XVII. évf. 29. szám • 2008. augusztus 14. • Terjesztői ára: 75 Ft

www.szolgalat.com

Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Nagyboldogasszony napján nyílik a Mária Múzeum

Kavalkád

Szűz Mária tiszteletére

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.

Nagyboldogasszony napján nyitja meg kapuit a látogatók előtt a máriabesnyői Mária Múzeum. Az
egyedülálló gyűjtemény célja, hogy bemutassa a
hazai Mária tisztelet tárgyi emlékeit. A Gödöllői Városi Múzeum munkatársainak gondozásában elkészült kiállítás egyben méltó emléket is állít az annak
anyagát összegyűjtő Kátay Géza római katolikus
plébánosnak, és Nagy László Tamás kapucinus
rendfőnöknek, aki befogadta, és éveken át gondozta a Máriabesnyőre került anyagot.
Magyarország Mária országa. Szent
István király ország felajánlásától
kezdve egy olyan máig élő és ható eszme, mely a magyarság bensőséges
Szűz Mária tiszteletéről árulkodik.
Még sincs olyan egyházi közgyűjtemény, mely átfogóan bemutatná ezt a
tradíciót.
Bár a XIX. század második fele óta
történt néhány kísérlet a hazai Máriakultusz bemutatására, mindenekelőtt
Ipolyi Arnold (1823–1886) és Czobor
Béla (1852–1904), utóbb Bálint Sándor (1904–1980) és Erdélyi Zsuzsanna
kezdeményezésére, erőfeszítéseik, érdektelenség vagy politikai okok miatt,
nem valósulhattak meg múzeum szintjén. A nemes ügyet néhány lelkes római katolikus plébános karolta föl,
akik megpróbáltak, többnyire a plébániák, templomok üresen álló helyiségeiben, kisebb-nagyobb kiállításokat

létrehozni (Andocs,
Celldömölk, Gyöngyös, Gyula, Kislőd, Tereske).
Ezek sorába illeszkedett az a gyűjtemény is, melyet a
Bács-Kiskun megyei
Petőfiszálláson Kátay Géza római katolikus plébános hozott
létre 1981-ben, azzal
a céllal, hogy bemutassa a hazai Mária-tisztelet tárgyi, elsősorban néprajzi emlékeit. Amikor a pálos szerzetesek visszatérhettek a második világháború után kényszerűen elhagyott kolostorukba, Kátay atya elvitte
gyűjteményét lelkipásztori hivatalának
új állomáshelyére, Gödöllőre. A későbbiekben a gyűjtemént Nagy László Tamás (1955-2000) kapucinus atya, rend-

főnök fogadta be Máriabesnyőn, tovább
gyarapította és gondozta. Célja az volt,
hogy az évek alatt hatalmasra duzzadt
anyagot az ide zarándokló híveknek is
bemutassa. A gyűjteményt először a
rendház celláiban helyezte el, idővel
azonban fölmerült egy önálló múzeum
felépítésének a gondolata is. A Mária
Múzeumnak nevezett épületet a kolos-

Barokk Kastélynapok

tor udvarának hátsó részében, a földbe
süllyesztve alakította ki Tamás atya, a
saját tervei szerint. Bár műemléki megkötöttségek is közrejátszhattak az épület
szokatlan konstrukciójában, leginkább
mégis a loretói Casa Sancta, illetve a
betlehemi Születés barlangja volt az a
két objektum, ami alapvetően meghatározta szerkezetét. (folytatás a 6. oldalon)

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 várták az
érdeklődőket a kastélyba, ahol mind
a gyermekek, mind a felnőttek megtalálták a számukra megfelelő kulturális és szórakoztató programot, s
ezek mellett az vásárosok igényes
portékáiból is válogathattak.
(folytatás a 3. oldalon)
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Közbeszerzési pályázat a gödöllői repülőtérre

Többet érnek a gödöllői ingatlanok

Jöhetnek a kis- és a sportrepülők

Népszerű a lakásbérlés

Az önkormányzat tulajdonában
álló 135 hektáros repülőtér 61
hektár nagyságú üzemi területének fejlesztésére, hasznosítására és üzemeltetésére írt ki
közbeszerzési pályázatot Gödöllő Város Önkormányzata. Cél
a sport-, oktatási és szabadidős
repülések, valamint a jövőbeni
üzleti forgalom számára jó minőségű repülőtéri infrastruktúra
kialakítása és a szolgáltatások
színvonalának emelése.
Mivel a pályázat értéke túl van az uniós
értékhatáron, a kiírást az Európai Unió
közbeszerzési honlapján a Tender
Electronic Daily adatbázisában tették
közzé (http://ted.europa.eu) és a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési
Irodáján is hozzájuthatnak az érdeklődők. Mint azt dr. Kálmán Magdolna aljegyzőtől megtudtuk már az első napokban is többen érdeklődtek a pályázat iránt, aminek a megvalósításához
tőkeerős vállalkozásokra van szükség.
A repülőtér fejlesztést építési koncesszióban kívánja megvalósítani az
önkormányzat, amelynek eredményeként a pályázaton sikerrel szereplő cég
feladata lesz egy szilárd burkolatú, illetve egy füves leszállópálya kialakítása és az ezek működéséhez szükséges
építmények megépítése, üzemeltetése
és fenntartása, valamint a szabályozási,
az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentációk elkészítése, s megkapja a
hasznosítási jogot minimum 30, de legfeljebb 75 évre.
A beruházás keretében el kell készülniük a repülőtér alaplétesítményeinek: a pályaszakaszoknak, az irányítási-, utasforgalmi- , tűzoltó- és mentési-,
fenntartó-, üzemanyag tároló és töltő
létesítményeknek, a közúti parkolóknak, a kamion fordulónak, valamint
meg kell erősíteni és kiszélesíteni a
meglévő közúti kapcsolatot. A fejlesztés kétpályás repülőtér kialakítását te-

szi lehetővé, ami egy 800 méteres beton kifutó, és a sportrepülők számára
füves műveleti mezővel valósul meg.
Ez teljes egészében illeszkedik a város
Általános Fejlesztési Koncepciójába,
és az e területre vonatkozó szabályozási tervbe.
Már a tervezés során nagy hangsúlyt
kapott a környezet védelme, amelyre
fokozottan ügyelni kell a megvalósítás

lesz. Mint azt az előzetes felmérések
során megállapították, a repülőtér kiemelkedően jó adottságokkal rendelkezik, az időjárási- és a szélviszonyok
rendkívül kedvezőek, ami – megfelelő
karbantartás és a burkolt pálya megvalósulása esetén – évi 359 repülési napot tesz lehetővé. E szerint a létesítmény használhatósági tényezője 90
százalékos.

során is. Ennek megfelelően alakítják
ki a repülőtér zajgátló- védő övezetét,
aminek a terveit már el is fogadta a légiközlekedési hatóság. Az előzetes felméréseket a Zöld Klub bevonásával
végezték el. Megmaradnak a repülőtér
melletti erdők, amiket a tervek szerint
további ligetesítéssel bővítenek majd,
de ami a legfontosabb, hogy a beruházás nem lesz túlméretezett, nem nagygépek fogadására, nem teherforgalomra készül, hanem kisrepülők, sportgépek forgalmának a lebonyolítására.
Másra a kifutópálya hossza miatt nem
is kívánt az önkormányzat lehetőséget
nyújtani.
A megvalósulást követően a jelenlegi repülési műveleteket tekintve évi két
százalékos növekedéssel számolnak a
szakemberek. Így a vizsgálatok idején
mért műveleti szám, ami jelenleg nem
éri el a nyolcezret, 2010-re már meghaladhatja azt, s 2017-ben tízezer körül

A fejlesztés nem érinti a repülőtéren
jelenleg működő klubokat, ők továbbra
is jogosultak maradnak annak használatára, sőt a fejlesztés az ő számukra jelentős színvonal emelkedéssel jár
majd. A következő hónapokban még a
forgalom korlátozására sem kell számítani, mivel a tervezési szakaszban zavartalan lesz az üzemelés, azt csak a
kivitelezési munkák idejére állítják le.
A közbeszerzési eljárás kétfordulós, az elsőben a részvételi jelentkezéseket minősítik, ennek végén dől
el, kik azok, akik rendelkeznek a beruházáshoz szükséges megfelelő kondíciókkal, majd a második fordulóban
történik meg az általános fejlesztési
tervvel való részletes megismertetés,
az ajánlatok megtétele és dől el, ki
lesz a nyertes pályázó aki a beruházást megvalósítja. A részvételi jelentkezések beadási határideje szeptem-jkber negyedike.

Nagyobb lakossági igény, több zöldhulladék

Több a munka a zöldterületeken
Folyamatosan dolgoznak a városi utakon, a napokban a kapubejárókat aszfaltozzák ott, ahol elkészültek a főpályával. Az elmúlt
hetekben a Hajó, a Remény, a
Kölcsey Ferenc, az Ipolyság, a
Váradhegyfok, és a Rozsnyó utcában végeztek a munkálatokkal, itt végzik most a gépkocsi behajtók rendbetételét.
Zajlanak a helyreállítási munkák a
Zombor utca és a HÉV közötti szakaszon is, ahol közműkiváltás történt az
elmúlt hetekben. Rövidesen az Isaszegi
úton is munkák kezdődnek, itt a 122-től
kifelé tartó szakaszon a csapadékvíz
elvezetést építik ki.
Bár az időjárás mostanában nem akadályozza az utakon folyó munkákat,
mégis vannak események, amik többletfeladatot adnak a kivitelezés
folyamán. Így például
azok a fémtolvajok,
akik a napokban a Móra
Ferenc utcából próbálták meg elvinni a behelyezésre kikészített csatornafedlapokat. Biztonsági okokból ezeket
elszállították a helyszínről. Jelentős munkát ad a VÜSZInek a zöldterületek karbantartása is.
Mivel most van a parlagfű virágzása, az
önkormányzati
tulajdonban
lévő

telkeket fo-lyamatosan
kaszálják, bár ezt az
idén már kétszer is
megtették. Az ön-kormányzat nagy hang-súlyt helyez a parlagfűmentesítésre, és kéri a
lakosságot is, hogy ezt
mindenki tegye meg a
saját területén. A nyári
időszakban jelentősen
megnőtt a lakos-ság által leadott zöldhulladék mennyi-sége is, aminek eredményeként a VÜSZI már plusz gépjárművet állított be a gyűjtésre. Mégis,
több helyről ér-keznek lakossági bejelentések, hogy nem, vagy csak hosszú
idő elteltével szállítják el a kihelyezett
zöldhulladé-kot. Mint azt a VÜSZI-től
megtudtuk, ennek elsődleges oka,

valóban a nagy-mértékben megnövekedett lakossági igény, valamint,
hogy nem csak a meny-nyiség nőtt meg
jelentősen, hanem az is, mit készítenek

ki a lakók e célból. A VÜSZI elsődleges
célja ugyanis a komposztálható konyhai
zöldhulladék begyűjtése, amihez hozzá
jöhet még a kerti hulladékból is, de sok
esetben olyan nagy mennyiséget
készítenek ki a lakók, amivel egy-két
utcát megtéve teljes egé-szében megtelik a kocsi. Sokan ugyanis a fa
nyesedékeket, a nagymennyiségű
kaszált füvet is így vitetik el. A zavartalan és folyamatos elszállítást jelentősen
segítené, ha az ilyen nagyobb mennyiségeket az érintettek saját maguk beszállítanák a hulladéklerakóra, ahol azt
ingyenesen átveszik, a konyhai és a kisebb mennyiségű kerti hulladékot pedig
megfelelően csomagolva, vastagfalú világos színű műanyagzsákban készítenék ki szállításra. Ezzel a lakosság is
hozzájárulhat ahhoz, hogy az e célra
használt járművek rendszeresen, megfelelő időközönként jussanak el vala-jbmennyi városi utcába.
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Mind a lakosság, mind az ingatlanpiaci szereplők a kereslet
csökkenésére számítanak, ám
az árak növekedését jósolják az
Ecostat frissen megjelent Ingatlanbarométere szerint Pest megyében Szentendre és Gödöllő a
legdrágább.
Az Ecostat Ingatlanbarométer indexe
az első negyedévi 45,6 százalékról a
második negyedévben 46 százalékra
nőtt. A kismértékű – 0,4 százalékpontos – emelkedés az ingatlanpiac további stagnálását
jelzi, s a növekedési
adatok és a lakossági vásárlóerő alapján sem várható jelentős fordulat az
idén – erről tájékoztatta az újságírókat Belyó Pál, az
Ecostat főigazgatója szerdán, a felmérés eredményeit ismertető sajtótájékoztatón. Az ingatlanberuházók a legkevésbé optimisták,
a következő félévre a külföldi befektetők kivételével minden megrendelői
csoportnál az építtetési kedv csökkenését várják, a legnagyobb mértékben
a lakosságnál. Az ingatlanpiac szereplői 2008-ra az Ecostat által előrejelzett
inflációnál (6,5 százalék) magasabb,
6,9-10,2 százalékos árnövekedést
prognosztizálnak, a legmagasabbat
továbbra is az építőanyagáraknál
(10,2), az építési-szerelési tevékenységeknél (9,1) és a tervezési díjaknál
(7,7) várnak.
A kész ingatlanok csoportjában a
kínálati ár növekedésére számítók
5,7-11 százalékos átlagos drágulást
várnak. A kínálati ár a legnagyobb
mértékben az új ipari építmények (11
százalék) és az új lakóépületek (10,5
százalék) piacán nő majd. A legkisebb
árnövekedésre a használt kereskedelmi építmények piacán számítanak az
árnövekedést feltételezők.
A bérleti díjak esetében a legtöbb
forgalmazó az új kereskedelmi és új
logisztikai ingatlanoknál, valamint az
„A“ kategóriás irodák esetében vár
emelkedést, a legkisebb arányban a
használt lakóépületek bérleti díjának
emelkedését vélelmezik. A felmérések szerint a lakosság az idén várhatóan továbbra sem kezd jelentős ingatlanvásárlásba. Az önkormányzatok beruházási, felújítási lehetőségeik
szűkülésére számítanak, ami azt tükrözi, hogy a költségvetéstől származó

források kismértékű csökkenését várják. A vállalkozások negatív várakozásai enyhébbek a korábbinál, ingatlanfejlesztési kedvük azonban továbbra is alacsony.
A kis- és garzonlakások iránti kereslet várhatóan továbbra is csökkenni fog. Az új lakások piacán erősen
érződnek a kínálati piac jelei: az értékesítési idő folyamatosan nő, az eladási ár egyre inkább alku tárgya, az
eladók jelentős kedvezményeket adnak.

A lakásbérleti piacon kedvező fejlemény, hogy a kiadott lakások száma
növekszik, hosszabbodik a kiadási
idő.
Mint az a sajtótájékoztatón elhangzott, a községekben csökken az új lakások építése, csak a városokban épül
a korábbinál több. Az első félévben az
ingatlanárak a régiók közül KözépMagyarországon voltak a legmagasabbak, és ott szóródnak a legjobban
az árak. A régióban Szentendrén a
legdrágábbak az új építésű lakások
(négyzetméterenként 380-420 ezer
forint), de Gödöllő is az élmezőnybe
tartozik (310-400 ezer forint). Budapesttől távolodva a régióban csökkennek az árak.
Gödöllőt évek óta a régió egyik
legdinamikusabban fejlődő településének tartják a szakemberek, amit szívesen választanak otthonuknak az
emberek. A város fekvése, a főváros
közelsége, a jelentős zöldterület nagysága miatt vonzó a fiatal családosok körében, akik itt – köszönhetően az elmúlt
években ide települt nagyberuházásoknak – nem csak munkahelyet találnak,
hanem gyermekeik magas színvonalú
oktatása is biztosított.
Mindezek mellett a helyi ingatlanok értékét jelentősen növeli a város
infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése, amire az önkormányzat minden évben jelentős összeget fordít.
Kép: jj

Még nincs vége a drágulásnak

Újabb gázáremelés
Várhatóan 11 százalékkal emelkedik a földgáz ára október elsejétől. A sajtóban megjelent információkat a Magyar Energia Hivatal (Meh) nem kommentálta, azt azonban elismerték, a hivatal elküldte az árváltoztatási javaslatát az energiaügyi minisztériumnak. A törvényi szabályozás szerint az áremelést a hatálybalépést megelőzően legkésőbb 30 nappal, vagyis szeptember 1-jén
kell kihirdetni.
Egyes információk szerint, mivel az
utóbbi időben a MEH előterjesztéseinél politikai okokból rendszeresen
valamivel kisebb áremelést hagyott
jóvá a miniszter, a hivatal számolt egy
„visszafogott“ változattal is, amelyben 9,9 százalékos emelés szerepel.
Szakértők szerint az olajár alakulása
miatt januártól újabb, tíz százalékot
meghaladó áremelkedésre lehet számítani. Az idén már háromszor volt
gáz-áremelés. Január elsejétől a la-

kossági földgázárak 5 százalékkal
míg a nem lakossági fogyasztóknak
4,3 százalékkal nőttek. Április elsejétől a lakosság számára 5,8, a nem lakossági fogyasztóknak pedig 5,2 százalékkal emelkedett a földgáz végfogyasztói ára, Legutóbb a közüzemi lakossági földgázárak átlagosan 9,9
százalékkal emelkedtek 2008. július
1-jén.
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Barokk Kastélynapok

Kavalkád
(folytatás az 1. oldalról)
Szomorúan néztek körül azok, akik
szombaton reggel látogattak ki a barokk kastélynapok rendezvényeire,
akik viszont vasárnap tették meg ezt,
remek hangulatban töltötték el az időt
a gödöllői királyi kastélyban immár
nyolcadik alkalommal megrendezett
programsorozaton.

Az időjárás ez alkalommal nem
volt kegyes a rendezvényhez, szombaton az eső jelentős próbatétel elé állította a szervezőket. Ennek ellenére
tíz órakor felsorakoztak a huszárok,

években megszokott kellemes nyári
időben élvezhették a barokk kori
hangulatot teremtő programokat és a
vásári fogatagot. Ismét nagy sikert
arattak a fából készült játékok, a hagyományos ízek, és a kézműves foglalkozások.
Az elmúlt években megkedvelt
mutatványosok, mellett sok újból felfedezésre váró játék is várta a legifjabb látogatókat, akik örömmel próbálták ki azokat a játékokat, amik
több mint száz évvel ezelőtt szórakoztatták az akkori gyermekeket, és
sikeresen bebizonyították, mit sem
vesztettek varázsukból. A csúzlizda, a
szekrényjátékok ma is rendkívül népszerűek a kicsik körében.
-bjKép: kj,it

megszólaltak a fanfárok, majd begördült a felvirágozott hintó „Mária
Teréziával” és a kastély megnyitotta
kapuját a látogatók előtt.
Az első nap programjai közül amit
lehetett a kastély falain belül tartottak
meg, de például a Papilio Podium
mutatványosai, dacolva a hideggel és
az esővel, a díszudvaron mutatták be
Mátyás király korabeli mutatványaikat, bevonva azokba a közönséget is.
Szerencsésebb helyzetben voltak
azok, akik vasárnap látogattak el a
kastélyba, amikor is már az elmúlt

Tovább erősödnek Ronchi és Gödöllő kapcsolatai

Testvérvárosi ünnepség
Nyolc fős delegáció utazott a
hétvégén Ronchi dei Legionariba. A Krassay László alpolgármester vezette küldöttség
azon a kétnapos kulturális fesztiválon vett részt, amelyen
Ronchi és az osztrák Wagna,
valamint a szlovén Metlika
testvérvárosi
kapcsolatának
40. évfordulójáról emlékeztek
meg. A rendezvényre Gödöllő,
mint leendő testvértelepülés
kapott meghívást.
Városunkat Krassay László mellett
Kovács Balázs, a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, valamint a Gödöllő Táncegyüttes tagjai
képviselték, akik valamennyien ellátogattak a város mellett kialakított I.
világháborús emlékhelyre, ahol tiszteletüket tették az Isonzónál és Doberdónál elesett magyar katonák sírjainál is. Az itt kialakított temetőt ma
is tisztelet övezi, a sírokat gondozzák,
s az emlékhelyen múzeum mutatja be
az I. világháború történéseit, szenvedéseit.
A mostani hétvége azonban elsősorban az ünneplésről, a települések
közötti kapcsolatok ápolásáról szólt.
A kétnapos program során látványos,

színes kulturális program várta az érdeklődőket Ronchiban, ahol így négy
város kulturális csoportjai nyújtottak
színvonalas szórakozást, így a Gödöllő Táncegyüttes tagjai, akik Tóth Judit és Széphalmi Zoltán vezetésével
léptek színpadra. Az együttest képviselő hat táncos kalotaszegi legényes-

tetlen beszélgetés keretében cseréltek
eszmét a települések közötti baráti
szálak megerősítéséről és a kapcsolatok továbbfejlesztésének lehetőségéről. Ez utóbbi témával kapcsolatban
folytatott megbeszéléseket Kovács
Balázs is, aki a rendezvényen résztvevő művészeti csoportok munkájá-

Gödöllő, hanem mind a négy település közös kulturális bemutatkozásának lehetősége is felmerült.
A program keretében a küldöttségek vasárnap délelőtt püspöki szent-

sel és páros tánccal, látványos botos
tánccal és szatmári csárdással kápráztatta el a közönséget.
S míg a közönség a látványos programokat élvezte, a házigazda dr. Roberto Fontanot Ronchi, Renata Brunskole Metlika, Peter Sunko Wagna
polgármestere és Krassay László kö-

val ismerkedett. A művelődési központ igazgatója elmondta, az olaszok
rendkívül nyitottak a kulturális programok cseréjére, s nagy meglepetést
és örömet okozott számukra, hogy városunkban a kultúrának milyen széles
palettája képviselteti magát. A kötetlen találkozókon nem csak Ronchi és

misén vettek részt a San Lorenzo templomban, ahol kenyeret, és a templom
védőszentjét ábrázoló képet ajándékoztak a küldöttségeknek.
-jb-

Közélet
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részt venni gyalogosan vagy kerékpárral a közúti közlekedésben, milyen
veszélyek leselkednek rájuk, és mire
kell figyelniük, hogy ne érje őket baleset.

és az érdekeinek védelme más módon
nem lehetséges. A bíróság által gondnokság alá helyezett személy részére a
gondnokot a gyámhatóság rendeli ki.
A gondnok feladata elsősorban, hogy
kezelje a gondnokolt vagyonát és ellássa
a törvényes képviselettel kapcsolatos feladatokat.
A gondnok tevékenységét a gyámhatóság ellenőrzi, a hatóság felé beszámolási kötelezettsége van.
A legjelentősebb kérdés, hogy ki is lehet
gondnok.
Gondnok – ha ez az érdekeivel nem ellentétes – a gondnokság alá helyezett által még cselekvőképes állapotában közokiratban kijelölt vagy a gondnokság alá
helyezést követően megnevezett személy lehet, ha ez nem lehetséges, akkor
elsősorban együtt élő házastársát kell kirendelni. Ha ilyen nincs, vagy a házastárs kirendelése veszélyeztetné a gondnokság alatt álló érdekeit, a gyámhatóság gondnokul olyan személyt rendel
ki, aki az összes körülmények figyelembevételével alkalmasnak mutatkozik.
A gyámhatóság az alkalmas személyek
közül elsősorban a szülőket illetve az
egyéb hozzátartozókat részesíti előnyben. Amennyiben így sem sikerül megfelelő személyt találni, akkor hivatásos
gondnok kirendelésére kerülhet sor.
Ha több hozzátartozó vagy mindkét szülő is vállalja a gondnoksággal járó feladatokat, akkor nincs akadálya annak,
hogy mindannyijukat kijelöljék.
Előfordulhat azonban, hogy az eredetileg kirendelt személy akadályoztatva
van feladatában, mely esetre a gyámhatóság helyettes gondnokot jelöl, aki
megteheti a halaszthatatlan intézkedéseket.
Semmiképpen nem lehet azonban gondnokká nevezni azt, aki ellen a gondnokolt kifejezetten tiltakozik.

4 Gödöllői Szolgálat
FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk Gödöllő város lakosságát, hogy a Szent István napi
ünnepi események ideje alatt AUGUSZTUS 20-ÁN REGGEL 7 ÓRÁTÓL
a rendezvény végéig a SZABADSÁG TÉREN és a GÁBOR ÁRON
UTCÁBAN TILOS A PARKOLÁS!
Kérjük szíves megértésüket!

Gödöllői borház nyílt a Dózsa György úton

Magas színvonalon
Két hete nyitotta meg kapuit városunk első borháza, ami rendhagyó
módon igyekszik a borfogyasztást
és a kultúrát összekapcsolni. Az
ünnepélyes megnyitón egy Bor és
kultúra elnevezésű esttel kedveskedtek a meghívottaknak, akik
Pécsi Ildikó és Gregor Bernadett
színművészek „vendégjátékát” tekinthették meg, miközben jobbnál
jobb borokat kóstolhattak meg. A
borház létrejöttének körülményeiről beszélgettünk Dobos Ferenc üzletvezetővel.

célunk – a megnyitón történtekhez hasonlóan –, hogy körülbelül havonta lebonyolítjuk a Bor és kultúra estünket, amelyekre minden alkalommal egy-egy híres írót,
színművészt, a kultúra területén maradandót alkotó személyt hívunk meg; ezzel
is emelve az összejövetel sokszínűségét
és színvonalát.
– Hány fajta bor található meg
Önöknél?
– Körülbelül 350 fajta bort forgalmazunk, amiből 50-60 fajta külföldi, a többi
viszont hazai termék. A magyarországon
fellelhető borfajták szinte mindegyike

– Honnan jött az ötlet,
hogy egy minden színvonalat kielégítő borházat
hozzanak létre?
– Korábban a borház
még csak egyszerű szaküzletként működött, de rá
kellett jönnünk, hogy
hosszú távon annak nincs
létjogosultsága Gödöllőn
és környékén. Akkor határoztunk úgy, hogy egy
olyan hangulatos, minden
igényt kielégítő, egyedi jelleggel felruházott helyet alakítsunk ki, ahol mindenki
jól érezheti magát.
– Mit takar ez az egyedi jelleg?
– A legfontosabb az, hogy nem minden
nap vagyunk nyitva, ugyanis a munkatársaimmal mi a különböző céges rendezvényekre és az egyéb speciális összejövetelekre helyezzük a hangsúlyt. Ezen kívül

megtalálható nálunk; készleteinket természetesen folyamatosan frissítjük, változtatjuk.
– Melyek a legkülönlegesebb boraik?
– Jelen pillanatban a legegzotikusabbnak a dél-afrikai, chilei és argentín boraink számítanak, de ezeket is állandóan
„aktualizáljuk”.
Gödöllői Borház. Tel.: 70/317-6843.

Rendőrségi hírek

Lopott kocsi és baleset
Augusztus 7-én 23.40 órakor Gödöllőn,
a Blaháné utca egyik családi háza elé
parkolt le a tulajdonosa a Volkswagen
Golf gépkocsijával úgy, hogy azt nem
zárta be, illetve a gyújtáskapcsolóban
hagyta az indítókulcsot is. Ezt használta
ki egy szadai egy gödöllői lakhelyű férfi, akik a kocsiba beültek, majd azzal elhajtottak. Talán a bűncselekmény elkövetésének izgalmai, vagy a korábban elfogyasztott szeszes ital hatása miatt
azonban nem jutottak messzire a lopott
autóval, mivel pár házzal arrébb egy
parkoló autóba hajtva balesetet szenvedtek. Az ütközés során személyi sérülés nem, viszont 500 ezer forint anyagi kár keletkezett. Az ügyben jármű
önkényes elvétele bűncselekmény miatt

A hét kérdése
Hét színesfém tolvajt fogtak el
a gödöllői rendőrök július végén. Ezek az elkövetők az elmúlt hónapokban jelentős károkat okoztak. Várhatóan őszszel a parlament elé kerül az
törvényjavaslat, amelynek célja a színesfém-kereskedelem
szigorítása, s amelynek kidolgozásában jelentős szerepet
játszott a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Kíváncsiak
voltunk: – Ön szerint megakadályozhatóak lesznek-e a színesfémlopások a jövőben?
„…Csak egy kis odafigyelés kérdése
az egész. Ez is bizonyítja, hogy több
járőrre lenne szükség, hiszen, ezeket
is az éjszakai járőrözés közben vet-

került gyanúsítottként kihallgatásra a
két férfi, valamint közlekedési baleset
okozása miatt is eljárás indult ellenük.
***
Augusztus 8-án délután Erdőkertesen
a Fő úton szaladt át az úttesten körültekintés nélkül az út melletti járdáról egy 5
éves kisfiú, amikor egy neki balról érkező, Veresegyház irányába haladó tanulóvezető és az oktató által vezetett Suzuki személygépkocsi elütötte. A balesetben az óvatlan gyermek szerencsére
csak könnyebb sérüléseket szenvedett.
A hasonló jellegű balesetek megelőzése
céljából kérjük, hogy gyermekeiket ne
engedjék nagykorú felügyelete nélkül
az utcára, illetve tanítsák meg már
egészen kis kortól kezdve hogyan kell

15-én: Gödöllő és Aszód
16-án: Pécel és Aszód
17-én: Pécel és Veresegyház
18-án, 19-én: Kistarcsa és Veresegyház
20-án: Pécel és Aszód
21-én, 22-én: Pécel és Veresegyház
23-án: Kistarcsa és Aszód
24-én: Kistarcsa és Veresegyház
25-én, 26-án: Gödöllő és Veresegyház
27-én: Kistarcsa és Aszód
28-án: Kistarcsa és Veresegyház
29-én, 30-án: Pécel és Aszód
31-én: Gödöllő és Aszód

ték észre. Lehet, hogy a járőrök
pénzbe kerülnek, de mint ez a példa
is mutatja „megtérül a befektetés”.
Ehhez csak az kell, hogy jobban odafigyeljenek a rendőrök is, meg a lakosság is…”
Kincses Gyula

hez tartozó szigort alkalmazzák is,
csak akkor változhat valami. Amíg a
bíróság felfüggesztett büntetéseket
szab ki, meg különböző indokokkal
szabadlábon hagyják őket, addig
nem lesz eredmény…”
Pataki V.

„Mindenképpen szigorúbb büntetésre lenne szükség az ilyen esetekben,
hiszen a kábeltolvajok nem csak
anyagi kárt okoznak, de az emberi
életet is veszélyeztetik, amikor tönkretesznek egy-egy vasúti átjárót. Az
ilyeneket kiemelten szigorúan kellene büntetni, s azt is, aki az anyagot
átveszi tőle. Sőt, be is kellene zárni
azokat a fémtelepeket, ahol lopott
holmit találnak!...”
Sz. M.

„…Ez attól függ, hogy akiket elkapnak, azokat valóban rács mögé dugják-e, vagy különböző indokokkal
szabadlábon hagyják őket. Sajnos,
sok esetben sem a rendőrség, sem a
bíróság nem elég szigorú. De már az
is megfordult a fejemben, lehet, hogy
azért nem tartják benn őket, nehogy
ellopják a rácsokat is…”
Kiss József

„Nem vagyok optimista. Ha valóban
egy szigorú törvény szüleik, s az eh-

– Önnek mennyibe kerül a tanévkezdés?

TRAFFIPAX ELŐREJELZÉS

A hét kérdése:

Továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, témajavaslataikat az alábbi e-mail címre: szolgalat@libori.hu, vagy a Gödöllő,
Pf. 112. címekre.
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.
A gondnokrendelés és gondnokság
Számtalan családban előfordul, hogy az
egyik tag időskori állapota vagy betegsége miatt már nem tudja egyedül ellátni
magát, illetve segítségre szorul. Olykor
még alapvető szükségleteiről sem képes
önállóan gondoskodni, és nem lesz alkalmas a hivatalos ügyeinek intézésére
sem. Ezekben a helyzetekben a családtag gondnokság alá helyezése nyújthat
megoldást. A legfontosabb szabály,
hogy a cselekvőképtelen személy jognyilatkozata semmis, nevében gondnoka járhat el. Fontos azonban tudni, hogy
a cselekvőképtelen személy maga is
megkötheti azokat a csekély jelentőségű
szerződéseket, amelyek a mindennapi
életben tömegesen fordulnak elő, és különösebb megfontolást nem igényelnek.
Nem szükséges tehát egy esetleges napi
bevásárláshoz a gondok jelenléte. A
gondnokság alá való helyezés bírósági
úton lehetséges. A gyámhatóság azonban kivételesen, azonnali intézkedést
igénylő esetben ideiglenes gondnokot
rendelhet annak a nagykorú személynek, akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége – pszichés állapota vagy szellemi fogyatékossága miatt - tartósan teljes mértékben hiányzik,

Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai
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650 cserkész Gödöllőn

A Jamboree emlékére
Az 1933-as augusztusi gödöllői
cserkész világtalálkozó 75. évfordulója alkalmából a 10. számú Cserkészszövetség úgy határozott, hogy egy nagyszabású, programokban bővelkedő gödöllői táborozással emlékezik meg méltóképp az akkori történésekről. A látványos,
ünnepélyes eseményt Beer
Miklós, a Váci Egyházmegye
püspöke nyitotta meg. Az öszszejövetel céljáról beszélgettünk Klein Zsófia táborvezetővel.
– Úgy gondoltuk, hogy egy ilyenfajta,
10 napos együttléttel tisztelgünk az
1933-as világjamboree előtt, ami több
szempontból is egyedülálló, történelmi jelentőségű esemény volt, ahová
54 nemzet küldte el képviselőit. –
mondta el Klein Zsófia.
– A helyszín kiválasztásában, az
esemény megszervezésében kaptak
segítséget?
– Szerencsére igen sokat. Az ugyebár kézenfekvő volt, hogy Gödöllőn
szeretnénk ezt a táborozást lebonyolítani, a végleges helyszínt – a Szent
Jakabi Erdészház területét – pedig a
Pilisi Parkerdő javasolta számunkra.
A gödöllői önkormányzattal is felvettük a kapcsolatot, akik biztosítottak
róla, hogy amiben csak tudnak, segítenek.
– A 10 nap során hány cserkész
táborozik itt?
– Körülbelül 650-en vagyunk, a
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Civil

legfiatalabbak 12 évesek, de vannak
itt 60 éves társaink is.
– Milyen programok színesítik a
tábor életét?
– Igyekeztünk egy olyan tartalmas,
változatos és színvonalas programcsomagot összeállítani, ami garantáltan elnyeri a táborozók tetszését. A
napi „kötött” eseményeken túl kul-

olyan nap, amikor az altáborok határozzák meg, hogy mit is szeretnének
csinálni, így például azok, akik nem
helyben élnek, egy kis gödöllői körutazást terveznek és megismerkednek
a város nevezetességeivel. Fontos
még kiemelni, hogy ez egy nomád táborozás, annak minden előnyével és
hátrányával. A gyerekek viszont roppant módon élvezik azt, hogy egy kis
időre kikerülnek annak a csúcstechnológiákkal felszerelt korszaknak a
mókuskerekéből, amiben minden nap
élnek, élünk. Itt tényleg a másik em-

Mackó Oszkár modellező 60 éves

50 éve versenyez
Az elmúlt szerdán 60 éves
születésnapja
alkalmából köszöntötte Pintér
Zoltán alpolgármester
és
Six Edit civil
referens a többszörös európaés világbajnok
modellezőt,
Maczkó Oszkárt.
A Gödöllőn élő sportember több mint ötven éve „fertőződött” meg a modellezés szépségével, amikor bátyját elkísérve a gödöllői repülőtéren először
találkozott e sporttal. A szerelem azóta is tart, hiszen Maczkó Oszkár 1958
óta folyamatosan versenyez, melynek eredménye az a rengeteg kupa és díj,
ami egy kisebbfajta lakást is megtöltene. A több, mint 23 évig a magyar válogatottat erősítő versenyző pályafutása során e technikai sport segítségével
közel 48 országba jutott el; Ausztrália kivételével az összes kontinensen
megfordult.
Kép és szöveg: hc

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub
turális rendezvények, kézműves foglalkozások, szellemi vetélkedők és
rengeteg sport színesíti a tábor mindennapi életét. A 650 cserkészt 24 kisebb csapatra osztottuk fel, ezek az
egységek pedig játékos formában
minden nap összemérik erejüket a
szellem és a sport területén. Természetesen itt nem vérre menő küzdelmekre kell gondolni, hisz nem ez a
cél, hanem az, hogy mindenki jól
érezze magát. Ezen kívül van egy

beren, a csoportos együttélésen, az
értékek megőrzésén van a hangsúly.
Ez a 10 nap ebből a szempontból nagyon nagy jelentőséggel bír.
– Ebből a megemlékezésből szeretnének hagyományt teremteni?
– Olyan szempontból igen, hogy
ötévente mindenképpen megpróbálunk megszervezni egy hasonló, nomád körülmények között folyó táborozást.

sok szeretettel meghív
minden érdeklődőt
2008 AUGUSZTUS
18-ÁN HÉTFŐN
14 ÓRAKOR KEZDŐDŐ
Csikász László (1904-1979)
szobrászművész emléktáblájának avatására.
A RENDEZVÉNY HELYE:

Kép és szöveg: rk

Gödöllő, Táncsics Mihály u. 10.
(E házban élt 1916-1931 között.)

Nemzetközi tábor Gödöllőn

Barátságos meccsek
A nyári szünet ellenére pezsgő
élet volt a Török Ignác Gimnáziumban július 25. és augusztus
1. között. Németországi testvérvárosunkból, Giessenből és
a lengyelországi Moragból érkezett tanulókat a gimnázium
jelenlegi és régi diákjai fogadták nagy szeretettel.
A tábor programjai között a legsikeresebbnek a balatoni nap bizonyult,
amikor a Tihanyi Apátság megtekintése után Balatonfüreden strandolt,

vízisíelt a diákság. Az egyhetes itt
tartózkodásba természetesen egy budapesti városnézés is belefért Harmati Zsuzsa tanárnő segítségével,
amit sétahajózás zárt le. A többi napon játékos sportprogramok zajlottak
az iskolában, ezen kívül fürdőzés a
városi strandon, kastély-és múzeumlátogatás, este nemzeti ételek főzése
az udvaron és táncház színesítette a
programot. Péntek este, illetve szombat reggel búcsúztattuk el vendégeinket, akik közül többen kifejtették,
hogy a nyár legszebb hetét töltötték el

FŐZŐVERSENY ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR
A VÁROSI PIACON

Fotó: Szemethy Tamás

Gödöllőn. A tábor mottójához – „Idegenekből barátok lesznek” – híven
sok új barátság született az egy hét
alatt.
Köszönettel tartozunk Juhász Tibor madarásznak, Szabó László buszvállalkozónak, Farkas Balázs tanár
úrnak, Majoros Gusztávnak, a Gödöllői Kézilabda Klub vezetőjének, Vértes Ancsa, Sztarenszky Róbertné, Tóth
Zsuzsa, Bolbás Csilla kézműveseknek, az Ötletkuckó kézműves boltnak
és a sok-sok segítőnek, akik nélkül a
tábor nem sikerülhetett volna ilyen
remekül.
Thuróczy Erzsébet tanár
Sztarenszky Magdolna régi diák

2008. SZEPTEMBER 6-ÁN
SZOMBATON
VÁRJUK OLYAN VÁLLALKOZÓ KEDVŰ SZEMÉLYEK
JELENTKEZÉSÉT, AKIK ÚGY GONDOLJÁK, HOGY SZÍVESEN
VÁLLALJÁK A MEGMÉRETTETÉST, ILLETVE KÖZKINCSÉ
KÍVÁNJÁK TENNI FŐZÉSI TUDOMÁNYUKAT.
HA ÖN EZEK KÖZÉ TARTOZIK, AKKOR CSAK HÍVNIA KELL A
30/5030-777-ES TELEFONSZÁMOT ÉS MI LEHETŐVÉ
TESSZÜK, HOGY BIZONYÍTHASSON.
Gödöllői Piac Kft.

FELHÍVÁS
A 2008. szeptember 12-13-án megrendezésre kerülő

SÖRFESZTIVÁL

Olvasóink írták
Tisztelt szerkesztőség!
„Sajnos nagyon kevés szabadidőm
van, így a városban zajló programokba is ritkán tudok bekapcsolódni. Mivel csak nemrég költöztem Gödöllőre, így nem is igazán tudom,
hogy milyen rendezvények vannak a
városban, s csak néhány szórakozóhelyet ismerek. Nagyon meglepődtem, amikor június végén a művelődési központ mögötti bárban, ahol
addig csak esténként volt program,
egy egészen másfajta rendezényt tartottak, mint a megszokott. Csak véletlenül sétáltam arra délelőtt, s először
csak a kirakodóvásár miatt kezdtem
el nézelődni. Amikor meghallottam a
mesemondást, leültem, úgy gondoltam, csak pár percre. Azután egész
délelőtt ott maradtam, és hallgattam

a meséket, a dalokat, gyönyörködtem
a szebbnél szebb népviseletekben.
Csodálatos élmény volt, nem is tudom, ezt megelőzően mikor hallgattam utoljára mesét. Olyan volt,
mintha visszamentünk volna az időben. Alig tudtam elindulni hazafelé,
a vásárosok házi szörppel, helyben
sütött lángossal kínáltak, a gyerekek,
akik ott játszottak, saját kedvükre
énekeltek. Később tudtam csak meg,
hogy ezt a nagyon szép fesztivált a
városi könyvtár szervezte. Remélem,
lesz még ilyen máskor is!
Köszönet érte mindenkinek, akik
részt vett ebben a munkában.“
Kocsis Márta
Tisztelt Gödöllői Szolgálat!
„Még nyár elején olvastam egy cikket az önök lapjában arról, hogy milyen elképzelések vannak az idegen-

forgalom fejlesztésére. Engedjék meg,
hogy egy apróságra fehívjam önökön
keresztül az illetékesek figyelmét.
Nagyon fontos lenne, hogy a Városháza előtti Világbéke-gongnál legyen
egy tájékoztató tábla, amiről az érdeklődők megtudhatnák, mi is ez a
gong. Ehhez ugyanis nagyon sokan
mennek oda, és én magam is nem
egyszer adtam felvilágosítást róla
külföldieknek, akik nézegették. Nagyon tetszik az embereknek, nem egyszer látom, hogy szívesen fotózkodnak
is előtte. Itt van tőle pár méterre a
szálloda is, rendszeresen átsétálnak a
látogatók, nézegetik, és teljesen esetleges, hogy valaki el tudja-e nekik
mondani, mi ez. Úgy gondolom, nem
túl nagy költség csináltatni egy táblát,
ahol magyarul és angolul lenne róla
pár sor. Nagy szükség lenne rá, hiszen
ez is a város egyik nevezetessége lett.“
Bauer Józsefné

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
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A trónörökös emlékezete

Győztesek és vesztesek

Rezső királyfi

Hogyan, mitől keletkezik a rettegett kór, amit fél még csak
nevén nevezni is az ember, mi
az oka annak, ha megindul valakiben a sejtek végzetes túlszaporodása? Magam hajlamos vagyok azt feltételezni,
hogy lelki dolgok játszanak
közre. Csalódások: bántottak.
Vesztettem. Nincs remény.
Vagy ellenkezőleg: én bántottam valaki mást. Mulasztottam.
Tisztességtelenül jártam el.
S talán csodát tehet, gyógyuláshoz
vezethet az akaraterő. Az, ha új célt
tűzök ki magam elé. Ha változtatok
az életemen.
Ám ha a rákot külső, jól körülhatárolható, s megkerülhetetlen ok kelti,
úgy tűnik, a védekezésül hívott pozitív lelki folyamatok mit sem érnek.
Ha szennyezett víz folyik a csapból,
ha halált lehel a levegő körülöttünk,
ha káros anyagok kerülnek az élelmiszerekbe, amiket megeszünk, megpecsételtetett a sorsunk.
John Grisham A fellebbezés című
regényében kívülről érkezik a támadás a védtelen, kiszolgáltatott emberek ellen. Sorra halnak egy kisváros
lakói. Sokan elveszítették már a családtagjaikat, s nem kizárt, hogy az ő
napjaik is meg vannak számlálva.
Egy vegyigyár működésének a következménye a tragédiák sorozata.

A vegyigyárat már
bezárták – megnyitották
máshol –, de a bezárást
követően is érvényesül
még káros hatása.
Egy asszony, aki férjét, kisfiát is eltemette, bepereli a gyár tulajdonosát.
És megnyeri a pert. A milliárdos
gyárost jelentős kártérítésre kötelezik. Természetesen megfellebbezi a
bírósági döntést.
Az írót elsősorban az ez utáni történések érdeklik, mint hasonló érdeklődést már korábbi regényeiben, jogi
krimijeiben – A cég, A Pelikán ügyirat
címet viselőket filmen is láthattuk – is
megszokhattunk tőle.
Annak jár utána, hogyan vásárolható meg az igazságszolgáltatás.
Mississippi államban, ahol a kártérítési pert, majd a fellebbezést tárgyalják, választás útján kerülnek pozíciójukba a bírák. Megfelelő embert kell
keresni, akit majd bírának választása
után bábként rángathatnak azok,
akiknek ez érdekében áll, így elsősorban a vegyigyár tulajdonosa.
Forgásba lép a gépezet. Láthatjuk –
olvashatjuk –, hogyan keresik meg,
majd hogyan cserkészik be a célra alkalmas személyt. Hogyan járatják le
az ellenfelét. Dúl a kampány. Pénz
nem számít. Fontos, hogy hatékonyan
irányítsák a választókat. Rendesnek,
megbízhatónak, általában minden tekintetben elfogadhatónak állítsák be

Cavaletta Művészeti Egyesület

Körúton Európában
2008. július 4. és 13. között a
Gödöllői Cavaletta Művészeti
Egyesület leánykara nyugateurópai koncertkörúton vett
részt három ország érintésével. A kilenc nap alatt négy koncertet hallhatott a német, francia és luxemburgi közönség.
Július 5-én a müncheni idősek otthona
adott helyet az első hangversenynek,
aminek megszervezésében Agácsi Károly magyar származású, kint élő zenetanár, valamint a már Gödöllőn járt
müncheni harmónika-zenekar vezetője
segített. Három nap müncheni látogatás
után a kórus útja Luxemburgba vezetett.
A fogadó családok kedvessége révén
nagyszerű kapcsolatot alakított ki a
kórus; a luxemburgiak már korábban is
élvezhették a gödöllői kórustagok és
családjaik vendégszeretetét, most még
több barátság alakult ki az ottaniak és a
magyarok között. Luxemburg elhelyezkedése és mérete folytán a kórus csillagtúrákat tett az ország több pontjához,
még Franciaországot is útba ejtette,
hogy egy régi testvérvárosi kapcsolatát
elevenítse fel. Egy, Metz városában lévő
csodálatos katedrálisban adott koncertet
az érdeklődők számára, nagy sikerrel,
szépszámú közönséggel. A hangverseny
után Metz alpolgármestere örömét fejezte ki, hogy élő kapcsolatok alakulnak
Gödöllő és Metz között, fontosnak tar-

totta, hogy a fiatalok külföldön tanuljanak, így a gödöllői lányokat is szívesen
invitálta franciaországi tanulmányok
folytatására. A következő kihívás Grevenmacherben, a luxemburgi városban
várt a kórusra, ahol a helyi templomban
lépett fel. A város vendégszeretetét tükrözi, hogy a polgármester több ízben is

köszöntötte városunkat, értékesnek és
fontosnak tartotta a művészet által létrejött kapcsolatok ápolását. Az ország
nemcsak kulturális szempontból jelentett csodálatos élményt, gyönyörű természete, történelmi múltja is lenyűgöző volt. Fájó szívvel búcsúzott a kórus a
kicsiny országtól, hogy ismét Németország felé vegye az irányt. Az Augsburg-

Középpontban az ember

Kiállítás a Profilházban
A PROFILHÁZban évek óta gyakorlat, hogy helyet biztosítanak a
fiatal, tehetséges gödöllői, valamint
a városhoz kötődő művészeknek,
hogy bemutathassák munkáikat. A
múlt hét óta újabb kiállítás várja
az érdeklődőket a Városmajor utcai épületben.
Ezúttal Horváth Orsolya munkáival ismerkedhetnek meg a betérők.
A fiatal gödöllői alkotó az idén fejezte be a Képzőművészeti Egyete-

met, s augusztus elsején megnyitott
kiállításán installációiból, festményeiből láthatnak válogatást az érdeklődők.
Témája minden esetben a modern,
a már-már önmagától, a természetes léttől eltávolodó ember.
A tárlatot, amelyen helyet kapott
elgondolkodtató diplomamunkája
is, Halász András festőművész nyitotta meg.
Kép és szöveg: kj

előttük a jelöltjüket. Beérik a győzelem: a bírói székbe az kerül, akit kiszemeltek.
A fellebbezésnek helyt adnak. Szó
sincs már róla, hogy a milliárdosnak
kártérítést kéne fizetnie, a részvényei
értékének tőzsdei mélyrepülését
ugyan átélte, de megint eljött számára
a felemelkedés ideje. Újra gyarapíthatja a vagyonát.
Nagyon érdekes, ahogy betekintést
nyerünk a gazdag – számunkra elképzelhetetlenül gazdag – amerikaiak,
valamint a szegény amerikaiak, a lakókocsikban élők, az anyagilag tönkrementek, a bankok által fenyegetettek világába.
Na és persze, még érdekesebb,
hogy beleshetünk a világunkban jellemzően zajló folyamatok hátterébe,
kulisszái mögé.
(John Grisham: A fellebbezés) -nádtól nem messzi Aichach városában szintén családok fogadták a lányokat, sokuk
már régi barátként üdvözölte a helybélieket. (A kórus harmadik alkalommal
adott koncertet a városban.) A város polgármestere szívélyesen fogadta Márton
Danku István kórusvezetőt. A lányok a
helyi iskolában előadott magyar dalokkal fűzték szorosabbra Gödöllő és
Aichach testvérvárosi kapcsolatát, amit
Aichach polgármestere is fontosnak tart,
személyesen tisztelte meg az eseményt
jelenlétével. A repertoárban Bartók Bé-

la, Bárdos Lajos, Karai József, Kodály
Zoltán művei mellett Benjamin Britten,
Pitoni és Bach művei is felhangzottak.
A kórus minden fellépésre külön készült
egy dallal, amit a koncertnek helyt adó
nemzet nyelvén énekelt el. Az élmények maradandók, a koncertkörút tartalmasan telt el, a kórus méltán öregbítette
városunk hírnevét Európa szerte. -ec-

Augusztus 21-én lesz 150 esztendeje,
hogy megszületett a trónörökös, Rudolf. Előtte tiszteleg, neki állít emléket
Szabó Margit legújabb, a királyi család
életét bemutató könyve, ami a barokk
kastélynapok rendezvényein már megvásárolható volt a királyi kastélyban.
Az Aquincum kiadó gondozásában
megjelent könyvet számtalan fotó, korabeli rajz illusztrálja, segít bemutatni
nem csak a trónörököst, hanem annak
családját is. Szabó Margit munkája
nem a mayerlingi tragédiát állítja a középpontba, hanem azt az embert igyekszik bemutatni, akiben édesanyja tovább örökítette magyarok iránti szeretetét, s aki nem csak kitűnő politikus,
hanem kiemelkedő tudós is lehetett
volna, ha nem távozik el alig 31 esztendősen. A róla szóló, hozzá kapcsolódó
anekdotákat is egybe fog most a szer-

ző, aki arra is megadja a választ, miért
is emlegetik sokan ma is Rezső királyfiként a tragikus sorsú trónörököst. -bj-

Hamarosan nyílik a Mária Múzeum

Szűz Mária tiszteletére
(folytatás az 1. oldalról)
Tamás atya halála után a gyűjteménynek nem igazán volt gazdája. Az anyag
egy része visszakerült Petőfiszállásra. A
kapucinusok is elhagyták 2002-ben Máriabesnyőt és az épületkomplexum a
Váci Egyházmegye illetékessége alá került. Miután mind a hívek részéről, mind
gyűjteményi szinten egyre sürgetőbbé
vált a múzeum ügyének
rendezése, 2007-ben a
Máriabesnyői Katolikus
Plébánia felkérésére a
Magyar Kapucinus Delegáció támogatásával a
Gödöllői Városi Múzeum
kezdte el az új kiállítás
megtervezését és kialakítását.
A 2008 augusztusában,
Nagyboldogasszony napján, a lourdes-i jelenés
(1858) százötvenedik évfordulóján megnyíló állandó kiállítás nyolc nagyobb tematikai
egységből áll. A rendezők, a korábbi
koncepcióktól eltérően, hangsúlyt helyeztek a kapucinusok magyarországi
működésére, különös tekintettel máriabesnyői tevékenységükre. Mivel a Máriabesnyői Mária Múzeum az alapító elképzelése szerint a loretói Casa Sancta
és a betlehemi Születés barlang egyfajta
adaptációjaként épült meg, a Loretói litánia invokációi kiemelt szerephez jutottak az egyes tematikai egységek
címválasztásánál (Mária aranyház, Titkos értelmű Rózsa, Magyarok nagyhatalmú szószólója).
Néhány egység elnevezése – tudatosan – egy-egy ide kapcsolódó, jelentős
monográfia, tanulmánykötet, korábbi
nagysikerű kiállítás címén alapul. A Ta-

más atya fő művének tekinthető, maga
által kialakított és kifestett betlehemi
barlangot megőrizték a rendezők, de mivel az nem kapcsolódik szervesen a jelenlegi kiállításhoz, elválasztották tőle,
úgy azonban, hogy a karácsonyi ünnepkörben megtekinthető legyen. A rendezők igyekeztek maximálisan kihasználni a nem éppen kedvező építészeti
adottságokat, s megpróbálták a gyűjte-

ményt minél teljesebben bemutatni. Követendő például a helytörténeti jellegű
egyházi kiállítások, az 1998-as vértessomlói és az Első Magyar Látványtárnak a tapolca-diszeli időszaki kiállításai
szolgáltak.
A kiállítás felépítése
– Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum
– Venerabilis familia Máriabesnyőensis
– Mária aranyház – Titkos értelmű
Rózsa
– Magyarok Nagyhatalmú szószólója
– Búcsújáró magyarok
– Az Istenszülő tisztelete a keleti
kereszténységben
– Búcsúfia – vásárfia
– Devóció és dekoráció

MEGHÍVÓ
A Magyar Kapucinus Delegáció, a Máriabesnyői Római Katolikus
Plébánia és a Gödöllői Városi Múzeum tisztelettel meghívja Önt

2008. AUGUSZTUS 15-ÉN PÉNTEKEN 13 ÓRÁRA
a MÁRIABESNYŐI MÁRIA MÚZEUM ünnepélyes megnyitására
Köszöntőt mond: Agostino Crepaldi kapucinus delegátus;
Gáspár István, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika plébánosa;
dr. Krassay László, Gödöllő alpolgármestere
Az állandó kiállítást megnyitja: Pálos Frigyes prépost,
kanonok, művészettörténész
A kiállítás előzetes bejelentkezéssel látogatható: Máriabesnyői
Nagyboldogasszony Bazilika (2100 Gödöllő, Kapucinusok tere 1.)
Tel. 28-414-425, www.mariabesnyo.hu, e-mail: mbesnyo@invitel.hu
A kiállítást rendezte: Fábián Balázs etnográfus, Gödöllői Városi
Múzeum; Kerny Terézia művészettörténész, MTA Művészettörténeti
Kutató Intézet; Kerényi B. Eszter történész, Gödöllői Városi Múzeum
TÁMOGATÓ: Váci Egyházmegye, Magyar Kapucinus Delegáció,
Nemzeti Kulturális Alap, Gödöllő Város Önkormányzata
A kiállítás szakmai felügyeletét a Gödöllői Városi Múzeum
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.) látja el
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Ajánló

Gödöllői Városi Múzeum

ÜZENET

REMÉNYVESZTETT IMÁDÓ
SZECESSZIÓS TÚRA
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!

REZSŐ KIRÁLYFI LAPTOPJA?!
JÁTÉKOS VETÉLKEDŐ
RUDOLF
TRÓNÖRÖKÖS ÉVE JEGYÉBEN
2008. AUGUSZTUS 15-ÉN szokatlan
tárgyakkal bővül a Gödöllői Királyi
Kastély Múzeum állandó kiállítása. Kizárólag ezen az egy napon furcsa, a termekbe nem illő eszközöket fedezhetnek majd fel a kiállítást jól ismerő, éles szemű és játékos kedvű látogatók.
A „kakukktojások” kereséséhez és feljegyzéséhez a belépőhöz kapott
tesztlap segítségével lehet hozzákezdeni.
AZOK KÖZÖTT, AKIK MIND A 10 TÁRGYAT HELYESEN
FELSOROLJÁK, 10 AJÁNDÉKCSOMAGOT SORSOLNAK KI,
KASTÉLYOS AJÁNDÉKTÁRGYAKKAL.
S hogy mi lesz az a 10 kakukktojás? Grassalkovich Antal papucsa? Netán
Erzsébet királyné napszemüvege? Esetleg Rezső királyfi laptopja? Ez csak
azok számára derül ki, akik 2008. augusztus 15-én ellátogatnak a Gödöllői
Királyi Kastélyba!
A sorsolást augusztus 19-én 10 órakor tartjuk. A nyertesek névsorát a
kastély Rudolf-weboldalán (www.kiralyikastely.hu/rudolf) tesszük közzé.
A nyereményeket postán küldjük ki.

Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány
Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza

RUDOLF – A

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS A GÖDÖLLŐI KASTÉLYBAN
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A gödöllői művésztelep (1901-1920) eredeti
helyszínein: 1 km-re a múzeumtól

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

KÖZÖNSÉG-DÍJ
Nagy Sándor háza-Belmonte Leo háza-Körösfői
Kriesch Aladár háza
A szövőiskola épülete-Remsey Jenő háza-A kortárs
gödöllői iparművészek alkotóháza
Idegenvezetést biztosítunk magyar nyelven
Legalább 10 fő esetén, előzetes bejelentkezés alapján.
Ára : 650 Ft/fő

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

Jelentkezés:
Gödöllői Városi Múzeum, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 28/421-997, 06/20-330-6155
(Tóbiás Csaba programfelelős)
e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

GIM-HÁZ
Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Tel./fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu
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Város–Kép

Megrongálódott a Világfa

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 (3.)
1910 februárjában kezdtek hozzá a HÉV Kerepes és Gödöllő közötti szakaszának kiépítéséhez. Az egész vonalon 1500
munkás kezdte meg a földmunkát, amely mindkét irányból indult meg egyidejűleg. Márciusban több száz munkás kezdte
meg az alapépítmények elkészítését Gödöllő belterületén. A legnagyobb építkezés az Erzsébet-park mellett folyt, ahol egy
mély, vasúti bevágást követően egy nagy töltést kellett építeni. Az építkezés során a korábbi félelmek egy része beigazolódott. Az új töltés az Erzsébet-parkból egy jelentős területet foglalt el, a Ferenc József teret pedig kettévágta, ami miatt rengeteg fát ki kellett vágni. Még el sem készült a pályatest, de a vízelvezetés már komoly vitákat váltott ki a településen. A korábbi vízelvezető árkokat a Ferenc József téren és a Rudolf utcában betömték, és azokat hol nyitott, hol pedig zárt földalatti
csatornákkal pótolták a Rákos-patakig. A problémát az okozta, hogy pont a Ferenc József tér piaci részére került a nyitott
árok, mely komoly veszélyforrást jelentett. Emellett a kibetonozott árok 40-50 cm széles és csak 30 cm mély volt. Ezt azonban elsősorban nem esővíz, hanem szennyvíz elvezetésére használták. A környező házak szennyvízcsatornái ide vezették és
vitték a szennyvizet a Rákos-patakba. Az árok mélysége és nyitott volta egészségügyi aggályokat vetett fel. Az ügyben azonban nem történt előrelépés, mivel a probléma még 1926-ban is napirenden volt.
Az első vonat 1910. november 2-án haladt át az új gödöllői sínpályán. A szerelvény egy gőzmozdonyból és egy személykocsiból állt. Ezt a vonatot a következő naptól kezdve számos tehervonat követte, melyek kavicsot, köveket, talpfákat, vasoszlopokat és más építőanyagokat szállítottak. A képviselő-testület 1910. november végén tartott ülésén határozatot hozott arról, hogy a HÉV pályájának azon részén, ahol az Gödöllő belterületén megy keresztül, a vágányok mindkét oldalán – az Erzsébet-parktól a MÁV-állomásig – korlátot köteles építeni a beruházó, akinek az összes átjárót ki kell köveznie. 1911 áprilisában már mindennapos esemény volt a villamos kocsipróbája. A sikeres műszaki próbákat Zehntbauer Gyula mérnök, a helyiérdekű vasúttársaság felügyelője végezte. (Még el sem készült a villamos vonal, de már 1911 augusztusában olyan vélemények jelentek meg a helyi sajtóban, hogy a HÉV a pályájának a kialakítása révén kevés hasznot hoz a településnek, mert
Gödöllőnek csak egy kis részét érinti. Többen úgy gondolták, hogy célszerű volna a vonalat tovább építeni és a villamost a
Gizella utca felé kanyarítva kivinni egészen a méhészetig.)
1911 őszén az építkezési munkálatok már a végéhez közeledtek: szeptemberben már a villamos kábelek vezetése folyt. Október 8-án pedig az első villamos vasút is végigment a Gödöllő–Kerepes–Budapest vonalon. A próbaszerelvényen a vállalat
mérnökei kaptak helyet. Az átadást november 1-jére tűzték ki, addig pedig folyamatosan indították a különböző próbajáratokat. Az avatás azonban a kitűzött időpontban nem valósulhatott meg, mert még apróbb javításokra volt szükség a vonalon.
Többszöri halasztás után végül november 25-én délelőtt volt az átadás. A ceremónián a Kereskedelmi Minisztérium részéről
Koromzay Frigyes vasúti és hajózási főfelügyelő, a helyi érdekű vasutak képviseletében Sándor Pál országgyűlési képviselő, a Budapesti Közúti Vaspálya-Társaság vezérigazgatója, Pest vármegye részéről Kemény Kálmán és Szabó Géza tiszteletbeli főjegyző jelent meg. Az ünnepségen részt
vett a vasútvonal tervezője Széll Árpád főmérnök is. A bizottság 9 órakor indult ki a villamossal Gödöllőre. 10 órakor
értek Cinkotára, ahol csatlakoztak hozzájuk a közbeeső
községek küldöttei. A vonat 11 órakor érkezett Gödöllőre, s
a hivatalos jegyzőkönyvek felvétele után a vasutat megnyitottnak nyilvánították. Másnap már menetrend szerint megindult a közlekedés a Budapest–Kerepes–Gödöllő vonalon.
A menetidő a gödöllői vasútállomástól a Keleti pályaudvarig 65 perc volt. Oda-vissza naponta 17-17 vonat közlekedett reggel 5 órától este 11 óráig, óránként egy szerelvény.
Az első vonat Budapestről reggel 5 óra 20 perckor, Gödöllőről pedig 5 óra 35 perckor indult. Az újonnan átadott pályatesten
már 1912 őszén javításokat kellett végezni. A Gödöllő és Kerepes közti szakasz bizonyos részein megsüllyedt a pálya. 1913
februárjában foglalkozott a képviselőház a Budapest–Kerepes vonalon a második sínpár lefektetésével. A képviselők az indítványt elfogadták, mert az államot anyagilag nem terhelte a beruházás, mivel azt a többi építkezéshez hasonlóan magántőkéből fedeznék.
Az 1909-es villamosítás után 2 db 75 lóerős, 2 db 110 lóerős motorkocsival, és egy 150 lóerős tehermozdonnyal kezdték
meg a közlekedést. A gőzmozdonyok azonban még sokáig szállítottak terheket a vágányokon. Egy HÉV-szerelvény eleinte
három kocsiból állt, két motorkocsiból és a köztük futó pótkocsiból. A szerelvényekben a 2. osztályú szakaszt plüssülésekkel, a 3. osztályú részt pedig fapadokkal látták el. A HÉV azonban nem váltotta be a hozzá fűzött remények mindegyikét. Az
átadás után közvetlenül megjelentek az első hibák és gondok. Leginkább a menetrend volt az, ami már a kezdetektől problémát jelentett az érintett községeknek. Emiatt már 1901-ben felemelte a szavát Cinkota lakossága. Kifogásolták, hogy – a hétvégék kivételével – nem maradhattak a fővárosban, mert korán indultak vissza a vonatok, illetve hogy több megállóban
nincs jegyárusítás, a szerelvényen pedig pótdíjat kellett fizetniük. Gödöllőn is hasonló volt a helyzet, ahol a megnyitás után
már 10 nappal cikkek jelentek meg a témáról a helyi sajtóban. A vezetőség szemére vetették, hogy a vonatok indulási idejét
egyáltalán nem egyeztették az igényekkel. Az első Gödöllőről induló 5.35-ös vonat 6.40-re ért be a budapesti végállomásra.
Ezt lehetett munkásvonatnak tekinteni, de ezzel a szerelvénnyel a munkások nem értek be a munkakezdésre, ezért egy korábbi vontra is szükség lett volna. A következő szerelvény 7 órakor indult, mely 8.05-re ért be. Ez a vonat szintén nem volt jó
senkinek, mert a hivatalnokok és diákok, akik használhatták volna, szintén elkéstek a munkahelyről vagy az iskolából. Ennek megoldására született javaslat egy olyan szerelvény indítására, ami 7.30-ra ér be a Keleti pályaudvarhoz. A visszafelé
közlekedő vonatokkal is hasonló volt a helyzet, de hiányolták a települések az ún. „színházi vonatot“ is, hiszen az utolsó szerelvény 22.05-kor indult Gödöllőre. Azonban nem csak a vonatok indulási ideje jelentett problémát, hanem az is, hogy a
HÉV és a MÁV menetrendjét nem hangolták össze. Gyakori volt, hogy 5 perccel előbb indult el a HÉV a gödöllői végállomásról, minthogy a vonat beérkezett volna, de a vonatok sem várták be a HÉV-eket. A menetrenden kívül a magas jegyárak
is nagy felháborodást keltettek. Sérelmezték azt is, hogy Mogyoród és Gödöllő kivételével a vonal összes települése részesült kedvezményes 10 lapos füzetjegyben. Ez azoknak jelentett volna segítséget, akik többször járnak a fővárosba, de nem
olyan rendszerességgel, hogy bérletet legyen érdemes vásárolniuk. Szakaszjegyet szintén nem vezettek be ezen a vonalon.
Az első tél szintén új problémákat szült az új vonalon. Általános volt a panasz, hogy (főleg reggel) nagyon hidegek voltak a
szerelvények. Újabb gond volt, hogy a HÉV-ek még a rosszul összeállított menetrendet sem tartották be. Gyakran előfordult,
hogy a Ferenc József téri megállóból már 15-20 perces késéssel indult tovább a szerelvény. Néha a vonatok sebessége okozott kellemetlenséget az utasoknak: Gödöllő és Mogyoród közt
próbáltak meg a késésből lefaragni. Ilyenkor olyan sebességre
kapcsoltak, ami az utasok számára igen rémisztő volt, főleg az
esti órákban. A rossz pályaszakaszon különösen veszélyes volt a
száguldás, de a személyzet hozzáállását is kifogásolta az utazóközönség. Gyakran viselkedtek a kalauzok illetlenül az utasokkal, arra is volt példa, ha valaki nehezményezte a magatartásukat, egyszerűen lerakták a vonatról. A kocsik is problémát jelentettek az utazó közönségnek, a rossz pályatest miatt a vagonok menet közben folyamatosan himbálóztak, egyes helyeken
pedig nagyon ráztak. Az ajtókon és az ablakokon fütyült be a
szél a rossz illesztések miatt. A hibákra azonban nem született
megoldás. 1925-ben ugyanezek a témák voltak a helyi sajtó napirendjén.

Szárnyaszeggetten
Teljesen megsemmisült a Világfa felső része, amikor szerda este a földre zuhant. Az esetről a Palotakert lakói tettek bejelentést a Polgármesteri Hivatalban.
Szerencsére az eset
során senki sem sérült meg, annak ellenére, hogy a törmelék az egész
dombot beborította.
A további balesetveszély elhárítására
a VÜSZI szakemberei a tűzoltóktól kértek segítségek, s közösen távolították el
a sérült részeket.
A Velekei József Lajos szobrászművész által készített Világfát 1992-ben állították fel a Szabadság szimbólumaként, a magyar
szabadságért életüket áldozó hősök

emlékére, de az elmúlt években egyaránt jelképévé vált a városnak és a
Magyar Szabadság Napjának. A 9,3
méter magas műalkotás – ami Közép-Európa legmagasabb, köztéren
álló fából készült szobra – egy, a tér-

szinttől két méterre kiemelkedő dombon áll. Két nagy főrészből tevődik
össze, a spirális törzsből, valamint a
szárnyrészből, amelynek a szélessége 5,8 méter.
A szobrot 2002-ben teljes
egészében felújították, s az
önkormányzat ismét megkezdte a felújítás előkészítését, miután a legutóbbi,
ez év februárjában tartott
vizsgálat során megállapították annak szükségességét.
A sérült emlékmű helyreállításáról, az alkotóval és a
szakemberekkel
történő
egyeztetést követően születhet majd döntés.
-bj-

NAGYBOLDOGASSZONY FŐBÚCSÚ MÁRIABESNYŐ
NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKA
2008. augusztus 15-16-17.
PÉNTEK
Szentmisék: 9 óra, 10.30, 18 óra

SZOMBAT
16.00.: zarándokok fogadása
18.00.: Rózsafüzér
19.00.: Ünnepi vigília szentmise
és gyertyás körmenet
A szentmisét bemutatja Gulyka József
kerületi esperes-prépost
21.00.: Ifjúsági zenés áhítat a tápiósülyi
fiatalok vezetésével a szabadtéri oltárnál
22.00.: Keresztút
23.00.: Virrasztó zsolozsma a Premontrei
Atyák vezetésével
24.00.: Temetői áhítat
VASÁRNAP
7.00.: Zarándokok fogadása
9.00.: Rózsafüzér
10.00.: Ünnepi főpapi szentmise körmenettel
A szentmisét bemutatja Dr. Varga Lajos váci segédpüspök Úr
14.00.: Loretói litánia, zarándokok búcsúzása

Gödöllő Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
2008. AUGUSZTUS 23-ÁN 11 ÓRÁRA A
SPAR Áruház melletti(Gödöllő, Köztársaság út)

JÁTSZÓTÉR
ünnepélyes
megnyitójára
Köszöntőt mond:
dr. Gémesi György
polgármester és
Boros András
ügyvezető igazgató,
a beruházó részéről

Közreműködnek: az Egyetem téri Óvoda óvodásai
Dr. Gémesi György polgármester

Halász Levente önkormányzati képviselő
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Élő–Világ
és melegigényes növény,
ezért fontos, hogy a kert
napos részére ültessük,
különben a cserje elveszíti ovális alakját.
Talajtípus tekintetében igénytelennek
mondható, jól viseli a meszes és a
homokos talajokat is, de legszebben a
jó vízgazdálkodású, tápanyagban gazdag laza
termőföldben fejlődik.
A száraz, csapadékmentes nyári napokon célszerű gyakrabban öntözni, hogy a gyors fejlődését kihasználva korán
termetes bokorrá nevelhessük.
A rövid hazai te-nyészidőszak miatt vesszői
csak részben tudnak beérni, ezért az erősebb teleken visszafagyhatnak.
Mindez nem okoz túl
nagy problémát, hiszen a fiatal hajtásokat – a növény felkopaszodását elkerülendő – érdemes alaposan visszametszeni. A kora tavaszi alakítással
zömökebb, dúsan virágzó cserjét kapunk, mivel virágok csak az új hajtások végén fejlődnek.
Sokfelé dísznövényként ültetik.
Sok országban inváziós növény, például az USA Oregon és Washington
államaiban gyomnövényként tartják
számon. Bár nektárja számos lepke,
méhfaj
számára
nyújt
eleséget,
mégsem növeli a
biológiai sokféleséget; mivel a hernyóknak nem tápláléknövénye, és
nektárja a nyár egyébként is bőséges
időszakában termelődik. A kertekbe
azonban odavonzza a pillangókat,
ezért a látvány szempontjából érdemes ültetni.
Neve ellenére a nyári orgona egyes

HEROSZ

Nem csak kertészeknek...

Vigyél haza!

A nyári orgona

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

Népszerűségét elsősorban színes virágzatának, és a nektárját
kedvelő nyári pillangóknak köszönheti. Angol neve is Butterfly
bush, vagyis pillangó cserje. Neve ellenére az orgonának csak távolabbi rokona.
A nyári orgona Kína középső részén őshonos, ahol folyó és patakpartok közelében, vagy csapadékos hegyoldalakon él.
A nemzetség latin elnevezése Buddleia davidii amit az angol származású
Adam Buddle (1662-1715) botanikusról kapta, a davidii jelző pedig a francia
származású Armand David (1826-1900)
misszionáriusnak állít emléket, aki a hit
terjesztése mellett nagy hangsúlyt fektetett a növény- és állatvilág megismerésére, leírására.
Gyors növekedésű, felfelé törő, laza ágrendszerű cserje. Az alapfaj magassága kiváló környezeti feltételek
mellett 2-4 méter körüli. A fiatal
négyélű hajtások lila bugavirágzatban

8 hónapos keverék szuka

Állati dolgok

A szentjánosbogár
Mindenki ismeri a szentjánosbogarat, mégis az emberek
többsége soha nem látta még.
Annyit tudunk, hogy éjszaka
képes világítani, de hogy ezt
hogyan teszi és hogy miért,
arra szinte senki nem tudná a
választ.
Egy biztos a bogár azért villogtatja a „lámpását“, hogy
felkeltse társa figyelmét. A
kutatók már régóta tudják,
hogyan képzik a fényt, az
irányító mechanizmus azonban számukra is rejtély volt.
Íme akkor a titok. De előre
szólunk, nem árt kémiai tanulmányainkat elővenni, ha
meg szeretnénk érteni a világítás technikáját.
A Földön mintegy 2000 szentjánosbogár faj létezik, ezek mindegyike
képes fény kibocsátására. Léteznek
olyan fajok, melyeknek csak a nőstényei világítanak. A fényfelvillantásnak fajtól függően két célja lehet: pártalálás, illetve zsákmányejtés.
Ezt a kettős célt egyes fajok igen
ravaszul ki is használják. Tudni kell,
hogy bármennyire is hasonlítanak
egymásra a különböző fajokba tartozó szentjánosbogarak, párosodás,
utódnemzés csak azonos fajú egyedek
között jön létre. A Photuris nembe tartozó nőstények időnként utánozzák a
Photunis csoport párzási fényjelzését,
és amikor a begerjedt – és náluk termetre sokkal kisebb – Photunis hím
megjelenik, egyszerűen megeszik.
A világítószerv a potroh utolsó
szelvényeiben, azok hasi oldalán található, módosult zsírtestekből áll. Itt

nagy számú világítósejt (fotocita) található, melyek apró légcsövecskék
körül csoportosulnak.
A fotociták belsejében megy végbe
a luciferáz enzim hatására a luciferin
nevű anyag átalakulása luciferin-adenilil köztitermékké. Amennyiben oxi-

végződnek. A nemesített fajták közt
találhatunk fehér, rózsaszín, ibolyakék és bíborpiros virágszínű nyári orgonákat is. Virágzása júliustól szeptember végéig is eltarthat. Keskeny,
lándzsás levelei 10-15 cm hosszúak,
színük sötétzöld. Kifejezetten fény-

Nyári vendégeink

A tövisszúró gébics
gén is jelen van, ez a köztitermék gerjesztett peroxiluciferinné alakul, amely-ből foton kibocsátásával oxiluciferin lesz. A folyamat igen jó hatásfokú,
mert a kisugárzott energiának kb. 98
%-a fény és csak 2 százaléka hő (biolumineszcencia). A kibocsájtott fény
színe fajspecifikus, sárgászöld és narancsvörös között lehet. A két hazai
fajé sárgászöld.
Néhány évvel ezelőtt ismerték fel,
hogy a világítás szabályozásában a
nitrogén-monoxid (NO) nagyon fontos szerepet játszik. Nyugalmi állapotban ugyanis a világítósejtek plazmájában lévő nagyszámú mitokondrium elfogyasztja a légcsövecskéken
keresztül érkező oxigént, így az nem
jut el a luciferin/luciferáz rendszerhez, és nem termelődik fény.
Egy oxipamin nevű anyag hatására
azonban NO keletkezik, ami megakadályozza a mitokondriumok oxigénfelvételét, így már semmi nem
akadályozza, hogy a fénytermelő
reakció bekövetkezzen. A világítás a nemek egymásratalálásában
játszik szerepet, időtartama és
frekvenciája is fajra jellemző.
Mint látják a szentjánosbogarak világítása nem is olyan egyszerű és ha legközelebb valaki lát
egyet elgondolkodhat, hogy milyen kémiai folyamatok is játszódnak le, hogy az a kis lámpás
világítson.

Ez a veréb méretű maszkos
madár hazánkban igen elterjedt, mégis kevesen ismerik.
Pedig a réteken, erdők mellett,
bozótosokban gyakran megfigyelhető, amint egy kiálló ágon
cserreg, és jelzi számunkra,
hogy az ő területére tévedtünk.
Későn, csak április utolsó, május első
napjaiban érkezik Afrika felől, ebben
az időszakban lehet hallani az udvarló
hímek viszonylag halk, de rendkívül
sok utánzást tartalmazó énekét.
A párok évente egyszer, májusban
költenek, de az elpusztult fészekaljat
pótolják. A fészket a tojó alacsonyan,
többnyire tüskés bokorban főleg galagonya, és vadrózsa bokorban, 4-6 nap
alatt építi. Az 5-7 tojáson egyedül
kotlik, de időről-időre elhagyja a
fészket, hogy eleséget keressen. Néha
párja is eteti. A fiókák 14-16 nap alatt
kelnek ki, és ugyan-ennyi idő alatt el
is hagyják a fészket. Mindkét szülő
eteti őket.
A tövisszúró gébics tápláléka főként rovarokból áll, de néha apró gerinceseket is fog. Zsákmányát gyakran tövisre tűzi, innen ered neve is.
Őszi vonulása augusztusban indul,
először az öreg madarak repülnek dél
felé, fiatalokkal még néha október
elején is találkozhatunk. Azonban télen sem maradunk gébicsek nélkül,
hiszen északi rokona a nagygébics
októberben érkezik hozzánk és tavaszig itt is marad. Ő azonban rovarok
híján kisebb rágcsálókat és madarakat
fogyaszt.

A tövisszúró gébics csaknem egész
Európában megfogyott. A hazai állományt az élőhelyül szolgáló bokrosok, mezsgyék, árokparti bokrosok
irtása (különösen költési időben) veszélyezteti. A kopár vízmosások,

fajtájának virágzása egészen szeptember végéig is eltart. A levelek a fonákjukon általában bolyhosak és elég
sokáig zöldellnek, ugyanis október
második felében vagy néha csak november elején veszik fel őszi színeiket. A nyári orgona tarka levelű
változata is igen kedvelt. Szoliternö-

vényként valamint sövénynek is remekül nevelhető. Létezik 1-1,5 méteres törpe változata is. Magányosan ültetve illetve több színű fajtát egymás
mellé telepítve remekül mutat.
A faiskolákban mindenki beszerezheti a számára legmegfelelőbb fajtákat. Fontos, hogy egészséges, tömött földlabdájú, fejlett gyökérzettel
rendelkező példányokat vásároljunk.
A nyári orgonát telepíthetjük ősszel
(október-november) és kora tavasszal
(február végén márciusban). Az őszi
telepítés előnyösebb, mert a talajban
több a nedvesség, és a gyökeresedés
tavaszig megindul. Tavasszal a növénynek a vegetáció megkezdéséig
kevesebb ideje marad a begyökeresedésre és ebben az időszakban
rendszeres és alapos öntözést igényel.
A nyári orgonák tövét a visszafagyások miatt, a tél beállta előtt
érdemes lombbal, szalmával, tőzeggel, gombakomposzttal vagy más
szerves anyaggal takarni. Ha ezt nem
tettük meg, januárban még pótolhatjuk, így a tél második felében még
megvédhetjük növényünket a sokszor igen zord időjárás kellemetlen
hatásaitól.
domboldalak, temetők bokrosításával
új élőhelyeket teremthetünk számukra. Viszonylag sok fészekalja
pusztul el emberi háborgatás következtében.A
gyászos nyugateurópai adatok
mellett Magyarországon még
igen jelentős állomány, mintegy 600 ezer
pár tövisszúró
gébics található, ami az Európai Unióban élő
állomány
30
százaléka. Ez is
azt bizonyítja,
hogy Magyarország páratlan
természeti értékekkel gazdagította az uniót,
amelynek megőrzéséért most már a közösség előtt is
felelősséget vállaltunk.
Gyakorlati védelmét elsősorban
élőhelyének biztosítása, a bokrosok,
bokorsávok védelme és telepítése jelenti.

Kutyatartók figyelmébe!

ÁLLATORVOSI

AUGUSZTUS 20-ÁN

ÜGYELET

A FŐTÉREN ISMÉT
TŰZIJÁTÉKKAL ZÁRJÁK A
VÁROSI ÜNNEPSÉGET.
KÉRÜNK MINDEN
KUTYATARTÓT, HOGY
FIGYELJENEK ODA KEDVENCÜKRE ÉS 20 ÉS 22 ÓRA
KÖZÖTT LEHETŐLEG TARTSÁK
ŐKET ZÁRT HELYEN.

Augusztus 16-17.:

dr. Kovács Ilona
Tel.: 20/945-5495
Gödöllő, Úrréti út 14.
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Közérdek

ÉRETTSÉGI

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.

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.

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

SZEPTEMBER 1-JÉTŐL ESTI KÉPZÉST INDÍT A
TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM.
ÉRDEKLŐDNI A GIMNÁZIUM PORTÁJÁN, VAGY
A 28/420-380-AS TELEFONSZÁMON.

FELHÍVÁS

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

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.

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.
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

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

A Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány
Közhasznúsági jelentése 2007.
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Bankszámlaszám: 101038-36-08930639-00000004, Budapest Bank Gödöllő
Mérleg
Befektetett eszközök: 7876 (előző év), 5042 (tárgyév), Immaterális javak:
80,- Tárgyi eszközök: 7796, 5042 B. Forgóeszközök: 7629, 6136 Követelések: -, Pénzeszközök: 7629, 6130 Eszközök összesen: 15505, 11176
Saját tőke: 15475, 11151 Induló tőke/jegyzett tőke: 100, 100 Tőkeváltozás/eredmény: 15415, 15375 Tárgyévi eredmény alaptevékenységből: 40, -4324 Kötelezettségek: -, 25 Rövid lejáratú kötelezettségek: -, 25
Passzív időbeli elhatárolások: 30, - Források összesen: 15505, 11176
EREDMÉNYKIMUTATÁS
Összes közhasznú tevékenység bevétele: 5383, 347 Közhasznú célú működésre kapott támogatás: 4015, - Egyéb: 4015, - Egyéb bevétel: 1368, 347
Összes bevétel: 5383, 347
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 5423, 4671 Anyagjellegű ráfordítások: 198, 1760 Személyi jellegű ráfordítások: 1, 2 Értékcsökkenési leírás
3028, 2834 Egyéb ráfordítások: 2167, - Pénzügyi műveletek ráfordításai: 29,
75 Összes ráfordítás: 5423, 4671 Tárgyévi közhasznú eredmény: -40, -4324

Tisztelt Ügyfeleink!

A GÖDÖLLŐI KÖRZETI FÖLDHIVATAL
értesíti ügyfeleit, hogy az ügyfélfogadás:

HIRDETMÉNY
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (GÖDÖLLŐ, SZABADSÁG TÉR 7.)
ÉRTÉKESÍTI A GÖDÖLLŐN, A ZOMBOR UTCA 1. SZÁM ALATTI ÉPÜLET
FÖLDSZINTJÉN TALÁLHATÓ ÜZLETHELYISÉG TULAJDONJOGÁT.
AZ INGATLAN ISMERTETÉSE:
A 159/A/51 helyrajzi számú, 171,95 m2 alapterületű üzlethelyiség Gödöllőn, a Zombor. u. 1.
szám alatti társasház földszintjén található. Az ingatlan közművekkel ellátott.
AZ INGATLAN ELADÁSI ÁRA: 25.900.000 Ft (áfa-mentes)
A VÉTELI AJÁNLATOK FOLYAMATOSAN NYÚJTHATÓAK BE
A vételi ajánlatnak a tájékoztatóban előírtakat kell tartalmaznia
Az írásos 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:
Gödöllő, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda, 233. számú helyiségben,
Tolnai Katalin főmunkatársnak

Hétfőn és szerdán 8.30-tól -15.30-ig (sorszámhúzás 15.00 h-ig)
Csütörtökön 8.30-tól-11.30-ig (kizárólag ügyvédek részére)
Pénteken 8.30-tól -12.00-ig (sorszámhúzás 11.00 h-ig) van.
Az ügyfélfogadás ebédszünet nélkül folyamatosan történik.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Augusztus 11-18-ig: Egyetemi, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Augusztus 18-25-ig: Máriabesnyői, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

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.

2008. augusztus 14.
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.
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Mozaik
A Gödöllői Körzeti Földhivatal Gödöllő,
Ady Endre sétány 60. pályázatot hirdet
Földmérői ügyintéző munkakör betöltésére.
Az állás betölthető: a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi
XXIII. Tv. (a továbbiakban: Ktv.) 10. §-a
alapján.
Feladatkör meghatározása:
- A földmérési beadványok (kérelemre és hivatalból indult eljárások) intézése, a változások
folyamatos átvezetése a munkarészeken a vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályzatok
és felügyeleti intézkedések alapján.
- A földmérés munkarészeiről adatszolgáltatás, terepi mérések végrehajtása.
- a 63/2005.(IV.8.) Korm rendelet szabályai,
valamint a 3/2006. (FVÉ 6.) FVM utasítás
alapján a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének földhivatali végrehajtása.
Munkavégzés helye: 2100. Gödöllő, Ady Endre
sétány 60.
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
büntetlen előélet.
- Képesítési követelmény: egyetemi, vagy főiskolai szintű földmérői szakképzettség.
- OKJ szerinti számítástechnikai szakképesítés megléte, vagy legalább felhasználói szintű ismeret, gyakorlat, jártasság.
- Egészségügyi alkalmasság.
- Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség.
A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte

esetén – előnyt jelent: A közigazgatási alapvizsga, illetve közigazgatási szakvizsga megléte; Ingatlanrendező Földmérő minősítés
megléte; Bármely földhivatalnál földmérői
ügyintézői munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat igazolása.
Illetmény és egyéb juttatások meghatározása
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. Törvény és a Földhivatal belső szabályzatai alapján történik.
Pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
- Részletes szakmai önéletrajzot
- Végzettséget tanúsító okiratok másolatát.
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
- Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a teljes
pályázati iratanyagba betekinthetnek.
A kinevezés – hat hónap próbaidő kikötésével
– határozatlan időre szól. A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje 2008.
augusztus 25.
A pályázatot zárt borítékban a Gödöllői Körzeti
Földhivatal vezetőjéhez -„Pályázat földmérői
ügyintéző állásra „ megjelöléssel kell benyújtani. Cím: 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 60.
Telefon (28) 514-315 -103 mellék.
Az elbírálás módja: a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül, a pályázatokat a
munkáltatói jogkör gyakorlója egy háromtagú előkészítő bizottság véleményének figyelembevételével bírálja el. Az elbírálást követő 8 napon
belül a pályázatok egyidejű visszaküldésével minden pályázó írásbeli értesítést kap.

Az állás betölthető: a köztisztviselők jogállásáról szóló többször
módosított 1992. évi XXIII. Tv.
(a továbbiakban: Ktv.) 10. §-a
alapján.

vagyonkezeléssel kapcsolatos ingatlan-nyilvántartást érintő feladatok ellátása.
- a 63/2005.(IV. 8.) Korm rendelet szabályai, valamint a 3/2006.
(FVÉ 6.) FVM utasítás alapján a
részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon
megszüntetésének
földhivatali
végrehajtása.
Munkavégzés helye:
Gödöllő, Ady Endre sétány 60.

Feladatkör meghatározása:

Pályázati feltételek:

- Az ingatlan-nyilvántartási beadványok (kérelemre, hivatalból indult eljárások ) intézése, a változások folyamatos átvezetése a
munkarészeken a vonatkozó jogszabályok és felügyeleti intézkedések alapján.
- Az ingatlan-nyilvántartás munkarészeiről adatszolgáltatás.
- A földtörvény, a szövetkezeti
törvény, az átmeneti törvény, az
átalakulási és önkormányzati törvény szerinti, továbbá az állami

- Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.
- Képesítési követelmény: Állam
és Jogtudományi Egyetemi, Államigazgatási Főiskolai végzettség illetve főiskolai szintű ingatlan-nyilvántartási szervező szakképzettség
- OKJ szerinti számítástechnikai
szakképesítés megléte, vagy legalább felhasználói szintű ismeret,
gyakorlat, jártasság.
- Egészségügyi alkalmasság.

A Gödöllői Körzeti Földhivatal
(Gödöllő, Ady Endre sétány
60.) pályázatot hirdet 2 fő részére Ingatlan-nyilvántartási
ügyintéző munkakör betöltésére
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik MISIK LAJOS temetésen részt vettek,
osztoztak fájdalmunkban és elkísérték utolsó
útjára.
A gyászoló család

- Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén – előnyt jelent:
- A közigazgatási alapvizsgával,
illetve közigazgatási (vagy ezzel
egyenértékű ) szakvizsgával való
rendelkezés.
- Bármely földhivatalnál ingatlannyilvántartási ügyintézői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
igazolása.
Illetmény és egyéb juttatások
meghatározása a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény és a Földhivatal belső
szabályzatai alapján történik.
Pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
- Részletes szakmai önéletrajzot
- Végzettséget tanúsító okiratok
másolatát.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt.
- Hozzájáruló nyilatkozatot arról,
hogy a pályázat elbírálásában
részt vevő személyek a teljes pá-

lyázati iratanyagba betekinthetnek.
A kinevezés – hat hónap próbaidő kikötésével – határozatlan időre szól. A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje a 2008. augusztus 25.
A pályázatot zárt boritékban a
Gödöllői Körzeti Földhivatal vezetőjéhez – „Pályázat ingatlannyilvántartási ügyintéző állásra„
megjelöléssel kell benyújtani.
Cím: 2100 Gödöllő, Ady Endre
sétány 60. Telefon (28) 514-315
-103-as mellék.
Az elbírálás módja: a pályázati
határidő lejártát követő 15 napon
belül, a pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója egy háromtagú előkészítő bizottság véleményének figyelembevételével bírálja el.
Az elbírálást követő 8 napon belül a pályázatok egyidejű visszaküldésével minden pályázó írásbeli értesítést kap.

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!
SZENT ISTVÁN-NAPI HÁZIKENYÉRMUSTRA ÉS
BORKÓSTOLÓ!
2008. augusztus 20-án délelőtt hozza el éttermünkbe saját készítésű kenyerét, és a
nyerteseket zsűrink 2 fős vacsorameghívással díjazza. A közönségdíjas pályázót 1
üveg értékes borral jutalmazzuk. Eredményhirdetés 16 órakor ismert személyiségek
közreműködésével. 14-től 18 óráig élőzene! Kenyeréhez libazsírt, libatepertőt, lilahagymát kínálunk.
Pénteken és szombaton 18-tól 22 óráig élőzenével várjuk kedves vendégeinket!
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
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Atlétika – Junior világbajnokság

Nyári sikerek
Mint az elmúlt években minden világversenyen, a lengyelországi Bydgoszc-ban megrendezett 20 év alattiak világbajnokságán is voltak gödöllői
atléták a magyar csapatban,
akik remekül teljesítettek a
186 ország részvételével megrendezett viadalon.
Deák Nagy Marcell (400m) nagyszerű formában versenyzett és igen kevés
hiányzott,hogy a középdöntőből ne
kerüljön a döntöbe (47.43-47), végül
a 13. helyen végzett. A magyar
4x400-as váltó befutójaként is remekül hajrázott és századokon múlt,
hogy a váltó nem került a legjobb
nyolc közé. A 10. helyezést érték el
(3.10.20-3.10.10). Végvéri Dóra távolugrásban képviselte hazánkat és a
selejtezőből símán került a nagydöntőbe (605 cm), ahol gondjai akadtak a
nekifutással, így végül a 10. lett. Fajoyomi Dávid magasugrásban 216
cm-es egyéni csúcsát nem tudta hozni
és 210 cm-rel, ötödmagával a 14-19
helyet szerezte meg. A versenyzők
edzői Benkő Ákos és Fülöp Péter.
Országos felnőtt atlétikai bajnokság-Debrecen
A Gödöllői Egyetemi Club atlétái
évek óta meghatározó szerepet játszanak az OB-n és ez idén sem volt másként, annak ellenére, hogy az élversenyzők egy része sérülések, munnkahelyi,
vagy tanulmányi feladatok miatt, vagy
nem tudott kellően felkészülni, vagy
rajthoz sem tudott állni (Szörényi Zoltán, Bobcsek Emese, Pék Andrea, Kolesza Gergő, Komiszár Kriszta, Csikós Gergő). Az Ob pontversenyében a
hatodik helyen végzett a GEAC, ami a
szakosztály erejét, stabilitását jól tükrözi. Kiemelkedően teljesített Deák

Nagy Marcell, aki jól viselte 16 évesen
az esélyesség terhét (ő vezette az abszolút ranglistát) és tartani tudta a junior vbn mutatott formáját. A fedettpályás felnőtt bajnokság után, begyűjtötte a szabadtéri elsőséget is. Erdélyi Zsófi (aki
hazaugrott Amerikából) nagyszerűt
nyújtott, két második helyével és a
4x400-as váltó befutójaként sokáig emlékezetes véghajrájával. Mindkét számban pekingi résztvevőtől szenvedett vereséget és ő sem járt túl messze az olimpiai kvalifikációs szinttől. Dicséret illeti
még Pék Andreát, Czindrity Attilát, a
női 4x400-as váltót és Durkó Eliánát,
aki Ausztráliából ugrott haza és három
számban gyarapította a gödöllői döntős
helyezéseket. A rúdugrók ezúttal kiemelkedőt nem nyújtottak, de sok értékes helyezést szereztek.
Eredmények
Bajnok: Deák Nagy Marcell (400m)
edző: Benkő Ákos.
2 hely: Erdélyi Zsófi (3000 akadály,
5000m) edző: Csoma Ferenc, nev.edző:
Gadanecz György, Pék Andrea (400m
gát) edző: Benkő Ákos; 3. hely: 4x400m
váltó (Bobcsek Emese, Komiszár Kriszta, Pék Andrea, Edrdélyi Zsófi); 4. hely:
Végvári Dóra (távol), Szörényi Zoltán
(rúd), 4x100m (Durkó Eli, Komiszár
Kriszta, Balogh Boglárka, Szlatárovics
Orsi); 5. hely: 4x100m (Kovács László,
Fajoyimi Dávid, Horváth Vince, D.
Nagy Marcell); 6. hely: Komiszár
Kriszta (100m), Szekeres Zsolt (rúd),
Dúrkó Eliána (400m gát); 7. hely: Várszegi Tamás (rúd), Durkó Eliána (100 m
gát), Pék Andrea (400m), Fajoyomi
Dávid (magas); 8. hely: Jilly Kriszti
(rúd); 12. hely: Kovács László (200m),
Szlatárovics Orsi (100m).
Hat bajnoki cím a junior-ifi Obn – Deák Nagy nagy futása
Az Egyetemi Club atlétikai szakosz-

Balatonátúszás – 66 gödöllői indult

Szabó Dániel a 35. lett
Augusztus 2-án rendezték meg immáron 27. alkalommal a Balaton-átúszást
Révfülöp és Balatonboglár között,
amelyen több mint nyolcezren, pontosabban 8312-en vettek részt. Az 5,2 kilométeres távot 66 gödöllői is teljesítette, akik közül a 13 éves Szabó Dániel volt a leggyorsabb, aki az előkelő
35. helyen ért célba.
A gödöllői teljesítők közül a legrutinosabb résztvevőnek a magyar tengert
idén már 20. alkalommal átúszó 67
éves Bakonyi Pálné mondható, míg a
legfiatalabb átúszó a gödöllői mezőnyből az 1998-as születésű Seregi Dominika volt.
A gödöllői résztvevők: Bakonyi Bence, Bakonyi Pálné, Bakos Ferenc, Bár-

2008. augusztus 14.

Sport

dy Tamás, Berki Bálint, Bíró Attila,
Bognár Zsolt, Bréda Szilveszter, Csáki
Gábor, Csáki Tamás, Csörnyei Tamás,
Dóczi Tamás, dr. Csikós Gellért, Fülöp
Ádám, Gál Adrián Erik, Guba Péter,
Harkányi Ádám, Harkányi Nándor,
Hatvani Dóra, Hatvani Orsolya, Holczinger Veronika, Hovodzák Péterné,

tályának erejét, kiegyensúlyozottságát jól jelzi, hogy a bajnokságon 34
döntős helyezést szereztek és mindegyik szakágban ott voltak a legjobbak között.
Az Ob kiemelkedő eredménye Deák
Nagy Marcell 400-as (47.16-os) egyéni
csúcsa, amivel megerősítette vezető
helyét a felnőtt ranglistán is. Remek
teljesítmény volt Komiszár Kriszta
12.01-el való bíztos győzelme 100men, valamint a sérüléséből még nem
teljesen felépült Gajdácsi András rúdugrásban kiküzdött első helye. A bajnokok edzői: Benkő Ákos, Fülőp
Péter és Szörényi István.
Eredmények:
Bajnokok: Fajoyomi Dávid (magas),
Gajdácsi András (rúd), Deák Nagy
Marcell (400m), Horváth Vince (400
mgát), Komiszár Kriszta (100m),
Végvári Dóra (távol).
2. hely: Végvári Dóra (100m gát),
Szlatárovics Orsi (100m), Kovács
László (100m, 200m), Fajoyomi Viktor (magas); 3. hely: Szlatárovics Orsi
(200m), Palánkai Bea (rúd); 4. hely:
Jilly Kriszti (rúd), Horváth Vince
(400m), Czindrity Attila (3000m akadály), Balogh Boglárka (100m);
5.hely: Herdovics Bálint (rúd), Fajoyomi Dávid (100m), Kovács Kinga
(magas); 6.hely: Kisgergely Balázs
(rúd), Szekeres Tamás (súly), Balogh
Boglárka (távol); 7.hely: Lóczi Eszter
(400m), Kalmár Tímea (2000m
akadály); 8.hely: Szekeres Tamás
(diszkosz), Csillag Zsófi (rúd); 9
hely: Csikós Gergő (100m és 200m);
10 hely: Váraljai Zoltán (gerely),
Czindrity Attila (3000m), Koós Barnabás (rúd), Lóczi Eszter (200m).

Kerékpár – Mountainbike OX

Tata „szenior kismaraton“
Szabó István magabiztosan
győzött

Agusztus 10-én, vasárnap kezdődött el a
2008/2009-es megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság, amelynek egyik résztvevője, a Gödöllői Sport Klub labdarúgó csapata is. A bemutatkozás sikeres
volt, ugyanis a hazai, 1. fordulóban
mind az ifjúsági (6-4), mind a felnőtt
csapatunk nyerni tudott az Üllő ellen (20).
Magabiztos játékkal nyerték meg idei
első bajnoki mérkőzésüket Nagy Dániel tanítványai, folytatva ezzel jó sorozatukat az Üllő ellen (az előző bajnokságban is mindkétszer a mieink nyertek). Az első félidő közepéig ugyan még
keresték a bajnoki ritmust a játékosok és
elég pontatlan volt a játék, de ekkor is
érződött, hogy jobb csapat a Gödöllő. A
félidő közepén aztán Lauda Zoltán vezetést szerzett a GSK-nak, amely megnyugtatta az egész együttest, sőt tovább
növelhették volna előnyüket mieink, ha
egy kicsit jobban öszpontosítanak a vendég üllőiek kapuja előtt. Nem tették, így

A kismaraton ezúttal 14 km volt és
ezen a távon a GEAC szenior versenyzője, Szabó István biztos győzelmet aratott és hozta el az első he-bllyért járó trófeát.
Juhász Zalán, Karácsony Anna, Kerner
Zoltán, Kondor Edit, Kovács Gábor,
Kovács Máté, Kővári Tamás János, Lénárt Zsolt, Liscsinszky Csaba, Liscsinszky Lászlóné, Lukács Edit,
Marik Balázs, Márta Csaba,
Márton Gábor, Medina
Viktor, Mészárosné Füle
Kornélia, Mező Helga, Mikó Éva, Nagy Zoltán, Pári
Sándor, Pásztor Gábor,
Pásztor Tamás, Princz András, Seregi Dominika, Seregi Dominika Junior, Seregi
György,
Stabiszevszky
Áron, Stabiszevszky Gábor, Szabadi
Mónika, Szabó Dániel, Szabó Máté,
Szekély Miklós, Szekeres Márta, Szőke
Antal Koppány, Szőke Brigitta, Szőke
Csabáné, Szőke Tünde, Teski Mihály,
Tóth Márk Levente, Varga Emília, Várhegyi Gergely, Veres Sándor, Wirnhardt
Csaba, Zala Tibor.

Csütörtökön edzőmeccs

Kispályás foci – El
se kezdődött, de
máris változik

Augusztus 15-én, csütörtökön hazai pályán, az egyetemi csarnokban lép a nyári
szünet után először pályára a Gödöllői
SK futsal csapata. A Baranyai Pál vezetésével immáron harmadik hete készülő 4+1-es teremlabdarúgó csapat a
Dunavarsány együttesét fogadja majd
felkészülési mérkőzésen. A találkozó
20.30-kor kezdődik.
Mint megtudtuk a csapat háza tájáról,
egy mérkőzés még biztosan lesz, mégpedig egy pozsonyi együttes ellen (augusztus 28., csütörtök 20.30.), míg a
szintén szlovák Léva visszajelzését is
várja városunk kétszeres magyar bajnok
és kupagyőztes csapata.
Lassan a 2008/2009-es NB I-es futsal
bajnokságra készülő Bikák kerete is ki-

Az új szervezés marad
Az elmúlt számunkban megjent egy
cikk, miszerint a Gödöllői SK keretein
belül megreformálásra kerül a városi
kispályás salakos bajnokság. Nos, a legújabb információk szerint némi változás
lesz az ott megjelentekhez képest, ami a
tervek szerint a tömegsportot űző csapatok minőségibb bajnokságban történő
szereplését segíti majd. Ami biztos,
hogy augusztus 22-én csapategyeztető
értekezletet tartanak a bajnokság szervezői, amire minden kispályás csapatvezetőt sok szeretettel várnak. A csapategyeztető időpontja és helyszíne: augusztus 22., péntek 17 óra, Polgármesteri Hivatal földszinti nagyterme. További
információ: 06/70-332-2532.

Futsal – Játszik a csapat

rajzolódni látszik. A tavaszi fiatal keretből Hegedűs Ferenc, Száraz Szabolcs,
Smeló Dávid, Harnisch Ákos, Póta
Balázs, Farkas Ádám, Nagy Roland,
Tokai Norbert és Tóth László biztosan
marad, míg az új arcok között több régi
ismerőst is felismerhetnek majd a szurkolók. A játékos-edző Baranyai Pál mellett Takó Csaba, Berkes László és Hajóssy László biztosan Gödöllőn folytatja, a legutóbb Csömörön játszó Vidák
Balázs is aláírt, míg a bajnok U21-es
keretből néhányan biztosan a bő keret
tagjai lesznek a jövőben. Egy veszteség
azért érte a csapatot, miután a tavasszal
remekül védő Horváth András nagypályás kötelezettségei miatt nem vállalta
-lta további szereplést.

Pintér Tamás U17-es bajnok
Pintér Tamás, a Gödöllői Premontrei
Gimnázium 16 éves tanulója, valamint a
Gyömrő Giant versenyzője lett a 2008.
évi (elit ffi.) U17-es mountainbike OX
szakág magyar bajnoka. A fiatal kerékpáros előbb a Visegrádon megrendezett
Duna Maratont, amely a Maraton Magyar Kupasorozat 5. futama és a T-Mobile TOP Maraton sorozat 2. állomása is
volt egyben nyerte meg, majd a július
végén a Pilisborosjenőn megrendezett
futamon is első helyezést ért el.
A siker értékét tovább növeli, hogy az
egyik legrangosabb versenynek tartott
visegrádi futamon az 562 férfiinduló közül abszolútban (2 másodperccel a felnőtt férfi győztes mögött) második helyet szerzett Pintér, aki pont ezen a napon ünnepelte 16. születésnapját.
Így értékelt a futam után a magyar bajnok: – Rég óta vágytam már erre a piros-fehér-zöld ruhadarabra, és mindent
meg is tettem érte. A mindennapos edzések sok lemondással jártak, barátaim,
osztálytársaim sokszor nehezteltek rám,
hogy nem tudok velük menni szórakozni, mert „mindig csak edzettem“, de
végre meg is lett a gyümölcse! Az egész
családnak is sok lemondásába került,
hogy végre sikert tudjak elérni, mert
technikai sport lévén, a kerékpározás –
minden támogatás ellenére – nagyon

költséges sportág. Szerencsére idén
nyertem a MOL tehetségtámogató pályázatán egy jelentősebb összeget, és ez
lehetővé tudja tenni számomra a versenyekre való eljutást, hozzájárul az edzések költségeihez és fedezni fogja remélhetőleg az edzőtáborozások költségét.
A fiatal gödöllői versenyző tovább növelheti idei bajnoki címet, ugyanis a
magyar kupasorozatban is nagy esélye
van, hogy az első helyen végezzen. A
Premontrei tanulója jelenleg ebben a sorozatban a 2. helyen áll 20 pont hátránynyal és ha a következő futamon megveri
az előtte álló kerékpározót (idén már
kettőször, a Duna Maratonon és az
Országos bajnokságon is sikerült), ak-

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Győztes kezdés
egygólos előny birtokában vonult pihenőre csapatunk. A második 45 percben
is fölényben játszottak a „munkanélküli” Tóth Gyuláék és Pádár László nyomatékosította is, hogy ki a jobb a pályán. Remek egyéni akció végén lőtt
gólt, beállítva ezzel a 2–0-s végeredményt. A nézők tapssal jutalmazták a sikeres idénykedetet, amire már régen
volt példa a gödöllői lelátókon, továbbá
örömteli, hogy remek játékkal mutatkozott be a tavaly még az ifik között játszó
Nagy Roland a felnőttek között.
A fiatalok egy gólgazdag mérkőzésen
szerezték meg a három pontot, többek
között Sztriskó István és Braun Tamás duplájának köszönhetően.
Pest megyei I. osztály, 1. forduló
Gödöllői SK – Üllő 2–0 (1–0)
Gólszerzők: Lauda Zoltán, Pádár László
Ifi: Gödöllői SK – Üllő 6–4 Gsz.:
Sztriskó István (2), Braun Tamás (2),
Káldi Tamás, Száraz Szabolcs.

TOBORZÓ
A GÖDÖLLŐI SPORT KLUB Utánpótlás labdarúgó szakosztálya az
1998-2003 között született, focizni szerető lányok és fiúk jelentkezését várja korosztályos csapataiba.
ÉRDEKLŐDNI LEHET A 06/70-332-2530-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. augusztus 14.

H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Iroda: 20/525-53-66
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

Lapzártánk: péntek

12 óra.

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

INGATLAN
* 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.
* Gödöllőn eladó egy 140 nm-es 2002-ben igényesen
épült két generációnak alkalmas ház 1000 nm-es
telekkel. Tel.: 30/924-6807
* Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes családi ház két fürdőszobával, nagy terasszal,
garázzsal, 1000 nm-es telekkel, ásott kúttal, kiváló
közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807
* Mezőszemerén, Zsóri-fürdőhöz közel a Kossuth L.
utcában eladó 120 nm-es ház, melléképületekkel, nagy
udvarral és kerttel, teljes berendezéssel is. Ár.: 6.5 mFt
Tel.: 20/346-09-85

Hirdetés
* 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
* Gödöllőn az Antalhegyen, 770 nm-es, belterületi telek.
Víz, villany, gáz a telken. Iá: 9,9 mFt. Tel.20/919-4870
* 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 nm-es 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, 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

* 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
* Gödöllőn (Palotakerten) II. emeleti, 56 nm-es, 2 szobás
erkélyes lakás. Azonnal költözhető. Iá: 10,9 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* SÜRGŐSEN ELADÓ Gödöllőn a Blahai-domb legkeresettebb utcájában, 2000 nm-es örökpanorámás telken, 45
nm lakóterű, hangulatos belső kialakítású kétszintes
családi ház, déli fekvésű nagy terasszal, panorámás
kilátással a városra. Iá: 36 mFt helyett 31 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Szadán 2004-ben épült 131 nm-es, 3 szobás sorház
jellegű lakás, panorámás parkosított nagy telekkel
(úszómedence, szalonnasütő, gyerekjátszó), panorámás
kilátással a váci dombokra. Iá: 25 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
* Szadán kedvező adottságokkal rendelkező, 1200 nmes (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
* 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 a Rögesben vállalkozás kialakítására is alkalmas (pl. csemetekertnek) 28 m utcafronti szélességű,
6000 nm-es telekkel egy 100 nm alapterületű, félig
alápincézett, családi ház. Iá: 33 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
* Szadán a központ közelében 1550 nm-es telken, 14 éve
épült, 120 nm lakóterű, nappali + 5 szobás, 3 fürdőszobás 3
szintes családi ház, panorámás nagy terasszal, garázzsal,
pincével. Iá: 35 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Családi okok miatt első kézből eladó osztatlan szántóföld.
6420 m2 és 3174 m2 területek. Érd: 06-20-474-1232
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-Új építésű egyszintes 128m2 cs.ház
500m2 telek kk. 27,5 MFt
-Új építésű 130m2 cs.ház 801m2 telken
költözhető kk 33 MFt
-Röges épülő 110m2 cs.ház 300m2 telek
kk 28,8 MFt
-János u-ban 1. em. 1,5 szobás lakás 12,5 MFt.
-Ambrus köz 2. em. 2,5 szobás lakás 14,5 MFt.
-Egyetem téren 2. emeleti 2 szobás
lakás 14,5MFt.
-Isaszegen 612 m2 telken 5 szobás
családi ház 20,9 MFt.
-agyfenyvesben épülő 111m2 családi
ház 412m2 telken kk. 28 MFt
-Szadán nappali + 3 szobás családi ház
1216m2 telekkel 17,5 MFt.
-Báthori utcában 2 szobás ház 35 m2
fűthető műhellyel 14,5 MFt
-Szadán 936m2 telken 4 szobás családi
ház 25,5 MFt.

* Remsey krt.-i mélygarázsban autóbeálló korrekt áron
eladó. Nyáron olcsóbb! Érd: 20/921-6640, 20/391-1891
* GÖDÖLLŐN, LOMB utcában 720 m2-es belterületi
közműves telek faházzal, 12 m2-es boltíves pincével,
ásott kúttal, gyümölcsfákkal, dísznövényekkel eladó. Érd:
70/534-7803
* Palotakerten zöld övezetre néző magasföldszinti 59
m2-es 2 szobás redőnyös újszerű lakás tárolóval eladó
Költségkímélő fűtésrendszer kialakítása folyamatban.
Tel: 20/3328-342
* 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
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Apróhirdetés felvétele Gödöllőn,
@ Kossuth L. u. 1. alatt

Hirdetés
* 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
* Eladó Gödöllőn 46 m2-es 9. emeleti nagykonyhás
(ablakkal), 1,5 szobás lakás részben felújítva 9,85M-ért.
Érd: 30/416-6622
* 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!
* 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
* 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.
* 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
* Kossuth Lajos utcában 1. emeleti 1+2 félszobás egyedi fűtésmérős, felújított lakás eladó. Iár: 13,8M Ft. Tel:
20/414-2829
* Újfenyvesben 2006-os építésű 160 m2-es ikerházfél
eladó tulajdonostól. Iár: 33,5M Ft. Érd: 30/972-3082
* 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
* 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
* 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

* 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) 435614 (16h után)
* 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
* Gödöllőn, a Szt. János utcában eladó egy 64 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.
13,5M Tel: 20/4234-875
* 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
* 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: 20/3494-316
* 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
* 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: 20-226-8723
* Domonyvölgyben belterületi építési telkek, panorámás
elhelyezkedéssel 800-1600 m2 területűek eladóak. És
más ingatlanok helyben. 30/415-4102
* Igényes családi ház eladó DÁNYBAN 1470 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
* Gödöllő Paál László közben 2. emeleten másfél szobás
panellakás eladó! Szépen felújított (galériás). Iár: 12,6M
Ft. Érd: 70/3420-200
* KAZINCZY KÖRÚTON JÓ ÁLLAPOTÚ 4. EM. 60 m2-es
kétszobás, erkélyes, alacsony rezsijű (konvektor, egyedi
vízóra) lakás tulajdonostól eladó. Iár: 11,8M Ft. Tel:
20/319-8762
* Gödöllőn a Paál László köz 2. alatt 2 szobás, parkettás
téglaépítésű, konvektoros, felújított lakás a centrumban,
csendes helyen, áron alul sürgősen eladó. Tel: 20/224-9118
* 2500 m2 szántó 2 db 25 m2-es épületekkel
közművesítve eladó. Érd: 30/946-7702
* 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
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és különkülön is. Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve.
Tel: 30/250-7981
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* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus
közben csendes, nyugodt környéken 55 m2-es, 2 szobás,
3. emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.: 30/562-3475
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos
parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal,
200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal.
Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20
M. Tel.: 20/3135-816, 30/562-3475
* Gödöllő központjában, a Kossuth Lajos utcában 4.
emeleti lakás sürgősen eladó. A lakás alapára: 9,9M Ft.
Érd: 30/399-7378
* Központ közeli, csendes, kétgenerációs, jó állapotú
házat keresünk megvételre, reális áron. Tel.: 06/30-41261-85, vagy 06/30-599-76-69
* Gödöllő palotakerti 58m2-es, magasföldszinti 2 szobás
nagy erkélyes kettő éve felújított, járólapos lakás
négyemeletes házban eladó. 13 millió Ft. (egyetemhez
közel). Tel.: 06/28-413-412
* Veresegyházán 70m2-es, 2 szobás családi ház 713m2-es
telekkel 16,5 millió forintért eladó. Érd.: 06/20-439-5995
* Isaszegen, Ilka majorban 2 darab 1 hektár körüli telek
egyben, vagy külön eladó. Villany van, vízvezeték
keresztül megy a telken. Érd.: 06/20-439-59-95
* Gödöllőn a Repülőtéri úton sorházban 32m2-es
galériás kisház előkerttel 8,2 millió forintért eladó. Érd.:
06/20-439-5995
* Költözés miatt eladó Gödöllőn az irtványban 1 db.
1014m2-es bekerített szántóföld. Irányár: 1,5 millió Ft.
Érd.: 06/70-551-49-78
* Eladó Gödöllőn az Erzsébet Királyné Krt-on egy 4.
emeleti, 1 szobás felújításra szoruló lakás. Irányár: 8,2
millió Ft. Érd.: 06/70-551-4978
* Gödöllő városközpontban 1 és fél szobás lakás eladó!
Tel.: 06/70-203-1137
* Ipari árammal rendelkező, 50-60m2-es üzlethelyiséget
keresek Gödöllőn max. 60 ezer forintig. Tel.: 06/30-305-6038
* Gödöllőn a belvárosban eladó kétszobás összkomfortos 1.
emeleti lakás. Csere is érdekel kertes házra, értékegyeztetéssel. Érd.: 06/28-412-116 (17h után), 06/20-255-9325
* Eladó tulajdonostól Gödöllőn központhoz, egyetemhez
közel frissen felújított 2 szobás lakás. A szobák külön
bejáratúak. Gázkonvektoros fűtés, alacsony rezsi.
Beépített konyha-fürdőszoba bútorok. Augusztus végétől
beköltözhető. Iár.: 11,9 M forint. Te.: 06/30-399-4849
* Gödöllőn a Shell kút és a Röges u. közötti lakóparkban
építési telkek eladók! Tel.: 06/30-946-7702
* Szadán 2004-ben épült 110m2-es hangulatos családi
ház, 1520m2 telekkel 38,6 M Ft-ért eladó! 3+fél szobás,
2 fürdő, tetőtér beépíthető. Extrák, infó, képek:
www.ingatlanok.hu. 20/399-8105
* Szőlő utcában 69m2-es 1+2 félszobás konvektoros, 4.
emeleti lakás eladó! Érd.: 30/470-4359
* Valkó központjában 2 szobás összkomfortos ház,
sürgősen családi okok miatt eladó! Pince, melléképületek, gyümölcsfák, kert, gazdálkodásra alkalmas.
Iár.: 6M Ft. 06/20-510-24-80, vagy 06/70-221-7586
* Újpest közponjában, 54m2-es beépített erkélyes, 2
szobás gardrobos, részben felújított, világos konyhás 6.
emeleti panel tulajdonostól eladó. Irányár: 10,2Millió
Forint. Tel.: 06/30-251-0584
* 49m2-es 1,5 szobás, konyha-nappalis fiatalos, 4.
emeleti lakás a Szent János utcában eladó. Iár.: 12M Ft.
Érd.: 06/30-966-1375
* Palotakerten 2 szobás, parkra néző, erkélyes felújított
jó állapotú lakás eladó! (kábel TV, NET, telefon van). Tel.:
06/70-366-8026
* Gödöllőn kertvárosban ÚJ építésű szerkezetkész
igényes kivitelezésű 140m2-es családi ház, 1043m2-es
ősfás telken, pincével eladó 39,9 Millió forintért. Tel.:
06/30-402-0488
* Gödöllő kertvárosi részén örök panorámával, csendes
helyen két generációs, 170m2-es családi ház 524m2-es
telken eladó 33,5 Millió forintért. Tel.: 06/30-402-0488
* Gödöllőn Blahán csendes nyugodt helyen jó közlekedéssel 170m2-es, 5 szobás kétszintes családi ház kertkapcsolatos nagy terasszal, garázzsal eladó 37,9 Millió forintért. Tel.: 06/30-402-0488
* Gödöllőn kertvároshoz közeli helyen, jó közlekedéssel,
64m2-es 2 szobás, étkezős családi ház melléképülettel,
garázzsal 1200m2-es telken eladó 21 Millió forintért.
Tel.: 06/30-402-0488
* Gödöllőn téglaépítésű, 6 lakásos társasházban polgári
stílusú földszinti belső udvarra néző 90m2-es, 3 szobás
étkezős lakás kertrésszel eladó 21,8 Millió forintért. Tel.:
06/30-402-0488

2008. augusztus 14.
* KERESÜNK GÖDÖLLŐN ELADÓ/KIADÓ LAKÁSOKAT,
HÁZAKAT, TELKEKET ADATBÁZISUNKBAN LÉVŐ
ÜGYFELEINK RÉSZÉRE NYOLC ÉVES HELYI ELADÁSI
TAPASZTALATTAL. INGATLANVADÁSZ Kft. A POSTÁVAL
SZEMBEN. Tel.: 06/30-919-5960 www.ingatlanvadasz.hu
* ÉPÍTÉSI TELEK SÜRGŐSEN ELADÓ Gödöllőn, Knézich
utcában: 518m2-es panorámás. Kétlakásos ház építésére
is alkalmas. Csökkentett ár: 12,3 Millió Ft. Tel.: 06/30919-59-60. Sorszám: 2896. www.ingatlanvadasz.hu – A
POSTÁVAL SZEMBEN.
* ÖNÁLLÓ CSALÁDI HÁZ Gödöllő, Kazinczy krt. mellett:
70m2-es 3 szobás, 570m2-es telken eladó. HÉV, busz
sétatávolságra. IRÁNYÁR: 14,5 Millió Ft. Hívjon: 06/30919-5960 Sorszám: 3040. www.ingatlanvadasz.hu – A
POSTÁVAL SZEMBEN.
* Sürgősen eladó két szoba összkomfortos családi ház
975 m2-es telken, rendezett gyümölcsös, gazdasági
épület, gk. szerelő akna. Tel. 20/264-2792, 28/419-354
* Gödöllő belvárosában ELADÓ vagy KIADÓ
(hosszútávra), 2003-ban épült 6 lakásos társasházban
86m2-es hasznos (94m2 teljes) alapterületű belső 2
szintes, világos, igényes, csendes, templomkertre néző
nappali+2 szobás lakás. Iár.: 26,9 Millió Ft. Bérleti díj:
160 ezer Ft./hó+rezsi. Tel.: 06/30-370-3756
ALBÉRLET
* Kétszobás, konvektoros lakás kiadó. Érd: 20/439-1170
* 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
* 2 szobás, klímás lakás bérbeadó Szent István téren.
Tel: 28/407-122
* 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, fiatal férfi részére bútorozott albérlet kiadó.
Érd: 30/611-1080
* 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
* 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
* 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 m2es egyedi fűtésű lakás hosszútávra kiadó. 70E Ft + rezsi,
1 havi kaució szükséges. Érd: 20/989-4923
* 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 1. emeleti 60 m2-es
loggiás 2 szoba összkomfortos részben bútorozott,
felújított lakás hosszútávra kiadó 50E Ft-ért. Érd: 0670-340-3334
* Kertvárosban különálló egy szoba garzon tömegközlekedéshez, központhoz közel egy fő részére kiadó. Tel:
20/354-9688
* PALOTAKERT 11. V. 3. sz. alatti 68 m2-es lakás hosszabb távra, család részére kiadó. Érd: a 06-20-393-0474es telefonszámon.
* Kiadó 50 m2-es ház Gödöllőn. Bútorozott, 45 ezer +
rezsi, egy havi kaucióval. Tel: 06-20-2718-902
* Gödöllő Kertvárosban, csendes környezetben felújított
családi ház nagy kerttel kiadó. Érd: 20/369-7224,
20/9372-828
* Gödöllő központjában 2 szobás bútorozott lakás kiadó.
50.000 Ft + rezsi, 2 havi kaució szükséges. Érd: 06-20367-3467
* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba
használattal kiadó. Tel.: (70) 701-9510.

Hirdetés
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69
nm-es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában első emeleti, 2
szobás 55m2-es lakás kiadó. 55.000 forint/hó+rezsi,
kaució szükséges. Tel.: 06/70-209-3669
* Belvárosi (Szent Imre u.) lakásban szoba kiadó. Új
építésű társasházban lakó lány albérlőtársat keres fiatal
lány (dolgozó, vagy diák) személyében. Költségek: 3540ezer Ft./hó rezsivel együtt. Érdeklődni: 06/20-41214-14, 10-21 óra között.
* Gödöllőn 2 szobás lakás kiadó! Tel.: 06/70-260-6497
* Kiadó Gödöllőn a Kazinczy körúton egy 60 m2-es, földszinti lakás, hosszútávra is. Érdeklődni: 20/-807-1377
* Gödöllő palotakerti 2 szobás, 63m2-es egyedi fűtésmérős, vízórás, részben bútorozott lakás hosszú távra
kiadó. 55.000 forint+rezsi. Tel.: 06/70-257-4553
* Gödöllő kertvárosi részén (Semmelweis u.) 70m2-es
földszinti, bútorozatlan lakás iroda céljára 55.000
Ft+kaucióért KIADÓ szeptember 1-jétől. Érd.: 06/70242-91-21, vagy 06/28-420-273.
* Palotakerten KIADÓ hosszú távra 3. emeleti 64m2-es,
2 nagy szobás, erkélyes, felújított lakás külön pince
résszel augusztus 15-től! 55.000 Ft.+rezsi+1 hó kaució.
Tel.: 06/70-269-2828.
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ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,
DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!

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

LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*A Szőlő utcában 69 nm-es, 1+2 fél
szobás, 3. emeleti, kitűnő elrendezésű,
felújított, panorámás, konvektoros
lakás SÜRGŐSEN eladó. Iár: 14 mFt.
*Az egyetemtől néhány percre 130 nmes, nappali +3 szobás, 2003-ban épült,
kétszintes erkélyes lakás extrákkal,
garázzsal eladó. Iá: 34 mFt.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
10. emeleti, erkélyes lakás eladó.
Egyedileg
szabályozható
fűtés
kialakítása folyamatban. Iá: 11,5 mFt
*A Palotakertben 62 nm-es, kétszobás,
4. emeleti, jó állapotú lakás eladó.
Irányár:10,5 mFt.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
erkélyes, 6. emeleti felújított lakás
eladó. Iá: 12,4 mFt
*A Palotakertben 64,5 nm-es, kétszobás, erkélyes, 4. emeleti lakás,
tágas helyiségekkel, parkra néző
panorámával eladó. Iá: 12,2 mFt

*Az Erzsébet királyné körúton 63 nmes, harmadik emeleti, kitűnő elrendezésű, 2,5 szobás, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 12,9 mFt.
*A Kossuth L. utcában, új építésű, 47
nm-es, amerikai konyhás, tetőtéri,
egyedi fűtésű lakás kocsi beállóval
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. Irányár: 12,5 mFt.
*A Szent János utcában 64,3 nm-es,
2,5 szobás, 3. emeleti, jó elrendezésű,
erkélyes, konvektoros lakás eladó.
Irányár: 14,5 mFt.
IKERHÁZI LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550 nmes telken most épülő, 102 nm-es, nappali+ 3 szobás, garázsos ikerházi lakások októberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 29,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 630 nmes telken most épülő, 136 nm-es, nappali+ 4 szobás, garázsos ikerházi lakások októberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 29,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben 120 nmes, jó elrendezésű, nappali + 4 szobás,
amerikai konyhás ikerházi lakás nagy
terasszal, garázzsal eladó. Iár: 31,5 mFt.
TELKEK:
*GYOMAENDRŐDÖN a hármas Körös
partján, idilli környezetben 30000 nmes (engedély halastó létesítésére)
zártkert eladó. Irányár: 6,6 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az Erdőszél utcában 770
nm-es közművesített telek 40 nm-es
faházzal eladó. 15% -os beépíthetőség.
Iá: 8,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN az Erdőszél utcában 840
nm-es közművesített telek 45 nm-es
szuterénnal, építési engedéllyel eladó.
15% -os beépíthetőség. Iá: 9,6 mFt.
*MOGYORÓD-TÖLGYESEN 1260 nm es panorámás építési telek 18 nm-es
faházzal, sok gyümölcsfával eladó
(vezetékes víz, villany, ásott kút) eladó.
Iá: 9 mFt.
*IKLADON, 1300 nm-es, építési telek,
teljes közművel, érvényes építési
engedéllyel, erdő szélén, csendes
környezetben eladó. Iá: 5,8 mFt.
*SZADÁN, az Aranyhegy utcában 2690
nm-es, közművesített, panorámás, két
utcára nyíló, építési telek eladó. Iá:
10000Ft/nm.
*GÖDÖLLŐN a Marika-telep fölötti
domboldalon körpanorámás 11444
nm-es terület eladó, jelenleg 3%-a építhető be, közmű mellette. Iá:
3800Ft/nm.
*GÖDÖLLŐN, a Diófa utcában 3562
nm-es, zártkerti telek ( 20 nm-es faház,
30 nm-es házalap, fúrt kút, villany)
eladó. Iá: 8,5 mFt.
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* Gödöllő központjában, az Erzsébet parkhoz közel 2.
emeleti, 1+2 és fél szobás 64m2-es lakás hosszú távra,
igényeseknek KIADÓ. A lakás felújított, teljesen bebútorozott, vízórás, kábeltévés, internet hozzáférés. Érdeklődni lehet: 06/70-296-9590
* Gödöllő központjában 3. emeleti, 2 szobás, nagykonyhás, részben bútorozott, távfűtéses lakás kiadó. 60.000
Ft+rezsi+1 hó kaució szükséges. Tel.: 06/20-478-9122
* Kiadó Gödöllőn az Ambrus Zoltán közben 1. emeleti 2
és fél szobás, 64m2-es erkélyes lakás szeptember 1jétől. Érd.: 06/20-539-54-25
* KIADÓ kétszobás erkélyes, bútorozott, kábeltévés,
palotakerti panorámás lakás, közel az egyetemhez. Tel:
30/831-0592
KIADÓ

* Gödöllő központjában 47 m2-es üzlethelység kiadó.
Érd.: 0630/9509-396
* 80 négyzetméteres helyiség kiadó a vasútállomás közvetlen
közelében az Állomás téren. A helyiség sikeresen működő vállalkozások tőszomszédságában, forgalmas helyen, közvetlenül
a Studio Online Nyelviskola mellett található. A helyiség a bérlő igényeinek megfelelően átalakítható. Riasztó, saját vizes
blokk. Raktárnak, üzletnek, irodának is kialakítható. Megegyezés alapján már 50 ezer Forinttól kiadó. Tel: (20) 9349013
* Kiadó Gödöllő központjában 20 és 30 m2 raktárok és
fedett gépkocsibeálló. Tel: 06-70-552-3643
* Gödöllő városközpontban, Kossuth L. utcában 60 m2es ÜZLETHELYISÉG kiadó kozmetikus, fodrász, manikűr,
pedikűr céljára. Érd: 20/454-8451
* Hosszútávra KIADÓ irodánk Gödöllőn, a Szent János
utca 1/d-ben (közel a buszpályaudvarhoz) egy 17m2-es
helység. Teljesen felújított, klimatizált, modern irodabútorokkal együtt teljesen felszerelt állapotban. 50.000
Ft/hó+rezsi+2 hónap kaució. Érd:+36-30-2027828
* Hosszútávra KIADÓ Kartalon központi helyen zárt
udvarban könnyen megközelíthető 86m2-es helység ipari
árammal műhelynek, raktárnak. Hozzá tartozik még
iroda és vizesblokk is. 80.000 Ft/hó+rezsi+2 hónap kaució. Érd:+36-30-2027828
* Szabadság úton 2 szobás ház, garázzsal kiadó. Tel.:
06/20-256-0600
* Kiadó Gödöllőn 135m2-es megosztható helyiség.
Irodának, raktárnak, üzletnek, csendes tevékenységű
célokra. Aszfaltos út+aszfaltos parkoló, teljes közmű.
Tel.: 06/20-968-4454

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

* Gödöllő központjában 70m2-es felújított összkomfortos konvektoros kertkapcsolatos lakás, iroda céljára is
alkalmas, hosszú távra kiadó 80.000 Ft+rezsi. Tel.:
06/30-481-5270
* Gödöllő központjában a Dózsa Gy. úton 63m2-es
kétszobás, földszinti konvektoros lakás bútorozottan
is, rövidtávra kiadó. 70.000 Ft+ÁFA+rezsi. Tel.:
06/20-942-7379
* Vácszentlászlón üzlethelyiség kiadó a butiksoron
hosszú távra. Tel.: 06/20-585-4083
ÁLLÁS
* Gödöllői étterembe megbízható takarítónőket
keresünk. Érd.: 30/223-9801
* Ügyfélszolgálati referenst keresünk, jó kommunikációs
képességgel gödöllői autókereskedésbe - idegen nyelv
ismerete előny. Tel.: 28-515-517
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező
szakács jelentkezését várjuk. Tel.: 30/913-8769.
* OPEL GAÁL MÁRKAKERESKEDÉS könyvelőhölgyet
keres, mérlegképes végzettséggel, önálló gyakorlattal.
Napi 8 órás munkaidőre, heti 5 alkalommal. Főállásban.
Önéletrajz : opelgaal@vnet.hu, Gödöllő, Dózsa Gy 67.
* OPEL GAÁL MÁRKASZERVIZ karosszéria lakatost
keres gödöllői Szervizébe.
Tel.:30/9 320-476, önéletrajz: opelgaal@vnet.hu.
* OPEL GAÁL MÁRKASZERVIZ autószerelőt keres gödöllői szervizébe. Tel.:30/9 320-476, e-mail: opelgaal@vnet.hu.
* OPEL GAÁL MÁRKASZERVIZ autómosót keres gödöllői
szervizébe. Tel.: 30/9 320-476, e-mail: opelgaal@vnet.hu
* Opel Gaál Márkakereskedés karbantartó gondnokot
keres: - kertészkedésben, házkörüli munkákban jártas, kissebb asztalos és kőmüves munkákat végezni tudó,
középkorú férit. Jogositvány szükséges. 2100 Gödöllő,
Rét utca 18., opelgaal@vnet.hu, 30/9 320-476
* Autócentrum Gödöllő Zrt., VW márkakereskedés minimum 3 év gyakorlattal, számítógépes ismerettel rendelkező, mérlegképes pénzügyi, számviteli vezetőt keres.
Érd.: 28/515-517, 28/515-510. Fényképes önéletrajzokat a vwertekesites@autocentrumgodollo.hu e-mail
címre kérjük.
* 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 büfébe fiatal nőt eladó munkakörbe
felveszünk. Tel. 70/279-8986
* Központban működő étterem mosogató – kézilányt
keres. Tel: 20/3550-008
* Gödöllői telephelyre értékesítési munkakörbe (eladó)
férfi kollégát keresünk. Mezőgazdasági és kertészeti
gyakorlat előny. Tel: 20/579-5729
* Gödöllőn Szeptemberben nyíló szépségszalonba
felveszek fodrászt, szín-technikust, műkörmöst,
masszőrt. Profi megbízható szakemberek jelentkezését
várom. Tel: 30/231-5353
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* Europass dajka végzettséggel bébiszitter állást vállalok Gödöllőn. (Gyakorló anyuka.) Érd: 70/391-5176
* Az Essence parfümériába érettségizett eladót keresek.
Az üzlet címe: 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 12.
Jelentkezést a 06 (30) 9404-997 telefonszámra várok.
* Gödöllői étterem FIATAL, ÉRETTSÉGIZETT
FELSZOLGÁLÓNŐT 30 éves korig FELVESZ. Gödöllő és
környékiek jelentkezését várom. Tel: 20/9148-885
* Gödöllői és pécsi munkahelyre földmérőmérnököket és
technikusokat keresünk terepi és irodai munkára.
Geodóra Kft. Tel: 20/9455-603
* 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.
* 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. 06-30-358-4996
* 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 számra várjuk
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* Gödöllőre udvar és kert rendben tartására keresek
megbízható kertészt. Érd: 70/423-3138
* Bejárónőt keresek Gödöllő és környékéről H – P-ig,
alkalmanként hétvégére reggel 9h kezdéssel, magára
és munkájára igényes hölgy személyében. Érd: H-P
10-17-ig 70/423-3138
* Csömöri Auchanban lévő gyorsétterembe keresünk
szakképzett pultos hölgyet gyakorlattal, ill. konyhai
kisegítőt. Érd: 70/2199-934
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* A TRINK-DUÓ Kft gödöllői telephelyére, elektromos, gáz és dízel üzemű targoncavezetői jogosítvánnyal rendelkező munkatársat keres! Érdeklődi: Rébb
Gábor telephelyvezető: 30/336-7473
* Ácsot és segédmunkást keresek! Érd.: 06/70-3355-049
* Fiatal pultos lányt keresek gödöllői sörözőbe. Tel.:
06/20-373-6100

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

* Gödöllői zöldség nagykereskedésünkbe, fiatal
számítógépes tudással rendelkező eladót keresünk
részmunkaidőben. Tel.: 06/30-304-4161, vagy
30/951-9566

* CNC gépbeállítókat és CO hegesztőket keresünk
budapesti munkahelyre. Kiemelt bérezés, szállás biztosított. Érd: 20/348-6695

* Szakképzett varrónőt keresek pontos, precíz
munkára most induló varrodába. Tel.: 06/30-3056038

* FESTŐ SZAKMUNKÁSOKAT AZONNALI KEZDÉSSEL
FELVESZEK! Tel: 70/502-1789, 70/63-77-006

* Gyakorlott virágkötőt felveszek veresegyházi
üzletembe. Jó kereseti lehetőség, utazási költségtérítés. Tel.: 06/30-200-1529

* Gödöllőn élelmiszerüzletbe fiatal szakképzett
eladót felveszünk. Tel: 06-20-943-7474
* Építőipari Kft. Gödöllő és környékére anyagbeszerző sofőrt keres 3,5 t kisteherautóra. Jelentkezni:
fizetési igény megjelölésével, önéletrajz elküldésével
a 2101 Gödöllő Pf. 404 címre.
* Gödöllői cég irodai asszisztenst keres megbízható,
önállóan dolgozni tudó, számítógépes ismeretekkel
rendelkező hölgy személyében. Elvárások: polgári
megjelenés. Tel: 70/612-9113 10-15 óráig.
* Őrbottyáni telephelyű Kft. ÁCS- TETŐFEDŐ
munkában gyakorlott, szakképzett munkatársat
keres. Azonnali munkakezdéssel, jó kereseti
lehetőséggel. Érd: 20/373-7041
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* Családi házak, társasházak teljes körű gondnokságát, állapotmegőrzését, apróbb javítását vállalom.
„Ezermester” Tel.: 06/30-337-91-53, vagy 06/70704-3341
* Házi-betegápoló, gondozónő, felnőtt-szakápoló,
otthonápolást vállal Gödöllőn és annak
vonzáskörzetében. Érd: 70/265-8513
* Üzemanyagtöltő állomásra –NEM DOHÁNYZÓmunkatársak jelentkezését a 28/513-115 telefonszámon várjuk.
* Betanított munkásokat keresünk azonnali kezdéssel három műszakos munkarendbe. Tel. 30/6789-478

*
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* 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).
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.:
30/20-200-50
* Fűkaszálást kedvező áron vállalok. Tel: 06-209335-909
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE,
KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T:
06-20/411-7473 Köszönjük bizalmát!
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler,
villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel.: 30/3006200. www.hutogepszereles.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával,
korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés. Tel.: 70/247-9072, 20/9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2 órán belül.
Tel.: 30/302-4622. www.csoszereles.hu
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán
belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű
villanyszerelése.
Érintésvédelmi
mérés
jegyzőkönyvvel. Tel.: 70/241-8999.
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel.:
70/613-5662.

* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások
készítése. Tel.: 28/407-122.
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel.:
30/9229-553.
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid határidőn belül. Tel.: 70-944-2377
* 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
* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐMESTER VÁLLAL
SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST,
GIPSZKARTONSZERELÉST,
DRYVITOLÁST,
DÍSZÍTŐFESTÉST. T: 28/415-581, 20/9361-233.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka,
elfogadható áron! Tel.: 20/9133-165
* UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
* Nyirok masszázs SHIACU (japán) és Tibeti módszerrel.
Reuma, izületi bántalmak, hátfájás, stressz oldására,
fájdalmak megszüntetésére. Tel: 70/701-9510
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE,
ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása,
átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel:
20/5231-094
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása.
Új egyedi kárpitos bútorok készítése.
www.lazarkarpit.hu Tel: 28/486-029, 70/384-8711

* Rátkay – ÁCS. Háztetők – faházak, kerítések, kerti
bútorok készítése. Tel: 70/5-64-74-73
* SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS, DÍSZÍTŐ
MUNKÁK, KÜLSŐ – BELSŐ FESTÉS. Korrekt árak!
GARANCIA! Tel: 20/55-66-047
* Földmunka vállalása, földmunkaképek és tartozékok adás-vétele. Tel: 30/9362-846, 30/4154102
* Szenzációs akció Augusztusban! 50 %-kal kevesebbet fizet minden egyes új vendég a fodrászatért,
manikűr, pedikűr, műkörömért a Két Angyal
Szépségszalonban. Érd: Fodrász: Tóth Mónika
30/369-3499, 20/937-0221. Műkörmös: Tóth
Ágnes: 20/541-2322

* Motoros kaszálást, bozótirtást és kertápolást vállalok versenyképes áron. giantd@citromail.hu, Tel:
06-30-361-2270
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés,
minden, ami festőmunka, garanciával. Tel: 06-30386-4456
* ÉPÍTŐIPARI SZAKÉRTŐ VÁLLALJA HÁZAK ÉS
LAKÁSOK
MŰSZAKI
ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT
ELADÁSNÁL ÉS VÉTELNÉL. T: 20/9361-233.
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő
anyagok, szép munka! Tel.: 70/505-1177.
* Megbízható fiatalember korrekt áron vállal
fűkaszálást, kertgondozást állandóan vagy alkalmanként. Tel: 70/313-9221
* Gödöllőn BÉRTARTÁST, saját lovon OKTATÁST vállalunk. VÁGI DÍJLOVASCENTRUM. Tel: 20/3465-190
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OKTATÁS
* TOP-TAN: Angol és német 2 hetes szuperintenzív
közép- és felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő, és
beszédkészség-fejlesztő tanfolyamok aug. 18-29-ig.
Egy hetes tanfolyam nyolcadikosoknak. Már most
jelentkezz szeptemberi hagyományos, max. 5 fős
tanfolyamainkra. További információk: Gödöllő, Szőlő
u. 16. 4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28423-744, mobil: 30-224-75-63
* TOP-TAN: Korrepetálás, pótvizsgára, pótérettségire felkészítés matematika, fizika, kémia tantárgyakból. További érdeklődés: 28-423-744, 30-9084130
* Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést,
korrepetálást vállal Gödöllő központjában. Tel:
30/274-1797
* TAICHI oktatás Gödöllőn kezdőknek és haladóknak,
folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Érd.:
06/20-544-8021
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* Gázsütős, három égős gáztűzhely 12E Ft; alig
használt rotációs kapa; LEANDEREK, teltvirágú:
piros, fehér, sárga, rózsaszínű, (1,5-2 m) eladó.
Lehet alkudni. Tel: 70/342-9077, 30/484-9757
* Color II. fali gázfűtő új állapotban 6 ezerért, bontott tölgy parketta 5×45 cm, használható 65 m2 12
ezer Ft-ért eladó. Tel: 28/430-988, 30/5277-059
* Eladó jó állapotban lévő franciaágy (150x200), 2
db. fekete éjjeliszekrénnyel, hozzá egy fekete vitrines oldalpolcos szekrény (185x93x42) összesen
40.000 forintért. Valamint egy 6 személyes
mahagóni étkező, bővíthető ovális asztallal 50.000
forintért eladó. Tel.: 06/20-478-9122
* Fehér nappali bútor (Gyulai bútorgyár terméke)
bársarokkal Eladó! Érd.: 06/30-747-1767
* Új bejárati fém ajtó fehér műanyag bevonattal
(100×210 cm-es) beszerzési ár alatt sürgősen eladó!
Érd: 70/369-8294

EGYÉB
* Betéti társaság eladó. Érd.: (20) 212-6315
* Megbízható, fiatal házaspár eltartási szerződést
kötne idős úrral vagy hölggyel. Tel: (20) 428-7481
* Özvegy, egyedülálló, diplomás férfi megosztaná
kertes családi házát intelligens, nem dohányzó, fiatalos nyugdíjas hölggyel kevés házi munkáért. Tel:
28/421-255, 70/409-5294
* 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
ADÁS~VÉTEL
* Eladó 2db vadonatúj 78×118 cm-es Velux tetőtériablak, valamint 1db 90×150cm-es bukó-nyíló panoráma ablak üveggel együtt. Tel.: 20/212-63-15.
* 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
* 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
* MANGALICA, CSÜNGŐ HASÚ KEVERÉK HÍZÓK 300
Ft/kg áron eladók PÉCELEN. Tel: 20/9390-824
* Eladók: szalagfűrész darálóval és abrikterrel
együtt, kompresszor kéttartályos és két hengeres
motorral, Velux ablakhoz 3 db 61×136-os roló. Tel:
20/497-1700
* 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
* Sarok ülőgarnitúra két fotellal eladó! Irányár:
45.000 forint. Érd.: 06/20-21-54-551

* Készítsen otthonában PI vizet! Vásároljon komplett
készüléket, ami garantáltan energetizált, ionizált,
oxigéndús vizet készít! Japán csúcstechnológia,
elérhető áron. Tel.: 06/30-338-0219
* KARÁCSONDI KÉMÉNY: Gázkémény, turbós
kémény, stb… építése, felújítása anyagbeszerzéssel,
engedélyeztetéssel, rövid határidővel, ingyenes
kamerás kéményvizsgálat! Tel.: 06/30-330-6264,
webcím: karacsondikemeny.hu
* Egy db. 4 kapás rotációs kapa fűnyíró adapterrel
(egyben), 1 szőlődaráló és 1 prés (egyben), 1 üveg
ballon (54 l), 2 szobai asztal, valamint 1 régi színes
TV eladó. Tel.: 06/70-503-5223
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Utazni jó!

Ciprus – Szépség és
szerelem szigete
Mitológia, több ezer éves kultúra és hagyomány, forró napsugarak perzselése a
bőrön, fehér homok sercegése a láb alatt,
a csodálatos mélykék tenger morajlása,
mediterrán életstílus, a kettéosztottság
drámaisága, kelet és nyugat határa,
ezernyi átrepülő madárfaj, hat különböző
időszakban élt város egymás fölött…
mozaik, flamingó, muflon, halloumi sajt,
kommandarai bor...
Az ide érkező turista érzi a könnyű
mediterrán ételek jellegzetes ízét, és ajkain
a meleg tenger sós nedvét. Hallani a sziget
folytonos lágy szelét, de a kedves és őszinte üdvözléseket is.
Az ember jól érzi itt magát akkor is, ha
apartmanba megy, és akkor is, ha
megengedheti magának a luxust. Mivel a
sziget leginkább nyugat-európai turistákat
fogad, a szállások is ilyen közönségre rendezkedtek be, gondolva itt a szállodák színvonalára. Így ha utazásra gondol, és egy
olyan helyre szeretne eljutni, ahol a kikapcsolódás, pihenés minden válfaját megtalálja gyönyörű környezetben, több ezer éves
kulturális látványosságokkal, a választás
(GT)
csak Ciprus lehet!

2008. augusztus 14.
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Beküldési határidő: augusztus 21.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Szabó Gyula, Dózsa György út 5-7. , Martin
Gábor Tibor, Köztársaság út 26.

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

