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Tizenöt éve testvérvárosunk Wageningen

Teleki-szobor ügy

Eredmények

Közös ünneplés Gödöllőn

Múlt héten pénteken délután a városházán találkoztak a két település
városvezetői, hogy az elmúlt másfél
évtized tapasztalatait értékeljék.
Mind Geert van Rumund wageningeni, mind Gémesi György gödöllői
polgármester kiemelte azoknak a jól
működő kapcsolatoknak a jelentőségét, amelyek a két város civilszervezetei között alakultak ki, s melyek eredményeként a személyes

kapcsolatok is rendkívüli mértékben fejlődtek.
Fontosnak
nevezte a közös projekteket,
valamint
azt a példaértékű
együttműködést,
amely a város oktatási intézményei, valamint az Egyesített
Szociális Intézmény
és a Zöld Klub között alakult ki, aminek keretében nem
csak egymás kultúrájának megismerésére van lehetőség,
hanem szakmai tapasztalatcserékre is.
„Ritka, hogy egy
kapcsolat tizenöt év
után is ennyire élő”
– mondta beszédében Geert van Rumund. Kifejtette, azáltal, hogy az elmúlt
években közel ötA wageningeniek
száz-ötszáz fő uta- standja a Városi Piacon
zott el a testvérvárosba, folyamatosan bővülő, a csa- hogy Magyarország az Európai
ládok szintjén is meglévő és műkö- Unió tagja lett, új lehetőségeket nyit
dő kapcsolatrendszer jött létre. En- meg mindkét fél számára a közös
nek mindenképpen van jövője, s az, pályázatokon való részvételekkel.

Fotó: Reményi Krisztián

Ünnepelni jött holland testvérvárosunkból az a küldöttség, amelynek tagjai a múlt
hétvégén bekapcsolódva a városi programokba, a két település testvérvárosi megállapodásának tizenötödik évfordulójáról emlékeztek meg. A
gödöllői és a wageningeni városvezetők, a civilszerveztek
képviselői és a diákok többek
között a nőknek a társadalomban betöltött szerepéről,
és környezetvédelmi kérdésekről cserélték ki tapasztalataikat. A látogatás legnépszerűbb programja a szombati főzőverseny volt, ahol az érdeklődők holland ételkülönlegességekkel is megismerkedhettek.

A rendőrség elfogta azt a három férfit, akik augusztus 3-ra
virradó éjjel ellopták gróf Teleki Pál bronzszobrát, és a talapzatát megrongálták.

„Büszke vagyok arra, hogy ez a
kapcsolat ilyen jól működik.” – jelentette ki Wageningen polgármestere.
(folytatás a 4. oldalon)

Ezt kedden délelőtt sajtótájékoztatón jelentette be
a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság. A város
lakosságát megrázó ügyben a
rendőrség nagy erőkkel kezdte meg a
nyomozást, amelynek eredményeként
szeptember 14-én a tetteseket elfogták, s
azok beismerő vallomást tettek. A szobor további sorsáról jelenleg csak feltételezések vannak.
Megdöbbenéssel fogadta Gödöllő lakossága augusztus 3-án reggel, hogy
gróf Teleki Pál szobrát ellopták, s a talapzatát megrongálták. Az akkor még ismeretlen tettesek kézre kerítése érdekében a Gödöllői Rendőrkapitányság nagy
erőkkel kezdte meg a nyomozást. Ennek
keretében ellenőrzésre kerültek a kapitányság illetékességi területén élő olyan
személyek, akik ezt megelőzően vagyon elleni bűncselekményeket követtek el, valamint a kapitányságon folyamatban lévő nyomozásokkal kapcsolatos bűnelkövetőket is ellenőrizték.
(folytatás a 2. oldalon)
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Eredmények
(folytatás az 1. oldalról)
Így került látókörbe S.
Szabolcs 39 éves, és testvére S. Barna 42 éves
vácszentlászlói lakos. A
két férfi szeptember 14én a délelőtti órákban
ablakbetörés módszerével behatolt Gödöllőn a
Köztársaság utca egyik
családi házába, majd onnan különböző műszaki
cikkeket és értékes dísztárgyakat tulajdonítottak el 250.000.Ft értékben. A bűncselekmény elkövetése közben azonban a Gödöllői
rendőrjárőrök tetten érték őket. A test-

vérpár ez ügyben történt gyanúsítottkénti kihallgatása során derült fény
arra, hogy augusztus 3-án hajnali 3
óra 30 és 3 óra 45 perc közötti időben,
B. Ferenc gödöllői lakos társukkal
együtt ők követték el Gödöllőn a Teleki Pál téren álló mellszoborral kapcsolatos bűncselekményt. A helyszínre B. Ferenc piros színű személygépkocsijával érkeztek, majd egy kötelet
erősítettek a szoborra, és a kocsival
meghúzatva ledöntötték azt a talapzatáról. Ezt követően a bronz mellszobrot az autó csomagtartójába tették és
elhajtottak a helyszínről. A nyomozás
során megállapítást nyert, hogy a
bűncselekmény elkövetéséhez használt autót B. Ferenc időközben eladta

bontás céljából egy gödöllői lakosnak, aki a gépkocsi általa használhatatlan részeit elvitette a városi MÉH
telepre. Mivel a maradványok előkerültek, a jármű csomagtartójában sikerült rögzíteni a bűncselekménnyel

kapcsolatba hozható anyagmaradványokat, amiket szakértői vizsgálatnak
vetettek alá.
S. Szabolcsot és B. Ferencet a Gödöllői Városi Bíróság előzetes letartóztatásba helyezte. S. Barna szabadlábon védekezik, a folyamatban lévő büntetőeljárásban. Az ügyben,
hogy a bronz szobor a
bűncselekmény
elkövetése után hová került, még folyik a nyomozás.
Az eredményekről sajtótéjkoztatón számolt be a
Pest Megyei Rendőrfőkapitányság. Ezen részt vett Gémesi
György polgármester is, aki bejelentette: elkészült az a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által kidolgozott javaslatterv, amely a színesfémlopások jogszabályi hátterének megszigorítását tűzte ki feladatul. A gödöllői szobor ellopásához hasonlóan
ugyanis több más szobor is a tolvajok
áldozatául esett már, a színesfémből
készült huzalok eltulajdonítása pedig
a közlekedés biztonságát veszélyezteti. Számítások szerint évente 3-4
milliárd forint kár keletkezik színesfém-lopásból, ezért van szükség a
törvény módosítására – tette hozzá a
polgármester.
-kj-

Eltűnik a Szolgálat

Hiányolták
Több reklamáció is érkezett a
Palotakert lakótelepről, hogy
a szeptember 27-ei lapszám
az olvasók egy részéhez nem
jutott el.
Sajnos, hiába kérték, nem volt rá
módunk, hogy a lapot pótlólag eljuttassuk az érintettekhez, mivel az
e területre szánt újságokból több
csomagnak is lába kelt. A terjesztő
arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a megjelenés napján, miután a lakótelep egyik épületben be-

Tájékoztatjuk
a tisztelt lakosságot,
hogy

Gémesi György
polgármester
fogadónapját
október 3., szerda
helyett
OKTÓBER 15-ÉN
HÉTFŐN
tartja meg.
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fejezte a munkát, a gépkocsijához
visszaérve azt vette észre, hogy onnan két köteg, azaz négyszáz darab
újság tűnt el.
Ezt a mennyiséget sajnos nem
tudtuk pótolni. Bízunk benne, hogy
hasonló eset a jövőben nem fordul
elő.

Más a divat a színpadon, más az életben

Pályaválasztás
A tinik körében menő zenéktől
harsogott az egyetemi sportcsarnok október 4-én és még
divatbemutatót is tartottak a
Madách iskola lányai a Középmagyarországi Regionális Munkaügyi Központ pályaválasztási
kiállításán, miközben a kollégium Gorka termében kistérségi konferencia zajlott térségünk munkaerő-piaci és foglalkoztatási helyzetéről.
A pályaválasztás és a munkavállalás
előtt álló fiatalok közül több százan a
kiállításon megismerhették az iskolák
kínálatát, a szakmákat, a munkaerőpiaci információkat és közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a tanárokkal,
képzési szakemberekkel, pályatanácsadókkal, a helyszínen választ kaphattak a kérdéseikre.
A legnagyobb standja – még ha a

színpadot is leszámítjuk, ahol a női
ruha készítők munkáit mutatták be
élőben – a Madách Imre Szakközépiskolának, Szakiskolának és Kollégiumnak volt. A megyei fenntartású
intézmény az iskolák között igazi

nagyüzem: de nem tömegtermeléssel
tűnik ki, hanem azzal, hogy igen sokféle szakmára készíti fel növendékeit. Nem nélkülözve a
legkorszerűbb
technológiát
sem, elég, ha a számítógép-vezérlésű (vagy férfi szemnek
annak tűnő) varrógépeket említjük.
A kistérségi konferencia keretében önkormányzatok, kistérségi társulások, munkáltatók, felnőttképzési intézmények képviselői tekintették át
szűkebb hazánk munkaerőpiaci helyzetét, a foglalkoztatást bővítő-, és az elhelyezkedést segítő forrásokat.
Mint megtudtuk, Gödöllőn
jelenleg 2850 vállalkozás működik (majdnem minden tíz lakosra jut egy), többségük
mikrovállalkozás, de 13 nagyvállalkozás is
található.
A Lear Corporation Rt.
3.800,
a
Sony Hungária
Kft
536, a Hungaro SLR
Kft., 170, a
Caterpillar
Rt., 532 fővel, a Ganz
Mérőgyár
Kft. 500 főt
alkalmaz.
A térségben azonban a kereskedelem
fejlődik a legintenzívebben. A Tesco,
az Auchan, a Bricostore és a Plusz
folyamatosan keresnek alkalmazottakat. A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ jelen-

tése szerint körükben igen nagy a
fluktuáció. A próbaidő letelte után a
dolgozók jelentős részét elküldik, és
újakat vesznek fel helyettük kihasználva a munkaerő-piaci túlkínálatot.
Munkaerőpiaci érdekesség, hogy a
szakemberek szerint a kistarcsai Flór

Ferenc Kórházban, ha minden igaz,
várhatóan segédápolók felvételére
lesz szükség.
Gödöllő térségében a regisztrált álláskeresők átlagos létszáma az év első
kilenc hónapjában – havi átlagban –
3039 fő, a pályakezdő álláskeresők
száma 129 fő, regisztráción belüli
arányuk 4,2 százalék. A bejelentett álláshelyek száma ugyanezen időszakban, havi átlagban 229 db. Az év első
kilenc hónapjában összesen 2057 db
üres álláshelyet jelentettek be a munkáltatók.
A nyilvántartott álláskeresők száma 2875 fő, ebből pályakezdő 115
ember. Az álláskeresők 48,5 százalékának nincs szakmát adó végzettsége, a szakiskolát végzettek aránya
44,9 százalék; a felsőfokú végzettséggel rendelkezőké 6,6 százalék. Az
álláskeresők több mint fele 26-45
Kép és szöveg: -itéves!

Eredményes pályázatok- megújuló utak

Készül a Damjanich utca
Folyamatos a munkavégzés a Damjanich utca Bathythyány és Hóvirág
utca közötti szakaszán, ahol új aszfaltburkolatot kap
az úttest. Az ehhez
tartozó
kiemelt
szegélyt már kialakították. A munkák
várhatóan október
második felében
érnek véget.
A beruházáshoz a város az úgynevezett 1+1 Ft. pályázaton nyert
támogatást, ugyanúgy mint a Béri
Balogh, a Batthyány és a Szabadka

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
Polgármesteri Hivatalban
2007. OKTÓBER 19-ÉN (PÉNTEKEN) 8
ÓRA ÉS 16.30 KÖZÖTT LESZ ÁLTALÁNOS
ÜGYFÉLFOGADÁS!
2007. október 20-án (szombaton) pénteki munkarendben működik a
hivatal, ügyfélfogadást nem tartunk!
2007. OKTÓBER 22-ÉN (HÉTFŐN) A HIVATAL ZÁRVA LESZ!
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

utcához. Árok építése kezdődik a
héten a Kiss József utcában, valamint megkezdik a csapadékvíz elvezetésének kialakítását a Tamás

atya utcában is. A járdafelújításon
is több helyen dolgoznak.
Várhatóan még két hétig folyik a
munka a Fácán soron, s amint itt
befejeződik, az Isaszegi úti járda
rendbetételére kerül sor.
Dolgoznak a héten az Ady sétányon is, valamint a Palotakerten, a
jövő héten pedig a Mohács utcában
kezdődik a felújítás.
Kép és szöveg: -jt-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Pest Megye Közúti Közlekedésbiztonságáért Alapítvány kuratóriuma
pályázatot hirdet minden olyan szervezet, intézmény részére, amely a közlekedés biztonságának javítása céljából oktatást, ezzel összefüggő elméleti vagy
gyakorlati versenyeket, vetélkedőket szervez. A közlekedés biztonságának javítása, a közúti közlekedés környezetet károsító hatásának csökkentése érdekében propagandamunkát fejt ki Pest megye területén.
Pályázható összeg: maximum 100.000,-Ft
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó megnevezését, bankszámlaszámát és pénzforgalmi jelzőszámát
– a rendezvény célját, helyét, idejét, forgatókönyvét
– a rendezvény várható költségeit és az igényelt támogatási összeget
– a rendezvényekért felelősök nevét
A pályázatokat egy példányban, gépelve kell benyújtani az Alapítvány
kuratóriumának.
Cím: 1576 Budapest, 141. Pf. 25 Tel: 06 1/460-2201
A pályázat beérkezésének határideje: 2007. október 20.
Pest Megyei Közúti Közlekedésbiztonságáért Alapítvány Kuratóriuma
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Elkészült az egészségbiztosítási koncepció

Új pénztárak
Az Egészségügyi Minisztérium
hétfőn délután nyilvánosságra
hozta az egészségbiztosítási
reform koncepcióját. A társadalmi vita és a koalíciós megállapodás alapján készült dokumentum összegzi az ágazatban az elmúlt egy évben végbement átalakításokat. A minisztérium honlapján bárki számára hozzáférhető negyven oldalas anyag azonban csak tervezet, s nem a kormány álláspontját tükrözi. Amennyiben
azonban a kormány áldását adja a tervekre, úgy a törvénytervezet már a hónap végén az országgyűlés elé kerülhet.
A dokumentum szerint a megalakuló
kötelező egészségpénztárak fő feladata a kötelező egészségbiztosítási
tevékenység, ezen belül az ellátás
megszervezése és a finanszírozás.
A pénztárak – amelyekben a magántőke 49, míg az állam 51 százalékban jelenik meg – kiegészítő biztosítási tevékenységet nem folytathatnak, de a pénztártagok kérésére ajánlhatnak számukra kiegészítő biztosításokat.
Kezdetben a megyei rendszerre és
a fővárosra épülő, 22 pénztárból álló
szisztémát alakítanának ki, amelyek
kisebbségi tulajdonának megszerzésére nemzetközi pályázatot írnak ki.
A pénztártagi toborzás során a
pénztárak versenyeznek a biztosítottakért, akik az ország teljes területén
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élhetnek a választási lehetőséggel, s
bármelyik pénztárat választhatják.
Amennyiben nem elégedettek a szolgáltatással, évente egyszer lehetőségük lesz másik pénztárat választani.
Az alakulást követő átmeneti időszakban a pénztárak azokon a területeken, ahol van pénztártaguk, kötelesek szerződést kötni az ott területi ellátási kötelezettséggel rendelkező
szolgáltatókkal, ha azok megfelelnek
a minőségi követelményeknek.
Amennyiben a pénztártag olyan
szolgáltatónál kíván igénybe venni
nem sürgősségi szolgáltatást, amelylyel a pénztárnak nincs szerződése,
akkor a szolgáltatónak beavatkozás
előtt a pénztár hozzájárulását meg
kell szereznie. Sürgősségi ellátást
bárki bármely egészségügyi intézményben igénybe vehet, azt a pénztára köteles finanszírozni. A megalakuló pénztárak nem szelektálhatnak a
tagok között, a területileg illetékes
pénztár köteles finanszírozni az ott
élők egészségügyi ellátását, ezt az
Egészségbiztosítási Felügyelet ellenőrzi. A tb-járulék mértékét továbbra
is az országgyűlés állapítja meg, amiből kor, nem, megbetegedési mutatók
és más ismérvek alapján fejkvótát határoznak meg, azt kapják meg a pénztárak. Az ellátási alapcsomag nem
változik, a biztosítottak a ma járó
szolgáltatást megkapják. Nem változik a háziorvosok és a házi gyermekorvosok területi ellátási kötelezettsége sem.
Fontos azonban, hogy a pénztárak-

kal szerződött alapellátásban, járóbeteg-szakellátásban dolgozó orvosok
az általuk kiállított beutalón csak a
pénztárral szerződött szolgáltatót szerepeltethetik. Amennyiben a beutaló
orvos a pénztárral nem szerződött
szolgáltatónál kívánja elvégeztetni,
akkor a beutaló kiállítása előtt erre
jóváhagyást kell kérnie a pénztártag
pénztárától.
A
gyógyszertárak,
gyógyfürdők és a gyógyászati segédeszközök forgalmazói esetében a
pénztárak szerződéses kapcsolata kiterjed ezen szolgáltatókra, tehát nem
kell az új rendszerben valamennyi patikának egyenként valamennyi pénztárral szerződnie. A gyógyszerek és a
gyógyászati segédeszközök támogatási rendszere országosan egységes
marad, azaz ugyanaz a támogatott készítmény valamennyi gyógyszertárban, ugyanazon a térítési díjon szerezhető be.
A pénztárak nem a hozzájuk tartozó tagok által befizetett járulékot kapják meg, mert az összes járulék, állami hozzájárulás, befizetés mind egy
közös alapba, az Egységes Nemzeti
Kockázatközösség Alapba kerül. A
pénztárak ebből az alapból a tagok
után – az ellátási igényt figyelembe
véve – fejkvótát kapnak.
Az egészségügyi szolgáltatók nem
szerezhetnek tulajdonrészt a pénztárakban, viszont a megalakuló egészségpénztáraknak a törvény nem tiltja
meg, hogy akár több egészségügyi
szolgáltatóban tulajdont szerezzenek.
A tervek szerint az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) jelenlegi formájában 2009-ben megszűnik: feladatait az Alapkezelő és a
pénztárak veszik át.
(b.j.)

Jól vannak a négyesikrek

Köszöntés
Újszülöttköszöntésre látogatott dr. Gémesi György polgármester a gödöllői négyesikrekhez. Csákó Alexa, Nikolett,
Evelin és Katinka május 27-én
születtek, és július végén jöttek haza a kórházból.
Az apróságok, akik teljesen lekötik a
családtagok idejét, remekül érzik magukat, szépen fejlődnek. Mióta otthon
vannak, meguplázták súlyukat. A polgármestert a látogatásra Pintér Zoltán
alpolgármester és Kis Antal önkor-

mányzati
képviselő
is elkísérte. Gödöllőn
hagyomány,
h o g y
minden
újszülöttet egyszeri juttatásban részesít az önkormányzattól, így a négyesikrek is, akik
kiemelt támogatást kaptak. A polgármester ígéretet tett, megvizsgálják,

Ajándék a Nefelejcskéknek

Bővülő szolgáltatások
Október 5-én pénteken nyitotta meg legújabb bankfiókját a
Magyar Külkereskedelmi Bank
Gödöllőn.
A városközpontban, a Tűztoronyház épületében
helyet kapott, tágas, korszerűen
felszerelt bankfiókban az emberek a XXI. század
elvárásainak
megfelelően kényelmesen, akár
személyes pénzügyi tanácsadó
segítségével intézhetik banki ügyeiket.
Az MKB legújabb bankfiókja a teljes körű lakossági és vállalati banki
szolgáltatások mellett nyitási akcióval várja meglévő és leendő ügyfeleit:
egy 2 személyre szóló római útra jogosító voucher talál gazdára azon
ügyfelek között, akik 2007. december

27-ig az új gödöllői fiókban igénybe
veszik akciós termékeik valamelyikét
(Miles&More MKB Hitelkártyák,

MKB Lakáshitelek, Közös Kassza
MKB-Fundamenta Lakás- és Magánhitel Program, MKB Kivételes Folyószámla, MKB Nyugdíj-előtakarékossági számla, MKB Befektetési Alapok, Egyszeregy termékcsalád kisvállalkozóknak). Az akció 2007. október
5-től december 27-ig tart.
Azonban gyakran félelmetes alakok jelennek ott meg, a bokorcsoportokban pl. csövesek tanyáznak. Célszerű lenne különösen reggel és estefelé ott is rendőrnek mutatkoznia, egyenruhában.
Praktikus lenne a lapban közzétenni,
hogy a 107-es hívásakor az országos
központ jelentkezik, felesleges belekezdeni a probléma elmondásába, hívásnál azonnal a gödöllői kapitányságot kell kérni, ott pedig az ügyeletet,
ahonnan a kapcsolás után segítséget
lehet kérni. Az így nyert percek is értékesek! Itt jegyzem meg, hogy szükség
esetén igen gyorsan megjelent a járőrkocsi és megnyugtatóan intézkedtek
tapasztalatom szerint. Nekünk civileknek figyelnünk kell a problémákra
és kérnünk kell a segítséget, nem elmenni a visszásságok mellett.” G.A.

Olvasóink írták
Tisztelt Szerkesztőség!
„…Nem tudom, hogy egyenruhás járőr teljesít-e szolgálatot Gödöllőn, de
elég ritkán látok az utcákon. Pedig az
egyenruhás rendőr látványa visszafogja a rossz szándékúakat, a jó szándékúakat megnyugtatja a jelenlétük.
Szükségét érzem, hogy különösen záróra körül és utána Trafó Club hangoskodó fiataljait – akik gyakran a palotakerti lakótelepen zajonganak és randalíroznak – rendszeresen „eligazítsák“ a rendőrök.
Nagy érték városunkban az Alsópark,
ahol lehet mozogni, sétálni, a kutyások
paradicsoma, gyakran az iskolák is kihozzák a gyerekeket a jó levegőre.

Felhívás tüdőszűrő vizsgálatra!
milyen lehetőség van arra, hogy a hirtelen hét tagúvá bővült család számára helyiségbővítéshez. segítséget
nyújtsanak.

Segítség a rászorulóknak

Szociális világháló Forrás-hírek

Nagy öröm a Nefelejcs Napköziotthon gondozottjai
számára, hogy néhány hete már internetezésre is
lehetőségük van! A szociális intézmény a Fibernethez fordult segítségért a világhálóhoz való hozzáférésért, s a cég nem csak ezt a kérést teljesítette térítésmentesen, hanem a használat ingyenességét is
biztosította. A gondozottak azóta bekapcsolódtak
az internetes levelezésbe, és rendszeresen keresik
fel a különböző ismeretterjesztő oldalakat. A világháló segítségével az elmúlt hetekben kapcsolatot
teremtettek és folyamatosan tartanak más szervezetekkel is.

Újabb bankfiók nyílt Gödöllőn

A Forrás Szociális
Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat hoszszú évek óta folyamatosan várja a rászorulókat. A gyermekek körében rendkívül népszerűek a
különböző klub programok, de a felnőtteknek is igyekeznek
segítséget nyújtani.
Ingyenes tanácsadásaikat sokan veszik igénybe, a
szakemberek minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Ingyenes jogsegélyszolgálat működik a Forrásban (Szabadság út 23.) minden második hétfőn 1517 óráig. A következő alkalmak: október 15., 29.,
november 12. és 26.
Ingyenes pszichológiai tanácsadásra szintén kéthetente nyílik lehetőség szerdánként 13-18 óra között. A szakemberek legközelebb október 17-én,
november 7-én és 21-én várják az érdeklődőket.
Gazdasági ügyintézés az alábbi időpontokban
lehetséges: október 16. 9-12 óra között, 18-án 1114 óra között, 26-án és 30-án, valamint november
6-án 9-12 órág.

A Tormay Károly Egészségügyi Központ Tüdőbeteg-gondozó Intézete (2100 Gödöllő, Ady E. stny. 62.) 2007.
október 1. és 2007. december 31. közötti időszakban térítésmentes és beutaló nélküli tüdőszűrő vizsgálatot
szervez a 30 év feletti gödöllői bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok részére. A tüdőszűrő vizsgálatra a
fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében kerül sor. A vizsgálatot igénybe vevőknek beutalót
nem kell hozniuk, behívásuk a Tüdőbeteg-gondozó Intézetben regisztrált. A vizsgálaton való részvétel nem
kötelező, de ajánlott!
A vizsgálat eredményéről értesítést csak utánvizsgálat szükségessége esetén küldünk.
A 30 év alatti lakosok szűrése kizárólag orvosi beutalás esetén lehetséges, mely vizitdíjmentes.
A szűrőállomás nyitvatartási ideje:
Hétfő, szerda, péntek: 8.00–12.30 óráig
Kedd, csütörtök: 13.00–17.30 óráig
dr. Farkas Éva gondozóvezető főorvos

A hét kérdése
„Ön szerint mit lehetne tenni a
rongálások megakadályozására?“
– tettük fel a kérdést olvasóinknak
a múlt héten. Íme néhány a beérkezett válaszok közül.
„Nem egyszer tapasztaltam, hogy az
ilyen eseteknek több szemtanúja is
van, de senki sem csinál semmit. A
múltkor két gyerek szórakozott az állomásnál. Álltunk ott vagy húszan,
én egyedül szóltam rájuk. Amint
szétcsaptam közöttük, és közöltem
velük, hogy szólok az állomásfőnöknek, abbahagyták a randalírozást…”
Cs. K.
„…Fel kellene szerelni kamerákat,
úgy mint a piacon. Ez egy jó megoldás, hiszen nem lehet mindenhová
rendőröket, meg polgárőröket állítani. Bár meggyőződésem, hogy a
rendőri jelenlétnek nagy a visszatartó ereje…”
Tokody Vilmosné

„1. A közpénzen alkalmazott közterület felügyelők, ne fényes nappal
– kettesével – a főtér 200 méteres
körzetében tevékenykedjenek.
2. Feladatuk ne a piaci kofák és a
parkoló autók feljelentgetése legyen.
3. Szíveskedjenek sötétedés után, a
külső városrészeken is, akár egész
éjszaka járőrözni (nappal nem történik rongálás)”
Horváth Ottó
„…A mi utcánkban a múltkor grafitizni próbáltak. Megpróbáltam felhívni a rendőrséget, de mivel a 112es számot senki nem vette fel, inkább
szóltam a szomszédoknak. Lementünk négyen és elzavartuk őket. E
mellett le is fotóztuk őket mobiltelefonnal, és megmondtuk nekik, hogy
ha csak egyetlen feliratot is meglátunk a környéken, akkor már megyünk is a rendőrségre. Érdekes módon azóta sem volt ilyen gondunk.”
Takács Zoltán
A hét kérdése: „Ön milyennek tartja a gödöllői kulturális életet?“
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Civil

Tizenöt éve testvérvárosunk Wageningen

Főzőverseny a Gödöllői Városi Piacon

Közös ünneplés Gödöllőn Nyert a csülökpörkölt
(folytatás az 1. oldalról)
Hagyomány a két település kapcsolatában, hogy egy-egy látogatás során
valamilyen társadalmi kérdésben
konferenciát szerveznek, ahol – mint,
ahogy Geert van Rumund fogalmazott – az élet egy-egy szeletével job-

kel szemben támasztott elvárások,
milyen nehézségeket jelent a családanyaként, munkavállalóként és feleségként való szerepvállalás. Többek
között kitértek a munkaerőpiacon a
nőket érő diszkriminációra, valamint
felhívták a figyelmet arra, hogy egyre
több a csonka család, és a családon

Idén is – akárcsak a korábbi
években – hatalmas érdeklődés mellett zajlott le a piaci főzőverseny. A résztvevők apaitanyait beleadva szorgoskodtak
a bográcsok körül azért, hogy
az ő ételük nyerje el legjobban
a zsűri és természetesen a korgó gyomrok tetszését.
A gasztronómiai viadalon tizenhárom
csapat „szakácsai” mérték össze erejüket; a verseny érdekes színfoltját jelentette, hogy hollandiai testvérvárosunk, Wageningen képviselői is fakanalat ragadtak azért, hogy egy hamisítatlan holland nemzeti ételt készítsenek (tulipános barátaink azért érkeztek Gödöllőre, mert a két település az
idén ünnepli 15 éves testvérvárosi

ta: első alkalommal vesznek részt
nyílt színi főzőversenyen, ami számukra azért érdekes, mert Hollandiában ez a fajta főzőcske nem divat.
Nagy örömmel tettek eleget annak a

az egytől egyig ízletes „alkotásokból”
kiválassza a legjobbakat. Végül megszületett a döntés,
aminek értelmében a
képzeletbeli dobogó
harmadik fokára a
Bense János által készített csirkemájas
gödöllői ragu állhatott fel. Második díjat
vihetett haza a Gödöllői Polgári Szerveződés, akik a hagyományos magyar
konyhától eltávolodva Emugulyással lepték meg az embereket. Az idei főzőver-

A holland konyha rejtelme

ban megismerkednek, kicserélik tapasztalataikat. Az évfordulón a városi
könyvtár és információs központ
adott otthont a tanácskozásnak, amelyet „A nők helyzete a társadalomban,
multifunkcionalitás” címmel rendeztek meg, s amelyen a civil szervezetek
is képviseltették magukat. Wageningeni részről elsősorban az ottani, a
nők számára létrehozott segítőközpont munkájáról számoltak be a résztvevők. Ismertették annak tevékenységét, azokat a programokat, amelyek
segítséget nyújtanak a holland nőknek a munkavállalás, a család és a
munka melletti tanulás, valamint a szabadidős programok megszervezésében.
A hazai helyzetről Ipacs Piroska,
az Egyesített Szociális Intézmény vezetője beszélt, akitől megtudhatták
milyen szerepet töltenek be a nők a
szociális szférában, valamint a civil
szervezeteket képviselő REGINA
Alapítvány előadása arra világított rá,
milyen problémákat vetnek fel a nők-

belül erőszakot elszenvedők száma.
Az évfordulós programokból a gyerekek is kivették részüket. Wageningenből tizenöt iskolás érkezett a delegációval, akik már más alkalommal is
jártak városunkban. Részükre a Zöld
Klub tagjai szerveztek programot, kirándulásokon, természeti megfigyeléseken vettek részt.
Kiemelt eseménye volt az évfordulónak a szombati nap, amikor is a városi piacon megtartott főzőversenyen
Wageningen is bemutatkozott. A holland ételkülönlegességek, az ismerkedési lehetőség több száz gödöllőit
vonzott, akik nem csak az ételek, hanem azokhoz kapcsolódó szokások
iránt is nagy érdeklődést tanúsítottak.
Hogy a látogatás még inkább emlékezetes maradjon, s barátaink minél
jobban megismerjék városunkat, a
Testvérvárosi Egyesület a küldöttség
minden tagjától egy gödöllői képekből álló memori játékkal búcsúzott.

Kóstol a zsűri

kapcsolatát). A négytagú zsűrinek –
tagjai: dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, dr. Fábián Zsolt önkormányzati szaktanácsadó, Geert van
Rumund, Wageningen polgármestere

seny első díját a Nagy Zsolt-Magyar Ági páros zsebelte be, akik
csülökpörköltjükkel taroltak. A
zsűri ezen kívül különdíjban részesítette a wageningeni csapa-

Ízesítés

Kép és szöveg: -bj-

MATER SALVATORIS LELKIGYAKORLATOS
HÁZ ÉS KONFERENCIAKÖZPONT
Cím: 2100 Gödöllő,
Kapucinusok tere 3.
Telefon: 28/420-176,
28/510-740
Telefon/fax: 28/510-742
E-mail:
matersal@invitel.hu
Honlap címe:
www.matersalvatoris.hu

A nyertesek

és Kees Beurmanjer, a WageningenGödöllő Testvérvárosi Egyesület elnöke – nem volt könnyű dolga, hogy

Egy falat segítség a rászorulóknak

Egész évben várjuk pihenni vágyó vendégeinket
olcsó szálláslehetőséggel,
1-4 ágyas szobákkal és ifjúsági szállással, egyházi
és világi rendezvényekre, szakmai képzésekre, konferenciákra. Légkondicionált termeink internet-csatlakozással ellátottak és igény szerint további technikai eszközök állnak rendelkezésre.
Egyeztetés alapján esküvők, keresztelők, egyéb családi ünnepek lebonyolítását is vállaljuk.
Speciális szállás- és étkezési igényeit is kérésének megfelelően intézzük.

FELHÍVÁS

A SEGÍTSÉG

Tisztelt Királytelepi és
Csanaki lakosok!
A Címer utca és Babati út találkozásánál lévő területen folytatódnak a „játszópark“ kialakításának munkálatai.
SÖVÉNYÜLTETÉST
SZERVEZÜNK 2007. OKTÓBER
14-ÉN 9 ÓRÁTÓL.
Kérjük kerti szerszámokat hozzanak! (gereblye, lapát)
Mindenkit szeretettel várunk!

KÖZALAPÍTVÁNY

Szűcs Józsefné és Kis Antal
önkormányzati képviselők

tot, akik holland borsólevessel rukkoltak elő; Theo Weijde Cheif, a csapat
egyik versenyzője lapunknak elmond-

pályázatot hirdet a gödöllői
rezsihátralékkal rendelkező
családok támogatására.
A pályázati lapot a Polgármesteri Hivatal portáján vagy a
101-es szobában lehet igényelni.

Beadási határidő:
2007. október 20.

Élelmiszergyűjtés
Európában közel 25 millió alultáplált ember él, több millióan
éheznek. Nekik nem az jelenti
a legnagyobb problémát, hogy
válasszanak a kaviár és a sült
csirke között, hanem hogy minden nap legyen legalább egy falat ennivalójuk. Afrikában, ahol
a negyvenkét legkevésbé fejlett ország közül 28 található,
még elszomorítóbb a helyzet,
de a fejlődő országok népességének körülbelül 20 százaléka se rendelkezik azokkal az
eszközökkel, melyekkel megszerezhetné a napi, elégséges
táplálkozáshoz szükséges élelmiszermennyiséget.
1979 óta október 16-a az Élelmezési
Világnap, melynek célja felhívni a
közvélemény figyelmét az emberiség
nagy részét sújtó élelmezési gondok
orvoslására.
Idén a Keresztény Fiatalok az Ifjúságért Egyesület (KEFI) szervezésében Gödöllőn is sor kerül egy segítségnyújtó akcióra. Az egyesület

tagjai – nagyrészt keresztény egyetemisták vagy főiskolások – október 16-án, kedden, reggel 7 órától
19 óráig gyűjtik a Coop áruház
(Szabadság tér 4.) előtt a rászorulók számára a tartós vagy aznap elfogyasztható élelmiszereket.
Minden falat számít; egy tál sütemény
vagy pár szendvics éppoly fontos,
mint például a tízóraiból megmaradt
alma, mely úgyis a kukában landolna.
Az összegyűlt élelmiszereket a KEFI
tagjai továbbadják a rászorulóknak:
hajléktalanoknak, időseknek illetve
nagycsaládosoknak. Ami nekünk egy
kis odafigyelés, esetleg egy apró lemondás valamiről, nekik egy kis szelet élet.
„Van valamitek, amit nem adnátok
oda? Mindent, amitek van, oda fogtok
adni egy napon. Gyakran mondjátok:
»Adnék, de csak az arra érdemesnek.« Kertetekben a fák nem mondják
ezt, sem nyájatok a legelőn. Adnak,
hogy élhessenek, mert a nem-adás elpusztít.”
(Paulo Coelho: A portobellói boszorkány)

felkérésnek, hogy a magyar közönséggel megismertessenek egy tradícionális holland ételt. Ha meghívást
kapnak, természetesen jövőre is eljönnek, mert a hangulat egészen fantasztikus volt. Ugyancsak különdíjban részesült Vállaj község német
nemzetiségi önkormányzata, akik
strudlit készítettek erre az alkalomra.
A főzőverseny mellett kézműves
vásár várta a látogatókat a helyszínen,
ahol Unger Balázs és együttese gondoskodott a jó ebéd mellé járó zeKép és szöveg: -hcnéről.
FELHÍVÁS
Gyülekezetünk szeretettel hív
minden érdeklődőt
2007. október 14-én, vasárnap
délután 17 órára,
a Dózsa György úti Shell
benzinkút mellett épülő
templomában tartandó ünnepi
HÁLAADÓ
ISTENTISZTELETRE

MEGHÍVÓ
A Szervezési és Vezetési Tudományok Társaság Pest Megyei
Szervezete meghívja önt 2007.
október 18-án (csütörtök) 17
órakor tartandó összejövetelére, a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központba, ahol Változtatás menedzsment…avagy
mit tehetünk az egyre hektikusabban változó gazdasági környezetben? címmel prof. dr. Székely Csaba, az MTA doktora, a
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Közgazdaságtudományi Karának
(Sopron) egyetemi tanára tart előadást.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A rendezvényre a belépés ingyenes.
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Város–Kép

1849. október 6. – Véres megtorlás

GÖDÖLLÕ ANNO
Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, városrészeket. Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van
olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre tarthat számot,
juttassa el hozzánk postán, személyesen vagy e-mailben
(godolloiszolgalat@gmail.com). Telefonon a 20/911-8643-as
számon tudnak érdeklődni.
Köszönjük!
Premontrei temető, II. világháborús katonasírok
Gödöllő legkisebb temetőjében, az 1928-ban a premontrei rend által létrehozott temetőben is nyugszanak II. világháborús halottak. A II. világháború
alatt 1944 szeptemberétől a Premontrei Gimnázium és Rendház környékét
többször is érte bombatámadás,
ezért az iskolát 1944. október 29én bezárták. Október elejétől a
gimnázium és a konviktus egyes
termeiben hadikórház működött.
Ez a kórház november végéig üzemelt, ekkor az egész létesítményt
vonaton elszállították. Helyén magyar és német kötözőhelyet létesítettek, mely december 10-ig működött. A szovjet csapatok 1944.
december 12-én szállták meg Gödöllőt, és ekkor foglalták el a
rendház épületét is.
1944 szeptemberétől a szovjetek
folyamatosan bombázták Gödöllőt, és ezzel együtt a rendház környékét is. (November 17-én és 22én bombatalálat érte az épületet.) A temetőben nyugvó 16 katonahalott egy
része a légitámadások során vesztette életét, más része a frontvonalról a
kötözőhelyre beszállított sebesültek közül került ki. A katonákat 1944. november 22. és december 9. közt hantolták el. A holttestek külön-külön egymás mellé ásott sírokban vannak eltemetve, nem pedig tömegsírban. Az itt
nyugvók
kivétel
nélkül
magyar
nemzetiségűek. A
németek a saját halottjaikat a községi
temetőbe temették.
1946 őszén a premontrei rend a katonák sírjaira külön-külön névtáblával
megjelölt
tölgyfa keresztet
állíttatott. Ezek az
intézmény államosítása után eltűntek
a temetőből. Ezután állíttatta az ekkor már feloszlatott rend, Királymezey
Tibor akkori gödöllői plébános segítségével a most is meglévő síremlékeket. A katonasírok a temető elején, a kaputól induló út két oldalán, egymással szemben helyezkednek el. Mind két sor elején egy-egy emlékmű
áll. A temető bejáratától jobb kéz irányába lévő sírkőre hét nevet véstek föl,
a bal kéz felé eső kövön pedig kilenc név szerepel, közülük 2 ismeretlen.
Az 1944. november havában a premontrei temetőben eltemetett honvédek:
Nyaka József, Boros István, Tari Lajos, Gill János, Balla Mihály, Hajdú
Ferenc, Szűcs István, Tamer József, Fedor László, Karicsánszky Imre, Bán
Sándor, Schmidt György, Varga András, Galamb György, valamint két ismeretlen honvéd.
Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Az 1956-os forradalom, és a Magyar Köztársaság kikiáltásának
évfordulója alkalmából városi ünnepséget rendezünk

2007. október 23-án, 15 órakor
a Szent István Egyetem Tanárképzõ Intézetének parkjában.

Ünnepi műsor:
14.30: a Városi Fúvószenekar indulókat játszik – vezényel Ella Attila
15.00: Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének műsora – művészeti
vezető: Horváth Zoltán
Beszédet mond: dr. Gémesi György polgármester
Koszorúzás az 56-os gödöllői hősök tiszteletére állított kopjafánál.
Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és családtagjait az Ön által képviselt intézményt, szervezetet, minden kedves munkatársát, tagjait, Gödöllõ város lakóit!
Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésõbb október 20-ig a
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ titkárságán a 28/514-130-as telefonszámon
Tábikné Surman Szilvia munkatársunknál.
Egyben kérjük, a rendvényhez méltó helyszíni elõkészületei segítése érdekében
szíveskedjenek a koszorúkat lehetõleg 14.30-ig a helyszínre juttatni, hogy a koszorúzás rendjének összeállításáért felelõs munkatársaink zavartalanul és idõben
elvégezhessék feladataikat.
Megértésüket köszönjük!

Nemzeti gyásznapunk
Az 1848/49-es szabadságharc leverését követően a császári haditörvényszék ítélete alapján október 6-án, Aradon kivégezték a
magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét: Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidet, Kiss Ernőt, Knézich
Károlyt, Lahner Györgyöt, Lázár
Vilmost, Leiningen-Westerburg
Károlyt, Nagysándor Józsefet,
Pöltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és Vécsey
Károlyt, illetve Pesten gróf Bathythyány Lajost, hazánk első miniszterelnökét. A magyar országgyűlés 2001-ben határozott úgy,
hogy ezt a napot nemzeti gyásznappá nyilvánítja.

gen-Westerburg, Aulich, Damjanich és
Vécsey. Utóbbi büntetését saját apja
közbenjárásának köszönhetően azzal
súlyosbították, hogy őt akasztották fel
utolsónak, így végig kellett néznie társai
kivégzését. A
Batthyány kivégzése Pesten
kivégzést követően az elítélteket elrettentésül
közszemlére
tették ki, majd
este az agyonlőtteket a sáncárokban, a felakasztottakat a
vesztőhelyen
temették el. Mivel a kivégzettek ruhái a hóMiután a magyarok az orosz csapatok hért illették, ezért a felakasztottakat leelőtt augusztus 13-án, Világosnál letet- vetkőztetve helyezték hol a bitófa elé,
ték a fegyvert, a tábornokok úgy hitték, hol mögé, majd melléjük döntötték az
hogy az oroszok megvédelmezhetik akasztófaoszlopokat is.
őket, de csalódniuk kellett: augusztus
Október 6-án nem csak Aradon vol22-én az oroszok elvették fegyvereiket, tak kivégzések. Ezen a napon végezték
majd másnap átadták őket az osztrákok- ki Pesten gróf Batthyány Lajos első manak. Augusztus 25-én érkeztek Aradra, gyar miniszterelnököt, akinek idén emmég aznap elkezdődtek a kihallgatások. lékezünk meg születésének 200. évforA foglyokat felségsértés címén halál- dulójáról. Október hatodika után is folyra ítélték. Julius Jacob von Haynau táHaynau
borszernagy, a bresciai hiéna, miután a
per tárgyalásvezető hadbírájától megkapta az ítéleteket megerősítés végett,
október 2-án rendelkezett a kivégzés
módozatairól, és október 6-ára tűzte ki a
kivégzéseket. Kilenc főtisztet, mint a
gonosztevőket, kötél általi halálra, négyet „kegyelemből” golyó általi halálra
ítéltek. Az aradi foglyok még reménykedtek, hátha október 4-én, a neve napján amnesztiát hirdet az uralkodó – ehelyett Haynau végzése érkezett meg. Az
ítéleteket másnap hirdették ki
Október 6-án hajnali kettő és három
óra között a papok felkeresték a halálraítélteket. Aulich Lajos és Török Ignác
olvasott, Lahner György fuvoláján játszott, Dessewffy Arisztid még aludt. tatódott a megtorlás, a Haynau által jóTöbben még utolsó soraikat vetették pa- váhagyott kivégzéseknek esett áldozatul
pírra búcsúlevelükben. Fél hatkor elő- Kazinczy Lajos ezredes, Kazinczy Feször a golyó általi halálra ítélteket rencnek, a nyelvújítás kiemelkedő alak(Schweidel, Kiss, Dessewffy, Lázár) ve- jának a fia, akit magas katonai rangja
zették a kirendelt katonaság közé. Mi- miatt a tizennegyedik aradi vértanúként
kor a lövések eldördültek, Kiss Ernő ki- is emlegetnek. Az
vételével mindhárman élettelenül buk- 1850-ig tartó kivégtak a földre. Kisst csak a vállán érte a lö- zések áldozatainak
vés, ezért több katona közvetlenül elé névsorában szerepel
állt, s leadták rá a halálos lövést.
Szacsvay Imre orEzután következtek az akasztófára szággyűlési jegyző,
ítélt tábornokok: Pöltenberg, Török, Csányi László korLahner, Knézich, Nagysándor, Leinin- mánybiztos és Peré-

nyi Zsigmond, az országgyűlés felsőházának elnöke is. Haynau Kempen altábornagyot, a budai kerület parancsnokát
szemrehányással illette amiatt, mert
nem volt képes megakadályozni,
hogy
Batthyány öngyilkosságot kíséreljen meg,
emiatt ugyanis nem lehetett felkasztani, csak
golyó általi halálra ítélhették, mivel nyaki
ütőereit vágta fel a kivégzés előtti éjszakán.
Haynau ténykedésének mérlege: 3000
bírósági
tárgyalás,
több száz bebörtönzött, 111 kivégzett ember. Az osztrák tábornok a megtorlástól
azt várta, hogy a magyarok megbékélnek a fennálló helyzettel. 1849. november 20-án a Lánchíd ünnepélyes átadásán is részt vett, mint Pest-Buda díszpolgára. Mindaddig megszállott módjára
folytatta ténykedését, míg Ferenc József
1850. március 26-án 36 magyar tisztet
kegyelemben nem részesített. Ekkor
sértve érezvén magát tiltakozott a királyi
határozat ellen, majd ennek elutasítását
követően egészen június 15-ig késleltette a tisztek szabadon bocsátását. A kormányzat és Haynau között több ízben is
nézetkülönbség alakult ki, s július 6-án
Haynaut nyugállományba helyezték.
Ezt követően Szatmár megyében,
Nagygécen birtokot vásárolt.
Haynau lázadóknak tekintette a honvéd tábornokokat, akik a trónfosztás
után már egy önálló állam főtisztjei voltak, akikkel az akkor érvényben lévő
nemzetközi egyezmények szerint mint
hadifoglyokkal kellett volna bánni. A
dölyfös császár viszont nem fogadta el a
trónfosztást, s miután serege több hónapos ostrommal sem tudta elfoglalni a
Török Ignác által alaposan megerősített
komáromi erődöt, szégyenszemre – a
szeptember 27-én megkötött egyezség
alapján október 7-én, másfél hónappal
az augusztus 13-ai világosi fegyverletétel után – szabad elvonulást engedett
Klapka Györgynek és tízezer emberének, hogy utána bosszút állhasson a rebellis magyar tábornokokon, akik nem
is voltak mind magyar származásúak.
Az orosz főparancsnok csak egyet tehetett, kieszközölte a fővezér, Görgey Artúr számára a kegyelmet, de annyi befolyása már nem volt, hogy mindezt Görgey alvezéreire is kiterjessze…
Ezek a férfiak tudták, hogy törvénytelenül ítélik el őket, ártatlanul halnak
meg, de férfiként, emelt fejjel vállalták a
halált, anélkül hogy egy pillanatig is
megrendült volna meggyőződésük, ők a
magyar és a világszabadságért harcoltak, s vállalták a mártírsorsot, ezzel is
példát mutatva követőiknek. Emberi
mivoltukban el lehetett őket pusztítani,
példájuk viszont tovább élt, nem tudta
eltörölni az önkény…
Fotó: Tatár Attila

2007. október 11.

TÖRÖK IGNÁC
(Gödöllő, 1795. június 23. – Arad, 1849. október 6.)
Kisbirtokos magyar nemesi családból származott. A
bécsi hadmérnöki akadémián végzett, a császári hadsereg kötelékébe hadnagyként lépett. 1838-ban a nemesi testőrséghez került, ahol az ideiglenes és tartós
erődítések tanára lett. Tanította többek között Görgey
Artúrt és Klapka Györgyöt is. A forradalom előtt előbb
Lembergben, majd alezredesi rangban Zágrábban szolgált. 1848-1849 telén Komáromban szolgált, a vár erődítését, kiépítését szervezte meg. Windisch-Grätz sikerei után Komárom parancsnokát, Majthényit, aki a vár átadására készült, a vár tisztjei lemondásra kényszerítették, és a parancsnokságot a legidősebb tisztre, Török
Ignácra ruházták. A döntést a kormány megerősítette, és január 28-án tábornokká
nevezték ki. 1849 áprilisában posztjáról Lenkey János váltotta le.
A kormány utasítására a júniusban a felszabadított Budára rendelték,hogy a Hentzi
által épített budai erősítések lerombolását vezesse, majd Szegedre, hogy a Tisza
jobb partján sáncokat emeljen.
Élete utolsó napjait Görgey táborában és Aradon töltötte. Kötél általi halálra ítélték,
másodikként végezték ki.

A múlt héten a Török Ignác Gimnázium diákjainak közreműködésével rendezték meg Gödöllő város október 6ai ünnepségét. Képünkön a Lokálpatrióta Klub képviseletében Kis Antal és Pelyhe József koszorúz.
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Erzsébet vagy Sisi?
Vajon miért is becézték Sisinek Erzsébet császár- és királynét, Ferenc József osztrák császár és magyar király feleségét
– talán akad, aki tudja.
Mindenesetre, a királyné életében nyilván csak a családtagok, közeli rokonok által használt becenév átment a
köztudatba, olyannyira, hogy sokan
ma is, már hosszú évekkel 1898-ban
bekövetkezett tragikus halála után,
így emlegetik.
A szeretet megnyilvánulása ez. Zsigray Julianna, a XX. század első felének
népszerű írónője, aki bemutatkozó,
nem kis feltűnést keltett, érdekes, fanyar, az édes leányregényektől nagyon is elütő Szűts Mara házassága
című művét követően leginkább romantikus életrajzi könyvek írására
adta a fejét, regényt szentelt a magyarok által annyira szeretett Erzsébet
királynénak is.
Fiatal asszonyként jelenik meg a kötet elején. Első látogatását teszi Magyarországra, az első benyomásait
szerzi itt. Hallott már korábban a magyarokról. Tizenhat évesen, menyaszszonyként már készülnie kellett rá,
hogy az ő királynéjuk is lesz. És éppen
ők kezdték el foglalkoztatni a képzeletét. Talán egyik nevelőjének, Mayláth grófnak a magyarokról mondott
szavai vertek gyökeret a szívében?
Az általa felolvasott Petőfi vers, melyet még nem értett, csak a ritmusa
fogta meg, hatott rá mindent eldöntően.

Mert egész életére szóló kötelék fűzte aztán ehhez a néphez. Zsigray Julianna nagyszabású politikai hátteret
fest a királyné törékeny alakja mögé,
igyekszik feltárni, ismertetni, mit is
tett szeretett magyarjaiért? Láthatjuk
Erzsébet szemén át Deák Ferencet,
Andrássy Gyulát, különösen az utóbbit sokszor, sokféleképpen, már nem
is csak sejtetve, de igazoltnak véve,
hogy nem csupán hazafiként, de férfiként sem volt közömbös a felséges
asszony számára.
Hiába. Mint a hajdan Madeira szigetén Erzsébet valódi kilétéről mit
sem tudó angol fiatalember udvarlása
nem érhetett célba, az Andrássyval
való kölcsönös rokonszenv sem teljesedhet ki.
S az évek olyan gyorsan szállnak.
Emlékké kopik egymás után minden,
a tavasz virágözöne, a magányos lovaglás az ősz arany pompáját viselő
erdőben egyaránt. Már önmagában
ez is szomorú. De még mennyi halál
mélyíti el az elmúlás fájdalmát! A
családban betegség, kivégzés, baleset,
öngyilkosság folytán elveszett életek.
Halott már Andrássy is, csak a magyar asszonyok maradnak, akik enyhítik Erzsébet magányát. Mint korábban Ferenczi Ida volt a társalkodónője, a már nem fiatal királynéhoz
Sztáray Irma grófnő csatlakozik. Vele
járja keresztül-kasul Európát, megnyugodni nem tudón, olyan pompásan berendezett vasúti kocsiban, amilyet még nem látott a világ. Pedig
Erzsébetnek nem kell a pompa, mint

ahogy kísérők, testőrök sem kellenek, elüldögél egy olcsó genfi cukrászda bádogasztala mellett a grófnővel. Másnap a szállodában a grófnő
sürgeti: menniük kell, várja őket a
hajó a tavon. A hajóra még felszáll Erzsébet, csak ott, csak fent derül ki,
hogy egy járókelő, egy az utcán neki
ütköző férfi tőrrel halálos sebet ejtett a
szívén.
A bécsi kapucinusok kriptájához,
mely évszázadok óta a Habsburgok
végső nyughelye, hamarosan újabb
menet érkezik bebocsátást kérve. A
gvárdián kiszól ősi szokás szerint: Ki
van odakint?
Így fejeződik be a regény, melyben
annyi romantika és annyi realitás kapott helyet. A romantika a szépséges
asszony sorsához fűződik, a realitás
egy nemzet sorsának ábrázolásában
mutatkozik meg eltiport, de szellemében mégis győztes szabadságharca után.
(Zsigray Julianna: Erzsébet magyar
- nád királyné)

Gödöllőre került Nagy Sándor levelezése

Új szerzemények a múzeumban
Megszokhatták már városunk
lakói, hogy a Gödöllői Városi
Múzeum időről-időre gyűjtemény gyarapodási kiállításon
mutatja be új szerzeményeit.
Október 12-től az elmúlt három
év új anyagát ismerhetik meg
az érdeklődők, melyek közül
több is az egykori művésztelephez kötődik.
Hosszú idő után került a városi múzeum birtokába Nagy Sándor levelezése. Ebben az anyagban a XIX. század végétől az 1960-as évekig folytatott irományok találhatók, amelyek a
családi és a művészeti életbe egyaránt
bepillantást nyújtanak. A leveleket
Yvette Bower, Nagy Sándor unokája
ajándékozta Gödöllőnek, s a múzeum
tervezi könyv formájában is megjelentetni. A hagyaték között több különlegesség is található. Egy igazi

gyöngyszem az a rajzos levél, amit
Nagy Sándor a kislányának írt.
Gratuláló levelek olvashatók itt
1934-ből, amikor Horthy Miklós kormány-főtanácsossá nevezte ki a művészt, de kiderül a gyűjtemény anyagából az is, hogy a számára fontos
magas politikai elismerésnek a szakma nem tulajdonított jelentőséget.
Megrázó dokumentumnak számít

az az írás, amelyet Sík Sándor 1944ben juttatott el a művészhez. Ebben az
időszakban Sík Sándor egzisztenciája
és élete is veszélybe került a zsidóüldözés miatt. Nagy Sándor felajánlotta
barátja számára, hogy amennyiben az
szükséges, vállalja a bujtatását. A költő levélben köszönte meg ezt a gesztust, s jelezte azt is, ha kell, élni fog a
lehetőséggel. Ez a dokumentum most
először kap nyilvánosságot.
Ennek a kornak a művészeti életét
segít megismerni a most bemutatásra
kerülő Dettár György festőművész
vezette Gödöllői Művészeti Egyesület dokumentum anyaga. Az egyesületet Dettár a művésztelep megszűnése után, a Gödöllőn maradt tagokból hozta létre, hogy annak hagyományát tovább vigye.
Az intézmény a kiállítással ünnepli
fennállásának 30. évfordulóját.
-jk-

A délutánt, a szép
eseményt a zeneiskola Colla
Parte
Consort
együttesének
barokk, majd latinos zenéje tette
még ünnepélyesebbé.
Mint megnyitója
elején Pécsi Ildikó mondta: „a
zene elröpített
engem, be ezekbe a képekbe, a
rajtuk
látható
helyszínekre”.
A szemlélődő látogató pedig próbálta megfejteni
a titkot, tetten érni a módszert. Közelről vizsgálgatva a képeket felfedezni,
mit és hogyan rakott össze a művész.
De ez nem nagyon sikerült. Inkább
csak a teljesség látható, az egész, elraN. A.
gadtatva a nézőt.

Intarziakiállítás a Gödöllői Galériában

Szól a fa
Megszólalt a fa vasárnap délután Környei László intarziaművész kiállításának megnyitóján
a Gödöllői Galériában.
Meg elsősorban a falakon látható képeken, melyek csupa-csupa, különböző színű, árnyalatú, erezetű fából készültek, melyek alkalmat adtak arra,
hogy megcsodáljuk a pazar fakompozíciókat, az ábrázolását tájaknak, nevezetes épületeknek, a Bibliából vett
jeleneteknek.
Versben is kifejezte magát a fa, ott olvasható a falon az Egy öreg fa monológja című költemény, de meg is hallgathattuk Pécsi Ildikó Kossuth-díjas
színművésztől, aki a kiállítást megnyitotta. A fákkal való foglalkozás az
alkotóművészt, Környei Lászlót ihlette
versírásra. Számára nem néma anyag

volt az, amivel dolgozott, miközben új
életet adott a már nem a természetben
levő fának, a már szabható, illeszthető
kisebb-nagyobb fadaraboknak, képes
volt megérezni lelküket, meghallgatni
szavukat, beszélgetni velük.

FELHÍVÁS
A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete, a Gödöllői Királyi
Kastély és a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ ERZSÉBET KIRÁLYNÉ EMLÉKÉRE
„Az a szép, régi asszony...” címmel
vers- és prózamondó versenyt hirdet
az Erzsébet Emlékév alkalmából. Gödöllő immár 13. alkalommal rendezi
meg gödöllői fiatalok részére az Erzsébet Királyné vers- és prózamondó
versenyt, melyre a nőiességről, szépségről szóló alkotásokkal lehet nevezni két kategóriában.
I. kategória: megzenésített versek (korcsoport nélkül 10-30 éves korig)
II. kategória: vers- és prózamondás:
10-12 éves korcsoport; 13-15 éves
kcs.; 16-20 éves kcs.; 21-30 éves kcs.
Megzenésített versek kategóriában a
témához kapcsolódó szabadon választott zeneműveket várunk.

Vers kategóriában 1 kötelező és 1 szabadon választott művel lehet nevezni.
A jelentkezők a kötelező verset a szervezők által összeállított listából választhatják ki, amit a jelentkezési lappal együtt a könyvtár regisztrációján
átvehetnek, illetve letölthetnek annak
honlapjáról (www.gvkik.hu).
A verseny időpontja: 2007. november 17. szombat 9 óra. Helyszíne: a
Gödöllői Királyi Kastély, Barokk
Színház.
Nagyszámú jelentkező esetén elődöntőket tartunk a könyvtárban november
5-9-ig. A döntőben helyezést elért
énekesek, zenészek, vers- és prózamondók értékes jutalmat kapnak.
Nevezni lehet egyénileg vagy az iskolákon keresztül a kitöltött jelentkezési
lappal. A jelentkezés határideje: okt.
15. A jelentkezési lapokat a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központ regisztrációjára kérjük leadni.
Tel.:28/515-539, Liskáné Fóthy Zsuzsanna

2007. október 11.

Ajánló

Gödöllői Szolgálat 7

Gödöllői Új
Művészet
Közalapítvány
Művészeti tanfolyamok
Októbertől induló tanfolyamaink:
Gobelin- és szőnyegszövő tanfolyam: (13 éves kortól) keddenként
15-19-ig Művészeti vezető: Remsey Flóra kárpitművész. Első foglalkozás: 2007. október 2. Részvételi ktg: 24.000 Ft/4 hónap. Jelentk.
határidő: szept. 28.
Rajz és képzőművészeti tanfolyam (13 éves kortól) Szombatonként 10-14-ig. Művészeti vezető:
Anti Szabó János képzőművész.
Első foglalkozás: 2007. október 6.
Részvételi ktg: 24.000 Ft/4 hónap.
Jelentk. határidő: szept. 28.

Még lehet jelentkezni: Kerámia - Plasztika Rajz tanfolyam (14 éves kortól) hétfőnként
14.30 - 18.30-ig . Művészeti vezető: F. Orosz
Sára keramikusművész. Első foglalkozás:
2007. szeptember 3. Részvételi költség:
30.000 Ft/5 hónap
Tudnivalók: A tanfolyamok helye:
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány (2100 Gödöllő, Körösfői utca
15-17.). Tájékoztatás, jelentkezés,
befizetés: Sukta Józsefné, (munkanapokon: 8-15 óráig).
Tel./fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu

Zenei programok a gödöllői kastélyban
JAZZ A DÍSZTEREMBEN OKTÓBER 14-ÉN, VASÁRNAP
Antonio Carlos Jobin emlékére ad koncertet Tony Lakatos és a Brazil Project

VI. NEMZETKÖZI LISZT FESZTIVÁL OKTÓBER 26-28-IG
Az idei Liszt Fesztivál az Erzsébet Királyné Emlékév programjához is kapcsolható, hiszen a zeneszerző és Erzsébet jól ismerték és tisztelték egymást,
sőt annak idején még négykezest is játszottak. A nyitókoncerten Jandó Jenő
művészet lehet megcsodálni, fellép még Újj Emőke és Eri Yoshimura illetve
a különleges Pleyer-féle duplazongorán az Egri-Pertis házaspár és Kelemen
Barnabás hegedűművész. A programok 19 órakor kezdődnek.
Az egyes koncertek programja és jegyárak a
www.kiralyikastely.hu oldalon találhatók meg.
informacio@kiralyikastely.hu
tel.: 06-28-410-124

Frédéric Chopin
Zeneiskola
programja

Október 14., vasárnap, 19 óra:
Ránki Dezső zongoraestje
Október 18., csütörtök, 17 óra:
Kicsinyek hangversenye - a vonós
tanszak rendezvénye
Október 21., vasárnap, 17 óra:
Házimuzsika - Hargitai Imre
zongoraestje (műsoron Haydn,
Schubert és Liszt művei)

2007. október 11.

Élő–Világ

HEROSZ

Kertész leszek...

Vigyél haza!

Hogyan ültessünk?

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592
Öt talált kiscica elvihető: 30/517-1872.

www.poraz.hu

1 éves keverék kan

Színesedik a természet, a fák
elhullajtják lombkoronájukat.
Ideje megkezdenünk az őszi
munkákat. A következő hetekben a legfontosabb kerti munkákról írunk, de további segítséget nyújtunk a www.fenyveskerteszet.hu honlapon is.
Megterveztük ágyásainkat, kiválasztottuk és megvásároltuk az áhított növényt, így itt az ideje az ültetésnek. A
legtöbb esetben nem olyan virágra vágyunk, mely jól érzi magát kertünk talajában, vagy megfelel számára éghajlatunk, így fejlődése és megtartása érdekében talaját és környezetének mikroklímáját szükséges befolyásolnunk. E

1 éves palotapincsi kan

1 éves keverék kan

2 hónapos keverék szuka

2 hét múlva elvihetők! 6 hetes keverékek

Állati dolgok

Állatok világnapja
Az Állatok Világnapja október
4., az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc halálának évfordulója, de világszerte, így
1991 óta Magyarországon is
minden év október első
vasárnapján tartják.
A rendalapító Assisi Szent Ferenc a legenda szerint nemcsak
értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük, s
már a XIII. század elején azt
hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen.
A világnapon ma már nem
csak a vadon élő, hanem minden állat védelmére felhívják a
figyelmet. A haszonelvűségnek sok állat esik áldozatul; a
kedvtelési állattartás pedig
nem mindig alapul a felelősségen, Magyarországon évente több
százezer házikedvenc válik kóborrá.
Az ember állatbarátnak születik,
csak később nevelik bele a fölös félelmet, higiéniai irtózást, ami gerjesztheti az állatokkal szembeni agresszió kialakulását. 2004 márciusától bűncselekménynek minősül az állatkínzás, a törvény kiterjed a gerinces állatok összeeresztésével tartott
állatviadalok szervezőinek büntetésére (ilyesmiért 3 év börtön is kiszabható), az állatkínzásra, amiért 2 év
börtön adható és ugyanennyi lehet a
büntetés az orvvadászatért is. Az ál-

latkínzás vétségét követi el az is, aki
háziállatot elűz, elhagy vagy kitesz.
Négy évvel azután, hogy bűncselekménnyé nyilvánították az állatkínzást, még mindig bőven akad tenni-

valója a helyi állatvédő civileknek.
Sokan nincsenek tisztában azzal,
hogy állatkínzásnak számít az állatok
elhagyása, elűzése is, vagy a nem kívánt szaporulatok meggyilkolása. Az
állatkínzásnak sokféle megnyilvánulási formája van még ma is rengeteg
az autóból kidobott, az erdőben fához
kötözött, felakasztott, vagy nejlonzacskóban megfojtott kisállat.
Az állatkínzóknak csak egy nagyon kis százaléka kerül bíróság elé,
és még kevesebbeket ítélnek el.
Magyarország is csatlakozott a valaha volt legnagyobb aláírásgyűjtő

kampányhoz, amelynek célja, hogy
az ENSZ elismerje: az állatok érezni
és szenvedni képes élőlények, s ezért
joguk van a humánus bánásmódhoz.
Az Állatvédelmi Világszövetség
(WSPA) által kezdeményezett akciót
hazánkban a 40 állatvédő szervezetet
tömörítő Magyar Állatvédők Országos Szervezete és a Fauna Egyesület
koordinálja. Az öt évig tartó kampánytól azt remélik, hogy az
ENSZ Egyetemes Állatvédelmi Nyilatkozatot
fogadjon el, ami
útmutatást jelent
majd azoknak az
országoknak is,
melyekben jelenleg nincsenek állatvédelmi jogszabályok.
Mahátma
Gandhi mondta a
következőket:
„egy
nemzet
nagysága és erkölcsi fejlettsége
híven tükröződik abban, ahogyan az
állatokkal bánik“. Reméljük a jövő
generációja már már tényleg ebben a
szellemben növekszik fel!

feladatok nem jelenthetnek problémát a
felkészült kertbarátok számára.
Az örökzöld növények és az árnyéki
évelők párás helyet, tápanyagban gazdag talajt kívánnak. Homokos talajt
komposzttal és agyagőrleménnyel, míg
az agyagos talaj szerkezetét a homokkal
és a komposzttal javíthatjuk. Ültetéskor
porított marhatrágyát és lassú lebomlású műtrágyát is adjunk növényünknek,
hogy a gyökeresedést és a megfelelő
tápanyag felvételt segítsük. Ne használjunk friss trágyát, mert az sok olyan élőlénynek táptalaja, melyeket a vakond
nagyon kedvel.
Egyes növényeink, így a magnólia, a
rododendron, a hortenzia vagy a díszbirs a savanyú kémhatású talajt igényli.
A terület kémhatását tőzeggel, fenyőtűvel vagy ammóniumszulfáttal
alakíthatjuk. Évente érdemes ellenőrizni a talaj kémhatását, mivel az
idővel újra semlegessé válik, így ismételt belocsolásra
vagy átültetésre lehet szükség. A savanyú földet kedvelő növényeink
számára vásárolhatunk az igényeiknek
megfelelően összeállított keveréket és
tápoldatot a szakkereskedésekben.
Sziklakerti évelőink számára a sok
napfény mellett a jó vízelvezetés is fontos. Ennek hiányában télen, vagy az
esősebb időszakokban gyökerük elrohadhat. Laza szerkezetű talajt komposzt, homok és apró kőzúzalék hozzáadásával érhetünk el. A sziklakerti növények sekély
gyökerei alatt érdemes nagyobb felületen cserélnünk a
termőtalajt.
Lombhullató fáink és cserjéink igényei nagyon eltérőek. Egyesek a laza,
míg mások az
agyagos talajt kedvelik, legtöbbjük a
semleges kémhatású talajt részesíti
előnyben, de léteznek savanyú vagy
mészkedvelő fajok. Konténeres, földlabdás vagy szabadgyökeres növényt
vásároltunk? Bármelyiket is választottuk a következők betartására figyeljünk.
A növények ültetésekor minden esetben
használjunk lassú lebomlású műtrágyát. A növényeket pontosan olyan
mélységbe ültessük, ahogy a konténerből kiemeltük. Ügyeljünk arra, hogy ol-

tott növény esetén az oltásnak a föld felszíne felett kell lennie. A huta zsákot a
növény törzse alatt megbonthatjuk., de
a földlabdás növényekről ne távolítsuk
el a földlabdát körbeölelő huta zsákot –
esetleg a dróthálót –, mert ezek idővel
elbomlanak, de addig is összetartják a
gyökérzetet, nem hagyják, hogy az
megsérüljön. Az ültetés közben is iszapoljunk, mert az ültetés után elárasztott
növény alatt a föld megsüllyedhet.
A fák mellé tehetünk karótámaszt. A
karó magassága nem lehet nagyobb a
törzs kétharmadánál, a koronát nem érheti el. A fát a támaszhoz rugalmas
kötéssel, lehetőleg erre a célra készített
gumiszalaggal rögzítsük. A növények
megtámasztása a gyökeresedést lassítja,
ezért csak szeles területeken vagy nagyobb koronával ültetett fáknál alkalmazzuk.
A cserjék és fák beültetése után telepíthetjük a gyepet. Mindenki tudja,
hogy a fű szinte bárhol megél, de igazán
szép csak tápanyagban gazdag, jó vízáteresztő képességű talajban lesz. Környékünkön bővelkedünk homokos

vagy agyagos talajban, így a szép pázsit
előállításához talajjavítást kell végeznünk. A talaj előkészítése során használjunk komposztot, homokos talajnál
agyag granulátumot is. Érdemes a
gyepvetés során indító műtrágyát és
agrobaktériumot is alkalmaznunk, hiszen ezektől nemcsak gyorsabban indul
meg a csírázás, hanem a talaj szerke(g.m.)
zetét is javítjuk.

Szépségverseny és hüllőkiállítás

Állatok világnapja Gödöllőn
Egy héten keresztül hüllőkiállításnak
adott otthont a Petőfi Sándor Művelődési Központ épülete. A rendezvényen az érdeklődők többek között
óriás- és mérgeskígyókat, kajmánokat, teknősöket, varánuszokat, pókokat, skorpiókat, illetve különleges ásványokat láthattak.
A szervezők nevében Gyöngyösi
Miklós lapunknak elmondta: már több

éve járják az országot, hogy minél
több emberrel megismertessék ezeket
a különleges élőlényeket. Évente körülbelül nyolcvan települést tudnak
felkeresni; Gödöllőn immár második
alkalommal tartanak bemutatót.
Örömteli dolog, hogy számtalan oktatási intézmény is bekapcsolódott a
rendezvénybe oly módon, hogy a diákok kihelyezett biológia óra keretében felkeresik a kiállítást, ahol
testközelből láthatják a szóban
forgó állatokat.
Az Állatok világnapján Gödöllőn a Petőfi Sándor és az Erkel Ferenc Általános Iskolában
állat-szépségversenyt és -kiállítást szerveztek a gyerekeknek,
akik otthoni kis kedvenceiket
mutathatták meg a többieknek.
(k.a.)

Fotó: Tatár Attila
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Állatorvosi ügyelet
Október 13-14.:

dr. Kurucz Marianna
Tel.: 20/341-6655
Erdőkertes, Csillag u. 5/A.

2007. október 11.

Köszönjük eddigi cikkeinkkel
kapcsolatos kérdéseiket és
észrevételeiket. Cikkeinkben
igyekszünk röviden és szakmailag magas színvonalon a
mindennapi életben előforduló
jogi kérdéseket értelmezni.
Változatlanul várjuk leveleiket
szerkesztőségünkhöz, melyeket a Gödöllő, Pf. 112, vagy a
szolgalat@libori.hu címre küldhetik.

A közös tulajdon és megszüntetése
Kérdésként merült fel olvasónk részéről, hogy a testvéreivel együtt
örökölt családi házban lévő közös
tulajdont hogyan tudná megszüntetni? A Polgári Törvénykönyv (Ptk.)
értelmében közös tulajdonról akkor
beszélhetünk, ha egy dolognak (például vagyontárgynak, vagyoni értékű
jognak stb.) több tulajdonosa van. A
társtulajdonos tulajdonrészét és sza-
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Mozaik
vazati jogát a tulajdoni hányada testesíti meg. Amíg a közös tulajdon fennáll és a közös használatot nem rendezik külön szer-ződésben, a hányad
eszmei, azaz a tulajdonjog az egész
dolog minden ré-szére kiterjed, a tulajdoni hányad keretei között. A tulajdonostársak az egész vagyontárgyat
közösen használhatják, hasznosíthatják, illetve – szótöbbséges döntéssel – együtt rendelkezhetnek felette
(átruházhatják, végrendelkezhetnek
stb.), és ugyanígy viselik a kiadásokat, illetve a kárt is. Kiemelendő,
hogy kizárólag a saját tulajdoni hányadukkal rendelkezhetnek. A közös tulajdoni forma a mindennapokban sok nehézséget okozhat. Ebből
kifolyólag tömören ismertetjük megszüntetésének lényegi kérdéseit. Ha
a társtulajdonosok nem jutnak egyezségre a tekintetben, hogy a közös tulajdont megszüntessék-e vagy sem, illetve ha ebben már megállapodtak, de a
megszüntetési módban nem értenek
egyet, akkor bírói úton bármelyik
követelheti a megszüntetést. A vagyontárgyat elsősorban természetben kell megosztani. Ez valójában a
dolog fizikai megosztását jelenti,
mely több együttes feltételhez van
kötve, így a dolognak műszakilag és
jelentékeny értékcsökkenés nélkül

megoszthatónak kell lennie, továbbá
a tervezett önálló tulajdonok kapcsán
a rendeltetésszerű használatnak is biztosítottnak kell lennie. Ha természetben nem lehet megosztani a vagyontárgyat, akkor a bíróság – megfelelő
ellenérték fejében – egy vagy több
tulajdonostárs tulajdonába adhatja. Végső megoldás lehet a bíróság
által elrendelt árverési értékesítés.
Az ítéletben a legalacsonyabb vételár
kerül megjelölésre. Ezt a megszüntetési módot nem ajánljuk, mert a végrehajtási árverésen számos esetben
csak igen alacsony áron talál gazdára
az amúgy értékes vagyontárgy.
A vételár a tulajdonostársakat arányosan illeti meg. Garanciális szabály: a bíróság nem alkalmazhat
olyan megszüntetési formát, amely
ellen az összes tulajdonostárs tiltakozik.
Végül egy speciális megszüntetési
módról is szólunk, a közös tulajdon
társasházzá alakításáról. Ha a tulajdonostársak így állapodnak meg, jogi
képviselőjük útján kérhetik a társasház földhivatali bejegyzését, ha nincs
megegyezés, ismét marad a per, amit
bármelyik tulajdonostárs megindr. Boros Andrea
díthat.
dr. Sasvári Attila
ügyvédek

MEGHÍVÓ
a Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat, a Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat, a Gödöllői Ruszin
Kisebbségi Önkormányzat testületeinek
2007. október 25-én (csütörtökön) 18 órakor tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA
Az ülés helye: városháza földszinti nagyterme
Az érdeklődők részéről lehetőség van a kisebbségi önkormányzat
működésével kapcsolatban közérdekű kérdéseket, javaslatokat feltenni.
Borsos Andrea, a GCKÖ elnöke, Dr. Sztavridisz Diagórasz, a GGKÖ elnöke, Szabó László, a
GLKÖ elnöke, Meizner Sándor, a GNKÖ elnöke, Havassy Marija, a GRKÖ elnöke

Gyermek- és felnőtt étkeztetéssel foglalkozó Kht.

FELVÉTELRE KERES
megbízható, leinformálható

ÉLELMEZÉSVEZETŐ MUNKATÁRSAT
1200 adagos konyhára, 2007. november 1-jei kezdéssel.
Feltételek: minimum 3 éves nagykonyhai szakmai gyakorlat, megfelelő
OKJ 52660101 szakképesítés, önéletrajz.
Érdeklődni: a 28/412-007-es telefonszámon lehet

Recora project

BURSA HUNGARICA – PÁLYÁZATI KIÍRÁS „A“ típus

BURSA HUNGARICA – PÁLYÁZATI KIÍRÁS „B“ típus

„de a legjobb otthon“

Gödöllő Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttműködve a 2008. évre ezennel
kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2007/2008. tanév II. és a 2008/2009. tanév I.
félévére vonatkozóan
A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes
idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben,
mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Akiknél a velük közös háztartásban élő személyek jövedelme alapján kiszámított egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 36.000 forintot.
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése
értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban
a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények
hallgatói, a középiskolai akkreditált iskolarendszerű
felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók doktori
(PhD) képzésben résztvevők, külföldi intézménnyel hal-lgatói jogviszonyban állók.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán írásban, a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján beszerezhető pályázati űrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

Gödöllő Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttműködve a 2008. évre ezennel
kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a.) a 2007/2008 tanévben utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolások vagy
b.) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek;
és a 2008/2009. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű
(nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
Akiknél a velük egy háztartásban élő személyek jövedelme alapján kiszámított egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 36.000 forintot.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2008-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2008/2009.
tanévben ténylegesen megkezdik. A pályázó a felvételi
értesítő másolatának megküldésével ezt majd köteles
bejelenteni 2008. szeptember 1-ig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságára.

A Vüszi Kht. munkatársainak
Gödöllőn végzett kérdőíves felmérése alapján kiderül, hogy a
zöld szívű válaszadók mindegyike komposztálna maga is
otthon a kiskertben, ha ismernék a megfelelő módját.
A megkérdezettek létszáma nem fedi
a kertvárosi övezetben lakók számát,
így ha mondjuk az égestést teljes mértékben elvetjük sem marad kizárólagos megoldásként a zöld hulladék
kezelésére az egyéni komposztálás.
De ha valaki szívesen áll a kerti munkákhoz, talán mégiscsak a legjobb otthon komposztálni. Kis helyen is elfér,
nem igényel sok figyelmet, a kész
komposzt jó lesz a veteményesbe, virágágyba, és amiatt sem kell boszszankodni, ha a zöldhulladék gyűjtő
járat technikai okok miatt kimarad.
A komposztálással a konyhában és
a kertben összegyűlt szerves és növényi eredetű anyagok biológiai lebomlását segítjük elő. A konyhából és a
háztartásból a következő anyagok
komposztálhatók: a zöldség- és gyü-

mölcshulladékok, tojáshéj, kávé- és teazacc, hervadt virág, szobanövények elszáradt levelei, virágföld, fahamu (maximum 2-3 kg/m3), növényevő kisállatok ürüléke a
forgácsalommal együtt,
kis mennyiségben, jól feldarabolva: toll, szőr, papír
(selyempapír, tojásdoboz,
de újságpapír nem), gyapjú, pamut és lenvászon.
A kertből a levágott fű,
kerti gyomok (virágzás
előtt), falevél, szalma,
összeaprított ágak, galylyak, elszáradt (nem beteg) növények, palánták,
lehullott gyümölcsök, faforgács, fűrészpor (ha vegyi anyaggal nem kezelték a fát) kerülhet a komposzthalomba. Kiskerti komposztáló
készítésénél mindenekelőtt ki kell
alakítani a komposztálásra alkalmas
helyet, mely lehet egyszerű deszka,
palánk vagy drótkeret (silókomposz-

MEGHÍVÓ
2007.október 17-én, 18 órára a gödöllői Művelődési
Központ Színháztermébe
MORVAI KRISZTINA
és a Civil Jogász Bizottság

tálás), de ha a hely engedi, lehet egyszerű halom is (prizmakomposztálás).
Következő számunkban a komposztálás folyamatát ismertetjük.
-Vsz-

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
„A magyarok emberi méltóságáért és emberi jogaiért!“
Vendég: Ékes Ilona országgyűlési képviselő, az Emberi
jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagja
Házigazda: A Magyar Nemzeti Lobogó Társasága
A meghivó 1 fő belépésére jogosít!
A meghivók átadása kapcsán felajánlásokat gyűjtünk a
Civil Jogász Bizottság munkájának támogatására.
Javasolt összeg: 500 Ft/fő.
Tájékoztatás és meghivó igénylése: dr. Bucsy
László: 30/234-6116; Tóth Győzőné: 70/634-5680

Október 8-15-ig: Medicina, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410251.
Október 15-22-ig: Ezüstkehely, Petőfi S. utca 1/a. Tel.:
416-551.

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

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2007. október 31.
A pályázat kötelező melléklete: a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
Csatolni szükséges a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi (nettó) forint
összegét igazoló okiratot.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidőn túl benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja. Döntéséről 2007. december 10-ig írásban értesíti pályázókat. A pályázó a döntés ellen
fellebbezéssel nem élhet. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a www.bursa.hu Internet címen, illetve a
Lakosságszolgálati Irodán.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Gödöllő, Dózsa György úti temető VÜSZI Kht. által üzemeltetett
városi, központi ravatalozójának használata felújítás
(előtető építés) miatt várhatóan SZEPTEMBER 13. ÉS
NOVEMBER 8. KÖZÖTT SZÜNETEL.
A városban működő temetkezési vállalkozások ebben az időszakban a Pax Temetkezési Iroda által üzemeltetett ravatalozót vehetik igénybe. Megértésüket köszönjük.
VÜSZI Kht.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2007. október 31.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán írásban, a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján beszerezhető pályázati űrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
Csatolni szükséges a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi (nettó) forint
összegét igazoló okiratot.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidőn túl benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja. Döntéséről 2007. december 10-ig írásban értesíti a pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet. A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Pályázatról bővebb felvilágosítás kapható a
www.bursa.hu Internet címen, illetve a Lakosságszolgálati Irodán.

10 Gödöllői Szolgálat
H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetõségek:

70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Iroda: 20/525-53-66
Címünk: Gödöllõ, Kossuth Lajos u. 1. (a Petõfi térnél)

Nyitvatartás:Hétfõ: 8.30 – 13 óráig
K E D D EN N I N C S Ü G Y F É L F O G A D Á S
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-12 óráig

Lapzártánk: péntek

12 óra.

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk.

Hirdetés
ÁLLÁS
*Gödöllői autószalon keres szakképzett autószerelőt, jogosítvánnyal rendelkező
adminisztrátort és női értékesítőt. Tel.: 30/998-9976.
*Gödöllői étterembe takarítónőt keresünk. Tel.: 30/223-9801.
*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakács, konyhaikisegítő nő
vagy férfi jelentkezését várjuk. Tel.: 30/9138769, hétfőtől péntekig 9-18 óráig.
*Szobafestőket felveszek Veresegyházára, munkákra. Gödöllőről gépkocsival
szállítás! Jelentkezés: 20/520-2074
*Önállóan dolgozni tudó villanyszerelőt felveszünk 35 éves korig Gödöllő és
környékéről. Tel: 30/500-7028
*A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont (MBK) állást hirdet a kutatóintézet FOTÓZÁSI, KIADVÁNY SZERKESZTÉSI és GRAFIKAI jellegű munkáinak
félállásban (napi 4 óra) történő végzésére. Jelentkezni személyesen Farkas
Ritánál a főigazgatói titkárságon, MBK 2100 Gd, Szt. Györgyi Albert u. 4. Tel:
28/526-133, farkas.rita@abc.hu Referencia munkák bemutatása előnyt jelent.
*SZAKMAI TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ PULTOST, felszolgálót keresek
gödöllői kávézóba. Tel: 20/915-4379
*Gödöllői munkahelyre asszisztensi és könyvelői munkára keresünk mérlegképes
könyvelőt főállásba. Pályázatokat az allas@european-office.hu címre kérjük.
*Földmunkagép kezelőt keresek alkalmi munkára. Bérezés megegyezés szerint.
Érd: Siska Zsolt 30/583-6975
*VÁLLALKOZÓT, VAGY VÁLLALKOZÁST KERESÜNK MOZGÓ ÜZLETKÖTÉSRE. A
JELENTKEZŐKET BEISKOLÁZZUK, ÜGYFÉLNEVEKET BIZTOSÍTUNK. JELENTKEZNI AZ ÜZLETBEN 9-18 ÓRÁIG ÖNÉLETRAJZZAL. VODAFONE-BOLT:
GÖDÖLLŐ, SZABADSÁG TÉR 26/A.
*Takarítást és bármiféle házimunkát vállalok. Tel.: 28/418-204
*Jól bejáratott, stabil vendégkörrel rendelkező szalonomba műkörmöst, fodrászt
és kozmetikust keresek. (Vendégkörrel jelentkezők előnyben.) Érd: 30/422-2848
*GYERMEKFELÜGYELETET VÁLLALOK NAGYON KEDVEZŐ ÁRON. Érd:
70/7085-747
*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
*Gödöllői étterembe érettségizett, fiatal felszolgálónőt és fiatal szakképzett szakácsot felveszünk 30 éves korig. Tel: 20/9148-885
*Gödöllői KATLAN KLUB (egyetemi szórakozóhely) pultost keres. Érd:
30/9981-496
*Orvostechnikai eszközök értékesítésére keresünk munkatársakat napi 8 órában
160 E Ft-ért. Tel: 70/634-1132
*Érettségizett, angol és német nyelvtudással, A, B, és C kategóriás jogosítvánnyal, PAV III. és belföldi árufuvarozási vizsgával állást keres. Tel: 30/4977-888
*Kertészet munkatársat keres. Kötészeti gyakorlat előny. Tel: 28/432-995
*Idősek Otthona felvesz szakképzett ápolót, varrónő képzettséggel rendelkező
mosodai alkalmazottat. Jelentkezni személyesen, munkanapokon 8-15 óra
között. Szada Kisfaludy u. 4.
*A Panda autómosóba munkatársakat keresünk jogosítvánnyal és gyakorlattal
rendelkezőt. Érd: Holló Józsefné 20/9417-670
*Munkatársak jelentkezését várjuk vagyonőr munkakör betöltésére. Fényképes
önéletrajzot a Gödöllő, 2101. Pf. 353.-ra kérjük.
*Gyakorlattal rendelkező eladó és pénztáros munkatársak jelentkezését várjuk
gödöllői ABC-be. Önéletrajzot a Gödöllő, 2101. Pf. 353.-ra kérjük küldeni.
*Waldorf óvónő több éves tapasztalattal GYERMEKFELÜGYELETET,
HÁZTARTÁSVEZETÉST, takarítást, vasalást vállal 8-14 óráig. Érd: 20/375-0550
*Gödöllői számítástechnikai szaküzlet felvételt hirdet értékesítési és szerviz
feladatokat ellátó munkakör betöltésére. Szakirányú végzettség, Internet és linux
üzemeltetési ism. előnyt jelent. Érd: 20/9344-135
*Hírlap értékesítő munkatársat felveszünk. Jelentkezni fényképes önéletrajz
leadásával lehet a Gödöllő, Szabadság tér 9. sz. alatti Inmedio Hírlapüzletben.

2007. október 11.

*Az AeroKid Sport Dance Klub tanárok, óvónők, edzők jelentkezését várja sporttánc foglalkozások vezetéséhez, gyermekek számára. A jelentkezők képzésen
vehetnek részt, mely után munkalehetőséget, csoportot biztosítunk. Táncklubok,
egyesületek jelentkezését is várjuk! 20-447-9342 aerokid@freemail.hu
*BÜFÉ KERES KISEGÍTŐ HÖLGYET Gödöllőn, hétköznap 3-8-ig, nyugdíjas, diák,
lehetőleg megbízható legyen. Tel: 30/240-4075
*FIATAL HÖLGY VASALÁST, TAKARÍTÁST VÁLLAL. Tel: 70/261-9426
*HÁZVEZETŐNŐT keresünk, gyermekmegőrzéssel egybekötve Budapest XVI.
kerületébe! Tel: +36-30/231-1264
*JÓL MŰKÖDŐ FODRÁSZ ÜZLETBE FODRÁSZT KERESEK. Tel: 30/282-2346
*Munkahelyi büfébe (2 műszakba) gépkocsival rendelkező szakképzett
eladót keresünk. Jelentkezés önéletrajzzal, referenciákkal a boysy@citromail.hu e-mail címen.
INGATLAN
*Gödöllőn új ikerházi lakás I. osztályú kivitelben az egyetem mögötti részen
(Rónay György utcában) eladó. 1270 nm-es telken, egyenként 123nm-es laktérrel, 4 szoba+nappali, étkező, konyha, 2 fürdőszoba, padlófűtéssel. Laktéren felül
20 nm-es garázs, 18nm-es terasz. Kandalló lehetőség. Szocpol. felvehető. Iár:
29,5-32,9MFt. Tel.: 30/9328-578.
*Cserkeszőlőtől, a gyógy- és strandfürdőtől 5 km-re, Kunszentmárton központjában, 3 szobás - előszoba, veranda, amerikai konyha, fürdőszoba - 150 m2-es
családi ház eladó. Vállalkozásnak vagy két családnak is alkalmas, bővíthető.
Tel.:30-442-7798.
*Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2 lakással
sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm duplakomfort.
Lakások saját terasszal, külön közművel és 2 utcára nyíló saját bejárattal rendelkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek, irodának ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30392-3635
*GÖDÖLLŐ LEGNÍVÓSABB, ZÖLDÖVEZETI RÉSZÉN, ERDŐKAPCSOLATOS,
ÖRÖKPANORÁMÁS, ÖSSZKÖZMŰVES 730 NM-ES SAROKTELEK, 35 NM-ES
NYARALÓHÁZZAL, ÖSFÁKAL, ASZFALTOZOTT ÚT MELLETT, BIZTONSÁGOS,
CSENDES KÖRNYEZETBEN A KÖRNYEZETÉRE ÍGÉNYES, KOMOLY
ÉRDEKLŐDŐKNEK ELADÓ. TOVÁBBI ELŐNYÖK: BUDAPESTTŐL 20 PERCRE,
AUTÓPÁLYÁTÓL, AUTÓBUSZ MEGÁLLÓTÓL 5 PERCRE. Tel.: +3630/272-8137
*Panorámás telek eladó Gödöllőtől 5 km-re Domonyvölgyben, 820 m2. Érdeklődni lehet: 20/942-4062 tf-számon.
*Gödöllő és Isaszeg között az Ilkamajorban 13 800 m2 gazdálkodásra is alkalmas összközműves építési telek eladó 14,8 M-ért. Kistarcsai kórház mögött
építési telek eladó. Tel. 20/886-0165 *Aszfaltozott, összközműves utcában
építési telek eladó. Tel.: 70/293-5535.
*Gödöllőn Percel Mór utcából 2 m-es átjárási szorgalmi joggal rendelkező 720
m2 panorámás belterületi telek eladó. 5,9 M. Tel: 20/4800-385
*Gödöllőn Lázár Vilmos utcában 4000 m2-es telek 34 m-es utcafronttal, kitűnő
panorámával, fúrt kúttal eladó. Teljes közmű az utcában. 34 M. Tel: 20/4800-385
*Gödöllőn Lázár Vilmos utcában 2400 m2 lakóház építési telek, utcában teljes
közmű, 17 m utcafronttal, panorámával eladó. 16,9 M. Tel: 20/4800-385
*Gödöllőn Lázár Vilmos utcában 800 m2 lakóház építési telek, teljes közművel,
17 m utcafronttal, kitűnő panorámával eladó. 13 M. Tel: 20/4800-385.
*Eladó Gödöllő blahai részén egy 2 szintes, 2006-ban épült, 136 nm-es, 2 generációs, garázsos, összkomfortos családi ház kb. 300 nm-es saroktelken. I. szint: nappali-konyha, szoba, fürdőszoba, wc. II. szint: 2+1 félszoba, fürdőszoba, közlekedő.
Betonozott csendes mellékutca, jó közlekedés! Egy kétlakásos, teljesen különálló
társasház egyik fele. Szupi szomszédok! 26,8 M. Tel.: 30/478-8075.
*Két építési telek (30 nm és 23 nm) utcafronttal, társasház építésére kiválóan
alkalmas, aszfaltozott összközműves utcában eladó. Tel.: 70/293-5535.
*Eladó Gödöllőn, a Peres utcában egy 68 nm-es, 2 szobás, összkomfortos családi ház, 490 négyszögöles telekkel. Iá.: 15 millió Ft. Tel.:30/576-9033."
*Vácszentlászlón 300 nöl építési telek eladó. Tel: 20/585-4083
*Eladó GARÁZS új építésű társasházban Szilhát utcai lottózó környékén, eladó
GARÁZSBEÁLLÓ a Remsey mélygarázsban. Érd: 30/201-7329
*Máriabesnyőn, déli belterületi lejtőn 1050 m2 építési telek eladó. ár: 14 M. Tel:
20/464-0185
*Gödöllőn, a Peresben 2db telek eladó. Tel.: 70/330-5673.
*Gödöllői Antal hegyen panorámás telek eladó 63 m2 alapterületen közművek a
telek határon. Iá: 10,5 M. Tel: 70/3360-070
*Aszódon, a Szentkereszt utcában 550 m2-es, teljes közműves telek eladó. Érd:
20/9517-380

*Isaszegen, horgásztó partján 800 m2-es bekerített, panorámás TELEK eladó.
Iár: 4,5 M. Gödöllő központjától 3 percre 63 m2-es, erkélyes, 2,5 szobás
ZÖLDÖVEZETI LAKÁS ELADÓ. Iár: 13,8 M. Tel: 20/269-2094
*Eladó 799 m2 belterületi telek a Boncsokdűlői úton, rajta 64 m2-es felújítandó
téglaház. Villany az utcában, víz megoldható. Iár: 7 M. Tel: 30/551-4812
*Domonyvölgyben belterületi, déli fekvésű, panorámás, 2300 nm-es megosztható építési telek 80 nm-es felújítható házzal, pincével eladó Tel: 28/421-619
*GÖDÖLLŐN A KERTVÁROS LEGSZEBB UTCÁJÁBAN A ZRÍNYI U.29-BEN
78-AS ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ ELADÓ.Iár:21.5 M Ft (20) 772-2429
www.godolloihaz.hu
*GÖDÖLLŐN Kertvárosban két generációnak alkalmas téglaház sürgősen
eladó telekáron! Iár 14 M 20-7722428
*SZADÁN ÚJÉPÍTÉSŰ 110NM-ES CSALÁDI HÁZ ÉV VÉGI ÁTADÁSSAL
ELADÓ Iár 22,5 M. 20-772-2428
*SZENT ISTVÁN TÉREN I emeleti, erkélyes, klímás, riasztós, 2 szobás
lakás eladó! Iár: 12,9 M. 20-7722429
*KAZINCZY krt-on, I. EMELETI, KONVEKTOROS, ERKÉLYES, FELÚJÍTOTT
LAKÁS ELADÓ Iár 12,5M 20-7722429
*SÜRGŐSEN ELADÓ 3 ÉS FÉL SZOBÁS CSALÁDI HÁZ GÖDÖLLŐN. Iár
17,7Mft 20-772-2428
*SZADÁN PANORÁMÁS ÉPÍTÉSI TELEK 6,2 M ELADÓ! 20-772-2428
www.godolloihaz.hu
*GÖDÖLLŐN 2 SZOBÁS TÉGLALAKÁS egyedi fűtéssel eladó Iár 10,7 M
20-7722428
*ELADÓ ÚJ ÉPÍTÉSŰ 1,5 szoba + nappalis sorház kertrésszel, terasszal,
beépíthető tetőtérrel Iár 13,8M 20-7722428
*ELADÓ 1,5 szobás TÉGLALAKÁS GÖDÖLLŐN a János utcában!
Konvektoros fűtés, alacsony közös költség. Iár 10,3 M. 20-772-2428
*GÖDÖLLŐN 2000-BEN ÉPÜLT 3 SZOBA + NAPPALIS CSALÁDI HÁZ
1000-es telken eladó Iár22,5 M 20-772-2429
*ELADÓ 1+2 FÉLSZOBÁS ERKÉLYES 64m2-es szép lakás GÖDÖLLŐ
központjában. Egyedi fűtésmérő iár11,5 M 20-772-2429
*SÜRGŐSEN ELADÓ JÁNOS UTCAI FELÚJÍTOTT panorámás 59nm-es, jó
beosztású lakás! Ár:11 M 20-772-2428
*FENYVESBEN ÚJÉPÍTÉSŰ 3 szoba + nappalis kulcsrakész igényes
kivitelezésű családi ház eladó Iár 33 M 20-7722429
*GÖDÖLLÖN Újfenyvesben ikerház, 2,5 szoba + nappalis eladó. Iár 26,9
M ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZAK NAGY VÁLASZTÉKBAN IRODÁNKBAN!
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-772-2429
*GÖDÖLLŐN Kertvárosban 720nm-es telken teljes mértékben felújított
104m2-es családi ház extra konyhabútorral eladó.iár:27,5MFt 20-7722428 www.godolloihaz.hu
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*KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT, LAKÁSOKAT, TELKEKET
GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT az OTP mellett. 20772-2428, 20-772-2429 www.godolloihaz.hu
*Gödöllőn, Királytelepen, rendezett utcában 2 és félszobás családi ház,530 nmes telken sürgősen eladó.I.ár:13,5M Ft 20-772-2429
*Eladó 2000 nm-es építési telek Gödöllőn, széles D-NY-i fekvésű telek eladó, nyugodt csendes utcában. I.ár: 16,5M Ft 20-772-2428
*Gödöllőn (Kossuth- Remsey sarkán) 2003-ban épült téglaépítésű, 1. emeleti,
cirkós, légkondicionált 94 m2-es amerikai konyhás, nappali + 2 szobás, 2 nagy
+1 francia erkélyes, redőnyös, világos, igényesen burkolt lakás, beépített konyhabútorral és gardróbbal eladó, április végi költözéssel. Iár: 27,5 M. Tel: 30/4017102, 30/525-9043
*Eladó János utcában 60nm-es felújított, erkélyes, konvektoros lakás. Iár:
11,9MFt. Tel.: 20/937-1881.
*Palotakerten lakás eladó. 2 szobás, erkélyes, 60 m2-es, tárolóval, 3. emeleti,
parkra néző, tehermentes. Iár: 10,6 M. Tel. 20/556-2501
*Gödöllő, Ambrus közben igényesen, teljesen felújított 2,5 szobás, erkélyes, 2.
emeleti lakás beépített konyhabútorral, konyhai gépekkel, kábeltévé, riasztó, új
hőszigetelt nyílászárók, redőnyök, stb. eladó. Érd: 20/9517-380
*Gödöllő, Csokonai u. 5. kétgenerációs, 120 m2-es családi ház 540 m2-es telken
eladó. A lakás nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, konyha-étkezős.
Melléképületek: pince, garázs + szerelőakna. Ipari áram. Kisebb családi házat
beszámítok. Tel.: 20/473-9388.
*Gödöllőn városközponthoz közeli, panorámás, 7 éve épített nappali + 4 szobás,
földszinten szaunás, beépített bútorozású családi ház parkosított kerttel
igényesnek eladó. Iá: 64 M. Tel. 20/9604-298
*ELADÓ Szt. István téren 4. emeleti felújított (műanyag nyílászárók, redőny, laminált padló, járólap stb.) 58 nm-es kétszobás, erkélyes lakás. Iár: 13,5 MFT Érd:
30/336 3680
*Palotakerti, jó közlekedésű, frissen felújított kétemeletes téglaépítésű házban,
1. emeleti 51 m2-es külön bejáratú kétszobás gázfűtéses lakás 12,9 M-ért eladó.
Tel: 30/231-4452
*Kertvárosban, az egyetemi bejáróhoz közel, 540 m2-es telken 83 m2-es 3
szobás összkomfortos, 2000-ben teljesen felújított ház, új melléképülettel,
garázsbeállóval eladó. Érd: Iár: 23,5 M. Érd: 30/525-7607, 20/9412-516
*Gödöllő legszebb részén, a blahai domboldalon a Ligeti Juliska utcában, két lakásos ikerházban, 3 szobás, amerikai konyhás, nappalis, két fürdőszobás lakás,
tereprendezéssel kulcsrakészen eladó. Iá.: 34,9 mFt. Tel.: 30/399-8304.
*Gödöllőn, az Alvégben 630 nm-es telken, alpesi stílusú 183 nm-es, 10
éve épült családi ház eladó. 4 szoba, nappali, dupla garázs, két fürdőszoba. Iá.: 35,9 mFT. Tel.: 30/399-8304.
*Áron alul, sürgősen eladó egy 55 m2-es, parkettás, vízórás, Kossuth L.
utcában lévő lakás. Ár: 11 M. Érd: 30/2515-616, 30/5304-807
*Gödöllő zöldövezetében eladó 65 m2-es felújított lakás garázzsal. Tel:
20/3494-316
*Gödöllőn 200m2-es emeletes ház 340 nöl telken szőlővel, gyümölcsfákkal, melléképületekkel, borospincével eladó. Iá: 32 M. Uitt: terménydarálók, boroshordók,
fateknők és gyalupad eladó. Tel: 30/568-2223
*Gödöllőn, a Kazinczy körúton 1. emeleti, egyedi fűtéses, kétszobás lakás
sürgősen eladó! Ár: Jöjjön el, nézze meg, és megegyezünk! INGATLANOSOK
KÍMÉLJENEK. Tel. 70/454-7643
*Gödöllőn, 400 nöl telken 137 m2-es ház, 70 m2-es szuterénnel, nagy terasszal,
tetőtér beépíthetőséggel eladó. 4,5 szoba, amerikai konyha, 2 külön bejárat.
Kisebb ingatlant beszámítunk. Iár: 25,9 M. Tel: 70/372-2327
*Szadán (Szada és Gödöllő határán) gyönyörű panorámás, csendes utcában
építési telek (tulajdonostól) eladó. 3 db egymás melletti, egyenként 400 nöles,
külön helyrajzi számmal, közműves (gáz a telek előtt), egyben vagy külön-külön is
eladó. Tel. 20/536-3368
*Palotakerten, park felőli csendes házban, 1. emeleten, egyéni mérővel ellátott,
egyedi fűtésű, 64 m2-es, 2 szobás, erkélyes lakás eladó. Igényesen felújított parkettás, járólapos, keleti fekvésű lakás, alacsony rezsivel. Tel: 30/9664-702
*GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN (Körösfői Kriesch Aladár u.) 3 szobás (110nm), kertes
(693nm) családi ház eladó. Két utcára nyitható. Iár: 29MFt. Tel.: 20/551-7194
*Elcserélném Palota kerti két szobás lakásom és berekfürdői télen is lakható
üdülő házamat gödöllői kertes házra. Eladó üdülő telek a Boncsok-dűlőben. Tel.:
30/2850-144.

Hirdetés
*Gödöllőn eladó 2 szoba összkomfortos családi ház a Kertvárosban 700 m2
telken (konvektor +cserépkályha, külön boros pince). IÁ: 17,8 M. Tel: 20/5437089, 70/948-2271
*Sürgősen eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában egy 2 szobás, erkélyes, felújított, nem panel, földszinti lakás. Iár: 12,5 M. Tel: 20/9424-237
*Eladnám, vagy 2 szobás lakásra cserélném Gödöllő Kertvárosban 706 m2
telken lévő 86 m2-es 2,5 szobás családi házamat parkosított kerttel, kerti tóval,
2 autó részére fedett beállóval. Iá: 23 M. Érd: 20/545-5182
*Eladó teljes mértékben felújított 2 szobás lakás a központban. Beépített konyhabútorral, konvektoros, erkélyes, tárolóval. +téglagarázs villannyal, szerelőaknával. Iár: 13,2MFt+1,6MFt. Tel.: 70/628-4277.
*Gödöllő központjától 5 percre, zöldövezetben, csendes környéken, téglaépítésű
ház 1. emeletén egy 34 m2-es egyedi fűtésű, felújított öröklakás eladó. Tel:
30/381-4229
*AZONNALI KÖLTÖZÉSSEL, SÜRGŐSEN! Eladó Szt. János u. 38., 4. emeleti, 57
m2-es, panorámás, felújított, gázkonvektoros lakás. Ár: 12 M. Tel: 30/815-5721
*Gödöllőn a Kossuth L. utcában 62 m2-es, nappali + háló 3. emeleti, erkélyes,
felújított lakás, (laminált parketta, stb.) eladó. Iá: 13,3 M. Érd: 30/500-7028
*Gödöllőn eladó 100 m2-es családi ház, 970 m2-es telken. Nappali +4 szoba (1011 m2-esek), gázkonvektoros fűtés, melléképület, garázs, ásott kút, csatorna,
aszfaltozott út, csendes környék, iskola, óvoda a közelben. Gödöllői lakást
beszámítunk. Ár: 23,5 M. Érd: 20/9749-822
*Gödöllőn a János utcában délnyugati fekvésű, jó állapotú, kétszobás, 2. emeleti,
parkettás, konvektoros, vízórás lakás saját tárolóval eladó. Iá: 11,6 M. Tel:
30/350-4346
*Gödöllőn 564 m2-es építési telek megkezdett építkezéssel (90 m2
alapterületű, födémig kész alsószint), teljes közművel, tervrajzzal eladó.
Ár: 11 M. Tel: 28/414-838
*Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben csendes,
nyugodt környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.:
30/562-3475
*Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna
+ ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár:
20 M. Tel.: 20/3135-816, 30/562-3475
*Gödöllőn, a Királytelep legszebb részén 410 m2-es telken 2004-es építésű, 140 m2
alapterületű (nappali, konyha - étkező, kamra, 3 szoba, előszoba, folyosó, 2 fürdőszoba, terasz, garázs) családi ház sürgősen eladó. Iár: 31,9 M. Érd.: 20/569-4319
*Gödöllőn a János utcában magasföldszinti, 60 nm-es felújított, világos, kétszobás
nagykonyhás lakás új konyhabútorral 2008. júliusi kiköltözéssel vagy tovább bérléssel tulajdonostól eladó. Iár: 13,8MFt. Tel.: 20/599-5569, 20/317-4323
*Panorámás, 1200 nm-es telek Gödöllő Erdőszél utcában, 23 m-es utcafronttal,
víz, gáz, villany bekötve, eladó. Ár: 10,5 mFt. Tel.: 20/964- 1386.
*Palotakerten 2. em-i 64 m2-es liftes, teljes körűen felújított lakás eladó. Zárt
folyosó, parketta, kőburkolat, beépített konyhabútor gépekkel, gardrób, radiátor,
hőszigetelt nyílászárók, parapet ajtók, fürdőszoba. Iár: 13 M. Érd: 20/344-0499
*Gödöllőn eladó egy 140 m2-es 2002-ben igényesen épült két generációnak
alkalmas ház 1000 m2-es telekkel. Tel.: 30/924-6807
*Gödöllőn az Alvégben eladó egy 130 m2-es, kétszintes, összkomfortos, 3 szobás
családi ház, nyugodt csendes környezetben. Iár: 25 M. Érd: (30) 3939-006
*Budapest XXII. ker-ben eladó egy 54 m2-es 2 szoba összkomfortos téglaépítésű
társasházi lakás garázzsal, tárolóval, parkosított udvarral. Rendkívül alacsony
rezsi, jó közlekedés. Ház, lakás csere is érdekel. Tel.: 30/924-6807.
*Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes családi ház két
fürdőszobával, nagy terasszal, garázzsal, 1000 m2-es telekkel, ásott kúttal, kiváló
közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807
*Eladó vagy társasházi lakásra cserélhető 2 szobás, felújított 1071 m2-es
parkosított telken lévő máriabesnyői családi ház. A ház alatt 20nm-es pince található, 36nm-es dupla garázs van hozzá építve. Tömegközlekedés, bolt a közelben.
Irányár: 17,5 M. Érdeklődni: 70-335-4835.
*Gödöllőn a Gébics utcában (alvég) eladó egy 130nm-es családi ház, 609nm
telekkel. Kandalló, nagy nappali, 2 fürdőszoba. Tel.: 30-284-4278. Iár: 24 M.
*Eladó Galgahévíz központjában felújításra szoruló ingatlan. A telek 600 nöl, a
rajta lévő ház 80 m2. Bolt, iskola, óvoda 5 percre. Közvetlen közlekedés busszal
a környező városokba. Érd: 20/936-9549
*JÁSZAPÁTIBAN KOMFORTOS NYARALÓ ELADÓ. Iá: 2,7 M. Érd: 20/5517-194
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*Gödöllő központjában Szt. István téren, téglaépületben 54 m2-es 2 szoba
összkomfortos 4. emeleti lakás eladó. Iá: 10,8 M. Érd: 30/9514-669
*Gödöllőn a Kossuth L. utcában tulajdonostól eladó egy 55 m2-es lakás új
ablakokkal, légkondicionálóval, felújított konyhával. Érd: 30/336-8863
*Eladó az Erzsébet körúton egy 3. emeleti 55 m2-es, 2 szobás, teljesen felújított
lakás. Iá: 12,8 M. Érd: 20/432-7267
*Eladó Veresegyházán kellemes zöldövezetben 546 m2-es telken 90%-os
készültségű, 97 m2-es új, földszintes, 3 szoba + nappalis családi ház. Iá: 25,5 M
Ft. Gödöllő Királytelepen kétlakásos ház építésére is alkalmas 833 m2-es saroktelek. Iá: 13,8 M Ft, Gödöllőn, a Panoráma úton 75o m2-es örökpanorámás
üdülőtelek 15 %-s beépíthetőséggel. Iá: 7,9 M Ft Tel: 30/224-1627
*KISTARCSÁN, az Eperjesi lakótelepen magasföldszinti 62 m2-es, erkélyes,
részben felújított lakás eladó v. kertesre cserélhető 12 M-ig. Tel: 30/3272-702
*HÉVÍZGYÖRKÖN eladó 2 teljesen külön bejáratú lakást magába foglaló 2001ben épült családi ház, 700 m2-es 2 utcára nyíló telekkel. Iá: 16,8 M. Tel:
30/3166-891
*Gödöllőn, Palotakerten, 3. emeleten 62 m2-es, 2 szobás, erkélyes lakás eladó.
Családi ház értékegyeztetéssel érdekel! Ár: 11,8 MFt. Érd: 70/519-8479
*Gödöllőn az Antalhegyen 1000 nm-es panorámás, parkosított telken 2000-ben
épült, 120 nm lakóterű, nappali + 3 x fél szobás, 2 fürdőszobás, kétszintes családi ház dupla gépkocsibeállóval. Iá: 35 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Haraszti részen 2 generáció részére is alkalmas kívül, belül teljesen
felújított színvonalas belső kialakítású, 180 nm lakóterű, 6 szobás, 2 konyhás, 2
fürdőszobás kétszintes családi ház 2 garázzsal, műhellyel, tárolóval. Iá: 39,5 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban teljesen felújított, 100 nm alapterületű, nappali + 2
szobás családi ház 740 nm-es telekkel. Iá: 27,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn 2006-ban épült, 136 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás kétszintes ikerház-fél garázzsal, 300 nm-es saját telekrésszel. Iá: 27,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Kertváros egyik legkeresettebb utcájában 100 nm-es, 2 + fél szobás
családi ház 1000 nm-es, ősfás telekkel. Iá: 32 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 1224 nm-es telken, 96 nm alapterületű, nappali + 3
szobás, belül teljesen felújított családi ház, egy külön bejáratú, 1 szobás
lakóépülettel, pincével, 2 garázzsal. Iá: 31,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn 1999-ben teljesen felújított, klímával és riasztóval felszerelt, félig
alápincézett 3 szobás családi ház 2 terasszal, pincével, különálló szerelőaknás
garázzsal, 1296 nm-es gyümölcsös és parkosított telekkel. Iá: 33 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
*Gödöllőn az Antalhegyen 1029 nm-es, ikerház építésére is alkalmas,
panorámás, belterületi összközműves építési telek. Iá: 14 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*GÖDÖLLÕN, forgalmas út mellett, 10 éve
mûködõ, 100 fõ befogadására alkalmas
étterem (kerthelyiséggel, teljes berendezéssel, nagy vendégkörrel, jó parkolási
lehetõséggel) eladó. Irányár: 47 mFt.
*GÖDÖLLÕN, a Kossuth L. u. 1 sz. alatt
33 nm-es, tetõtéri, egyedi fûtésû, emeltszintû szerkezetkész lakás, kocsibeállóval eladó. Irányár: 12 mFt.
KIADÓ IRODA:
*GÖDÖLLÕN, a városközpontban, (a
Magyartölgy Mérnöki Iroda mellett) földszinti irodahelyiség hosszútávra bérbeadó.
LAKÁSOK:
*A Máriabesnyõ Lakóparkban 74 nmes, tetõtéri (nappali + 2 háló), 2005-ben
épült, igényes, padlófûtéses lakás,
tárolóval, garázzsal. Iá: 18.4 mFt.
* A Máriabesnyõ Lakóparkban, erdõ mellett 69 nm-es, elsõ emeleti (étkezõ konyha,
nappali + háló), 2002-ben épült, igényes,
erkélyes, padlófûtéses lakás, tárolóval,
saját parkolóval eladó. Iá: 19.5 mFt.

*A Remsey körúton 44 nm-es, 1+ fél
szobás, földszinti, felújított, erkélyes
lakás eladó. Irányár: 11,5 mFt.
*A Remsey körúton 68 nm-es, nappali+2
szobás, harmadik emeleti, felújított, erkélyes lakás eladó. Irányár: 16,8 mFt.
*A Szent János utcában 42 nm-es, 1,5
szobás, magasföldszinti, felújított,
téglaépítésû, konvektoros, erkélyes
lakás eladó. Irányár: 11,5 mFt .
*A központban 72 nm-es, nappali+ 2 szobás, 2003-ban épült, elsõ emeleti, erké-lyes
lakás saját parkolóval eladó. Iár: 25,5 mFt.
*A Kertvárosban 70 nm-es, 3 szobás
sorházi lakás 650 nm-es gondozott
kerttel, pincével, 40 nm-es melléképülettel (vállalkozásra alkalmas)
eladó. Iár: 25 mFt.
* A Paál László közben 1+ fél szobás+
étkezõs, 51 nm-es, téglaépítésû,
gázkonvektoros, negyedik emeleti
lakás eladó. Iá: 12,4 mFt.
*A Szabadka utcában 54 nm-es, két
szobás, második emeleti, felújított, erkélyes, téglaépítésû, konvektoros lakás
eladó. Irányár: 13 mFt.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
erkélyes, 6. emeleti 2 éve felújított lakás
eladó. Iá: 12,7 mFt
*A Kossuth L. utcában 55 nm-es,
negyedik emeleti, 2 szobás, felújított
lakás, egyedileg szabályozható távfûtéssel eladó. Irányár: 13 mFt
*Az Erzsébet királyné körúton 63 nm-es,
negyedik emeleti, 2 szobás, erkélyes,
felújított lakás eladó. Irányár: 12 mFt
*Az Erzsébet királyné körúton 63
nm-es,
harmadik
emeleti,
2,5
szobás, erkélyes, lakás eladó.
Irányár: 13,8 mFt.
*NAGYTARCSÁN
a
Petõfi
Lakótelepen új építésû, 3. emeleti
lakások (padlástérrel) 52-107 nm-ig,
12,9 -15,9 mFt-ig. márciusi átadással
eladók.
*SZILASLIGETEN a Rózsakert Lakóparkban 216-270-nm lakóterületû, új
építésû, igényes sorházi lakások,
garázzsal 170 ezer FT/nm áron
eladók.
* KISTARCSÁN az AUCHAN mellett
most épülõ135 nm-es ikerházi lakás kb.
70 %-os készenléti állapotban 20 mFt ért eladó (kulcsrakészen. 28,6 mFt).
*VERESEGYHÁZON 2000-ben épült, 89
nm-es, nappali +3 szobás sorházi lakás
364 nm-es elõkerttel eladó. Iár: 21 mFt.
A Máriabesnyõ Lakóparkban új építésû
lakások eladók nagy választékban:
* Hatlakásos társasházban (most
épülõ) 41 nm-es, 2 szobás, teraszos,
földszinti lakás. Iá:13,3 mFt.
* Kétlakásos ikerházban, 723 nm-es
telken, kétszintes 95 nm-es, nappali+ 2 szobás, étkezõs, teraszos
lakás. Iá: 27 mFt.
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*Gödöllőn a központban, 54 nm-es, magasföldszinti, teljesen felújított, igényes
kialakítású, 2 szobás lakás. Egyedi fenyő nyílászárók, új konyhabútor; új burkolatok, szaniterek; új víz-és villanyvezeték rendszer. Saját szabályozású fűtés kialakított!! Iá: 12,8 mFt. Tel: 20/9194-870
*Gödöllőn az Egyetemnél eladó földszinti, 42 nm-es, 2 szobássá átalakított és
felújított egyedi fűtésű, téglaépítésű lakás saját pincével. Iá: 10,9 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
*Gödöllőn a központban 57 nm-es, teljesen felújított (új villany-, és
vízvezetékrendszer, új burkolatok, szaniterek), 1 + 2 x fél szobássá átalakított,
erkélyes lakás. Iá: 12,7 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn (Palotakerten) III. emeleti, 60 nm-es, 2 szobás erkélyes lakás. Iá: 10,9
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
*Zsámbokon 70 nm alapterületű, 3 szobás, kívül-belül teljesen felújított, nagyon
jó állapotban lévő családi ház alápincézett melléképülettel, műhellyel, 1080 nmes telekkel.. Iá: 15,7 mFt. Tel: 28/411-086
*Szadán 860 nm-es telken eladó új építésű, 100 nm lakóterű, nappali + 3 szobás,
2 fürdőszobás tetőteres családi ház garázzsal, nagy terasszal Iá: 22,5 mFt.
(Szoc.pol felvehető). FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Zsámbokon 3320 nm-es telken, vállalkozás kialakítására is alkalmas, 170 nm
alapterületű, nappali + 3 szobás nagyon jó állapotú családi ház (170 nm-es melléképület, garázs, ipari áram, fúrt kút). Iá: 16,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Szadán panorámás domboldalon, park közelében eladó 4320 nm-es (42 m-es
utcafronttal) belterületi - 30 %-os beépíthetőségű - építési telek. Villany, csatorna telekhatáron, gáz az utcában, víz folyamatban. Iá: 25 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Kerepesen a sportpálya közelében családi házas csendes környezetben eladó
677 nm-es belterületi építési telek, rajta egy 110 nm alapterületű egyszintes
családi ház kész alapjával (érvényes építési engedéllyel, tervrajzzal). Iá: 7,9 mFt.
Érd.: 70/3225-239
ALBÉRLET
*Gödöllőn a Kertvárosban KIADÓ 140 nm-es, új építésű, nappali + 3 szobás, színvonalas külső és belső kialakítású kétszintes ikerház-fél garázzsal (+ mosókonyha, gardrób, konyhai gépesítés, klíma, Internet), parkosított telekkel, díszkerttel.
Érd: 06-20/9194-870
*Gödöllőn a központban KIADÓ téglaépítésű, egyedi fűtésű, 69 nm-es, 3 szobás
felújított erkélyes lakás. Tel: 20/919-4870
*Gödöllőn a Harasztban KIADÓ 50 nm alapterületű, 2 szobás házrész, közös
használatú telekkel, 50.000,-Ft / hó rezsivel. Tel: 06-20-919-4870
*Ambrus Z. közben 1 szobás lakás kiadó. Tel: 20/9743-038
*2 szobás, gázkonvektoros, bútorozott lakás kiadó. Tel: 30/943-2673
*Gödöllő központjában 2 szobás lakásba lakótársat keresek. Tel: 30/288-3240
*Gödöllőn 2 szobás lakás kiadó november 1.-től. 50 E + rezsi, 2 hónap kaució.
Tel: 20/439-5938 (15 h után)
*Kiadó a belvárosban igényesnek 75 m2-es földszinti lakás, irodának is. 56 m2es riasztós iroda, valamint új 90 m2-es erkélyes, légkondicionált alacsony rezsijű
lakás. Tel. 30/9617-621
*Bútorozott 45 m2-es lakás kiadó a János utcában 45 E + rezsi + 2 havi kaució. Tel: 30/390-1505
*SZADÁN a CBA-val szemben 60 m2 lakás kiadó: szoba, nappali, fürdőszoba, konyha, terasz, kocsibeálló az udvarban. Ár: 55E +rezsi + kaució. Tel: 70/325-9568

H-P.: 9.30-17.30-ig Sz.: 9-12-ig
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*Kiadó Palotakerten 1 szobás lakás igény szerinti berendezéssel. Iá: 45 E +rezsi.
Tel: 30/545-1690
*Gödöllőn kétszobás lakás kertes övezetben kiadó. Tel: 20/223-9302
*Kossuth L. utcában 1 +2 és fél szobás 4. emeleti lakás kiadó 60 E. + rezsi + 2
havi kaució. Tel: 30/2365-989
*Gödöllő központjában, kétliftes házban 44 m2-es, 1,5 szobás, panorámás lakás
külön vízórákkal (50 E Ft/hó +rezsi) kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel: 20/4323889
*Albérletbe kiadó a központban 2 szoba összkomfort, bútorozva, vízórás,
gázkonvektoros, alacsony rezsivel, házaspárnak vagy diáklányoknak. Tel.:
20/226-8723.
*Lakás kiadó! Gödöllő központjában a HÉV-től 10 percre lévő 4. emeleti, 1,5
szobás, 55 nm-es panellakás, kevés bútorral, hosszútávra kiadó! 49eFt/hó+3
hónap kaució. Tel.: 70/533-5859. E-mail: gabor_szilagyi@yahoo.com
*Gödöllőn a Szőlő utcában 2 szobás félig bútorozott lakás hosszútávra kiadó. Tel.
30/3822-498
*Gödöllőn a Szt. János utcában kiadó egy 4. emeleti, 2 szobás, gázkonvektoros
lakás, bútor nélkül. Tel: 30/9605-917
*Gödöllő kertvárosában, csendes környezetben 2 szoba összkomfortos
bútorozatlan családi ház hosszabb távra kiadó. 50 E Ft/hó + rezsi, 50 E Ft kaució. Tel: 30/497-6158
*Gödöllő központjában, csendes környezetben 2,5 szobás erkélyes bútorozott
lakás hosszabb távra kiadó. 55 E Ft/hó + rezsi, 55 E Ft kaució. Tel: 30/497-6158
*Kiadó a János utcában 2 szobás, konvektoros, 4. emeleti lakás. Alacsony rezsi.
55 E + rezsi + 2 havi kaució. Tel: 70/517-1370
*Gödöllő központjában 1,5 szobás bútorozatlan, kábeltévés, távfűtéses lakás
hosszútávra kiadó. Havi 50 E. Ft +rezsi. 1 havi kaució. Érd: 70/701-6046
*Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
*Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy 64 nm-es, 2 szobás,
étkezős, egyedi gázfűtéses, összkomfortos lakás, garázs beállási lehetőséggel
60.000 Ft/hó + rezsiért. Érd.: 20/951-4746
*Palotakerti albérletbe lány lakótársat keresek. Érd: 70/373-9255
*Gödöllőn, központhoz közel 2 külön bejárattal összkomfortos, bútorozott
lakrész új családi házban azonnal ill. 11. 15.-től 1 max 2 személynek kiadó. 4540/hó +rezsi. Tel: 30/307-9922
*Társbérletbe lakótársa(ka)t keresek 44 m2-es, bútorozott, kábeltévés,
Internetes, Gödöllő központjában lévő lakás nagyszobájába, 1 v. 2 lakó személyében. Bérleti díj: 48 E +rezsi. Tel: 20/824-4664
KIADÓ

*Iskolák, tanfolyamok, továbbképzések, bemutatók részére kiadó légkondicionált terem 100 fős befogadó képességgel. Hideg, meleg étkeztetés
megoldott.Tel:20 246 9684.
*Garázs beállóhely kiadó Gödöllőn a Szőlő utcában. Érdeklődni lehet: 0620/942-4062 tf-számon.
*Gödöllőn, belvárosban, exkluzív épületben 70 m2-es ingatlan, saját, zárt
parkolóval, elsősorban irodának kiadó. Tel: 20/9443-356

2007. október 11.
*Gödöllő városközpontban 90 m2-es lakás frekventált helyen, iroda vagy
lakás céljára kiadó. Iá: 100 E. Tel: 20/3238-106
*Gödöllő Kossuth L. utcában 24 m2-es üzlethelyiség kiadó. Ár: 40 E Ft.
Tel: 20/3238-106
*Gödöllő központjában (Gábor Á. u. 1.) 31 m2-es emeleti helyiség irodának, üzletnek kiadó. Tel: 30/448-3750
*Garázs kiadó kertes háznál, akár raktározásra is. Tel.: 28/418-204.
*Vácszentlászlón üzlethelyiség kiadó a butik soron, bevezetett 100 Ft-os
bolt okt. 1.-től. Tel. 20/585-4083
*Gödöllőn kiadó kétszintes kertes ház cégek részére is. Iroda +4 fő szállás vagy 6 fő
szállás. 3 szoba +nappali +étkező +konyha +2 fürdőszoba, WC. Érd: 20/567-9348
*Kiadó Gödöllőn, 20 m2-es üzlet forgalmas helyen főútvonal mellett. Biztonsági
rácsokkal felszerelve. Reális áron, hosszútávra. Tel: 20/532-7275
*Üzlethelyiség, raktár, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel: 20/945-5583.
*Gödöllő központjában a Szent Imre utcában található 100 m2 alapterületű kétszintes ingatlan iroda, vagy lakás célra hosszútávra kiadó. Érd: 20/9344-135
*Gödöllőn vasútállomás mellett 170 m2 helyiség kiadó. Érd: 70/370-8750
*ÜZLETHELYISÉG KIADÓ (tetőtéri) a teniszpályák melletti üzletsoron. 55 m2,
klíma, telefon, Internet, kirakat megoldható. Büfé felett. Tel: 30/240-4075
*Gödöllő városközpontjában 56 m2-es padlófűtéses, klímás, riasztós, biztonsági
rácsos üzlethelyiség, banki, biztosítási, fodrászat, kozmetika, vagy bármilyen
üzleti tevékenységre KIADÓ. Érd: 30/543-7898, 28/414-149
*Gödöllőn a Szt. János utcában 24 m2-es üzlethelyiség kiadó, ami 23 éve virágboltként üzemel! Tel: 20/3409-641
SZOLGÁLTATÁS

*Esküvők, rendezvények, családi összejövetelek, osztály találkozók teljeskörű
catering lebonyolítását vállaljuk kedvező árakkal, magas minőségben, 120 fős
légkondícionált helyiségünkben vagy a kiválasztott helyen. Próbáljon ki minket, első
alkalommal 15%-os kedvezményt adunk árainkból. TeliTál. Telefon: 20 246 9684.
*TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT: DIPLOMÁS TERMÉSZETGYÓGYÁSZ a legkorszerűbb
módszerekkel -minden betegcsoportra kiterjedően- segít az Ön egészségügyi problémáinak megoldásában. Forduljon hozzám bizalommal! Tel: 20/411-5887
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán
belül. Tel.: 30/300-6200. www.hutogepszereles.hu
*Gyorszolgálat! 0-24-ig duguláselhárítás vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-gáz-fűtésszerelés. Tel.: 70/247-9072. www.nonstopgyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
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*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel. 30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
*FESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS és szőnyegkárpit tisztítás árengedménnyel.
Tel: 28/610-483, 20/9362-775
*Gázkészülék gyorsszervíz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervíze 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622. www.csoszereles.hu
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók,
családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés
jegyzőkönyvvel. Tel.: 70/241-8999.
*Vízvezetékszerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása
0-24 óráig. Tel.: 70/613-5662.
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS belföldi, nemzetközi fuvarozás, csomagolás,
zongora-, gépszállítás, bútorszerelés, lomtalanítás, vámügyintézés. Bármit
bármikor bárhová! Tel.: 30/9243-216, 28/418-203. a10trans@hotmail.com.
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Fürdőszoba felújítás.
Fűtés felújítás. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
*"Dr" ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipp-hopp majd én
megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE,
ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. 20/2038-718
*Gödöllő kertvárosi részében kisgyermekes anyuka gyermekfelügyeletet
vállal készségfejlesztő játékokkal. Tel: 70/329-7426
*PSZICHO-SZERVIZ. Komplex PSZICHOLÓGIAI, PEDAGÓGIAI,
ÉLETVEZETÉSI TANÁCSADÁS, terápia lehetősége szülőknek és
gyerekeknek, pároknak és egyedülállóknak korhatár nélkül. Jellemzőink:
megbízhatóság, nyitottság, csapatmunka. Helyünk: Átrium Üzletház.
Elérhetőségünk: 06-30-313-9466. Darányi Ildikó pszicho-pedagógus,
Dick Zsuzsa pszichológus, Pandúr Csilla pszichológus, Tóth Júlia pszichológus, mediátor.

*KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása, áthúzása. Egyedi - kárpitozott - bútorok készítése, megrendelésre! Tel.: 28/486-029, 70/384-8711.
*GARANCIÁVAL vállaljuk családi házak teljes körű kivitelezését, lakások
felújítását (kőműves munkák, burkolás, festés, gipszkartonozás, dryvitolás).
Ingyenes felméréssel. Hívjon bizalommal. Tel: 30/315-6483
*RÉGI TETŐK JAVÍTÁSA, új tetők készítése, bádogozás, rövid határidőn belül. Tel:
70/949-7007
*Vállaljuk udvarok rendbetételét, kiszáradt fák kivágását, telektisztítást, teljes
körű takarítást, egyben a szemét elszállítását. Házak bontása, teljes körű
takarítása. Tel.: 30/481-4005.

Hirdessen Ön is a Gödöllői Szolgálatban
* ~* ~*
Kereskedelmi hirdetés felvétele: 70/381-7694
* ~* ~*
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*TAKARÍTÁST vállalok heti rendszerességgel, illetve alkalmanként is. Tel.
20/410-1012
*Megbízható brigád vállalja családi házak teljes körű kivitelezését, lakások
felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: 20/434-9328
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés. 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
*Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Internetes
adóbevallások készítése. Tel.: 28/407-122.
*UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
*Gyógymasszázs, shiacu (japán), Sakjamuni Buddha (Tibeti) módszerek. Az
öngyógyító folyamatok felerősítése acupresszúrás kezeléssel az egész test
felületén a meridiánpontok masszírozásával. Időtartam kb 50 perc. Tel.: 70/7019510
*Újra indítom masszírozásomat, hagyományos mellett: lávaköves, lomi-lomi,
csoki, fogyasztó, vákuumos masszírozással. Várom az ön hívását! Tel: 28/418005, 30/502-4148 Jupál
*REDŐNY-, RELUXA-JAVÍTÁS, GURTNI-CSERE. KÖNYVET, KÉPREGÉNYT, DVD
FILMET, CD-t VESZEK. Károlyi Péter. Tel.: 20/368-5888.
*20% ÁRENGEDMÉNNYEL VÁLLALUNK SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST, VÍZ- GÁZ- FŰTÉSSZERELÉST, KŐMŰVES MUNKÁKAT, HIDEG ÉS
MELEG BURKOLÁST, ASZTALOS ÉS ÁCS MUNKÁKAT. ÁRAJÁNLAT INGYENES.
ÉPÍTŐIPARI GENERÁL KIVITELEZÉS. TEL.: 28/415-581, 20/9361-233.
*PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép munka! Tel.:
70/505-1177.
*KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/528-7777, 30/20-200-45,
*Gyesen lévő anyukaként idősek látogatását, segítését (2 éves kislányom
kíséretével vagy nélküle) vállalom. Tel.: (30) 489-4940
*Könyvelés, adó és pénzügyi tanácsadás - napra kész információk, internetes
ügyintézés. Tel: (30) 280-2749, 28/432-953.

Hirdetés
*TOP-TAN: Középiskolásoknak: Angol és német középhaladó és haladó,
szintemelő, fejlesztő tanfolyamok maximum 5 fővel. Érd: Gödöllő, Szőlő u.
16. 4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, 30-224-7563.
*TOP-TAN: Felnőtteknek: Angol kezdő, újrakezdő délután, középhaladó
este, haladó reggel, nyelvvizsgára felkészítő és beszédkészség-fejlesztő
tanfolyamok. Érd: www.toptan.hu, info@toptan.hu, 28-423-744, 30-22475-63.
*TOP-TAN: Ha nincs ideje arra, hogy ellenőrizze gyermeke tanulmányait,
mi megtesszük Ön helyett, sőt korrepetálást is kaphat matematika, fizika,
kémia tantárgyakból, s megtanítjuk a helyes tanulási módszerek
elsajátítására is 5-10 osztályos fiát és lányát. Érd: 28-423-744, 30-9084130.
*Van jogosítványa, de nincs gyakorlata? Régóta nem vezet? Hívjon bizalommal! Segítek! Homoki Gábor szakoktató. Tel: 20/450-1780
*Vállalom alsó tagozatos illetve 5-6. osztályos gyermeke matematika korrepetálását! Tel.: 30 914-6182
*Tanítói végzettséggel általános iskolai korrepetálást vállalok. Dyslexiások
fejlesztésében is segíthetek. Tel.: (30) 489-4940
*Angol és biológiai oktatást vállalok biológia szakos egyetemi hallgatóként, kanadai tapasztalattal. 800 Ft/60 perc. Tel: 20/569-1315
(Gödöllőn v. Pesten)
ADÁS~VÉTEL
*Eladó 6 személyes perui nemes fából készült faragott étkező-garnitúra.
Tel: 70/508-8727
*Két bőr ülőgarnitúra (fenyő, komód, polc, szekrény) eladó. Tel.: 70/3954664.
*Eladó 1 db 2,3 kW-os 1 éves német gyártmányú áramfejlesztő 60 E, 1
db 1,1 kW-os 15 E. Érd: 70/628-4360
*Eladó koloniál ruhásszekrény 2 db 185×106×64 és 1 db katedrálüveges
komód 77×106×48 cm. Tel: 20/473-6313
*Használt fekvő infraszauna fél áron eladó. Tel: 30/305-6038
*3 db 100-120 literes hordó eladó. Érd: 20/916-5185
*4 éves, jó állapotban levő Whirlpool Talent mikro és hűtő (240 l-es) és 72
cm-es Sony Tv eladó. Érd: 30/9911-605 este
*Eladó 2db nagyobb méretű fikusz, egyben, vagy külön-külön is, ár megegyezés szerint. Tel: 20/541-6848
*Irhabundák eladók: 56-os férfi új és 56-os használt, 48-as női új és 36os női használt irhabundák. Tel. 28/420-684
*2 db gyermekheverő megkímélt állapotban 3.000 Ft/db eladó. A heverő
vége kihúzható, így egy felnőtt is elfér rajta. Érd: 70/945-2664
*Eladó 2 db brokátselymes új pehelypaplan, 4 db 185/65 R15 téli gumi
használt. Tel. 28/416-305
*Kifogástalan állapotban lévő szekrénysor, franciaágy 2 fotellel eladó.
Érd: 30/238-6533
ÁLLAT
*TÖRPE SCHNAUZER kiskutyák eladók. 25 E. Tel: 20/5590-199
*Eladó Bisone Havanese fajtatiszta 3 hónapos kan kiskutyák oltva,
féregtelenítve. Ár: 30 E. Tel: 28/403-586, 20/413-2243
*Öt talált kiscica szerető gazdit keres! Tel: 30/517-1872

OKTATÁS
*STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZSGÁRA,
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK. AZ EGYÜTT IRATKOZÓK
FEJENKÉNT ANNYISZOR 5% KEDVEZMÉNYT KAPNAK, AHÁNYAN
IRATKOZNAK (TEHÁT 5 EMBER PÉLDÁUL FEJENKÉNT 25%-ot. MAX
25%). RÉSZLETEKÉRT KERESSE. ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT: (20) 21662-40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL
ÁTELLENBEN. WWW.STUDIOONLINE.HU
*ANGOL ÉS KÉMIA KORREPETÁLÁS. Tel: 20/312-0985
*Szeretettel várlak okt. 11 csütörtökön 17 órakor induló ASZTROLÓGIAI
ISKOLÁMBA. Szt. István Egyetem főporta. Érd. 06-1-2852-678 - Dévai
Attila
*Lovas oktatás kezdőknek és haladóknak, festői környéken tereplovaglás.
Gödöllő, Reptéri út, Both tanya. Érd: Kapronczai László 30/607-3871
*ANGOLTANÁR kezdőtől a középfokú nyelvvizsgáig vállal tanítást,
valamint iskolásoknak korrepetálást. Tanítás egyénileg vagy kiscsoportban
hétköznap 9-16 óra között barátságos környezetben. Érd: 20/333-2426
*Angol nyelvoktatást vállalok (2000Ft/óra). Tel.: 70/335-2570.
*Pedagógus 25 éves gyakorlattal alsó tagozatosok korrepetálását ill.
felkészítését vállalja, 8 oszt. gimnáziumba is. (Ha szükséges, házhoz
megyek.) Tel: 20/225-3066
*Több éves tapasztalatra támaszkodva közép és emelt szintű érettségire
való felkészítést vállalok történelemből, földrajzból és matematikából. Érd:
20/482-9558

JÁRMŰ
*FORD Tranzit 9 személyes kisbusz friss vizsgával eladó. TRABANT Kombi
alkatrésznek, 10000Km-es gyári motorral, sok új alkatrésszel olcsón
eladó. MERCEDES 123-as, 240 dieselhez sok új alkatrész eladó. Tel.:
1/409-0875, 30/941-3345.
*Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál, full + bőr. Tel.:
20/363-97-10.
EGYÉB
*"Éva társközvetítése!" Szeretettel várom minden korosztály érdeklődését, akik párkapcsolatra vágynak. Személyes találkozás mindenkivel.
Bizalom, diszkréció. Tel: 20/967-4009, 30/228-4096, 70/546-2484
*Vásároljon HAMISÍTATLAN magyar mézet közvetlenül a termelőtől! Akác, selyemfű méz, akác-hársméz 1050 Ft/kg + üveg. Napraforgó, repceméz
850 Ft/kg +üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó György méhészmester. Gödöllő, Lovas u. 3. Tel.:28/417-913
*Mézakció Gödöllőn! Export minőségű akácméz 850 Ft/kg, vegyes 600
Ft/kg, hárs-, selyemfű méz 700 Ft/kg áron. 3, 15 kg-os kiszerelésben
eladó. Tel.: 28/511-736.
*ELVESZETT LAPTOPOMÉRT (acer Travel Mate 2410) a becsületes megtalálónak magas jutalmat ajánlok. Tel: 28/422-208
*MÉLY FÁJDALOMMAL TUDATJUK minden baráttal, kollégával és
ismerőssel, hogy 2007. 09. 26-án hosszú betegség után, életének 65.
évében elhunyt szeretett kollégánk BUCHMÜLLER ANTAL. Végső búcsúztatására 2007.10. 18-án a BARACS községi temetőben kerül sor.
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Sport

Futsal NB I. – Négy meccs: 10 pont

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Peches döntetlen Berettyón Az elsőre várva
A bajnoki címvédő MegathermGödöllő az elmúlt fordulóban a
tavalyi kiírás bronzérmesénél, a
Mezei-Vill csapatánál vendégszerepelt és ért el igazságosnak mondható 3–3-as döntetlent, ezzel továbbra is veretlen
az idei bajnokságban a csapat.
A mérkőzés minden tekintetben kiérdemelte a forduló találkozóját, hiszen
a honi teremlabdarúgás két legjobb
csapata találkozott az 5. fordulóban
Berettyóújfalun. A trónkvövetelő Mezei-Vill azt gondolta, most talán elkaphatja a nyári átigazolások után papíron
meggyengült Gödöllőt, de csalatkozniuk kellett. Látszott, hogy mindkét
együttes tart a másiktól, így az első játékrészben inkább a védekezésre fektették a csapatok a hangsúlyt és egykét lehetőséget leszámítva nem forogtak veszélyben a kapuk (0–0).
A második játékrész viszont kárpótolta a nézőket, hiszen remek játékot,
hat gólt és drámai fordulatokat hozott.
A berettyóiak szereztek vezetés két
perccel a kezdés után, de Berkes László cselsorozata után egalizált a Megatherm-Gödöllő. Szinte le sem ültek
a bosszankodó hazai drukkerek, máris
visszavette a vezetést a Mezei-Vill
csapata a 25. percben (2–1). Nem adta
fel városunk csapata és bő tíz perc elteltével Temesi Norbert és Berkes
László találataival már mi vezettünk
négy perccel a találkozó vége előtt
(2–3). A házigazdák kapus nélkül,
vészkapussal rohamoztak, de a remek
gödöllői védekezés egészen az utolsó
pillanatig kitartott. Már-már érezhették Kis János tanítványai a győzelem
ízét, amikor három másodperccel a
vége előtt egy szöglet utáni lepattanó
labdát gólra váltott a Berettyóújfalu támadója, ezzel otthon tartva az egyik

A Pest megyei első osztályban
szereplő Gödöllői SK labdarúgó
csapata a 8. fordulóban az eddig
győzelem nélkül álló Kókán vendégszerepelt és szenvedett kínos, 2–1-es vereséget a sereghajtó otthonában, ezzel már csak a
Gödöllő nem nyert mérkőzést a
2007/2008-as kiírásban.

Futsal NB I, 5. forduló
Mezei-Vill FC – MegathermGödöllő 3–3 (0–0)
Gólszerzők: Berkes L. (2), Temesi N.

bajnoki pontot (3–3). Kis János, a
Gödöllő edzője elmondta:– Az első
félidőben talán jobb volt az ellenfelünk, a másodikban viszont mi
voltunk a jobbak, így reális eredmény született.
A Megatherm-Gödöllő legközelebb november 2-án, pénteken lép
pályára, hazai környezetben. Az ellenfél az Euro-Mobil Trans Győr
csapata lesz. Kezdés 19 órakor. -li-

Egy igen, kettő nem a
válogatottságra
A bajnokság szűk egy hónapig
szünetelni fog, ugyanis a magyar
4+1-es válogatott októberben egy
rangos tornán vesz rész Brazíliában.
A gödöllői együttesből most mindössze Szente Tamás került be a keretbe. A szintén meghívót kapó
Tóth Gyula és Baranyai Pál munkahelyi elfoglaltságuk miatt lemondták a kerettagságot, míg Takó
Csaba és a remek formában játszó
Berkes László nem kapott behívót.

Atlétika – Gyerekcsapat csb döntő

Első helyen a GEAC
Az elmúlt hétvégén rendezték a
fiú és lány gyerekcsapat bajnokság országos döntőjét a Puskás
Ferenc stadionban, ahol a GEAC
csapata mindenkit megelőzve az
1. helyen végzett.
A versenyen 27 csapat vett részt, amelyen a gödöllői fiatalok a lány csapat remeklésének köszönhetően – közel 500
ponttos előnnyel – megnyerték az összesített viadalt, ezzel együtt a NUPI (Nemzeti Utánpótlás-Nevelési Intézet) által
felajánlott 325 ezer forintos fődíjat is hazavihette a Benkő Ákos és Gadanecz
György álltal felkészített csapat. A fiúknál kiemelkedőt nyújtott 1000 méteren
Pápai Márton, de jól szerepelt a 4x200
méteres váltócsapat, valamint Kriszt Botond, aki 60 gáton állt rajthoz.
Kiemelkedő eredmények: 1. hely: Bozsik Dóra (magas); 4x200 váltó (Varga
Fanni, Oláh Tímea, Újvári Bella, Kiss
Tünde); 3. hely: Oláh Tímea (távol); 4.
hely: Kiss Tünde (1000 m); 5. hely:
Gyenes Adrienn (kislabda); 8. hely: Varga Fanni (60 m)

Serdülő, ifjúsági és junior csapatbajnokság – Hét érem
Budapesten rendezték a serdülő, ifjúsági
és junior csapatbajnokságot, ahol a

GEAC 10 csapattal képviseltette magát
és összesen hét éremmel zárták a versenyt. Ebben az évben a dobók vitték a
prímet, akik két aranyérmet szereztek.
Eredmények: 1. hely: serdülő diszkosz
fiú csapat; serdülő gerely fiú csapat; 2.
hely: junior rúd fiú és lány csapat; 3.
hely: junior magasugró fiú csapat; serdülő rúd fiú és lány csapat; 4. hely: serdülő 100 gát lány csapat; 5. hely: serülő
gerely lány csapat; 7. hely: junior távol
fiú csapat.

Serdülő válogatott – Gödöllői
éremeső
Szeptember végén Szlovéniában,
Mariborban szerepelt a serdülő atlétika
válogatott, melyben helyet kapott három
GEAC-os atléta is. Deák Nagy Marcell,
Váraljai Zoltán és Komiszár Kriszta is
remekül szerepelt és mindhárman a dobogó legfelső fokára álhattak fel: Deák a
fiú, míg Komiszár a lány 4x300 méteres
váltó befutóemberei voltak. Mindkét
váltó nyerni tudott, valamint a fiú-lány
pontversenyt is megnyerte a korosztályos válogatott.
Gödöllői eredmények: 1. hely: Deák
Nagy Marcell (300 m: 34,11 mp.; 4x300
m váltó); Váraljai Zoltán (gerely: 54,77
m); Komiszár Kriszta (100 m: 12,28
mp; 4x300 m váltó).
-tl-

Nagy reményekkel utazott a csapat aktuális bajnoki ellenfeléhez, hiszen a nyáron igencsak meggyengült, eddig pont
nélkül álló Kóka ellen kellet pályára lépnie Nagy Dániel tanítványainak. A hazaiak már a találkozó elején a GSK játékosainak tudtára adták, hogy nem adják
könnyen a három pontot és az első 15
percben négy száz százalékos helyzetet
alakítottak ki, amiből egyet értékesíteni
is tudtak (1-0). A mieink pocsékul védekeztek mind a középpályán, mind a védősorban, így a kókaiak minden támadása életveszélyes volt, és csak Tóth
Gyulának, valamint a vendéglátók pontatlanságának volt köszönhető, hogy
nem kapott további gólokat a csapat.
A szünet után sem változott a játék
képe és sorra vezette veszélyes kontráit
a Kóka. A félidő közepén 11-esből to-

vább
növelte előnyét a hazai
gárda és a
gödöllői
csapatnak
már csak a
szépítésre
maradt ereje, így továbbra sem tudott még nyerni
az idei bajniokságban labdarúgó csapatunk. Az együttesből Tóth Gyula mellett
csupán a két támadó, Holló Miklós és a
szépítő gólt szerző Lauda Zoltán emelhető ki. A Gödöllő újabb vereségével 3
ponttal (11 rúgott és 25 kapott góllal) az
utolsó, 16. helyen áll.
Az ifisták Száraz Szabolcs vezérletével
simán nyertek és visszavették az első
helyüket a tabellán.
Pest megyei I. osztály, 8. forduló
Kóka – Gödöllői Sport Klub 2–1 (1–0)
Gólszerző: Lauda Z.
Ifi: Kóka – Gödöllői SK 0–6 Gólok:
Száraz Sz. (2), Kecskés G. (2), Kajzinger G., Braun T.

Megyei tartalék bajnokság –
Sima gödöllői siker

Az első csapattal ellentétben a rossz
kezdés után kezd magára találni a GSK
II., ezt bizonyítja a Felsőpakony II. elleni újabb sima győzelme.
Megyei tartalék bajnokság, 6. forduló
Gödöllői SK II. – Felsőpakony II. 6–0
(2–0)
Gólszerzők: Heilman A. (2), Ács Z. (2),
Petró P., Legéndi B.

Körzeti bajnokság – Egy győzelem egy vereség
A GEAC csapata az elmúlt héten két
mérkőzést játszott. A mérleg: egy sima
vereség hétkőznap, majd siker hazai pályán hétvégén.
Körzeti bajnokság, 7. forduló
GEAC – Kistarcsa 1–0
A 4. fordulóból elhalasztott mérkőzésen: Vácduka – GEAC 5–1
-tt-

Röplabda – Siker a junioroknál

Sorsoltak a Magyar Kupában
Elkészítették a 2007/2008-as hazai kupasorozat menetrendjét. A
tavalyi bronzérmes TEVA-GRC a
legjobb 16 között kapcsolódik be
a sorozatba. Az oda-visszavágó
alapon eldőlő továbbjutásban az
első ellenfél az alacsonyabb osztályban szereplő Angyalföldi DRC
lesz.
Ha minden a papírformának megfelelően zajlik és továbbjut a Gödöllő, akkor
egy papíron gyengébb ellenfél következhet (Eger, Békéscsaba vagy Szombathelyi Haladás), így jogosan várható a
csapattól, hogy az idei kiírásban is a legjobb négy közé jussanak Hollósy László

tanítványai. A négyes döntő tervezett
időpontja: 2008. március 25-26.
A Közép európai-Ligában szereplő
lányok lapzártánk után játszották soros
mérkőzésüket a HIT Nova Gorica (szlovén) ellen.

NB II. – Sikeres junior rajt
A felnőttek nemzetközi szereplése
miatt, az idén a junior csapat az NB II-es
felnőtt bajnokság közép-csoportjában
csillogtathatja tudását. Szabados István
tanítványai a másod osztályú szereplés
mellett, tavasszal a legjobb nyolc között
kapcsolódnak majd be az első osztályú
küzdelemsorozatba. A csapat első fel-

Kézilabda – Sikeres hétvége a férfiaknál
A GKC II. számára pihenővel
telt 5. forduló után kicsit leeresztve kezd-te az újabb fordulót a csapat. Az első játékrészben sok hibával játszott a
Gödöllő, és ezt a vendégek ki is
használták.
A második félidő közepétől javult a
hazaiak játéka, így végül 5 góllal
nyert a GKC II.
Pest Megyei I. osztály, 6. forduló
Gödöllői KC II. – Aranyszarvas SE

28–23 (12–12). További gödöllői
eredmények: Férfi felnőtt Szupercsoport: 7. forduló: Gödöllői KC –
Domony KSE 28–24
NB II. déli csoport, nők: 4. forduló:
Gödöllői KC – Kistarcsai KE 28–30;
Következő mérkőzések:
Férfiak: Pest megyei I. osztály: GKC
II. – Százhalombatta, 10.14., 18 óra
(Hajós iskola tornaterme)
Nők: NB II. déli csoport: Érdi VSE –
GKC, 10.14., 16 óra

-lt-

FELHÍVÁS
4+1-es teremlabdarúgó
bajnokság indul novembertől, szombati játéknapokkal Isaszegen
Nevezési határidő:
október 31., szerda
Bővebb információ és nevezés:
Tokai Norbert, 06/70-28-30-588

-ll-

Vívás – Remekeltek a tőrözők
Szeptember 29-én és 30-án kadet- és juniorválogató tőrversenyt rendeztek Budapesten. A 66 fős viadalon Steiner Dániel a harmadik, Kovács Márk az ötödik,
míg Zorkóczy Zoltán a hetedik helyezést
szerezte meg. A junior versenyen 53 induló közül Kovács Márk remek vívással
a bronzérmig jutott, Zorkóczy Zoltán
pedig a hetedik, Galambos Gábor a nyolcadik helyen végzett. A lányoknál a
nemrég Gödöllőn versenyző Gyenge
Zsófia az ötödik lett Edzőjük: Fekete
Gábor.
A Fülöp Mihály versenysorozat Hód-

nőtt mérkőzését sikerrel vette és simán
nyert Dabason.
A juniorok első hazai találkozója október 21-én lesz a Közgáz csapata ellen.
Kezdés: 11 óra.
NB II. közép-csoport, 1. forduló
Dabas – TEVA-GRC junior 1–3 (-20, 23, 22, -10)

mezővásárhelyi állomásán ismét remekeltek a gödöllői tőrözők. Az október 6án megrendezett újonc tőrversenyen Rimán Balázs a hatodik, Varga Anett a hetedik helyezést szerezte meg. A serdülő
korosztályban Varga Zsuzsanna kitűnő
vívással a dobogó legfelső fokáig jutott.
A 37 fős mezőnyben még testvére, Varga Anett jutott a középdöntőbe és a
nyolcadik helyen végzett. Ugyancsak
nyolcadik lett a fiúknál Liszkai Tamás,
aki a két évvel idősebbek között vívta ki
magának a döntős helyezést. Edzőjük:
Fekete Gábor és Steiner Ádám. Zsőzső

Ha még nem jelentkeztél, még
jelentkezhetsz!
Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club
Vívószakosztálya 9-12 éves
fiúk és lányok részére

VÍVÁSOKTATÁST
tart
Jelentkezés: kedden és
csütörtökön 17.30-kor a Premontrei Szent Norbert Gimnázium
tornatermében.
Érdeklődni: vivas@szie.hu
vagy 06/20-204-1983
Gémesi Csaba, GEAC Vívószakosztály
nevében
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Beküldési határidő:

október 18.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát nyerte:
Magyari Krisztina, Kör u. 12. , Czink
Györgyné, Szent János u. 23/C.

Recept
JÉRCEBECSINÁLT

Hozzávalók: Egy egész bontott jérce, 100 g sárgarépa, 80
g gyökér, 60 g zellergumó, 10 g só, 50 g zöldborsó, 50 g
gomba, 50 g kelvirág, 60 g vaj, 65 g liszt, 1 db citrom, 1
csomag petrezselyemzöld, 1 dl tejszín.
Elkészítés: A megtisztított, bontott jércét negyedekbe,
majd nyolcadokba daraboljuk, aztán jól megmossuk. A
zöldségeket gondosan megtisztítjuk, megmossuk, és hasábokra vágjuk. A kelvirágot rózsáira szedjük, a gombát szeletekre, a petrezselyemzöldét finomra vágjuk. A jércét feltesszük főni, és megsózzuk. Ha felforrt – azaz leforráztuk
–, első levét leöntjük, majd többször váltott hideg vízben
lemossuk. A jércét a zöldségekkel, a kelvirággal, a gombával, a zöldborsóval kb. 1 liter vízbe tesszük, megsózzuk, és
fedő alatt lassan főzzük. Közben világos vajas rántást készítünk a finomra vágott petrezselyemzölddel. Amikor a
jérce és a zöldségek felpuhultak, berántjuk, és lassan
készre forraljuk. Ízesítjük sóval, leszűrt citromlével, végül
hozzáadjuk a tejszínt. Párolt rizst adhatunk hozzá. A jércebecsinált mintájára készíthető: borjú-, galamb-, csirke-,
bárány-, és malacbecsinált.

A Városi Filmszínház előadására 2
db belépőt nyert: Lapu Tamás, Palotakert 1., Dolcsek Noémi, Kertész
köz 3.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát nyerte:
Som Jánosné, Rózsa u. 33., Centner
Mónika, Öreghegyi u. 6.

