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Retteghetnek az illegális színesfém-kereskedők

Két tettenérés az elmúlt héten
Mozgalmas volt az elmúlt hetük a gödöllői rendőröknek. A múlt hét péntek hajnalban három
személyt értek tetten, amint a Harmat utcában 1,5
tonnányi, ismeretlen eredetű rézkábelről égették
le a műanyag burkot, illetve szombaton négy embert fogtak el, akik éppen a HÉV légtápkábeleit
próbálták meg ellopni. Megtudtuk, hogy gyáli és
szegedi illetőségű személyekről van szó…
Múlt pénteken az éjszakai járőr Máriabesnyőn fekete füstfelhőre és tűz fényére figyelt fel. Kiderült, hogy egy ház
udvarán mintegy 1,5 tonnányi rézkábel
hevert, és egy részükről már leégették a
műanyag bevonatot. Így lehet ugyanis a
fémet jó áron eladni a színesfém-kereskedőnek.
A műanyag égetése tiltott tevékenység, a levegőbe kerülő vegyi anyag belélegezve ugyanis rákkeltő hatású, súlyosan veszélyezteti a környezetet. Az
égett szagot észlelő környékbeliek
többször is bejelentést tettek már ez
ügyben, de mostanáig nem sikerült a
tettenérés. Most a három elkövető ellen a hulladékgazdálkodás törvényének megsértése miatt indul eljárás.
Ugyancsak feljelentik őket a Középmagyarországi Környezetvédelmi Hatóságnál. Megvizsgálják azt is, hogy a
rézkábelek származását igazoló papírok valós adatokat tartalmaznak-e,
vagy sem.

Szombaton délután ismét dolga
akadt a rendőröknek, hiszen újabb elkövetőket értek tetten amint a gödöllői
HÉV légtápkábeleit
vágták le 150 méter
hosszan Gödöllő és
Mogyoród között.
Ismeretlen tettesek
2008 áprilisa óta
több alkalommal ellopták a HÉV légtápkábeleit. A BKVnak a rongálással, az eltulajdonított
vezetékek értékével és a helyreállítási
munkálatokkal közel 54 millió forintos anyagi kára keletkezett.
Ellenük bűnszövetségben, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal jelentős
értékre, folytatólagosan elkövetett lopás, közérdekű üzem működésének
megzavarása, illetve vasúti közlekedés

biztonsága elleni bűncselekmény bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik a büntetőeljárás. A
négy férfi előzetes letartóztatását kezdeményezte a Gödöllői Rendőrkapitányság.
Gémesi György polgármester, a
Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke az esettel kap-

csolatban elmondta: Teleki Pál gödöllői bronzszobrának tavalyi ellopása
után a MÖSZ kezdeményezésére javaslattervet dolgoztak ki az évi 10
milliárd forintos nagyságrendű kárt
okozó illegális színesfém-kereskedelem felszámolására.
(folytatás a 3. oldalon)

Testületi döntések

Építkezések
Új döntést hozott a Táncsics úti
sporttelep hasznosításáról a képviselő-testület július 17-én dr. Gémesi
György polgármester előterjesztésére. A fejlesztést két ütemre bontják.
Az első ütemben – amennyiben lesz
befektető – egy gyepes labdarúgó
centrálpálya épül 300 fős lelátóval,
világítással valamint egy műfüves
edzőpálya világítással, sátorfedéssel,
mindkét esetben csapadékvízgyűjtő
és visszaforgató rendszerrel, továbbá
elkészül két szabvány méretű salakos
teniszpálya. Az önkormányzat saját
finanszírozásában és kivitelezésében kiépíti a Táncsics Mihály úti parkolókat, az ingatlanon belül a minimálisan szükséges parkolókat a hozzá vezető belső úttal és felújítja a külső kerítést.
A második ütemben – amint meglesz rá a pénz – épülhet meg egy
1200 fő befogadására alkalmas multifunkcionális sportcsarnok a szükséges további parkolókkal, belső utakkal, kerítésekkel.
A képviselő-testület egy évvel ezelőtt határozott arról, hogy új nagypályát, egy edzőpályát, két fedett kispályát létesít a leromlott állapotú
sporttelepen, az ingatlan egy részével
pedig a szomszédos teniszcentrum
bővíthető a Halibor Kft. ráépítési jogával.
(folytatás a 2. oldalon)

Testületi döntések

tózkodással elfogadta az új beépítési koncepció tervét, meghatározta a fejlesztés első ütemét, és
elindította az ahhoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárást. A város a
másutt, például Székesfehérváron bevált módon olyan befektetőt választ ki,
aki vállalja a beruházás finanszírozását,
majd halasztott fizetési kötelezettséggel, részletekben téríti meg a beruházás
költségeit és a tőkén felüli kamatokat. A
projekt futamideje várhatóan nem kevesebb, mint 8-10 év, becsült összkölt-

Építkezések
(folytatás az 1. oldalról)
Mivel a céggel folytatott egyeztetés
nem vezetett eredményre, s így a ráépítési szerződés sem jött létre, szükségessé vált a teljes terület felhasználási
koncepciójának átgondolása. Időközben az önkormányzat megvizsgáltatta a

ra, ezáltal akár 15-20 millió forinttal is
hozzá tud járulni a törlesztéshez, jelentősen mérsékelve az önkormányzat fizetési kötelezettségét. A második ütemben megépíteni tervezett sportcsarnok
költségeinek előreláthatóan 70-75 százalékát fedezheti ingatlanok értékesítéséből az önkormányzat.
Ha a gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás eredményes lesz, az
első ütem kivitelezése szeptemberben
indítható.
A képviselő-testület július 29-ei rend-

Tovább folytatódnak az útfelújítások

Aszfaltozások
Az elmúlt héten történt szokatlanul nagy esőzés utáni kárfelméréseket és a javítási munkálatokat végzi jelen pillanatban a
VÜSZI, valamint körülbelül 14 helyen végeznek különböző munkálatokat az utakon.
Továbbra is folyik a város több utcájában a kapubejárók aszfaltozása, valamint a járdaépítések is folyamatban vannak. Az útépítési program keretében folyamatosan halad az aszfaltozás a Százszorszép és a Toboz utcában. Az Őrház
és a Szedres utcában elvégzik a mart
aszfalt terítést (a csapadék miatti felázás
következtében csak a jövő héten kerül
sor az aszfaltozásra). Az útépítést követő, befejező munkákat az Árpád, a Béke,
a Március 15. és az Október 6. utcában
végzik: elkészülnek a kapubejárók, az
útpadkák és a járdacsatlakozások. Az
előkészítő munkálatok sorában a Nyárfa
utcában útszegély épül, a Lelesz, a Váradhegyfok, a Kassa, a Rozsnyó és az
Ipolyság utcában pedig az úgynevezett

Tesco melletti területen egy sportcsarnok és uszoda építésének lehetőségét.
Mint kiderült, a beruházás nagyon komoly városi hozzájárulással valósulhatna meg. Reálisabb, ha a Táncsics úti
sporttelepre tervezik a városi sportcsarnokot.
A képviselő-testület 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, négy tar-

sége 282 millió forint, amiből az áfát
visszaigényelheti a város.
Az előterjesztés vitájában Gémesi
György rámutatott, jelenleg az önkormányzat évente tízmillió forint körüli
összeggel támogatja a lerobbant állapotú sporttelep működését. A műfüves
pálya és a két salakos teniszpálya alkalmas lesz a bevételteremtő hasznosítás-

kívüli ülésén elfogadták a Damjanich
János Általános Iskola bővítéséhez és
felújításához szükséges többletfedezet biztosítására vonatkozó javaslatot,
az Antiszegregációs Terv kiegészítését, valamint Csikász László szobrászművész emléktáblájának elhelyezésére tett javaslatot.
-ks-

Kép és szöveg: ta

Újabb biztonsági kamerák a
főtéren
Gödöllő lakóinak még nagyobb nyugalmát és biztonságát hivatott szolgálni annak a további három biztonsági kamerának az üzembe helyezése, amelyek a városháza előtti főteret figyelik. A hónap elején beállított első
kamerával együtt mosantól négy figyeli a város központi terét. A mozgásérzékelővel ellátott kamerák rögzítik is az eseményeket. Tavaly ősz óta a Városi Piac területét is hat biztonsági kamera figyeli.
Kép és szöveg: (t.a.)

Kezdődnek az építkezések

Zöld Híd Program
Sikeresen
lezárultak
az
Észak–Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
nyílt közbeszerzési pályázatai.
Hivatalosan kihirdették a nógrádmarcali, a Kerepes ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központok, a balassagyarmati, a
rétsági hulladékudvarok, illetve a 486 db szelektív hulladékgyűjtő sziget megépítésének
kivitelezőit.
A nógrádmarcali hulladékkezelő központ, illetve a balassagyarmati és a rétsági hulladékudvar létesítésére a beérkezett 6 pályázat közül, legelőnyösebb
ajánlatot a gödöllői székhelyű, PGK
Nógrádmarcali Konzorcium (vezetője:
Penta Általános Építőipari Kft.) tette. A
vállalkozás nettó 4.913.948 euróért vállalta, hogy Nógrádmarcalban megépít
egy mechanikai előkezelőművet, amely
a hagyományos módon gyűjtött kommunális szilárd hulladékok feldolgozására lesz képes. A konzorcium a kezelőközpontban kialakít egy komposztáló
telepet, valamint az egyéb kiegészítő létesítmények mellett, egy a szelektíven
gyűjtött hulladékok átrakására szolgáló
állomást is.
A fejlesztések a 2001. óta működő nógrádmarcali regionális hulladéklerakó

korszerűsítéseként valósulnak meg,
ahol a modern hulladékkezelő technológiáknak köszönhetően nem lesz szükség
a hulladéklerakó bővítésére.
Az évi 40.000 tonnás hulladékkezelési kapacitással rendelkező telepen korszerű körülmények között tudják majd
feldolgozni a térség hulladékait. A létesítmények üzembe helyezésével radikálisan csökkenthető lesz a lerakásra kerülő hulladék mennyisége és növekszik az
újrahasznosítás mértéke.
Balassagyarmaton, illetve Rétságon a
PGK Nógrádmarcali Konzorcium a lakossági hulladékoknak gyorsan és egyszerűen megközelíthető hulladékudvarokat is létesít. Ezekben mindenféle, a
háztartásban keletkezett hulladékot el
lehet majd helyezni. Kidobott bútorokat, lomokokat, elektromos készülékeket, hasznosítható hulladékokat (papír,
műanyag, üveg, fém, zöldhulladék),
építési törmelékeket, illetve veszélyes
anyagokat is (pld: szárazelem, akkumulátor, gyógyszer, gumiabroncs stb.).
A Kerepes, Ökörtelek–völgyi hulladékkezelő központot nettó 8.177.000
euróért a budapesti GKP Kerepes Konzorcium építheti fel, amelynek vezető
vállalkozása a Geohidroterv Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. A beruházás helyszínét a
Gödöllő és Kerepes között húzódó völgyet 1988 óta használják hulladéklerakóként. Ez a vidék lakott területektől tá-

hály úti sporttelepen. Kaszálják az önkormányzati tulajdonú telkeket az allergén növények irtása céljából. Folytatják
a sövények nyírását a Szent János utcai
lakótelepen is. Szükség szerint elvégzik
a virágágyások, zöldterületek öntözését
és a tápoldatozást a korlátokon, oszlopokon, virágládákban elhelyezett növények esetében. Ahogyan három héttel
ezelőtt, balesetveszélyessé vált fát vágtak ki – ezúttal az
Arany János utcában. A Szent János
utcában pedig galylyazást végeztek. A
város főterén elvégzik a köztéri padok
festését, az Alsóparkban pedig műkő hulladékgyűjtőket telepítenek.

vol esik, így alkalmas a fejlesztésekre. A
kivitelező konzorcium mechanikai előkezelőt, komposztáló telepet, szelektíven gyűjtött hulladékok válogatóüzemét, kiegészítő létesítmények megépítését és a hulladéklerakó 400.000 m3 kapacitásúra bővítését vállalta.
A kezelő központ, a vonzáskörzetében lévő két gyűjtőkörzet (Vác, Kerepes) 61 településéről több mint 208
ezer ember számára biztosítja a jövőben a hulladékok biztonságos kezelését és újrahasznosítását. Kapacitása
A Zöld Híd Program
A Zöld Híd Program 106 település
összefogásával megvalósuló regionális hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi program, amely Pest
megye észak-keleti részére, illetve
Nógrád megye nyugati részére terjed
ki. A több mint 102.000 háztartást és
közel 277.000 embert érintő beruházás célja a régió hulladékgazdálkodási rendszerének európai uniós normák szerinti kialakítása.
A projektet az Európai Unió Kohéziós Alapja 50 százalékban, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
40 százalékban, az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium 5 százalékban támogatja a programot. A
fennmaradó 5 százalék önerőt az
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás tagönkormányzatain keresztül biztosítja.
www.zoldhid.hu
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finomtükröt készítik. A Batthyány utcában folytatódik a járda építés, ahol – sajnos – néhány figyelmetlen autós a félig
kész járdára ráállva okozott kárt. A
Klapka utca elején is elkészült az új járdaszakasz, ami egy régi hiányosságot
orvosol. A VÜSZI munkatársai folyamatosan végzik a kaszálásokat az Isaszegi út, a Testvérvárosok útja és a Rét
utca térségében, továbbá az Úrréti-tó
környezetében, valamint a Táncsics Mi-

Minden gödöllőinek közös érdeke,
hogy a vízelvezető árkok karban legyenek tartva. A VÜSZI ezúton is kéri
a lakosok segítségét abban, hogy az
árkokba ne tegyenek se háztartási, se
zöldhulladékot. Ha mégis belekerülne, akkor azokat távolítsák el.
Ezen kívül a VÜSZI abban is kéri a
lakosság segítségét, hogy a házak
előtt lévő vízelvezető árkokat folyamatosan tartsák tisztán.

éves szinten 80-90.000 tonna lesz.
Az Észak–Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulást alkotó 106 település mindegyikén szelektív hulladékgyűjtő szigeteket is létesítenek, öszszesen 486 helyszínen. Ezeken a szi-

hogy a hulladékgazdálkodási rendszer próbaüzeme – az előzetes tervek
alapján – 2009 év végén elindulhasson.
Ez nem csak a tagönkormányzatok, hanem a térség és a lakosság érdeke is.” –
hangsúlyozta dr. Gémesi György, az
Önkormányzati Társulás elnöke.
A pályázatokon nyertes kivitele-

Aprítógép
teszt Gödöllőn
Az elmúlt hét hétfőjén, július 21-én a gödöllői hulladéklerakó területén (Ökörtelek-völgy) tartott bemutatót a Hammel nevű cég. A
VÜSZI és a sajtó képviselői
élőben láthatták, hogy mire
képes egy modern, hulladék
aprító gép, amely a darabolás mellett egy mágneses szalag segítségével szelektálja is a hulladékot, ezzel
elősegítve a további feldolgozás folyamatát.
Kép és szöveg: tt

geteken öt, a hulladékfajták szerint eltérő színű, egyenként 1100 literes tároló edényt helyeznek el az elkövetkező egy éven belül. A kivitelezési
munkálatokat a Kerepes 2008 Konzorcium (vezetője: Hídtechnika Kft.)
végezheti el, miután a cég nettó
783.366 eurós ajánlatával megnyerte
a tendert.
„A tagönkormányzatok segítsége
mellett, az elmúlt 3-4 év lelkiismeretes, kitartó munkája végre meghozta
az első eredményét. A társulás és a
projekt megvalósító egység szakemberei továbbra is azon dolgoznak,

zőkkel a szerződések aláírása megtörtént. Várhatóan 2008. július második felében a munkaterület átadások
is lezajlanak. Az építkezések befejezésére és a műszaki átadásokra 2009.
őszén fog a tervek szerint sor kerülni.
További információ: Café PR Kft.
Langó Károly; Tel.: (06) 1 450-5065
Fax.: (06) 1 450-5099
E-mail: press@zoldhid.hu
info@zoldhid.hu
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Közélet

Nehéz tanév előtt a Damjanich János Általános Iskola

Retteghetnek az illegális kereskedők

Kezdődik az átalakítás

Két tettenérés

Hamarosan megkezdődik a
Damjanich János Általános Iskola átalakítása, felújítása,
amit Gödöllő városának önkormányzata saját erejéből old
meg. Ennek első lépéseként
augusztus 12-ig ki kell üríteni
tíz helyiséget: a tornatermet, a
hozzá tartozó szertárat és két
öltözőt, az orvosi szobát, a
könyvtárat, a számítástechnikai és kézműves termet, a régi
faépületet, a benne lévő szertárral és két tanteremmel
együtt. A határidő nagyon szoros, hiszen szeptember 1-jéig,
azaz a tanév kezdetéig az érintett épületrészeket lebontják, s
megkezdődik az új szárnyak
építése.
Szűcs Józsefnétől, az iskola igazgatónőjétől megtudtuk, a mintegy egy
évet igénybe vevő, óriási volumenű –
közel 1 milliárd forint értékű – átépítés során megszüntetik a főépület
korszerűtlen fűtését, világítását, és az

(folytatás az 1. oldalról)

A Damjanich iskola udvara
let megépítése, azaz 1975 óta nem
volt komolyabb felújítás. A jövő tanév a gyerekek, a tanárok és a szülők
számára is nagy megterhelést jelent
majd. Jelenleg 360 diákunk van, közülük száz – elsősök és másodikosok
egy része – a Szabadság úti épületben
tanul, így ők fognak a legkevesebbet
érezni az egészből. A többieknek viszont alkalmazkodniuk kell.

A látványterv

iskola több helyszínen történő működését. A beruházással három tömbből
álló, 5000 négyzetméter hasznos
alapterületű iskola jön létre, 16 tanteremmel, 3 csoportszobával, 8 szaktanteremmel (természettudományi,
idegennyelv-oktatási, számítástechnikai, kézműves és művészeti oktatási,
tánc, mozgás és színházoktatási terem), tornateremmel, 4 öltözővel,
tantestületi szobával, orvosi szobával,
szertárakkal, könyvtárral, étkezővel,
tálalókonyhával…
– Ez így szépen hangzik, de nem
lehet majd könnyű az Önök előtt
álló tanév!
– Bizony nem – mondta Szűcs Józsefné, aki immáron 17 esztendeje
vezeti a Damjanich iskolát. – Az épü-

– Pontosan mihez?
– Szeptember elsején öt alsós osztálynak a Nevelési Tanácsadó Petőfi
téri épületében kezdődik meg a tanulás. Azonban a felsősök is csak a
téli szünetig maradhatnak a régi
épületben, ugyanis 2009. január 15éig az egész iskolát ki kell ürítenünk. Mindez igen komoly erőfeszítést és szervezést igényel, ezért minden segítő kézre szükségünk lesz! A
tanmenetet és az órarendeket is nagy
gondossággal kell majd kialakítanunk. Például a testnevelési órákat a
felső tagozatosok számára a Montágh iskolában fogjuk valahogyan
megtartani.
– A máriabesnyői gyerekek hogyan fognak eljutni a városközpontba?
Hogy a bontásoktól és az építkezésektől megóvják, elsőként az iskola udvarán
– Ezen úgy
álló gyönyörű, magas tujákat emelik ki a helyükről, hogy átültethessék azokat a próbálunk segíteni,
Babati út és a Címer utca által határolt zöldterületre. Erre a munkára is szí- hogy akiket a szüvesen vesznek minden nemű segítséget. Jelentkezni Szűcs Józsefnénál leik nem tudnak
(20/959-9188) vagy Kis Antal önkormányzati képviselőnél (20/924-1257) autóval bevinni,
lehet.
azoknak ingyenes
Ugyancsak felhívják a figyelmet arra, hogy a fölöslegessé vált padokat, szé- iskolabuszt biztosít
keket, egyes szekrényeket és asztalokat jelképes összegért meg lehet vásárol- az önkormányzat
ni. Érdeklődni a dai@dai.hu e-mail címen lehet, de az eladó iskolabútorok listája erre az időszakra.
hamarosan az iskola weboldalán, a www.dai.hu-n is olvasható lesz.
Eleinte reggel és
délután, majd janu-

Ismét megnyílhat a főbejárat

Munkák a királyi várón
Megkezdődtek a felújítási munkák a jelenleg MÁV tulajdonban lévő királyi
váró oszlopos részén. Az oszlopokat, a
párkányokat és a kocsifelhajtót teszik
rendbe, s várhatóan ősztől ismét használható lesz az épület most még életveszélyes főbejárati része.
A MÁV még évekkel ezelőtt aládúcolta és ideiglenes kerítéssel vette körül
az épület oszlopos főbejárati részét,
majd a múlt év őszén született meg a
döntés, hogy közbeszerzési eljárás keretében az Ornament 2000 Kft. végezheti el a felújítást. Mint azt a kft. ügyvezetőjétől Szarka Lászlótól, a munkálatok műszaki vezetőjétől megtudtuk, első
lépésben a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatallal egyeztetve kérték meg a kutatási engedélyt, majd ennek eredményeit

is felhasználva készültek el a tervek. A
helyszíni munkavégzést az építési engedély kiadás után június elején kezdték. Feladatuk „ a portikus szerkezeti
helyreállítás, és kő restaurálási munkái”.
Először körbeállványozták az oszlopokat, letisztították a mállott felületeket, majd
acélspirálos megerősítéssel állították vissza
azok eredeti teherbírását. Ez utóbbira nagy
szükség volt, mivel az
oszlopok már hosszában is végig voltak repedve. A következő
szakaszban helyreállítják az eredeti oszlopfelületeket, oszlopfejeket

ártól reggel, déltájt és délután kell járat. A nagy nehézségek ellenére azért
előnye is lesz az erőfeszítésnek, hiszen így mindössze egy évig tart a felfordulás, és a 2009/2010-es tanévben
már a teljesen megújult iskolában
kezdődhet meg a tanítás. Ez egy nagy
sikertörténete lehet Gödöllő városának!
– Hogyan tudják megoldani a
költözést?
– Ez, mint már említettem,
hatalmas
szervezettséget
és
egyfajta áldozatvállalást kíván mindenkitől. Szerencsére a gyerekek és a tanárok
mellett a szülők is támogatásukról biztosítottak minket. Egyelőre komoly fejtörést
okoz nekünk, hogy a több mint ötezer
kötetes könyvtárunkat, illetve a taneszközöket hová tudjuk elraktározni a
építkezések idejére. Szerencsére azért
kaptunk raktározásra helyiségeket az
önkormányzattól!
– A Damjanich iskola által kidolgozott, és országosan nagy elismerést kiváltott szakmai programja
nem szenved-e csorbát a költözés
miatt?
– Egyáltalán nem. Olyannyira nem,
hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium felkért minket arra, hogy a
Damjanich János Általános Iskola legyen egy pedagógiai főiskola gyakorló iskolája. Természetesen igent
mondtunk, hiszen az úgynevezett tevékenység-központú oktatási programunk egyik újabb, szakmai elismerését jelenti! Ennek az egyik legfontosabb része, hogy egy tanulóbarát
környezetet alakítunk ki, ahol tanulósarok, szőnyeg, speciális bútorok várják a gyerekeket. Elsősorban az alsósoknak, de folyamtosan haladva a felsősöknek is. A város költségvetését
kímélve, pályázati forrásból már eddig is hét tanteremhez vásároltunk
bútorokat.
(t.a.)

és törzseket, újra öntik az alsó párkányokat, és a felsőket is helyreállítják. Az
állványok elbontása után kerülhet sor a
kocsifelhajtón elvégzendő munkákra.
Ezt az eredeti hasított bazalt kis kockakövekkel rakják ki, valamint helyreállítják az előtte lévő bazaltköves területet
is. Amennyiben sikerül az eredeti tervek
szerint haladniuk, úgy várhatóan októberben ismét megnyithatják a királyi váró főbejáratát.

A MÖSZ már régóta szorgalmazza
az óriási kárt okozó illegális színesfém-kereskedelem visszaszorítását
célzó törvények megalkotását-szigorítását. Tavaly ősszel egy komplex –
több törvényt és eljárást módosító –
javaslatot tett le az asztalra miután a
kérdésben érintettek mindegyikével
egyeztetett, tárgyalt. Figyelembe vették az ORFK, az önkormányzatok, a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (ma Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium), az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium
(a volt Belügyminisztérium), a Miniszterelnöki Hivatal, az öt parlamenti párt frakcióinak, a Hulladékgazdálkodók Országos Egyesülete (HOE),
valamint a károsultak (MÁV, távközlési cégek, villamosenergia-szolgáltatók, stb.) javaslatait is.
A konszenzuson alapuló javaslat
sok tekintetben visszaköszön abban a
tervezetben, amit a tervek szerint hamarosan a parlament elé kerülhet.
„Az ősszel a parlament elé kerül a színesfémhulladék-kereskedelem szigorításával kapcsolatos törvényjavaslat”
– közölte Kondorosi Ferenc, az Új
Rend és Szabadság Programért felelős kormánybiztos. A színesfémhulladék-kereskedelemmel kapcsolatban a
kereskedelmi törvény átfogó, nagyon
szigorú módosítására kerül majd sor.
A szabályozási irányokat a kormány
már jóváhagyta, a törvényjavaslatot
várhatóan ötpárti konszenzussal fogadja el a parlament. Hozzátette: közös fellépésre, a jogszabályok módosítására, az ellenőrző hatóságok
együttműködésére és a mélységi ellenőrzések tökéletesítésére van szükség.
Színesfémhulladék-kereskedelmet
– a jogszabály módosítását követően
– a jövőben csak üzletben lehet majd
folytatni, s a tevékenységnek különleges jogi feltételei lesznek. Az engedélyt a Vám-és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) adja
majd. A vállalkozásoknak online nyilvántartása, könyvelése lesz. A VPOP
webkamerán is ellenőrzi majd a vállalkozásokat, amelyeknek pontos
nyilvántartást kell vezetniük az átvett
tárgyakról, azok jellegéről, összetételéről, az értékesítőkről. „A cél az,
hogy egyértelműen szabályozott, ellenőrzött forrásokból kerüljenek színesfém-hulladékok,
színesfémtárgyak ezekre a telepekre, ahol 10 napos tárolási kötelezettséget ír majd
elő a jogalkotó” – mondta a kormánybiztos. Hozzátette: a kultikus tárgyak,
szobrok, szakrális tárgyak esetében a

beolvasztáshoz hatósági engedély
kell majd. Az online rendszer kialakítása, a webkamerák felszerelése
a vállalkozások kötelessége lesz.
Becslések szerint Magyarországon
jelenleg mintegy húszezer színesfémhulladék-kereskedés van. A törvény
szigorítása után számuk jelentősen
csökken majd – legfeljebb 300 lesz –
de akik a piacon maradnak, tisztességesen fognak dolgozni – mutatott rá.
Szigorítják a büntetési tételeket is, s
„a jog hatékony és kemény üzenetet
küld minden vonatkozásban azoknak,
akik jogszerűtlen magatartást tanúsítanak, vagy a feketegazdaság világában élősködne” – mondta Kondorosi
Ferenc.

400 helyszínt ellenőrzött a
Zöld Kommandó
Az illegális színesfém-hulladék kereskedelem áll a célkeresztjében a
Zöld Kommandó akciósorozatnak,
mely során a zöldhatóságok április
elejétől június végéig több mint 400
helyszíni ellenőrzést hajtottak végre,
és összesen 9,26 millió Ft bírságot
szabtak ki 2030 tonna hulladék szabálytalan lerakása miatt.
Az akciósorozat célja, hogy feltárja
a szabálytalan és környezetkárosító
színesfém-hulladék begyűjtést, és gátat vessen a színesfém-lopásoknak és
az illegális autóbontásoknak is. Szabó
Imre környezetvédelmi miniszter zéró toleranciát hirdetett a zöldbűnözéssel szemben. Ezzel lezárult az akciósorozat második üteme, melyben a
színesfémhulladék átvevőhelyeket ellenőrizték, júliustól pedig – az átvevők ellenőrzése során szerzett információkra is alapozva – már az átadói
kör célzott vizsgálatát végzik a felügyelőségek.
Az ellenőrzött színesfém-hulladék
átvevők mintegy harmada nem rendelkezett megfelelő engedéllyel, és
több esetben a hulladék is illegális
eredetűnek bizonyult. Az engedély
nélkül kezelt hulladék mennyisége 36
esetben haladta meg a 10 tonnát, és
24 esetben pedig a 100 tonnát. Az ellenőrzött hulladék mennyisége hozzávetőlegesen 6-8 ezer tonna. A feltárt hulladék 110 esetben volt alapvetően vasfém, és 30 esetben jellemzően veszélyes hulladék.

Felbecsülhetetlen értékű síremléket loptak el az ország második legnagyobb sírkertjéből, a Debreceni Köztemetőből. A féltonnásra becsült, öntöttvasból készült obeliszk a nagy múltú debreceni Sesztina-családnak
állított emléket. A két méter magas, fél tonna súlyú obeliszk 1836-ban készült és 70 éve állt a Debreceni
Köztemetőben. Eltűnését a Sesztina-család egyik leszármazottja vette észre néhány nappal ezelőtt. A temető rendjére biztonsági szolgálat
vigyáz, de a 64 hektáros terület
őrzése nem könnyű feladat.
Ellopták a csepeli vakvezetőkutyakiképző iskola nagy méretű fémkapuját, kerítését és az akadályok
egy részét, a kár több millió forint.
Korábban is történtek lopások,
azokat még tudták pótolni. A mostani hiányt azonban már nem tudják fedezni. azokat az elemeket,
amelyek fémet tartalmaztak és
nem tudták ellopni, megrongálták,
de elvitték a kutyák kiképzésre
szolgáló telefonfülke ajtaját is.
Egyelőre műanyag tárgyakkal és
összetákolt akadályokkal próbálják helyettesíteni az ellopott fémeszközöket. Az iskola most anyagi
forrást keres, hogy pótolják a tolvajok által okozott 2 millió forintos
kárt.
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Díjátadó – Jó tanuló, jó sportoló (III.)

Kitüntetett iskolások
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. Mostani
számunkban az országos tanulmányi
versenyeken kiemelkedő eredményt
elérő tanulók névsorát közöljük.
Az Oktatási Minisztérium által kiírt tanulmányi
versenyeken kiemelkedő eredményt ért el:
– Az Országos Bókay Árpád Biológiai Versenyen, az Erkel Ferenc Általános Iskola tanulója,
Faber Dóra 4., Pécs Nóra 5. helyezést ért el.
Tanáruk: Szászné Lugossi Katalin,
– Nyomárkay Kristóf 4., Durucz Miklós 7. az
alsótagozatosok, Vámosi Lívia 4. lett a felső tagozatosok Herman Ottó Természettudományi
versenyén. Mindhárman a Szent Imre Katolikus
Általános Iskola és Óvoda tanulói. Tanáraik:
Herdovicsné Kohári Mária és Ráki Mária.
– Lamberg-Liszkay Fanni és Nagy Eszter a
Török Ignác Gimnázium tanulói, a Tudományos
Diákkörök Országos Konferenciáján első helyezést értek el a szociológia-társadalomtudomány
szekcióban. Tanáruk: Szucsák Miklós
– Az angol nyelvű Országos VOLVO környezetvédelmi versenyen 2. helyezést ért el a Török
Ignác Gimnázium csapata. Tagjai: Sengel Olívia, Switzer Nasim, Mihály Zsófia, Pawletko
Péter, Szabados Gábor. Felkészítő tanáruk:
Guba András
– Az OKTV angol kéttannyelvű kategóriájában
az országos döntön Hanák Dorottya, a Török
Ignác Gimnázium tanulója 5. helyezést ért el.
Tanárai: Marosvölgyiné Tinta Katalin és Anstice
Kenneth
– Az OKTV orosz nyelvi országos döntőjén
Flórián Dávid, a Török Ignác Gimnázium tanulója 9. helyezett lett. Tanára: Illés Erzsébet.
– A Kenguru Nemzetközi Matematikaiverseny
döntőjén a Török Ignác Gimnázium tanulója,
Szabó Bence 9., Szabó Dániel 10. helyezést ért
el. Tanáraik: Törökné dr. Bodzsár Mária,
Thurózy Erzsébet és Balázsné Zsigó Ágnes.
– Az Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Versenyen, a Török Ignác Gimnázium tanulója ,
Rácz Zoltán 6. helyezett lett. Tanára: Ulrich
Balázs
– Az Országos Angol Nyelvi versenyen Fülöp
Csaba, a Török Ignác Gimnázium tanulója 5.
helyezést ért el. Tanára: Marosvölgyiné Tinta
Katalin
– Az Arany Dániel Matematikai tanulóversenyen a Török Ignác Gimnázium tanulója,
Gyenes Attila 9. helyezett lett. Tanára: Veszelyné Fábri Zsuzsanna
– A Curie Kémia Emlékverseny országos döntőjében Gyenes Attila, a Török Ignác Gimnázium
tanulója 6. helyezést ért el. Tanárai: Guba Lajosné, Karasz Györgyi, és Szemethiné Abonyi Erzsébet.
– Az OKTV német nyelvi versenyén Somogyi
Dóra, a Gödöllői Református Líceum Gimná-

A hét kérdése
– Ön szerint mit lehetne
tenni az egyre gyakoribb
rongálások ellen? – tettük fel a kérdést előző
lapszámunkban, amikor
is újabb városunkban
elkövetett rongálásokról
számoltunk be olvasóinknak. Íme, néhány a
beérkezett válaszokból:
„…Az érintettek ilyenkor tesznek feljelentést? Én biztos
tennék. A fémtolvajok most
egyébként is célkeresztbe kerültek. Az egyik héten lábrácsot gyűjtenek, a következőn
meg valamelyik emlékművet
rongálják meg, vagy a vasúti
kábeleket. Azt hiszem, a
rendőrségnek is jobban oda
kellene figyelnie az ilyen, látszatra kisebb jelentőségű esetekre…”
Cs. P.

ziumának tanulója 9. helyezett lett.
Tanára: Kercsmár Mónika.
– Az OKTV angol nyelvi versenyén
Gódor Erika, a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium tanulója 4. helyezést ért el. Tanára: dr Fekete Sándor.
– Az országos Öveges József Fizikaversenyen, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium tanulója Wirnhardt
Bálint 9. helyezett lett. Tanára: Hegedűsné Láng Andrea.
– A Curie Kémia Emlékverseny országos döntőjében Pitlik László, a
Premontrei Szent Norbert Gimnázium tanulója 10. helyezést ért
el.Tanára: Bárdy Péter.
– Az országos Zrínyi Matematikaversenyen, a Premontrei Szent Norbert
Gimnázium tanulója, Pintér Richárd 8. helyezett lett.Tanára: Szabóné Ekker Éva.
– A Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján, a biológia szekcióban első helyezést, és nagydíjat
kapott, Jászberényi Balázs, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium tanulója.Tanára: Kerényi Zoltán.
– A LOGO Számítástechnikai versenyen Pintér Richárd, a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium tanulója 5.
helyezést ért el. Tanára: Dunai Zsolt.
– Az országos Szép magyar beszéd
versenyen Radnóti Eszter, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium
tanulója, Bronz Kazinczy-díjat kapott. Tanára: Mucsi Ildikó.
Az Országos Szakma Kiváló Tanulója versenyen kiemelkedő eredményeket értek el a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola tanulói a női
ruha-készítő, és autószerelő szakmákban.
– Nőiruha-készítő szakmában Prahár Brigitta, első helyezést, Zatureczki Éva második helyezést ért el.
Felkészítő tanáruk: Kiss Szilvia.
– Autószerelő szakmában Kubinyi
László 8. helyezést, Losonczy
Zoltán 11. helyezést ért el. Felkészítő tanáraik:
Tóth László és Rugáné Stark Izabella.
A Frederic Chopin Zeneiskola növedékei közül
kiemelkedő teljesítményt nyújtott:
– Langer Ágnes első díjat, és különdíjat nyert a
III. Országos Zathureczky Emlékversenyen III.
korcsoportban Tanára: Béres Ágota
– Kis Dorottya különdíjat nyert furulya és zeneszerzésben a Kreatív Zenei Fesztiválon.
Tanára: Bali János
– A Kis Dorottya-furulya és Langer Ágnes-hegedű duó Fődíjat nyert a VI. Országos Zeneiskolai Továbbképzős Versenyen a Kamarazene
kategóriában. Felkészítő tanáraik: Bali János és
Béres Ágota
– A Gyermek Vonószenekar első díjat nyert a VI.
Országos Zeneiskolai Zenekari Versenyen. Felkészítő tanáruk: Lázárné Nagy Andrea.

„…Ezeket a dolgokat nem lehet csendesen elkövetni. Nem
hiszem el, hogy senki sem hall
semmit, vagy ha hall, nem
megy az ablakhoz, nem néz ki
az utcára, és ha maga nem is
mer intézkedni, nem hívja fel
a rendőrséget, vagy a polgárőrséget. Biztos vagyok benne,
hogy ha az emberek jobban
odafigyelnének arra, hogy mi
történik a környezetükben, akkor ezeknek eredményesebben lehetne gátat vetni…”
Vargáné
„...Az a baj, hogy a jogszabályok ma nagyon engedékenyek, így ha el is kapnak
valakit a rongálók közül, egy
kis ejnye-bejnyével megússza.
Sokkal szigorúbban kellene az
ilyet büntetni.
Azt azonban dicséretesnek
tartom, hogy délutánra már
helyreállították a padot.

Köszönet azoknak, akik megcsinálták!”
Tóthné Ilona
„Határozott fellépésre van
szükség az ilyen alakokkal
szemben. Sajnos, sokan ezt
meg sem próbálják. Pedig
van, amikor eredményes. A
múltkor három ilyen alak próbált a mi utcánkban is szórakozni: áttelefonáltam a szomszédoknak, együtt kimentünk,
hogy szép szóval egy kicsit
jobb belátásra bírjuk őket.
Igaz, szükség volt arra is,
hogy a hangunkat felemeljük,
de pár percen belül eltűntek
az utcánkból…”
Kovács Z.

A hét kérdése: – Ön szerint megakadályozhatóak
lesznek-e a színesfémlopások a jövőben?

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
Folytatva az előző számban megjelent témát,
heti cikkünkben az ingatlanok pénzkövetelés
behajtása céljából történő végrehajtásának
fontosabb szabályait ismertetjük, természetesen a teljesség igénye nélkül. Mindenek előtt
azt célszerű tisztázni, hogy az ingatlan végrehajtására csak abban az esetben kerülhet sor, ha
előre látható, hogy viszonylag rövidebb időn
belül más eszközzel nem lehet a tartozást behajtani, illetve a lefoglalt ingatlan is csak abban az
esetben értékesíthető, ha a követelés az adós
egyéb vagyontárgyaiból nincs teljesen fedezve.
Adótartozás esetén további feltétel, hogy a tartozás összegének meg kell haladnia az ötszázezer forintot.
Bármilyen ingatlanra kiterjeszthető a végrehajtás, egy a feltétel: az adós tulajdonában
kell annak állnia. Nem akadályozzák a végrehajtást az ingatlanon meglévő jogok (például
jelzálogjog, vételi jog stb.), illetve nem akadálya a lefoglalásnak, ha az ingatlannyilvántartásban különböző tények vannak feljegyezve, így például az sem, ha valaki tulajdonjog
fenntartással már eladta a kérdéses ingatlant.
Az ingatlan végrehajtása annak lefoglalásával
történik meg. Ennek során a végrehajtó megkeresi a földhivatalt a végrehajtási jog bejegyzése miatt. A foglalás gyakorlatilag ennek a jog-

nak a tulajdoni lapra való felvezetésével valósul meg, melyről a földhivatal határozattal rendelkezik. Ez a határozat kézbesítésre kerül mindenkinek, akinek az ingatlannal összefüggésben
valamilyen ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
joga van, és ennek alapján az érdekelteknek lehetőségük van arra, hogy végrehajtási kifogás
keretei között megtámadják a végrehajtó intézkedését. Maga a lefoglalás nem jelent elidegenítési és terhelési tilalmat, de ha valaki végrehajtási joggal terhelten vásárolja meg azt, akkor
az adós tartozásaiért az ingatlannal felelni fog.
A lefoglalt ingatlanra vonatkozóan ugyanis
jog csak azzal a feltétellel szerezhető, hogy az
a végrehajtást kérő végrehajtási jogát nem
sérti, és a végrehajtás célját sem hiúsítja
meg.
A lefoglalt ingatlan értékesítéséről a végrehajtónak kell intézkednie, de mindenek előtt meg kell
állapítani annak becsértékét, és ennek az értéknek
a megállapításától számított három hónapon belül
kell megkezdeni az értékesítést, melynek jellemző módja az árverés. Amennyiben ez eredményesen lezárul, és a vevő kifizeti az ingatlan ellenértékét a végrehajtó által meghatározott határidőn
belül, akkor az adósnak ki kell költöznie az ingatlanból, mégpedig legkésőbb a teljes vételár
kifizetésétől számított 30 napon belül.
Fontos tudni, hogy akkor is el lehet árverezni a
lakóingatlant, ha ez az egyetlen lakóingatlana az
adósnak, legfeljebb a kiköltözés határidejére
vonatkozóan lehet halasztást kérni, amely
maximum az árverés időpontjától számított hat
hónap lehet.
Az ismertetett szabályok a bírósági végrehajtás esetén irányadóak, de nem árt szem előtt tartani,
hogy az adóhatóság saját végrehajtási eljárása
során ugyanezeket a szabályokat alkalmazza, annyi különbséggel, hogy saját végrehajtói apparátussal rendelkezik, és nincs szüksége bírósági végrehajtóra, illetve előzetes bírósági eljárásra sem ahhoz, hogy a behajtásról intézkedjen.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai
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Második éve dübörögnek az éterben

Gödöllői Kulturális és Szociális Egyesület

Száguldó cirkusz a Calipso Rádión Újabb élelmiszerosztás
Az idén is a Calipso rádió lett a
Formula 1-es Magyar Nagydíj
hivatalos Grand Prix rádiója,
így immáron második éve közvetíthet a gödöllői székhelyű
rádió a száguldó cirkusz eseményeiről élőben a helyszínről. B. Tóth Lászlót, a rádió igazgatóját kérdeztük erről.
– Mit is jelent az pontosan, hogy
Grand Prix rádió?
– A világ minden pontján, ahol van
Formula 1-es futam, kiválaszt Bernie
Ecclestone úr az F1 mindenhatója és
a futam házigazdája egy rádiót, amely
hivatalosan közvetíthet az aktuális
versenyről. Idén már másodszor nyertük el ezt a lehetőséget, ami azt jelenti, hogy csak a Calipso Rádió közvetít
a magyar adók közül a helyszínről,
sőt örömmel jelenthetem, hogy 2011ig mi leszünk a magyar nagydíj hivatalos tudósítói az éterben.
– Csak a versenynapon hallhatóak, vagy már korábban kiköltöznek a pályára?
– Csütörtökön jelentkezünk be először. Török László, Kozelka Zsolt és
jómagam tudósítunk majd minden

olyan fontos eseményről, ami a futammal összefüggésben van. A versennyel kapcsolatos információkon
kívül rengeteg háttérinformációval is
készülünk. Megszólaltatjuk a legnagyobb sztárokat, hiszen bejárásunk
lesz többek között a boxutcába is, és
az elkészült interjúkat csak a Calipsoban lehet majd hallani, de hírt adunk
majd az aktuális közlekedésről, a várható időről és még számos érdekességgel is szolgálunk. Lesz egy újdon-

ság is, ugyanis először fog előfordulni a futamok történetében, hogy Anita
személyében valaki kiáll az autók elé,
és elénekeli a himnuszt.

– Magyar Nagydíj után olimpia.
Gondolom arra is készülnek már
gőzerővel...
– Mivel a mi rádiónk egy rendkívül
sportos rádió, természetesen az olimpiai közvetítés is a programjaink között szerepel, de
nem feltétlenül
olimpiai közvetítésre kell majd
gondolni. Inkább
az
események
hátteréről próbálunk majd tudósítani, megszólaltatni szakembereket, az utca emberét, hozzátartozót
és még sorolhatnám. Mondhatni,
megcsináljuk a magunk olimpiáját. Egy
érdekes háttérműsorról van inkább szó,
amely reményeink szerint nem csak a
sportkedvelők számára lesz hallgatható.

A zavartalan körülményekért

A mintegy 1500 magyar rendőr munkáját 27 lengyel, román, szlovén, horvát és osztrák rendőr is segíti majd.
Az ő feladatuk elsősorban a külföldi
vendégek problémáinak kezelésében
való segítségnyújtás, tájékozódásuk
könnyítése, okmányaik és járműveik
ellenőrzése. A tapasztalat alapján a
külföldről érkező látogatók örömmel
fogadják saját nemzetük rendőrét, és

Kubatov János, az egyesület alelnöke
lapunknak elmondta: elsősorban cukrot, lisztet, tésztaféléket, leves- és tejport, illetve műzlit osztottak szét 785
rászoruló család között, mely élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület bocsátotta a rendelkezésükre. Kubatov János kiemelte: egyesületük a kezdetektől fogva kiemelten
foglalkozik a térségben lakó hátrányos helyzetű családok életkörülményeinek javításával, így rendkívül
hasznos számukra az az együttműködés, amit több éve alakítottak ki a
Magyar Élelmiszerbankkal. Az ő segítségükkel a tavalyi évben 11 alka-

Egészségünkért

A két nap folyamán, a szűréseken
(vércukor, vérnyomás, testsúly, testzsír, BM) 113 fő vett részt. Több alkalommal regisztráltunk magas vérnyomást és emelkedett vércukor szintet
olyan személyeknél, akik eddig nem
tudtak ilyen jellegű problémájukról.
Ezen esetekben javasoltuk háziorvosuk felkeresését.
A hozzánk forduló fiataloknak az
egészséges táplálkozásról és az AIDS
fertőzéssel kapcsolatos tudásukról
kellett számot adniuk tesztkitöltéses
formában. A helyes táplálkozásról 45
Fotó: www.hungaroring.hu

teljes bizalommal fordulnak hozzájuk.
A rendezvény helyszínén az évek
óta megszokott helyen kihelyezett
rendőrőrs működik, ami a látogatók
zavartalan szórakozását hivatott szolgálni. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szeretné felhívni a rendezvényre látogatók figyelmét, hogy az
autóikat ne hagyják elhagyatva, inkább vegyék igénybe az őrzött parkolókat. Gépkocsijukat minden
esetben körültekintően zárják be.

lommal sikerült különböző élelmiszerféleségekkel segíteni az arra rászorulókat; idén ez volt az első osztás, de
természetesen az idén több hasonló
kezdeményezés is várható a részükről. Partnerük, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület egy olyan non-profit
szervezet, melynek célja, hogy az információgyűjtés és publicitás eszközeivel kapcsolatot teremtsen az országunkban felhalmozódó élelmiszerfeleslegek és az arra rászorulók között,
ezzel elősegítse a szegénység és az
éhezés csökkenését. Az egyesület önkéntesek segítségével összegyűjti a
hipermarketekben, gyárakban és feldolgozóüzemekben fölöslegessé vált
és megsemmisítés előtt álló élelmiszereket, majd adomány formájában
eljuttatja azokat karitatív és civil szervezetekhez, illetve önkormányzati intézményekhez, akik ingyenesen szétosztják ezen termékeket a rászoruló
emberek között.

Védőnői szűrések a strandon

2008. június 25-26-án a gödöllői Védőnői Szolgálat dolgozói
lakossági szűrést és egészségnevelő munkát végeztek a városi strandon.

Rendőrségi közlemény a 23. Magyar Nagydíjról

2008. augusztus 1-3. között
rendezik meg a 23. Forma-1-es
Magyar Nagydíjat Mogyoródon, melynek helyszínét idén
is a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság biztosítja. A biztosításban az elmúlt évekhez hasonló létszámú rendőri erő
vesz részt. A sporteseményre
kilátogatók biztonságát közrendvédelmi, közlekedési, bűnügyi, kutyás, lovas és motoros
rendőrök garantálják. A közlekedés zavartalan lebonyolítása
érdekében légi megfigyelést is
alkalmaz a rendőrség. A biztosításban a rendőrségen kívül a
polgárőrség is aktív szerepet
vállal.

Július 26-án közel 20 tonna
élelmiszert osztott szét a Gödöllői Kulturális és Szociális
Egyesület a városban élő, szociálisan hátrányos helyzetű
emberek között a volt Nevelési
Tanácsadó épületében.

kisdiák, az AIDS megelőzésről 36 kamasz „nyilatkozott“. Természetesen
felhívtuk a figyelmet a strandon előforduló balesetekre is, és egyéni problémák megbeszélésére is lehetőség
nyílt.
A program megvalósulásáért nyújtott segítségért a Tormay Károly
Egészségügyi Központ Igazgatóságának szeretnénk köszönetet mondani,
valamint köszönjük az ALMA Gyógyszertár, a Tesco Hipermarket-Gödöllő
és a Gyógyszertér Patika rendezvény
megvalósítását elősegítő anyagi támogatását. A tapasztalatok azt mutatják, hogy szükség van ilyen jellegű
rendezvényekre, hiszen az emberek
örömmel fogadták és szívesen vettek
részt az eseményen.
Gödöllő Védőnői Szolgálat

Búcsú Ferenc testvértől

Fontos az is, hogy az értékeikre fokozottan ügyeljenek, lehetőleg az
irataikat és a pénzüket külön helyen
tartsák. A zseblopások megelőzésére
a rendezvényt biztosítók is nagy
hangsúlyt fektetnek.
Amennyiben a vendégeknek bármilyen problémája adódna, esetleg
eltűnt az irata, vagy egyéb holmija, a
kihelyezett rendőrőrsön tehet panaszt,
feljelentést. A megtalált iratokat, tárgyakat is ott adják le.
-brfk-

Nemzetközi diáktábor Gödöllőn

Idegenekből barátok

Július 18-án délelőtt helyezték végső nyughelyére Ferenc
testvér, máriabesnyői kapucinus szerzetest. Temetése a Budai Kapucinus Templomban bemutatott gyászmisét követően a Máriabesnyői kapucinus kriptában zajlott.
Rendtársai közül ő hagyta el utolsóként azt a helyet, ahol
sok-sok éven át szolgált, ő adta át az utolsó kulcsot István
atyának.
Fotó: Tatár Attila

Az idei évben Gödöllőn július 25. és augusztus 1 között a Török Ignác
Gimnáziumban rendezik meg „Idegenekből barátok lesznek“ címmel azt
a nemzetközi sporttábort, melynek résztvevői a gödöllői diákokon kívül
né-metországi testvérvárosunkból, Giessenből és Moragból (Lengyelország) érkeznek.
A tábor mindennapjait sportversenyek, kézműves foglalkozások és kulturális programok színesítik majd. A nemzetközi tábor főbb támogatói a

FELHÍVÁS

Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány, a
VÜSZI Kht., gödöllői Polgári Védelmi Kirendeltség, a Testvérvárosi Egyesület, Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal. A tábor
programjairól következő számunkban részletesen beszámolunk.
Fotó: Szemethy Tamás

git

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

6 Gödöllői Szolgálat

2008. július 31.

Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Rockopera Shakespeare drámája alapján

A látnok királyfi

Gödöllőn a Hamlet

Nemsokára, augusztus 21-én
lesz 150 éve, hogy első Ferenc
József osztrák császár és felesége, Erzsébet harmadik gyermeke, az egyetlen fiú, a trónörökös, Rudolf világra jött. A
százegy ágyúlövés, ami ilyen
eseménynél, trónörökös születésénél szokásos, elhangzott,
de különben nem tartottak fényes ünnepségeket. Nem könynyű idők jártak, a lázongó alattvalók megfékezése óriási öszszegeket emésztett fel, kívülről
is háború fenyegetett…
A poroszokkal vívott vesztes háború
után a kényszerűség is rávitte a császárt, hogy kiegyezzen birodalmának
talán legnagyobb ellenállást tanúsító
népével, a magyarsággal, s a trónörökös születése után kilenc évvel,
1867-ben Budán magyar királlyá koronáztassa magát. Azontúl OsztrákMagyar Monarchia felett uralkodott.
Mindezzel a gyermek Rudolf nyilván még nem sokat törődött, bár abból, hogy elsősorban katonának nevelték – születése után szinte azonnal
a 19. gyalogezred ezredesévé és tulajdonosává nevezték ki –, érezhette,
hogy mit várnak el tőle.
Brigitte Hamann történész Rudolf
trónörökös című könyvében a királyfi
életének minden felderíthető, elérhető mozzanatára kitér. Megtudhatjuk,
hogy elsősorban apja határozta meg a
gyermek tanulmányait, napi elfoglaltságait. Anyja mindössze egyszer szólt
bele fia neveltetésébe, de akkor,
mondhatni, életmentőn: határozottan
tiltakozott a már-már szadizmusig fajuló „katonásság” ellen.
A kisfiú életének hajója szelídebb
vizekre evezett, kíméletesebb neve-

lők vették kezükbe a sorsát, számtalan, gyakran kiváló tanár csöpögtette
belé a tudományokat.
Azokkal a tanárokkal, akik különösen nagy hatást tettek Rudolfra, így
elindították érdeklődését a természettudományok felé, liberális eszméket
ültettek a lelkébe, közelebbről, részletesen megismerkedhetünk a könyvet olvasva. Láthatjuk aztán, hogy a
már felnőtt Rudolf mennyire nem illett a császári udvarba.
Politikai elképzeléseiről nem beszélt, nem beszélhetett soha apjával,
az pedig nem avatta be a gondjaiba,
nem igyekezett belevonni az uralkodás rejtelmeibe. Rudolf álnéven vagy
névtelenül írt újságcikkekben kongatta a vészharangot: ne a németekkel
kössenek szövetséget. Inkább a franciákhoz, a németek régi ellenségeihez
kéne közeledniük, inkább engedményeket tenniük Oroszországnak, elsősorban azzal, hogy nem terjeszkednek
a Balkánon. Akár mondjanak le a
nemrég elfoglalt Bosznia-Hercegovináról, ne kockáztassák meg miatta a
háborút a cárral.
Ma már tudjuk, mennyire igaza
volt. Mintha gyerekkorától látnoki
képességgel rendelkezett volna. Erre
egy jelenet világít rá: azt játszották,
hogy unokatestvére, az ötéves Ferenc
Ferdinánd a király. Fel akart állni a
„trónszékről”, de olyan ügyetlenül
tette, hogy elesett. Mindenki nevetett,
kivéve a tízéves Rudolfot, aki elkomorulva jegyezte meg: „Nem jó előjel, ha egy felség leesik a trónról.”
Azonban a tudósokon, az udvartól
értelemszerűen távoltartott liberális
politikusokon kívül senki sem vette őt
komolyan. Velük barátkozott, ők értékelték műveit: tanulmányokat, könyveket, cikkeket. Abban a közegben,

A Colla Parte Consort Visegrádon

Reneszánsz varázs
A Colla Parte Consort 2004
őszén alakult a gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskolában
akkor már több éve működő furulya-kamara együttesből. Jelenleg az együttes 8 tagú, 1721 éves fiatalokból áll, akik
egytől egyig a zeneiskola növendékei. A blockflőték (furulya) mellett gitár, cselló és ütőhangszerek
színesítik
az
együttes produkcióit. A viszonylag rövid múltra visszatekintő zenekar már jó néhány
produkciónak részese volt, legutóbb a visegrádi palotajátékokon aratott osztatlan sikert. Az
együttes alapítóját és egyben
vezetőjét, Z. Molnár Ildikót kérdeztük erről.
– Melyik műfajt képviseli az együttes?
– A hangszerelésből adódóan műsorunkban a reneszánsz zene dominál, de egyre színesedik a repertoár.
Játszunk barokk és klasszikus műveket és mai szerzők dallamaival is
próbálkoztunk már, de szívesen játszunk könnyedebb műfajt is, így például szambát vagy spirituálét.
– Ha jól tudjuk, számos díjat
nyertek már röpke fennállásuk során…
– Ez így van. Kiemelkedő eredménynek mondható, hogy az alapítást
követő évben, 2005-ben az V. Országos Zenekari Verseny régizene kategóriájában 3. helyezést értünk el.
Ugyancsak ebben az évben, az I. Pest
megyei Kamarazenei Verseny és Fesztivál továbbképzős kategóriájában a
legmagasabb díjban, kiemelt nívódíjban részesültünk, ami nagy elis-

merés volt a számunkra. Ezeken a sikereken és a bíztatásokon felbuzdulva
legkedvesebb dalainkat már CD-n is
kiadtuk.
– Legutóbb Visegrádon, a várjátékok alkalmával léptek fel. Hogyan jött a felkérés és milyen volt a
fogadtatás?

A 10 éve alakult Gödöllői Fiatal
Művészek Egyesülete szeptember 5-én és 7-én mutatja be
Shakespeare Hamlet című művéből készült rockoperáját a
Petőfi Sándor Művelődési Központban.
A rockopera ősbemutatóját 1999 augusztusában láthatta a közönség, azóta harmincegy alkalommal mutatták
be azt az ország különböző városaiban (Budai Parkszínpad, Budapesti
Vajdahunyadvár, Pécs, Siófok, Szolahol pedig várta volna az utódlás, az
uralkodás, idegenül mozgott: nem figyeltek rá, sőt, nevetséges, vagy már
szánalomra méltó figurának tekintették.
Megtudhatjuk, hogy feleslegessége
tudatában hogyan indult el az önpusztítás útján. Nők, ital, kábítószer –
mindez egyre inkább a hatalmába kerítette. Betegségek gyötörték. S harmincévesen találkozott az érte rajongó tizenhét éves lánnyal, Vetsera Máriával. Melyikük vette rá a másikat az
önkéntes halálra, melyikük milyen
szerepet játszott a közösen elkövetett
öngyilkosságban – igazán sohasem
derül ki már.
Csak azok a tények maradnak,
hogy mit láttak, akik rátörték az ajtót
a halott párra, hogy hogyan zajlottak a
temetések. Néhány levél, amit nem
semmisítettek meg, vagy nem veszett el.
Különösen érdekes lehet a vaskos
kötetben a magyar olvasó számára,
hogy hogyan látnak minket kívülről,
mit ír rólunk az osztrák történész. És
persze Rudolf magyar kapcsolatainak
az ismertetése, értékelése.
(Brigitte Hamann: Rudolf trónörökös)
- nád -

országban, Giessenben képviselhetjük majd Gödöllőt. A kiutazást az önkormányzat, a testvérvárosi egyesület, a Gév-Huniber Kft., valamint a
Kőrösfői-Kriesch Aladár alapítvány
támogatja, amit ezúton is szeretnék
megköszönni. A visegrádi sikernek
köszönhetően Esztergomból is megkerestek már, hogy egy hasonló várjátékon lépjünk fel náluk, de ennek még
nincs pontos időpontja. Az ősz folyamán biztosan fellépünk a művelődési
központban, ahonnan a Mesélő Mu-

nok, Veszprém, Szekszárd) – óriási
sikerrel.
A rockopera zenei anyaga 2001 tavaszán a Premier Art Records kiadó
gondozásában megjelent CD-én és
kazettán. A mű alkotói a nagy, látványos tömegjelenetek helyett őszinte, érzelemdús játékkal kötik le a nézők figyelmét, Shakespeare klasszikus drámájából azokat a részeket
emelték ki, amelyekről őszintén

zsika hangversenyre kaptunk meghívást, valamint decemberben önálló
estet tartunk majd.
– Jövőre pedig egy igen rangos
eseményen képviselik mind Gödöllőt, mind hazánkat...
– 2009 májusában Ausztriában,
Linzben veszünk részt a X. Európai
Ifjúsági zenei fesztiválon. Ide úgy jutottunk ki, hogy az együttes egy előzetes elbíráláson esett át a Magyar
Zeneművészek Szövetsége, illetve az
osztrák szövetség által, és a közös elbírálás alapján döntöttek a résztvevőkről. Mivel a zeneiskola keretein
belül nincs olyan forrás, ami biztosítaná a kiutazást és az ottlétet, a legnagyobb feladatot a támogatók felku-tltatása jelenti majd.

szerű fél-playback technika helyett a
zenekar élőben játszik, sőt maguk is a
darab szereplőivé válnak. A főbb szerepekben Géczi András, Venyige Sándor, Herczenik Anna, Józsa Imre m.v.,
Kalmár Gergely, Miklós Krisztina látható majd.
Zeneszerző és zenei rendező:
Lencsés Balázs. Szövegíró és rendező: Horváth Zoltán.
gofme

Rudolf, a reményvesztett imádó

Titánia lovagjai
A Kastélymúzeum nyári kiállítása idén is nagy népszerűségnek örvend. Ezúttal Rudolf
trónörökössel ismerkedhetnek
meg az idelátogatók az Erzsébet királyné életében jelentős
szerepet játszó férfiakat felvonultató sorozat első részeként.
Rezső királyfi – ahogy a magyarok
nevezték – életének fontosabb állomásai, a rá legnagyobb hatással bíró

– Megkerestem a program főszervezőjét és elmeséltem neki az együttes történetét és mivel a reneszánsz
éve van, mondhatni kézenfekvő volt,
hogy mi lépjünk fel. Persze, nem volt
ilyen egyszerű, hiszen több együttes
is jelentkezett, de végül minket választottak a szervezők. A királyi palota borudvarán léptünk fel korhű ruhában és nagy örömünkre kirobbanó
sikerünk volt. Rengeteg pozitív viszszajelzést kaptunk, sőt úgy váltunk el,
hogy jövőre is visszavárnak minket.
– Hol láthatják, hallhatják legközelebb a Colla Parte Consort
együttesét?
– Legközelebb szeptember 18-án
lépünk fel, amikor is a 20 éves testvérvárosi kapcsolat keretében Német-

tudnak saját véleményt formálni a
dráma eszmeiségét, hangulatát megtartva.
A dramaturgiában nagyobb szerepet kapott Hamlet és Ophelia szerelmi története, anya és fia kapcsolata,
és a gátlástalan hatalombitorló Claudius, aki küzd mind a kor világnézete,
mind saját lelkiismerete ellen. A dramaturgiában megjelenített érzelmeket
nagyszerűen festi alá és egészíti ki
Lencsés Balázs zenéje, melyet a rockzenekar mellett vonósnégyesre és fúvósötösre hangszerelt. A jelenleg nép-

személyiségek elevenednek meg a
tárgyak és magyarázó szövegek révén. Betekintést kaphatunk a királyi
család légkörébe, megismerhetjük a
kis királyfit nevelő tanárok karát, udvartartásának magyar tagjait. Kóstolót kaphatunk a korszak technikai és
tudományos fejlődéséről és megtudhatjuk, hogyan vetette latba ezek érdekében személyes befolyását is a
széleskörűen művelt és tudományos
tevékenysége révén nagy tekintélyű
ifjú koronaherceg. Rácsodálkozhatunk, milyen politikai és személyes
konfliktusok és intrikák sodorták a

végső elkeseredésében elkövetett öngyilkosság felé, átélhetjük egy ország
döbbenetét a halálhír és a temetés
kapcsán. És elgondolkozhatunk azon
a vendégkönyvben többször feltett,
meglehetősen történelmietlen kérdésen, hogy mi lett volna ha…?
A kiállítást, amit szeptember végéig tekinthetnek meg az érdeklődők,
több rendezvény is kíséri a közeljövőben. Augusztus 15-én az állandó
kiállításra invitálják játékra az idelátogatókat „Rezső királyfi laptopja”
címmel. Szeptember 12-én tudományos konferencián ismerkedhetnek az
érdeklődők Rudolf személyiségével,
tudományos és politikai tevékenységével. A másnapi Nyitott Esten hoszszított nyitva tartással várják a vendégeket, és népszerű, könnyedebb formában, ismeretterjesztő előadásokkal

és musicalrészletekkel keltik fel az
érdeklődők figyelmét Erzsébet királyné érzékeny és tehetséges, tragikus sorsú fiára.
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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

TOROCZKAI WIGAND EDE (1869-1945) építész, iparművész
kiállítása a GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUMBAN
2008. FEBRUÁR 9-AUGUSZTUS 24.
A kiállítással egyidejűleg a Holnap Kiadó monográfiát jelentetett meg róla.
(Keserü Katalin: Toroczkai Wigand Ede. Budapest, 2007. Az építészet
mesterei sorozatban. Szerk. Gerle János.)

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

75 éve kezdődött a gödöllői jamboree

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 (2.)
1906. június 25-én megtartották a közigazgatási bejárást, melyen részt vett
a kereskedelmi és földművelésügyi minisztérium, az államépítészeti hivatal, a katonai kincstár, a MÁV, a gödöllői
királyi koronauradalom, Pest vármegye és a gödöllői járás küldöttei. A bejárást követően megállapították, a szabványos nyomtávú villamos vasút Kerepesről Mogyoród felé nagyobb kitérőt tesz, és Boncsoknál éri el Gödöllő határát.
(A legnagyobb akadályt az építés során a Bolnoka jelentette, mellyel nem birkóztak volna meg a HÉV-szerelvények,
így azt megkerülve, a pályát Mogyoród irányába vitték el.) Ezután az Erzsébet-park érintésével a Ferenc József téren
és a Rudolf utcán átmegy az országút mellett, majd az akkori Blumenthál fatelepnél egy éles jobb kanyar után fog a
vasútállomásra, mint végállomásra megérkezni. Az
akkori tervek szerint a HÉV itt csatlakozott volna a
vasúti pályához. Azzal az elképzeléssel, hogy a gödöllői végállomáson a MÁV- és a HÉV-vonalat öszszekapcsolják, megnyílt volna a lehetőség arra, hogy
a Felvidékről érkező árúkat, mint például a szenet, a
fát közvetlenül a HÉV mentén lévő településekre
szállíthassák. Az építkezés konkrét dátumát még ekkor nem határozták meg, csak abban állapodtak meg,
hogy a közeljövőben fog a beruházás megkezdődni.
A társaság anyagi támogatást nem kért az államtól, az
egész beruházást önerőből kívánták megoldani. 1906
őszén újabb közigazgatási bejárás vált szükségessé,
mert az eredeti terveken a vonal olyan ingatlan területeket is érintett, melyek hosszas kisajátítási eljárás után lettek volna megszerezhetőek, ehelyett inkább új vasútvonalat húztak, az országúthoz közelebb.
A HÉV-vonal Gödöllőig történő meghosszabbításával kapcsolatban, 1909 áprilisában döntött a képviselőház, majd
pedig a főrendház is jóváhagyta az építkezést. Ezután az uralkodó elé került a kérelem szentesítés céljából. Májusra a
villamosvasútról szóló törvényjavaslat a legfelsőbb helyről is szentesítést kapott. A meghosszabbítást engedélyező
törvény az elfogadása és a király szentesítése után megjelent az „Országos Törvénytár”-ban, a következő szöveggel:
1909 októberében kezdték meg a villamosvasút
1909. évi XVIII. TÖRVÉNYCIKK
útvonalára vonatkozóan a kisajátítási tárgyalásoa kerepes – gödöllő helyi érdekű vasút engedélyezése tárgyában.
kat az érintett településeken. Október 25-én dél(Szentesítést nyert 1909. évi május hó 7–én
előtt Kerepesen, délután Gödöllőn, október 27-én
– Kihirdetett az „Országos Törvénytár” –ban 1909. évi május hó 12–én.)
Mogyoródon folyt az egyezkedés, melyeken az
MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF
érintettek nagy számban képviseltették magukat.
Isten kegyelméből Ausztria császára, Csehország királya stb.
A tárgyalások nem mindenhol zajlottak le békéés Magyarország apostoli királya.
sen. Mogyoródon rendkívül heves volt a gyűlés,
mert a mogyoródi gazdák magas árat kértek a Kedvelt Magyarországunk és társországai hű Főrendei és Képviselői közös egyetértéssel
a következő törvénycikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé:
földjeikért. Mogyoródon és Gödöllőn is, a kisajátítási határozat megfellebbezésére készültek a la- 1.§. A minisztérium felhatalmaztatik, hogy budapesti helyi érdekű vasutak részvénytársaság budapest – kerepesi vonalának Kerepes állomásból kizárólag Mogyoród község
kosok. Gödöllővel kapcsolatban komoly aggályok merültek fel. A HÉV-et eleinte az országút határának érintésével a m. kir. államvasutak gödöllői állomásáig vezetendő gőz– és villakastély felöli oldalára tervezték, így azt a telepü- mos üzemre berendezkedő helyi érdekű vasutat az 1880. évi XXXI. és az azt kiegészítő
1888. évi IV. törvénycikkekben foglalt feltételek alatt engedélyezhesse.
lésen belül nem keresztezték volna a vágányok.
2.§.A kereskedelmi miniszter az előző § -ban említett vasút engedélyezésének
Ezzel a lépéssel azonban az utat szegélyező híres,
megtörténtéről az 1880. évi XXXI. törvénycikk 1. § -a értelmében az országgyűlésnek
közkedvelt és a település számára nagyfontosjelentést tesz.
ságú, a kastélytól az Erzsébet-parkig vezető fasor
került volna veszélybe. Végül az eredeti tervet 3.§ -a. Ez a törvény kihirdetése napján lép életbe és végrehajtásával a kereskedelemügyi
és pénzügyi miniszterek bízatnak meg.
megváltoztatva, maradt a ma is ismert nyomvonal, de ez sem keltett túl nagy tetszést a települé- Mi e törvényczikkeket s mindazt, ami abban foglaltatik, összesen és egyenkint helyesnek,
sen. A Pesti országutat, melyet sokan az ország kedvesnek és elfogadhatónak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk,
megerősítjük és szentesítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által
egyik legszebb útjának véltek, így már módosímegtartatjuk.
totta a HÉV tervezett vonala. Ez sokaknak nem
Kelt Budapesten ezerkilencszázkilencedik évi május hó hetedik napján
tetszett, mert a szép egyenes utat egyenetlenné
Ferencz József s. k.
tette a HÉV. Ellenérzésüket azzal magyarázták,
(P. H.)
hogy nagy rajta a kocsiforgalom, és a kanyargós
Dr Wekerle Sándor s. k.
út balesetveszélyessé válhat. Emellett az országút
számos sporteseménynek is otthont adott, mint
például autó-, bicikli- és futóversenyeknek. Viszont ha az út kevésbé szép és egyenletes, a sportrendezvények is elmaradhatnak a településről. A harmadik érv a tervezett nyomvonal ellen a kastélytemplom előtti tér átalakítása volt.
A HÉV vonala miatt az országút egészen a kastély alá szorulna, és ezzel jelentősen csökkenne a templomtér mérete.
Problémát jelentett az építkezés során a piac elhelyezkedése is. A Ferenc József téren lévő piacteret a tervezett villamosvasút szinte kettészelte. Így fontos lett volna a tér átalakítása, az ott lévő különböző bódék eltávolítása. Ezzel
együtt úgy gondolták a településen, hogy a piaci keresletre jó hatással lesz a HÉV, mert a környező településekről annak segítségével lehetne az árut szállítani. Ezek mellett felmerült egy technikai probléma is: az, hogy a villamosvasút mellé nem terveztek elég széles gyalogjáról, így a járókelők, különösen a gyerekek lettek volna veszélyben a keskeny járdán. Ez a probléma nagyon valóságos volt, mert Gödöllő belterületén egyes helyeken nagyon közel volt a
tervezett vonal a lakóházakhoz. 1909 novemberében a kereskedelemügyi miniszter Kerepes, Gödöllő és Mogyoród
határában a szükséges földterületekre megadta a kisajátítási jogot, és ezzel a kisajátítási terv véglegessé vált, azok lebonyolítása azonban áthúzódott az 1910-es évre is.
(folytatjuk)

Cserkész-világtalálkozó
75 évvel ezelőtt 1933. augusztus
2-án nyitotta meg kapuit a IV.
Jamboree (cserkészek világtábora), amelyet a szeretet, a vendégszeretet, a szív táborának is neveztek.
A tábor jelképe a regebeli fehér szarvas
lett, ami előre visz, de elérhetetlen. B.P.
(sir Baden-Powell) azt mondta erről:
„Az ősmagyarok követték a fehér szar-

vast, de nem azért, hogy megöljék, hanem mert új utakhoz, új kalandokhoz
vezette őket, s az üldözés öröme a boldogság ösvényére vezetett. A fehér szarvast mint a cserkész-jellem szimbólumát tekinthetjük. Fölfelé szökellve vezet benneteket, átugorja a nehézségeket,
szembenéz új kalandokkal, amelyekre a
cserkészet magasztos céljainak követése közben akadtok. Magasztos célok pedig: Isten, hazátok, embertársaitok iránti
kötelességeitek egész szívvel való teljesítése, a cserkésztörvények szerint való
élet. Így mindegyitek előmozdíthatja Isten országát ezen a földön, a béke, a jóakarat uralmát az emberek között.“
A tábor vidám élete nagyrészt a gazdasági és technikai feladatok megoldásától függött. A Magyar Cserkészszövetség elnöki tanácsa 1931 augusztusában a tábor főparancsnokául Teleki Pál
főcserkészt kérte fel. Teleki Pál ettől
kezdve minden erejét a Jamboree előkészítésének szentelte. Teleki először öszszeállította a vezérkart v. Farkas Ferenc
vezetésével. A vezérkar irányításával
tervszerű munka kezdődött.
1. Minden cserkészkerület önállóan
szervezte meg altáborparancsnokságát
és törzsalakulatait. A cserkészkerületek
a fiúkat vármegyék szerint csoportosították. (Külön altábort szerveztek a leánycserkészeknek Budán, a testnevelési
Főiskola parkjában). A szervezésben
részt vett az egész ország cserkészete.
2. Az altáborokon kívül különleges
táborokat is szerveztek: a./ segédtábort
az átutazó vagy rövidebb időre ide utazó
külföldi és hazai cserkészek számára;
b./ kisfiútábort; c./ repülőtábort ( az akkori Horthy István repülőtábor területén
a Perőcön); d./ a delegátusok és vendég
cserkésztisztek táborát (a premontrei
gimnázium teljes területén); e./ tábori
rendőrség táborát; f./ tábori tűzoltóság
táborát; g./ mentőállomásokat; h./ postát
és távírdát (melyek az újonnan épült elemi iskolában kaptak helyet); i./ vízitábort; j./ törzscsapatok táborait; k./ büfék, cukrászdák, vendéglők, tejcsarnokok elhelyezéséről is gondoskodtak.
3. Gödöllő környékén kevés volt a
víz. Gondoskodni kellett kellő minőségű és mennyiségű vízről: 9 artézi kutat
fúrtak, 250 m3-es víztartályt építettek,
14 km hosszú csőhálózatot fektettek le.
(12 millió l víz fogyott el). A 100 m
mélységből előtörő vizet 25 m-re sülylyesztett centrifugális mélykútszivatytyúk nyomták a csőhálózatba.
4. Meg kellett építeni a tábor villamos
hálózatát. A villamosenergia a budapesti
és bánhidai erőművek hálózatából futott
a Helyiérdekű Vasutak kábelén a táborba (ez teljesen cserkészmunka volt: 3
hónapig 72 mérnök- és szerelőcserkész
dolgozott itt és élt vidám cserkészéletet
a Jamboree előtt.)
5. Meg kellett oldani az élelmezés
problémáját. Naponta 80 tonna élelmiszert szállítottak a táborba és osztottak

szét az elosztóhelyeken. Nem volt könynyű kielégíteni a különféle népek igényeit. Pl. a hinduk több rizst, búzalisztet
kértek, marhahúst, disznóhúst nem ettek; a svájciak dupla cukoradagot kértek: az északi népek sok tejet és vajat ettek a zsír helyett pedig margarint kértek;
a mohamedánok pedig különleges étrendjüknek megfelelő nyersanyagot kívántak.
6.A legnehezebb problémák közé tartozott a forgalom szabályozása.
A látogató közönség napi átlagos
száma 30 ezer, ünnepségek esetén 50-60 ezer volt, (A tábort öszszesen 365 ezren látogatták.)
7. Egyéb feladatok: A táborirendőrség felállított tudakozó irodát, talált tárgyak irodáját és
gyermekmegőrző állomást. Külügyi-, sajtó-, szórakoztató-, kirándulási-, budapesti-, társadalmi-, fotó-, cserkészfeladatok csoportja- lelkészi testületnek a
megszervezése.
8. A magyar társadalommal való kapcsolatot az u.n. Jamboree-tanács tartotta
fenn, amely 30 tagból állt.
9. A Budapesti Női Bizottság tagjai a
klinikákra, kórházakba került külföldi
cserkészeket látogatták.
10. Minden város megalakította azt a
helyi bizottságot, amely a vidékre kiránduló külföldi cserkészek kellő fogadtatásáról és ellátásáról gondoskodott.
11. A Jamboree Fegyelmi Bizottságnak nem sok dolga akadt.
Az ország különböző részein 108 angol, 36 francia, 2 lengyel, 9 olasz nyelvtanfolyamot rendeztek a csapatok ke-

retein belül. A külügyi csoport tolmácsokat nevelt és tanított be. Idegenvezető cserkészeket oktattak. 35 helyen
képezték ki a tábori rendőrség tagjait. A
„Hangos híradók” kezelői és a szállításvezetők kellő kiképzésben részesültek.
A sajtócsoport 20 tagja gyorsírást tanult.
A segédhivatal 15 tagja gépírásban és
gyorsírásban nyert képzést. Újpesten és
Hatvanban tűzoltó kiképzésben, Budapesten elsősegély-, és mentőszolgálatra
képezték ki a csapatok egy részét. A sikló- és vitorlázórepülők Ökörteleken
gyakorlatoztak egész évben. A vízicserkészek kiképzése az Újpesti vízitelepen
és a Hárshegyi Cserkészparkban folyt.
A magyar cserkészeken kívül 54
nemzet cserkészei vettek részt a IV.
Jamboree-n, ezenkívül a delegátusok, a
Nemzetközi Iroda tagjai, a Vendégtábor
és a Segédtábor külföldi résztvevői.,
összesen 26.231 fő.
Magáról a Jamboree eseményeiről
kötetek jelentek meg, filmeket is készítettek róla. Ebben a rövid megemlékezésben csupán arról az óriási szervezésről, háttérmunkáról szerettem volna
megemlékezni, amelyben minden magyar cserkész, Gödöllő és az ország
minden lakosa lelkesen és önzetlenül
részt vett, de amelyről kevesen tudtak.
Az események közül egy kevésbé ismertet szeretnék végezetül megemlíteni: Miss Hutchison és Mr. Alan McCay
esküvőjét, amelyet a IX. altábor parancsnoki sátra előtt tartottak. Ezt Az Est
című lap és Márton Lajos festőművészcserkészalbumai is megörökítette.
HVI
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szik, ugyanakkor – a korábbi feltételezésekkel ellentétben – nem vesz részt az Avitamin szintézisében. Kutatási eredmények azt mutatják, hogy a vér likopin-koncentrációja és a táplálékkal bevitt likopintartalmú zöldségek, gyümölcsök fogyasztása között egyenes arányú összefüggés
mutatható ki. Vagyis a gyümölcsökkel
és zöldségekkel szervezetünkbe juttatott likopin pont oda kerül, ahol arra a
legnagyobb szükség van.
A kedvező élettani hatás legfőbb
oka a likopinmolekula antioxidáns tulajdonsága. A likopin kétszer olyan
gyorsan képes befogni a szabad gyököket, mint a sárgarépából és sütőtökből ismert β-karotin. A bőrben az UVsugárzás káros hatását elsősorban a likopin fogja fel. Ismertek olyan tanulmányok is, amelyek a likopin egyéb,
nem antioxidáns tulajdonságával összefüggő értékes biológiai hatását támasztják alá.
Ezek szerint elősegíti a hormonális és
immunrendszer működését, valamint
egyéb metabolikus
folyamatokat, s ezáltal az egész szervezet
egészséges
egyensúlyának fenntartását. Ismert, hogy
a likopin gátolja a
koleszterinszintézist,
ily módon közvetve
is csökkenti a szívés érrendszeri megbetegedések kockázatát.
Mindezek
alapján a görögdinnye fogyasztása
hozzájárulhat a szervezet méregtelenítéséhez.
Másik kedvelt dinnyefélénk a sárgadinnye. Azonban ebből is több fajtából
választhatunk.
A sárgadinnye Afrikából származik,
onnan terjedt el földünk minden részén
(a fagyos sarkokat kivéve). A dinnyék
egymással könnyen kereszteződnek,
rengeteg változatuk – közel 700 – ala-

HEROSZ

Nem csak kertészeknek...

Vigyél haza!

Itt a dinnye
Itt az igazi nyár és itt a dinnyeszezon. Legyen görög, vagy sárga, jól
behűtve igazi felüdülést jelent a
forró napokon. És a dinnye nem
csak finom, hanem egészséges
is!

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

1 éves keverék szuka

Sokan nem tudják, hogy a paradicsomot
értékes táplálékká tevő likopin a görögdinnyében is nagy mennyiségben előfordul. Hogyan tartja egészséges egyensúlyban szervezetünk működését?
A görögdinnye gyümölcshúsa piros
színét karotinoid festékanyagainak,
köztük kiemelten a likopinnak köszönheti. A likopin csak néhány élelmiszernövényben fordul elő, jelenléte leginkább a paradicsomban jellemző. Erőteljes víztaszító tulajdonsága miatt az élő
sejtek membránjaiban, kötve helyezkedik el. A görögdinnye likopintartalma
3,6-6,2 mg/100 g. (Összehasonlításként:

8 hónapos keverék szuka

Állati dolgok

Szavanna a Városligetben
A nagyszikla belsejének beépítésével és
a II. világháborúban elpusztult épületek
újjáépítésével folytatódhat a fővárosi állatkert rekonstrukciója. A tervek már készen vannak, megvalósításuk természetesen az anyagiaktól függ. Bár a budapesti állatkert az egyik legkorszerűbb az
európai fővárosok közt, ugyanakkor az
egyik legkisebb, ezért az intézmény a
vidámpark felé terjeszkedne tovább.
Egyre otthonosabban mozognak új lakhelyükön a május végén átadott Szavannakifu-tójának lakói. A
létesítmény jelenleg a
legnagyobb alapterületű, több mint fél
hektáros. Bár a zömében afrikai állatok
egyelőre csak ismerkednek a kifutóval,
napról napra egyre
jobban belakják a
teret.
A Szavannakifutó
az állatkerti rekonstrukció második ütemének keretében újult meg, a nagysziklával együtt. Ekkora fejlesztés az állatkertben a múlt század 10-es éveiben volt
utoljára; a Szavannakifutó kialakítása és
a nagyszikla felújítása 2,7 milliárd forintjába került a fővárosnak.
A nagyszikla felújításával párhuzamosan új kifutókat is létrehoztak, a közelmúltban készült el pl. a gorillák kifutója, és néhány hete adták át a három
barnamedvének otthont adó, a korábbinál sokkal nagyobb medvekifutót is.
A Szavannakifutó bejáratánál fából
faragott maszáj harcosok fogadják a látogatókat, igaz, mellettük az új elefántistállót dél-indiai falfestés díszíti. Az
elefántok ugyanis nem afrikaiak, hanem
ázsiaiak, így tulajdonképpen „kakukktojásnak“ számítanak a városligeti Szavannán.
Az intézmény egyébként újabb két
elefántot – egy hímet és egy nőstényt –
tervez beszerezni a meglévő két idősebb
nőstény elefánt mellé. Az állatkert főigazgatója elmondta: a hím foglalná el a
felújított műemlék elefántházat, a nőstények pedig az új épületben kapnának
helyet. A beszerzés célja természetesen
az, hogy az elefántok szaporodjanak a

budapesti állatkertben. A Szavannakifutóban 40 faj kapott helyet: az elefántokon kívül élnek itt többek közt zsiráfok,
orrszarvúk, mocsári antilopok, valamint
struccok vagy a vadonban már nem
megtalálható és állatkertekben is ritka
Mhorr-gazellák.
A látogatók is megnézhetik a Fővárosi Állat- és Növénykert koronásdarufiókáit. Néhány hete születtek a kisma-

a nyers paradicsomé 0,9-13,6 mg/100
g). Egyéb karotinoidok közül jelentős a
dinnye β-karotin (0,23 mg/100 g), lutein
(0,014 mg/100 g) tartalma is.
Laboratóriumi vizsgálatok alapján
csaknem teljes bizonyossággal állítható,
hogy a likopin számos szív- és érrendszeri, valamint daganatos megbetegedés
megelőzésében lényeges szerepet ját-

Nyári vendégeink

pi neve éppen ezért
büdösbanka.
Ennek
egyik oka, hogy a szülők, hosszú csőrük miatt nem tudják az ürüléket elhordani a fészekből, de egyben ezzel a szaggal védekeznek a ragadozók ellen. Szinte nincs egyetlen
egy állat sem, ami a büdös fiókákat
elfogyasztaná. A búbosbanka Magyarországon közismert, népszerű
madár, amit természetrajzának ismeretére valló sok népies neve is
bizonyít. Nem válogat a területben,
megtelepszik az Alföldön és hegyvidéken egyaránt, de utóbbi helyeken már csak főleg ott, ahol legelőket talál, magát az erdőt nem szereti s ezért sokkal nagyobb számban található az Alföldön. Gödöllőn mégis gyakran megfigyelhető,
köszönhető ez a környékünkön lévő lovas tanyáknak. A búbosbanka
vonuló madár, amely a sík vidéken
már sokszor március közepén jelenik meg, majd fokozatosan késve
április közepe táján fejezi be a vonulását az északi hegyvidéken.
Ősszel már elég korán távozik. Augusztusban, szeptemberben vonul
el. Fészkelési ideje május-június.
Hasznos, védett madár. Főleg férgekkel, rovarokkal táplálkozik. Ren-

A búbosbanka
Jellegzetessége igen hosszú,
gyengén hajlott, vékony, oldalt
összenyomott, hegyes csőre, illetve a fején lévő tollbóbita. Innen kapta búbos nevét is.

darak, ekkora szaporulat korábban sosem volt Budapesten.
A Kelet-Afrikában honos madarak
nyár elején három tojást raktak az állatkertben, és mindegyikből egészséges fióka kelt ki. Koronásdarvak máskor is
szaporodtak már a budapesti intézményben, de most először állt egy fészekalja három tojásból, és most először kelt ki mindegyikből fióka – úgy
egyhónapos költési idő után, július 3-án.
A kéthetes fiókák nemcsak méretükben, hanem színükben is jelentősen különböznek a felnőtt állatoktól. Tollazatuk pihés, vörösesbarna, illetve zsömleszínű, és a felnőttekre jellemző karcsú
lábak helyett tömzsi lábaik vannak. A
fejükön pedig még semmi nyoma az
aranyszínű tollkoronának, amelyről
egyébként a nevét kapta ez a faj.
A szülőpár, Papi és Mami, 1999 óta
élnek Budapesten, ahová eredetileg
Tanzániából érkeztek. A három kicsinek
most még nincs neve, sőt egyelőre a nemüket sem tudni. Az állatkert koronásdarvai a jegesmedvék közelében, az
úgynevezett Keselyűröpdében laknak,
közös térben a fakókeselyűvel, a bukázó
sassal, egy fekete hattyúval és számos
kisebb vízimadárral.

Tollazata felül agyagszínű, háta közepén, vállain és szárnyain feketén és
sárgásfehéren keresztben csíkolt, a
tollbóbita sötét, rozsdás agyagsárga, A tojó
színei kissé piszkosabbak; a fiatalok tollbóbitája rövidebb. A
búbosbanka
hazája
Közép- és Dél-Európa, egész Szibéria és
Kína, Nyugat-Ázsia
és Észak-Afrika.
A költés idején fiókái
elviselhetetlen
bűzt terjesztenek, né-

kult ki világszerte. Nem meglepő, hogy
kevesen ismerik ki magukat köztük. Néhány divatos, hazánkban is kapható fajtáját bemutatunk.
A kantalup dinnyék kimondottan
nyáriak, korai érésűek. Közepes méretűek, általában gömbölyded termésűek
(de létezik banán alakú is), héjuk erősen
barázdált. Európában elterjedt csoport.
Legjobb éretten vásárolni (mikor puha
és illatos), lehűteni és azonnal elfogyasztani, de a hűtőszekrényben akár
négy hétig is eláll.
A második legdivatosabb a cukordinnyék csoportja. A cukordinnye külsőre abban tér el a hagyományos sárgadinnyétől, hogy a héja nem bordázott,
hanem egyenletesen sima, a felülete
enyhén rücskös. Az alakja általában kissé lapított gömb. A mézdinnye a cukordinnyék közül a legfinomabb és sajnos a
legdrágább változat.
Léteznek a cukordinnyék és a sárgadinnyék között ovális, tojás alakú változatok is. Ezeknek a hibrid fajtáknak az
íze többnyire erősen fűszeres, muskotályos vagy ananászra emlékeztető.
Legyen bármilyen fajtájú is, de addig
használjuk ki a dinnyeszezont, amíg
nem jön az a bizonyos Lőrinc, és nem
teszi tönkre egyik legkedveltebb gyümölcsünket.
geteg ganajbogarat turkál ki a csordában legelő háziállatok ürülékéből,
hernyókat is fogyaszt és a cserebogár-pajorokat is kiszedegeti a megpuhult földből. Cserebogárjárások
alkalmával nagyszámban pusztítja
ezt a kártékony rovart. Föltétlenül
kímélendő és védendő, aminek egyik
módja az is, hogy nagy bejárónyílással bíró mesterséges fészekodut helyezünk ki a megtelepülése céljából.
Már több ízben megfigyelték, hogy
ezeket elfoglalta és költött bennük.

Talált kutya! 1 éves ivartalanított kan:
„Rudi“. Jó a természetem, gyerekszerető, macskakedvelő vagyok. Vegyél magadhoz!
Tel.: 28/488-178

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Augusztus 2-3.:

dr. Gáspár Edit
Tel.: 20/584-1233
Augusztus 9-10.:

dr. Kovács Ilona
Tel.: 20/9455-495
Gödöllő, Úrréti u. 14.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet
a Gödöllőn, a Szabadság téren levő teniszpálya és a hozzátartozó öltözők,
valamint a volt Rézgombos vendéglő
tulajdonjogának megszerzésére.
AZ INGATLANOK ISMERTETÉSE:
1. A 413/14/A/16 helyrajzi számú, Szabadság tér 26-28. szám alatti, 94,07 m2
alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű
ingatlanban a teniszpályához tartozó öltözők, büfé, raktár, vizesblokkok és iroda található.
2. A 413/15 helyrajzi számú, Szabadság tér
20. szám alatti, 2552 m2 területű, sporttelep megnevezésű ingatlanon teniszpályák
létesültek.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő,
Szabadság tér 7.) kizárólag a meghirdetés
időpontjában Gödöllő város közigazgatási
területén életvitelszerűen lakó és költségelvű lakbérrel bérbe adott önkormányzati
tulajdonú lakásra bérlői, bérlőtársi joggal
nem rendelkező, vagy a városban tevékenységet folytató munkáltatónál határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott személyek részére pályázatot hirdet a Gödöllő, Szabadka u. 6/b. I/5. számú,
37 m2, a Szt. János u. 26. II/23. számú, 30
m2 alapterületű, komfortos, egy szobás,
továbbá Deák F. tér 1. III/11. számú, 45 m2
alapterületű másfél szobás, Deák F. tér 2.
I/3. és Deák F. tér 3. I/9. számú, 46 m2
alapterületű, két szobás, valamint Deák F.
tér 3. fszt. 2., Deák F. tér 3. I/7., Deák F. tér
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Közérdek
3. A 414 helyrajzi számú, 1515 m2 területű,
vendéglő megnevezésű, Szabadság tér 1.
szám alatti földrészleten levő épületben korábban a Rézgombos vendéglő működött.
Mindhárom ingatlan „központi vegyes terület” építési övezetbe sorolt. A helyi építési szabályzat az ingatlanokra részletes
szabályozást nem tartalmaz, ezért a kiíró
lehetőséget biztosít településrendezési
szerződés megkötésére a pályázat nyertesével.

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: 28/529253. E-mail: tolnai@godollo.hu

Az ingatlanok – korábbi funkcióiknak megfelelően – közművekkel ellátottak.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE
ÉS HATÁRIDEJE:
AZ INGATLANOK IRÁNYÁRAI:
Gödöllő, Városháza (Szabadság tér 7.),
1. 16.500.000 Ft + 20 % ÁFA
Vagyongazdálkodási Iroda, 233. számú
2. 60.000.000 Ft + 20 % ÁFA
helyiségben, Tolnai Katalin főmunkatárs3. 50.000.000 Ft + 20 % ÁFA
nak, 2008. szeptember 1-je 16 óráig.
3. II/12. számú, 60 m2-es, egy + két fél
szobás, összkomfortos lakások költségelvű
lakbérrel, öt éves időtartamra történő bérbeadására.
A pályázatok kizárólag formanyomtatványon nyújthatók be, melyhez mellékelni kell
az abban előírt dokumentumokat.
A formanyomtatványok és a lakások bérbevételével kapcsolatban további információkat tartalmazó írásos tájékoztatók ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati vagy a Vagyon-gazdálkodási Irodáján vehetők át.
A lakások alaprajzai ugyanitt megtekinthetők.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK
FELTÉTELE:
A pályázatnak maradéktalanul meg kell
felelnie az írásos pályázati tájékoztatóban
megfogalmazott

feltételeknek. A lakások
bérbevételére kizárólag
az egyes lakástípusokra
meghatározott és a tájékoztatóban közzétett öszzetételű családok nyújthatnak be pályázatot!
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK
HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Városháza (Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Vagyongazdálkodási Iroda 232. számú helyiségében hétfői, vagy szerdai napokon 8
és 12, valamint 12.30 és 16 óra között
2008. augusztus 27-én 12 óráig.
A pályázatokat a képviselő-testület gazdasági bizottsága bírálja el, a lakások bérlőit ezen bizottság javaslata alapján a
képviselő-testület választja ki.

ÉRETTSÉGI
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.
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

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
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.

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA
Ajánlati felhívást tesz közzé a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
(2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.) alatt megvalósuló csapadékvíz elvezetés
munkáinak kivitelezése tárgyában.
További információk beszerezhetők:
Bárdos György műszaki vezetőnél 06-28-410-364-es telefonszámon
A pályázati dokumentáció 10 000.-Ft + ÁFA befizetése ellenében átvehető
munkanapokon 10-12 h között az intézmény titkárságán.
(2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65)
A helyszín megtekintésére 2008. augusztus 7-én 9 órakor
lehetőséget biztosítunk.
Ajánlattételi határidő: 2008. augusztus 14., 10 óra

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-JÉN, 16 ÓRÁIG

AZ 1956-OS FORRADALOMBAN RÉSZT VETT BAJTÁRSAK
RÉSZÉRE NEMZETŐR JELVÉNYEK ÁTADÁSÁRA KERÜL SOR.

MÓKUS ODÚ ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

A jelvényt csak az kaphatja meg, aki bizonyítani tudja, hogy a
Nemzetőrségnél szolgált, vagy 1956-ban nemzetőr volt.

Eng.sz.: 16.Pk.60.752/2003/I.
Adószám: 18180341-1-42
l. Számviteli beszámoló (adatok eFt-ban)
ESZKÖZÖK 645
A. Befektetett eszközök B. Forgóeszközök 645
C. Aktív időbeli elhatárolások FORRÁSOK 645
D. Saját tőke -2.512
E. Céltartalékok F. Kötelezettségek 3.157
2. Az alapítvány központi normatív támogatásból, valamint alapítványi hozzájárulásokból, adományokból származó bevétele 13.590 eFt volt.
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról:
Induló tőke: 80 eFt
Tárgyévi eredmény: -584 eFt
4. Az alapítvány 2007.évben pénzbeli juttatásokat nem
nyújtott a közhasznú tevékenység keretében.

5. Az alapítvány a helyi önkormányzattól, önkormányzati
társulástól támogatást nem kapott.
6. A vezető tisztségviselők 2007.évben juttatásban nem
részesültek.
7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről:
Az alapítványi célnak megfelelően a MÓKUS ODÚ
ALAPÍTVÁNYI ÓVODA működtetésére, fejlesztésére
fordítottuk a befolyt összegeket.
Minden adományozónak köszönjük a támogatást. A jövőben is köszönettel fogadjuk a felajánlásokat.
Bankszámlaszámunk: 11742049-20339982
***
A „Mókus Odú Óvodáért” Alapítvány ezúton szeretné
megköszönni mindazoknak a támogatását, akik 2006. évi
személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunk részére
ajánlotta fel.
A felajánlásokból 212.000,- forint gyűlt össze, melyet
óvodai játékeszközök és vizuális eszközök bővítésére
fordítottunk.
Mókus Odú Óvodáért Alapítvány kuratóriuma

FELHÍVÁS

Dömötör Zoltán 1956 Magyar Nemzetőrség elnök
Tel.: 06-28-445-036, 06-20-4460-014

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Július 28-aug. 4-ig: Kígyó, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Augusztus 4-11-ig: Sanitas, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Augusztus 11-18-ig: Egyetemi, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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

Csatlakozzon Ön
is a gödöllői

TESCO
csapatához!
Az alábbi munkakörökbe keresünk kollégákat:
- Karbantartó
- Pék eladó
- Hús eladó
- Kármegelőzési felelős
- Nappali árufeltöltő
- Éjszakai árufeltöltő
- Részmunkaidős pénztáros
(20/25/30 óra)
Jelentkezni a következőképp lehet:
-Személyesen: Áruházunk recepcióján, az ott található munkavállalási űrlap kitöltésével
- Levél formájában: Önéletrajz beküldésével az alábbi címre: 2100
Gödöllő, Thegze Lajos út 2.
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy
Gödöllőn, Szabadság u. 11. szám
alatt (a buszpályaudvarral szembeni
üzletsoron) KERESZTÉNY
KÖNYV- ÉS AJÁNDÉKBOLT
nyílt. Kínálatunk: Keresztény kiadók
könyvei, kereszt, feszület, rózsafüzér,
gyertya, kép, szobor, cd, dvd,
játékok, ajándéktárgyak
(hűtőmágnes, kulcstartó stb.).
Nyitva tartás: H-P: 8:30-17, Sz: 9-12.
Tel: 06-20-5712008;
e-mail: kegytargy@freemail.hu

A Gödöllői Szolgálat
nyári megjelenései
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat és hirdetőinket, hogy a Gödöllői Szolgálat
legközelebb
AUGUSZTUS 14-ÉN JELENIK MEG!
Ezt követően a lap ismét heti
rendszerességgel jelenik meg.

Király Kastély határozatai II.
A Társaság közhasznú tevékenysége az
1997. évi CLVI. tv. 26. szakasz c.) pontjában foglaltak alapján: 3. tudományos tevékenység; 5. kulturális tevékenység, 6.
kulturális örökség megóvása; 7. műemlékvédelem cél szerinti tevékenységek. E
tevékenységek TEÁOR '08 szerinti besorolásai: 4110 Épületépítési projekt
szervezése; 7990 Egyéb foglalás; 9002
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység; 9004 Művészeti létesítmények működtetése; 9499 M.n.s. egyéb közösségi,
társadalmi tevékenység. A társaság fent
írt tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről az 1997. évi CXLIV.
törvény és a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5. §-a értelmében állami szervnek kell gondoskodnia. A társaság a jelen szerződésben
rögzített tevékenységei közül vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet.
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
5. B. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
A 2007. évi CVI. törvény 17. § c) pontja a
Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tu-

lajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami
vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerződések útján történő hasznosítását a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. feladatkörébe sorolta. 1.699.900.000.-Ft,
azaz Egymilliárd-hatszázkilencvenkilencmillió-kilencszázezer forint. A fenti érték
a törzstőke 84,17 %-át képviseli.
10. F. Felek megállapodnak abban, hogy
a tagokat a taggyűlésen az aktuális
törzstőkeértéktől függetlenül a következő számú szavazat illeti meg. Gödöllő Város Önkormányzata – 2868 szavazat;
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. –
7131 szavazat; MaHill Mérnökiroda Kft. 1 szavazat. A tagokat a Gt. 27. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint megilleti a
társaság üzleti könyveibe és irataiba való
betekintés joga, az ügyvezető köteles a
tagok kérésére a Társaság ügyeiről a tagoknak felvilágosítást adni.
13. A. Az ügyvezető köteles a Társaság
ügyeit a mindenkor hatályos jogszabályokkal, a jelen társasági szerződéssel, a
társaság határozataival és a munkaszerződésével összhangban ellátni.
Az ügyvezetőt a 2007. évi CLII. törvény
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása,
tagjai: A Felügyelő Bizottság öt tagból áll.
A Felügyelő Bizottság tagjait a Taggyűlés
választja határozott időtartamra. Felek
megállapodnak abban, hogy a Társaság
működése során a Felügyelő Bizottsági
tagok közül egy fő megválasztására a
MaHill Kft., két fő megválasztására az
MNV Zrt,. egy fő megválasztására pedig
Gödöllő Város Önkormányzata, további
egy fő megválasztására az Állami számvevőszék tesz javaslatot. A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. Jelen szerződés aláírásakor a Felügyelő Bizottság az alábbi
személyekből áll:
A Felügyelő Bizottság tagjai: 1. Dr. Rubicsek Sándor a Felügyelő Bizottság elnöke; 2. Virág Anikó; 3. Dékány Imre; 4. Rónai Iván Béla; 5. Dr. Herbst Árpád. A Felügyelő Bizottság tagjai saját maguk közül
az Állami Számvevőszék javaslata alapján egy éves időtartamra elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható. A Felügyelő Bizottság tagjait a társaság 2011. május
31-ig terjedő időtartamra választotta.
9/2008 (V. 29.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlés
egyhangúlag elfogadta hogy a Gödöllői
Királyi Kastély Kht. könyvvizsgálójaként
a Hannák és Társa Kft., (nyilvántartásbavételi szám: 000153), könyvvizsgáló személyként Hannák György (nyilvántartásbavételi szám: 003388.) kerüljön megválasztásra 2008. június 1. napjától
2009. május 31. napjáig és a könyvvizsgáló díjazása 1.032.000 Ft+ ÁFA/évre
emelkedjen.
10/2008 (V. 29.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése
egyhangúlag úgy döntött a Taggyűlés
napjával vissza hívja : Dr. Kovács Mátyás
urat, Dr. Hentz Károly urat, Dékány Imre
urat, Dr. Herbst Árpád urat. A Taggyűlést
követő naptól a FB tagjává választja Rónai Iván urat,Virág Anikó hölgyet. A Taggyűlést követő naptól újra FB tagnak választja Dékány Imre urat, Dr. Herbst Árpád urat, aki a Duna Televízió Zrt. FB elnöke, POL-GÉP Kft. tagja, Gödöllői Agrárközpont Kht. FB tagja. Az Állami
Számvevőszék által jelölt Dr. Rubicsek
Sándor urat, újra választja 2008. július 1től a Gödöllői Királyi Kastély Kht. Felügyelő Bizottságának elnökének. Az egyhangú döntés alapján az FB tagok 3 évre

2011.05.31-ig kerültek megválasztásra
és a Taggyűlést követő naptól, az FB elnök díjazása 63.000 Ft/hó, a tagok díjazása 53.000 Ft/hó összegben került
meghatározásra.
11/2008 (V. 29.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése
egyhangúlag elfogadja az Európai Uniós
pályázat állásáról szóló tájékoztatást.
12/2008 (V. 29.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése
egyhangúlag elfogadja a „Szálloda” pályázat állásáról szóló tájékoztatást.
13/2008 (V. 29.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése
egyhangúlag úgy döntött a Gödöllői Királyi Kastély komplex fejlesztés projekthez nyújtandó támogató nyilatkozat
megadásáról írásbeli szavazás útján dönt.
14/2008 (VI. 11.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése, taggyűlés tartása nélkül, írásbeli
szavazás útján, egyhangúlag úgy döntött,
hozzájárulását adja a Gödöllői Királyi Kastély komplex fejlesztése című, KMOP31.1/E-2008-002 azonosító számú projekt megvalósításához és a megvalósításhoz kapcsolódó legalább 5 éves üzemeltetéshez.

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!
AUGUSZTUS 1-ÉN ÉS 2-ÁN (PÉNTEKEN ÉS
SZOMBATON) 18-TÓL 22 ÓRÁIG ÉLŐZENÉ-VEL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!
AUGUSZTUS 3-ÁN VASÁRNAP 19.30-TÓL ÖSSZEÁLLÍTÁST HALLHATNAK
VILÁGHÍRŰ MUSICAL-EKBŐL. ELŐADJA A VELLICIAMO MUSICAL CSOPORT.
A BELÉPÉS INGYENES!
Szeretettel várjuk teraszunkon is a belső udvarban.
ÚJDONSÁG! Eredeti olasz alapanyagokból készült kézműves fagylaltokat
kínálunk. 120Ft/gombóc, fagylaltkelyhek már 590 Ft-tól!
Nyitva tartás:
Étterem: 12–24
Kávéház: 7–24.
Asztalfoglalás és információ: 28/816-819
info@erzsebetkiralynehotel.hu

12 Gödöllői Szolgálat

2008. július 31.

Sport

Vívás – Benkó Réka európa-bajnoki bronzérmes kardozó

Röplabda – Átalakuló kerettel a TEVA-GRC

Londonba vágyik a vívónő

Rajtolnak a lányok

Volt már junior Eb- és világkupa-ezüstérmes, de kétségtelen,
hogy pályafutása legnagyobb sikerét érte el a legutóbbi, Kijevben
megrendezett felnőtt vívó Európa-bajnokságon a Gödöllői EAC
vívó szakosztályának kötelékébe tartozó, mindössze 19 esztendős Benkó Réka. A gödöllői kardozó hölgy magabiztosan menetelt egészen az elődöntőig, ahol ugyan a későbbi győztes orosz
ellenfele legyőzte, a versenyen nyújtott remek teljesítménye dícséretre méltó és teljesen megérdemelten nyert bronzérmet,
míg csapatban is remekelt, ahol a 4. helyet szerezte meg a magyar válogatott tagjaként. A világranglista 35. helyén rangsorolt
gödöllői vívónőt kérdeztük a sikerekről és a további tervekről.
– Az látszott, hogy tele van önbizalommal ami meglepő volt, mert előzőleg több alkalommal is ez volt a
legnagyobb ellenfele. Ilyen jól sikerült a felkészülés?
– Nem mondhatnám, mert a felét
kihagytam az edzőtábornak betegség
miatt és csak az Eb előtt kettő héttel
kezdtem el az edzéseket. Erőben teljesen legyengültem, így a legfőbb dolog az volt, hogy vissza tudjam nyerni
a formámat, amiért igencsak meg kellett izzadnom. Itthon edzőm, Bokor
Gergely, míg Kijevben Batizi Sanyi
bácsi és Subert Laci bácsi segített
abban, hogy fel tudjak készülni a versenyre.
– Mindezek után éremért utazott
Kijevbe?
– Álmomban sem gondoltam volna, hogy éremmel térhetek haza.
Nyilván nem lehet úgy kimenni a pástra, hogy semmi esélyem sincs, de reálisan néztem az esélyeimet. Persze
úgy voltam vele, ha jól ébredek, akkor bármi megtörténhet és utólag elmondhatom, hogy jól éreztem magam
az egész nap során, így megérdemelten szereztem érmet.
– Az önbizalma mellett nyugodtnak is látszott az egész verseny során. Hogyan sikerült ilyen higgadtan végigvívnia az idegörlő csatákat?
– Imátkoztam a sikerért. Subert Laci

bácsi folyamatosan nyugtatgatott, és
az itthon maradt edzőm, Bokor Gergely bíztató szavai is sokat segítettek.
Kiértékeltük a két asszó között a vívásomat és próbáltam minél jobban
kikapcsolni a pihenő időben. Az elődöntő előtt még nem is volt probléma,
mert pörögtek az események, de sajnos az elődöntőbe kerülés és a döntőbe jutásért megvívott asszó között túl
sok volt a pihenőidő, ami engem zavart meg jobban. Egy kicsit leblokkoltam a hosszas várakozás miatt, és
utólag elmondhatom, hogy a kelleténél jobban tiszteltem ellenfelemet (az
Európa-bajnokságot megnyerő orosz

Szofia Velikaja a Nemzetközi Vívó
Szövetség világranglistáján jelenleg a
6. helyen áll). Nem sikerült úgy
vívnom, mint ahogyan szerettem volna, ezért egy kicsit hiányérzetem volt
akkor, de utólag szépen fénylik ez a
bronzérem is.
– Nem sikerült felhőtlenül kiélvezni a sikert, hiszen, ha jól tudom
hazaérkezését követően egy kisebb
műtéten esett át. A pihenést követően hogyan tovább?
– Kivették a mandulámat, ugyanis
korábban többször betegeskedtem,
így jelenleg lábadozom. Van egy hobbim, a rúdugrás, amit most a műtét
miatt egy darabig nem űzhetek, és a
vívást is pihentetnem kell most. Felépülésem után a fő hangsúly az izomzatom erősítésén lesz, ugyanis ezen a
téren van mit pótolnom, majd jönnek
az edzőtáborok és szeptembertől a
versenyeké a főszerep. A juniorok között utolsó éves leszek, ami lehet,
hogy nyomasztólag fog hatni, hiszen
kötelező lesz teljesíteni. A felnőttek
között bármi megtörténhet, de ami
biztos, hogy szeretnék hozni egy jó
átlagot, ami által ismertebbé és elismertebbé válhat a nevem a felnőtt
mezőnyben.
– 2012-ben 23 éves lesz, mondhatni a legjobb korban egy londoni
kirándulásra.
– Gondolom a következő olimpia
helyszínére célzott, ami az angol fővárosban lesz. Minden vágyam, hogy
ott legyek a következő ötkarikás játékokon. Ha időben észbe kapok és sikerül minél több rangos versenyen
részt vennem és természetesen ezeken eredményes is tudok lenni, akkor
lehet esélyem a tagságra, persze tudom, hogy ez nem lesz egyszerű, hiszen rengeteg a tehetséges vívó, így
minden bizonnyal meg kell majd har-ttcolnom a részvételért.

Kispályás foci – Profik és amatőrök a salakon

– Meddig lehet nevezni és
mikor kezdődne a bajnokság?
– A nevezéseket augusztus 25-éig várjuk mindkét
osztályba, míg a bajnokságok szeptember 1-jén kezdődnének és a csapatok létszámától tesszük majd függővé
a játéknapokat. A nevezési díj mindkét osztályba 30.000.- forint/csapat,
ami magában foglalja a pálya és öltöző használatát, valamint a Gödöllői
SK nagypályás és teremlabdarúgó csapatainak hazai bajnoki
mérkőzéseire az ingyenes belépést. A
megszokott érem és
kupa mellé, egyéb nyereményeket is nyerhetnek majd a dobogón végző csapatok.
A bajnokságokra nevezni Tokai Norbertnél a 70-28-30-588-as,
vagy Magyar Zsoltnál a 20-971-9049-es telefonszámon lehet.
Bővebb információkat a megadott
telefonszámokon, vagy a Gödöllői
Sport Klub honlapján, a www.gbulls.hu
oldalon kaphatnak az érdeklődők.

Új bajnokság a Táncsicson
Az idei év szeptemberétől új
bajnokságot indít útjának a Gödöllői Sport Klub a kispályás
salakos labdarúgás szerelmeseinek a Táncsics Mihály utcai
sporttelepen. Az új kiírás értelmében egy profi és egy amatőr
osztály indulna el, amihez a szervezők várják a csapatok jelentkezését. Tokai Norbertet, a
tömegsportos bajnokság egyik
szervezőjét kérdeztük az ezzel
kapcsolatos tudnivalókról.
– Két osztályról beszélünk. Melyikbe kik nevezhetnek?
– Az amatőr bajnokságban csak
azok a játékosok szerepelhetnek, akik
nem tagjai semmilyen nagypályás,
vagy kispályás csapatnak és ezzel egy
idejűleg nem aktív, igazolt labdarúgói
azoknak. A profiba viszont megyei I.
osztályig bezárólag, vagy akár kispályás csapatban igazolással rendelkező
játékos is szerepelhet. Kitétel még,
hogy míg az „amatőr státuszú” csapat
nevezhet mindkét osztályba, addig a

nagypályás, vagy kispályás igazolt játékosokkal felálló csapatok csak a
profik között indulhatnak.
– Lesznek-e egyéb szabálymódosítások?
– A játékidő 2x25 perc lesz mindkét osztályban, de amíg az amatőrök-

nél 5+1 fő tartózkodhat egyidejűleg a
pályán egy csapatból, addig a profiknál 4+1-es lesz a kiírás. Ami fontos
még, hogy egy csapatba 15 fő nevezhető, és a leadott nevezési lapon csak
egyszer, a téli holtszezonban lehet
majd csak módosítani.

Fogathajtás – Kettős Lázár siker Szilvásváradon

Lázár Zoltán a vb-n
Július 18-20. között rendezték meg Szilvásváradon a Négyes és Kettes Fogathajtók Országos Bajnokságának harmadik fordulóját, ahol kettős Lázár siker
született. Lázár Zoltán már megszakítás nélkül harmadszor tudott nyerni négyesben, míg Lázár Vilmos 2007 után
idén is nyert a kettes fogatok között. A
szilvásváradi fordulót nagy várakozás
előzte meg, ugyanis az előző vecsési

fordulóban akadálykihagyás miatt kizárt Lázár Zoltán számára csak ez a verseny maradt arra, hogy kvalifikálja magát a szeptemberi hollandiai négyes fogathajtó vb-re. A tét nem hatott bénítólag a 6-szoros világbajnokra és magabiztosan nyert, így eldőlt, hogy hazánkat
Lázár Zoltán, Dobrovitz József és Juhász László összeállítású csapat képvi-ltseli majd a világbajnokságon.

-li-

Július 30-án kezdte el a következő bajnoki évre a felkészülést TEVA-GRC csapata. Az elmúlt években sikert sikerre
halmozó női röplabdázóink
kerete némileg megváltozik,
ugyanis több játékos is a távozás mellett döntött, míg az érkezők eddig inkább a junior
csapatból kerültek ki.

számíthat Hollósy László vezetőedző, aki két junior tehetséget emelt fel
a felnőtt keretbe, a feladó-tehetségnek kikiáltott Hajdú Biankát és az
ütőként bevethető Csengeri Petrát.
Az előző évhez képest változást jelent még, hogy az idén csak a magyar bajnokságban fog szerepelni az
együttes. A felkészülés alatt a hazai
edzések mellett, több külföldi tornán
(francia, szerb) és a romániai edzőtáborban lesz alkalma majd kitalálni a
nyerő hadrendet Hollósy edzőnek.

Nézzük előbb a távozók listáját.
Gudmann Csilla és Mester Orsolya a BSE-ben folytatja pályafutását,
Kép és szöveg: -limíg Várhegyi Anikó jövője to- Vajon már az új taktikán töri a fejét?
vábbra is kérdéses. Szívós Márta a távoli Amerikában próbál
szerencsét, míg Kránitz Lívia
szolgálataira csak februárban
számíthat a szakvezetés (féléves
németországi ösztöndíj-lehetőséget fogadott el az ütő poszton
bevethető játékos). És akkor jöjjenek azok, akik a következő kiírásban is a Gödöllőt erősítik.
Kötél Dóra, Széles Petra, Vargáné Rácz Márta, Gombai
Melinda és Bajáriné Pesti Anikó mellett a kubai légiós, Yenisley Noralvis Aguilera Ferguson szolgálataira továbbra is

Labdarúgás – Nyitány augusztus 10-én

Kezdés a megyei I-ben
A Pest megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 2008/2009-es kiírására készülő Gödöllői SK labdarúgó csapata augusztus 10-én
hazai pályán játsza első bajnoki mérkőzését az Üllő ellen. A felkészülés igen rövidre sikeredett, ugyanis az edzéseket július 15én elkezdő GSK-nak mindösszesen szűk négy hete maradt arra,
hogy a távozókat pótolja és az új érkezőket beépítse a csapatba.
Nagy Dániel edző csapata hat edzőmérkőzéssel és heti három edzéssel próbál
meg ráhangolódni az új idényre és remélhetőleg hasonlóan eredményes lesz a
gárda, mint az elmúlt tavasszal, amikor is a 6. helyen zárta a félszezont.
Távozók: Ocskai Zoltán (Veresegyház), Müller Péter (Veresegyház), Bánki
Edömér (Bag).
Érkezők: Tűzkő József (Atkár), Tokai Norbert és Káldi Tamás (Isaszeg), Gólya Tamás (legutóbb: MTK ifi), Gyukics Zsolt (Szentes).
Az első bajnoki mérkőzés időpontja: augusztus 10., 17 óra, egyetemi pálya:
Gödöllői SK – Üllő.
A bajnokság részletes sorsolását a www.gbulls.hu honlapon találják meg. -ll-

KÉZILABDA JÁTÉKVEZETŐI TANFOLYAM INDUL
A Pest Megyei Kézilabda Szövetség Játékvezetői Bizottsága 2008.
szeptember 10-én alapfokú játékvezetői tanfolyamot indít. A tanfolyam
12 héten át, szerdai napokon, 17:00-20:00 óráig tart.
A részvételi díj 10.000 Ft, amelyből a sikeres vizsgát tett, Pest megyében érvényes játékengedéllyel rendelkező játékosok 50%, míg az egyéb megyei játékosok 30% kedvezményt kapnak!
Jelentkezni lehet a g.hargitai@hvg.hu e-mail-címen, hétköznap 17 óra után
a 20-661-1514-es telefonszámon vagy a tanfolyam kezdésekor a Magyar
Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) földszinti tárgyalójában,
szeptember 10-én, 16.30-tól.

TOBORZÓ
A GÖDÖLLŐI SPORT
KLUB Utánpótlás labdarúgó szakosztálya az
1998-2003 között született, focizni szerető
lányok és fiúk jelentkezését várja korosztályos csapataiba.
A FELVÉTELI EDZÉS IDŐPONTJAI:
2008. augusztus 12., kedd, valamint augusztus 19., kedd 16 óra
AZ EDZÉS HELYSZÍNE:
Táncsics Mihály utcai sporttelep (Ganz óvoda mellett).
ÉRDEKLŐDNI LEHET: 06/70-332-25-30-as telefonszámon!
A többszörös magyar
bajnok, magyar kupa és
szuperkupa
győztes,
UEFA Futsal Kupa legjobb 16 csapata közé el-jutó GÖDÖLLŐI BIKÁK teremlabdarúgó csapata
KERESI LEENDŐ TÁMOGATÓIT, NÉVADÓ SZPONZORÁT!
KAPCSOLATFELVÉTEL: 30-525-2031; 70-332-2531; 70-332-2532.

2008. július 31.

Hirdetés
INGATLAN

H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

yitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig
K E D D E  I  C S Ü G Y F É L F O G A D Á S
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-12 óráig
yári nyitvatartásunk: 08.04. Hétfőn zárva.
08.06. Szerdán és 08.07. Csütörtökön: 8:30-tól
14.30-ig tartunk nyitva.
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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* Gödöllőn, az Erzsébet körtúton II. emeleti, erkélyes,
igényesen felújított lakás (egyedi vízóra, új beépített
szekrények, alacsony közös költség) eladó. Iá.: 13.490.000
Ft. Tel.:20/3456-552

* 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

* 10lakásos társasházban, szocpolképes lakások leköthetők, 2008. decemberi átadással! 45-65m2-ig,
Iár13.9Mft-tól19.8Mft-ig! www.veresihaz.hu 20-5391988.

* 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

* 16lakásos társasházban teraszos, zárt parkolóval rendelkező igényes, megbízható kivitelezésű, szocpolképes
lakások eladók! 42-88m2-ig! Iár12.9Mft-tól24.6Mft-ig
www.veresihaz.hu 20-5391988

-agyfenyvesben épülő 11m2 családi ház
412m2 telken kk. 28 MFt
-Csanakban épülő 115m2 cdsaládi ház
410m2 telekkel szerk.k. 27,5 MFt
-Újfenyves új építésű 130m2 cs.ház 801m2
telken költözhető kk 33 MFt

* Eladó Gödöllő Kossuth L. Utcában egy földszinti, erkély
nélküli, 55 m2-es, két szobás, egyéni szabályozású távhő
által fűtött, felújított, panellakás. Azonnali beköltözéssel.
Akár irodának is! Irányár: 12,5mFt. Tel.: 20/3527445.

* ÚJ ÉPÍTÉSŰ SZOCPOLKÉPES 3,5 szobás különálló ikerház
eladó emeltszintű ár 24,7 MFt Új építésű ikerházak házak
nagy
választékban
irodánkban!
GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 20-7722429 www.godolloihaz.hu

-Röges épülő 110m2 cs.ház 300m2 telek kk28,8 MFt

* SŰRGŐSEN eladó KERTVÁROSBAN 3 szobás jó állapotú
ikerház Iár 19 MFt 20-804-2102

* SÜRGŐSEN eladó 5szobás 168m2-es családi ház Isaszegen
csendes nyugodt zsákutcában! 2 generációnak is alkalmas
dupla fürdőszoba, gondozott kert! Iár 20,9 MFt 20-7722428
* Fenyvesben családi ház nagy telekkel csendes utcában
eladó Iár 16,8 MFt 20-7722428
* Gödöllőn új építésű nappali+3 félszobás családi ház eladó.
Emeltszintű ár 23 MFt 20-7722428

-Blaha új építésű egyszintes 128m2 cs.ház
500m2 telek kk 27,5 MFt
-János u-ban 1. emeleti 1,5 szobás lakás 12,5 MFt.
-Ambrus köz 2. emelet 2,5 szobás lakás 14,5 M Ft.

-Isaszegen 612 m2 telken 5 szobás családi
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
-Szadán 936m2 telken 4 szobás családi
ház 25,5 MFt.
-Szadán 1443m2 telken kis 1 szobás tégla
építésű lakóház 12,8 MFt.

* Felújított 3+2 szobás garázsos panorámás ikerház
731nm telekrésszel Gödöllőn eladó Iár 25 MFt 20-7722428
* Gödöllőn jó állapotú 2 szobás parasztház eladó Iár 11,9
MFt 20-8042102
* Gödöllőn 640 nm-es építési saroktelek 19 méteres
utcafronttal ELADÓ Iár 10,5 MFt 20-7722428
* Szadán 1440 nm-es panorámás ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ
6,3 MFt-ért 20-7722429 Gödöllő Ingatlanközpont Szada és
Gödöllő legnagyobb telekválasztéka! www.godolloihaz.hu
* Eladó 2 szoba+nappalis, erkélyes, felújított lakás a Kossuth
L.u.-ban csendes helyen. Jó vétel Iár13,5 MFt 20-772-2429
* Kossuth u-ban I emeleti 2szobás egyedi fűtésmérős felújított
lakás eladó. Irodának is alkalmas Iár 12,9 MFt 20-7722429

* Központban felújított 1+2félszobás lakás sürgősen eladó
Iár 11 MFt 20-7722428
* János u 2 szobás I emeleti konvektoros lakás ELADÓ
Iár11,5 MFt 20-804-2102
* 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
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* Eladó családi ház Szadán csendes nyugodt helyen
1200m2-es telken 90m2-es Iár 16.5MFt. GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 20-7722429
* Gödöllő és Szada határán, vállalkozás kialakítására is
alkalmas 1650 nm-es, 2 utcára nyíló belterületi építési
telken egy 37 nm-es, téliesített téglaépület (1 szoba, konyha). Iá: 17 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* 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 a Rögesben vállalkozás kialakítására is alkalmas
(pl. csemetekertnek) 28 m utcafronti szélességű, 6000 nmes 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

* Gödöllőn az Irtványosban 1014 nm és 1036 nm-es szántó
(gyümölcsfákkal beültetett) 1,5 mFt-os irányáron eladó. Tel.
20-919-4870

* GÖDÖLLŐN, RÖGESBEN TELEK ELADÓ. Tel: 06/70/419-8883

* 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
* 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 a Kertváros szélén 2006-ban teljes körűen
felújított (új burkolatok, szaniterek, elektr. vezetékek, fűtés,
új födém, szigetelés, új nyílászárók, risztó), 100 nm-es, 2 +
fél szobás, 2 fürdőszobás földszintes családi ház, 1100 nmes parkosított telekkel, melléképülettel, garázzsal. Iá: 39,5
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
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
* 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 0620/9194-870

Apróhirdetés felvétele Gödöllőn,
@ Kossuth L. u. 1. alatt

* Gödöllőn 860 nm-es, gyönyörűen parkosított,
örökzöldekkel beültetett panorámás saroktelken, hangulatos
kialakítású, 3 szintes hétvégi ház, borospincével. Iá: 16,9
mFt. Telefon: 06-20/9194-870

* Gödöllőn az Antalhegyen, 770 nm-es, belterületi telek.
Víz, villany, gáz a telken. Iá: 9,9 mFt. 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 0620/9194-870

* Margitára panorámával eladó Szadán egy építési telek. 871
m2, 8 M Ft-os irányáron. Közművek vannak. Érd: 30/200-5118
* 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, LOMB utcában 720 m2-es belterületi közműves
telek faházzal, 12 m2-es boltíves pincével, ásott kúttal,
gyümölcsfákkal, dísznövényekkel eladó. Érd: 70/534-7803
* 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
* Családi okok miatt első kézből eladó osztatlan szántóföld.
6420 m2 és 3174 m2 területek. Érd: 06-20-474-1232
* Bővíthető családi ház a Blahán eladó, nagy, panorámás
telken. Iár: 28 millió. 30/670-2487
* 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
* Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesben kétgenerációs, három szinten
fürdőszobás családi ház (garázs) egyedi gázkonvektoros fűtéssel,
881 m2-es romantikus kerttel 35,6M Ft-ért. Tel: 20/494-3520
* Eladó Gödöllő központjában 2 szobás, 55 m2-es, jó állapotban lévő magasföldszinti lakás 12 M Ft-ért. Tel: 28/414-572
* Palotakerti lakótelepen 64 m2-es parkra néző, átalakított
első emeleti lakás eladó. Iár: 13 M Ft. Tel. 20/383-0296

* Gödöllőn téglaépítésű háztömbben, egyedi fűtésű, magasföldszinti, 56 nm-es, 2 szobás részben felújított, jó állapotú
erkélyes lakás. Iá: 13 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Palotakerten zöld övezetre néző magasföldszinti 59 m2-es
2 szobás redőnyös újszerű lakás tárolóval eladó Költségkímélő
fűtésrendszer kialakítása folyamatban. Tel: 20/3328-342

* Gödöllőn (Palotakerten) II. emeleti, 56 nm-es, 2 szobás
erkélyes lakás. Azonnal költözhető és akár 0 % önerővel
hitelezhető. Iá: 10,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* 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

* 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 vagy 20/9194-870

* 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

* 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 vagy 20/9194-870

2008. július 31.

* Eladó Gödöllőn 46 m2-es 9. emeleti nagykonyhás
(ablakkal), 1,5 szobás lakás részben felújítva 9,85M-ért.
Érd: 30/416-6622
* 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

* Gödöllő Királytelepi részén, csendes utcában (Balaton u.
és Aulich Lajos u. sarkán) eladó 1197 m2-es tehermentes
saroktelek tulajdonostól. Családi ház, ikerház építhető rá
nagy kerttel. Óvoda, iskola, bolt, 30-as út, buszmegálló a
közelben. Ideáli nagycsaládosoknak, igényeseknek. Iár: 20
M Ft. Tel: 70/333-4692
* 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!
* 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
* Gödöllőn a belvárosban eladó 2 szoba összkomfortos 1.
emeleti lakás. Csere is érdekel kertes házra, értékegyeztetéssel. Érd: 28/412-116 (17h után), 20/255-9325
* Veresegyházon sorházi luxus, panorámás lakások eladók
96 m2 ill. 112 m2-esek. 3 szoba + nappali. Hitel – szocpol
felvehető. 24,4M Ft és 27,3M Ft. Tel: 20/974-8362
* 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
* Veresegyházon eladó egy két generáció részére is alkalmas panorámás környezetben lévő ház. Érdeklődni lehet:
20/569-2823-as telefonon.
* Kiadó Gödöllő központjában 20 és 30 m2 raktárok és
fedett gépkocsibeálló. Tel: 06-70-552-3643
* 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
* 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, 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
* Sürgősen eladó a Paál László közben, földszinti 43 m2-es,
másfél szobás, felújított lakás. Iár: 12,4M Ft. Tel: 20/972-5209
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* Gödöllő, János u. földszinti, téglaépítésű másfélszobás
lakás, felújítandó eladó. Iár: 9,8M Ft. Tel: 20/497-1700
* Családi ház eladó. 3 szoba, nagy konyha, 2 fürdőszoba,
120 m2, 75 m2 műhellyel. Gödöllő, Lovarda u. 2. Ár: 19,9M
Ft. Érd: 30/410-1079
* Gödöllő, Kazinczy körúti 62 m2-es, 2. emeleti, 2 szobás,
erkélyes, egyedi fűtésű lakás külön tárolóval, azonnal
beköltözhetően 11M Ft-ért eladó. Tel: 20/770-4895
* ELADÓ 65 m2-es LAKÁS + GARÁZS GÖDÖLLŐ
ZÖLDÖVEZETÉBEN. Tel: 20/3454-316
* Gödöllőn, SZŐLŐ utcában 63 m2-es, 1+2 félszobás, erkélyes, egyedi fűtéses, vízórás, teljesen felújított (műanyag
nyílászárók) lakás beépített konyhával, saját tárolóval eladó.
Iár: 15,2M Ft. Érd: 30/525-8996, 30/397-5795
* FÁCÁN SORON (Gödöllő) 3+félszobás, 2.em. panorámás
társasházi téglalakás +garázs eladó. Konvektoros, felújított,
helyszínre tervezett, beépített bútorokkal. Iár: 23M
Tulajdonostól. Tel: 30/655-1527
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön 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, 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
* 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
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 3 SZOBA ÖSSZKOMFORTOS
(FELÚJÍTANDÓ) KERTES CSALÁDI HÁZ ELADÓ. Iár: 21M Ft.
Tel: 20/551-7194
* 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
* Tóalmáson családi ház (parasztház tip.) központban 10,2
M-ért eladó. Gödöllői csere is érdekel. 2 szoba konyha, fürdő,
nagy udvar, bővíthető lehetőség. Érd: 20/482-6394
* Gödöllőn, a Kazinczy lakótelepen 2 szobás, 60 m2-es, 3.
emeleti erkélyes lakás eladó. Iár: 13,2M Ft. Érd: 30/439-0474
* Fácán sori téglaépítésű, sorházi lakás eladó. 80 m2, 3 szoba,
2 erkély, garázs, teljes körűen felújított. Tel: 30/9338-064
* Gödöllő központjához közel, János utcában, csendes
környéken, teljesen felújított 1,5 szobás étkezős (51m2) egyedi fűtésű, 3. emeleti lakás eladó. Ár: 13,5M Ft T: 20/411-6114
* Eladó Palotakerten déli fekvésű, parkra néző, 1 szoba +
hálófülkés 4. emeleti lakás. Vízóra, telefon, kábeltévé van.
Iár: 10,2M Ft. Érd: 70/614-4957
* Palotakerten eladó 1 szobás 1. emeleti 44 m2-es lakás
tulajdonostól. Iár: 9,1M Ft-ért. Egyedileg kialakítható fűtési
rendszer folyamatban. Érd: 20/313-4405
* ESZTERGOM – Kertvárosban az Oktáv mellett téglaépítésű
társasházban 56 m2-es 2 szobás 1. emeleti lakás eladó. 1.
emeletig csere is érdekel. Tel: (33) 435-614 (16h után)

* 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 nmes telekkel, ásott kúttal, kiváló közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807
* Felújítandó lakás eladó Kazinczy krt. 13. fszt. Érd: 20/3465-190
* Kétszobás 1. em. gázkonvektoros lakás eladó a János
utcában buszpályaudvartól 2perc, 13M Ft. Billenő-ajtós betongarázs a Patak téren eladó. 2,5M Ft. Érd: 06-20-226-8723
* Gödöllőn, Szent János utcában eladó egy 50nm-es, 1+2
fél szobás, felújítandó, konvektoros, téglaépítésű lakás I.ár:
11,6 MFt. Tel: 06/30-822-2890
* Isaszeg csendes részén 145 nm-es, 3 szobás, masszív
családi ház eladó, 2 férőhelyes garázzsal vagy műhellyel,
734 nm-es telken. I.ár: 21,9 MFt. Tel:06/30-822-2890
* Domonyvölgyben belterületi építési telkek, panorámás
elhelyezkedéssel 800-1600 m2 területűek eladóak. És más
ingatlanok helyben. 30/415-4102
* 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: 0630-9195960. Sorszám: 2896. www.ingatlanvadasz.hu
* CSALÁDIHÁZ, Gödöllőn, Knézich utcában: 138 m2-es
felújítandó, 4 Szobás önálló ház, 590 m2-es panorámás
saroktelken eladó. A telekre 2 lakásos ház is építhető.
Irányár: 13.500.000 Ft. Tel: 0630-919-5960. Sorszám:
2688. www.ingatlanvadasz.hu. – A POSTÁVAL SZEMBEN.

* Kertvárosi, újjáépített, tetőtér beépítéses (105+62m2)
két lakásnak is alkalmas családi ház 2 beállós garázzsal,
kúttal eladó. Szocpol igénybe vehető. Iár: 40M Ft Érd:
30/542-0351, 30/406-0063

* ÉPÍTÉSI TELEK Szadán, egyedi beépülő környezetben:
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

* Gödöllő Kertvárosban 884m2 telken 2szoba összkomfortos 130m2 lakterű kertes ház 2 autóbejáróval, aknás garázzsal, nagy műhellyel, ipari árammal, szép kerttel eladó. Iá:
22MFt. Érd: 20/446-1941

* ÖNÁLLÓ CSALÁDIHÁZ Gödöllő, Központ: 70 m2-es, 3
Szobás, 570 m2-es telken eladó. HÉV, busz sétatávolságra.
IRÁNYÁR: 15.500.000 Ft. Hívjon: 0630-919-5960 Sorszám:
3040. www.ingatlanvadasz.hu – A POSTÁVAL SZEMBEN.

* Gödöllőn, a Szt. János utcában eladó egy 60 m2-es 4.
emeleti 2+fél szobás lakás. 2003-ban teljesen felújítva.
Műanyag nyílászárók, új belső ajtók, új konvektorok,
beépített konyha és előszobabútor, igényes burkolatok.
13,9M Tel: 20/4234-875

* 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

* Központi helyen 1,5 szobás teljesen felújított, egyedi
fűtésű, kábeltévés, kis rezsijű lakás eladó. Tel: 20/9724-354
* 1,5 szobás szépen felújított lakás eladó. Azonnali
költözéssel is. Egyedi szabályzású fűtés, alacsony rezsivel,
kábeltévével, új szaniterekkel és konyhabútorral. Óvoda,
busz, HÉV 2 percre. 11M Ft-ért. Tel: 30/863-1142

* ELADÓ TÉGLALAKÁS Gödöllőn! 62 m2-es, 2 Szobás,
FSZT-i, teraszos, cirkófűtéses lakás, 2001-es építésű
házban; kocsibeállóval, zárt udvarral, az udvaron játszótérrel, elektromosan zárható kapukkal, csendes
helyen eladó. IRÁNYÁR: 19.000.000 Ft. HÍVJON! 0630919-5960 INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN. Sorszám: 0382
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* ELADÓ CSALÁDI HÁZ Gödöllőn, Harasztban: 80 m2-es, 3
Hálószobás, FSZT-es kiváló állapotú téglaház, 400 m2-es telken.
Aszfaltozott, csatornázott utcában eladó. IRÁNYÁR: 23.000.000 Ft.
HÍVJON! 0630-919-5960. Sorszám: 0293 www.ingatlanvadasz.hu
* Igényes családi ház eladó DÁNYBAN 1740 m2 parkosított
telken: 136 m2 alapterületű + 98 m2 szuterén. Nagyon jó
állapotú, azonnal költözhető. iár: 28M Ft. Tel. 20/454-4524
* Felújított, 40 m2-es, bútorozott, 1,5 szobás földszinti
lakás nagy tárolóval eladó Gödöllő központjában, a János
utcában. Egyéni, konvektoros gázfűtés, téglaépület, alacsony
rezsi. Iár: 10,2M Ft. Érd. este: 28/412-262, 20/571-4044
* Kétgenerációs családi ház Gödöllőn az egyetem közelében
600-as parkosított telken eladó: nagy garázs, fúrt kút, csendes
környezet. Iár: 41M Ft. Érd. este: 28/412-262, 70/222-8606
* Egyedi ajánlat! Áron alul sürgősen eladó Gödöllő központjában egy nagyon igényesen felújított 44 m2-es parkra
néző lakás. iár: 10,5 M Ft. Érd: 30/870-0880
* Egyedi ajánlat! Sürgősen eladó János u. környékén egy
44m2-es 1,5 szobás, 2. em. felújítandó, egyedi fűtéses lakás
4 emeletes házban, csendes, parkos részen. Iár: 10,9M Ft.
Érd: 30/870-0880
* SÜRGŐSEN eladó Gödöllő, János utca környékén egy
44m2-es,1+1szobás,2 emeleti, felújítandó egyedi fűtéses
lakás, négyemeletes házban. I.ár: 10.9m Tel:0630/822-1680
* GÖDÖLLŐN, PRÉMIUM KATEGÓRIÁS teljes körűen felújított
55m2-es, 2szobás, első emeleti lakás eladó egy központhoz
közeli 4 emeletes házban.I.ár:13.5M Tel:0630/822-1680
* FELÚJÍTOTT, ERKÉLYES lakás sürgősen eladó Gödöllő
központi részén, 2 emeleti, 56 m2-es, 2 szobás, kitűnő
állapotú. I.ár:12.9M Tel:0630/822-1680

ALBÉRLET
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllőn a központhoz közel szeptember 1-től KIADÓ egy
70 NM-es lakás, csak iroda részére. 55 eFt + rezsi bérleti díj.
Tel:28/411-086
* Gödöllőn a Szent János utcában, hosszú távra kiadó egy
55 nm-es, felújított, konvektoros, egyedi fűtésű,
redőnyözött, 1+2 félszobás lakás, külön tárolóval. Ár:
55.000 Ft+Rezsi+1 havi kaució. Tel.: 70/320-0365.
* Kétszobás, konvektoros lakás kiadó. Érd: 20/439-1170
* 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
* Kiadó egy 44 m2-es, félig bútorozott, egyéni fűtőórás
lakás Palotakerten. (50E Ft + rezsi) Érd: 70/284-5656
* Dolgozó férfi albérlőtársat keres az egyetemtől 200 m-re
lévő 3 szobás konvektoros lakásba. Érdeklődni a délutáni
órákban: 20/224-6598
* 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
* 2 szobás, klímás lakás bérbeadó Szent István téren. Tel:
28/407-122
* Kiadó János utcában 1,5 szobás konvektoros bútorozott
lakás hosszútávra. 2 havi kauciót kérünk. Augusztusi
költözéssel. Tel. 20/289-4854, 20/362-5540
* Gödöllőn, Kossuth Lajos utcában első emeleti, 2 szobás 55
m2-es lakás kiadó. 55E Ft/hó + rezsi, kaució szükséges. Tel:
70/209-3669
* Gödöllőn a Szent János utcában albérleti szoba 2 fő
részére kiadó. Tel. 70/38-88-554
* Gödöllőn, Blahán, zöldövezetben családi ház tetőtéri,
külön följárós, 80 m2-es bútorozott lakása kiadó. Rezsivel
együtt télen 120E, nyáron 100E. Panorámás, teraszos, kandallós, 2 kocsibeállóval. Tel: 70/556-8381
* Gödöllőn városközpontban 1. em. erkélyes, részben
bútorozott, csendes helyen lévő lakás hosszútávra kiadó.
(Rezsi, bérleti díj, 2 havi kaució szükséges.) Tel: 28/430696 este, 20/441-1565

INGATLANOK FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ
INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,
DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
* Csendes, kertvárosi környezetben,
600 nm-es, gondozott saroktelken
160 nm-es, nappali + 3 szobás, jó
állapotú családi ház eladó. Beépített
konyhabútor, dupla garázs, mosókonyha, szauna. Iár: 32,5 mFt.
* Az Antalhegyen 1015 nm-es,
panorámás, ősfás telken, 150 nmes, 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.
* A Blahán, 1270 nm-es telken,
1999- ben épült, nappali+ 5 szobás
igényes lakóház (parkosított telek,
kis tó a kertben, dupla garázs,
pince) eladó. Irányár: 45 mFt.

* A Nagyfenyvesben 620 nm-es
parkosított
telken,
220
nm
lakóterületű, háromszintes, garázsos
családi ház eladó (úszómedence,
automatalocsoló berendezés, szauna,
kandalló). Irányár: 46 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.
* 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 vagy családi
házra cserélhető. Iár: 12,5 mFt .
IKERHÁZI, SORHÁZI LAKÁSOK:
* GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550 nmes telken most épülő, 102 nm-es, nappali+ 3 szobás, garázsos ikerházi lakások
szeptemberi átadással leköthetők. Szoc.
pol. felvehető. Iár: 29,5 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 630 nmes telken most épülő, 136 nm-es, nappali+ 4 szobás, garázsos ikerházi lakások
szeptemberi átadással leköthetők. Szoc.
pol. felvehető. Iár: 29,5 mFt.
* GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben 120
nm-es, jó elrendezésű, nappali + 4
szobás, amerikai konyhás ikerházi
lakás nagy terasszal, garázzsal eladó.
Irányár: 31,5 mFt.
*SZILASLIGETEN a Rózsakert Lakóparkban 216-270-nm lakóterületű, új
építésű, igényes sorházi lakások, garázzsal 170 ezer FT/nm áron eladók.
ÚJ LAKÁSOK A MÁRIABESNYŐ
LAKÓPARKBAN:
* Hatlakásos társasházban (most
épülő) 88 nm-es, 2 szoba, nappalis,
teraszos, tetőtéri lakás. Iá: 24,8 mFt.
* Kétlakásos társasházban, 669 nm-es
telken, 101nm-es, nappali+ 2 szobás,
étkezős, teraszos tetőtéri, lakás.
Irányár: 26, 1 mFt.
* Kétlakásos társasházban, 823 nm-es
telken, 105 nm-es, nappali+ 3 szobás,
teraszos, földszinti lakás. Iá: 34,9 mFt.
CSALÁDI
HÁZAK
GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
* DOMONYBAN 2000 nm-es parkosított telken 180 nm lakóterületű, nappali+4 szobás, 3 garázsos, luxus
kivitelű családi ház (fűthető medence,
55 nm fedett terasz, kerti szaletli)
eladó. Irányár: 45 mFt
* HÉVÍZGYÖRKÖN 659 nm-es telken,
230 nm-es, 4 szobás, szépen felújított
családi ház melléképületekkel eladó.
Irányár: 23 mFt.
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Hirdetés

* Opel Márkakereskedés értékesítőt keres, márkakereskedésben szerzett értékesítői gyakorlattal. Jelentkezés:
Önéletrajzzal, opelgaal@vnet.hu, Gödöllő, Dózsa Gy. út 67.

* Gödöllőn külön bejáratú, egy szoba összkomfortos lakás
hosszútávra kiadó! Tel: 06-28-421-680
* Nagy Sándor közben 2,5 szobás egyedi fűtésű, bútorozatlan, felújított lakás kiadó. Érd: 20/975-0013
* Gödöllőn, Ady sétányon 50 m2 felújított 1 szoba összkomfortos lakás 45E Ft + rezsi + 2 havi kaucióval hosszútávra
kiadó. Tel: 30/639-2914
* Gödöllőn 2 szobás, gázkonvektoros, külön vízórás, bútorozott lakás augusztus 01.-től hosszútávra kiadó. 60.000 Ft.
Tel: 30/502-4148 Kaució szükséges.
* Gödöllőn azonnal kiadó igényesen felújított 1 szoba
összkomfort a belvárosban hosszútávra kis rezsivel. Érd:
06-30-9499-234
* Gödöllőn, fiatal férfi részére bútorozott albérlet kiadó.
Érd: 30/611-1080
* Kiadó egy 44 m2-es, félig bútorozott, egyéni fűtőórás
lakás Palotakerten. (50E Ft + rezsi) Érd: 70/284-5656
* Albérlet kiadó Gödöllőn szeptember 1.-től 55 m2 bútorozott
földszinti lakás Erzsébet kir. körút 12. (55E Ft + rezsi. 1 havi
kaució: 50E Ft szükséges.) Érd: 30/596-1854 egész nap
* Gödöllő, Ibolya u. másfél szobás tetőtéri lakás (80 m2)
terasszal, gépkocsibeállási lehetőséggel, hatalmas nappalival
és külön mérőórákkal kiadó. 50E+rezsi. Tel: 20/554-7529
* Gödöllőn az Ambrus Zoltán közben 2,5 szobás, 4. emeleti
bútorozatlan lakás kiadó. Tel: 20/399-8873
* Gödöllő Kertvárosban gázkonvektoros külön kis lakrész
egyedülálló, dolgozó, nem dohányzó férfi részére 35 ezerért
(+rezsi) 1 havi kaucióval kiadó. Tel: 20/999-6453
* Az egyetemi lakótelepen bútorozott 2 szobás, 60 m2-es
egyedi fűtésű lakás hosszútávra kiadó. 70E Ft + rezsi, 2 havi
kaució szükséges. Érd: 20/989-4923
* Férfi lakótársat keresek Gödöllő központjában, bútorozott
lakásba. Érd: 06-30-650-2193
* Özvegy, egyedülálló, diplomás férfi megosztaná kertes családi házát intelligens, nem dohányzó, fiatalos nyugdíjas hölggyel
kevés házi munkáért. Tel: 28/421-255, 70/409-5294

* 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
* 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 külön-bejáratú 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
* VENDÉGLÁTÓK, KERESKEDŐK FIGYELEM! FORMA1-RE
ELÁRUSÍTÓ HELYEK BÉRELHETŐK! Tel. 20/9463-112
* 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
* Gödöllőn, központban található számítástechnikai
üzlet üzemeltetése árukészlettel vagy anélkül kiadó.
Tel.: 30/380-5875

* Autócentrum Gödöllő Zrt., VW márkakereskedés minimum
3 év gyakorlattal, számítógépes ismerettel rendelkező, mérlegképes pénzügyi, számviteli vezetőt keres. Érd.: 28/515517, 28/515-510. Fényképes önéletrajzokat a vwertekesites@autocentrumgodollo.hu e-mail címre kérjük.
* GÖDÖLLŐN, KÖZPONTI HELYEN LÉVŐ ÉTTEREMBE AZONNALI KEZDÉSSEL SZAKÁCSOT ÉS KÉZILÁNYT
FELVESZÜNK! Érd: 06-20-369-0737
* Gyakorlattal rendelkező ÜZLETKÖTŐKET keresünk lakásfelszerelési cikkek forgalmazására. Elvárások: középfokú
végzettség, B. kat. jogosítvány, vezetési gyakorlat. Saját
gépkocsival és vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők előnyben. Tel: 30/915-1029
* Gödöllőn Szeptemberben nyíló szépségszalonba felveszek
fodrászt, szín-technikust, műkörmöst, masszőrt. Profi megbízható szakemberek jelentkezését várom. Tel: 30/231-5353
* Központban működő étterem mosogató – kézilányt keres.
Tel: 20/3550-008
* Gödöllői TESCO áruházba takarítókat keresünk. Tel: 0620-329-9954
* Gödöllői áruházba takarításban, gépezésben jártas csoportvezetőt keresünk. Tel: 20/329-9954
* Multicég keres CNC vezérlésű lemezhajlító, ill. présgépre
munkatársakat. Kiemelt bérezés, szállás biztosított. Tel:
70/249-3150
* CNC gépbeállítókat és CO hegesztőket keresünk budapesti
munkahelyre. Kiemelt bérezés, szállás biztosított. Érd:
20/348-6695
* 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

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

* Gödöllői telephelyre értékesítési munkakörbe (eladó) férfi
kollégát keresünk. Mezőgazdasági és kertészeti gyakorlat
előny. Tel: 20/579-5729

* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69
nm-es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650

* Gödöllői Autó Mosóba férfi munkaerőt felveszek. Tel:
30/9915-554

* Gödöllőn, Palotakerten 8. em. 1 nagyszobás, 2 éve felújított lakás (berendezés nélkül) 2008. szeptembertől nem
dohányzó, megbízható személy(ek) részére hosszabb távra
kiadó (egyedi mérőórás távfűtés, hőszigetelt nyílászárók
(kábeltévé, Internet –igény szerint a szolgáltatás szüneteltethető), alacsony rezsi). Kiváló közlekedés: vasútállomás,
buszpályaudvar HÉV (egyetem) 5 percre! Bérleti díj: 50E
Ft/hó +rezsi. 2 havi kaució szükséges! Tel: 70/466-5808
* Gödöllőn a Szent János utcában 60 m2 loggiás 2 szoba
összkomfortos lakás hosszútávra kiadó. Érd: 06-70-340-3334
* Palotakerten 2 szobás bútorozott lakás kiadó! Tel:
30/515-3623

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

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

2008. július 31.

ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakács jelentkezését várjuk. Tel.: 30/913-8769.
* Büfébe eladót felveszünk, kis angol vagy német nyelvtudás előny, érd.: 30/223-9801
* Ügyfélszolgálati referenst keresünk, jó kommunikációs
képességgel gödöllői autókereskedésbe - idegen nyelv
ismerete előny. Tel.: 28-515-517
* OPEL GAÁL MÁRKASZERVIZ autószerelőt keres gödöllői
szervizébe. Tel.:30/9 320-476, e-mail: opelgaal@vnet.hu
* OPEL GAÁL MÁRKASZERVIZ karosszéria lakatost keres
gödöllői Szervizébe. Tel.:30/9 320-476, önéletrajz: opelgaal@vnet.hu, 2100 Gödöllő, Rét utca 18.

2008. július 31.
* Kőműveseket és segédmunkásokat építkezésre felveszek.
Tel: 30/9915-554
* Alsóparkban lévő házunkhoz kerti munkára (napi 1 óra)
megbízható férfit keresek. Érd: 30/250-2626
* 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
* Gödöllői és pécsi munkahelyre földmérő-mérnököket és
technikusokat keresünk terepi és irodai munkára. Geodóra
Kft. Tel: 20/9455-603
* Hungaroringre sürgősen keresünk fiatal, megbízható, gyorsan
tanuló gépjármű-karbantartó munkatársat! Autómosás, karbantartás, Quad karbantartás. Autómosóban szerzett tapasztalat
előnyt jelent! Fizetés megbeszélés alapján. Érd: 20/379-8191
* Gödöllői telephelyű cég MUNKAGÉPSZERELÉSBEN
JÁRTAS férfi munkaerőt keres. Tel: 70/221-3652
* Építő ipari Bt. kőműves mellé segédmunkást keres.
Feltétel: büntetlen előélet, építőiparban szerzett jártasság.
Bér megegyezés szerint. Tel. 30/381-5533 este 18 óráig.
* A Panda sörözőbe pultost felveszünk (nő),. Továbbá
augusztusba nyíló nonstop játékterem és bárba keresünk
fiatal pultost Gödöllő Dózsa Gy. 68. Tel: 20/9417-670
* Gödöllői Arzenál Áruházba RAKTÁROST, RAKTÁRI
DOLGOZÓT és a szerelvény osztályra ELADÓT FELVESZÜNK.
Jelentkezés személyesen: Gödöllő, Dózsa Gy. út 96.
* Egészségügyben dolgozó hölgy idős, egyedülálló emberek
ápolását, gondozását vállalja. (Mosás, főzés, takarítás,
házkörüli munkák stb.) Eltartási szerződés is érdekel. Tel:
20/989-6900

Gödöllői Szolgálat
* Gödöllői fémalkatrészeket gyártó partnercégünkhöz
keresünk 2 műszakos munkarendben teljes, ill. részmunkaidőben azonnali munkakezdéssel operátorokat.
Jelentkezni: 30/289-6853, Nyv. 3693-5/2008-5100
* Gödöllői büfébe fiatal nőt eladó munkakörbe felveszünk.
Tel. 70/276-8986
* Az ÉPKOMPLEX KFT (2100 Gödöllő, Rét u. 37.) felvételre
keres: VÁLLALKOZÁS ELŐKÉSZÍTŐT, MŰSZAKI
ELŐKÉSZÍTŐT, LÉTESÍTMÉNYVEZETŐT. Feltétel: közép,
vagy felsőfokú építőipari végzettség, jogosítvány. Előny:
felelős műszaki vezetői jogosultság. Bérezés: megegyezés
szerint. Jelentkezés: fényképes szakmai önéletrajzzal:
epkomplex@freemail.hu
* Europass dajka végzettséggel bébiszitter állást vállalok
Gödöllőn. (Gyakorló anyuka.) Érd: 70/391-5176
* FESTŐ SZAKMUNKÁSOKAT AZONNALI KEZDÉSSEL
FELVESZEK! Tel: 70/502-1789, 70/63-77-006
* A Gödöllői Királyi Kastély Kht. 2008. szeptember 1-től főállású
MÚZEUMI TITKÁRT keres, napi 4 órás munkaidőre. Feladatai: -A
Gödöllői Királyi Kastély Múzeum adminisztratív teendőinek ellátása
(szerződések, levelek, számlák előkészítése, iktatása). Közművelődési tevékenység koordinálása, kapcsolattartás oktatási
intézményekkel. -Leltározási feladatokban, számítógépes műtárgynyilvántartásban (adatbevitel) való részvétel. -Múzeumi rendezvények előkészítésében, lebonyolításában való részvétel.
Elvárások: felsőfokú végzettség, kulturális vagy oktatási
intézményben szerzett tapasztalat, angol vagy német nyelvtudás.
Jelentkezés: 2008. augusztus 22-ig fényképes szakmai önéletrajzzal az alábbi címen: Gödöllői Királyi Kastély Kht. Titkárság – Vámosi
Rita Gödöllő 2100 Pf. 406. vamosi.rita@kiralyikastely.hu

SZOLGÁLTATÁS

* Napi 2-3 óra munkával, egy jó csapattal együtt, folyamatos
képzéssel havi 100-150 E-t kereshetsz. Hívj: 06-70-634-1306
* ANGOLUL ALAPFOKON BESZÉLŐ ŐRÖKET KERESÜNK
GÖDÖLLŐI OBJEKTUMBA. 06-30-933-05-07
* Gödöllő környékéről (Gödöllőn) házvezetést, takarítást,
gyermekmegőrzést, idősekre való felügyeletet vállalnék
(hétvégére is). Tel: 20/595-4021
* Önállóan dolgozni tudó központi fűtésszerelőt azonnali
kezdéssel felveszek. Tel: 30/9523-678
* Elit, jól bevezetett szépségszalonunkba fodrászokat
keresünk! Lehetőségek: vállalkozóként vagy alkalmazottként.
Jelentkezésüket a 06-70/977-5243 telefonszámra várjuk
* Csömöri Auchanban lévő gyorsétterembe keresünk szakképzett pultos hölgyet gyakorlattal, ill. konyhai kisegítőt.
Érd: 70/2199-934
* STIHL Szakkereskedés szadai üzletébe szakképzett
eladót felvesz. Jelentkezni önéletrajzzal levélben 2111
Szada, Dózsa Gy. út 33. vagy e-mailben: petrakec@invitel.hu
címen lehet.

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.:: 30/851-8763.
* Redőnyös munkák! Tel.: 70/9493-036 (egész nap),
28/410-478 (17-19óráig).
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel.: 30/300-6200.
www.hutogepszereles.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel.: 70/247-9072, 20/9177-555 www.nonstopgyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu

* Árufeltöltőt zöldségüzletbe felveszünk. Tel: 70/582-8950

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

* Flór Ferenc Egészségügyi szakközépiskola és Gimnázium:
NÉMET SZAKOS, EGYETEMI VÉGZETTSÉGŰ TANÁRI
ÁLLÁST hirdet. Jelentkezni: 30/2818-946

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

* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje, wc-k, tartályok,
mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24
óráig. Tel.: 70/613-5662.
* 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
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE,
KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T:
06-20/411-7473 Köszönjük bizalmát!
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső
színezés, minden, ami festőmunka, garanciával.
Tel: 06-30-386-4456

2008. július 31.

* Rátkay – ÁCS. Háztetők – faházak, kerítések,
kerti bútorok készítése. Tel: 70/5-64-74-73
* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐMESTER VÁLLAL
SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST,
GIPSZKARTONSZERELÉST,
DRYVITOLÁST,
DÍSZÍTŐFESTÉST. T: 28/415-581, 20/9361-233.
* SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS,
DÍSZÍTŐ MUNKÁK, KÜLSŐ – BELSŐ FESTÉS.
Korrekt árak! GARANCIA! Tel: 20/55-66-047
* 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

* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák.
Kitűnő anyagok, szép munka! Tel.: 70/505-1177.

*

Apróhirdetés felvétele @

Kossuth L. u. 1. @l@tt

*

* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó
férfi házkörüli munkát vállal. Kertépítés, földmunka,
lakatos munka, bármilyen kerítés-készítés, javítás,
festés. Szennyvíz bekötés, csapadék víz elvezetés,
lambériázás, parkettázás. Kőműves munkák, tetőjavítás, fakivágás. 30/402-7276

* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wctartályok javítása-cseréje, csőtörés javítása, vízfűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László.
Tel.: 30/9229-553.

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

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

* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása.
Új egyedi kárpitos bútorok készítése.
www.lazarkarpit.hu Tel: 28/486-029, 70/384-8711

* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid határidőn belül. Tel.: 70-944-2377

* 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

2008. július 31.

Gödöllői Szolgálat
* MANGALICA, CSÜNGŐ HASÚ KEVERÉK HÍZÓK
300 Ft/kg áron eladók PÉCELEN. Tel: 20/9390824
* Használt szobabútor, konyhaasztal székekkel,
hűtőszekrény, automata mosógép sürgősen eladó.
Tel: 20/945-2774

* ÉPÍTŐIPARI SZAKÉRTŐ VÁLLALJA HÁZAK ÉS
LAKÁSOK MŰSZAKI ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT
ELADÁSNÁL ÉS VÉTELNÉL. T: 20/9361-233.
* Földmunka vállalása, földmunkaképek és tartozékok adás-vétele. Tel: 30/9362-846,
30/415-4102
* SZOBAFESTÉS MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
IRODÁK ÉS MAGÁNHÁZAK TAKARÍTÁSA. Érd: 0630-659-2144
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, burkolás,
lamináltpadló lerakása korrekt árakon. Tiszta
munka bútormozgatással, fóliatakarással. Érd:
70/338-3639
OKTATÁS
* TOP-TAN: Angol és német 2 hetes szuperintenzív közép- és felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő,
és beszédkészség-fejlesztő tanfolyamok aug.
18-29-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: 28423-744, 30-908-4130

* SAROKGARNITÚRA ELADÓ. Tel: 28/430-913
* Eladó konyhai szekrénysor, Romantik radiátor,
asztali körfűrész, szőlődaráló. Tel: 20/551-8976
* Eladók: szalagfűrész darálóval és abrikterrel
együtt, kompresszor két tartályos és két hengeres
motorral, Velux ablakhoz 3 db 61×136-os roló. Tel:
20/497-1700
* Árok fölötti kapubejáró bonobittal kezelt
szarufából (70×150 cm) útépítés miatt eladó.
Tel: 28/418-560
* Bontott, jó minőségű cserép eladó. 2500 db.
Ár megegyezés szerint. Tel: 70/582-8950
* Eladó 2db vadonatúj 78×118 cm-es Velux
tetőtériablak, valamint 1db 90×150cm-es bukónyíló panoráma ablak üveggel együtt. Tel.:
20/212-63-15.
* Eladó egy használt, új állapotú hintaszék. Tel.:
(20) 212-6315
* Eladó olcsón egy használt, jó állapotban lévő
Nokia 9300 típusú telefon. Tel.: (20) 212-6315
* Tehenes dolgok kaphatók, istállótrágya
300Ft/q, befőzési paradicsom ismét lesz! 20db
gyümölcsös rekeszre, 5 db műa. 120L-es
hordóra(zárható tetővel) van szükségem,
cserébe finom füstölt szalonnát adok. Szeles
Imre, Gödöllő, Radnóti út 17. Tel: 20/456-0481
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* 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

* Augusztus 4.-től intenzív 60 órás kiscsoportos
német vizsgatréning indul az őszi középfokú
nyelvvizsgákra; szintfelmérő. Érd: 30/4877-396,
nemetnyelvoktatas@gmail.com

* „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

* MATEMATIKA korrepetálást, pótvizsgára
felkészítést vállal gödöllői középiskolai tanár
(általános iskolásoknak és egyetemistáknak is!).
Tel: 20/380-2268, vagy 28/411-639

* „Éva” minden korosztályú magányosan élő,
párkapcsolatra vágyó hölgynek, úrnak segít.
Forduljanak bizalommal hozzám: 30/228-4096

* 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
ADÁS~VÉTEL
* Tüzifa és gázkonvektorok eladó. Tel:
20/9611-688
* Eladó egy 10 literes akvárium és egy 70 cm
hosszú, neoncsöves akvárium világítás. Tel.: (20)
212-6315
* Eladó építkezésből megmaradt 33 x 33 cm-es és
44 x 44 cm-es kültérre is alkalmas járólap. Tel.:
(20) 212-6315

EGYÉB
* Megbízható, fiatal házaspár eltartási szerződést
kötne idős úrral vagy hölggyel. Tel: (20) 428-7481
* 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
* Betéti társaság eladó. Érd.: (20) 212-6315
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Utazni jó!

Görögország- Zakynthos
Magyarországról 2003 óta közvetlen repülőjárat
közlekedik ide, a Jón-tenger legdélibb szigetére. Az alig
kétórás repülőút után egy másik dimenzióba kerülhetünk,
ami rabul ejti az idelátogatót. A sziget termékeny síkságait buja növényzet borítja; olíva-, citrus-, mazsolaszőlő
és szőlőültetvények terülnek el lustán a tájban, a sziklás
partok pedig kristálytiszta kék vízbe érnek a nyugati
oldalon, búvárkodásra csalogatnak. A nyári nap forró
sugarai lágyan simogatnak a homokos partokon,
napfürdőzésre csábítva a pihenni vágyókat. Akik ellátogatnak a Navagio öbölbe és megtekintik az itt hajótörést
szenvedett és a hófehér homokba félig elsüllyedt csempészhajót, életre szóló élményt szerezhetnek. A természeti szépségek sokasága északon is várja az utazókat:
a Kék Barlang-csoport ragyogó kékes derengéssel
övezi a víz alatti természetet. Itt élnek a sziget őshonos mediterrán fókái, akik a barlangokban hozzák világra kicsinyeiket. Zakynthos jelképe a cserepes teknős
(Caretta-Caretta); védett állat, kizárólag ezen a
szigeten él. A nevezetességre vágyók is megtalálják
az őket vonzó látnivalókat a kirándulások során. A
gyönyörű Zakynthos város kanyargós, szűk utcácskáival, tágas, fenséges tereivel vár.
Barátságos, teraszos kávézók hívogatnak egy jó frappé,
vagy egy finom fagylalt elfogyasztására. A velencei
hatást érezhetjük az épületeken és a városban található
szobrokon, műemlékeken is. Ugyanitt áll Solomos
(görög himnusz írója) emlékmúzeuma is. Ha pedig
leszáll az este, csillogó-villogó, nyüzsgő helyszínné változik a város, az ékszerüzletek egyedi arany- és ezüstékszereket kínálnak, bőrdíszművesek kabátokat, öveket,
táskákat árusítanak, a világcégek üzletei márkás árucikkeket forgalmaznak. Az ajándéküzletek helyi specialitásokat is árulnak: sajtokat, olivaolajat, nugátot és
helyi mézet, szárított fűszereket és mutatós kerámiákat.
Akár a kultúra, akár a természet vonzza az érdeklődőket, mindenki szívét megérinti az itt szerezhető
emlékek sora. Próbálja ki Ön is a görögök vendégszeretetét Zakynthos szigetén, a jón paradicsomban! (GT)
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Beküldési határidő:
2008. augusztus 14.
A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Tóbiás Ágnes,
Erzsébet királyné krt. 5. fszt.
1., Bokorné Kozma Julianna,
Németh L. u. 2.
A Városi Mozi belépőjét
nyerte: Kovács Imre, Kőrösi
Csoma S. u. 1., Telek Anita,
Thököly Imre u. 22.
A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Gelle
Imre, 2600 Vác, Széchenyi u.
4-6., Czomba Józsefné, Szabó
Pál u. 51.

Recept

Pikáns grillezett tonhal
HOZZÁVALÓK: 8 szelet tonhalfilé. A pácléhez 2 fej vöröshagyma,
2 gerezd fokhagyma, 3 szem egész feketebors, 1 kis csipős paprika, 2 dl fehérbor, 2 citrom leve. A szószhoz 2 dl paradicsomlé, 2
evőkanál kapribogyó, 2 evőkanál petrezselyem (apróra vágott),
őrölt bors, só.
ELKÉSZÍTÉS: A pácléhez a hagymákat és a fokhagymát apróra
vágjuk. A borsot durvára törjük. A csípős paprika magjait és ereit
kivágjuk, húsát felkockázzuk. A halszeleteket tálra tesszük, a
hagyma- és fokhagymadarabokkal körberakjuk, a sóval, borssal
megszórjuk, mellétesszük a paprikát, a borsot, majd a citromlevet és a bort is köré öntjük. Folpackkal lefedjük, és 2 órára hűtőbe tesszük, közben többször megfordítjuk. Két óra múlva kivesszük, lecsöpögtetjük, megsózzuk, és oldalanként 3-5 percig
grillezzük. A paradicsomlét felforraljuk, majd a tűzről levéve belekeverjük a kaprit, a petrezselymet, és sóval, borssal ízesítjük. A
szósszal leöntve, forrón tálaljuk.

