném másfélszobás erkélyes lakásra. Tel: (20) 455-4648
* Gödöllőn, Palotakerten 62 nm-es 2 szobás nagy erkélyes
kastélykertre néző lakás eladó. Iár: 10,8m Ft. Tel: (30) 293-1728

* Gödöllő Palotakert 6/a-ban földszinti 56 nm-es 2 szobás,
szabályozható fűtésű lakás ELADÓ vagy KIADÓ két fő
egyetemista részére. Tel: (70) 419-4563, (70) 365-1959
* Gödöllőn kiemelt zöldövezeti területen 100 nm-es 4
szobás összkomfortos, zárt kocsibeállóval rendelkező családi házas ingatlan hosszútávra kiadó. Tel: (20) 9443-356
* Kazinczy krt. 11. 2.em. 2 szobás loggiás, berendezett
lakás szept. 1-től kiadó (konvektoros). 60.000 Ft + rezsi +
1 havi kaució. Tel: (28) 414-136, (30) 9446-816
* Kiadó 2 szobás, gázkonvektoros, erkélyes, bútorozott
lakás. Tel: (30) 609-8707
* 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
* 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
* 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
* Gödöllő központjában 44 nm-es másfélszobás, félig
bútorozott, távfűtéses lakás 2009. szeptember 1.-től hosszú
távra kiadó. Kéthavi kaució szükséges. Tel: (20) 335-0027
* Szoba-konyhás, zuhanyzós, bútorozott, fatüzelésű, vastag
falú, különálló ház 1 fő részére szeptember 1.-től kiadó. 1
havi kaució. Tel: (30) 609-8707
* Gödöllő központjában 2 szobás, egyedi fűtésű lakás kiadó.
Tel: 20/939-0797, 20/556-2653

* Gödöllőn, vagy környékén KERESEK családi házat, lakást
vagy ingatlant. Farkas. Tel: (30) 719-9988

* Szt. János utcában parkra néző 2 szobás konvektoros,
felújított, parkettás, egyedi mérőórás lakás frissen festve,
mázolva, új konyhabútorral kiadó. Tel: (30) 448-4538

* ELADNÁM, vagy értékegyeztetéssel nagyobbra
CSERÉLNÉM (panel kizárva) János utcai 1,5 szobás
amerikai konyhás nappalis 49 nm-es IV. em. lakásomat. Iár:
11,5 M Ft. Tel: (30) 9661-375

* Gödöllőn kiadó 70 nm-es, 2 szobás bútorozott lakás csak
nemdohányzó, 2 fő részére. 70.000 Ft + rezsi/hó + kaució.
Tel: (70) 635-6016

* Budapesti, Keleti pályaudvarhoz közeli kétszobás, téglaépítésű,
polgári, 3. emeleti lakásomat ELADOM. Értéke: 11,2 M FT.
ŐSZTŐL KIADÓ: 60.000 Ft + rezsi. Tel: (30) 383-6789
ALBÉRLET KIADÓ

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

* János utcai lakáshoz albérlőtársat keresek (lányok előnyben) Érd: 20-9805-765

* Kiadó Palotakerten egy 44 nm-es rendben tartott, szabályozható fűtésű lakás. 50.000 Ft + rezsi. (1 havi kaució
szükséges.) Tel: (70) 284-5656

* Gödöllő központjában kényelmes komfortos bútorozott, internetes lakrész kiadó 2-3 egyetemistának. Érd.: 20/5162-962

* Fiúknak kertes házban külön bejáratú mérőórákkal felszerelt albérlet kiadó. Tel. (20) 771-3387

* AZONNAL beköltözhető ÚJ LAKÁSOK. Új építésű, liftes
házban 50 m2-es kétszobás fiatalos, gázfűtésű lakások
kiadók 60-65e. FT/hó Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

* Gödöllőn, Központban 50 nm-es, nagyszobás, összkomfortos, külön bejáratú házrész kiadó. Tel: (30) 307-7314

* Gödöllőn felújított, I. emeleti, gázkonvektor fűtésű, 2
szobás erkélyes, bútorozatlan lakás KIADÓ. 50 eFt+rezsi/hó.
Tel: 28/411-086
* Bútorozott 2 szobás lakásba ALBÉRLŐ TÁRSAT keresek.
Fürdőszoba, konyha használattal, kábel TV, telefon, internet szolgáltatással. Csak nem dohányzó személy jelentkezését várom! Egy
havi kaució szükséges. Azonnal költözhető. Tel.: 70/318-2127

* Erzsébet parknál hosszútávra kiadó egy félig bútorozott,
egyszobás lakás. 45.000 Ft/hó + rezsi, 2 havi kaució. Tel:
(30) 944-6522
* Magasföldszinti 2 szobás lakás reális áron kiadó Gödöllőn
az Ambrus Z. közben. Részben bútorozott. Tel: (20) 450-8036
* Gödöllőn 2 szobás konvektoros lakás kiadó. Tel: (70) 427-1022
* Kazinczy körúton első emeleti, bútorozott, felújított lakás
hosszútávra kiadó. Tel: (20) 807-9515, (70) 317-0084
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* Igényesen felújított, 60 nm-es egyedi mérőkkel rendelkező konvektoros, parkettás lakás hosszútávra kiadó a
János utcában. Kaució szükséges! Tel: (70) 320-3081
* Kiadó JÁNOS utcában 1,5 szobás, konvektoros bútorozott
lakás hosszútávra. 2 havi kauciót kérünk. Tel. (20) 2894854, (20) 362-5540
* Remsey körúton 2 szobás, 2. emeleti lakás 55 ezer Ft +
rezsiért (vízóra, távfűtés) hosszútávra kiadó bútorozatlanul
vagy bútorozottan. Uitt garázs 17 ezer Ft/hó kiadó. Este:
(30) 900-6421
* Gödöllőn, Palotakerten 44 nm-es, 1,5 szobás, bútorozatlan, korszerűsített fűtésű lakás kiadó! Bérleti díj 45e Ft/hó
+ rezsi. Kaució szükséges. Tel: (20) 3-961-150
* Gödöllőn a Szt. János utcában felújított, 2 szobás 1. em.
lakás kiadó. Tel: (30) 9541-690
* Gödöllő, Palotakerten 2 szobás, távfűtéses (szabályozható, mérős), felújított (műanyag ablakok) 1. em. erkély
nélküli lakás kiadó. Tel: (20) 9280-973
* Gödöllő városközpontban, Remsey körúton 1,5 szobás 46
m2-es, bútorozott, vízórás földszinti lakás elkerített terasszal
kiadó! 50e. Ft/hó +rezsi + 2 havi kaució. Érd. (20) 9319-521
* CSALÁDI HÁZ KIADÓ a BONCSOK DŰLŐN. Tel: (20) 9-361233, (28) 415-581
* Királytelepen 2 szobás összkomfortos családi ház kiadó
hosszútávra. Garázs, kábeltévé, Internet van. 65 ezer +
rezsi. Tel: (20) 523-5077
* Gödöllő központjában másfél szobás lakás kiadó. Tel: 06
(30) 225-4726
* 2 szobás lakás kiadó az Isaszegi úton. 50e Ft/hó + 2 havi
kaució. Tel: (30) 373-5830
* Gödöllőn a János utcában 1. em., 2 szobás, bútorozott,
felújított egyedi fűtésű (cirkó), 55nm lakás hosszútávra
kiadó. 55.000 Ft/hó + rezsi, 2 havi kaució szükséges. Tel:
(20) 422-2998. Minden nap 13 óráig hívható.
* Gödöllőn, az Egyetem téren 5. em., bútorozott, felújított
konvektoros fűtésű, 2 szobás, 68 nm-es lakás hosszútávra
kiadó. 60e Ft/hó + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel: (20)
422-2998. Mindennap 13 óráig hívható.
* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba
használattal kiadó. Tel.: (70) 701-9510.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69
nm-es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
* Erzsébet királyné körúton 2,5 szobás lakás kiadó. 60.000
Ft/hó + rezsi + 1 havi kaució. Tel: (20) 556-3298
* Gödöllőn főbérlő nélküli, bútorozott, gázfűtéses családi
házban albérlet kiadó. 45 ezer + rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel: (20) 55-48-607, (20) 433-1050
* Egyetem területén 4 egyetemista részére két szoba
összkomfortos lakrész kiadó. Tel: (28) 416-886
* 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
* 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
* Palotakerten 2 szobás, parkra néző lakás kiadó. Egyedileg szabályozható fűtés, fizetés fogyasztás alapján. Tel. (30) 9346-769
* Gödöllő központjában (OTP épület), VII. em. 44 nm-es, 2
szobás, csendes, a belső udvarra néző lakás teljesen felújítva, bútorozva, gépesítve, klimatizálva hosszútávra kiadó.
60.000 HUF/hó, rezsi, 3 havi kaució szükséges. Dohányzás
és kisállat kizárva. Tel: (70) 375-7500

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
KIEMELT AJÁNLATAINK:
* A Csanak panorámás utcájában épülő,
nappali+ 4 szobás, igényes ikerházi lakások őszi beköltözéssel, kulcsrakész
állapotban eladók. Irányár:37,5 mFt.
*A Kertvárosban, pár percre a központtól,
250 nm-es lakóterületű, dupla garázsos
családi ház (tágas terekkel, szoláriummal,
szaunával, nagy teraszokkal) kiadó. Lakásnak, irodának, orvosi rendelőnek egyaránt
alkalmas. Bérleti díj: 300eFt/ hó+ rezsi.
*A Szabadság úton 22 nm-es, felújított
üzlethelyiség berendezéssel együtt
eladó. Iá: 6,3 mFt.
* A központhoz közel 120 nm-es, utcai
bejáratú, kétszintes üzlethelyiség eladó.
Iá: 22,5 mFt.
*A Kertvárosban 90 nm-es, 3 és fél szobás,
háromszintes, felújított sorházi lakás 500
nm-es kertrésszel, kétállásos garázzsal
eladó. Vállalkozásra alkalmas! Iá: 25,3 mFt.
*A Zombor utcában 1 szobás, 39 nmes, földszinti, konvektoros, 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 központhoz közel 43 nm-es üzlethelyiség hosszútávra bérbeadó. Iá: 70 ezer
Ft/ hó+ rezsi.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*Csendes, kertvárosi környezetben, 600
nm-es, gondozott saroktelken 160 nm-es,
nappali + 3 szobás, jó állapotú családi ház
eladó. Beépített konyhabútor, dupla
garázs, mosókonyha, szauna. Iár: 28 mFt.
*A Kertvárosban, 400 nm-es telken, nappali +4 szobás, 1998-ban újjáépített családi ház melléképülettel eladó. Iá: 22,5 mFt.
*A Lázár Vilmos utcában 1989-ben épült,
908 nm-es, panorámás telken nappali +3
szobás családi ház eladó. Iá: 27,8 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 Nagyfenyvesben 1993- ban épült, 120
nm-es, nappali +3 szobás földszintes
családi ház 800 nm-es parkosított telken
(garázs, hatalmas terasz, kültéri
medence) eladó. Irányár: 46,5 mFt.
*A Nagyfenyvesben, 1993-ban épült,120
nm-es, földszintes, nappali+3 szobás
családi ház 800 nm-es telken garázzsal,
hatalmas terasszal, kültéri medencével
eladó. Iá.: 47 mFt.
*A Nagyfenyvesben 174 nm-es, nappali
+4 szobás, garázsos, 3 szintes családi
ház 900 nm-es, panorámás telken eladó.
Irányár: 33 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.
*A Blahán, 2 szobás, 60 nm-es téglaház
852 nm-es saroktelken eladó. Csereként
egyedi fűtésű lakást beszámítanak.
Irányár:16,5 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: 64,9 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.
*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: 55 mFt.
*Máriabesnyőn, szépen parkosított 1030
nm-es telken nappali+ 5 szobás, háromszintes családi ház, dupla garázzsal,
tárolókkal, pincével eladó. Irányár:39 mFt.
*A Fenyvesben 670 nm-es telken új
építésű, 140 nm-es, nappali +3 szobás,
családi ház eladó. Irányár: 36 mFt.
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A térlátásról
Természetesnek vesszük, hogy amire
ránézünk, azt az orrunk előtt látjuk.
Föltéve, ha nyitva van mindkét
szemünk.
Hányszor
játszottuk
gyerekkorunkban, hogy ránéztünk
valamire, majd gyorsan becsuktukkinyitottuk felváltva előbb az egyik
aztán a másik szemünket, és ami addig
előttünk volt, elkezdett ide-oda ugrálni!? Ez az alapja annak, ahogy a térbeli kép keletkezik az agyunkban.
Az előttünk lévő tárgyról mindkét
szemünkben keletkezik egy-egy kép szemeink a fixált tárgyat a saját "szempontjukból", nem teljesen egyformán
látják. A nézett tárgynak a szemeinkben keletkező képe a látóidegen
keresztül a látópályákba kerül, amelyek rostjai az agyalapon történő
részbeni kereszteződés után elérik az
agykéreg mindkét oldalán elhelyezkedő látómezőket, ahol a kép
információvá alakul.
Agyunk, tudatunk ezt a két - síkbeli információt alakítja át térbeli,
háromdimenziós képpé, és így
érzékeljük a világot.
A környezetünkből érkező információk
70 - 80 százaléka a szemünkön
keresztül érkezik a tudatunkba.
A jó látás alapja, feltétele, hogy a
szemünkben optikailag jó minőségű,
éles kép keletkezzék. Az előbb leírtakból következik, hogy a jó térlátás alapja, hogy ez a kép mindkét szemünk
felől jó minőségben érkezzen a
látómezőre.
Van olyan gyermek, akinek a jó
minőségű
kép
kialakulásához
szemüvegre van szüksége. Fontos,
hogy ezt időben megkapja, mert jó térlátása csak így alakulhat ki.
Mért tartjuk olyan lényegesnek a jó
térlátást?
Pályaválasztáskor komoly gondot
jelenthet, ha nem alakult ki.
Gyermekünk így nem mehet ácsnak,
rendőrnek, kamionsofőrnek… sok szakmában kizáró ok a térlátás hiánya.
Közeledik az iskola! Kedves szülők, a
tanszervásárláson túl, jusson eszükbe
gyermekük látásának ellenőriztetése
is! Egy egyszerűbb szűrést, amelyet a
védőnők is végeznek, pár perc alatt,
ingyenesen végzünk, a teljes nyitva
tartásunk alatt. Amennyiben szükséges, szemész szakorvosi vizsgálatra
irányítjuk gyermeküket. Forduljanak
hozzánk
bizalommal,
örömmel
segítünk!
Szőke Emese/MSE Optika
Gödöllő, Petőfi tér 3. Tel: 28/417-367

* Kiadó családi háznál külön bejáratú összkomfortos kis
lakás. Bútorozott, fogyasztásmérők, autóbeálló külön, alacsony rezsi 36e Ft/hó, 2 havi kaució. Tel: (20) 486-6682
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
* Garázs kiadó Gödöllőn a Kossuth L. utcai mélygarázsban.
Érdeklődni lehet a 06-20-9-424-062 tf-számon.
* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő központjában. Nagyon jó
helyen lévő, régóta működő, jól ismert 30 nm-es üzlet. Tel:
(30) 9428-275
* LA VALETTE Salátabár kiadó, uitt. Gödöllőn, a Munkaügyi
Központ mellett, Szilhát utcában 90 nm-es iroda helyiség
kiadó. Tel: (20) 9325-415
* Kiadó Gödöllőn (Petőfi tér) 70 nm-es 2,5 szobás irodaként
is használható lakás. Tel: (30) 332-5597

ÁLLÁS
* NYELVTANÁROKAT keresünk kapacitásunk bővítéséhez
angol, német, olasz, francia és spanyol nyelvekre. Studio
ONLiNE Nyelviskola. 20/216 62 40. www.studioonline.hu
* OPEL GAÁL MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ kollegákat
keres: fényező, autószerelő, karosszéria lakatos. Kiemelt kerestei lehetőség, teljesítmény bérezés. Jelentkezni lehet önéletrajzzal: opelgaal@vnet.hu, 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 67.
* Elektronikai berendezések javításával és értékesítésével
foglalkozó partner cégünk keres munkatársat gödöllői
munkavégzésre az alábbi munkakörbe: ÉRTÉKESÍTŐI
ASSZISZTENS. Feladatok: külföldi partner cégekkel való
kapcsolattartás, piaci információk gyűjtése, a konkurencia
figyelése, pontos adminisztráció vezetése. Elvárás: főiskolai
végzettség, 22-30 év közötti életkor (férfi), tárgyalóképes
angol nyelvtudás (írásban és szóban), 1-2 év értékesítésben
szerzett tapasztalat elektronika területén előny, de nem
feltétel, B kategóriás jogosítvány. Munkavégzés helye: Gödöllő. Érdeklődni: 30-634-9959, perfectkereso@gmail.com
* Gödöllői gyógyszergyárba keresünk vegyésztechnikus
munkatársakat! Elvárások: vegyésztechnikusi végzettség,
számítástechnikai ismeretek (Word, Excel), 1-2 éves gyógyszergyárban szerzett tapasztalat, 3 műszakos munkarendben való
munkavégzés, nyitott érdeklődő szemlélet, jó problémamegoldó
képesség. Amit kínálunk: kulturált munkakörülmények,
versenyképes jövedelem, cafeteria juttatás, stabil hosszú távú
munkalehetőség. Ha pályázatunk felkeltette érdeklődését,
jelentkezését, szakmai önéletrajzát a
perfectkereso@gmail.com e-mail címre várjuk. 06-30-634-9959
* 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

* Gödöllőn 3 szobás kertes ház kiadó diákoknak vagy
cégeknek, irodának és lakásnak is. Tel: (20) 432-1572

* Waldorf óvónő gyermekek felügyeletét vállalja Szadán,
kertes házban Tel: (20) 9686-618

* Gödöllő központjában, Petőfi téren üzlethelyiség kiadó.
(Udvari, 30 nm.) Tel: (30) 346-5408

* Minimum érettségivel rendelkező munkatársat keresünk.
Kezdő fizetés 100.000 Ft.. Tel: (30) 2808-438

* Belvárosban, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 7. sz. alatt ingatlan
kiadó saját parkolóval. Tel: (70) 409-1540

* Gyermekfelügyeletet vállalok egésznapra is. Tel:
(30) 307-7314

* Gödöllő központjában üzlet és iroda helyiségek kiadók.
Parkolás az udvarban. Tel: (20) 93-54-687

* 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.

* 135 nm-es helyiség kiadó megosztva is kereskedelmi ill.
egyéb vállalkozás céljára. Gödöllő kertvárosi részén, családi
házban. Ipari áram, teljes közmű, kiváló parkolási lehetőség.
Tel: (20) 968-4454

* Gödöllőn a Missy Szépségszalonba gyakorlott pedikűr,
manikűr, műkörmöst keresek. Tel: (30) 247-6718

* Gödöllőn, szökőkútnál üzlethelyiség kiadó. Bérleti díj:
50.000 Ft + rezsi. Tel: (30) 500-7028

* Multinacionális pénzintézet minimum érettségivel rendelkező
munkatársat keres gödöllői irodájába. Tel: (20) 472-3919

* Gödöllőn 43 nm-es utcafronti üzlethelyiség frekventált
helyen kiadó. Tel: (20) 913-9769

* Gödöllő Shell Töltőállomás Shop eladó és kútkezelőt
keres. Jelentkezni személyesen vagy telefonon: Füzesy
Éva (30) 633-6541

* Pataktéren szerelőaknás TÉGLAGARÁZS ELADÓ. Iár: 1,45
millió Ft. Tel: (20) 466-0341

* Szobafestő-mázoló szakmunkást keresek azonnali
kezdéssel. Tel: (30) 9915-554
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* MELLÉKÁLLÁS! Tisztességes munkáért tisztes bér.
Érdeklődni: Fowjhan Mónika 06 (70) 256-6212

* Önállóan dolgozni tudó asztalost keresek 40 éves kortól,
vagy most nyugdíjazottat. Tel. (20) 440-1285, (20) 3576-256

* Üzemanyagtöltő állomásra – Gödöllő és környékéről –
nem dohányzó munkatársak jelentkezését várjuk a 06 (28)
513-115 telefonszámon.

* 50 éves nő takarítást, vasalást vállal. Tel: (20) 495-2040

* Friss nyugdíjas Eü. dolgozó szeretettel felügyelne, ápolna,
gondozna beteg, idős embert, gyereket. Intézetbe szállítást
is vállal! (Kocsim van.) Bármikor hétvégén, éjszaka is! (20)
354-9688
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* Gödöllőn szeptemberben megnyíló söröző – játékterembe
keresek fiatal pultos hölgyet. Érd: (20) 404-3144
* Gyakorló magyar, angol és német tanárokat keresünk
otthonról végezhető munkára. HEBE Kft. (30) 2480661
* FODRÁSZT és KOZMETIKUST keresek jól menő szépség
szalonba. Tel: 06 (30) 846-8115

* Bérsüti sütés! Szeretné meglepni szeretteit, vendégeket
vár, vagy lagziba készül, de nincsen ideje sütni? Süteménye
elkészítését elvállalom! Érd.:30/851-8763.

* ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT VÁLLALOK, szgk és
utánfutó van. (a mindenes) Érd: (20) 486-2747

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

* Megbízható nő bejárónői munkát vállal Gödöllő és
környékéről. Tel: (30) 277-8298

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

Opel Gaál Autóház Kft – „Azonnali minőség a jövő sikeréért!”
Gödöllő egyik legrégebbi gépjárműkereskedése az Opel Gaál Autóház Kft.
Vezetője, Gaál József több mint 30 éves szakmai múltjának köszönhetően egy olyan vállalkozást irányít, amely minden tekintetben
megfelel a XXI. század gépjárműforgalmazási elvárásainak. Kéthetente jelentkező
sorozatunkban szeretnénk Önöknek részlegenként bemutatni a Opel Gaál Autóház Kftt, Gödöllő egyik legnagyobb múlttal és szakmai tudással rendelkező márkakereskedését
és szervizét.
– A céget 20 évvel ezelőtt, 1989-ben álmodtam meg és hoztam létre. Még ebben az évben
kezdtem meg az Opel gépjárművek
Ausztriából való behozatalát, ezzel
párhuzamosan pedig megkaptam a legnagyobb osztrák Opel kereskedőtől a járművek
garanciális javításainak jogát is. – kezdi Gaál
József.

– Hogyan folytatódott az Ön és cége pályafutása?
– Három évvel később, 1992-ben alapítottam
meg a Gaál Autójavító Kft-t, de igazán 1993tól gyorsultak fel az események a céggel
kapcsolatban.
– Mit lehet erről az időszakról tudni?

– 1993-ban elsőként megépült a gépjárműbemutató-termünk, illetve az új szerelőcsarnokunk. Az ősz folyamán pedig a cég
csatlakozott az Opel délkelet-európai
képviseletét ellátó Opel Southeast Europe
Kft-hez. Ezzel Opel márkájú személy- és haszongépjárművek forgalmazására és azok
szervizelésének ellátására szakosodott a vállalkozás. Emellett ebben az évben nyitotta
meg kapuját a Rét utca 18. szám alatt lévő
Opel Márkakereskedés, a hozzá tartozó
szervizzel, valamint a fényező- és lakatos
műhelyekkel egyetemben.
– Itt álljunk meg egy szóra. Ha valaki bemegy Önökhöz és mondjuk vásárolni szeretne
egy Opel…
– Teljesen mindegy, hogy milyen típust
mond, mi teljesítjük a kérését. A raktári készlettől függően – készlet esetén – néhány nap,
a rendelt típustól függően 2–12 hét a
várakozási idő. Ezen kívül az Opel Gaál
Márkaszervizben minden típusú gépkocsi
szervizelésének ellátása is a fő profilunkba
tartozik, mindez pedig minőségi ügyfélkiszolgálással párosul.
– Mindez pedig azt támasztja alá, hogy a cég
egyre nagyobb magasságokba emelkedett…
– Mind az eladási darabszámok, mind pedig a
szervizforgalom örvendetes növekedése arra
ösztönzött engem, hogy folyamatosan bővítsem, fejlesszem az Opel Gaál Kft-t, ezáltal is
jobban kiszolgálva jelenlegi és leendő
ügyfeleinket. Éppen ezért 2005. november
24-én nyitottuk meg második szervizünket
Gödöllőn, a Dózsa György út 67. szám alatt,
éppen a Tescoval szemben. Ezen a helyen
bemutatóterem, négy szerelőállás – ebből egy
teherautók javítására szolgál – is található,
emellett új gépjármű-értékesítés, azok garanciális, valamint garancián túli javítása is

történik. Fontos megemlíteni, hogy itt műszaki vizsgáztatással is foglalkozunk, legyen szó
bármely típusról, mi elvégezzük az ilyenkor
szükséges feladatokat. Ügyfeleink pedig a
gépkocsi vizsgáztatását a helyszínen
megvárhatják. Ráadásul a cég szolgáltatásai
között hatósági műszaki vizsgáztatás is szerepel.
– Mit gondol, mi lehet az a plusz, ami miatt
olyan szívesen keresik fel az emberek az
Önök cégét?
-Ami a gödöllői Opel Gaál Márkakereskedés
és szervizt leginkább megkülönbözteti a többi
OPEL kereskedőtől, az az, hogy a mai napig
én irányítom és szervezem a műhely
munkáját, és teljes mértékben részt igyekszem venni az ott zajló folyamatokban.
Természetesen egy kiváló csapattal dolgozhatom együtt, akik ugyanúgy a tökéletességre
törekszenek, ahogy én is. Hiszem, hogy csak
minőségi munkát szabad kiadni a kezünk
közül. Az ügyfeleinket tisztességes, becsületes munkával igyekszünk megtartani. A
cég szlogenje nem véletlenül a következő:
„Azonnali minőség a jövő sikeréért!”

– Jelenleg tehát két helyszínen állnak a
vevők, az ügyfelek rendelkezésére…

– Így van. Az Opel Gaál Márkakereskedés
Gödöllőn két telephelyen várja kedves
ügyfeleit: a Rét utca 18. szám alatt, ahol
márkaszerviz, karosszéria- és fényezőműhely
található, valamint autóvillamossági és
műszaki vizsgáztatás is folyik. Kárrendezési
központunkban helyszíni kárfelvétel történik,
ahol természetesen minden típusú sérült
gépjármű javítását vállaljuk. De aki a Dózsa
György út 67. szám alatti márkaszervizünket
keresi fel, az is teljes körű szolgáltatással
találkozik majd.

-Még arra lennék kíváncsi, hogy egy olyan
sikeres ember, mint Ön, miért tölt annyi időt
a szervizben? Megtehetné, hogy mondjuk
pihen helyette.
Nem vagyok fáradt. Ez az életem. Nekem az
autójavítás nem megélhetési forrás csupán,
hanem ez a hobbim is. A mai napig szabadidőmben is az autósporttal, és annak is a
nehezebb ágával, a tereprallyval és a veterán
versenyzéssel foglalkozom. A tereprally szakágban a Szalay Dakar Team szerviz-csapatfőnöke vagyok már öt éve. A Szalay Dakar
Team-mel a kapcsolatom az Opel Fronteran
keresztül alakult ki, mivel a csapat Opellel
indult a versenyen, de erről majd a következő
alkalommal mesélek.

OPEL-GAÁL
Gödöllő, Dózsa Gy. út 67.  Tel.: 28/525-225  Gödöllő, Rét u. 18.  Tel.: 28/410-095
Nyitvatartás: hétfőtől-péntekig 8-18 óra, szombaton: 8-14 óra.
info@opelgaal.hu, www.opelgaal.hu
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Sör, sör, sör, sör, sör…
Már a görögök is? Nem! Már a piramist építő
egyiptomi rabszolgák napi ellátásához is hozzátartozott a sör. A fáraó népének egyik szent
ünnepe volt a Részegség ünnepe, s ugyanaz a
hieroglifa jelöli az élelmet, mint ami a sört.
Fontos volt ez az ital az asszíroknak is,
Hammurabi törvényoszlopain örökítette meg a
sörkészítés aranyszabályait. A középkortól a
szerzetesek dolgozták ki a komlóval ízesített,
legfinomabb söröket. Fontos volt nekik, mert az
ivás nem volt tilos a böjt alatt sem. Ezek a sörök
nem tartalmaztak sok alkoholt (1-3%). Korábban
a csírák cikkben említettük: az árpacsíra segítségével a búzából is tudnak cukros erjedést
előidézni, így búzasör is készül. Gyümölcskoncentrátummal a belga sörök további erjedést és
ízvariációkat tudnak produkálni.

A sörről is terjesztik, hogy egészséges. Sok a B
vitamin benne, jót tesz a folyadékfogyasztás a
szöveteknek. Kozmetikumokat készítenek sörből, - emlékszem, régen hajat is mostunk vele,
mondták: szép fényes és erős lesz tőle.
Angliában 1970-ig iskolákban is lehetett kapni
1,5%-os sört, ma is olvasni olyan hangokat,
hogy ennek fogyasztása kevésbé volt ártalmas,
mint a cukrozott, kémiázott üdítőitaloké.
Sörben főzni is lehet. Sütéskor karamellizálódva plusz ízt ad a húsnak, az alkohol pedig vizet
vonva el, ropogóssá teszi annak kérgét. Így
készül a sörben sült csülök, fartő… A pástétomokat habossá, könnyűvé teszi csakúgy, mint
a tésztákat. Sörtésztában is sütünk húsokat.
Gyakori a sörrel készült juhtúrós kőrözött. Még
kenyeret is sütnek víz helyett sörrel, pikánsan
adja vissza evés közben az ízét.
A nyári melegben a pára azonnal megjelenik a
söröspoháron, oldalán a hab lefolyhat, mielőtt
isszuk, már berobban orrunkba kesernyés illata
– üdítő már a gondolata is. Tréfaként megemlíthető, hogy üdítő a sörbet is, ám ez valójában
gyümölcspürés jégkása, s ha alkohol van
benne, az inkább pezsgő!
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)
www.fagyongyetterem.hu

2009. szeptember 2.

Az erdő közepén
szeretnék lakni!

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel: (70) 247-9072, (20) 9177-555 www.nonstopgyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu

Miért? Elmesélem.
Egy poros kisváros, 100 éves házában
lakom, aminek különös tulajdonsága, hogy
az ablakok, nevezetesen a három háló ablaka rögtön az utcára nyílik.
A poron kívül más érdekes dolgok is áramlanak befelé.
Először is megtudhatjuk 6 óra magasságában, hogy milyen remek, mélyen
rotyogó hangja van az ültetett 1500-ös
Zsigulinak, és a két aprócska trilla után azt
is, hogy Józsi merre kószál, mert megjött
érte a fuvar.
Kicsivel később, ½ 7 felé, Kati néni
érkezik kutyuskájával és nap, mint nap itt
fut össze a boltból érkező szomszédaszszonnyal. Rögvest meg is beszélik, mi
akciós aznap. Ez persze azért jó, mert az
ágyból kiugorva azonnal olcsó lapockához,
liszthez, cukorhoz juthatok.
Persze közben azért becsúszik, egy-egy
„szia-szevasz-hogy vagy-kösz jól” kurjantás is az arra biciklizők felé.
7 óra! Most élénkül ám csak a világ! Kedves
szomszédom, gépjárművével módszeresen
itt parkol le, holott, van a ház előtt erre alkalmasabb hely is. Kulcscsomóját csörgetve,
akkurátus ajtócsapkodásokkal adja tudtomra, hogy most már itt az ideje felkelnem,
vége a lustizásnak, ő indul dolgozni!
Aztán elhalad a fiatalok serege is, akik mámoros ajakkal mesélik, hogyan sikerült a tegnap esti IHB-buli /Iszunk-Hányunk-Bele-fekszünk- a szerző./, ki kivel mikor és hogyan….
Most már ½ 8, valóban ideje felkelni! Jó
ébresztő a csodálatos, 1100 literes, acéllemezből készült hulladéktároló fedelének
nyikorgása, melyet egymás után nyitogatnak a benne keresgélő Gubera Verák.
Gondolnánk, hogy azért 8 óra felé elcsendesedik a környék, mert mindenki
elment dolgozni! Á, dehogy! Most jön csak
a java! Mit java! A tejes! Kis dobozos
autójával vidáman fütyüli a „Boci, boci
tarkát”, teljes hangerővel, hogy mindenki
hallja és inkább őt hallja, mint a fagyist!
Igen! Nyáron jár ám felénk az is, hetente
kétszer! Ha jól a fülelek, és elég fürge
vagyok, ezek a csodadolgok házhoz jönnek! Mit házhoz! Az ablak alá-elé!
Ó! A fő attrakciót majd elfelejtettem! Na, mi
lehet az? Igen, a kutyák! És a biztonság kedvéért a szomszédban kettő is van. Alapjában
véve csendben vannak, de ha meghallanak
valamit, ami emberi fül számára halhatatlan,
kellemes kánon-vonyításba kezdenek. Senki
nem szól rájuk…
Telik múlik az idő, megérkeznek az ablak
alá a rollerező, műanyag motorral rodeózó
kiskrapekok, egyszer-egyszer felbőg egy
fűnyíró, néha elmegy egy-két tehervonat, a
személy néha hosszan fütyül az öngyilkosjelölteknek, jön a csuklós busz, aki nagy
szusszanással veszi a derékszögű kanyart,
aztán a Suzukis, aki után mindig a csattanás hangját várom, persze van mentőautó
és csipogva tolató áruszállító teherautó is.

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

Mindezek után joggal kérdezhetnék, hogy
miért zavarnak engem ezek az apróságok,
hiszen Pesten ez a természetes, de…. Én
egy kisvárosban élek, egy olyan utcában,
ahol nincsenek szemben házak. Nyáron,
mivel meleg van, a redőny alatt kinyitom
az ablakot.
Csupán két hét csendességet szeretnék,
mikor szabadságon vagyok.
Ja! Menjek nyaralni! Ott csend van!
De ki tudja manapság megfizetni a
csendet?
A saját otthonunkban miért nem nyaralhatunk?
Otthon miért nem lehetünk tekintettel
másokra?
Ujvári Mária

* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel: (70) 241-8999.
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel: (70) 613-5662.
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel:
(30) 9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és
ünnepnapokon is. T: (20) 411-7473 Köszönjük bizalmát!
* Klímafelszerelés bruttó 99.990Ft. Klímával. Tel: (20) 9370-199
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: 06 20 423-4828, www.interiortrans.hu
* PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk
családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni
foglalkozásra. Tel: (70) 414-1629

* VANNAK ALLERGIÁS TÜNETEI? Egy új angol analízist ajánlunk 95% pontossággal, amely 240 ismert okozót elemez. 2
héten belül eredmény. Ár: 9.000 Ft. Tel: (20) 576-5009
* Gyermekfelügyeletet vállalok egésznapra is. Tel: (30)
307-7314
* Épületbontás, árokásás, betonvésés, tereprendezés, termőföld értékesítés. www.foldmunkalatok.hu Tel: 30/211-0009
* 50 éves nő takarítást, vasalást vállal. Tel: (20) 495-2040
* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/556-2653, E-mail:info@ili.hu
* Fordítást, lektorálást, nyelvoktatást vállalunk angol és német
nyelven. HEBE Kft. 30/2480661 www.hebe.hu info@hebe.hu
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: (20) 2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: (30) 9229-553.
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid
határidőn belül. Tel: (70) 944-2377
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel: (20) 9133-165
* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: (30) 528-7777

* SZILKA SZALON! Esküvői, alkalmi és szalagavatós ruhák
kölcsönzése és varrása. Kistarcsa, Szabadság út 54. Tura,
Templom köz 10. Tel: 30/213-9029, 70/538-9280,
30/698-6834, www.szilkaszalon.eoldal.hu

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

* Kedves Anyukák, Apukák! Vállalom gyermekük
megőrzését a nap bármely szakában. Eltérő igényű, fogyatékkal élő, nehezen nevelhető gyermeket is. Több tízéves
gyakorlat. Leinformálható több helyről. 40-es vidám hölgy.
Takarítást is vállalok. Tel: (20) 428-7840

* TETŐJAVÍTÁST, bádogozást, viharkár elhárítást vállalok
rövid határidőn belül. Tel: (70) 949-7007
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden,
ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs munkák. Tel: (30) 386-4456
* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.
* Idős néni vagy bácsi napközbeni felügyeletét vállalom
szeptember 15-től. A többi személyes megbeszélés tárgyát
képezi. Tel: (20) 595-5058 Hívható 19-22 óráig.

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

OKTATÁS
* ANGOL TANÍTÁS! Korrepetálás, nyelvvizsga felkészítés
egyéni és csoportos formában is minden korosztálynak. Tel.:
70/411-5841

* 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
* Ajtó-ablak illesztés, csere, javítás, zárak cseréje,
szigetelés. Családi házak hőszigetelése. Lakás felújítás.
Tel. (70) 213-2073
* KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS, SÓDER 0/4 – 0/8 –
0/16 – 0/24 TERMŐFÖLD ÉS GÉPI FÖLDMUNKA
RENDELÉSE: (20) 9537-537
* Takarítást vagy gyermekfelügyeletet vállalok. Tel. (30)
571-0360. Várom hívását.
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új
egyedi kárpitos bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel:
(28) 486-029, (70) 384-8711

* STUDIO ONLiNE NYELVISKOLA - SZEPTEMBER 10-IG
MINDEN LEGALÁBB 3 FŐS CSOPORTUNK ÁRÁBÓL 30%
KEDVEZMÉNYT ADUNK, ÍGY 20 300 FORINTÉRT
IRATKOZHATSZ BE. IRATKOZZ BE MOST! ANGOL, NÉMET,
OLASZ, FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI NYELVÓRÁK. ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZSGÁRA,
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK. RÉSZLETEKÉRT KERESD ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT: (20) 21662-40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL
ÁTELLENBEN. WWW.STUDIOONLINE.HU
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* Az AKINDA HASTÁNC STÚDIÓ órái Gödöllőn: Láng Fitness
(Dózsa Gy. út 35., emelet - a temető mellett) PÉNTEKenként
18.15-19h - kezdőknek, 19.15-20h - haladóknak. Első óra:
szept. 11. www.akindahastanc.hu (fejlesztés alatt - kb. szept.
11.-től tekintető meg!) 06 70 7789478
* BABA-MAMA HASTÁNC órák a baba 8 hetes korától (felső
korhatár nincs) Gödöllőn: Láng Fitness (Dózsa Gy. út 35.,
emelet - a temető mellett) CSÜTÖRTÖKönként 11-12h. Első
óra: szept. 17. AKINDA HASTÁNC STÚDIÓ
www.akindahastanc.hu (fejlesztés alatt - kb. szept. 11.-től
tekintető meg!) 06 70 7789478
* 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 30908-4130.” és angol (30-372-20-26) és német tantárgyakból. MAGÁNTANULÓSZOBA 5-10. osztályosoknak. További
információk: 28-423-744,
* Angol és német nyelvvizsga felkészítő tanfolyamok indulnak folyamatosan az őszi nyelvvizsgákra kis csoportban
vagy egyénileg. HEBE Kft. 28/513-776, 30/2480661 vagy
info@hebe.hu
* Angol tanfolyamok 10-14 éves gyerekeknek játékos formában délutánonként kis csoportban. HEBE Kft. 28/513776, 30/2480661 vagy info@hebe.hu
* Kiscsoportos angol, német kezdő, középhaladó, haladó
tanfolyamok indulnak szeptembertől folyamatosan igény
szerint kis csoportokkal. Ingyenes tananyag, csoport létszámától függő óradíj. HEBE Kft. 28/513-776,
30/2480661 vagy info@hebe.hu

Gödöllői Szolgálat
ADÁS~VÉTEL
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: (28) 412-230
* Pedálos Moszkvicsot vennék bármilyen állapotban. (20)
456-1426
* Eladó Samsung TV LE40 S81 108 cm sz. 61 cm m. 1 év
jótállás, valamint LG számítógép tartozékaival együtt. Tel:
(28) 411-938
* Eladó 3 db színes monitor 8.000 Ft/db, elöltöltős
mosógép 12.000 Ft, ifjúsági szekrénysor ággyal, ágyráccsal, matraccal 50.000 Ft. Tel: (30) 280-9449
* „Serogem” Jade köves Thermo akupresszúrás
masszázságy áron alul eladó. Tel: (70) 2269-942
* 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 egy jó állapotú ifjúsági szekrénysor, ágy, mely franciaágy nagyságúra nyitható, valamint egy hűtőláda. Ár megegyezés szerint. Tel: (20) 9437-463, (28) 414-121

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Most vizsgázott 2003. X. hó évjáratú 33.000 km-t
futott, garázsban tartott, megkímélt Ignis GLX
középszürke metál 1,2m Ft irányáron eladó. (Klíma
nincs.) Tartozékként 4 db téli gumi felnire szerelve.
Tel: (30) 5751-486, (20) 532-3871
* SUZUKI GS650G KARDÁNOS TÚRAMOTOR teljes felújítás
után sürgősen eladó. 1983. évj. Műszaki: 2011. 07. Ára:
370.000 Ft. Tel: (70) 333-4671

* 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, Email: info@ili.hu

* 66 éves férfi korban hozzá illő társat keres. Tel:
(20) 482-5047

* Oktatást vállalunk: kezdő angol, kezdő német, magyar,
történelem, földrajz, közgazdaságtan, marketing korrepetálást, érettségire felkészítést. Tel: (30) 201-7329

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

* ANGOL nyelvoktatás egyéni és csoportos formában különböző vizsgákra, érettségire felkészítés. www.bacsoenglish.hu
Takárné Bacsó Márta (28) 430-229, (30) 497-3066

* Nem azért élünk, hogy dolgozzunk! Az élet értelme az
élet. Vágjon bele életre szóló befektetésébe, és kezdje el élni
az álmait! Infó: T: (20) 9570-749, (30) 7715-799

* Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon október 6.-tól.
Részletfizetési lehetőség van. www.jilokris.hu Tel: 30/2739479, 30/504-1222

* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akácméz, akác-hárs 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

* ÉNEKTANÁRT KERESEK kislányom részére. Tel: (20)
2048-351
* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden korosztálynak. Egyéni és kiscsoportos. Egész nap. Érd:
(30) 611-0036 Kollarics Katalin
* PROFI SMINKES TANFOLYAMOK indulnak szeptember 21én Gödöllőn, Szept. 24-én Budapesten. Érdeklődni lehet:
Sminkszalon, Gödöllő, Kossuth L. u. 2. (28) 423-174, (30)
280-4149, prokopkata@t-email.hu, www.smink-oktatas.hu
* ANGOL NYELVVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ. 48 órás felkészítő
tanfolyam indul angol alap- és középfokú nyelvvizsgákra
heti 2×2 órában. Beiratkozásról, ingyenes szintfelmérésről
érdeklődjön a 06 (30) 488-3895-s telefonszámon.
* Munkácsy díjas festőművész, egyetemi docens és festőművész művésztanár vezetésével egyetemek, főiskolák
művészeti szakaira és művészeti középiskolákba készülők
számára rajz- és festészeti felkészítő tanfolyam indul
alapozó és haladó szinten Gödöllőn 2009. szeptemberétől.
Tel: (30) 580-3756, (30) 967-0842
* Diplomás angoltanár vállal óraadást kezdők, újrakezdők
részére. Korrepetálást, alapfokú nyelvvizsgára felkészítést
is. Tel: (20) 224-5824
* Kezdjük együtt az új tanévet! Gyakorló angoltanár vállal
korrepetálást és tehetséggondozást angol nyelvből minden
korosztály számára. Tel: (30) 482-5088

EGYÉB

* Jólelkű, becsületes fiatal nő eltartási szerződést kötne
idős hölggyel. Tel: (20) 339-8551

* DATOLYAPÁLMA 1,5 m magas eladó! Tel: (70) 266-6535
* Gyönyörű fekete-vörös csodaszép színű kisnyulak baráti
áron családi kedvencnek eladók. Tel: (20) 9-354-687
* Kicsi és nagyobb cicák elvihetők. Érdeklődni: (28) 420-573
* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. SZEPTEMBER 9.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:
Kaszó Pálné, Magyar Kázmér köz 2.
Andó József, Ambrus köz 7.

A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Lipták Irén, Egyetem tér 3/a.
Boros György, Ambrus köz 15.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:
Kis Márton, Semmelweis u. 1/a.
Bátori Gizella, Blaháné út 105.
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