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Több pénz jár az egyházi fenntartású iskoláknak

Döntött az Alkotmánybíróság
Alkotmányellenes a közoktatási törvény azon rendelkezése, amely a Vatikáni szerződéssel ellentétesen állapította meg az egyházi iskolák normatív
finanszírozásának mértékét – állapította meg az
Alkotmánybíróság június 30-ai döntésében. Az Alkotmánybíróság országgyűlési képviselők indítványa nyomán nemzetközi szerződésbe ütközés miatt hétfőn megsemmisítette a közoktatásról szóló
törvény azon részét, amely úgy rendelkezett: a
nem állami és nem helyi önkormányzati intézményfenntartó részére megállapított normatív
költségvetési hozzájárulások és egyéb támogatások összege nem lehet kevesebb, mint a helyi önkormányzat részére ugyanazon jogcímen megállapított normatív hozzájárulás.
Mint rámutattak, ez a szabály ellentétes
a Magyar Köztársaság és az Apostoli
Szentszék között 1997. június 20-án Vatikánvárosban aláírt megállapodás előírásaival. A megállapodás – mint nemzetközi szerződés – ugyanis azt írja elő,
hogy a magyar katolikus egyház által
fenntartott közoktatási intézményeket
ugyanolyan szintű pénzügyi támogatás
illeti meg, mint a hasonló intézményeket működtető állami és önkormányzati
fenntartót – írták. Az Alkotmánybíróság
határozatában megerősítette azt az álláspontját, hogy az állam vagy a helyi
önkormányzat az egyházi jogi személyek által fenntartott közoktatási intézmények működéséhez a hasonló állami

és önkormányzati intézményekével azonos mértékű költségvetési támogatáson
kívül olyan arányú
kiegészítő anyagi támogatást nyújtson,
amilyen arányban
ezek az intézmények állami vagy önkormányzati feladatokat vállaltak át. A közlés szerint a határozathoz három alkotmánybíró csatolt különvéleményt. A
négy történelmi egyház egyöntetűen üdvözölte a határozatot.
A Katolikus Pedagógiai Szervezési
és Továbbképzési Intézet intézményvezetője, Bajzák Eszter szerint az Alkot-

Premontrei Gimnázium

mánybíróság határozata alátámasztja,
hogy az egyházi iskolák finanszírozásának konkrét törvényi garanciái hiányoznak.
Csoma Áron, a Magyarországi Református Egyház szóvivője a sajtó megkeresésére úgy nyilatkozott: az Alkotmánybíróság határozata arról gondoskodik, hogy megszűnjön az egyházi

közoktatási intézményeket sújtó diszkriminatív állapot.
Ittzés János, az evangélikus egyház
elnök-püspöke szerint az Ab aktuális
politikai érdekeket mellőzve hozta meg
határozatát, s reményét fejezte ki, hogy
a jövőben ebből minden érdekelt fél tanul majd; ez alatt elsősorban az oktatási
tárcát értve.
(folytatás a 3. oldalon)

Semmelweis Nap

Díjátadó
Az idei esztendőben is együtt ünnepeltek a gödöllői egészségügyi szakemberek a Semmelweis Napon, amikor is
megemlékeztek városunk egykori orvos
kiválóságairól, és átnyújtották az elismeréseket azoknak az egészségügyi
dolgozóknak, akik a jelen mindennapjaiban igyekeznek helytállni. Városunkban 1998 óta emlékeznek meg Semmelweis Ignácnak, az anyák megmentőjének születésnapjáról, amit a magyar
egészségügy napjaként tartunk számon.
Az ünnepi program dr. Berente István egykori házánál kezdődött, ahol
családjának tagjaival közösen emlékeztek meg városunk egykori kiváló orvosáról. A résztvevők az elmúlt évben felavatott emléktábla mellett helyezték el
koszorúikat, majd a Tormay Károly
Egészségügyi Központban kialakított
Lumniczer-falnál tisztelegtek dr. Lumniczer Sándor, és a róla elnevezett díjjal
kitüntetettek emléke előtt.
A rendezvénysorozat a városházán
ért véget, ahol dr. Szabadfalvi András, a
Tormay Károly Egészségügyi Központ
igazgatója méltatta Semmelweis Ignác
munkásságát, majd a hagyományokat
követve átadták a Gödöllő Egészségügyéért Díjakat.
Az elismerést az idén a képviselő-testület dr. Vámosi István urológusnak,
Bácskai Levente fogtechnikusnak, és az
ÁNTSZ szakmai közösségének ítélte.
(folytatás a 2. oldalon)
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Rendelési idő után

dr. Vörös József, dr. Vámosi István, Bácskai Levente

Díjátadás

Ügyeletben
2004 óta végzi az orvosi ügyeleti ellátást városunkban a
Delta Mentőszolgálat, s az idén
január elsejétől ismét ők nyerték meg 5 évre az önkormányzat által kiírt pályázatot.

(folytatás az 1. oldalról)

Dr. Vámosi István urológus:
A több évtizede szakmájában
dolgozó orvos magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkezik,
amelyhez egy kellemes stílus és kiváló empátia párosul. Vámosi doktor mindenki és a köz megelégedésére végezte munkáját.
1973 szeptemberében általános
orvosi diplomát szerzett a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. Ezt
követően segédorvos volt a Tétényi
úti kórház urológiai osztályán,
majd 1977-ben urológus szakvizsgát szerzett. 1977 októberétől a Péterfy Sándor utcai kórházban urológiai szakorvosként dolgozott, majd
1979 áprilisától a Pest Megyei Flór
Ferenc Kórház urológiai osztályán
volt alorvos, adjunktus, majd főorvos. 1974 óta a gödöllői rendelőintézetben kezdetben mellékállásban,
majd 1999-től főállású munkavállalóként dolgozott a gödöllői rendelőintézetben, mellékállású munkavállalóként pedig a Pest Megyei
Flór Ferenc Kórházban tevékenykedett. 2007 novemberétől nyugdíjas és 2007 decemberétől részállású
szakorvosként folytatja munkáját a
Tormay Károly Egészségügyi Központban. Jelenleg is Gödöllőn él.

Bácskai Levente
fogtechnikus:
Gödöllő meghatározó személyisége az egészségügyben. Több évtizede tevékenykedik Gödöllőn. Fogtechnikusi laborja idén 50 éves. A
már nyugdíjas szakember jelenleg
is dolgozik, s szakmaiságával próbál segíteni a rászorultakon. Munkássága alatt mindig próbálta a legújabb technológiát alkalmazni,
szinte kizárólag csak nyugati megoldásokat alkalmazott, amelynek a
betegek voltak a nyertesei. 1995 óta

tagja egy komoly szakmai elismertséget jelentő, jegyzett, német labornak. Nem csak szerény, de szociálisan is igen érzékeny, hiszen nem
egy alkalommal pacienseit minden
ellenszolgáltatás nélkül kezelte.

Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézete Szakmai Közössége:

Védekezés kánikulában

– A hőséget nehezebben viselik el a
csecsemők, a kisgyermekek, az idősek, a fogyatékosok, a szívbetegek, a
magas vérnyomásban szenvedők.
Rosszullét esetén azonnal forduljanak
orvoshoz!
– Kánikulában hasznos a különösen meleg, dél körüli órákat otthon,
besötétített, hűvös szobában tölteni.
– A bevásárlást a kora reggelre
vagy a késő délutánra időzítsék. Halasszák el a nehéz fizikai munkát.
– Felfrissít, ha langyos vagy hideg
vízzel lezuhanyozunk, akár naponta
többször is.
– Széles karimájú nyári kalappal,
napszemüveggel és fényvédő krémmel védekezhetünk a nap égető sugarai ellen.
– Csecsemőt, kisgyermeket nem
szabad hőségben sétáltatni, árnyékban levegőztessük!

(b.)

Az állami költségvetésből működtetett Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi
Szolgálat
Gödöllői Intézete irányító, koordináló és felügyeleti feladatait kiválóan
látja el a közegészségügyi (környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, gyermek-, és
ifjúság-, sugár-egészségügyi, kémiai biztonsági),
a járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészségmegőrzési),
az egészségügyi és igazgatási tevékenységek fölött, továbbá felügyeli az

Hasznos tanácsok hőségriadó esetére

Már a nyár első fele is jelentősen próbára tett bennünket, hiszen júniusban is rendszeresek voltak a 30 fok fölötti hőmérsékletek. A nyári átlagnál
jóval magasabb hőmérsékletek nagy megterhelést jelentenek szervezetünknek. Valamivel könnyebben viselhetjük
ezt, ha megfogadjuk azokat a
tanácsokat, amiket a gödöllői
Polgári Védelemtől kapott
szerkesztőségünk.

egész-ségügyi ellátást. A gödöllői
intézet élén álló dr. Vörös József
nemrégiben lett tagja a gödöllői intézménynek, s hozzáállásával,
munkabírásával, valamint szakértelmével elismerésre tett szert mind
munkatársai, mind pedig a város
előtt.

– Ne hagyjunk se gyermeket, se állatot szellőzés nélküli, lezárt parkoló
autóban!

Hogyan kerüljük a meleget:
– Tartsa hűvösen a lakását! Napközben tartsa az ablakokat csukva,
használjon függönyt vagy egyéb sötétítőt. Lehetőleg éjszaka szellőztessen.
Kapcsolja ki a nem fontos elektromos
készülékeket.
– Hőhullámok idején, amikor a
külső hőmérséklet 35-39 °C közötti,
az ideális belső hőmérséklet 28 °C
körüli. A ventillátort is csak rövid ideig szabad használni!
– Ha a fent említettek nem valósíthatók meg, töltsön el legalább 2-3
órát légkondicionált helyen!
(A hűtött helyek elérhetőségét az
önkormányzatok hőségriadó kapcsán kiadott listája tartalmazza.)
– Kerülje a megterhelő fizikai
munkát, tartózkodjék árnyékban a
legmelegebb órákban!
(Az ésszerű munkaszervezés, a
munkavédelmi szabályok betartása
és betartatása a munkáltató felelőssége.)
– A következő nyárra gondoljon arra, hogyan hűtheti lakását (pl. párologtató edény, zöld növények, klímaberendezés).
– Tartsa testhőmérsékletét alacsonyan, és fogyasszon sok folyadékot,
előzze meg a kiszáradást! Gyerekek,

idősek betegek esetén fokozottan figyelni kell a kiszáradás megelőzésére.
– Gyakran zuhanyozzon, vagy fürödjön langyos vízben! Vigyázat: a
zuhanyzás időseknél növelheti az elesés veszélyét.
– Használjon vizes borogatást, hűtse lábát langyos vízben! Segít a testhőmérséklet csökkentésében.
– Viseljen világos, természetes
alapanyagú, bő ruhát. Ha a napra
megy, viseljen széles karimájú kalapot és napszemüveget!
– Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne fogyasszon alkohol- és magas cukortartalmú italokat! Fontos az
ásványi sók pótlása. A koffeinnek (pl.
kávé, kóla, energia italok) vízhajtó
hatása van.
– Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg kezelőorvosát,
hogyan befolyásolják a gyógyszerek
a folyadékegyensúlyt! A lázas betegekre különösen oda kell figyelni!
– Ellenőrizze testhőmérsékletét!
Fontos tudatosítani, hogy ha a testhőmérséklet 38 °C fölé emelkedik, az
már káros az egészségre. 39 °C fölött
hőguta alakulhat ki. 40 °C fölött életveszélyes állapot keletkezik.
– Tárolja gyógyszereit megfelelő
hőmérsékleten! Ha a szobahőmérséklet 25 fok fölé emelkedik, célszerű a
gyógyszereket hűtőben tárolni akkor
is, ha ez nincs ráírva a dobozra.
– Ha bármi szokatlan tünetet észlel,
azonnal keresse fel orvosát! Tájékozódjon az igénybe vehető segítségekről!
Polgári Védelem Gödöllő
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Feladatuk csak látszatra egyszerű, hiszen a sürgősségi ellátásban, ahová az
ügyelet is tartozik, rendkívül sokrétű
munkát látnak el, ráadásul a szigorú
jogszabályoknak köszönhetően nem
egyszer kerülnek konfliktushelyzetbe. Munkájukról Agócs Sándorral, a
Delta Mentőszolgálat vezetőjével beszélgettünk.
– Mit takar pontosan az az ellátás, amit önök végeznek?
– Az orvosi ügyelet egyfajta sürgősségi ellátás, amit a rendelési időn
kívül indokolt esetben vehetnek
igénybe a rászorulók. Harmincegy
betegségcsoport tartozik ide, valamint a 18 éven aluliak ellátása. Az ide
vonatkozó minisztériumi rendelet
még 2003-ban született meg, de csak
a vizitdíj bevezetése után kezdték komolyan venni ezt a szabályozást. Azután a vizitdíjat eltörölték, a rendelet
azonban maradt.
– Ez azt jelenti, hogy nem minden esetben lehet igénybe venni az
ügyeletes orvost?
– Ez így nem pontos, hiszen az
ügyeleten igyekszünk minden hozzánk fordulót lehetőség szerint ellátni, de szabályozva van, hogy milyen
gyógyszereket írhatunk fel, és mely
esetekben kell szakrendelésre tovább
küldenünk a beteget. Amennyiben ettől eltérünk, akkor komoly büntetésre
számíthatunk, ezt ugyanis az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szigorúan ellenőrzi. Sajnos még ma is
sokan elfelejtik, hogy az orvosi ügyelet nem meghosszabbított háziorvosi
ellátás.
– Pontosan milyen feladatot látnak el itt Gödöllőn?
– Hétfőtől péntekig 18 órától reggel 8-ig, hétvégén és ünnepnapokon
pedig 24 órás vegyes, felnőtt-gyermek ügyeletet tartunk a II. rendelőben. Ennek keretében van ambuláns,
és kivonuló ellátás a gödöllői és a szadai betegek részére.

– Hány fő végzi ezt a munkát?
– Hétköznap egy orvos, egy ápoló
és egy sofőr, hétvégén és ünnepnapokon két orvos, egy ápoló és egy sofőr
vesz részt a munkában. Ez utóbbi
esetben az egyik orvos mindig kórházi gyakorlattal rendelkező gyermekorvos. Nagy szükség van a munkájukra, hiszen hétközben 15-20 fő, hétvégén pedig általában 30-50 beteg
fordul meg nálunk. Az esetek közel
negyedében vitatható, az ügyeleti ellátás jogosultsága.
– Mely eseteket nem látják el, kik
azok, akiket tovább küldenek szakrendelésre?
–Fontos tisztázni, hogy minden
esetet ellátunk. Szakrendelésre általában azokat küldjük, akikkel a háziorvos is ezt tenné. Azonban mást jelent az ellátás nekünk, és mást a betegnek, illetve gyermek esetében a
gyermek szüleinek. Általában velük
szokott félreértés lenni, ha a gyereket tovább küldjük, vagy azt az utasítást kapják, hogy amennyiben továbbra is problémák lennének, akkor
szakrendelésre vigyék a kis beteget.
Itt kell ismét hangsúlyozni, hogy az
ügyelet sürgősségi ellátás, rendelet
szabályozza, milyen betegségcsoportok tartoznak ide, és azt is, milyen gyógyszereket írhatunk fel. Ezt
nem mi találtuk ki.
– Önök kivonuló ügyeletet is ellátnak. Milyen esetben mennek ki a
helyszínre?
– Erre is van belső szabályozás,
amit igyekszünk a megfelelő rugalmassággal kezelni. Alapvetően olyan
esetben vonulunk ki, amikor a beteg
ügyeletre való bejutása nem biztosított, de ezt nehéz pontosan meghatározni. Amikor megkeresnek bennünket az adott problémával, a kollégák
mérlegelhetik, hogy mi jobb a beteg
szempontjából. Az ügyeleti ellátásnak
egyébként közel negyven százaléka
történik kivonuló ellátás során.
– Akik ellátják az ügyeletet, nem
feltétlenül gödöllőiek. Milyen a
kapcsolatuk a helyi kollégákkal?
– Igyekszünk mindenkivel jó kapcsolatot fenntartani. S eddig nem is
voltak konfliktusaink a háziorvosokkal. Ha szükséges, egyeztetünk, de
volt olyan is, hogy kisegítettük egymást, amikor arra volt szükség. Mindannyian a betegek érdekeit tartjuk
szem előtt, értük dolgozunk.
(b.j.)

Édesanyákat köszöntöttek

Az anyatejes táplálásért
Hagyomány, hogy városunkban is
megünneplik az anyatejes táplálás
világnapját.A kezdeményezést a
WHO és az UNICEF azért indította el, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy egyre több csecsemő hal
meg szerte a világon, mert nem jut
anyatejhez. A két szervezet ezért
átfogó programot indított a csecsemők egészséges táplálása érdekében, s ennek keretében tartják
hivatalosan augusztus elsején a
szoptatás világnapját.
A különböző települések azonban nem ragaszkodnak a pontos
dátum betartásához, így álalában a
nyár folyamán rendezik meg öszszejövetelüket az egészségügyi
szakemberek és természetesen a gyermeküket anyatejjel tápláló édesanyák. Mivel augusztusban elsősorban a nyaralásra, pihenésre fordítják
az időt a családok, így városunkban
általában július elején gyűlnek össze
a védődőnői szolgálat munkatársai és
az édesanyák (no és a témában leginkább érintett csöppségek), hogy az
anyatejes táplálással kapcsolatosan
cseréljék ki tapasztalataikat. Így volt

ez az idén is, július 4-én a városháza
dísztermében tartották meg az ünnepséget, amelyen egyúttal köszöntötték
azokat az édesanyákat is, akik saját
gyermekük mellett más csecsemőknek is juttatnak anyatejet: Ráczné
Cservenák Noémit, Kolozsi Anitát,
Barkócziné Dobó Esztert, Mazán Katalint, Rafaelné Danyi Renátát, Szecsei Máriát, Gyenes Mónikát és Lovicska Krisztát.
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Megújulás előtt a Petőfi Sándor Művelődési Központ

Több pénz jár az egyházi iskoláknak

Méltó helyet a minőségi kultúrának Döntött az Alkotmánybíróság
Gödöllő városának egyik legjelentősebb projektje a főtérprogram, aminek részeként a
Petőfi Sándor Művelődési Központ is megújul, korszerűbbé
válik. Az előkészítés már folyamatban van, a munkálatok látványosabb része a tervek szerint a jövő év végén kezdődhet
el. A fejlesztésekhez szükséges forrást, az önkormányzat a
városközpont rehabilitációja
keretében pályázat útján kívánja biztosítani.
A készülő fejlesztésekről Kovács Balázzsal, az intézmény igazgatójával
beszélgettünk.
– Az elmúlt években nem egy alkalommal számolt be lapunk a művelődési központban végzett korszerűsítésekről, a mostani azonban
ezeket jelentősen túlszárnyaló
munka lesz. Mit lehet tudni az elképzelésekről?
– A fejlesztés célja a már építéskor
is energiatakarékossági szempontból
korszerűtlen épület átépítése, bővítése. Ennek során a teljes épület megújul, új fogadó tér és többfunkciós rendezvény tér kerül kialakításra a bejárati rész átfordításával a kastély irányába, elkészül az egész épület hőszigetelése, a fűtési és világítási rendszer
átépítése, megtörténik a színházterem
fűtéssel és légkondicionálással való ellátása. Az épület homlokzatát azonban
nem bontjuk meg. Erre a statikusok
elemzése szerint nincs szükség és
egyébként is nagyon sok pénzbe kerülne. A korszerűsítés és a kor követelményeinek megfelelő belső kialakítás
mellett arra koncentráltunk, hogy pótoljuk a hiányokat. Nincsenek például
öltözők, hiányoznak a szociális helyiségek, összesen 2 darab egyszemélyes
zuhanyozó van, ami akkor, amikor 26
éve a művelődési központ épült, megfelelt az elvárásoknak, ma már ez nem
elegendő. Szigorú előírások vannak

ezen a téren, amiket be kell tartani.
Nem is beszélve például az épület akadálymentességéről. Igaz, néhány éve
megépítettük a liftet és a mosdókat is
úgy alakítottuk ki, hogy azokat a mozgáskorlátozottak is tudják használni,
de például ha valaki kerekesszékkel
szeretne bejönni valamelyik irodába,
azt nem tudja megtenni, mert nem fér
be az ajtón. Pedig az akadálymentességhez ez is hozzátartozik.
– A felújítás mennyire pályázatfüggő?
– Részben az, de ha nem sikerül a
forrást így biztosítani, akkor is megvalósítjuk, csak akkor több lépcsőben
hajtjuk azt végre.

– Mit tart a legfontosabb feladatnak?
– Az első lépés mindenképpen az
energetikai korszerűsítés lesz, ami elengedhetetlen. Óriási összegeket
emészt fel ugyanis az épület üzemeltetése. A téli időszakban havonta 3,5
millió Ft a fűtés, a villanyszámlánk
500 ezer, a vízszámla közel 400 ezer
forint egy hónapra. Itt állandóan élet
van, egymást követik a rendezvények, klubok, tanfolyamok, próbák,
folyamatos az üzemelés. Ezen csak
korszerűsítéssel javíthatunk. Emellett
nem szabad megfeledkezni arról sem,
hogy az itt dolgozó művészeti csoportoknak is megfelelő körülményeket
kell biztosítanunk. Jelenleg tíz művészeti csoportnak ad otthont az intézmény. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar, a Magyar BalettSzínház Gödöllő,
a Talamba Ütőegyüttes Gödöllő, a
Gödöllő Táncegyüttes, a Gödöllői
Városi Fúvószenekar, a Városi Vegyeskar, a Cavaletta Leánykar, a Klub
Színház, a Fiatal Művészek Egyesülete, az Arpeggio Gitárzenekar mind
itt próbálnak, van aki alkalmanként,
de vannak, akik rendszeresen dolgoznak az épületben. Ez a kulturális kínálat jóval több, mint ami egy kisváros-

ra jellemző. Ma tudomásom szerint
nincs Magyarországon olyan más kisváros, ami ilyen profi művészeti csoportokat tartana fenn. Itt már minőségi kultúráról beszélünk, s ahhoz, hogy
ezt a színvonalat tartani tudják, megfelelő környezetre van szükség. Ez jelenleg nincs meg. Nemrég Varnus Xavér orgonaművész járt itt, akivel a Talamba nagyon sokat dolgozik együtt,
és azt mondta, olyan ez a hely, mintha
a 70-es évek NDK-jába csöppenne
bele az ember.
– Mi alapján készültek el a tervek?
– Seres Imre kollégámmal bejártuk
az országot az elmúlt hónapokban.
lakosság körében. Ezek
közül kiemelkedett a
június 14-i, szombat esti rendkívül hangos és hosszú ideig tartó tűzijáték a kastély udvarában. Elfogadhatatlan, hogy a
lakók – különösen a városközpontban
élők –, idősek, kisgyerekes szülők
vagy/és kutyatulajdonosok úgy térjenek
szombat este nyugovóra, hogy nem
tudják, vajon nem hangos durranások
keltik majd fel őket hamarosan. Arra
kérte az illetékeseket, hogy hassanak
oda, a lakosság nyugalma és pihenése
érdekében lehetőség szerint ne kerüljön

Az éjszakák nyugalmáért…
…szólalt fel a júniusi képviselő-testületi
ülésen Pelyhe József lokálpatrióta képviselő. Mint elmondta, Gödöllő város
önkormányzata minden esztendőben
három alkalommal szervez tűzijátékot,
melyek időpontját előre közli a lakossággal. A szabadság napi, az augusztus
20-ai és a sörfesztiváli eseménnyel mindenki számol. Ezzel szemben az elmúlt
bő egy hónapban több olyan – nem a
város által szervezett – tűzijáték történt,
amely jogosan keltett felháborodást a

Közel negyven művelődési központba látogattunk el Debrecentől, Pécsen
át Sopronig, hogy megtekintsük a kiemelt művelődési intézményeket, s
ezek tapasztalatait is felhasználva
születtek meg az elképzelések, hogyan is kellene elvégezni a korszerűsítést.
– Hogyan befolyásolják majd a
munkák az intézmény működését?
– Igyekszünk a munkákat úgy szervezni, hogy az az időszak, amikor
mindenképpen szükséges, hogy zárva
legyen az épület, a nyári hónapokra
essen, amikor egyébként is kevés a
rendezvény.
– Úgy tudjuk, amíg ez a munka
megkezdődik, addig is lesznek változások, amik szintén pályázati
pénzeknek köszönhetőek.
– Sokat pályázunk, eddig az idén
közel 10 millió forintot nyertünk, de
ezekhez a pénzekhez csak utánfinanszírozásban juthatunk hozzá. Ennek
köszönhetően valósul meg például a
játszóház, amit a földszinten alakítunk ki ott, ahol jelenleg a 8-as teremben kereskedelmi tevékenység folyik.
Ebben a Diverzitás alapítvány a partnerünk. Ezt a szolgáltatást a közönség
igénye alapján indítjuk el. Ha esetleg
eddig egy szülő azért nem tudott eljönni egy programra, mert nincs aki
vigyázzon a gyermekére, azt 2009. januártól szeretettel várjuk, mi vigyázunk a kicsire. Szintén ebből a területből tervezzük kialakítani a későbbiekben az ifjúsági klubot. Egy másik
pályázatunk eredményeként pedig
megújulnak a színházterem székei.
Már erre a felújításra is nagy szükség
volt.
– Az elmúlt időszak egyik látványos változása volt a porta átalakítása.
– Engedje meg, hogy pontosítsak,
ez már nem porta, hanem jóval több
annál. Információs központ és jegyiroda működik itt, ahol idegen nyelvet is beszélő, diplomás művelődésszervező munkatársak fogadják a betérőt és nyújtanak segítséget, s ahol
nem csak a helyi, hanem a legtöbb hazai kulturális rendezvényre, színházi
előadásra is meg lehet a jegyet vásárolni. Ez egy nagyon sikeres kezdeményezés volt a részünkről, ami az
első lépése volt annak az arculatváltásnak ami majd a felújítással teljesedik ki.
(k.j.)

sor – a már megszokott városi alkalmak
kivételével – a lakókat zavaró rendszeres tűzijátékok engedélyezésére. Ha ez
nem lehetséges, s évente esetleg 1-1
ilyen eseményt mégis megrendeznek,
akkor az érintett lakók – a városi rendezvényekhez hasonlóan – kapjanak előzetesen tájékoztatást a tűzijáték időpontjáról és várható időtartamáról.
Gémesi György polgármester a közbiztonsági ügyekért felelős Pintér Zoltán alpolgármestert kérte meg arra,
hogy vizsgálja meg, mit tehet az önkormányzat ebben az ügyben.

(folytatás az 1. oldalról) szére megállapított normatív költségA Magyarországi Zsidó Hitközsé- vetési hozzájárulások összege nem legek Szövetsége elnöke, Feldmájer het kevesebb, mint a helyi önkorPéter úgy fogalmazott, az Ab-határo- mányzat részére ugyanazon jogcímen
zat megfelelő mederbe terelheti az ál- megállapított normatív hozzájárulás.“
lam és az egyházak közötti további Mindezen egyértelműségek után a
tárgyalásokat. Évtizedes problémát minisztériumnak esze ágában sincs a
kell megoldani az egyházi közokta- 2,7 milliárd Ft különbözetet kiegyentási intézmények állami finanszíro- líteni, helyette a honlapján még minzása terén.
A városunkban működő egyházi fenntartású oktatási intézmények vezetői közül sikerüt elérnünk a Premontrei Szent Norbert
Gimnázium és a Gödöllői Református Líceum igazgatóját.
Bárdy Péter, a Premontrei igazgatója kifejtette:
Van két olyan testület Magyarországon, Református Líceum
amelynek határozatait,
döntéseit finoman fogalmazva is, dig olyan hamis adatok vannak, amenem illik megkérdőjelezni. Ez a két lyekkel 2005-2006-ban a médián ketestület az Alkotmánybíróság és az resztül az egész ország lakosságát
Állami Számvevőszék. Az oktatási próbálták meggyőzni a valóság ellenkormányzatnak azonban „sikerül“ kezőjéről. A történelmi egyházak vemindkettő döntéseit semmibe venni, zetőivel pedig nem a kiegyenlítés
és úgy tenni mintha mi sem történt módjáról, hanem az egyházi kiegévolna. Az ÁSZ június elején tette köz- szítő normatíva új belső szerkezetéről
zé azt a minden részletre kiterjedő és kiszámításáról készülő kormányvizsgálatot, amelyet az egyházi okta- rendeletről szeretnének tárgyalni.
tási intézményeknél folytatott. Ennek
Barthos Zoltánné, a Líceum igaza finanszírozással is foglalkozó jelen- gatónőja üdvözölte az Alkotmánybítésnek a legfontosabb megállapítása róság döntését, s egyetértve a Bárdy
az volt, hogy az egyházi oktatási in- Péter által megfogalmazottakkal,
tézmények 2005-2006-ban 2,7 milli- megdöbbenésének adott hangot, hogy
árd Ft-tal kaptak kevesebbet annál, bár az ÁSZ jelentéséből egyértelműamit az egyházfinanszírozási törvény en kiderül, hogy a kompetencia-felilletve az államháztartás működéséről mérések és az érettségi eredmények
szóló kormányrendelet előír. Ezeknek alapján az egyházi iskolák az esetek
az alapját az ún. „Vatikáni megállapo- nagy részében jobban teljesítenek
dás“ adja, amelynek lényege, hogy az mint a nem egyházi kézben lévők, a
egyház által fenntartott közoktatási kormány továbbra is rendkívül furintézményeket ugyanolyan szintű fangos módszerekkel megpróbál kipénzügyi támogatás illeti meg, mint a bújni kötelezettsége alól. Teszi ezt anhasonló intézményeket működtető ál- nak ellenére, hogy mindkét szervezet
lami és önkormányzati fenntartót. Az igazolja, az egyházi iskoláknak kifiAlkotmánybíróság szintén megerősí- zetett normatíva nem kidobott pénz,
tette az egyenlő finanszírozás elvét, hanem a jövő generációjának megtéhiszen a Közoktatásról szóló törvény rülő befektetése. Egyúttal sajnálatát
mostmár alkotmányossá tett 118.§ 4. fejezte ki, hogy a közoktatásban még
bekezdése a jövőben így kell, hogy mindig nem érvényesül az esélyszóljon: „a nem állami, nem helyi ön- egyenlőség elve.
(ny.f.)
kormányzati intézményfenntartó ré-

Nehezíti a munkákat csapadékos idő

Munkát ad az eső, a szél
Az elmúlt napok viharos időjárása városunkat sem kímélte. Az Antalhegy térségében a
lezúduló nagymennyiségű
eső több helyen is problémákat okozott. A szakemberek
szerint végleges megoldást a
csapadékvíz-elvezető rendszer bővítése jelenti majd,
amin jelenleg is folyamatosan
dolgoznak.
Kárt is okozott azonban a
viharos szél, ami a Török Ignác Gimnázium előtt az egyik fákt megrongálta: az egyik ágát letépte, ami az
alatta parkoló kocsira zuhant. A balesetveszélyessé vált fákat a VÜSZI kivágta.
Az esős időjárás kissé lelassítja
ugyan, de nem akadályozza a jelenleg

folyó munkákat. A terveknek megfelelően haladnak a Kodály, az Árpád, a Béke, az Október 6. és a Március 15. utcában. A főpályák aszfaltozása már megtörtént, jelenleg a befejező munkák zajlanak, a padkázások, az akadálymentesített járdakapcsolatok, valamint a kapubejárók kialakítása.
Július 1-jétől fizetőssé vált a
művelődési központ melleti parkolás. Az ingyenesség megszüntetését azzal indokolták: sokan
P+R parkolóként veszik azt
igénybe így a rendezvényekre
érkezőknek már nem jut hely.
Ezt az állítást alátámasztja az is,
hogy július 1-je óta napközben
alig parkol itt autó.

4 Gödöllői Szolgálat

Díjátadó – Jó tanuló, jó sportoló

Díjazottak középiskolás fokon
A 2007/2008-es tanévben is
számos
kiemelkedő
eredményt értek el az általános és
a középiskolában tanuló diákjaink, így ők a „Jó tanuló és jó
sportoló“, a „Zeneiskola Legkiválóbb Növendéke”, valamint a
„Szakma Kiváló Tanulója” díjakat vehették át a június 24-én
megtartott városi ünnepségen.
Az előző számunkban az általános, míg a mostani kitekintésünkben a középiskolás díjazottak nevét említjük meg.
A Montágh Imre Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola „ Jó tanuló, Jó sportolója” Csikós Ferenc. Az
iskola 10. osztályos diákja több sportágban is kiemelkedő eredményeket
ért el az utóbbi években. Legsikeresebb az idei tanévben volt, kosárlab-

2008. július 17.

Közélet

da, labdarúgás, atlétika és úszás versenyszámokban. Eredményei: A Speciális Szakiskolák Országos Sporttalálkozóján Zánkán tagja volt a II. helyezést elért 4x400 m-es váltócsapatnak. A Magyar Parasport Szövetség
által szervezett országos úszóversenyen, Székesfehérváron 50 méteres
és 100 méteres mellúszásban I. helyezést ért el. 50 méteres gyorsúszásban
II. helyezett lett. Kiváló sporteredményei mellett tanulmányi eredményei
is jók, osztálya egyik legjobb tanulója.
***
A Premontrei Szent Norbert Gimnázium és Egyházzenei Szakközépiskola „Jó tanuló, Jó sportolója” Gémesi Bence. Legfontosabb eredményei: tanulmányi eredménye: 4,7;
Sporteredményei: kardvívásban: felnőtt magyar bajnokság csapat 3. hely;
junior Eb csapat 2. hely; junior vb

Rendőrségi hírek – jutalmak

csapat 1. hely. Edzője: Bokor Gergely.
***
A Gödöllői Református Líceum
„Jó tanuló, Jó sportolója” Szilágyi
Eszter. Tanulmányai terén eddig
mindig kitűnő eredményt ért el, míg
sportban kiváló teljesítményt nyújtó
tagja a következő eredményeket elért
kosárlabdacsapatnak: Pest megye bajnoka junior és kadett korosztályban;
Diákolimpián 3. helyezés a megyei
döntőn; Budapesti felnőtt bajnokságon 8.helyezett; Zsolnán rendezett
nemzetközi tornán 5. helyezett. Felkészítő tanára: Mácsai Tamás
***
A Török Ignác Gimnázium „Jó tanuló, Jó sportolója” Gajdácsi András. Az
iskola 11. a osztály tanulója tanulmányi eredménye jeles, magatartása
példás. Osztálytársai, diáktársai, tanárai megbecsülik, szeretik. Tanulmá-

nyi eredményei: Kenguru Nemzetközi Matematika verseny megyei 3.
helyezettje; Felsőfokú nyelvizsgát
szerzett angolból; A 11. évfolyam tanulói által bemutatott Képzelt riport
egy amerikai popfesztiválról c. musicalban zenélt és énekelt. Sporteredményei: Az U 18-as, ill. az U 20-as
magyar atlétika válogatott tagja, a
GEAC rúdugrójaként. Korosztályában országos bajnok, a Diákolimpia országos döntőjében 2. helyezést ért el.
Osztályfőnöke: dr. Törökné dr. Bodzsár
Mária, Edzője: Szörényi István.
***
A „Zeneiskola Legkiválóbb Növendéke” Díjat kapta a Frédéric Chopin Zeneiskola tanulója, Szalai Gergő. 1998
óta Láng Gabriella zongoraművésznő
növendéke a zeneiskolában. Most fejezte be érettségi vizsgáit a Premontrei
gimnáziumban. 2004-ben Nagykanizsán a Kreatív Zenei Fesztiválon különdíjat nyert. Következő év márciusában
Szentendrén, a Továbbképzős Zenei
Versenyen dícséretben részesítették, ezt
követően áprilisban elnyerte a szlovéniai Chopin verseny IV. díját. 2007-ben

bejutott az Országos Zongoraverseny
nyíregyházi döntőjébe, ahol II. díjat
nyert. 2007 őszén megkapta a KőrösfőiKriesch Aladár Művészeti díjat. 2008
februárjában felvételt nyert a budapesti
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola érettségi utáni tagozatára. Nagy
megtiszteltetésnek tekinti, hogy játszhatott a Gödöllői Királyi Kastélyban, a
Magyar Rádióban, és tavaly együtt muzsikálhatott a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral is.
***
A „Szakma Kiváló Tanulója” díjat
kapta a Madách Imre Szakközépiskola és Szakiskola tanulója, Prahár
Brigitta. A Szakma Kiváló Tanulója
Versenyen nőiruha készítő szakmában első helyezést ért el. Tanulmányi
eredménye a három év alatt kiemelkedő volt, szakmájához való hozzáállása példamutató. Minden évben részt
vett az országos Diák-Divat versenyen, melyen az idén kategóriájában
4. helyezést ért el. Rendszeresen indult iskolai- és országos rajzversenyeken jó eredménnyel. Felkészítő
tanára: Kiss Szilvia.
-ll-

Rongálások a városban

Felderített rézkábel lopások
2007- ben több lopást követtek el
az ELMŰ –ÉMÁSZ Zrt sérelmére,
amik többnyire légkábel és
transzformátor lopások voltak.

lyek közül 1 volt túlsúlyos rakományú,
35 személlyel szemben figyelmeztetés
intézkedést alkalmaztak az intézkedő
rendőrök.

Sajnos az elmúlt hetekben sem pihentek a rongálók. A múlt héten az Alsópark egyik padja bánta ténykedésüket, amit oly mértékben vertek szét, hogy még a kő lábazatot is kifordították a földből.
Feltehetően nem a rongálás, inkább a haszonszerzés volt a céljuk azoknak, akik szintén a múlt héten, ezúttal a
Szőlő utcánál szedték össze a fém rácsokat. Míg néhány héttel ezelőtt a Palotakerten a lépcsőházak bejáratánál,
most a Szőlő utcai garázsok elől tűntek el a rácsok, amik a vízelvezetőket fedték.

ELTŰNÉSE

MIATT KERESSÜK A
BETEG FIATALEMBERT

A kitüntetett rendőrök

A színesfém felvásárló helyek folyamatos ellenőrzése mellett is előfordul, hogy
a lopott rézkábelt megveszik. A transzformátorokból esetenként 60-100 liter
gázolajat loptak el, és a réztekercs súlya
sem elhanyagolható. 2008. július 15-én
jutalomban és dicséretben részesültek
azok a rendőrök, akik részt vettek a bűncselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyek elfogásában. Tetten értek olyan férfit, aki
éppen a transzformátort próbálta meg
egy kötél segítségével letépni. Tetten
érték és elfogták azokat a személyeket,
akik 2007. márciusában Erdőkertesen és
májusban Kistarcsán vezetéket loptak.
A jutalmat Hans Günther Hogg, az
ELMŰ-ÉMÁSZ Zrt. Igazgatóságának
tagja adta át.
***
Közlekedésrendészeti akciót tartott a
Gödöllői Rendőrkapitányság június végén. A napközbeni ellenőrzések során
38 ezer forint helyszínbírság került kiszabásra, összesen 7 járművezetőnek, 9
db túlsúlyos járművet ellenőriztek, me-

A hét kérdése
– Ön szerint mit jelenthet városunknak, hogy basilica minor rangot kapott a máriabesnyői kegytemplom?
„…Ez nem csak nagy megtiszteltetés, de bizonyára sokat jelent majd a
vallási turizmus szempontjából is.
Igaz, eddig is sokan jöttek el a búcsúkra, de így lehet, hogy nem csak
az ünnepekre látogatnak majd ide az
érdeklődők…”
Kiss Anna
„ Azt hiszem ezzel nem csak magát a
kegyhelyet ismerték el, hanem azt a
munkát is, amit az elmúlt években
Gáspár István atya vezetésével itt

TRAFFIPAX
2008. július 1-jétől a Gödöllő Rendőrkapitányság illetékességi területén
már 2 darab traffipax készülék üzemel.
A következő napokban az alábbi
területeken számíthatnak ellenőrzésre
a gépjárművel közlekedők
17-én, 18-án: Pécel Rendőrőrs és
Aszód Rendőrőrs területe; 19-én:
Dány KMB és Aszód Rendőrőrs
területe; 20-án: Pécel Rendőrőrs és
Veresegyház Rendőrőrs területe; 21én, 22-én: Gödöllő és Veresegyház
Rendőrőrs területe; 23-án: Kistarcsa
Rendőrőrs és Aszód Rendőrőrs
területe; 24-én, 25-én: Kistarcsa
Rendőrőrs és Veresegyház Rendőrőrs
területe; 26-án: Kistarcsa Rendőrőrs
és Aszód Rendőrőrs területe; 27-én:
Gödöllő és Veresegyház Rendőrőrs
területén; 28-án, 29-én: Pécel
Rendőrőrs és Veresegyház Rendőrőrs
területén; 30-án, 31-én: Dány KMB
és Aszód Rendőrőrs területe
végeznek. Elég csak a passióra, a
Kárpát-medencei
zarándoklatra
gondolni, vagy a különböző itt működő klubbokra, amelyek mind egyfajta
lehetőséget kínálnak azoknak, akik
szeretnének egy keresztény értékeket
magukénak mondó közösséghez tartozni…”
Csikós Zoltánné
„Bizonyára szép, és nagyszabású
lesz majd a szeptemberi ünnepség,
ami nagyon sok hívőt fog ide vonzani, de a lényeg az, hogy Máriabesnyőn a szerzetesek és a salvatoris
nővérek távozása után is aktív és elismert hitélet van.
Nagyon bízom benne, hogy nem csak
a turisták száma fog növekedni, hanem a gödöllőiek közül is többen

A Gödöllői Rendőrkapitányság a fenti számon közigazgatási hatósági eljárást folytat
Nógrádi Attila (sz:
Cegléd, 1983.04.28.)
kistarcsai lakos eltűnése miatt. A férfi – aki skizofréniában
szenved – június 18-án 14 órakor távozott el lakhelyéről, azóta tartózkodási
helye ismeretlen.
Személyleírása: 185 cm magas, sovány
testalkatú, kb. 50 kg, haja színe sötétbarna, arca hosszúkás, szeme kékeszöld,
orrnyergén kb. 1-1,5 cm-es vágási nyom
látható. Korábban már volt öngyilkossági kísérlete. Utolsó ismert ruházata: mogyorószínű széldzseki, szürke hosszú
ujjú póló, kék farmernadrág, kék-fehér
csíkos edzőcipő. Nála volt a sötétkék
hátizsákja, személyi igazolványa, lakcímkártyája, mobiltelefonja.
A rendőrség kéri a lakosság segítségét,
aki az eltűnt személyről bármilyen információval rendelkezik, hívja a 107-es
és 112-es segélykérőt, vagy a (80) 200607, 28 54-655-ös telefonszámok valamelyikét.
jönnek majd ide, s nem csak az ünnepeken…”
Z. A.
„…Örömmel látom, hogy egyre jobban erősödik a vallási turizmus, amit
valószínűleg ez is még jobban elősegít. Az is sokat fog jelenteni ebből
a szempontból, ha megnyílik a múzeum. Azt hiszem, a jövőben az is sok
feladatot fog adni az e témával
foglalkozóknak, hogy az ide látogatók számára ne csak a templomlátogatás legyen felejthetetlen, hanem
más kellemes időtöltést is találhassanak maguknak…
Sass L-né
A hét kérdése: – Ön szerint mit
lehetne tenni az egyre gyakoribb rongálások ellen?

Továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, témajavaslataikat az alábbi e-mail címre:
szolgalat@libori.hu, vagy Gödöllő, Pf. 112. címekre. Korábbi, valamennyi cikkünk olvasható az alábbi weboldalon:
www.drborosandrea.hu
Irodánkhoz eljuttatott levélében olvasónk arra a kérdésére vár választ,
hogy mire számíthat abban az esetben, ha egy jelentősebb összegű pénztartozását nem tudja a szerződésben
rögzített határidőben visszafizetni. Az
alábbiakban – természetesen a teljesség igénye nélkül – a bírósági végrehajtás főbb szabályait ismertetjük.
Természetesen a kölcsön nyújtójának
joga van ahhoz, hogy bírósági végrehajtás során kényszerítse ki a tartozás
rendezését.
Szükséges, hogy legyen egy végrehajtható okirat, melyet általában a
bíróságnak van joga kiállítani. Ezen
okirat alapján kezdheti meg a végrehajtó a végrehajtási eljárást. A végrehajtás megindításáról a kötelezett általában a végrehajtótól értesül, aki
rendszerint az adós előzetes értesítése
nélkül jelenik meg akár annak lakásában is, átadja a végrehajtható okiratot, és felszólítja őt az azonnali teljesítésre. Minderről jegyzőkönyv készül, és fontos tudni, hogy az adós távollétében is megkezdhető az eljárás.
Természetesen a végrehajtható okiratot postai úton is el lehet juttatni, ebben az esetben az átvételtől számított
15 nap áll rendelkezésre a tartozás kiegyenlítésére.
Amennyiben az azonnali teljesítés
nem vezet eredményre, megkezdődik
az összeg behajtása.
A pénzkövetelést elsősorban adós

munkabéréből, illetményéből, munkadíjából, a munkaviszonyon, munkaviszony jellegű viszonyon, társadalombiztosítási jogviszonyon alapuló járandóságából, valamint a munkából eredő egyéb rendszeres, időszakonként visszatérően kapott díjazásából, juttatásából, követeléséből, illetve a pénzügyi intézménynél kezelt,
az adós rendelkezése alatt álló öszszegből kell behajtani.
A munkabérből való letiltás mértéke a nettó munkabér 33%-áig, kivételes esetben annak 50 %-áig terjedhet.
A pénzügyi intézmény által kezelt tételeken mind a bankszámlán elhelyezett, mind a lekötött összegeket kell
érteni. A végrehajtás ezekben az esetekben bekövetkezhet azonnali beszedési
megbízás kibocsátásával a folyószámla
tekintetében, illetve le lehet foglalni a takarékbetéteket is. A végrehajtás sorrendje kötött, először a folyószámlán
kezelt összegből kell megkísérelni azt,
minden egyébre csak akkor terjeszthető
ki, ha az előzőek szerint nem vezetett
eredményre a behajtás.
Ha előre látható, hogy a követelést a
munkabérre, illetőleg a pénzügyi intézménynél kezelt összegre vezetett
végrehajtással nem lehet viszonylag
rövidebb időn belül behajtani, az adós
bármilyen lefoglalható vagyontárgya végrehajtás alá vonható. Ebben
az esetben a végrehajtás ezen vagyontárgyak végrehajtó általi lefoglalásával történik. A tartozás kiegyenlítése
érdekében a lefoglalt vagyontárgyak
értékesítésre kerülnek. A foglalás sorrendje kötött, elsősorban az ingóságokat kell lefoglalni, ingatlan végrehajtására csak az után kerülhet sor, ha
más módon a tartozás kiegyenlítése
nem biztosítható.
Jelen keretek között az ingatlanra vonatkozó végrehajtás szabályaival nem
foglalkozunk, arra egy későbbi cikkünkben térünk ki.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai
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Aki még látta IV. Károly királyt

Fiatalok Gödöllőért – Segít-hetek

Isten éltesse Erzsike néni!

Közös játék és munka

104. születésnapját ünnepelte július 6-án Kovács Jánosné, akit ez alkalomból Gémesi György polgármester is
köszöntött. Az idős hölgy jó egészségi állapotban él családja körében, s úgy véli, lánya Erzsike, és veje Fábri
Mihály szerető gondoskodásának is köszönhető, hogy
ilyen szép életkort tudhat maga mögött. – Ez azért van,
mert ti ilyen jól ápoltok! – mondta, mikor a hogyléte felől érdeklődtünk. Erzsike néni napjait tévénézéssel tölti,
de szívesen üldögél házuk teraszán, örömmel beszélget,
eleveníti fel az emlékeket. Ezek pedig nagyon régre
nyúlnak vissza: ő még látta IV. Károlyt, amikor az utolsó
magyar király Erdélybe látogatott. A történelmi Magyarország határán lévő Bereckről indulva hosszú utat járt
be, míg két világháború szenvedései után otthonra talált
Budapesten, majd Gödöllőn.

Diverzitás Közhasznú Alapítvány

Esélyegyenlőség mindenkinek
A Diverzitás Közhasznú Alapítvány a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a nők
esélyegyenlőségének elősegítését próbálja megvalósítani. Erről beszélgettünk az alapítvány
kuratóriumának elnökével, Csillag Gabriellával.
– Mikor és milyen célból jött létre a
Diverzitás Közhasznú Alapítvány?
– A Diverzitás Alapítvány 2006
őszén kezdte meg működését Veresegyházon és térségében, együttműködésben a Gödöllői Agrárközpont Khtval (GAK Kht.). Tevékenységünk
kettős, egyrészt feladatunknak tekintjük a nők segítését, képességeik, tehetségük, egyéniségük kibontakoztatását, a munkaerőpiacon és az otthoni munkavégzésben egyaránt. Kiemelten fontos törekvésünk a nők és
férfiak közötti együttműködés és az
ebből fakadó női esélyegyenlőség
előmozdítása a családi és társadalmi
szerepvállalásban. Ma már – kibővítve tevékenységünket – nem csak a női
esélyegyenlőség problémájával foglalkozunk, hanem más társadalmi
csoportok felkarolását, esélyegyenlőségének javítását is feladatunknak tekintjük. Így például a fogyatékkal
élők, 45 év felettiek, gyermeküket
egyedül nevelő szülők társadalmi
helyzetükből adódó nehézségein is
igyekszünk enyhíteni. Jó példa erre a
Calipso rádióban heti rendszerességgel hallható műsorunk, az „Egyenlőtlen Játszma”, amely e társadalmi csoportok munkaerőpiaci helyzetét járja
körül és keresi a hátrányok leküzdéséhez vezető utakat, megoldási módokat.
– Mivel foglalkozik az alapít-

vány, milyen projektjeik, programjaik voltak/vannak?
– 2006 őszén kezdtük meg első ingyenes képzésünket, amelyre nőket,
kisgyermekes anyákat vártunk. Ebben az évben fejeződik be a harmadik
képzési programunk, amelynek keretében gödöllői térségből is szép számmal érkeztek jelentkezők, résztvevők.
A tanulást megkönnyítendő, illetve a
kisgyermekes anyák, apák speciális
élethelyzetéhez illeszkedve kiegészítő szolgáltatás, ingyenes gyermekmegőrző játszóház állt a résztvevők
rendelkezésére. 2006 folyamán a fóti, gödöllői és veresegyházi álláskeresők igényeit figyelembe véve, alakítottuk ki ingyenes tanácsadási rendszerünket, amelynek keretében munkaügyi információk, álláskeresési
tanácsadás vehető igénybe irodáinkban. Az alapítvány ugyanis – a veresegyházi mellett – megnyitotta gödöllői irodáját, a Petőfi Sándor Művelődési Központban.
Az új programunk képzései közül
kettőt (dajka, illetve multimédia fejlesztő OKJ-s képzések) 2008. szeptemberében Gödöllőn, a központban,
illetve a PROMPT Kft. oktatótermeiben indítunk, amely mellett szintén
kialakítjuk a művelődési központban
működő, a résztvevők számára térítésmentes gyermekmegőrző játszóházat, amely egyébként minden gyerek számára nyitva áll ősztől, a hét
minden napján. Az új képzési és foglalkoztatási program, július 31-ig várjuk a jelentkezéseket. Ezek egy teljes
tanévet vesznek igénybe. A legsikeresebb hallgatók számára munkalehetőség áll majd rendelkezésre.
A multimédia-fejlesztő, logisztikai
ügyintéző és dajka OKJ-s bizonyítványt nyújtó tanfolyamok mellett

Búcsú
Ferenc testvértől
„Utolsónak távozott a kapucinus kolostorból.
Mindenki ismerte: zarándokok turisták, helybéliek. Mindenütt feltűnt, nyitotta a kaput, vezette a csoportokat, tevékenykedett az irodán,
szolgált az oltár körül, perselyezett. Ő volt az
állandóság, a folytonosság, a példa. Példa a
Szent Ferenc-i élet megélésében akit a földi
gyarlóságok meg nem érintettek, élte a szent
szegénységet, tisztaságot, és engedelmességet…” ezekkel a szavakkal számolt be lapunk Ferenc testvér távozásáról a máriabesnyői kapucinus kolostorból. Rendtársai közül
ő hagyta el utolsóként a helyet, ahol sok-sok
éven át szolgált, ő adta át az utolsó kulcsot István atyának.
Ferenc testvér, most végleg visszatér Máriabesnyőre, miután az Úr július 11-én végleg
magához szólította.
Temetése pénteken a Budai Kapucinus Templomban 10 órakor bemutatott gyászmisét követően körülbelül 11.30-kor lesz a Máriabesnyői kapucinus kriptában.

nyelvi képzésre, kompetenciafejlesztésre is gondoltunk, amelyek mindegyike az álláskeresést, illetve elhelyezkedést könnyíti majd meg.
A jelentkezés feltétele a multimédia-fejlesztő és a logisztikai ügyintéző képzés esetén érettségi bizonyítvány, a dajka képzés esetén 8 befejezett általános iskolai osztály. A programba munkaviszonyban nem álló,
hátrányos helyzetű (kisgyermekeket
nevelő, szakképzettséggel nem rendelkező, tartós munkanélküli stb.)
személyeket várunk.
– Tevékenységük Gödöllőnek
mekkora vonzáskörzetét érinti?
– Több kistérségben működünk
(fóti, gödöllői, veresegyházi kistérségben) de a térség bármely településéről várunk jelentkezőket, ügyfeleket.
– Működésükhöz kapnak-e támogatást és ha igen, akkor honnan?
– A képzési és foglalkoztatási projektek, partnerségben a GAK Kht-val,
hazai és uniós forrásokból valósulnak
meg. Ezenkívül számos szervezettel,
céggel dolgozunk együtt, amelyekkel
kölcsönösen segítjük egymás tevékenységét, így például – a teljesség
igénye nélkül – a grafológiával foglalkozó Jóravaló Alapítvánnyal,
Örömteli Életért Alapítvánnyal,
Arany Árnika Kht-val, több helyi
munkáltatóval.
– Hogyan lehet Önökkel felvenni
a kapcsolatot?
Gödöllőn, a Petőfi Sándor Művelődési Központban (a lift mellett) van
az irodánk; ott megtalálhatnak bennünket.
Telefon: 06/30-349-0669 vagy 06/30349-0299. E-mail: diverzitas@gak.hu
Honlap: www.diverzitas.gak.hu

FELHÍVÁS
A 2008. szeptember 12-13-án megrendezésre
kerülő SÖRFESZTIVÁL keretében a másodízben
kialakításra kerülő Civil Utcát a civil szervezetek –
Partnerségben az Önkormányzattal – maguk
szervezik, alakítják ki.
Ebben az évben ismét lehetőség nyílik a
be-/megmutatkozásra szóróanyagokkal, saját programmal,
tevékenységgel. A szervezetek ismerkedhetnek egymással, a
város, a környék lakosaival (leendő tagsággal,
támogatókkal), ismertethetik céljaikat,
népszerűsíthetik programjaikat.
A CIVIL SZERVEZETEK KÉPVISELŐI
RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKUKAT AZ ALÁBBI
ELÉRHETŐSÉGEKEN JELEZHETIK:
E-mail:
liszterzekeny.godollo@gmail.com
TELEFON: 20/4645-083
A szervezést az alakulóban lévő Gödöllői Civil Kerekasztal
fogja össze, ahová minden városi szervezetet
továbbiakban is várunk.
Nagyné Varbai Marianna,
az alakulóban lévő Gödöllői Civil Kerekasztal koordinátora

Gyermekeknek és
szülőknek
egyaránt kellemes kikapcsolódást kínált
a Fiatalok Gödöllőért programsorozat, amit immáron
harmadik alkalommal rendeztek meg
a magyar adventista
egyházhoz
tartozó
fiatalok.
Július 2-án és 3-án
számtalan színes
játéklehetőség várta a gyerekeket,
akik közül a legkisebbek az ugrálóvárban tölthettek el
kellemes perceket,
a nagyobban pedig
választhattak, hogy
melyik labdajátékba kapcsolódnak
be. A rendezvényre
az ország valamenynyi részéből érkeztek diákok, akik a játék mellett arra is
fordítottak időt, hogy a VÜSZI-vel
együttműködve lefessék városunk
köztéri padjait. Ez az akció s az adventista egyház Segíthetek elnevezé-

sű programja keretében zajlott,
amelynek célja, hogy a diákok szebbé
és komfortosabbá tegyék környezetüket azokban a városokban, ahová
ellátogatnak.
Kép és szöveg: bj

Olvasóink írták

irata is tájékoztatja az arra járókat.

A nyári időszak egyik jellemző
problémájával keresett meg bennünket Hemmertné Virág Hajnalka, aki naponta szemtanúja a képen látható eseményeknek.

Egyre többet olvasunk arról, hogy
a gépjárművel közlekedők közül
sokan figyelmen kívül hagyják,
hogy egyes parkolóhelyeket a
mozgáskorlátozottak számára tar-

„ Bár nem frissek a képek , de évrőlévre ismétlődnek, csak a szereplők
cserélődnek... A szökőkút nem
strand, nem mosoda, nem mászóka
(életveszély, ahogy ugrálnak, másznak a vízes kövön), de legfőképpen
nem ivásra alkalmas kút! …“ – írja
levelében.

tanak fenn a parkolókban. Sajnos
városunkban is van erre példa.
Ezt bizonyítja a Pál Gábor által
beküldött fotó is.

Kedves olvasónknak valóban igaza van. A kánikulában sokan keresnek felfrissülést a szökőkutak
vizében, mit sem törődve az esetleges későbbi kellemetlenségekkel,
az esetleges balesetekkel, amik a
vizes kövön megcsúszva könnyen
előfordulhatnak. Ráadásul, mint
azt a VÜSZI illetékesétől megtudtuk, bár a Dózsa György út melletti szökőkút vizének tisztaságára nagy
gondot fordítanak, az valóban nem ivóvíz, fogyasztásra nem alkalmas.
Aki a nagy
melegben íly
módon
szeretné a belvárosban szomját oltani, az a
városi piacon lévő Pelikános kút
vizéből teheti meg azt, abból ugyanis ivóvíz folyik. Erről a kút fel-

„A tisztelt motoros figyelmét szeretném felhívni arra, hogy az a jelzés,
amire ráállt, éppen azt a célt szolgálja, hogy kerekesszékes társunk,
akinek a parkolóhelyet kiépítették, ki
tudja tárni az „anyósoldali” ajtót,
ott kitenni a gépkocsijából a kerekes
székét, és az „anyósülésen” átcsúszva, abba bele tudjon ülni. Ha még
nem látott ilyet, nézzen meg türelmesen egy ilyen kiszállást, vagy higygyen nekem és akkor legközelebb
biztosan keres egy másik parkolót,
mert ő sokkal könnyebben talál, még

ha egy kicsit messzebb is van a bejárattól.” Pál Gábor kurátor,
Együtt Élünk Alapítvány
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Gödöllői Városi Fúvószenekar

Kanada titkai

Győzelem és különdíj

Szerelem és halál. Leginkább e
témák körül forognak a kanadai írónő, Alice Munro történetei. Nem állíthatnánk, hogy sokat tudunk Kanadáról: belülről,
a kanadai emberek mindennapjairól, viszonyairól, érzelmeiről alig vannak ismereteink.
Alice Munro Egy jóravaló nő szerelme című kötetének nyolc története által családok életébe avattatunk be.
Szülők és gyerekek, férjek és feleségek közötti drámákba.
Különös lehet a számunkra a táj,
ahol ezek a drámák lezajlanak. Befagyott tavak, folyók vidékei. Szélzúgatta erdők, melyekben medvékkel
lehet találkozni. Városok, melyeknek
a nevét jól ismerjük, Toronto, Vancouver, de hogy magától értetődően
ezekben éljen, ezekbe tartson vagy
ezekből jöjjön el valaki, szinte meglepően hathat. Említést nyer Québec,
Kanada francia részének központja.
Láttam egyszer egy kanadai filmet,
ahol az ország francia részéből az angolok lakta részbe utazó lány nem tudott kommunikálni. Angolul nem,
csak franciául beszélt.
A könyv történeteinek szereplői
mind angol nyelvűek, mégsem igazán
értenek szót egymással. A változás
előtt – mondja az egyik cím, s változás megy végbe mindegyiküknek az
életében. Az Anyám álmában a fiatal
férj hősi halált hal a második világháborúban. Még eztán jön világra a

gyermeke. A magára maradt, megzavarodott ifjú asszony nem igazán tud
mit kezdeni vele, képtelen etetni,
gondozni. Viszontagságaikról a már
felnőtt, csoda, hogy életben maradt
lány számol be: mi is volt csecsemőkorában. A változás előtt című elbeszélés egy apa meg a lánya konfliktusainak a krónikája, illetve annak, hogyan jutnak el odáig, hogy már bízzanak egymásban.
Bűzlik a pénztől – ez is egy elbeszélésnek a címe, ezt mondják egy
kislánynak az anyjáról, akit a véleményt nyilvánítók éppen kitörölnek
az életükből.
A gyerekek maradnak – jelenti ki
egy elhagyott férj, s belülről láttatva
egy asszony gondolatait, ábrázolva az
érzéseit, szinte érthetővé válik, hogyan képes rá egy anya, hogy akár
még a gyermekeit is otthagyva kövessen egy másik férfit.
Fiatal, albérletben lakó házaspár
különös, félelmetes dolgokat sejt meg
a gazdáiról a háznak, melynek az
alagsorában húzzák meg magukat.
Egy anya, majd mintegy sorsszerűen
a lánya is futó kapcsolat, egyéjszakás
kaland gyümölcseként szülnek gyereket. Egy kisvárosból a környékbeli
erdőbe kiránduló három srác elsülylyedt autót fedez fel az ottani tó vizében. Az autóról jól tudják, kié. Egy
kar integet ki belőle. A tulajdonos
karja. Megfulladt. Hogyan lehet ezt
bárkinek tudtára adni? Felkeresik a
feleséget. Az mit sem sejt…
Felfedezhetjük: Kanada titokza-

tosabb, rejtelmesebb, mint egy egzotikus ország. Lakói, miközben ugyanazokat a filmeket nézik, melyeket mi
– jó néhány közismert film megemlíttetik –, a lelkük mélyén mégis mintha
különböznének tőlünk. Pedig, természetesen, nem különböznek. Megegyezünk. Csak éppen, ha nagyítóval
nézünk valamit – mint ahogy az írónő
mintegy nagyítón keresztül szemléli
hőseit, hogy mindent megtudjon,
majd továbbadhasson róluk –, akár a
legkisebb rovart is félelmetes szörnyetegnek láthatjuk.
Akiknek tetszett az írónő nálunk
tavalyelőtt megjelent Szeret, nem
szeret, vagy a tavaly napvilágot látott
Csend, vétkek, szenvedély című kötete, s természetesen azok is, akik még
nem találkoztak a műveivel, bizonyára örömüket lelik e magyarul legújabban olvasható könyvében.
(Alice Munro: Egy jóravaló nő sze- nád relme)

ISMÉT JUTALOM A JÓTANULÓKNAK!
A Bagoly könyvesbolt a korábbiakhoz híven az idén is kedvezményt ad azoknak a diákoknak, akik
eredményesen zárták a 2007/2008-as tanévet. Július végéig a szótárak és a nyelvkönyvek kivételével
10 % -os kedvezménnyel vásárolhatnak a bolt kínálatából azok, akik kitűnő vagy jeles eredményt értek el.
A kedvezmény július végéig, a bizonyítvány felmutatása mellett vehető igénybe.

Megerősítette minősítését a Gödöllő Táncegyüttes

Nyáron sem pihennek táncosaink
Programokban gazdag félévet
tudhat maga mögött a Gödöllő
Táncegyüttes. Jubileumi gálaműsorukat követően több hazai és
nemzetközi rendezvényen mérettették meg tudásukat, tovább
gyarapítva az együttes és városunk jó hírét.

Csepel adott otthont ebben az esztendőben a Közép-Magyarországi Régió
Gyermek Fesztiváljának május 3-án,
ahol huszonnyolc produkció közül heten jutottak az Országos Fesztiválra, közöttük a Gödöllőt képviselő kiskamasz
csoport. Produkciójukról szólva a zsűri
kiemelte a magas színvonalú, stílusos
táncolást, s külön elismeréssel szólt a
szabad tánc és a koreográfia fűzéséről.
Az összeállítást, amelyben a „Kötelező
tánc“ mellett „Galgahévízi játékok és
táncok“ szerepeltek, mint Széphalmi
Zoltán és Tóth Judit tehetségének a kikristályosodását értékelték. A csoport
június 27-28-án megérdemelt első helyezésének jutalmaként Gyulán, a Körösvölgyi Sokadalomban lépett fel, ahol
a hivatalos program mellett kikapcsolódásra is maradt idejük a résztvevőknek.
Miközben a gyerekek az Országos
Fesztiválra való bejutásnak örültek, a
felnőtt együttes a Hortobágyi Pásztortalálkozóra készült, amit május 8-11 kö-

zött rendeztek meg, s ahol mind felnőtt,
mind ifjúsági kategóriában megnyerték
a pásztortánc versenyt. Az ifjúsági kategória nyertese Simonyi Gábor, a felnőtté
Szokolik Szabolcs lett.
Ebben a hónapban még egy fesztivál, az
V. Országos Ifjúsági Szólótánc Verseny
várt a táncosainkra. A május 23-24-én
Egerben megrendezett
versenyről öt díjat hoztak el a gödöllőiek. Kasza Tünde és Pásztói
Petra a rendezvény különdíjasai lettek, Újvári
Lilla, megkapta a
Gyöngygalléros – táncos, Papp Gergely és Simonyi Gábor pedig az
Ezüstpitykés – táncos
díjat.
A június sem telt pihenéssel, három
nagyszabású rendezvényre kellett felkészülniük. A gyermekcsoport június 7-én
Fóton lépett fel nagy sikerrel a Zeng a lélek
címmel megrendezett
IV. Nyárköszöntő Népművészeti Fesztiválon.
A felnőttek e közben
már készültek Kaposvárra, ott rendezték
meg ugyanis június 14én a Néptáncosok Országos Bemutató Színpadát, s itt került sor a
minősítés megerősítésre is, amely rendkívül sikeresnek bizonyult. Széphalmi Zoltán „A bárányok
hallgatnak” című koreográfiájával
ugyanis nem csak megerősítették a korábban már megkapott kiváló minősítést, de a kiválók között is a legmagasabb pontszámot kapták. Értékelésében
a zsűri kiemelte a juhait legeltető pász-

– Kik vehettek részt a versenyen?
– Ez egy meghívásos viadal volt,
ahol a szervező, a Magyar Fúvószenei
és Mazsorett Szövetség az általa leg-

Ferenc (az ő emlékére rendezték meg a
fesztivált – a szerk.) valamely művéből
kellett kiválasztani. A versenyen az
együttesek kizárólag koncertzenét adhattak elő, a műsorokat előzetesen
egyeztetni kellett a zsűrivel, aki a koncertek alatt partitúrából ellenőrizte a zeneszerzők által megkövetelt zenei instrukciók betartását. Mindez a sárvári vár
udvarán zajlott.
– Melyik kategóriában indultak?
– Mi a „C” kategóriában mértük öszsze tudásunkat a többiekkel. Az A, B, C
és D betűk a tudásszint szerinti besoro-

jobbnak tartott 12 zenekart hívta meg
erre a három napos sárvári fesztiválra;
nagyon büszkék voltunk, hogy mi is
tiszteletünket tehettük a rendezvényen.
– Hogyan zajlott a program?
– Az első nap a bevonulásé volt, amikor a 12 zenekar – összesen 700 muzsikus – együtt bemasírozott a várba, majd
ott együtt eljátszottuk a magyar himnuszt. Ez igen jó hangulatot és egyben
felemelő érzést okozott mind nekünk,
mind az összegyűlt szépszámú közönségnek. Az első nap kissé lazább színezetű programja mellett a második nap
már kifejezetten a versenyről szólt. A
zenekaroknak kötelező és szabadon választott kategóriákban kellett összemérniük a tudásukat. A kötelező darabot a
nemrégiben elhunyt zeneszerző, Hidas

lást jelentik, a „C” a felsőfoknak felel
meg. Ebben mindenkit megelőzve lettünk elsők.
– Emellett viszont még egy különdíjat is nyertek…
– A szakmai zsűri a legjobb magyar
induló megszólaltatásáért is megjutalmazott bennünket, amire szintén nagyon büszkék vagyunk. Remélhetőleg a
rendezvényből hagyományt teremtenek
a szervezők, mert mi jövőre is nagyon
szívesen ellátogatnánk hozzájuk.
– Legközelebb hol lépnek fel?
– Most egy kis nyári szünetet következik, de augusztus 20-án, a városi ünnepségen természetesen fellépünk,
majd szeptember 6-án, 19 órakor a már
hagyományosnak tekinthető királyi
kastélybeli koncertünk következik.

Június 27. és 29. között rendezték meg Sárváron az I. Sárvári
Fúvószenekari versenyt, melyen
városunkat a Gödöllői Fúvószenekar képviselte, akik egy kategóriagyőzelemmel és egy különdíjjal tértek haza. Az eseményről
Ella Attilát, az együttes vezetőjét
kérdeztük.

Eredményes évet zárt a Chopin Zeneiskola

Díjazott növendékek
A nyári táborral végleg lezárult a
tanév a Frédéric Chopin Zeneiskolában is. Az intézmény rendkívül eredményes évet tudhat maga mögött, hiszen növendékei az
országos versenyeken rendkívül
kimagaslóan szerepeltek.

tor egyedi feldolgozását, s úgy fogalmazott: Széphalmi Zoltán gesztusai olyan
mélyről jövőek, amelyek messze túl
vannak azon, amit tanítani lehet. A sok
megmérettetés után a nyarat sem pihenésre, inkább tanulásra, tanításra használják táncosaink. Június 28-án indult
az Ifjúsági csoport Kárpátaljára, a XIII.

Nemzetközi Tánctáborba, amit valamikor a Gödöllő Táncegyüttes indított el, s
ahol minden évben Széphalmi Zoltán és
Tóth Judit oktatóként is részt vesz. Augusztusban pedig Püspökhatvan ad otthont szokásos nyári táboruknak. Az
együttest legközelebb Szent István ünnepén láthatja a gödöllői közönség.

A XII. Országos Koncz János Hegedűversenyen I. korcsoportban különdíjat nyert Lázár Bíborka (Tanára:
Gálné Bagi Márta). A III. Ferenczy
György Zongoraversenyen II. díjas
Szabó Áron (Telek Zsuzsa), III. díjat
kapott Katona Márk (Törpényi Sándor). A Lengyelországi Zywiecben
megrendezett Karácsonyi énekek és
pásztorjátékok IV. Nemzetközi Versenyén a Cibri Énekegyüttes „Grand
Prix” nagydíjat nyert, Annus Réka és
Manninger Ágota „Betlehemi Aranycsillag” díjat kapott ( Benedek Krisztina). A hegedűsök részére meghirdetett
III. Országos Zathureczky Ede Emlékversenyen II. díjat és különdíjat is
nyert Albert Julianna az I. korcsoportban. (Béres Ágota), különdíjat kapott
Lázár Bíborka (Gálné Bagi Márta). A
III. korcsoportban I. díjat és különdíjat
is kapott Langer Ágnes (Béres Ágota).
A VI. Országos Zeneiskolai Továbbképzős Versenyen kamarazene kategóriában fődíjat nyert Kis Dorottya
(furulya) és Langer Ágnes (hegedű)
(Bali János és Béres Ágota). Kiemelt
I. díjat kaptak: Tóth Viktória (zongora) és Sivadó Balázs (hegedű) (Szkordiliszné dr. Czitrovszky Ilona és Novák Gyuláné). II. díjat kapott Szántó
Kinga (fuvola) és Szajkovics Ádám
(zongora) (Deákné Ella Beatrix és
Törpényi Sándor). A Kreatív Zenei
Fesztivál különdíjasa Kis Dorottya

(furulya, zeneszerzés) (Bali János).
Az V. Országos Népzenei Versenyen I.
díjas lett a Kalapos Énekegyüttes: Benedek Benjámin, Havelda Marcell,
Scherzinger Gábor, Scherzinger Rafael, Sepsi Botond, Thuránszky Mihály, szintén I. díjat kapott a Sercli
Énekkettős (Scherzinger Gábor,
Scherzinger Rafael) és a Kiscibri
Énekegyüttes: Albert Janka, Halmóczi
Sarolta, Havelda Luca, Teszáry Borbála, Palincsák Georgina és Széphalmi Pál (furulya kíséret) (Benedek
Krisztina). Szóló kategóriában I. díjban részesült Szűcs Krisztina (pásztorfurulya) (Bolya Dániel). II. díjat
kapott Annus Réka (népi ének), III. díjas a Cibri Énekegyüttes: Janurik
Tímea, Kakucs Katalin, Kertész Borbála, Krolikowski Eszter, Major
Krisztina, Tajti Blanka, Vilhelm Adrienn, Völgyi-Csík Lívia (Benedek
Krisztina). A VII. Országos Fuvoladuó Versenyen III. díjat nyert Neubrandt Eszter és Szántó Kinga (Deákné
Ella Beatrix). A VI. Országos Zeneiskolai Zenekari Versenyen a Gyermek
Vonószenekar I., az Ifjúsági Vonószenekar III. díjat, (Lázárné Nagy Andrea), az Apoyando Kamaraegyüttes
szintén III. díjat kapott, (Kósáné Szabó Beáta). A IX. Országos Kodály
Zoltán Szolfézsversenyen Pintér Richárd II., Bense Ákos III. díjat kapott,
különdíjban részesült Bréda Zsófia és az
Improvizációs versenyen Bense Ákos
(Lázárné Nagy Andrea). A mélyrézfúvósok részére első ízben megrendezett
Marschall József Emlékversenyen Sápi
Viktor (tuba) különdíjas lett (Ella Attila). A „Zeneiskola legkiválóbb növendéke” elismerést Szalai Gergő vehette át
(Láng Gabriella).
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Gödöllői Új
Művészet
Közalapítvány
Gödöllői Iparművészeti
Műhely alkotóháza

ÜZENET
kortárs képző- és iparművészeti kiállítás
és szabadtéri zászlókiállítás
a GIM 10 éves jubileuma
alkalmából
a Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány rendezésében

KÖZÖNSÉG-DÍJ
Kérjük Tisztelt
Látogatóinkat, hogy
szavazataikkal és
adományaikkal segítsék a
kiállítás közönségdíjának
eldöntését!
Megtekinthető:
2008. október 19-ig, szombat
és vasárnap 14-18 óráig,
előzetes bejelentkezés
alapján más napokon is
GIM-HÁZ
Gödöllői Iparművészeti
Műhely alkotóháza
2100 Gödöllő, Körösfői utca
15-17. Tel./fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu

Gödöllői Városi Múzeum
SZECESSZIÓS TÚRA
A gödöllői művésztelep
(1901-1920) eredeti helyszínein:
1 km-re a múzeumtól
Nagy Sándor háza-Belmonte Leo háza-Körösfői-Kriesch Aladár háza
A szövőiskola épülete-Remsey Jenő háza-A kortárs gödöllői
iparművészek alkotóháza
Idegenvezetést biztosítunk magyar nyelven
Legalább 10 fő esetén, előzetes bejelentkezés alapján. Ára : 650 Ft/fő
Jelentkezés:Gödöllői Városi Múzeum, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 28/421-997, 06/20-330-6155 (Tóbiás Csaba programfelelős)
e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

RUDOLF – A
REMÉNYVESZTETT IMÁDÓ
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS A GÖDÖLLŐI KASTÉLYBAN
2008. JÚNIUS 5 – SZEPTEMBER 28.
A magyarok Rezső királyfijára, Rudolf trónörökösre születése 150.
évfordulója alkalmából kiállítással emlékezik a Gödöllői Királyi Kastély.
Erzsébet királyné egyetlen fia kitűnő író volt és még kitűnőbb ornitológus.
Liberális gondolkodása miatt azonban nem volt politikai befolyása a
Monarchiában. A mayerlingi tragédiával egy ígéretesen induló életpálya
tört ketté. A tárlat mintegy 20 magyar és külföldi gyűjtő, illetve, múzeum
által kölcsönzött, több mint 250 műtárgyat mutat be, melyek
jelentős részét még nem láthatta a nagyközönség!

BAROKK KASTÉLYNAPOK – AUGUSZTUS 9-10
A gödöllői kastély történetének egyik legkiemelkedőbb
és leglátványosabb eseménye Mária Terézia 1751-es látogatása volt. Grassalkovich I. Antal gróf, a kastély
építtetője rendkívüli pompával és ünnepséggel fogadta
az uralkodónőt. Felidézve a királynő itt töltött napjait, a
látogatás 250. évfordulóján, 2001 augusztusában került
először megrendezésre a Barokk Kastélynapok elnevezésű rendezvénysorozat. Az idei évben folytatva ezt a
hagyományt, immáron 8. alkalommal ismét különleges
programokkal várjuk a kedves érdeklődőket. Korhű jelmezbe öltözött komédiások és igényes portékáikat kínáló vásárosok forgataga mind a 18. századi barokk ünnepségek hangulatát idézi.
PROGRAMAJÁNLAT
AUGUSZTUS 9.,SZOMBAT
9.30 Az ünnepségsorozat megnyitása, huszárok felvonulása a kastély előtt
9.40 Fanfárok az erkélyről – udvarmesteri köszöntés
9.45 Grassalkovich Antal fogadja vendégeit: „Mária
Terézia és a barokk kor főurainak” érkezése hintóval.
10.00 Gólyalábas mutatványos vásári komédia – Papilio
Podium
11.00 Trambulin Színház: Az aranyhal meséje
13.00 Nefelejcs Bábszínház: A telhetetlen méhecske
14.00 Primavera Quintett koncertje
15.30 Budapest Utcaszínház: Pathelin mester
16.30 Pályi János: Órajáték – vásári bábjáték a Barokk
Színházban
20.00 Császári Musical Gála az Operett Színház művészeinek előadásában - Díszudvar
AUGUSZTUS 10., VASÁRNAP
9.30 Huszárok felvonulása a kastély előtt
9.40 Fanfárok az erkélyről – udvarmesteri köszöntés

9.45 Grassalkovich Antal fogadja
vendégeit: „Mária Terézia és a
barokk kor főurainak” érkezése
hintóval.
10.00 Maszkos mutatványos vásári komédia
11.00 Szekér Színház: Mátyás Deák
12.00 Ládafia Bábszínház előadása – vásári bábjáték
13.00 Szabadtéri vetélkedő a Jászsági Hagyományőrző
Huszárbandériummal
14.00 Excanto együttes előadása
15.30 MárkuSzínház: Az égig érő fa – bábelőadás a
Barokk Színházban
17.00 Maszk Bábszínház: Mátyás király bolondos bolondja
18.00 Lakis Laftsis előadása a Barokk Színházban, a
buzuki barokk hangja címmel
20.00 Császári Musical Gála az Operett Színház művészeinek előadásában – Díszudvar ESŐNAP
SZOMBATON ÉS VASÁRNAP 9.30-TÓL 18.30 ÓRÁIG FOLYAMATOSAN ZAJLÓ PROGRAMOK:
Kézművesek, iparművészek barokk vására; „Kastélyok utcája” – neves hazai műemlékek bemutatkozása, programajánlata; Paprika Jancsi csúzlizdája, kort idéző körhinták;
Mutatványosok; Szekrényjátékok játékmesterrel; Kézműves foglalkozások; Korabeli finomságok: lacikonyha, kürtőskalács…Hintózási lehetőség a Kastélyparkban, lovagoltatás, íjászat; Fotózás korhű ruhában a rendezvény „díszvendégeivel”, karikatúra-készítés; Kávézó terasz. A napközbeni szabadtéri programok ingyenesen látogathatók. A
Kastélymúzeum, a Barokk Színház, a Királydombi Pavilon, a XX. századi kiállítás valamint a a „Rudolf a reményvesztett imádó” című időszaki kiállítás megtekintése belépőjegy köteles.
Tel.: 28/410-124, 28/420-588
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Város–Kép

500 éve született a szigetvári hős

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!
A gödöllői HÉV építésének története (1.)
A HÉV Gödöllőig húzódó szakaszának építéstörténete egészen 1888-ig
nyúlik vissza, ugyanis annak az évnek a nyarán adták át a forgalomnak a Budapesttől Cinkotáig terjedő szakaszt. Ekkor még csak egy vágányon és gőzüzemű vonatokkal folyt a közlekedés. Eleinte a Kerepesi útról, közvetlenül a Keleti-pályaudvar szomszédságából indultak a HÉV-szerelvények. A végállomás kezdetben egy egyszerű fabódé volt,
melynek helyén csak később húztak fel egy nagyobb méretű állomásépületet. A vonatok nem mentek be a Baross
térig, hanem attól távolabb, a ma már elbontott ügető magasságában álltak meg. (1937-ben vették tervbe a Kerepesi
úti végállomás áthelyezését, erre azonban csak 1970-ben került sor, amikor a HÉV-vágányokat visszavágták az Örs
vezér térig. A sínek egy részét viszont meghagyták üzemi összeköttetési céllal.)
A volt úrbéres gazdaközösség 1895. április 5-én tartott közgyűlést Kerepesen. A gyűlés témája: a Budapest–Cinkota
Helyi Érdekű Vasút Kerepesig történő meghosszabbítása volt. Az új vasútvonal kiépítése fontos lett volna a falu számára. Példaként Cinkotát hozták fel, ahol a
HÉV kiépülése óta rohamos fejlődésnek indult a település. A korábban 200 házból álló
szegény falu a XIX. század végére virágzó
helységgé vált, mely fejlődés elsősorban a
vasútnak volt köszönhető. Ezért gondolták
úgy a kerepesi gazdák, hogy a HÉV meghosszabbítása falujukig jótékony hatással
lenne a községükre. Kerepes Cinkotához hasonlóan közel volt Budapesthez, de közlekedési szempontból nagyon távol esett attól. A
cél megvalósítása érdekében határozatot hoztak, melynek értelmében „A helyi érdekű
vasútnak elnyeréséből származó előnyöket a
gazdák elismerik, azért a vasút kiépítését
óhajtják s, hogy ezen czélt, szerény anyagi
helyzetükhöz képest előmozdítsák, ezennel kötelezőleg felajánlják, hogy a Bpest – czinkotai h. é. vasútnak Kerepesig való kiépítése esetén ott, a hol a kettős vágányra tervezett pálya – vonal a gazdák közös területén vonul el, az erre
szükséges területet a közös területből ingyen engedik át; továbbá ha az állomás ily területre terveztetnék, illetve építtetnék, az erre szükséges területet – azonban ezt csak úgy, ha ennek átengedése gazdászati szempontból forgalmi
akadályt nem eredményez – szintén ingyen engedik át.” A határozathozatal után a közgyűlés felhatalmazta a község
elöljáróságát a tárgyalások megkezdésére és lebonyolítására a budapesti H. É. Vasutak igazgatóságával. Végül 1900ban készült el a pálya Kerepesig. Ekkor még a vonal Csömör felé kanyarodott el, ezt csak később, az új vonal építésénél vágták át, így lett néhány kilométerrel rövidebb a Kistarcsa és Cinkota közti szakasz.
1901-ben a cinkotai vasút mentén élő települések mozgalmat indítottak annak érdekében, hogy a HÉV-et villamos
üzemre állítsák át. Az igazgatóság úgy reagált a kérésre, hogy már 1895 óta foglalkoznak a HÉV villamosításával, de a műszaki
nehézségek és a magas költségek miatt eddig nem volt lehetőség a beruházásra. A
mostani megkeresésre sem tudtak kedvező
ígéretet tenni, de minden igyekezetükkel
próbáltak megoldást találni a helyzetre.
1906 tavaszán tárgyalások kezdődtek arról,
hogy a Budapesti Közúti Vaspálya Rt. engedélyt szerez a már Kerepesig kiépített HÉV
villamossá való átalakításáról, és ezzel
együtt a vonal Gödöllőig történő meghoszszabbításáról. 1909-ben kezdődött meg a
Budapest–Cinkotai HÉV-vonal villamossá
alakítása. A tervek szerint az induló és a mátyásföldi állomást kibővítenék, a cinkotai állomás mellé pedig egy áramfejlesztő telepet
építenének. Nyár elején már a pályatest előkészítő munkálataiba is belefogtak. Először Cinkota környékén kezdték meg a sínek olyan átalakítását, illetve elhelyezésük olyan módosítását, hogy az megfeleljen a villamos üzem követelményeinek. A pályatest átalakítását követően a nyár végén kezdték meg a villamosvezetékekhez szükséges póznák felállítását. Szintén nyár végén fejeződtek
be a budapesti végállomás átalakítási munkálatai. A Cinkotán épülő központi áramfejlesztő telep gőzturbinákkal lett
felszerelve, melyek 2000 lóerővel állították elő a magas feszültségű áramot, s ezt a magasfeszültségű áramot a rákosszentmihályi állomáson kis feszültségű munkaárammá alakították át. A cinkotai telepet egy 10 holdas területen építették fel. 1909. november végén már állt a telep 60 méter magas kéménye is. 1910 márciusára a munkálatok annyira
előrehaladott állapotban voltak, hogy esély volt arra, már nyár elején megindulhasson rajta a forgalom. De csak 1911
tavaszára készült el a vasút villamosítása Budapest és Cinkota között. Így 1911. április 19-én átadták a modernizált
vonalat az utazóközönségnek. A megnyitás előtti utolsó bejárás délelőtt fél 10-kor kezdődött. A eseményen részt vett
a Vasúti és Hajózási Főfelügyelőség részéről Korompay Frigyes vasúti és hajózási biztos, a Kereskedelmi Minisztérium képviseletében Dubszky Alfréd és a főváros képviseletében Buzay Károly tanácsjegyző.
Már 1906 tavaszán folytak az egyeztetések a HÉV Gödöllőig történő meghosszabbításáról. Az engedélyek egy részét már
korábban beszerezte a vállalat. A Budapesti Helyi Érdekű Vasutak Részvénytársaság Budapest–Cinkota–Kerepes vonalának meghosszabbítására Gödöllőig az előmunkálati engedélyt a kereskedelmi miniszter megadta. A HÉV nemcsak Gödöllőnek volt fontos, hanem a környező településeknek is. Ezzel a közlekedési eszközzel kényelmes összeköttetést nyer 6-7
község (Kerepes, Mogyoród, Csömör,
Kistarcsa, Cinkota, Rákosszentmihály)
Gödöllővel, mint járási székhellyel. A fővárosból pedig valóságos inváziót vártak
a nyaralók személyében, akik a vendéglőkre és a kereskedőkre lettek volna jó ha(folytatjuk)
tással.

Zrínyi Miklós emlékére
Idén emlékezünk Zrínyi Miklós, a szigetvári hős születésének 500. évfordulójára. Az
elmagyarosodott horvát hadvezér a magyarok és a horvátok körében is egyformán nagy
tiszteletnek örvend.
A horvát Šubić nemzetségből származott, mely 1347-től a zrini kastély
után gróf Zrínyinek nevezte magát. A
költő és hadvezér Zrínyi Miklós ükapja (Szokás I. Zrínyi Miklósnak is
nevezni, hogy megkülönböztessük
szintén dicső leszármazottjától, II.
Zrínyi Miklóstól, a XVII. századi költő-hadvezértől – a szerk.), akinek vagyona részben Frangepán Katalinnal
kötött első házasságából származott.
Az 1526. évi mohácsi csata után I.
Ferdinánd pártjára állt, és 1529-ben
részt vett a török által ostromolt Bécs
védelmében. 1539-ben a Ferdinánd
által árulással vádolt fövezér Katzianer a kostajnicai kastélyba való szökése után megpróbálta rávenni Zrínyit
és bátyját, Jánost a törököhöz való
átállásra, de ő meggyilkolta az árulót.
1542-től, miután 400 horvát harcossal
felmentette a Pest ostrománál nehéz
helyzetbe került birodalmi német,
osztrák és magyar hadakat Horvátország bánjává tették. E tisztségéről
1557-ben lemondott.
Ez idő alatt szüntelenül harcolt a
terjeszkedő oszmán hatalom ellen:
1542-ben Somlyónál, 1556-ban Kostajnica váránál, és Nádasdy Tamással
Babócsánál aratott fényes győzelmet
a törökön. 1546-ban királyi adományként megszerezte a Muraközt Csáktornyával, ezzel alapozta meg igazán
családja hatalmát. 1557-től Szigetvár
kapitánya, majd 1561-től királyi kincstárnok lett. 1564-ben Eva von Rosenberggel való második házasságkötése után rögtön hadba szállt a törökökkel és azokat Segesdnél megverte. I. Ferdinánd halálát követően
Zrínyi ellenezte a törököknek való
sarcfizetést, ezért I. Szulejmán szultán 1566-ban, hogy megbüntesse,

százezres hadával ostrom alá vette a
szigetvári várat, melyet Zrínyi mintegy 2300 emberrel védett. Augusztus
9-től szakadatlanul tartott az ostrom,
a 600 főre olvadt védősereg fokozatosan a belső várba szorult. A szeptember 5-ről 6-ra virradó éjjel meghalt a szultán. Miután a Bécs védelmére Győrnél felsorakozott császári
seregtől hiába várt felmentést, és a
hosszan tartó szárazság kiszárította a
várat védő mocsarakat és vizesárkokat, 1566. szeptember 8-án Zrínyi a
300 főre fogyatkozott védősereggel
kitört a lángokban álló belső várból.
A törökök elfogták és lefejezték. Fejét
megfélemlítésül lándzsára tűzve
küldték el a császári seregeknek. Még
ezután is volt ellenállás a várban,
ugyanis Kecskés György és Novák
János néhány vitézzel a belső vár kerek tornyában zárkózott el, ahol reménytelen helyzetben, de tovább ellenálltak a töröknek. A túlerő végül
őket is legyőzte, és kitűzhették a félholdas zászlót a vár fokára.
Vitézi halála miatt Magyarországon és Horvátországban hősként tisztelik. Az egyhónapos csatában a hódítók is hatalmas veszteséget szenvedtek és az ősz beálltával már nem
tudtak felvonulni Észak-Magyarország és Bécs ellen.

Emlékezés Sík Sándorra

Kiállítás a könyvtárban
Születésének közelgő 120. és halálának
45. évfordulója alkalmából Sík Sándorra emlékezik a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ azzal a kiállítással, amely a múlt héten nyílt meg az
intézmény olvasótermében.
Az üvegtárolókban elhelyezett könyvei mellett helyet kaptak a Vigilia folyóirat példányai, valamint az 1933-as
jamboree-ra emlékező kiadványok is,
amelyek cserkészvezetői tevékenységét
elevenítik fel. A falakon fotók mutatják
be életútját megismertetve családját és
életének legfontosabb állomásait.
A XX. század jelentős lírikusa, piarista tanár, tartományfőnök, költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író
és cserkészvezető 1889. január 20-án
született Budapesten, és 1963. szeptember 28-án halt meg. Gyermekéveit Gödöllőn töltötte, itt járt elemi iskolába,
majd innen járt be a pesti Piarista Gimnáziumba. 1903-ban belépett a piarista
rendbe. 1910-ben a budapesti egyetemen szerzett tanári és bölcsészdoktori
diplomát. Előbb a váci, majd a budapesti Piarista Gimnáziumban tanított. 1911ben müncheni útja során ismerkedett
meg a cserkészmozgalommal, és hazatérve a Magyar Cserkészet egyik megalapítója lett. Még ebben az évben pappá szentelték. 1929. decemberétől 1944ig a szegedi Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Irodalomtörténeti Tanszékét vezette. 1942-ben jelent
meg Esztétika című munkája, amely a
kor magyar irodalomelméleti gondolko-

dásának egyik csúcspontja. Számos tudományos társasági tagság mellett jelentős tudományos tisztségeket töltött
be. Tudományos munkájának elismeréseként 1946-ban a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagjává választották.
Ugyanebben az évben az újrainduló Vigilia című folyóirat főszerkesztőjévé nevezték ki. 1948-ban munkásságát Kossuth díjjal ismerték el, s még ezévben a
piarista rend magyarországi tartományfőnökévé választották. 1949-ben visszakapta az időközben megvont akadémiai
tagságát. Utolsó éveiben sokat tartózkodott pihenés céljából Mátraszentimrén,
majd Klotildligeten.
Költőként, irodalomtudósként, műfordítóként egyaránt maradandót alkotott. Kiemelkedő pedagógiai tevékenységet is folytatott, a hitéletben tekintélyes lelki vezető és nemzetközi hírű hitszónok volt, több imádságoskönyvet állított össze. Írásait számos idegen nyelvre lefordították.
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Élő–Világ
Virágaik nagyok, erős illatúak, ám évente csak egyszer
nyílnak, valamint legtöbbjük
terjedelmes cserjévé fejlődik,
tehát biztosítanunk kell nekik
a megfelelő méretű helyet a zsúfoltság
elkerülése érdekében. A következő csoport a modern rózsák fajtaköre, ahova
azok a fajták tartoznak, amiket 1867
után nemesítettek ki. Illatuk visszafogottabb, szebb vágott virágot adnak
évente többször és gazdagabban hoznak
virágot, valamint széleskörű színválasztékkal rendelkeznek, például a „Friesia“, ami élénk aranyszínű, 6-8 cm-es
virágokat hoz, vagy a lazacrózsaszínben
pompázó „Aachener Dom“, aminek
egyesével álló virágai akár 12 centisre is
megnőnek.
Érdekes csoportot alkotnak az úgynevezett angol rózsák, melyek a történelmi- és a modern rózsák keresztezésével
jöttek létre. Jellemzőjük, hogy sok közülük nem nő nagyobbra egy méternél,
többségben évente többször virágoznak, ugyanakkor jellemző rájuk a történelmi rózsák erőteljes illata is. Legismertebb képviselője ennek a csoportnak a gyönyörű küllemű „Constance
Spry“. Ezek a fajták virágboltokban
nem kaphatóak, csupán termesztőktől
és kertészetekből szerezhetőek be.
Következzen most néhány fajta rövid
jellemzése, remélhetőleg elősegítve a
könnyebb döntést, melyik szépséget is
szeretnénk a magunkénak tudni. Elsőként legyen szó a „Papa Meilland“ fajtáról, ami átható illatú, sötétbordó virágaival igazán elegáns látványt nyújt, és a
tearózsákra jellemző módon minden
hajtása virágban záródik. Vele egy lapon
említhető még például a sűrűn bokrosodó, sárga virágú „Landora“, melynek
merev szárai kiváló vágott virágalapanyagot biztosítanak. A parkrózsák
közül talán a legszebbnek mondható a
„Lilli Marlen“, ami 50-60 cm-esre nő,
sötétpiros virágai a szárvégeken laza
fürtben, egész nyáron nyílnak. Ide tartozik még a rendkívül dekoratív „Schneewittchen“. Ennek a 80-100 cm-esre
megnövő fajtának hófehér virágai egészen a fagyokig gyönyörködtetik sze-

HEROSZ

Nem csak kertészeknek...

Vigyél haza!

Rózsák (2.)
Legutóbb a rózsákról általánosságban volt szó, tekintsünk át
most egy kis faj- és fajtaismeretet, hogy egy kis rálátást nyerjünk erre a sokrétű, nagy témakörre.

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592
Ajándék kiscicák:
28/432-487
Adószám: 19816016-1-43

2 éves keverék kan

www.poraz.hu

1 éves keverék kan

1 éves keverék szuka

Állati dolgok

A tenyésztés
Sokan úgy gondolják, a kutyatenyésztés
a világon a legegyszerűbb dolog, csak
összeengedjük a „boldog párt“ a tüzelés
alatt, és a többi már megy, magától. A
valóságban azonban ez korántsem így
van, előbb vagy utóbb egyszer csak
mindenki szembetalálkozik tenyészetében valamilyen problémával.
A tenyésztői munka egyik legizgalmasabb része, amikor tenyészszukánk
tüzelni kezd, és elindulhatunk kiválasztott párjához, hogy megvalósíthassuk álmainkat: létrehozzuk az „álompárosítást“, mely egészséges
championok
sokaságát
eredményezi majd. Vajon
elég gondosan járunk-e el
minden esetben? Mik
azok a teendők, és vizsgálatok, melyeket ajánlatos elvégeztetnünk kutyánk egészsége és a sikeres fedeztetés érdekében?
A legelső dolog talán
felmérni azt, hogy a szuka
valóban tenyészérett-e, és
gond nélkül kihordhatja-e
vemhességét. A szukáknál általában 712 hónapos korban következik be az első tüzelés, de ez még korántsem jelenti
azt, hogy már élettanilag teljesen felkészültek a vemhességre. Ebben az időszakban az állat szervezete még fejlődik, növekszik. Tenyészérettnek mondhatjuk azt az egyedet, amely legalább
két normális ivarzási cikluson túl van.
Ez általában a szukák 18-24 hónapos
kora közé tehető, bár természetesen bizonyos eltérések vannak az egyes fajták
között.
A kutya tüzelése viszonylag hosszú
intervallum 18-21 nap, amit az első vércsepp megjelenésétől számítunk. Az átlagostól azonban jelentős egyedi eltérések lehetnek, így az ovuláció bekövetkezhet akár már a 7. vagy igen későn,
akár a 18. napon is. Külföldre utazáskor
vagy spermaimport esetén – de akár
csak, ha a tenyésztő biztosra akar menni
– érdemes állatorvosunkkal ciklusdiagnosztikai vizsgálatot és vérvizsgálatot
(progeszteronszint-mérés) végeztetni.
Szakmailag a ciklusdiagnosztika sorozatvizsgálatot jelent, tehát a tüzelés 56. napjától 2-3 naponta el kell látogatnunk az orvoshoz, ugyanis a szervezet-
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ben ilyenkor lejátszódó folyamatok dinamizmusa csak több vizsgálat után ítélhető meg. Ha korábban eredménytelenül fedeztettük a szukát, javasolt már a
tüzelés 2-3. napján elkezdeni a vizsgálatokat, hogy az átlagostól esetlegesen eltérő (korai vagy késői) fedeztetési optimum biztosan diagnosztizálható legyen.
A szakember 3-4 nappal korábban jelezni tudja, hogy mikor a legjobb a szukát
fedeztetni. Ez általában 2-3 napos periódust jelent, hiszen a petevezetőben a petesejt kb. 48-56 órán át fogamzóképes.
Gyakran felmerülő kérdés, hogy milyen kezelések kerülendők a tüzelés
alatt, illetve szükséges-e vitaminok adagolása a fogamzás, alomszám emelésére. A gyógyszerek közül a hormontar-

Mint azt legutóbb megtudhattuk, minden rózsafajta őse a vadrózsa, amiből
természetes mutációkkal és szorgos nemesítői munkával alakult ki a mai, hatalmas méretű „rózsacsalád”. Maga a
vadrózsa nem igazán elterjedt konkrét
kerti díszként, ám pótolhatatlan alanya a
nemes fajtáknak. Amennyiben kedvet
érzünk hozzá, magunk is nekiállhatunk
szaporítani kedvenceinket a szemzés
módszerével, amire a legalkalmasabb
időpont július-augusztus havában van.

Ekkor kiélhetjük akár kísérletező hajlamainkat is, hiszen szépen mutathat két
eltérő virágú nemes egyazon alanyon.
Legutóbb szó volt arról, hogy sokféleképpen csoportosíthatjuk a rózsákat.
Vegyük most alapul az időt! Eszerint beszélhetünk történelmi és modern rózsákról. A történelmi fajták régen kialakult, a mai napig változatlan formák,
melyek közül néhány már az ókori görögöknél és rómaiaknál is megtalálható
volt. Jó példa erre a Rosa alba, az úgynevezett fehér rózsa, vagy a nehéz illatú,
1,5 méteresre megnövő Rosa damascena, a damaszkuszi rózsa. Ezek a fajták
manapság ritkaságszámba mennek,
nem minden termesztőnél kaphatóak.

Nyári vendégeink

A sarlósfecske
Megjelenése a fecskefajokra
emlékeztet, de testalkata a hasonló életmódból eredeztethető evolúció eredménye, valójában a kolibrikkel áll rokonságban. A nemzetségnek Európában több faja él, hazánkban
csak a közönséges sarlósfecske fordul elő rendszeresen. Nevét repülés közben a sarlóhoz
hasonló alakjáról kapta.

talmú készítmények, köztük a szteroidok is (izületi vagy allergiás betegségek
kezelésekor) és egyes antibiotikumok
adása nem javasolt. Kerülendő a kutya
röntgenezése vagy egyéb radiológiai kezelése. A féregtelenítő tabletták adhatók,
gyakorlatiasabb azonban inkább a vemhesség félidejénél és az ellés előtt egy
héttel féregteleníteni. A vitaminok mindig kedvezőek lehetnek, mégpedig
olyan összetételűek választása, melyek
vitaminokat (A-, E- és B-vitamin) és
nyomelemeket (szelén, cink, magnézium stb.) egyaránt tartalmaznak. Lényeges a szuka stresszmentes tartása is,
amely lényeges eleme a fedeztetés utáni
kb. 3 hétnek. Kímélnünk kell kedvencünket a kennel hierarchikus küzdelmeitől, hosszú utazásoktól, kiállítási izgalmaktól. A magzat nyomtalan felszívódására a vemhesség 30-35. napja körüli időszakig számíthatunk. Fontos tehát a vemhesség ultrahanggal történő diagnosztizálása.
Egy igazi tenyésztő minderre odafigyel, hogy egészséges kiskutyák születhessenek. És persze csak ezután jön a
neheze, hiszen a megszületés után jöhet
a felnevelés és a gondozás.

Európaban és Ázsia nagy
részén honos, telelni Afrika
középső és déli részére vonul. Európa nagy részén elterjedt, gyakori fészkelő
madár, jellemzően kultúrakövető,
vagyis ma már elsősorban az emberi
településeken fészkel. A sarlósfecske
számára a magas épületek tulajdonképpen mesterséges sziklafalak. A
Kárpát-medencében állománysűrűsége alacsonyabb, mint a környező
országokban, fészkelései közepes,
vagy nagyobb városokban, szórványosak.
Hossza 16-17 centiméter, szárnyfesztávolsága 42-48
centiméter,
testtömege 30-50 gramm.
Tollazata barnásfekete, torka fehér.
Hegyes, hosszú sarló
alakú szárnyai vannak. A fiatalok kontúrtollainak keskeny
fehér szegése van.
Természetes ellensége gyakorlatilag
nincs. Élete nagyban
függ az időjárástól.
A melegebb légáramlatok bőséget, a
hideg, nedves idő
szükséget hoznak. Rossz idő esetén
az időjárási frontokat elkerülve fészkelőhelyétől nagy távolságra, akár
több száz km-re elrepül, ilyenkor a
fészekben lévő fiókák testhőmérséklete csökken, életfunkcióik lelassulnak, így meglepően sokáig, akár
egy-két hétig képesek túlélni élelem
nélkül. Ezt „éhségalvásnak“ hívják,
ami a hibernáció egy formája. Magyarországon a nagyobb városokban, magas épületeken fészkel. Nagyobb állományai Budapesten, Pé-

Tudományos neve – Apus apus – lábatlant jelent, ami utal kicsi, fejletlen lábaira, amivel járni szinte képtelen, legfeljebb kapaszkodásra alkalmas. Élete nagy részét a levegőben tölti, táplálékát kizárólag repülő
rovarok, főként kabócafélék, legyek, szúnyogok teszik ki. A fészkelési időszakon kívül folyamatosan
repül, soha nem száll le. Röptében
alszik. A leggyorsabban repülő madarak közé tartozik, naponta nagy
távolságokat jár be.

meinket. A futórózsák lélegzetelállító
látványt nyújthatnak, ám ehhez megfelelő gondozás és mindenekelőtt egy jó
támrendszer szükséges. A „Sympathie“
3-3,5 m magasra fut fel, folytonvirágzó,
illatos, piros virágú fajta, de jó választás
lehet még a beszédes nevű „Don Juan“
is, melynek igen erős illatú bordó virágai vágásra is alkalmasak, vagy az
aranysárga, fürtös virágú „Goldfinger“,
ami szintén folyamatosan hozza enyhe
illatú díszeit. Meg kell még emlékeznünk a talajtakaró rózsákról, melyeket– mint a nevük is mutatja – üres területek, támfalak eltüntetésére használunk.
Jeles képviselője a csoportnak a „The
Fairy“, melynek apró, fényes levelei és
bugákba rendeződött rózsaszín virágai
vannak, melyeket folyamatosan növeszt. Egy másik kiemelkedő fajta igazi
kuriózum lehet kertünkben: a „Lavender dream“, ami levendulaszínű, erős illattal rendelkező virágait sűrű csomókban hozza, emellett 50-70 cm magasra
nő, így akár szoliterként is jól mutathat.
Ezzel a kis ismertetővel zárjuk a rózsák témáját, remélve, hogy egy kis segítséget nyújtottunk a témában és talán
bátorítást sugalltunk egy szép rózsaágyás kialakításához is.
csett, Sopronban és Szegeden találhatóak. Gödöllőn is él belőle egyegy pár, melyek leginkább a tízemeletes házakban lelnek otthonra.
Fészkelőhelyei jellemzően a régi
építésű városrészekben a házak homlokzatának rései, a tetőhéjazat és a
falsík találkozásánál található rések,
lakótelepeken a panelek hődilatációs
rései. Könnyű észrevenni, hiszen
sarlós alakjáról felismerhető, de ami
még jellegzetesebb rá, hogy hangos
és szinte folyamatos éles hangja
könnyen felhívja rá a figyelmet.
Rendszerint több madár együtt repül,
szeretik a társaságot. Védett.

Talált 2 hónapos szuka elvihető!
Tel.: 28/421-358

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Július 19-20.:

dr. Bucsy László
Tel.: 30/234-6116
Gödöllő, Blaháné út 55.
Július 26-27.:

dr. Michalik László
Tel.: 20/981-3100
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Közérdek
ÉRETTSÉGI

LAKOSSÁGI FÓRUM

A Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium esti tagozatán
3 év alatt szerezhetnek érettségi bizonyítványt azok, akik a 16. életévüket
betöltötték, nem tankötelesek és hagyományos szakmunkásképzőt, egészségügyi iskolát, gépíró-gyorsíró iskolát, vagy olyan 9. osztályt végeztek,
ahol az oktatott tantárgyak legalább 90%-a közismereti tantárgy volt.
Tanítás minden héten hétfőn és csütörtökön
(havonta egyszer kedden is) 15.15-19.40-ig
Jelentkezni a Madách Imre Szakközépiskolában (Gödöllő, Ganz Ábrahám u.
3., Dávid Lászlóné igazgatóhelyettesnél lehet.
Tel.: (28) 520-713
Jelentkezési határidő: augusztus 15-30-ig.
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala tisztelettel meghívja az érdeklődőket a Gödöllő, Szabadság
tér rekonstrukciós terveinek lakossági egyeztető fórumára. A megbeszélésen a területre készülő
tervekkel kapcsolatosan felmerült kérdéseiket, észrevételeiket kívánjuk Önökkel megvitatni.
IDŐPONT: 2008. JÚLIUS 24. CSÜTÖRTÖK, 18 ÓRA.
HELYSZÍN: A VÁROSHÁZA FÖLDSZINTI NAGYTERME

Gödöllői Martinovics úti Óvodáért Alapítvány – Közhasznúsági jelentés
Engedély száma: 1. Pk. 60.
388/2000/4.
Adószám: 18691308-1-13
1. Számviteli beszámoló (adatok e
Ft-ban)
ESZKÖZÖK 1086
A. Befektetett eszközök 0
B. Forgóeszközök 1086
C. Aktív időbeli elhatárolások 0
FORRÁSOK 1086
D. Saját tőke 1086
E. Céltartalék 0
F. Kötelezettségek 0
2. Az alapítvány részére központi állami támogatásból, a személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg:
274 e Ft.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Induló tőke (2001.01.24.) 50 e Ft
Tárgyévi eredmény 9 e Ft
4. Az alapítvány 2007. évben a közhasznú tevékenység keretében nem
nyújtott pénzbeli juttatásokat.
5. Az alapítvány a helyi önkormányzattól, központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, önkormányzati társulástól és
mindezek szerveitől támogatást nem
kapott.
6. A vezető tisztségviselők 2007.
évben juttatásban nem részesültek.
7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről

Az alapítvány közhasznú minősítést
kapott a Pest Megyei Bíróságtól
2002. március 21-én.
Az alapítványi célnak megfelelően a
gyermekek kirándulásait finanszíroztuk a befolyt összegből.
Köszönjük a támogatásokat, melyek
segítik gyermekeink személyiségfejlesztését. A jövőben is köszönettel
fogadjuk a sikeres működésünket segítő felajánlásokat.
Az alapítványi cél megvalósítás a érdekében 2008. évben is folytatjuk az
adományok gyűjtését.
BANKSZÁMLASZÁMUNK:
65600168 – 11042071

Lennerné Horváth Márta igazgató

FELHÍVÁS
A Gödöllői Városi Múzeum (Gödöllő, Szabadság tér 5.) bérbe adja az
épületének földszintjén található, a Szabadság térre nyíló, 30 négyzetméter
alapterületű múzeumi boltot 2008. szeptember 1-jétől. Az üzletben a múzeumi kiadványokon kívül ajándéktárgyak, a múzeumhoz illő kultúrtermékek árusíthatók. A bérlemény megtekinthető hétfő kivételével minden nap
10 és 18 óra között.
Bérleti díj: 130.000.-Ft bruttó/hó, ami a rezsiköltséget is tartalmazza.
Bővebb felvilágosítás: a múzeum igazgatójánál, Gaálné dr. Merva Máriánál,
06/28-421-999

KÖZLEMÉNY – ÍTÉLKEZÉSI SZÜNET
A Pest Megyei Bíróságon, valamint minden helyi bíróságon,
így a Gödöllői Városi Bíróságon is
2008. július 16-tól – 2008. augusztus 15-ig
ítélkezési /törvénykezési/ szünetet tartanak.
A fenti idő alatt tárgyalásokat nem tartanak.
A polgári és büntető irodákban ügyeletet tartanak, mely a hét minden napján
a 9 órától 11 óráig tartó félfogadást, valamint a panasznapot nem érinti.
A bírósághoz érkezett beadványokat ezen idő alatt is az irodákban, illetőleg a
bejáratnál elhelyezett panaszládába lehet leadni, vagy postán elküldeni.
Gödöllő, 2008. június 26.
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati- és Okmányiroda

TÁJÉKOZTATÁS GYOMMENTESÍTÉSRŐL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény értelmében a földhasználók és termelők
kötelesek minden károsító ellen védekezni, ha azok a szomszédos
földhasználók, illetve termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármilyen módon veszélyeztetik.
A földhasználó különösen köteles az
adott év július 1. napja után az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani.
Amennyiben a kötelezett határidőre a
károsítók elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja, növényvédelmi bírsággal sújtható, melynek
összege húszezertől ötmillió forintig
terjedhet.
E mellett a növényvédelmi hatóság
közérdekű védekezést rendelhet el az

adott ingatlanon. A közérdekű védekezés összes költsége a kötelezettet
terheli. A költségek meg nem térítése
esetén azok adók módjára hajthatók
be.
Belterületi ingatlanokon a települési
önkormányzat jegyzője a növényvédelmi hatóság, külterületen pedig az
illetékes megyei (fővárosi) növényés talajvédelmi szolgálat.
A közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról szóló 29/2001. (X. 20.)
számú önkormányzati rendeletünk
értelmében városunkban a közterületek gyommentesítéséről a VÜSZI
Kht. gondoskodik.
Az ingatlantulajdonosok kötelessége
az ingatlanuk gyommentesítésén kívül családi házas övezetben az ingatlan előtti (melletti, mögötti) közterületen az ingatlan határától az út határáig terjedő teljes terület, tömbtelken
a külön tulajdonban álló egyes épületek esetében az épülettől az előtte
(mellette, mögötte) haladó járda kül-

ső széléig terjedő teljes terület tisztántartása, gyommentesítése. Aki a
29/2001. (X. 20.) számú önkormányzati rendelet fenti előírásainak nem
tesz eleget, szabálysértést valósít
meg, s 30.000,-Ft pénzbírsággal sújtható, illetve a közterület-felügyelők a
szabálysértővel szemben 500,-Ft-tól
10.000,-Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhatnak ki.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
saját és mindannyiunk érdekében tegyen eleget gyommentesítési kötelezettségének, s amennyiben a város
területén gyomos területet észlel, annak pontos helyét a következő telefonszámokra szíveskedjen bejelenteni:
Közterület esetében: Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési Iroda titkársága (28) 529-195
VÜSZI Kht. titkársága: (28) 420-773
Belterületi ingatlan esetében: Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda titkársága (28) 529-246
Külterületi ingatlan esetében: Körzeti Földhivatal (28) 514-315/115
mellék

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

Árverési hirdetmény
Gödöllő Város Önkormányzata árverést hirdet a Gödöllő, Dózsa György út 1-3. 5. emelet 33. számú lakás tulajdonjogának megszerzésére
Az ingatlan ismertetése:
A 417/11/A/33 hrsz-ú, 44,4 m2 alapterületű, másfél szobás lakás Gödöllőn, a
Dózsa György út 1-3. 5. emelet 33. számú tíz emeletes társasházban található. A lakás víz-és csatornahálózatra kötött, elektromos árammal ellátott,
távfűtéses.
Kikiáltási ár: bruttó 9.300.000 Ft, mely az árverésen a licitálás kiinduló
összege.
Az árverés helye: Gödöllő, Városháza, Szabadság tér 7. II. emelet 229. sz.
helyiség
Az árverés ideje: 2008. július 31. du. 15 óra
Az árverésre jelentkezés feltétele:
Bánatpénz címén a lakás kikiáltási ára 20 %-ának megfelelő összeg, azaz
1.860.000 Ft befizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken
és a befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidőben. Az árverésen történő részvételre 2008. július 28-án 16 óráig lehet jelentkezni a
Gödöllő Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Városháza II.
emelet) a 227. sz. helyiségben.
Az érdeklődők részére részletes tájékoztatást, írásos dokumentációt Dr. Sára
Magdolna ad.
A lakás keddi, csütörtöki és pénteki napokon, munkaidőben történő megtekintésére a megjelölt személlyel időpont egyeztethető.
Telefon: 28/529-147. Fax: 28/529-251E-mail: sara.magda@godollo.hu

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet a Gödöllőn, a Petőfi
tér 4-6. szám alatt fekvő városközponti építési telek tulajdonjogának megszerzésére.
Az ingatlan ismertetése: A 384 helyrajzi számú, 1132 m2 területű, központi vegyes terület megnevezésű
építési övezetbe sorolt telek a Petőfi téren, a Kossuth Lajos utca és a Gábor Áron utca sarkán található. Az ingatlan
minden közművel ellátott területen fekszik, de a közművek a telekre nincsenek bekötve.
Az ingatlan irányára: 33.333.333 Ft+20% általános forgalmi adó (6.666.667 Ft), azaz bruttó 40.000.000 Ft.
A pályázat benyújtásának feltétele: A vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban előírtakat kell tartalmaznia. Az írásos pályázati tájékoztató a Városháza II. emelet 233. számú helyiségében vehető át. Az érdeklődők
részére részletes tájékoztatást ad: Tolnai Katalin (Városháza II. emelet 233. sz. helyiség). Telefon: 28/529-253.
E-mail: tolnai@godollo.hu
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Gödöllő, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási
Iroda, 233. számú helyiségben, Tolnai Katalin főmunkatársnak, 2008. szeptember 1-je, 16 óráig

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Július 14-21-ig: Alma, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 418-002.
Július 21-28-ig: Ezüstkehely, Petőfi u. 1/a. Tel.: 416-551.
Július 28-aug. 4-ig: Kígyó, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069

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

SZERETNÉK
KÖSZÖNETET
MONDANI
MINDAZOKNAK, AKIK
EGYÜTTÉRZÉSÜKKEL
PRÓBÁLJÁK
ENYHÍTENI
FÁJDALMUNKAT
SZERETETT FÉRJEM

KÁCSER MIHÁLY
ELVESZTÉSE MIATT,
ÉS ELKÍSÉRTÉK
UTOLSÓ ÚTJÁRA.
ÖZV. KÁCSER
MIHÁLYNÉ
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Mozaik

Csatlakozzon Ön
is a gödöllői

TESCO
csapatához!
Az alábbi munkakörökbe keresünk kollégákat:
- Nappali árufeltöltő
- Éjszakai árufeltöltő (száraz áru)
- Pék-eladó
- Húseladó
- Részmunkaidős pénztáros
(20/25/30 óra)
Jelentkezés:
-Személyesen: Áruházunk recepcióján, az ott található munkavállalási űrlap kitöltésével
- Levél formájában: Önéletrajz beküldésével az alábbi címre: 2100
Gödöllő, Thegze Lajos út 2.

A Gödöllői Szolgálat
nyári megjelenései
Tájékoztatjuk tisztelt
olvasóinkat és hirdetőinket,
hogy a Gödöllői Szolgálat a
nyári időszakban az alábbi
időpontokban jelenik meg:
JÚLIUS 31-ÉN
AUGUSZTUS 14-ÉN
Ezt követően a lap ismét heti
rendszerességgel jelenik meg.

FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
(Gödöllő, Ganz Á. u. 7. sz.)
Jogsegélyszolgálat minden második hétfőn 15 – 17 óráig: ingyenes jogi tanácsadás, beadványok szerkesztése,
ügyintézéshez segítségnyújtás.
Legközelebbi időpontjai:
Július 28.

Király Kastély határozatai I.
2/2008 (V. 29.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése megszavazta levezető elnöknek dr.
Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Jenőfi Gábornét és jegyzőkönyvvezetőnek Vámosi Ritát, továbbá elfogadta a következő napirendet:
2008. év üzleti terve
1. Ügyvezető 2008. évi személyi alapbérének meghatározása, 2. Javadalmazási szabályzat elfogadása, 3. 2007. évi
Mérlegbeszámoló, 4. Társasági Szerződés módosítása, 5. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása.
6. Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívása, megválasztása, díjazásuk megállapítása, 7. Tájékoztatás az Európai
Uniós pályázat állásáról, 8. Tájékoztató a
szálloda pályázatról
3/2008 (V. 29.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése egyhangúlag elfogadta a Gödöllői Királyi Kastély Kht. 2008. évi üzleti tervét,
azzal a két kitétellel, hogy 2008. évben a
munkavállalói átlagkereset-fejlesztés
mértéke legfeljebb 4,5 % lehet és az
ügyvezetés 2008.06.30-ig beszámolót

készít az időarányos terv teljesítéséről
és a beszámolót legkésőbb 2008. augusztus 31-ig tulajdonosi testület elé
terjeszti.
4/2008 (V. 29.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése egyhangúlag elfogadta hogy a kht
ügyvezető igazgatójának személyi alapbére visszamenőleges hatállyal 2008.
január 1 napjától 5%-al kerüljön megemelésre, úgyhogy a matematika kerekítési szabályait alkalmazva 1000,-Ft
legyen kerekítve.
5/2008 (V. 29.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése egyhangúlag elfogadta a javadalmazási szabályzatot a következő változtatásokkal: 1.2. A vezető éves prémiuma
pontban A prémium összege a munkaszerződés alapján- az éves személyi
alapbér maximum 50 %. Veszteséges
gazdálkodás esetén az éves személyi
alapbér legfeljebb 30%-a lehet. Kivételt
képez, ha a veszteség nem a társaság
működésében rejlő okra vezethető vissza.
6/2008 (V. 29.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése egyhangúlag elfogadta a Gödöllői Ki-

rályi Kastély kht. 2007. évi Mérlegbeszámolóját.
7/2008 (V. 29.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése egyhangúlag elfogadta a Gödöllői
Királyi Kastély Kht. 2007. évi közhasznúsági jelentését.
8/2008 (V. 29.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése egyhangúlag elfogadta hogy a Gödöllői Királyi Kastély Kht. Társasági Szerződése a Taggyűlés napjától az alábbiak
szerint módosul:
A Társaság tagjainak neve / cégneve és
székhelye:
Név: Név: Gödöllő Város Önkormányzat
(továbbiakban: Önkormányzat) Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Székhely: 1133 Bp., Pozsonyi út 56.
Név: Név: MaHill Mérnökiroda Kft. (továbbiakban: MaHill Kft.)
Székhely:1034. Bp., Seregély u. 11.
4. A. A társaság a társadalom közös
szükségleteinek kielégítését nyereség
és vagyonszerzési célok nélkül szolgáló
jogi személy.
A társaság köteles pályázatot kiírni, az

általa nyújtott célszerinti juttatás az évi
egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha
a törvény vagy kormányrendelet a közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. A felek a társaság tevékenységi körét a Központi Statisztikai
Hivatal által kiadott, a tevékenységek
egységes ágazati osztályozási rendszere
(TEÁOR '08) szerint a következőkben
határozzák meg:
A Társaság fő tevékenysége: 9102
Múzeumi tevékenység (főtevékenység)
A Társaság a „9102 Múzeumi tevékenység” tevékenységet csak a szükséges
hatósági engedély megszerzését követően kívánja gyakorolni.
Egyéb tevékenységek: 0161 Növénytermesztési szolgáltatás; 4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem;
4753 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme; 4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme; 4761 Könyv-kiskereskedelem; 4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem; 4765 Játék-kiskereskedelem;
4776 Dísznövény, vetőmag, műtrágya,
hobbiállat-eledel kiskereskedelme; 4777
Óra-, ékszer-kiskereskedelem; 4778

Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme;
4779 Használt cikk bolti kiskereskedelme; 4941 Közúti áruszállítás; 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás; 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás;
5630 Italszolgáltatás; 5811 Könyvkiadás; 5911 Film-, video-, televízióműsorgyártás; 5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai;
5913 Film-, video- és televízióprogram
terjesztése; 5914 Filmvetítés; 5920
Hangfelvétel készítése, kiadása; 6820
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése; 6832 Ingatlankezelés; 7311 Reklámügynöki tevékenység;
7312 Médiareklám; 7490 M.n.s. egyéb
szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; 7740 Immateriális javak kölcsönzése; 7990 Egyéb foglalás;
8110Építményüzemeltetés; 8130 Zöldterület-kezelés; 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése; 8551
Sport, szabadidős képzés; 9102 Múzeumi
tevékenység; 9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése;
9311 Sportlétesítmény működtetése; 9319
Egyéb sporttevékenység; 9329 M.n.s.
egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékeny.

A régi községháza helyén megnyílt Erzsébet
királyné Szálloda étterme és kávéháza várja
Önöket!
Napi 3 fogásos menüajánlat: 1000 Ft/fő.
Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho és
Accor ticket utalványát!
ÉLŐ ZENÉVEL VÁRJUK KEDVES
VENDÉGEINKET !
SZERDÁN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN VILÁGHÍRŰ
SLÁGEREK KESKENY ZOLTÁN ÉS TÓTH ISTVÁN ELŐADÁSÁBAN
PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON
IFJ. BALOGH GYULA ÉS ZENEKARA JÁTSZIK 18-22 ÓRÁIG.
SZERETETTEL VÁRJUK TERASZUNKON IS A BELSŐ UDVARBAN.
Nyitva tartás:
Étterem: 12–24
Kávéház: 7–24.
Asztalfoglalás és információ: 28/816-819
info@erzsebetkiralynehotel.hu
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Atlétika – Junior világbajnokság

Három gödöllőivel
A Gödöllői Egyetemi Atlétikai
Club három atlétája vesz részt
az idei, összességében a XII.
20 éven aluliak számára kiírt
junior világbajnokságon Lengyelországban. A Bydgoszczban
sorra kerülő vb-n magasugrásban Fajoyomi Dávid (idei legjobbja: 216 cm), 400 méter síkon Deák Nagy Marcell (47,37
mp), valamint távolugrásban
Végvári Dóra (616 cm) képviseli a gödöllői és a magyar színeket egyaránt. Az atléták eddigi
eredményei sikeres szereplést
ígérnek, annak ellenére, hogy
még évekkel fiatalabbak a felső korhatárnál.

logatott viadalát. A gödöllőiek közül
Deák Nagy Marcell fölényesen nyerte a 400 méter síkfutást 47,97 mp-es
kiváló idővel. Kovács László 200 men nem várt, de annál értékesebb győzelmet aratott (22,34 mp). Horváth
Vince egyéni csúccsal (56,40 mp) 3.
lett a 400 m gát mezőnyében, míg
Jilly Krisztina 320 cm-es kísérlete az
5. helyre volt elég rúdugrásban. Fajoyomi Viktor magasugrásban elért
193 cm-es teljesítménye bronzérmet
ért. A szintén válogatott kerettag Gajdácsi András (rúdugró) és Komiszár
Kriszta (vágtázó) kisebb sérülés miatt kénytelen volt lemondani a szereplést.

csapatbajnokságot, amelyen természetesen a GEAC atlétái is szép számmal képviseltették magukat. Ez a
verseny foknívója a sokoldalú képzésnek, amiben a gödöllői atléták bizonyították, hogy a legjobbak között
vannak. Az országos bajnokságon a

mieink három aranyat, kettő ezüstöt
és három bronzérmet szereztek.
Eredmények:
Országos bajnokok: Varga Fanny
(13 évesek B változat, edzője: Benkő
Ákos); Berényi Iván (13 évesek C
változat, edzője: Máté Alpár, Szö-

Három nemzet viadala, Győr –
Gödöllői érmek
Július 3-án Győrött rendezték a magyar-cseh-szlovák 18 éven aluliak vá-

Július 3-4-én rendezték az idei országos serdülő összetett egyéni és

Futsal és strandfoci

Vívás – Méltóbb helyre kerülhetnek a vívók

Gödöllői debütálók

Sikerek évtizedek óta

Futsal hírek – Alakulóban a keret
Hír a futsalcsapat háza tájáról, hogy alakulóban
van a jövő évi keret. A felkészülést július 28-án
megkezdő gödöllőiek Baranyai Pál (játékos-edzőként fog szerepelni) megszerzését követően,
a csömöri Vidák Balázst igazolták le és minden
bizonnyal visszatér a csapatba Takó Csaba, valamint előrehaladott tárgyalásokat folytat a vezetőség Berkes Lászlóval is. A régiek közül az
edző Smeló Dávid, Harnisch Ákos, Száraz Szabolcs, Horváth András, Póta Balázs, Nagy Roland, Tokai Norbert és Hegedűs Ferenc szolgálataira biztosan számít, míg további tehetséges
fiatalokat is tesztel majd a vezetés.

A gödöllői sportegyesületek egyik,
ha nem a legsikeresebbike a GEAC
vívószakosztálya. A számtalan hazai és nemzetközi sikert elérő gödöllői versenyzők a közelmúltban
meghozott testületi döntés értelmében nemsokára méltóbb helyre
kerülhetnek, és a jövőben kultúráltabb, tágasabb körülmények között készülhetnek fel a különböző
versenyekre. Gémesi Leventét, a
vívószakosztály elnökét kérdeztük
a sikerek titkáról, valamint az új
edzőteremről.
– Remek eredményeket érnek el vívóink klub, illetve válogatott szinten.
Miben rejlik a gödöllői vívók sikere és
mikortól érdemes elkezdeni a vívást?
– Az szoktam mondani, hogy az elkötelezettség a sportág iránt a legfontosabb,
valamint ahhoz, hogy egy klub kimagasló
szinten működjön, három fő tényezőre
van szükség. A megfelelő alanyra-versenyzőre, jó edzőre és nem utolsósorban a
feltételek megteremtésére. Ha mindhárom

rényi István); 13 éves leány csapat
(Varga Fanny, Oláh Tímea, Gyenes
Adrienn, Újvári Bella, edzők: Benkő Ákos, Gadanecz György). Dobogósok: 2. helyezettek: 13 éves leány
II. csapata (Moldován H. Katinka,
Csonkics Kinga, Horváth Réka,

vábbi helyezettek: 4. hely: Újvári Bella
(13 éves B változat); 5. hely: Moldován
H. Katinka (13 éves B változat); Ambrus Lóránd (14 éves A változat); 6.
hely: Szabó Luca (14 éves A változat);
7. hely: Reva Vanda (14 éves C változat)
Balaton és U23-as országos bajnokság – Szerencsés 13-as

Országos serdülő összetett
egyéni és csapat bajnokság –
ob-aranyak

Az elmúlt héten két fronton is érdekelt volt egyegy, a Gödöllői Sport Klub kötelékébe tartozó
U21-es futsal válogatott kerettag a felnőtt
válogatottakban. Harnisch Ákos a Portugáliában túrázó és ott 2. helyen végző futsal válogatott tagjaként debütálhatott a nagyok között,
míg a gödöllői nagypályás és futsal csapatot
egyaránt erősítő Smeló Dávid az Európai
Strandfoci Liga tignes-i (Franciaország) tornáján 4. helyen végző magyar strandfoci válogatottba kapott első ízben meghívást.
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megvan, akkor csak jó dolog születhet.
Elég régóta jelen van a vívás Gödöllőn.
1924-től a Premontrei Gimnázium keretein belül oktatták, majd 1987-ben átkerült
egyetemi kötelékbe, ahol azóta is tevékenykedünk. A kezdésre a 8-9 éves kor az
ideális, de nálunk van egy mini csoport (56 évesek), amelyben játékos előkészítés
folyik Batizi Sándor mesteredző irányításával.
– Legutóbb Benkó Réka sikerének
örülhettünk, aki a kijevi Európa-bajnokságon szerzett bronzérmet. Milyen elismertsége van a klubnak ha-

Bozsik Dóra, edzők: Benkő Ákos, Gadanecz György); 14 éves leány csapat
(Rendik Zsófia, Zsíros Zsanett, Szabó
Luca, Reva Vanda); 3. helyezettek:
Rendik Zsófia (14 éves B változat);
Oláh Tímea (13 éves B változat); Gyenes Adrienn (13 éves C változat); To-

Az elmúlt hétvégén rendezték Veszprémben az 50. Balaton-bajnokságot, valamint az ez évi U23-as ob-t. A gödöllői
versenyzők közül többen is remekül teljesítettek. Erdélyi Zsófia 800 méter síkon (2:09,75 mp) és 3000 méter akadályon (10:16,39 mp) egyaránt magyar
bajnoki címet nyert. Kétszer állhatott fel
a dobogóra Szekeres Zsolt is. Bajnokságot nyert rúdugrásban és második lett
110 méteres gátfutásban. Utóbbi atléta
13. magyar bajnoki címét szerezte a
GEAC színekben és 5 méteres ugrása
egyéni csúcsot jelent. Szekeres 110 méter gáton a tavalyi bronz után a 2008-as
versenyen ezüstérmet ért el (14,95 mp).
Rúdugrásban Várszegi Tamás 3. (430
cm), míg Szörényi Zol-tán az 5. helyen
-ltvégzett (400 cm).

zai, illetve nemzetközi szinten?
– A versenyzők sikerei egyenesen arányosak az egyesület sikereivel, ismertségével. Számos külföldi tornán vettünk már
részt klubszínekben a világ több pontján és hazai
környezetben is, nem
egy kiemelt eseményt
rendeztünk már mind
felnőtt (például a BEKdöntő), mid utánpótlás
szinten. Ezeknek és a sikereknek köszönhetően
bátran
mondhatom,
hogy ismerik, és elismerik a gödöllői vívást.
– Városi szinten is nagy
tiszteletnek örvendhet a vívószakosztály, ennek egyik példája, hogy a közeljövőben az önkormányzat döntése
alapján új helyet kapnak.
– Igen. Ha minden jól alakul, akkor már
szeptemberben birtokba vehetjük az egyetemi kistornatermet, ami az előző edzőteremhez képest (a fő épület egyik óvóhelyeként szolgáló helyiségben edzenek a
vívók) már kulturáltabb körülményeket
biztosít a számunkra. Nagyon vártuk már
ezt a változást, mert a jelenlegi vívóterem
egészségügyi és más téren is alkalmatlan a
sportág űzésére. Sehol egy ablak, nincs

szellőztetési lehetőség, ezért gondolom,
érthető, hogy már alig várjuk a költözést.
– Milyen megmérettetés előtt áll a
klub legközelebb és kik azok a vívók,
akik most a legjobbjaink?
– Most a pihenőjüket töltik a sportolók.
Az augusztus aztán a felkészülés, az edzőtáborok hónapja lesz és az első komolyabb
versenyünkre szeptember közepén Lengyelországban kerül majd sor. A friss Eb
bronzérmes kardozó Benkó Réka nevét
mindenképpen meg kell említeni, valamint Nagy Petráról se feledkezzünk meg,
aki hosszas kihagyás után (egészségügyi
okok miatt pihent) kezdi utolérni régi önmagát. A fiú kardozóknál Gál Csaba, Gémesi Bence valamint Gémesi Csanád
eredményességében reménykedhetünk.
Ők mindannyian bizonyítottak már a felnőtt mezőnyben is, de elsősorban az U23as korosztályban (a felnőttek alatti lépcsőfok) nyújthatnak kiemelkedőt mind az
öten. Férfi tőrben Steiner Dániel neve
emelhető ki, aki a juniorok között bizonyíthat a jövőben. De természetesen vannak mögöttük olyan tehetséges fiatalok,
akik a közeljövőben előreléphetnek utánpótlás korcsoportjainkból és hasonlóan
eredményesek lehetnek.
(Benkó Rékával készített interjúnk a következő számban olvasható)

Gödöllőn bizonyítottak – pénz nélkül is lehet eredményt elérni

Tenisz – Országos csapatbajnokság

Nagy Dániel vezetőedző értékelt

Bronzérmes a Gödöllő

Örömteli hírrel szolgálhatunk a
gödöllői labdarúgás szerelmeseinek. A Gödöllői Sport Klub
felnőtt labdarúgó-csapata a következő bajnokságot is a megyei I. osztályban kezdtheti, miután a Pilisvörösvár visszalépett, így az előző kiírás 11. helyén végző GSK indulhat helyette.
A sors ezzel igazságot szolgáltatott, hiszen a bajnokságok történetében nem
nagyon fordult elő, hogy valaki a 11.
helyről essen ki a 16 csapatos mezőnyből (a tavaszi eredményei alapján
egyébként a 6. helyen végzett a Gödöllő). Nagy Dániel edzőt kértük, hogy
értékelje az előző idényt, valamint beszéljen az új bajnokság előtti menetrendről.
– Célunk a 9-11. hely valamelyike
volt, ami előzőleg a biztos bentmaradást jelentette és végül ez sikerült is.
Tavaly nyáron teljesen új csapatot kellett építeni, ugyanis az előző keretből
mindössze három játékos maradt. Nekem és a csapatnak is idő kellett az ismerkedésre és a megfelelő játékrendszer kialakítására, amire rá is ment az
őszünk.
– Az ősszel pontokban nem volt
eredményes a csapat, viszont tavasz-

szal mintha elindult volna valami...
– Igen, a tavaszi mérkőzések már
jobban tetszettek. A tápiószecsői hazai
meccset leszámítva már azt kaptam
vissza, amit elvártam, sőt még túl is tel-

jesítették a srácok az elvárásaimat, hiszen a tavaszi 6. hely számomra is
meglepetés, gyorsan hozzáteszem, kellemes meglepetés volt.
– Mondhati, egyedülálló amit
Önök csinálnak, hiszen nem nagyon
van még egy olyan csapat, még alacsonyabb szinten sem, amelynek a
játékosai teljesen ingyen és bérmentve fociznak.
– A pillanatnyi sikereknél sokkal
fontosabbnak tartottunk azt, hogy
hosszú távon fönttarható legyen a gödöllői labdarúgás, ezért úgy döntöt-

tünk, hogy teljesen amatőr státuszban
működünk, amitől a jövőben sem kívánunk eltérni. A környező csapatoknál
mindenhol van kisebb nagyobb pénzük
a játékosoknak, így nagy feladat lesz,
hogy megtartsuk a
meghatározó játékosainkat.
– Mikor kezdi a
felkészülést a következő bajnokságra a csapat és
lesz-e távozó, vagy
érkező?
– Július 15-én kezdődött a felkészülés, amin rengeteg
edzőmérkőzéssel
próbálunk majd felkészülni a bajnokságra. Elvileg a felnőtt
csapat 90%-a marad, így az elvárásom a
6-9. hely valamelyike (Az edzőmeccsek
időpontjai megtalálhatóak a gbulls.hu
honlapon. – a szerk.). Mindenképpen
szeretnék egy kapust igazolni, mert az
előző évben egyedül, az egyébként remekül teljesítő Tóth Gyula állt csak a
rendelkezésemre, valamint az ifiből
Nagy Roland és Száraz Szabolcs a jövőben a felnőtt keret tagja lesz. A biztos
távozók között van Bánki Edömér, aki
Bagra igazol, míg Müller Péter Veresegyházon vesz részt próbaedzéseken. -li-

Az elmúlt héten rendezték a szuperligás csapatbajnokságot
amelyen
hasonlóan a 2007-es évihez, nyolc csapat indult,
köztük az előző év ezüstérmese, a Gödöllő Kiskastály-ERECO. A két
négyes csoportba sorsolt
csapatok közül az első
kettő jutott a július 1213. között Mogyoródon
megrendezett
négyes

döntőbe, amelyen végül gödöllői alakulat a harmadik helyen végzett.
A Kiskastály-ERECO csapata a nagy
rivális és címvédő Hód TC, a GyőrRévfalui TC és a Fehérgyarmati TK
csapataival találkozott a csoportmecscsek során. Az első fordulóban a Hód
ellen nagy csatában maradt alul az
ERECO (4–5), de a győrieket és az

FTK együttesét könnyedén verték a mieink (9–0
és 6–3), így bejutottak a
legjobb négy közé. Itt a
döntőbe jutásért az IdomTeam 2000 TSE ellen mérkőztek Kis Sebőék, ahol
nagy csatában maradtak
alul (4-5), míg a másik ágról a Hód TC jutott a döntőbe. A helyosztón aztán az
MTK ellen simán nyert a Gödöllő, ezzel az idei kiírásban a harmadik helyen
végzett a Gödöllő Kiskastély-ERECO
csapata a Szuperligában.
A csapat tagjai voltak: Gabriel Moraru (román), Borsos Olivér, Balázs
György, Balázs Attila, Kis Sebő,
Szépvölgyi Tamás, Lelkes László, Major Máté. Vezetőedző: Simara János.
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-366

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.
(a Petőfi térnél)
yitvatartás:H: 8.30 – 13-ig
KEDDE ICS ÜGYFÉLFOGADÁS,
Sz-cs-: 8.30-15.30ig, P: 8.30-12 óráig

Július 21-én és augusztus 4-én

Hirdetés
INGATLAN
* 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:30-392-3635
* Gödöllőn Fenyvesben (egyetem mögött) eladó egy nagyon
megkímélt állapotú 160m2-es, 2 szintes, alápincézett családi
ház. Nappali, étkező, 3 szoba, 2 fürdőszoba, 2 WC, kamra,
gardrob, garázs 780-an telkkel. Tel.: 20/9-805-765

hétfőn az iroda zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

* Eladó Gödöllő központjában, a Kossuth L. utcában egy 71 nmes, III. emeleti, 3 szobás, erkélyes, (nem panel) lakás. A fürdőszoba, wc, konyha és az előszoba szépen felújított. Parkettás
szobák, új radiátorok, egyéni vízórák, és csendes, otthonos
környezet jellemzi a lakást. Iá.: 13, 8 mFt. Tel.: 20/414-2024.
* Eladó Gödöllő Kossuth L. Utcában egy földszinti, erkély
nélküli, 55 m2-es, két szobás, egyéni szabályozású távhő által
fűtött, felújított, panellakás. Akár irodának is! Iár: 12,9 mFt.
Tel.: 20-3527445.
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ SZOCPOLKÉPES 3,5 szobás különálló ikerház
eladó Kulcsrakész ár 26,7MFt Új építésű ikerházak, házak nagy
választékban irodánkban! Gödöllő Ingatlanközpont 207722428 www.godolloihaz.hu
* Fenyvesben családi ház nagy telekkel csendes utcában
sürgősen eladó Iár 16,8 MFt 20-7722428
* Felújított 3+2 szobás garázsos panorámás ikerház 731nm
telekrésszel Gödöllőn eladó Iár 25 MFt 20-7722428
* Gödöllőn 670 nm-es építési telek ELADÓ Iár 10,5 MFt 207722428

* Szadán 1440 nm-es panorámás ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ 6,3
MFt-ért 20-7722428 Gödöllő Ingatlanközpont Szada és
Gödöllő legnagyobb telekválasztéka! www.godolloihaz.hu
* Sürgősen eladó 2 szobás részben felújított, panorámás lakás
Gödöllőn központban Iár 8,95 Mft 20 7722429
* Eladó 2 szoba+nappalis,erkélyes, felújított lakás a Kossuth
L.u.-ban csendes helyen. Jó vétel I.ár:13,8 MFt 20-8042102
* 44 nm-es II em lakás a Palotakerten egyedi fűtés mérővel
eladó Iár 8 MFt 20-7722429
* Palotakerten jó állapotú lakás sürgősen eladó Iár 9,3 MFt
20-7722428
* János u 2 szobás I emeleti konvektoros lakás ELADÓ Iár11,9
MFt 20-7722428
* Gyönyörűen felújított 2,5 szobás lakás központban eladó Iár
13,5 MFt 20-7722429
* Kertvárosban 2 szoba + nappalis jó állapotú ház eladó Iár
19,2 MFt 20-8042102
* Új építésű családi ház Fenyvesben 3 szoba+nappali kulcsrakész ár: 33 MFt 20-7722429
* Eladó új építésű ikerház Gödöllőn 3szoba nappali, emeltszintű ár 23 MFt 20-7722429
* Eladó családi ház Harasztban. 170m2 4 szoba + nappali Iár
27,5MFt 20-7722429 www.godolloihaz.hu
* KERESÜNK REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ
HÁZAKAT LAKÁSOKAT TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN.
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT AZ OTP MELLETT–SZÖKŐKÚTTAL
SZEMBEN 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Eladó családi ház Szadán csendes nyugodt helyen 1200m2es telken 90m2-es Iár 16.5MFt. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
20-7722429
* Mogyoródon 2284 nm-es kedvező fekvésű, belterületi építési
saroktelek eladó. Iá: 21 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn az Irtványosban 1014 nm és 1036 nm-es szántó
(gyümölcsfákkal beültetett) 1,5 mFt-os irányáron eladó. Tel.
20-919-4870
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában I. emeleti, 57 nm-es, felújított
2 szobás lakások. Iá: 12,7 és 13 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870
* Gödöllőn központhoz közeli csendes környezetben, teljesen
felújított, 69 nm-es, 2+fél szobás, egyedi fűtésű nagy erkélyes
lakás. Új burkolatok, szaniterek, új nyílászárók, egybenyitott
konyha-étkező. Iá: 15,5 mFt. Érd: 28-411-086
* Gödöllőn az Antalhegyen, 770 nm-es, belterületi telek. Víz,
villany, gáz a telken. Iá: 9,9 mFt. Tel.20/919-4870
* Gödöllőn a Kosstuh L. utcában jó állapotban lévő, 63 nm-es, 1+2x
fél szobás, erkélyes lakás. Iá: 11,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Szadán ALKALMI ÁRON sürgősen eladó összközműves utcában,
810 nm-es építési telek. Iá: 8,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn (Fenyvesben) 510 nm-es összközműves telken,
1998-ban épült, 65 nm lakóterű, 1 + 2 x fél szobás kétszintes
családi ház. Iá: 23,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Fenyvesben ÚJ ÉPÍTÉSŰ 2 lakásos ikerházban, 141
nm hasznos lakóterű (+garázs), amerikai konyhás nappali + 3 és
fél szobás lakások, 572 nm-es saját telekrésszel leköthetők. Hitel,
szoc.pol. felvehető. Iá: kulcsrakész állapotban 35 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
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-Margita u-ban 799m2 szépen parkosított telken kis faház 5 MFt.
-Palota-kert 62m2 1+2fél szobás lakás
egyediesített fűtés 13,5 MFt.
-Ambrus köz 2. emelet 2,5 szobás lakás
14,5 M Ft.
-Isaszegen gödöllőhöz közeli 612 m2
telken 5 szobás ház 20,9 MFt.
-Szadán nappali + 3 szobás családi ház
1216m2 telekkel 17,5 MFt.
-Szabadság téren 72m2-es 3 szobás
erkélyes lakás 16,2 MFt
-Szarvas u 569m2 telken 2 szobás családi
ház nagy terasz 21,5 MFt
-Szadán 936m2 telken +4szobás
alápincézett csház 25,5 MFt.
-Egyszintes új 100m2 lakóház 500m2
telekkel kulcsrakészen 27,5 MFt.
-Szadán 1443m2 telken kis lakóház 12,8 MFt.

* Gödöllőn téglaépítésű háztömbben, magasföldszinti, 1
szobás erkélyes, egyedi fűtésű, felújított lakás. Iá: 11 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a városközpontban igényes kialakítású, teljesen
felújított, magasföldszinti, 63 nm-es, 1 + 2 x fél szobás erkélyes lakás. Új burkolatok, új nyílászárók, beépített és gépesített
konyhabútor (kerámialapos tűzhely, páraelszívó, mosogatógép).
Iá: 13,5 mFt. Tel: 28-411-086
* Gödöllőn (Palotakerten) II. emeleti, 56 nm-es, 2 szobás erkélyes lakás. Iá: 10,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Szadán 2004-ben épült 131 nm-es, 3 szobás sorház jellegű
lakás, panorámás parkosított nagy telekkel (úszómedence, szalonnasütő, gyerekjátszó), panorámás kilátással a váci dombokra. Iá: 25 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086
* Szadán kedvező adottságokkal rendelkező, 1200 nm-es (45
m-es utcafronti szélességű) építési telek eladó. Víz, villany, gáz
bevezetve, csatorna az utcában. Iá: 14,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
* Gödöllőn 860 nm-es, gyönyörűen parkosított, örökzöldekkel
beültetett panorámás saroktelken, hangulatos kialakítású, 3
szintes hétvégi ház, borospincével. Iá: 16,9 mFt. Tel.: 20/9194-870
* Gödöllőn a Rögesben vállalkozás kialakítására is alkalmas (pl.
csemetekertnek) 28 m utcafronti szélességű, 6000 nm-es
telekkel egy 100 nm alapterületű, félig alápincézett, családi
ház. Iá: 33 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Igényes, felújított családi ház eladó Bagon 940m2 parkosított telken: 3szoba+nappali konyha, fürdő, WC, 70m2 szuterén
+melléképületek, pince. Iár: 23,7MFt. T: 30/659-0381
* Domonyvölgyben II. tónál közvetlen tóparti telek eladó.
Területe: 3525 m2. Érdeklődni: 30/9524-349
* Gödöllő központjában bevezetett UTAZÁSI IRODA SÜRGŐSEN
ELADÓ. Az iroda meglévő szakmai segítséggel vagy önállóan is
üzemeltethető. Érd: 06-30-222-5683
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* Margitára panorámával eladó Szadán egy építési telek. 871 m2, 8 M Ft-os
irányáron. Közművek vannak. Érd: 30/200-5118
* GÖDÖLLŐN, RÖGESBEN TELEK ELADÓ. Tel: 06/70/419-8883
* Gödöllő mellett DOMONYVÖLGYBEN két tó között, strand közelben 780 m2
HÉTVÉGI TELEK eladó. Érd: 28/413-082 este
* SZADÁN közművesített hétvégi ház 709 m2 kerttel eladó. Tel: 20-356-4970
* Bővíthető családi ház a Blahán eladó, nagy, panorámás telken. Iár:
28mFt. 30/670-2487
* GARÁZS! a Kossuth-Remsey mélygarázsban 22 m2-es garázs 3,3 M-ért, a
János utcában 22 m2-es garázs 3 M-ért eladó. Tel: 20/446-7727
* GÖDÖLLŐN, LOMB utcában 720 m2-es belterületi közműves telek
faházzal, 12 m2-es boltíves pincével, ásott kúttal, gyümölcsfákkal,
dísznövényekkel eladó. Érd: 70/534-7803
* Gödöllő külterületén, a Repülőtérnél 850 nm-es telek, termő gyümölcsössel
650 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/375-4849.
* Építési telek Gödöllőn, Sajó utcában, csendes helyen, kis lakóházzal, aszfaltozott utcában ásott kúttal, összközműves, tehermentes, tulajdonostól eladó. Iár:
14,5 MFt Tel: 30/264-9694
* Gödöllőn, Köztársaság út baloldalán 1050 m2-es szántó 4,5M, PÉCELEN 4000m2
szántó 950E Ft, HÉVÍZGYÖRKÖN 2700 m2-es üdülőtelek 2,3M Ft, TURÁN építési
telek 4,5M Ft, 3 szobás ház 12M Ft-ért eladó. T: 28/430-890, 20/435-7387
* Gödöllő városközpontban régi építésű földszinti 90 m2-es polgári lakás saját
udvarrésszel eladó! Iár: 21,8 M Ft. Tel: 20/3238-106
* Gödöllőn, Kör u. eladó 69 m2-es 1+2félszobás, egyedi fűtésű, 3 éve teljesen
felújított (padlók, tapéta, fürdő, wc, újracsövezett víz, nyílászárók, rolós szúnyogháló, amerikai konyha), nagy erkélyes 4. em. lakás, gyönyörű kilátással, külön
tárolóval. 15,55MFt. Érd: 20/369-3545
* Palotakerti lakótelepen 64 m2-es parkra néző, átalakított első emeleti lakás
eladó. Iár: 13 M Ft. Tel. 20/383-0296
* Palotakerten zöld övezetre néző magasföldszinti 59 m2-es 2 szobás redőnyös
újszerű lakás tárolóval eladó Költségkímélő fűtésrendszer kialakítása folyamatban. Tel: 20/3328-342
* Gödöllő, Antalhegyi 79/A. 135 m2-es sorházi téglalakás, +40 m2 beépített
tetőtér, kétállásos garázs, kert, cirkófűtés, beépített bútor, riasztó szép állapotban, tulajdonostól eladó. Iár: 27,9 M Ft. T: 30/645-4273
* Gödöllőn, Palotakerten 4em. házban, felújított (járólap, parketta, redőny. stb)
nagy erkélyes, 2szobás 62 m2-es lakás tárolóval, kiváló közlekedéssel eladó. Iár:
11,5MFt Érd: 06/20-4912-567
* Eladó Gödöllőn 46 m2-es 9. emeleti nagykonyhás (ablakkal), 1,5 szobás lakás
részben felújítva 10,5 M-ért. Érd: 30/416-6622
* KARTALON a központhoz közel 552 m2-es telken 90 m2-es hosszú komfort
nélküli parasztház eladó. Tel: 20/213-7054
* Gödöllőn családi ház (80m2) 2utcáról megközelíthető nagy kerttel (1850m2),
panorámával eladó v. elcserélhető 2 szobás –viszonylag új építésű- társasházi
öröklakásra. T: 28/416-445
* Sürgősen eladó Palotakerten 10. emeleti teljesen felújított 57 m2-es lakás (új
nyílászárók, beépített bútorok, gépek). Iár: 12,6 M Ft. Érd: 20/549-0230
* Szadán 3db egymás melletti építési telek egyben vagy külön-külön is eladó.
Ipari áram, víz, csatorna, fúrt kút a telken, gáz a telek előtt. tel: 28/415-664,
20/536-3368
* Eladó lakás! Gödöllő Erzsébet királyné körúton 1 szobás, 34 m2-es, távfűtéses, parkra néző, egyedi vízórás 3. em. Tel, kábeltévé előkészítve, szolgáltatás pill.
szünetel. 20/9138-221
* Gödöllőn 1 szobás 35 m2-es gázfűtéses lakás kis előkerttel a Repülőtéri úton
eladó. Iár: 8,5M Ft. Érd: 30/649-2367
* Eladó Gödöllő központjában 2 szobás, 55 m2-es, jó állapotban lévő magasföldszinti lakás 12 M Ft-ért. Tel: 28/414-572
* Eladó Gödöllőn, Blahán 3 szobás családi ház (alápincézve, teljes közmű, ipari
áram) 2044 m2-es telken. Iár: 24MFt. Érd: 20/224-0976 Ingatlanos ne hívjon!
* Gödöllőn a belvárosban eladó 2 szoba összkomfortos 1. emeleti lakás. Csere is
érdekel kertes házra, értékegyeztetéssel. Érd: 28/412-116 (17h után), 20/255-3925
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* SZADÁN 2004-ben épült 110m2 hangulatos családi ház 1520m2 telekkel
38,6MFt eladó. 3+félszoba, 2fürdő, tetőtér beépíthető. Extrák, infó,
képek:www.ingatlanok.hu 20/399-8105
* Palotakerten eladó 1+3 félszobás, erkélyes, redőnyös, kábeltévés, felújított
lakás. Érd: 20/221-4408, 20/334-9670
* Veresegyházon sorházi luxus, panorámás lakások eladók 96 m2 ill. 112 m2esek. 3 szoba + nappali. Hitel – szocpol felvehető. 24,4M Ft és 27,3M Ft. Tel:
20/974-8362
* Gödöllő központjában, a Kossuth Lajos utcában 55 m2-es 4. emeleti igényesen
felújított lakás eladó. Iár: 11,5M Ft. Érd: 30/681-1270
* ÁRON ALUL! Gödöllő, János utcai, 1. emeleti, gázfűtéses, 2 szobás, 59 m2-es,
erkélyes, felújított lakás 12,9 millióért tulajdonostól eladó. Érd: 06-70-383-5079
* Aszódon 59 m2-es téglaépítésű, tágas, kétszobás, nappalis, konyhás, fürdőszobás lakás eladó. Érd: 30/523-9882, 30/688-7426
* Veresegyházon eladó egy két generáció részére is alkalmas panorámás
környezetben lévő ház. Érdeklődni lehet: 20/569-2823-as telefonon.
* HÉVÍZGYÖRKÖN 3szobás összkomfortos családi ház 94m2 +40m2 garázs,
iroda, műhely +30m2 pince +ólak. Rendezett udvar medencével, kerti berendezésekkel a központ mögött nyugodt, biztonságos környezetben eladó. Iá: 16M
Ft Tel: 20/495-9447
* VALKÓ központjában 2 szobás összkomfortos ház sürgősen eladó. Szép, rendezett udvar, kertben gyümölcsfák, pince, melléképületek. Iár: 6M Ft. Érd:
20/510-2480
* Gödöllőn, téglaépületben eladó 1. em. 1 szoba összkomfortos lakás.
Gázkonvektoros fűtés. Ár megegyezés szerint. Érd: 30/566-8635
* Kossuth Lajos utcában 1. emeleti 1+2 félszobás egyedi fűtésmérős, felújított
lakás eladó. Iár: 13,8M Ft. Tel: 20/414-2829
* SZADÁN 2001-ben épült 57 m2-es családi ház 20M Ft-os iáron, ill. 3280m2
közművesített építési telek 9,5M Ft-os iáron eladó. Tel: 28/404-124, 30/2766-526
* Eladó Kossuth L. utcában, 71 m2-es, 1. emeleti, felújított 3szobás +gardrób,
lambériás előszobás, járólapos lakás beépített szekrényekkel, erkéllyel. Ár: 20,5M
Ft. Tel: 30/212-6390
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN MÁSFÉLSZOBÁS LAKÁS ELADÓ. Tel: 70/203-1137
* Újfenyvesben 2006-os építésű 160 m2-es ikerházfél eladó tulajdonostól. Iár:
33,5M Ft. Érd: 30/972-3082
* Eladó Gödöllőn, Palotakerten 39 m2-es földszinti lakás. Iár: 9M Ft. Tel:
30/545-1690
* Gödöllőn, Antalhegyen, 495nm telken 135nm alapterű igényes családi ház
eladó. Amerikai konyhás nappali, három hálószoba, beépített konyhabútor,
parkosított kert öntözőrendszerrel, borospince, fűtött medence és egyéb extrák.
Tel:30/478-6790. Iár:36 M Ft
* Gödöllőn az Antalhegyen, egy második emeleti csendes, erkélyes,1+2 fél szobás
65 nm-es társasházi lakás, kiváló közlekedéssel, garázzsal, eladó.Tel:30/4786790. Iár: 18,8 M Ft
* Sürgősen eladó Gödöllő Palotakerten 2. emeleti csendes, nagy erkélyes, 2
szobás 62 nm-es lakás, egyedi fűtésmérésre átállva, kiváló közlekedéssel. Tel:
30/478-6790 Iár: 12,5M Ft
* Gödöllőn, gyönyörű, 640nm telken 154nm alapterű 2 szintes, több generációs
családi ház eladó. Amerikai konyhás nappali, beépített konyhabútor, 4 háló, 2
fürdő! Parkosított örökpanorámás kert, pince, fűtött garázs, medence..Tel:
30/478-6790. Iár: 33M Ft
* SÜRGŐSEN eladó Gödöllőn egy 3 szobás , 80 nm-es teljes körűen felújított
családi ház, a nappaliban épített cserépkályhával, örökpanorámával, 1850nm-es
rendezett telken, csendes környéken. Tel: 30/478-6790 Iár:34,9M Ft
* SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllőn, egy 65-nm alapterületű, 3 szobás, hangulatos tégla
családi ház jó közlekedéssel, 50 nm-es, 3 szobás, konvektoros melléképülettel, mely
önálló lakrésznek is kiváló. Parkosított kert 629 nm. Tel: 30/478-6790 Iár: 29.5MFt
* SÜRGŐSEN ELADÓ Veresegyház Csonkás részén egy 170nm-es, 2008-as
építésű, 5 szobás, padlófűtéses, amerikai konyhás, több generációs családi ház,
tetőtér igény szerint kialakítható. Kétállásos fűtött garázzsal, 839nm telken.
Tel:30/ 478-6790. Iár: 51M Ft
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INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,
DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!

* Gödöllő, Palotakerti lakótelepen eladó egy 63nm-es, teljes
körűen felújított 2 szobás lakás,6 nm-es tárolóval. A loggia hő
és hangszigetelő technológiával van beépítve. A tulajdonos az
alig használt színvonalas bútorait külön alku keretében eladja.
Tel: 30/478-6790 .Iár: 11,5 M Ft
* Gödöllőn, Szent János utcában eladó egy 50nm-es, 1+2 fél
szobás, felújítandó, 2. emeleti, francia erkélyes, konvektoros
lakás téglaépítésű házban, saját tárolóval. Tel: 30/478-6790. I
Ár: 11.6 M Ft
* EGYEDI AJÁNLAT! Áron alul sürgősen eladó Gödöllő központjában egy nagyon igényesen felújított másfél szobás 44 nmes, parkra néző lakás. Tel:30/478-6790. Iár:11,3M Ft
* AZONNAL KÖLTÖZHETŐ! Gödöllőn, központhoz közeli helyen
37m2-es,földszinti, erkélyes,1 szobás, felújított lakás sürgősen
eladó.Tel:30/478-6790. Iár :11M FT
* Gödöllő keresett részén eladó egy 55nm-es, 4 éve részlegesen felújított, 2 szoba összkomfortos magasföldszinti lakás. A
komplett újnak mondható konyhai berendezés az árban foglaltatik. Tel:30/478-6790. Iár 11.5M FT
* SÜRGŐSEN eladó Gödöllő, János utca környékén egy 44nm,
2 emeleti,1+1szobás, felújítandó egyedi fűtéses lakás,
négyemeletes házban. Csendes parkos részen. Tel:30/4786790. Iár:10.9M Ft
* Gödöllő központjában eladó 44 nm-es másfél szobás, 4.
emeleti lakás. Jó közlekedéssel, panorámával, tárolóval, 2 perc
sétára a HÉV-től. Tel:30/478.6790. I.Ár :11M Ft

* Gödöllőn János utcában sürgősen eladó tégla házban egy 54
nm-es, felújítandó 2 szobás, NAGY ERKÉLYES, 4. emeleti lakás
SAJÁT TÁROLÓVAL! Csendes környék, kiváló közlekedéssel!
Tel:30/478-6790. Iár:12,2M Ft
* Áron alul sürgősen eladó Gödöllő központjában egy nagyon
igényesen felújított másfél szobás 44 nm-es, parkra néző lakás
. Iár: 11 M Ft Érd: Tóth Andrea 06-30-415-7665
* Sürgősen eladó Gödöllő Palotakerten egy nagyon igényesen
felújított IX. emeleti csendes, erkélyes, 2 szobás 62 nm-es
lakás. Iár: 13,3 M Ft Érd.: Tóth Andrea 06-30-415-7665
* Sürgősen eladó Gödöllőn a Palota-kerten egy X. emeleti 57
nm-es 2 szobás felújított lakás. Iár: 12,9 M Ft Érd.: Tóth
Andrea 06-30-415-7665
* Gödöllőn, Kazinczy lakótelepen, nem panelépítésű társasházban 2szobás, 58+8m2 jó állapotú, egyedi fűtésű,
vízórás, nagy erkélyes, saját pincés öröklakás eladó. Iár: 13M
Ft. Érd: 06-209-123-994
* Palotakerten felújított 63m2 nappali+2félszobás lakás eladó.
Víz- és elektromos vezetékek kicserélve, új burkolatok, szaniterek, szobákban laminált padló, többi helyiségben kőburkolat.
Lift gépészetileg felújított. Ár: 11,99MFt. 20/569-6081
* Sürgősen eladó a Paál László közben, földszinti 43 m2-es,
másfél szobás, felújított lakás. Iár: 12,4M Ft. Tel: 20/972-5209
* Gödöllőn, Kossuth L. utcában 62 m2-es, 1+2 félszobás, erkélyes, márványburkolatos, 3. emeleti lakás eladó. Iár: 13,2M Ft.
Tel: 30/201-4769
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és különkülön is. Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve.
Tel: 30/250-7981
* 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 eladó egy 140 nm-es 2002-ben igényesen épült két generációnak alkalmas ház 1000 nm-es telekkel. Tel.: 30/924-6807
* Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes családi ház két fürdőszobával, nagy terasszal, garázzsal, 1000 nm-es
telekkel, ásott kúttal, kiváló közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807
* Eladó Gödöllőn, Palotakerten 55 m2 (+ közös tároló), 2
szobás, csendes, parkra néző 4 emeletes hátban 2. emeleti
lakás. Egyedi fűtés (Fizetve, nyáron szerelik). Iár: 12,8 M Ft.
Magánszemélytől. Tel: 20/439-6440
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 3 SZOBA ÖSSZKOMFORTOS
(FELÚJÍTANDÓ) KERTES CSALÁDI HÁZ ELADÓ. Iár: 21M Ft. Tel:
20/551-7194
* Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon extra panorámás 1850
m2-es dupla sortelken egy 450 m2-es, 3 szintes 4 éves családi
ház. 80 m2-es amerikai konyhás nappali, 50 m2-es kertkapcsolatos terasszal, dupla garázzsal stb. Érd: 30/9425-103
* KERESÜNK GÖDÖLLŐN ELADÓ / KIADÓ LAKÁSOKAT, HÁZAKAT,
TELKEKET ADATBÁZISUNKBAN LÉVŐ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE NYOLC
ÉVES HELYI ELADÁSI TAPASZTALATTAL. INGATLANVADÁSZ KFT. A
POSTÁVAL SZEMBEN. Tel: 0630-919-5960 www.ingatlanvadasz.hu
* ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllőn, Knézich utcában: 518 m2-es,
panorámás telek eladó. Ikerház építésére is alkalmas, beépíthetőség: 30%. Irányár: 14.000.000 Ft. Tel: 0630-919-5960.
Sorszám: 2896. www.ingatlanvadasz.hu
* CSALÁDIHÁZ, Gödöllőn, Knézich utcában: 138 m2-es, 4
Szobás önálló ház, 590 m2-es panorámás saroktelken eladó.
Irányár: 15.500.000 Ft. Tel: 0630-919-5960. Sorszám: 2688.
www.ingatlanvadasz.hu. – A POSTÁVAL SZEMBEN.

RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
* MOGYORÓDON IPARI TERÜLETEK,
SZÁNTÓK, LAKÓPARKNAK ALKALMAS TERÜLETEK ELADÓK NAGY
VÁLASZTÉKBAN!
* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben, a
vasútállomás közelében 650 nm-es
építési telek (közmű az utcán) eladó.
Irányár: 7,9 mFt.
* JÁSZLADÁNYBAN búzaőrlő malom
(40 tonna/nap teljesítményű) összes
berendezésével, eszközeivel, két szolgálati lakással, 7436 nm-es telekkel 80
m Ft bruttó áron eladó.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
* Az Antalhegyen 1015 nm-es, panorámás, ősfás telken, 150 nm-es, kétszintes, nappali+ 4 szobás, 10 éve épült
hangulatos lakóház eladó. Iá: 38,5 mFt.
* A Harasztban 693 nm-es, két utcára nyíló
telken, régi építésű, felújított ház eladó.
Gondozott kert, boros pince. Iá: 21 mFt.

*
Máriabesnyőn
1057
nm-es,
közművesített telken, 58 nm-es, 2+ fél
szobás lakóház eladó (ásott kút, melléképületek). Irányár: 14,5 mFt.
* Az Alvégben 3469 nm parkosított
telken (halastó, patak) 260 nm-es, 6
szobás családi ház (sokféle vállalkozásra alkalmas) eladó. Iár: 52 mFt.
* A Fenyvesben 840 nm-es parkosított
telken nappali + 3 szobás, 120 nm-es
(beépíthető tetőtérrel) igényes családi
ház eladó. Irányár: 43,9 mFt.
* A Blahán, 1270 nm-es telken, 1999ban épült, nappali+ 5 szobás igényes
lakóház (parkosított telek, kis tó a kertben, dupla garázs, pince) eladó.
Irányár: 45 mFt.
* Az Antalhegyen, 981 nm-es telken
133 nm lakóterületű, 2000-ben épült,
nappali + 4 szobás családi ház eladó.
Irányár: 35 mFt.
* A Fenyvesi dűlőn 2680 nm-es, külterületi telken (a belterülettől 300 m-re)
60 nm-es, kétszobás lakóház eladó.
Gazdálkodásra kiválóan alkalmas!
Irányár: 15 mFt.
LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
* A Szőlő utcában 69 nm-es, 1+2 fél
szobás, 3. emeleti, kitűnő elrendezésű,
felújított, panorámás, konvektoros
lakás SÜRGŐSEN eladó. Iár: 14 mFt.
* Az új Fenyvesben 120 nm-es, jó elrendezésű, nappali + 4 szobás, amerikai
konyhás ikerházi lakás nagy terasszal,
garázzsal eladó. Iár: 31,5 mFt.
* A Kossuth L. utcában, új építésű, 47
nm-es, amerikai konyhás, tetőtéri,
egyedi fűtésű lakás kocsi beállóval
SÜRGŐSEN eladó. Irányár: 14,2 mFt.
* A Szent János utcában 59 nm-es, 2
szobás, 3. emeleti, téglaépítésű, konvektoros lakás (tágas szobákkal, alacsony rezsivel) eladó. Irányár: 12,5mFt.
* A Szent János utcában 64,3 nm-es,
2,5 szobás, 3. emeleti, jó elrendezésű,
erkélyes, konvektoros lakás eladó.
Irányár: 14,5 mFt .
CSALÁDI
HÁZAK
GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
* ERDŐKERTESEN 1270 nm-es telken
156 nm-es új építésű, nappali+ 3 szobás lakóház eladó. Irányár: 29,5mFt.
* ZSÁMBOKON 1200 nm-es telken,120
nm-es, 3 szobás, konvektoros fűtésű
családi ház eladó. Iá: 10 mFt.
* JÁSZÁROKSZÁLLÁSON a termálfürdőtől
nem
messze
kis
parasztházak
eladók
aszfaltos
utcában, csendes, falusi környezetben
2,6mFt-tól 5,2m Ft-ig.
* ASZÓDON a központhoz közel jó
állapotú, 57 nm-es, 1 szobás
parasztház, 360 nm-es telken eladó.
Irányár: 8,3 mFt.
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* ÉPÍTÉSI TELEK Szadán, Szőlődombon: 900 m2-es, panorámás, ikerház építésére
is alkalmas saroktelek eladó. Víz, villany, gáz az utcában. IRÁNYÁR: 8.500.000 Ft.
HÍVJON: 0630-919-5960. Sorszám: 2884. www.ingatlanvadasz.hu
* ÖNÁLLÓ CSALÁDIHÁZ Gödöllő, Nagyfenyves: 140 m2 + 89 m2 pince, 2 Nappali +
4 Szobás, téglaépítésű ház, aszfaltozott utcában, gyönyörű 802 m2-es parkosított
telekkel eladó. Közelben vonat, bevásárlóközpont. IRÁNYÁR: 32.500.000 Ft. Tel:
0630-919-5960. Sorszám: 2889. www.ingatlanvadasz.hu – A POSTÁVAL SZEMBEN.
* ÚJSZERŰ TÉGLAHÁZ Gödöllő, Csanakban! Földszintes 100 m2 + 28 m2 garázs,
Nappali + 2 Szobás, 2004-es építésű, +3 szobával tetőtérben bővíthető ház, 2
generációs, 500 m2-es parkosított kerttel eladó. Irányár: 30.500.000 Ft. Tel.:
0630-919-5960. Sorszám: 0714. www.ingatlanvadasz.hu
* ÖNÁLLÓ CSALÁDI HÁZ Gödöllő, Központjában! 70 m2-es, 3 Szobás, 570 m2-es
telken eladó. HÉV, busz sétatávolságra. IRÁNYÁR: 17.000.000 Ft. Hívjon: 0630919-5960 Sorszám: 3040. www.ingatlanvadasz.hu – A POSTÁVAL SZEMBEN.
* ELADÓ ÚJSZERŰ TÉGLALAKÁS Gödöllő, Szőlő utcában! 67 m2-es, 2 Szobás,
cirkófűtéses, I.em-i téglalakás, saját kocsibeállóval, alacsony közös költséggel 21.700.000
Ft-ért eladó. Telefonáljon: 0630-919-5960. Sorszám: 2894. www.ingatlanvadasz.hu
* ELADÓ ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁS Gödöllő, Központjában! 2008-as építésű házban: 108 m2es, Nappali + 3 Szobás, FSZT-TT-es lakás, saját kertrésszel, és kocsibeállóval, most
szerkezetkészen 14.000.000 Ft, kulcsrakészen 18.000.0000 Ft-ért eladó. HÍVJON:
0630-919-5960. Sorszám: 2991. www.ingatlanvadasz.hu – A POSTÁVAL SZEMBEN.
* ELADÓ TÉGLALAKÁS Gödöllő, Kazinczy krt.: 64 m2-es, 2 Szobás, II.em-i, egyedi fűtéses, erkélyes, kiváló állapotú lakás 13.900.000 Ft-ért eladó. Tel.: 0630919-5960. Sorszám: 0645. www.ingatlanvadasz.hu
* ELADÓ LAKÁS Gödöllő, Szabadság tér: 44 m2-es, 2 Hálószobás lakás, kiváló
közlekedéssel eladó. IRÁNYÁR: 10.500.000 Ft. Telefonáljon: 0630-919-5960.
Sorszám: 2961. www.ingatlanvadasz.hu – A POSTÁVAL SZEMBEN.
* Gödöllő központjában kastélyra néző, 4. emeleti, vízórás, másfélszobás, 44 m2-es
lakás liftes házban tulajdonostól, azonnal beköltözhetően eladó. Tel: 70/316-5381
* Gödöllő EGYETEMI LAKÓTELEPEN 3. ÉP.-ben 1. emeleti lakás (59 m2-es, konvektor,
vízóra, kábeltévé, Internet) eladó. Iár: 13,5M Ft. (28) 416-891 (17 órától), 30/831-3546
* Gödöllőn családi okok miatt 2szoba összkomfortos nagy erkélyes, redőnyös,
liftes tárolós, konyhabútorral, tűzhellyel ellátott zöldövezeti örökpanorámás
Kastélyra, városra néző lakás csendes helyen eladó. Busz-hév 1, központ,
egyetem 5 perc. Iá: 10,5M www.ingatlan.com Tel: 20/472-1910, 70/503-5223
* Gödöllőn, Kertvárosban központhoz, tömegközlekedéshez közel 3 szobás + különálló szoba komfortos családi ház eladó. Ügynökök kíméljenek! Tel: 20/354-9688
ALBÉRLET
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllő városközpont csendes helyén, 86 m2-es nívós, kétszintes társasházi
lakás magas szintű alapfelszereltséggel, zárt udvari parkolóval, belső kerttel,
igényes bérlő részére kiadó. Tel.:20/572-3807.
* KERESEK KIADÓ családi házat Gödöllőn hosszútávra. Tel: 30/470-3244
* Családi ház kiadó augusztus 1.-től Gödöllőn a Thököly utcában. 2 szoba + nappali,
konyha berendezve. Fűtés konvektoros. Szép kert, igényes környék. Tel: 20/314-1725
* Gödöllőn, János utcában 1. emeleti, 2 szobás, bútorozott, 50 m2-es lakás
kiadó. Ára: 55.000 Ft/hó + 1 havi kaució + rezsi. Tel: 20/422-2998
* Igényes fiatal lány bérlőtársnőt keres vagy albérletbe betársulna. Tel: 30-494-4442
* Két szobás, egyedi vízórás, gázkonvektoros lakás csendes környezetben, a
János utcában hosszútávra kiadó. Érd: 30/270-7119
* Kiadó egy 44 m2-es, félig bútorozott, egyéni fűtőórás lakás Palotakerten. (50E
Ft + rezsi) Érd: 70/284-5656
* 2,5 szobás, bútorozott, konvektoros lakás hosszútávra, igényesnek kiadó
Gödöllő belvárosában. Tel: 06-20-212-1350
* Gödöllő központjában 2 szobás, bútorozatlan, erkélyes 55 m2-es, konvektoros
társasházi lakás hosszútávra kiadó. Érd: 30/683-4951
* Gödöllőn, Palotakerti lakótelepen, földszinti egy szoba összkomfortos kis lakás
berendezve bérbeadó. Tel: 30/272-8158
* Palotakerti, parkra néző, első emeleti, két külön bejáratú szobás, erkélyes lakás
kiadó. Kéthavi kaució szükséges! HÉV, Egyetem, Centrum közel! Tel: 20/3348-189
* Gödöllőn, Blahán, zöldövezetben családi ház tetőtéri, külön följárós, 80 m2-es
bútorozott lakása kiadó. Rezsivel együtt télen 100E, nyáron 120E. Panorámás,
teraszos, kandallós, 2 kocsibeállóval. Tel: 70/556-8381
*Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal kiadó. Tel.: (70) 701-9510.
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* Erzsébet körúton 2szobás 3.em. távfűtéses, bútorozatlan, vízórás, kábeltévés
lakás 08.01.-i költözéssel hosszútávra kiadó. 55E Ft+rezsi, 2havi kaució. Érd:
30/2100-125, 70/454-5984
* Gödöllőn, János utcában 1,5 szobás bútorozott, 57 m2-es, redőnyös 4.emeleti lakás
saját fogyasztásmérőkkel kiadó. 50E Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució. Tel: 30/9411-780
* Kiadó Gödöllő belvárosában igényes 90 m2-es zárt udvari, teraszos, légkondicionált lakás. Bérl.díj 90E +rezsi. Uitt bérelhető Kossuth L. utcában 50 m2-es raktár. Tel: 30/9617-621
* Kiadó Gödöllőn, János utcában 1,5 szobás 3. em. konvektoros, gáz és vízórás
lakás. Tel: 28/418-648
* Kiadó a János utcában 2 szobás, konvektoros, bútorozatlan lakás hosszútávra.
Alacsony rezsi. 52 E Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució szükséges. Tel: 70/517-1370
* 2 szobás, klímás lakás bérbeadó Szent István téren. Tel: 28/407-122
* Gödöllőn, Erzsébet körúton, téglaépületben kettő és félszobás, konvektoros
lakás kiadó. Tel: 30/645-2558
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69 nm-es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
* KIADÓ kétszobás erkélyes, bútorozott, kábeltévés, palotakerti panorámás
lakás, közel az egyetemhez. Tel: 30/831-0592
* Kiadó János utcában 1,5 szobás konvektoros bútorozott lakás hosszútávra. 2
havi kauciót kérünk. Augusztusi költözéssel. Tel. 20/289-4854, 20/362-5540
* Központban, 3. emeleten 2 szobás, étkezős, szép napfényes bútorozatlan lakás
kiadó. Távfűtéses. Bérleti díj: 40.000 Ft + rezsi. Tel: 20/333-0526
* Gödöllőn, Kossuth Lajos utcában első emeleti, 2 szobás 55 m2-es lakás kiadó.
55E Ft/hó + rezsi, kaució szükséges. Tel: 70/209-3669
* Kertvárosban különálló egy szoba garzon tömegközlekedéshez közel egy fő
részére kiadó. Tel: 20/354-9688
KIADÓ

* Gödöllő központjában 47 m2-es üzlethelység kiadó. Érd.: 0630/9509-396
* Garázs, üzlethelyiség, raktár kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllő városközpontban, a Bajcsy Zs. úton 40m2-es üzlethelység kiadó. Érd.:
70/635-45-95
* Kiadó üzlethelyiség Gödöllőn a központban gimnázium melletti üzletházban. 24
m2 és hosszútávra keresünk bérlőt: 20/404-8203
* Gödöllő városközpontban a Remsey körúton (Fibernet mellett) üzlethelyiség
ELADÓ vagy KIADÓ. Érd: 70/295-6693
* Gödöllőn, Patak téren 30 m2 üzlet és egy 90 m2 üzlet 50 m2 terasszal söröző,
iroda, üzlet részére kiadó. Érd: 30/9498-537
* Gödöllőn, városközpontban üzlethelyiség KIADÓ. Tel: 30/272-8158
* Kiadó Gödöllő központjában 20 és 30 m2 raktárok és fedett gépkocsibeálló. Tel:
06-70-552-3643
* 30-45 év közötti személynek 20 m2-es kultúrált, összkomfortos
ÜZLETHELYISÉG Gödöllőn a centrumban kiadó. Tel: 06-30-505-8012
* Gödöllő városközpontban, Kossuth L. utcában 60 m2-es ÜZLETHELYISÉG kiadó
kozmetikus, fodrász, manikűr, pedikűr céljára. Érd: 20/454-8451
* Kiadó Gödöllőn 134 m2-es helyiség-együttes. Volt élelmiszer bolt. Aszfaltos út
+ parkoló. Csendes zöldövezeti rész. Üzletnek, irodáknak, csendes ipari
tevékenységre. A m2 rész megosztható. Tel: 06-20-968-4454
* Gödöllőn, Központban kiadó teljesen felújított, berendezett 70 m2-es különbejáratú házrész irodának, cégnek, stb. Érd: 30/307-7314
* Gödöllő kertvárosi részén (Semmelweis u.) 70m2-es földszinti, bútorozatlan lakás iroda céljára 60E Ft + kaucióért kiadó Szeptember 1.-től. Érd: 70/242-9121, 28/420-273
* Gödöllőn Dózsa György úton 87 m2-es földszinti, utcafronton lévő, klimatizált
helyiség kiadó. 290.000,-+rezsi+áfa/hó.Tel.:06/30 4668712
* Gödöllő központjában a Szent Imre utcában 100nm-es kétszintes, jó
megközelítési és parkolási lehetőséggel rendelkező ingatlan iroda vagy lakás
céljára, hosszútávra kiadó. Tel.: 30/380-5875
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* Gödöllőn, központban található számítástechnikai üzlet
üzemeltetése árukészlettel vagy anélkül kiadó. Tel.: 30/380-5875
* Gödöllő városközpontjában a Szabadság téri forgalmas üzletsoron, padlófűtéses, riasztós 48 m2-es üzlethelyiség azonnali
költözéssel hosszútávra kiadó. Érd: 28/414-149, 30/5437898, 30/949-6319
* VENDÉGLÁTÓK, KERESKEDŐK FIGYELEM! FORMA1-RE
ELÁRUSÍTÓ HELYEK BÉRELHETŐK! Tel. 20/9463-112
ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakács
jelentkezését várjuk. Tel.: 30/913-8769.
* Pizzafutárt felveszünk gödöllői éttermünkbe (önálló járművel
rendelkezőt). Érd: 28/416-207
* Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola
és Kollégium, 2170 Aszód, Hatvani út 3. Tel/fax:: 28/400-006,
500-545 pályázatot hirdet 1 fő műszaki tanári állás betöltésére.
Feltétel: egyetemi, vagy főiskolai végzettség gépész, gépgyártástechnológia szakon, jártasság CNC technológia, AutoCAD,
robottechnika, számítástechnika használatában. Előnyt jelent: gazdasági, minőségbiztosítási, munkajogi ismeretek. A pályázat
benyújtásának határideje: 2008. augusztus 5. Az állás elfoglalásának ideje: 2008. augusztus 15. Felvilágosítás kérhető: Kovács
Ferenc műszaki igazgatóhelyettes úrnál – Tel: 28/500-545, vagy
kovacs48@gmail.com e-mail címen. A pályázatot írásban, postai
úton kell benyújtani, a pályázathoz csatolni kell fényképes önéletrajzot, valamint a végzettséget igazoló fénymásolatokat.
* Önállóan dolgozni tudó, JÓL HEGESZTŐ CSŐSZERELŐKET
keresek azonnali kezdéssel. Tel: 70/537-2043, 20/919-6250
* WTI Kft. gödöllői munkahelyre azonnali belépéssel felvesz
jogosítvánnyal és gyakorlattal rendelkező 1 fő elektromos targoncaszerelőt és 1 fő termikus targoncaszerelőt. Kiemelt kereseti lehetőség! Tel: 20/9410-071, 28/416-630
* GÖDÖLLŐN, KÖZPONTI HELYEN LÉVŐ ÉTTEREMBE AZONNALI KEZDÉSSEL SZAKÁCSOT ÉS KÉZILÁNYT FELVESZÜNK!
Érd: 06-20-369-0737
* Cégünk keres autófényezőket, ill. gyakorlott CO-2
hegesztőket Pest megyei munkahelyre. Kiemelt bérezés.
Szállás biztosított. Tel: 20/492-3044
* Kft keres fóti munkahelyre raktárosokat (targonca vezetői
engedély előny), ill. irodai alkalmazottat számítógépes
ismerettel, alapfokú angol nyelvtudással. Érd: hétköznap 8-16h
70/4568-834
* Multicég keres CNC vezérlésű lemezhajlító, ill. présgépre
munkatársakat. Kiemelt bérezés, szállás biztosított. Tel:
70/249-3150
* Első Hazai Lakópark Építő Zrt. gödöllői munkahelyre felvesz
építőipari gyakorlattal mérlegképes könyvelőt. Érd: Esztergály
Előd elnök vezérigazgatónál 20/9714-145
* Központban működő étterem szakácsot keres. Tel:
20/3550-008
* Talpraesett, megbízható, mosolygós, türelmes munkatársat
eladónak hosszútávra keresünk teljes munkaidőre, Gödöllőre.
Nem dohányzók előnyben. Kézzel írott, fényképes önéletrajzokat 2100 Gödöllő Petőfi tér 16. 1.számú postaládába kérjük
leadni. T: 20/404-8203
* Központban működő étterem mosogató – kézilányt keres.
Tel: 20/3550-008

Gödöllői Szolgálat
* Vendégkörrel rendelkező fodrászt, pedikűröst és
kozmetikust keresek bevezetett üzletbe. Vállalkozói igazolvánnyal. Tel: 20/222-9257, 20/550-1831
* Gödöllői SÖRÖZŐBE PULTOS HÖLGYET FELVESZEK 25 éves
korig. Tel: 20/373-6100
* Gödöllőn Szeptemberben nyíló szépségszalonba felveszek
fodrászt, szín-technikust, műkörmöst, masszőrt. Profi megbízható szakemberek jelentkezését várom. Tel: 30/231-5353
* Megbízható, becsületes sofőrt keresel? Megtaláltad.
Harmincéves gyakorlattal B-C-E kategóriákkal, gépipari érettségivel állást keresek Gödöllőn vagy közelében. Tel: 30/857-5605
* Vállalnék gyermekfelügyeletet, házvezetőnői, ill. bejárónői
állást. Egyéb munka is érdekel, ami otthon is végezhető.
Megbízható, leinformálható hölgy. Tel. 30/667-7031
* Veresegyházi Óvoda, bölcsőde óvónőt és gyermekétkeztetésben jártas szakácsot keres! Tel: 20/9323-756
* Humánia Kft. Gödöllői képviseletére azonnali kezdéssel ügyfélszolgálati munkatársat keres szervezői feladatokra. Elvárások:
minimum középfokú végzettség, számítógépes ismeretek (Word,
Excel), kiemelkedő kommunikációs készség, ügyfélközpontú gondolkodás, jó szervező és problémamegoldó képesség, precíz
munkavégzés, munkaerő-kölcsönzésben szerzett tapasztalat és
saját gépjármű előny. Amit kínálunk: versenyképes, teljesítményarányos jövedelem, változatos munkavégzés, dinamikus, fiatal
cég biztos háttere, jó csapat, kellemes légkör. Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: kertesz.laszlo@humaniakft.hu
* Gyakorlott sofőrt keresek C kategóriával. Bérezés megegyezés szerint. Tel: 20/5532-849
* A Trink-Duó Kft gödöllői telephelyére bérszámfejtésben és tb
ügyintézésben jártas könyvelői készséggel is rendelkező 30-40
éves életkorú, rendezett családi hátterű hölgymunkatársat
keres Gödöllő, plusz maximum 10km-es körzetéből. Érd: H-P 816 óráig Braun Pálné főkönyvelőnél a 20/389-8201 telefonon
* A Trink-Duó Kft Gödöllő és Vác közötti térségből ital-nagykereskedelmi tevékenységre üzletkötő munkatársat keres!
Jelentkezés: Laukó Józsefnél a 30/950-8943 telefonon
* A Trink-Duó Kft gödöllői telephelyére „B” tip. jogosítvánnyal,
és közúti árufuvarozói engedéllyel rendelkező áruterítő gépkocsivezetőt keres italáruk szállítására. Érd: munkanapokon 8-19
óráig Rébb Gábor telepvezetőnél: 30/336-7473
* Gödöllői telephelyre értékesítési munkakörbe (eladó) férfi
kollégát keresünk. Mezőgazdasági és kertészeti gyakorlat
előny. Tel: 20/579-5729
* Gödöllői TESCO áruházba takarítókat keresünk. Tel: 20-329-9954
* Gödöllői áruházba takarításban, gépezésben jártas csoportvezetőt keresünk. Tel: 20/329-9954
* Irodába, ügyviteli alkalmazotti munkakörbe keresünk középfokú végzettséggel rendelkező női munkatársat. Gépkocsi
előny, számítógép-kezelői ismeret, jó tárgyalókészség feltétel.
Bérezés megegyezés szerint. Tel: 20/375-2240
* Gödöllői Autó Mosóba férfi munkaerőt felveszek. Tel:
30/9915-554
* Kőműveseket és segédmunkásokat építkezésre felveszek.
Tel: 30/9915-554
* Alsóparkban lévő házunkhoz kerti munkára (napi 1 óra) megbízható férfit keresek. Érd: 30/250-2626
* Gödöllői panzióba érettségizett, nem dohányzó, angolul tárgyalóképes RECEPCIÓST keresünk 24-48 órás munkarendbe.
Érd: 06-202-532-598, panziosissi@invitel.hu
* Gödöllő vonzáskörzetéből kollégákat keresünk összetett irodai
munkavégzésre. Ambiciózus pályakezdőknek is! Teljes körű
betanítás, kimagasló jövedelem! Érd: Üveges Zoltán 20-414-7660
* Gödöllői és pécsi munkahelyre földmérő-mérnököket és
technikusokat keresünk terepi és irodai munkára. Geodóra
Kft. Tel: 20/9455-603
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Hirdetés
* Gödöllő és vonzáskörzetébe keresünk géplakatosokat,
karosszéria-lakatosokat, CNC gépi forgácsolót, hegesztőket,
AWI/CO, csőszerelőket, vegyész-technikust és betanított
munkásokat. Jelentkezés: munkakereso@gmail.com Tel:
28/545-525, 30/868-4381
* Hungaroringre sürgősen keresünk fiatal, megbízható, gyorsan tanuló gépjármű-karbantartó munkatársat! Autómosás,
karbantartás, Quad karbantartás. Autómosóban szerzett
tapasztalat előnyt jelent! Fizetés megbeszélés alapján.
* Gödöllői telephelyű cég MUNKAGÉPSZERELÉSBEN JÁRTAS
férfi munkaerőt keres. Tel: 70/221-3652
* Fiatalos közg. érettségivel rendelkező szerény friss nyugdíjas
hölgy heti 2-3 alkalomma, szeretettel, lelkiismeretesen vállalja
külföldről hazatelepült idős személy segítségnyújtását (bevásárlást, vasalást, kisebb főzést), ezenkívül gyermekfelügyeletet, fenti
feltételekkel, óvodából történő hazavitelt. Érd. 30/949-6319
* Építő ipari Bt. kőműves mellé segédmunkást keres. Feltétel:
büntetlen előélet, építőiparban szerzett jártasság. Bér megegyezés szerint. Tel. 30/381-5533 este 18 óráig.
* Gyakorlattal rendelkező ÜZLETKÖTŐKET keresünk lakás-felszerelési cikkek forgalmazására. Elvárások: középfokú végzettség,
B. kat. jogosítvány, vezetési gyakorlat. Saját gépkocsival és vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők előnyben. Tel: 915-1029
* A Panda sörözőbe pultost felveszünk (nő),. Továbbá augusztusba nyíló nonstop játékterm és bárba keresünk fiatal pultost
Gödöllő Dózsa Gy. 68. Tel: 20/9417-670
SZOLGÁLTATÁS

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.: 30/851-8763.
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-50
* Tegye rendbe területét! FŰKASZÁLÁS, BOZÓTIRTÁS,
GYEPÁPOLÁS! Tel: 30/260-4459
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű
gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel.:
70/247-9072, 20/9177-555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
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* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel.: 30/300-6200.
www.hutogepszereles.hu
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622.
www.csoszereles.hu
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel.: 70/241-8999.
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel.: 70/613-5662.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások készítése. Tel.: 28/407-122.
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, duguláselhárítás. Tóth László. Tel.: 30/9229-553.
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid
határidőn belül. Tel.: 70-944-2377
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel.: 20/9133-165
* UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
* Nyirok masszázs SHIACU (japán) és Tibeti módszerrel.
Reuma, izületi bántalmak, hátfájás, stressz oldására, fájdalmak megszüntetésére. Tel: 70/701-9510
* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐMESTER VÁLLAL
SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, GIPSZKARTONSZERELÉST, DRYVITOLÁST, DÍSZÍTŐFESTÉST. T: 28/415-581,
20/9361-233.
* Vállalkozása részére kötelezően előírt munkavédelmi és
tűzvédelmi feladatait bízza ránk. Hívjon bizalommal! Főnix 2002
Bt. www.fonix2002bt.hu Tel: 20/444-7203, 30-2215-203
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T: 06-20/411-7473
Köszönjük bizalmát!
* MEGBÍZHATÓ FIATALEMBER VÁLLAL: FŰVÁGÁST,
PARLAGFŰ-IRTÁST, KERTGONDOZÁST KEDVEZŐ ÁRON, rendszeresen vagy alkalmanként. Tel: 70/313-9221
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* BIZTONSÁGI ŐR TANFOLYAM indul a Gödöllői
Művelődési Központban még a szigorítások előtti utolsó képzés. Érd: 30/466-0041, 30/201-6929
* Egyetemista lány külföldi nyelvtapasztalattal ANGOL
NÉMET oktatást vállal, hétvégén is! Tel: 70/4089-844

* 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
* MOTOROS KASZÁLÁST és KERTGONDOZÁST VÁLLALOK. Tel:
06-30-361-2270 E-mail: giantd@citromail.hu
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi
kárpitos bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: 28/486029, 70/384-8711
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden,
ami festőmunka, garanciával. Tel: 06-30-386-4456

* ÉPÍTŐIPARI SZAKÉRTŐ VÁLLALJA HÁZAK ÉS LAKÁSOK
MŰSZAKI ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT ELADÁSNÁL ÉS VÉTELNÉL.
T: 20/9361-233.
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok,
szép munka! Tel.: 70/505-1177.
* SZOBAFESTÉS MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. IRODÁK ÉS
MAGÁNHÁZAK TAKARÍTÁSA. Érd: 06-30-659-2144
* Lovas oktatás kezdőknek és haladóknak Gödöllőn a repülőtér
mellett a Szellő Lovas-iskolában. Iskolai szünetekben lovas és
kézműves táborok turnusokban. U.itt: bokszos bértartás.
Jelentkezni Kapronczai Lászlónál: 30/607-3871
* ROMÁN NYELVŰ FORDÍTÁST (esetleg TOLMÁCSOLÁST)
VÁLLALOK. Tel: 06 (70) 236 5728
* Új tetők készítése, régi tetők felújítása. Tetőtér kialakítás,
gipszkartonozás. Bádogos munkák: www.acs-tetofedo.hu
06/30-620-9977
* Konténeres törmelékszállítás, sóder, homok, töltő föld, termőföldszállítás, gépi munka. Tel: 20/9-418-323
OKTATÁS
* TOP-TAN: Angol egy hetes intenzív beszédkészség – fejlesztő
tanfolyam Pre-Intermediate – Intermediate szinten július 2125-ig 18.00-19.30-ig. További információk: Gödöllő, Szőlő u.
16. 4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423-744,
mobil: 30-224-75-63.
* TOP-TAN: Korrepetálás, pótvizsgára, pótérettségire
felkészítés matematika, fizika, kémia tantárgyakból. További
érdeklődés: 28-423-744, 30-908-4130.
* Augusztus 4.-től intenzív 60 órás kiscsoportos német vizsgatréning indul az őszi középfokú nyelvvizsgákra; szintfelmérő.
Érd: 30/4877-396, nemetnyelvoktatas@gmail.com

ADÁS~VÉTEL
* EREDETI NÉMET GYÁRTMÁNYÚ, 5 FILTERES
OZMÓZIS RENDSZERŰ VÍZSZŰRŐ BERENDEZÉS
AKCIÓS ÁRON 89.000 FT HELYETT 75.000 Ft-ért
ELADÓ. TEL. 06-70/930-8682
* Eladó 2db vadonatúj 78×118 cm-es Velux tetőtériablak, valamint 1db 90×150cm-es bukó-nyíló panoráma ablak üveggel együtt. Tel.: 20/212-63-15.
* Eladók –családegyesítés kapcsán- komplett felszerelés bor készítéséhez, új benzines fűnyíró, permetező, parabola antenna, alig használt mosógép,
gáztűzhely, konyhabútor, kerti szerszámok, és minden,
ami egy kert műveléséhez szükséges olcsón és alkudni
is lehet! Tel: 28/418-564
* Amerikai rövid róka bunda harminc ezerért, DVD-k
háromszázért eladók. T: (28) 417-533 vagy Gödöllő,
Erzsébet királyné köz 1. - Kelemen
* Tüzifa és gázkonvektorok eladó. Tel: 20/9611-688
* MANGALICA, CSÜNGŐ HASÚ KEVERÉK HÍZÓK 300
Ft/kg áron eladók PÉCELEN. Tel: 20/9390-824
* 12 db hullám pala, 1 kisprés, 1 szőlődaráló, 1 üveg
ballon 54 L, 2 szobai asztal, 1 francia ágy, 1 TV, 2
szekrény, 3 konvektor eladó. Érd: 70/503-5223
* Használt szobabútor, konyhaasztal székekkel,
hűtőszekrény, automata mosógép sürgősen eladó. Tel:
20/945-2774
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Görögország Kos-sziget
Kos, a Dodekán szigetcsoport harmadik legnagyobb szigete, ez Hippokratész, a híres
ókori orvos szülőföldje. Rohamosan fejlődő,
népszerű üdülőhely. Vegetációja nagyon
gazdag, az egész sziget bővelkedik a különleges növényekben. Rengeteg a látnivaló,
amely főleg a fővárosban, illetve annak
környékén található. Történelmi és régészeti
emlékekben gazdag hely, sok régészeti
feltárást és a középkorból fennmaradt
épületeket láthatunk. Szép kikötője, széles és
hosszan elnyúló tengerpartjai miatt nagyon
kedvelt. Klímája kellemes, a napsütéses órák
száma rendkívül magas. A főváros és az
egész sziget nyüzsgő, nappal és éjszaka is
változatos az élet. Tavernák, szórakozóhelyek, diszkók, bárok biztosítják a kikapcsolódást. Ajánljuk mindazoknak, akik az
aktív pihenést kedvelik és azoknak, akik
érdeklődnek az antik kultúra és a történelmi
érdekességek iránt.
Ha szeretnének egy kis betekintést tenni a
török kultúrába, innen könnyen megoldható.
Az egész napos, hajós kirándulás során
lehetőségük
nyílik
a
törökországi
Bodrumban felkeresni a lovagvárat, a szabadidő alatt pedig vásárolhatnak a híres török
bazárban. Ehhez azonban mindenképp
vigyenek magukkal útlevelet. Kellemes
kikapcsolódást kívánunk ezen a pici görög
szigeten!
(GT)

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó harmónium kompresszorral, négyütemű
motor, Suzuki alufelni 13’. Érd: 70/250-3276
* VÁSÁROLNÉK TARGONCÁT dieselt, gázüzeműt, elektromost, javításra szoruló is érdekel. Tel. 20/233-0174
* BOBCAT-543 negyed m3-es kanállal, kitűnő állapotban eladó. Tel. 06-20-390-5387
TÁRSKERESŐ
* „Éva” Társközvetítő! Keresek fiatalos, filigrán
alkatú 50-es hölgynek hasonló érdeklődésű, korú
urat. – 28-34 éves független fiúknak lányokat. –
44 éves úrnak olyan hölgyet, aki szívesen vállal
még gyereket. 70/546-2484
* „Éva” minden korosztályú magányosan élő, párkapcsolatra vágyó hölgynek, úrnak segít. Forduljanak bizalommal hozzám: 30/228-4096
EGYÉB
* TISZTELT BETEGEIM! 2008. 07. 21. – 2008. 08.
24.-ig SZABADSÁGON LESZEK. HELYETTESÍT: Dr.
TŐKE ISTVÁN (fordított rendelési idő.) - Dr. RŐDER
RITA háziorvos
* Pihenjen, gyógyuljon BEREKFÜRDŐN! A fürdő mellett vendégház kiadó. Üdülési csekket elfogadunk. Tel:
06-30-6365-068
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, selyemfű méz 1060
Ft/kg + üveg. Napraforgó 860 Ft/kg +üveg. 720 ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok.
Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel.:28/417-913

H-P.: 9.30-17.30-ig Sz.: 9-12-ig

2008. július 17.
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Beküldési határidő: július 31.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Szabó Gyula, Dózsa György út 5-7. , Martin
Gábor Tibor, Köztársaság út 26.

A Trafo Club belépőjét nyerte: Horváthné Szénási Edit,
Szabadság tér 12-13., Lovász Gyuláné, Október 6. u. 1.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Kollárné Fehér Annamária, Ősz u. 14. ,
Bene Olga, Repülőtéri út 17/1.

Recept
Dinnyés zöldparadicsom-leves
HOZZÁVALÓK: 1 szál angol zeller, 2 gerezd fokhagyma, 1 fej vöröshagyma, 1 evőkanál 3 db érett paradicsom, 50 dkg zöldparadicsom, 2 db egykilós sárgadinnye (zöld), 1 csokor friss bazsalikom, pár csepp tabasco szósz, olaj, őrölt bors, só.
ELKÉSZÍTÉS: A zellert karikákra, a hagymákat finomra vágjuk,
majd mindet serpenyőbe tesszük, és kevés forró olajban, kis lángon 10 percig pároljuk. Hozzátesszük a meghámozott és összevágott érett paradicsomokat, megsózzuk, megborsozzuk, még 5
percig főzzük, majd félretesszük. A dinnyéket kettévágjuk, kimagozzuk, kivájjuk a belsejüket, robotgépben pürésítjük, majd egy
tálba öntjük. A zöld paradicsomokat kis kockákra vágjuk, és robotgépben összemixeljük a hagymákkal, a bazsalikom felével, és
2,5 dl jeges vízzel, majd a dinnyepüréhez keverjük. Pár csepp

tabascóval ízesítjük, lefedjük, és 3 órára hűtőbe tesszük. Tálaláskor hideg tányérokra adagoljuk, és a maradék bazsalikomlevelekkel díszítjük. Ha túl keserű lenne a leves, kevés kristálycukorral
édesíthetjük.

