
A Gödöllői Nyári Tárlatot először
1998-ban rendezték meg Vinczeffy
Zsolt és Lőrincz Ferenc kezdeménye-
zésére, akkor a Gödöllői Agrártudo-
mányi, ma Szent István Egyetem Me-
zőgazdasági Gépmúzeuma adott ott-
hont a rendezvénynek, ami később
került át a művelődési központba,
ahol évről-évre nagy sikerrel rende-
zik meg azt. Az idei, az immáron ti-
zenegyedik, szombaton este nyitotta
meg kapuit az érdeklődők előtt.

A művelődési központ udvarán
megtartott ünnepségen Krassay Lász-
ló alpolgármester köszöntötte a meg-
jelenteket, aki a művészetről szólva
úgy Jung gondolatait idézte, mely
szerint „amit a természet befejezetle-
nül hagy, bevégzi azt a művészet… a
teremtés befejezéséhez szükséges az
ember.” Mint mondta, a művészet te-
hát – ha jól értjük Jungot – a teremtés
része, a művész és a tárlatlátogató, a
teremtő partnerei vannak jelen egy-

egy tárlaton, akik
ott maguk is átélhe-
tik a teremtés pilla-
natának nagyszerű-
ségét.

Gödöllő alpol-
gármesterének kö-
szöntő szavai után
Ö. Kovács József
történész, társada-
lomkutató nyitotta
meg a rendezvényt,
aki felvetette annak
igényét is, hogy lét-
rejöjjön az elmúlt
években itt bemuta-
tott anyagok digitális archívuma.

„….Jó lenne többet tudni az alko-
tókról, akik sokszor egymást sem
vagy alig ismerik, holott az életpályá-
juk, nemük, koruk különböző ön- és
idegenképük, identitásuk, társadalmi
miliőjük alapján válhat még inkább
értelmezhetővé a mű. Kérdezhetjük,

vajon miért éppen ezek a témák, mo-
tívumok foglalkoztatták az alkotókat,
egyáltalán miért van meg az ember-
ben az igény arra, hogy gondolatait
tárgyiasult formában mások elé tárja?
Vagy másokban miért van, és persze
még nagyobb részt nincs meg az
igény arra, hogy ezeket megnézzék és

értelmezzék? A társadalmi-gazdasá-
gi-politikai-kulturális szegregáción
átnyúló érdeklődésben talán önma-
gunk és életvilágaink, emberi együtt-
élési formáink jobb megismerése és
alakítása is alapvetően ott van a hát-
térben...

(folytatás a 6. oldalon)
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Több mint hetven alkotó mutatta be munkáit

Megnyílt a Gödöllői Nyári Tárlat
Ismét a gödöllői, valamint a városunkhoz kötődő
művészek vették birtokba a Petőfi Sándor Művelő-
dési Központot, ahogyan ez már hagyománnyá
vált az elmúlt években így augusztus végéhez kö-
zeledve. A XI. Gödöllői Nyári Tárlaton hetvenhá-
rom alkotó mutatja be munkáit a Gödöllői Galéri-
ában, valamint az intézmény folyosóján megren-
dezett kiállításon.

Mária-ünnepek

Búcsúk
A hétvégén Nagyboldogasszony ün-
nepére gyűltek a hívek Máriabesnyő-
re. A rendezvénysorozat már pénte-
ken kezdetét vette a zarándokok foga-
dásával, s az ünnepre megnyitotta ka-
puit a Mária-múzeum is, amelyben a
Magyarok nagyasszonya tiszteleté-
nek hazai emlékeit, valamint a mária-
besnyői kapucinusok történetét is
megismerhetik az érdeklődők.

A szombati és vasárnapi ünnepi
miséket követően újabb feladat vár a
templom szolgálóira, megkezdődnek
az előkészületei a szeptember 7-ei
Kisboldogasszony búcsúnak, melyen
Julius Janus apostoli nuncius ünnepi
szentmise keretében hirdeti ki, hogy
XVI. Benedek pápa a máriabesnyői
kegytemplomot Basilica Minor rang-
ra emelte.

(összefoglalónk a 3. oldalon.)
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A Nemzeti Vagyongazdálko-
dási Tanács (NVT) megadta a
tulajdonosi hozzájárulást a
Gödöllői Királyi Kastély Kht.
Gödöllői Királyi Kastély komp-
lex fejlesztése című projektje
megvalósításához.

Az NVT szerdán közleményben tá-
jékoztatta az MTI-t arról, hogy hoz-
zájárult a megvalósításhoz kapcso-
lódó legalább 10 éves üzemeltetés-
hez is.

Száraz Gábor, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. szóvivője a dön-
tést követően az MTI-nek elmondta:
a tulajdonosi hozzájárulással az utol-
só formai akadály is elhárult a Gö-
döllői Királyi Kastély komplex fej-
lesztése című projekt megvalósítása
elől.

A munkálatok során rendbe hoz-
zák a műemlék barokk épületegyüt-
tes két szárnyát, és szépítik a parkot.
A tervek szerint a szeptemberben in-
duló kivitelezés 2010-re fejeződik
be, a teljes körű felújítás azonban
2015-ig is eltarthat.

Mint azt Újvári Tamástól, a kas-
tély vállalkozási és vendégforgalmi

osztályvezetőjétől megtuduk, a mun-
kálatok pontos megkezdése attól is
függ, hogy a támogatási szerődés
mikor kerül aláírásra.

Dolgoznak a szakemberek a kas-
tély szálloda projektjén is, ami jelen-
leg az ajánlattételi szakaszban jár.
Mint arról már korábban beszámol-
tunk, a nyertes konzorciumnak fela-
data lesz a szálloda és kapcsolódó lé-
tesítményei terveinek a kidolgozása,
az engedélyek beszerzése, az építés

és a már meglévő létesítmények
műemlékvédelmi szempontokat is
figyelembe vevő felújítása, valamint
a szálloda üzemeltetése legalább évi
20 millió forint földhasználati, és
tízmillió forint teremhasználati díj
megfizetése mellett. A felépülő
négycsillagos szállodának a hatósági
elvárások mellett a műemléki köve-
telményeknek is meg kell majd felel-
ni.

(b.j.)

Folytatódhat a gödöllői kastély felújítása

Rendbe hoznak két szárnyat

Szeptembertől már a három-
szintes épületekbe is kötelező
lesz liftet építeni, a nappali
alapterületébe pedig nem szá-
mít bele az amerikai konyha –
egyebek mellett ez derül ki az
Országos Településrendezési
és Építési Követelmények
(OTÉK) legújabb módosításá-
ból.

Az új szabályok egyértelműen ked-
veznek a lakásvásárlóknak, energiata-
karékosságra ösztönöznek és a város-
képet is egységesítik.

Az egyik kiemelésre érdemes új
rendelkezés szerint a 2002. március
15-e előtt készült épületeknél a köz-
terület legfeljebb 10 centiméterrel
csökkenthető a homlokzat utólagos
hőszigetelése, vagy burkolása esetén.

A szabályzat előírja, hogy a koráb-
bi négy helyett már 3 szintes épüle-
teknél kötelező liftet építeni, pusztán
a már kialakult gyakorlatot követve.
Az utóbbi években ugyanis a tapasz-
talatok szerint egyre nehezebben le-
hetett eladni lift nélkül épült négy-
emeletes társasházi lakást, ezért az
építtetők mindenféle szabályozás nél-
kül is liftet szereltettek már a három
szintes épületekbe is, újdonság azon-
ban, hogy a középmagas és magas
épületben bútorszállító liftnek is kell
lennie. Ennek oka, hogy az új társas-
házakban rendszerint rendkívül szűk-
re szabják a folyosókat, jószerivel egy

franciaágy vagy egy nagyobb méretű
szekrény szállítása is komoly problé-
mát jelent, de a négyszemélyesre sza-
bott személyszállító liftbe se fér el
egy nagyobb méretű bútor. Így a bú-
torszállítólift kötelező megépítése a
költségeket növeli majd, de a minden-
napi életet megkönnyíti az ott lakók
számára.

A módosító rendelet megszüntette
a félszoba fogalmát, így a 8 négyzet-
méter alatti helyiséget már nem lehet
szobaként eladni. Igaz, ha egy helyi-
ség 9 négyzetméter, vagy azt meghal-
adó méretű, egységesen, megkülön-
böztetés nélkül szobaként szerepel-
het. Nem lehet viszont része a szobá-
nak a jövőben az amerikai konyha.
Ahogyan eddig is, a lakás nappalijá-
nak továbbra is el kell érnie a 17
négyzetmétert, de a jövőben ebbe
nem lehet beszámítani a vele egy lég-
térben lévő konyhát és étkezőt.

A lakóingatlanoknál a járműtáro-
lást elsődlegesen épületben vagy te-
repszint alatti építményben kell meg-
oldani. Az új szabály előírása szerint
amennyiben a lakóépületben hatnál
több lakás van, a gépjárműveket ga-
rázsban kell elhelyezni. (Ez a szabály
csak 2013-tól lép hatályba.) A rende-
let megadja a gépjárműtárolás és ke-
rékpártárolás normatíváit is. Például
lakásonként 1, vendéglátó egységek-
ben 75 négyzetméterenként 2, kerék-
pártárolót kell kialakítani, míg a gép-

járműtároló legkisebb mérete 2,70-
szer 5 méter. A gépkocsik elhelyezé-
sére szolgáló terület mérete egyéb-
ként mindenféle szabályozás nélkül is
folyamatosan növekszik, hiszen na-
gyobb autókkal járunk, mint mondjuk
20 évvel ezelőtt.

Új feladatot jelent a jövőben a kivi-
telezők számára, hogy a klímaberen-
dezést meglévő épületre csak takarva
lehet majd felszerelni. A gyakorlati
kivitelezés azonban még kérdéses, hi-
szen a kültéri klímaberendezésnek
szellőznie is kell, ráadásul egy fém ta-
karódoboz nem sokkal esztétikusabb
magánál a klímaberendezésnél.

Autópálya mellett eddig sem lehe-
tett építkezni, az országos közutak
melletti építmények elhelyezéséről
azonban eddig nem szólt az OTÉK.
Most bekerült a rendeletbe, hogy
gyorsforgalmi út mellett – a tengelyé-
től mért 250 méteren belül – nem le-
het építményt elhelyezni. A tiltott tá-
volság országos főút esetén 50 méter.

Terjedelmesen foglalkozik a mó-
dosító rendelet az akadálymentesítés-
sel. Például az akadálymentesített te-
rületen a küszöb legfeljebb 20 milli-
méter magas lehet, és le kell kerekí-
teni. Ha ennél magasabb a küszöb,
akkor azt lejtősre kell kialakítani. Az
akadálymentes ajtó kötelező mérete
legalább 90 centiméter kell, hogy le-
gyen.

(Forrás: Ingatlanmanager)

A rendőrség ősszel átfogó akciósoro-
zatot indít az illegális fémgyűjtők és
fémfeldolgozók felszámolására; a
kormánykabinet pedig kedden tárgyal
a szükséges intézkedésekről és jog-
szabály-módosításokról.

Egy rendőrségi felmérés szerint
minden harmadik fémhulladék-felvá-
sárló illegálisan működik Magyaror-
szágon.

Bencze József országos rendőr-fő-
kapitány azt közölte, szeretnék meg-
előzni, hogy nálunk is olyan állapo-
tok alakuljanak ki, mint több uniós
tagállamban, ahol a bűnüldöző ható-
ságok már a terrorizmussal és kábító-
szer-kereskedelemmel azonos súlyú
problémaként említik a fémhulladék-
gyűjtést és feldolgozást.

Az alumínium és színesfémlopás, a
fémek illegális kereskedelme húsz
éve probléma, és bár kétévente ké-
szülnek a rendőrségen akciótervek, a
helyzet nem sokat változott, sőt mára

az illegális tevékenység önálló ipar-
ággá fejlődött.

A rendőrség az idén júliusig 1.256
nyomozást rendelt el, ez valamivel
több, mint egy évvel korábban. A be-
jelentett kárérték meghaladja a 250
millió forintot, de ennél nagyságren-
dekkel nagyobb veszteség éri a köz-
műcégeket. A legnagyobb károkat a
felszedett sínek, levágott vezetékek,
kábelek miatt a vasúttársaságok, az
áram-, a telefon-, és a gázszolgáltatók
könyvelhetik el.

A közterületekről ellopott szobrok
az esetek többségében illegális öntö-
dékben végzik. Az intézményesített
tolvajlás során újabban már fiktív
számlákkal és szállítólevelekkel utaz-
tatják a fémet a bűncselekmény hely-
színétől távolabbi települések raktá-
raiba.

A törvényesen működő fémfelvá-
sárlók és feldolgozók évek óta sürge-
tik a tevékenység szabályozását.

Nem lesz félszoba, de lesz kerékpártároló és garázs

Változnak az építési szabályok

A város több részében is dol-
goznak az utakon. A felújítások
nagy részével már végeztek,
csak néhány út van hátra, s a
legtöbb helyen a kapubejárók
aszfaltozását végzik.

Jó iramban halad az útprogram, több
helyen már végeztek valamennyi
munkával, így többek között a Vár-
hegy, Jászó, Ipolyság, Rozsnyó, Kas-
sa, Toboz, Százszorszép, Remény,
Október 6., Béke és az Árpád
utcában.

A napokban egy újabb területen
kezdődött el a felújítás, a Nagy Lász-
ló, Simon István, Szántó-Kovács ut-
cákban, itt jelenleg az előkészítés zaj-
lik. Most a Munkácsy úton is folyik a
munka nagy erőkkel, cél, hogy a tan-
évkezdésre már zavartalan legyen a
közlekedés és elkészüljön a Petőfi
Sándor Általános Iskola parkolója is.

Várhatóan a jövő héten kezdenek
dolgozni a blahai városrészben, ahol
sor kerül a Kápolna köznél lévő busz-
megálló áthelyezésére, valamint a
Blaháné úton a Napsugár étteremtől a
Hegyutcáig terjedő
szakaszon folyóka,
padka és járda rende-
zést végeznek.

A jövő hét elejétől
az Isaszegi úton is
felvonulnak a szak-
emberek, itt a 122-től
kifelé tartó szakaszon
a csapadékvíz-elve-
zetést építik ki, meg-
oldva ezzel a terület
évtizedes problémá-
ját. A munkálatok

idejére az érintett szakaszon forga-
lomkorlátozásra kell számítani.

Korlátozásra nem, forgalmirend
változásra azonban fel kell majd ké-
szülniük a Remsey körúton gépkocsi-
val közlekedőknek, szeptembertől
ugyanis egyirányúsítják azt. A behaj-
tás a Kossuth Lajos utca, a kihajtás
pedig a Plus áruház felől lesz lehet-
séges. 

*
Megújul a Mátyás király utca. A

Közép-magyarországi Fejlesztési Ta-
nács által kiírt 1+1 forintos pályáza-
tán 15 millió forintot kapott az önkor-
mányzat erre a célra. A fejlesztés ke-
retében  szőnyegezést végeznek a
Mátyás király utca Hunyadi J. - Bá-
thori I., Báthori - Arany J. szakaszán,
az Arany János utca Mátyás király-
Grassalkovich utca közötti, valamint
a - Babati út Arany János - Asbóth S.
utcai szakaszán. A kivitelezésre a
napokban írják ki a közbeszerzési pá-
lyázatot, aminek várhatóan szeptem-
ber végén hirdetik ki az eredményét.
Így a kivitelezésre októberben kerül-
het sor.

Eredményes pályázat, több felújított út

Felújítási munkák

Illegális színesfém-kereskedelem

Őszi hadjárat

Levélben tiltakozik Szűcs Lajos a Pest Megyei Közgyűlés elnöke az ellen, hogy a lélekszámában folyamatosan
gyarapodó megye ötször kevesebb pénzt kap majd belterületi útfelújításra, mint Budapest.
A kormány Budapestnek ötször több pénzt különített el belterületi útfelújításra, mint a vele közép-magyar-
országi régiót alkotó Pest megyének, e hátrányos megkülönböztetés ellen tiltakozó nyílt levelet juttatott el a
Pest Megyei Közgyűlés elnöke kedden az MTI-nek. A Szűcs Lajos által aláírt dokumentum leszögezi: amíg a
fővárosi és a kerületi önkormányzatok 2,7 milliárd forintot kaptak útfelújításra, addig a megye 187 telepü-
lése e célra mindössze 528 millió forintot könyvelhet el. Holott a megyében 1,3 millióan élnek, Budapest la-
kossága ennél csupán 300 ezerrel több.
A megye lélekszáma folyamatosan gyarapodik, a fővárosból is évente több tízezren költöznek ki a környező
településekre, ami a helyi önkormányzatok terheit növeli, mert az infrastruktúra fejlesztése nehezen követi a
létszám emelkedését. Így a belterületi utakra is több pénzre lenne szükség. Ugyanakkor – a nyílt levél állítá-
sa szerint – a főváros és kerületei a nekik juttatott keretösszeg egy részét még csak fel sem használták.
A nyílt levél azt is megemlíti, hogy a közgyűlés elnöke az elmúlt évben elküldte a GKM részére 100 Pest
megyei település belterületi utakkal kapcsolatos felújítási igényét, ami összességében több mint 15 milliárd
forintról szólt. Most az illetékes tárcának is eljuttatott nyílt levélben Szűcs Lajos arra kéri a döntéshozókat,
hogy legalább azt az összeget adják át a Pest megyei településeknek, amelyet az idén a főváros nem tudott
felhasználni.

A Mátyás király utca
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Nagyboldogasszony napján, a
lourdes-i jelenés (1858) száz-
ötvenedik évfordulóján nyitot-
ta meg kapuját a Mária mú-
zeum Máriabesnyőn. Az udvar
hátsó részében egykor Tamás
Atya által kialakított helyisé-
gekben kapott otthont a tárlat,
ami a hazai Mária-tisztelet em-
lékeivel, és a kapucinusok má-
riabesnyői történetével ismer-
teti meg az érdeklődőket.

A tárlat alapjait Kátay Géza és László
Tamás atya gyűjteménye, valamint a
néhány éve a Gödöllői Városi Múze-
umban megrendezett kapucinus kiál-
lítás anyaga szolgáltatta, tudtuk meg
Gáspár István atyától, aki a péntek
délutáni rendkívüli melegben a rend-
ház hűs ebédlőjébe invitálta a meg-
nyitóra érkezőket. Mint azt köszöntő-
jében kiemelte, ez a múzeum a Mária-
tisztelet fontos helye hazánkban.
Évek óta keresték a helyét ennek az
anyagnak, de ha a városi múzeum
nem segít, nem lett volna belőle sem-
mi. Megvalósulása az ott dolgozók
áldozatos munkájának köszönhető,
jelentette ki István atya, mielőtt átadta
volna a szót a kiállítást a kapucinusok
nevében köszöntő Péter Pál testvér-
nek, aki még az előző Mária-múze-
umról őrzött emlékeit is megosztotta
a résztvevőkkel:

– Emlékszem az előző múzeumra,
azt a búcsúk alkalmával nagyon so-

kan látogatták. Nagyon
örülünk, hogy most a
kapucinus anyaggal
együtt létrejött egy ál-
landó kiállítás, ami

hídverő és konzerváló. Híd az előt-
tünk lévő generáció és közöttünk,
konzerváló, mert megőrzi ezeket az
emlékeket, hiszen ezek már nem
vesznek el.

Gödöllő városának képviseleté-
ben Krassay László alpolgármester
mondott köszöntő szavakat, aki
hangsúlyozta, ez a tárlat nem csak
Gödöllőt és az itt élőket gazdagítja,
hanem valamennyi hívőt. Mint
mondta, létrejötte különösen öröm

egy ilyen lelki-
leg, szellemileg
és gazdaságilag is
elszegényedő or-
szágban, ami-
lyenben ma
élünk.

A megvalósu-
lás fölött érzett
öröm mellett
azonban az aggo-
dalom hangjait is
hallatta Pálos
Frigyes prépost,
aki felhívta a fi-

gyelmet arra, nem elég létrehozni va-
lamit, azt gondozni és fenntartani is
tudni kell. Reményét fejezte ki, hogy
amit a gödöllői múzeum munkatársai
nagy gonddal megalkottak, az meg-
kapja a megfelelő támogatást ahhoz,
hogy fennmaradhasson és tovább
gyarapodhasson. 

– Kívánom, hogy ami 1763-ban
(Ekkor telepedtek meg Máriabesnyőn
a kapucinusok – a
szerk.) elkezdő-
dött, s ami meg-
szakadt, kívá-
nom, hogy erő-
södjék meg, s a
kapucinus atyák
ide visszatérje-
nek – zárta sza-
vait Pálos Fri-
gyes prépost.

A kiállítást
magát Kerny Te-
rézia művészet-

történész, a Magyar Tudományos
Akadémia Művészettörténeti Kutató-
intézetének munkatársa, a kiállítás fő-
kurátora, ismertette, aki elmondta, ti-
zenöt évvel ezelőtt ismerte meg ezt a
gyűjteményt, s már 2000-ben felve-
tődött a múzeum kialakításának gon-
dolata. Végül 2007-ben a Máriabes-
nyői Katolikus Plébánia felkérésére a
Gödöllői Városi Múzeum szakmai
felügyeletével, és a Magyar Kapuci-
nus Delegáció támogatásával meg-
kezdődött az új kiállítás előkészítése,
amelyben a városi múzeum részéről
Fábián Balázs néprajzkutató-muze-
ológus és Kerényiné Bakonyi Eszter
történész-muzeológus végzett jelen-
tős munkát. A kiállítás katalógusa,
amiből az érdeklődők még részlete-
sebben megismerhetik a bemutatott
tárgyakat, várhatóan decemberre ké-
szül el.

(k.j.)

Szeptember 7-én, a kisboldog-
asszony búcsún Julius Janus
pápai nuncius ünnepi szentmi-
se keretében hirdeti ki, hogy
XVI. Benedek pápa az Isten-
tiszteleti és Szentségi Kongre-
gáció 2008. május 2-án kelt ha-
tározatával a máriabesnyői
kegytemplomot basilica minor
rangra emelte.

A katolikus templomhierarciában a
basilica minor rangnál csak a basilica
maior van feljebb, amiből a világon
mindössze öt van, valamennyi Rómá-
ban. Kis bazilikából a világon mint-
egy másfél ezer található, hazánkban
eddig tizenöt. Ezt a címet viseli töb-
bek között a budapesti Szent István
bazilika, valamint az egri, az eszter-
gomi székesegyház és a pannonhalmi
bencés főapátsági templom is.

– Mikor pályázták meg ezt a cí-
met? – kérdeztük Gáspár István
atyát, a kegyhely plébánosát.

– Ezt a kezdeményezést még a Ta-
más atya indította el, de a halálával ez
megakadt, már nem kerültek beadásra
a papírok. Amikor megtaláltunk en-
nek a nyomait, megkezdtük az elő-

készületeket, s 2004-ben elindítot-
tuk a folyamatot.

– Hogyan ké-
szülnek az ünnep-
re?

– A felkészülés
több részből áll.
Először is lefordít-
tattuk a kinevező
dekrétumut, s min-
den egyéb doku-
mentumot, ami a
basilica minor mű-
ködésének feltéte-
leiről, annak szabá-
lyozásáról szól. A
kiváltságok közé
tartozik, hogy a
templom jogosult

lett a pápai címer viselésére, aminek
az elkészítése és elhelyezése folya-
matban van, ugyanúgy, ahogy folya-
matosan zajlanak egyes felújítások:
így az orgonáé és a főoltárnál lévő ta-
bernákulumé. Az elmúlt időszakban
új kiadványokat, könyveket és dvd-t
jelentettünk meg a kegyhelyről, és
természetesen a folyamatnak van egy
spirituális része is, a közösség felké-
szülése.

– Mire szá-
mítanak, mek-
kora lesz az
érdeklődés a
szeptember 7-ei ünnepi mise iránt?

– A szokásosnál kicsit több hívőre
számítunk.

– Sokakban felmerül a kérdés, az
ünnepi szentmise, amelynek főce-
lebránsa Julius Janus pápai nunci-
us lesz, milyen nyelven zajlik? La-
tin misére készüljenek a hívek?

– Magyar nyelvű mise lesz. A nun-
cius úr, aki hosszabb időt töltött már
el hazánkban, jól beszél magyarul.

– Sokat hallunk arról, hogy az
egyházi intézmények is forráshi-
ánnyal küzdenek. Ez a cím esetleg
pénzügyi töbletet is jelent Önök-
nek?

– Nem, ez többlettámogatással
nem jár.

– Az elmúlt években tapasztal-
tuk, hogy egyre több olyan ren-
dezvénynek ad otthont a máriabes-
nyői kegytemplom, ami nem csak a
hívőket szólítja meg, ami ide vonza
az embereket. Ez a folyamat tovább
folytatódik a jövőben, immár basi-
lica minorként?

– Mindenképpen. Nagyon fontos-
nak tartjuk, hogy a basilica minor, ne
pusztán csak egy cím legyen, amivel
büszkélkedni lehet, hanem egy lehe-
tőség, amire az emberek ide jönnek, s
még többen takálkozhassanak Isten
szeretetével.

(b.j.)

Ahol találkozni lehet Isten szeretetével

Basilica minor: készülődés

„Ütött a búcsúzásnak szomorú
órája, / Drágalátos Szűzanyánk,
indulunk az útra. / Drágalátos
Szent Szűz, anyánk Isten veled! /
Szent kezeiddel áldd meg búcsú-
zó népedet!...”

Így, ezzel az énekkel köszöntünk el va-
sárnap délután a máriabesnyői, immár
bazilika rangjára emelt kegyhely udva-
rán Nagyboldogasszony ünnepének zá-
rásaként.

Maga az ünnep, Máriának 1950 óta
hivatalosan is elismert, pápai dogma-
ként kihirdetett mennybemenetele nap-
ja, évfordulója, augusztus 15-e péntekre
esett, a búcsús szentmisét szokás szerint
a legközelebbi vasárna-
pon tartották, a közbeeső
szombaton pedig a búcsú
vigiliájának, előestéjének
eseményei zajlottak.

Összegyűlt megint a
sok nép, lobogókkal, vál-
lon hozott Mária-szobrok-
kal, énekszóval, rózsafü-
zérrel, imával, virággal.

Anyánkhoz jöttünk.
Anyánkhoz, aki óvó,

védő palástjával, mely
olyan kék, akár a fölöttünk ragyogó ég-
bolt, bizton beborít bennünket.

A Mária-ünnepeket mindig a nép
kezdeményezte. A Mária-kegyhelyekre
mindig nagyon egyszerű személyek
mutattak rá: pásztorok, kőművesek…

Üdvözlégy, Mária… – hangzott újra
és újra a rózsafüzér pergetése mellett
szombat este. Majd szentmise követke-
zett, vártuk: Gulyka József esperes-pré-
post, Isaszeg plébánosa mutatta be.
Szentbeszédében arra figyelmeztetett:
ne csak papíron legyünk keresztények,
de folyvást azt keressük, azt nézzük, hol
kell, hol lehet segíteni.

Lobogtak a gyertyák, ahogy haladt a
mise utáni körmenet az úton, mely ezen
fények nélkül már sötétbe veszett volna.
Tápiósülyről érkezett fiatalok vezette
zenés áhítattal folytatódott a történések
sora.

A legbuzgóbbak vé-
gigvirraszthatták az éj-
szakát, zsolozsmázással,
a temetőben végzett ájta-
tossággal.

Másnap reggel ismét
elmondtuk a rózsafüzért,
miközben megteltek az
udvaron megint a székso-
rok. Bujákról jött máriás-
lányok palóc népviselet-
ben jelentek meg, majd
állták végig a szentmisét:

ha leülnek, összetörik a kikeményített
sok szoknya. De nemcsak ők kénysze-
rültek ácsorgásra, akkora volt a tömeg,
hogy a többségnek csak állóhely ma-
radt.

Gáspár István, a bazilika plébánosa
köszöntötte házigazdaként vendégeit,
akik, mint mondta, még másokat is ma-
gukkal hoztak a szívükben, a szerettei-
ket, s most értük is imádkoznak.

A szentmisét Varga Lajos váci segéd-
püspök celebrálta. Homíliájának beve-
zetőjében a Jelenések könyvéből való, a
napba öltözött asszonyról szóló szent-
mise-olvasmányhoz kapcsolódón be-
szélt arról, hogy a mi napunk, a mi fé-
nyességünk Jézus Krisztus. A Szűzanya
elsőként részesült Jézus Krisztus életé-
nek teljes misztériumában. Most a felol-
vasott evangéliumi részlet tartalmazta,
hogy egy asszony így kiáltott Jézusnak:
„Boldog a méh, mely téged hordo-
zott…” Jézus pedig erre így felelt: „Bol-
dogabb, aki hallhatja és megőrzi Isten
igéjét.” A búcsújárók, az Isten igéjét
hallgatók legyenek a teljes kegyelem ál-
lapotában, kívánta szentbeszéde befeje-
zéséhez közeledve a püspök atya.

A szentmiseáldozat bemutatását, a
szentáldozást nagyszabású körmenet
követte. Lelkünk megtelhetett annak
örömével, hogy bár méltatlanok va-
gyunk, az Eucharisztiát kísérhetjük.

Délután Loretói litániával búcsúz-
tunk el a helytől, amire mondhattuk:
„Uram, jó nekünk itt lenni…”

De hogy hová megyünk innét? Az is
az ünnep befejezésének része volt, hogy
elimádkoztuk a legrégebbi ismert, az
ókorból származó Máriához intézett
imát: „Oltalmad alá futunk Istennek
szent szülője, Mária. Könyörgésünket
meg ne vesd szükségünk idején…”  N. A.

Megnyílt a Mária-múzeum

Ave Maria
Nagyboldogasszony búcsú Máriabesnyőn

Üdvözlégy, anyánk!

Pálos Frigyes prépost
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Továbbra is várjuk észrevételei-
ket, kérdéseiket, témajavaslatai-
kat az alábbi e-mail címre: 
szolgalat@libori.hu, vagy a Gö-
döllő, Pf. 112. címekre. 
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.  

Biztos, hogy mindenki elgondolko-
dott már azon, hogy halála esetén
ki vagy kik fognak utána örökölni.
Ezen a héten a teljesség igénye nél-
kül a végrendelet legfontosabb for-
mai és tartalmi követelményeit is-
mertetjük röviden.

Aki nem a törvényes öröklési rendre
akarja bízni e kérdés rendezését, az
élhet a végintézkedés szabadságával.
Ennél fogva az örökhagyó végren-
deletével maga határozhatja meg le-
endő örököseit. 
A végrendelkezés egyszerűnek tűnik,
de a látszat ez esetben is csal, mivel a
végrendeletet a törvény által előírt
szigorú szabályok betartásával kell
megtenni annak érdekében, hogy az
érvényes legyen, azaz kiváltsa a kí-
vánt joghatásokat.
Az örökhagyó a legkönnyebben köz-
végrendeletet vagy írásbeli magán-
végrendeletet tehet. Közvégrendele-
tet közjegyző vagy bíróság előtt lehet
tenni. A vak, az írástudatlan, illetve az
aki olvasásra vagy nevének aláírására
képtelen állapotban van, továbbá a 14
és 18 év közötti személy csak közvég-
rendeletet tehet. 
A végintézkedés másik egyszerű for-
mája az írásbeli magánvégrendelet.
Ez viszont csak akkor érvényes, ha a
végrendeletből kiderül annak vég-
rendeleti minősége (a végrendelet
szó feltüntetése), a végrendelet kel-

tének helye és ideje, továbbá az,
hogy az örökhagyó szellemi képessé-
geinek birtokában, józan megfon-
tolás után, idegen befolyástól men-
tesen végrendelkezik. Az írásbeli ma-
gánvégrendelet ügyvéd közreműkö-
désével is készíthető, és az erre irá-
nyuló felkérés esetén az nála is letét-
be helyezhető. Az ügyvédi közremű-
ködés biztosítja, hogy a végrendelet a
törvény szigorú előírásainak megfele-
lően kerül elkészítésre.
A végintézkedést csak olyan nyelven
lehet érvényesen megtenni, amelyet a
végrendelkező ért, és amelyen írni, il-
letőleg olvasni tud. Ez alól kivételt ké-
pez, azaz érvénytelenséghez vezet a
gyorsírással vagy a közönséges írástól
eltérő egyéb jel- vagy számjegyírással
készült magánvégrendelet. Érdemes
megjegyezni, hogy a gépírás akkor
sem számít saját írásnak, ha magától a
végrendelkezőtől származik.
Szükséges továbbá, hogy a végren-
delkező a végrendeletét az elejétől
végig maga kézzel írja és aláírja, vagy
ha géppel írja, úgy két tanú együttes
jelenlétében írja alá, vagy ha azt már
aláírta, az aláírást két tanú előtt a ma-
gáénak ismerje el. Fontos követel-
mény, hogy a több különálló lapból
álló írásbeli magánvégrendelet csak
akkor érvényes, ha minden lapját el-
látták folyamatos sorszámozással.
Mindkét esetben a végrendelkező és a
tanúk is – e minőségük, nevük, lakcí-
mük, személyi igazolványuk száma
feltüntetésével – minden oldalt aláírá-
sukkal látnak el. Az írásbeli magánvég-
rendelet érvényességének nem felté-
tele, hogy a tanú a végrendelet tar-
talmát ismerje, vagy tudjon arról,
hogy végrendelet tételénél működött
közre. Az írásbeli magánvégrendelet
érvénytelen, ha a tanú a végrendelkező
személyazonosságának tanúsítására
nem képes, illetve 18 év alatti személy,
továbbá ha cselekvőképességet érintő
gondnokság alatt áll vagy írástudatlan.

Dr. Borosd Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

Az elmúlt héten arra voltunk
kíváncsiak, hogy a tanévkez-
dés milyen mértékben terheli
meg az emberek pénztárcáját.

„…A fiam elsős lesz, a lányom ne-
gyedikes. Mivel a kicsinek kell csak
mindenből újat venni, ezért talán
megúszom, olyan 40.000 körül. Eb-
ben már benne van a tornaruha, a
melegítő és a kiegészítők. De ez tény-
leg csak a tanévkezdés költsége, az,
amit előre tudunk. Év elején még
majd hozzájön egy csomó minden,
amire az ember nem is gondol…” 

Vajdáné

„…Már az óvodában rájöttem, hogy
jobban járok, ha jó minőségű dolgo-
kat veszek, mint ha az árakat nézem.
Igaz, ilyenkor sokat költök, de nem
kell évközben újra pótolnom semmit.
Az ismerőseim, akik sokszor hetente

veszik az újabb és újabb ceruzákat,
színeseket stb.  megdöbbentek példá-
ul, amikor kiderült, hogy a lányom
egy színesceruza készletettel és há-
rom grafit ceruzával csinálta végig
az egész tanévet. Mivel a táskáját is
harmadik éve használja, azt sem kell
venni, így körülbelül 10-15 ezerből
kijövünk úgy, hogy ebben a tan-
könyvek is benne vannak…” 

Szabó Lajosné

„Sok kicsi sokra megy, úgyhogy én
általában már a tanév végén elkez-
dem a bevásárlást a következő tan-
évre, úgy nem terheli meg annyira a
családi kasszát és szeptemberre már
csak a tankönyvek maradnak, meg
amit még év elején tudatnak velünk,
hogy be kell szerezni. 
Ilyenkor a legtöbb helyen mindig ar-
ról esik szó, hogy milyen sokba
kerülnek a tankönyvek, pedig nem az
a leginkább megterhelő tétel, hanem
a sok egyéb kiegészítő. A ceruzák,
tollak, színesek, festékek, zsírkréták,

tornaruha, melegítő és egyéb más” 
Kováts I.

„Több tízezer forint kell ma ahhoz,
hogy egy gyerek ősszel elindulhas-
son az iskolába, de azért van, amin
lehet spórolni. Mert nem kell feltét-
lenül az illatosított füzetet megvenni,
ami tízszer annyiba kerül mint a si-
ma, és nem kell feltétlenül az éppen
aktuális akcióhőssel díszített tolltar-
tót, vonalzót beszerezni, amit egy fél
év múlva úgyis cikinek fog tartani a
gyerek, hanem azt kell megvenni ami
jó. Persze lehet néhány jópofa dolgot
beszerezni, de úgy tapasztaltam,
hogy aki egyedül szerzi be az iskolai
dolgokat, az jóval kevesebből meg-
ússza, mint az, akinek a gyerek válo-
gatja össze, hogy mit is vegyenek
meg…”  

T. A.

A hét kérdése: 
– Önnek mit jelent az újabb
gázáremelés?

A hét kérdése

Az elmúlt héten a szokásosnál
több személyi sérüléssel járó
közlekedési baleset történt a
Gödöllői Rendőrkapitányság il-
letékességi területén. 

Augusztus tizenegyedike nem volt sze-
rencsés nap a motorral közlekedők
számára, mivel két balesetben is vét-
len részesként szenvedtek sérülése-
ket. A reggeli órákban a 3-as számú
főúton Gödöllő felől Kerepes felé ha-
ladt Yamaha típusú motorkerékpárjá-
val egy budapesti férfi, amikor a Mo-
gyoródi úti lehajtóhoz érve egy szin-
tén budapesti férfi az általa vezetett
Volkswagen Golf típusú gépkocsijá-
val nem adott elsőbbséget a védett út-
vonalon haladó motorosnak és el-
ütötte. A motoros férfi szerencsére
csak könnyebb sérüléseket szen-
vedett, az anyagi kár viszont több
százezer forintra tehető.

A délutáni órákban Gödöllőn a
Szőlő utca és Röges utca keresztező-
désében egy gödöllői nő az általa ve-
zetett Mitsubishi típusú személygép-
kocsival nem adott elsőbbséget a 
szintén a védett úton közlekedő
valkói férfi által vezetett Suzuki tí-
pusú motorkerékpárnak és összeüt-
köztek. A motoros férfit 8 napon belül
gyógyuló, könnyű sérülésekkel szállí-
tották kórházba.

Augusztus 14-én a reggeli
órákban Gödöllőn, a Testvér-
városok útjáról a kihelyezett
Állj, elsőbbségadás kötelező
jelzőtáblát figyelmen kívül

hagyva kanyarodott ki a Szabadság
útra egy bujáki férfi a Suzuki típusú
motorkerékpárjával és összeütközött
egy kartali férfi által vezetett Volswa-
gen Jetta típusú gépkocsival. A bale-
setben a figyelmetlen motoros 8 na-
pon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket
szenvedett. 

Ugyancsak ezen a napon az esti
órákban Gödöllőn, a Szőlő utca és
Szent János utca kereszteződésében
lévő kijelölt gyalogátkelő helyen hal-
adt át egy helyi lakhelyű nő, amikor
egy szintén gödöllői férfi, figyel-
metlen vezetése miatt elütötte a Sko-
da típusú gépkocsijával. A gyalogos 8
napon belül gyógyuló sérüléseket
szenvedett a baleset során. 

Anyagi káros közlekedési baleset
történt augusztus 16-án 5.45-kor egy
budapesti hölgy az általa vezetett
Opel Astra típusú személygépkocsi-
val közlekedett Gödöllő lakott terü-
letén kívül a 3102-es úton Isaszeg irá-
nyából Gödöllő irányába. Haladása
közben a 18590 m/sz-nél található
horgásztó kapubejárójához kívánt
balra bekanyarodni, azonban a beka-
nyarodása előtt nem győződött meg
arról, hogy az előzését már meg-
kezdte egy isaszegi férfi lakos az álta-
la vezetett Fiat Panda típusú
személyautóval, aminek következté-
ben összeütköztek. A baleset során

személyi sérülés nem történt, a kelet-
kezett anyagi kár körülbelül egy mil-
lió forint. 

Augusztus 23-án országos közle-
kedésrendészeti akció kerül megtar-
tásra. Az ellenőrzés a megadott legna-
gyobb sebességre vonatkozó előírá-
sok megtartására terjed ki.   

Az ellenőrzés feladata: sebességel-
lenőrzés; a közúti forgalomban részt-
vevő gépjárművek és vezetőinek el-
lenőrzése; a gépjárművek rakomá-
nyának, elhelyezésének és rögzítésé-
nek ellenőrzése; a leállított gépjármű-
vek műszaki állapotának ellenőrzése;
az egyéb szabálysértők kiszűrése és
intézkedés alá vonásuk; különös fi-
gyelmet fordítani arra, hogy a jármű-
veket az előírásoknak megfelelő mó-
don ellátták-e rendszámmal, a jármű
vezetője eleget tett-e a KRESZ 5.§.
/5/ bekezdésben foglaltaknak, mely a
jól láthatóan, szabályosan elhelyezett
forgalmi rendszámról rendelkezik

Rendőrségi hírek

Sok a baleset

TRAFFIPAX ELŐREJELZÉS

AUGUSZTUS

21-én, 22-én: Pécel és Veresegyház 
23-án: Kistarcsa és Aszód 
24-én: Kistarcsa  és Veresegyház
25-én, 26-án: Gödöllő és Veresegy-
ház
27-én: Kistarcsa és Aszód 
28-án: Kistarcsa és Veresegyház
29-én, 30-án: Pécel és Aszód
31-én: Gödöllő és Aszód 

Ahogyan már áprilisban hírt
adtunk róla, szinte teljes mér-
tékben megújult a Piac téren
működő Hamvay Kávézó. Az új
tulajdonosok legfőbb törekvé-
se, hogy újra városunk közked-
velt szórakozóhelyévé tegyék
ezt a hangulatos, egyedi adott-
ságokkal rendelkező kávézót. 

A májusi nagysikerű élő-
zenés-táncos terasznyitót
karaoke követte, majd a
Szent Iván éji Salsa-est
eredményezett igazi fiesz-
ta hangulatot. Az elmúlt
hét péntekjére beharan-
gozott viharos lehűlés hí-
re feszültséggel teli per-
ceket okozott a szerve-
zőknek, hiszen egy rend-
kívüli esti programra ké-
szültek, mely azonban
csak szabadtéren tartható meg. Az
időjárás azonban kegyes volt, töké-
letes nyári estét varázsolt a Pelikános-
kút köré, ahol este tíz órától egy igazi
látvány-showban gyönyörködhettek a

vendégek. A Tűzvarázs nevű program
keretében a miskolci Vermílíon Tűz-
zsonglőr csapat 4 fiatal tűzzsonglőre
lépett fel, előadásukban hihetetlen
profizmusról tettek tanúbizonyságot.
A teltházas rendezvényre ellátogattak
a környék lakói is, akik azt sem bán-
ták, hogy nem jutott nekik ülőhely, hi-
szen ez a ritka és egyben igen látvá-

nyos előadás így is mindenkit egyfor-
mán elvarázsolt. A nyári estén csodá-
latos élmény gyönyörködni a fények-
ben, a tűz játékában.
A Hamvay Kúria hangulatos belső

udvarán ezen a héten is várják egy
kellemes nyár esti progrmmal az ér-
deklődőket. Augusztus 22-én, pénte-
ken este 21-órától a kávézó teraszán a
Night Coffee Group gitározik. A forró
lüktetésű latin feldolgozásaik között
olyan világhírű előadók dalai szere-
pelnek, mint Santana, Glória Estefan,
Gipsy Kings, Eric Clapton, George
Benson. Kép és szöveg: hk

Látványos show-műsor a Hamvay Kávézó teraszán

Zene, tűz és slágerek
LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy
soron következő fogadónapomat 

2008. augusztus 25. helyett szeptember 1-jén 

hétfőn, 10-12, valamint 14-16 óra között tartom 
a Polgármesteri Hivatalban.

Pintér Zoltán, Gödöllő alpolgármestere

Az Alfa Szövetség és az
Anya-Ország Alapítvány
Emese Érdemérem ki-
tüntetésben részesítet-
te dr. Szedmák András
gödöllői bírót, aki 2007.
októberében kelt ítéle-
tével elutasította egy til-
tott kéjelgés miatt 30
nap elzárásra ítélt pros-
tituáltnak azt a kérel-
mét, hogy büntetését a
tervezett terhesség-
megszakítás érdeké-
ben szakítsák meg. 

A Zsin Judit szobrászmű-
vész által készített Emese Érdemér-
met hat éve adományozza az Alfa
Szövetség és az Anya-Ország Alapít-
vány azoknak a személyeknek, akik
az életvédelmi munkában kitűnnek.
Többek között olyan anyáknak nyúj-
tanak támogatást, akik nem váran-
dósságnak, nem áldott állapotnak, ha-
nem terhességnek fogják fel állapotu-
kat. Céljuk, hogy segítsenek számuk-
ra kilábalni a kritikus élethelyzetből
úgy, hogy elfogadják a születendő 
gyermeket. Mint azt dr. Téglásy Im-
rétől, az Alfa Szövetség főtitkárától

megtudtuk, úgy gondolják, dr. Szed-
mák András  döntésével lehetőséget
adott az érintett nőnek, hogy átgon-
dolja a helyzetet amibe került,  és se-
gítsen neki  feldolgozni a vele történ-
teket.  Az asszony még az ítélet kihir-
detése előtt elállt az abortusztól, ma
már rendezett körülmények között  él
azóta megszületett gyermekével és 11
éves kislányával, és ma már az sem
áll szándékában, hogy örökbe adja
őket.
A díjat  Balczó András, a Nemzet
Sportolója adta át.

Kitüntetés a gödöllői bírónak

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

SÖRFESZTIVÁL
keretében a másodízben kialakításra kerülő Civil Utcát a civil
szervezetek –  partnerségben az Önkormányzattal – maguk 

szervezik, alakítják ki.

Ebben az évben ismét lehetőség nyílik a 
be-/megmutatkozásra szóróanyagokkal, saját programmal, tevékenységgel.

A szervezetek ismerkedhetnek egymással, a város, a környék lakosaival
(leendő tagsággal, támogatókkal), ismertethetik céljaikat, 

népszerűsíthetik programjaikat.

A CIVIL SZERVEZETEK KÉPVISELŐI RÉSZVÉTELI
SZÁNDÉKUKAT 2008. AUGUSZTUS 22-IG 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

FŐZŐVERSENY ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR 

A VÁROSI PIACON 

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.

Augusztus 18-án, hétfőn avat-
ták fel Csikász László szob-
rászművész emléktábláját a
Táncsics Mihály út 10. szám
alatti háznál, ahol a művész
1916 és 1931 között élt és alko-
tott (többek között a ő keze
munkáját dícséri az 1949-ben,
a Török Ignác utcában felállí-
tott mellszobor, ami az egykori
aradi vértanút mintázza). 

Az ünnepséget Pintér Zoltán alpol-
gármester nyitotta meg, aki ismertette
Csikász László sikerekben és elisme-
résekben gazdag életpályáját, majd
kiemelte: a Táncsics Mihály útnak
nemcsak Csikász László volt híres
lakója, hanem Lumniczer Sándor or-
vos is (aki a mellette lévő házban
élt és akinek munkásságáról ugyan-
csak emléktáblával emlékeztek
meg – a szerk.).

Az emléktábla avatásának ötletét a
Csikász család Budapesten és Balas-
sagyarmaton élő leszármazottai vetet-
ték fel, mely kezdeményezést a Gö-
döllői Lokálpatrióta Klub felkarolt, a
kivitelezést pedig térítésmentesen a
Varga és fiai Kft. valósította meg,
akik már korábban is több minőségi
munkával álltak elő.

Az ünnepséget – amelyre a Csikász
család tagjai igen szép számban jöttek
el – Krémer József operaénekes
szavalata és a Hajós Alfréd Általános
Iskola diákjainak, Kertész Emesének
és Lovrencsics Rékának a műsora tett
színesebbé.

Kép és szöveg: kr

Csikász László szobrászművész emlékére

Emléktáblát avattak
Csikász  László 
szobrászművész 

(Orsova, 1904. szeptember 5. – 
Budapest, 1979. május 31.)

1922-25: Iparművészeti Iskola
1925-27: Magyar Képzőművészeti

Főiskola, mesterei: 
Mátrai Lajos, Szentgyörgyi István. 

Részt vett az Ady-síremlék- és a
Lechner Ödön-pályázaton. 

A Millenniumi emlékmű készítése
idején Zala György segédje volt.

Török Ignác mellszobrát 
1949-ben állították fel

Mint ahogyan az az elmúlt években már gyakorlattá vált, ismét volt vízosztás
Gödöllőn, a legnagyobb nyári melegben. Az elmúlt hét második felében elren-
delt hőségriadó idején a Gödöllői Lokálpatrióta Klub tagjai és képviselői kö-
zel ötszáz palack ásványvizet osztottak szét a gyalogosok között a déli idő-
szakban. Mindenki örömmel fogadta a teli ásványvizes palackokat, bár a ta-
pasztalat szerint megnőtt azok száma, akik eleve úgy indultak el otthonról,

hogy gondoskod-
tak maguknak az
útravaló hűsítőről.
Mint megtudtuk, a
Lokálpatrióta Klub
tagjai továbbra is
készek arra, hogy
amennyiben az
időjárás indokolttá
teszi, a nyár folya-
mán újabb vízosz-
tást szervezzenek
és bonyolítsanak le.

Kép és szöveg:jb 

Segítség a kánikulában

Jól esett a víz a hőségben

Tisztelt Szerkesztőség!

„Szeretném, ha köszönő soraimat
lehoznák a Szolgálat újságban. Így
szeretnék köszönetet mondani annak
a hölgynek, aki Gödöllőn, a Szőlő
utca 16. szám alatt lakik. 2008. jú-
lius 27-én, 17.30-kor az állatorvos-
tól jövet a 86 éves édesapám rosszul
lett, le kellett ülnünk, s ekkor történt
az az emberséges cselekedet, amit
szeretnék ezúton megköszönni a
hölgynek. Ő látva az esetünket, le-
jött a lakásából és egy üveg behűtött
kristályvizet hozott az apukámnak,
aki attól jobban lett! Nagyon szépen
köszönöm mégegyszer, és jó érzés
tudni, hogy vannak még segítő szán-
dékú emberek.“ 
Tisztelettel: Erdélyi Lajosné, Gö-
döllő , Kazinczy krt. 10. 

Tisztelt Szolgálat!

„Még csak rövid ideje, pár hónapja
vagyunk családommal állandó gö-
döllői lakosok. Még tősgyökeres bu-
dapestiként is rendszeresen ide hú-
zott a szívünk. Örömmel figyeltük a
város fejlődését, részt vettünk külön-
böző programokon is, egyszóval
nem a véletlen hozott véglegesen eb-
be a kedves városba! Barátainkat,
vendégeinket is rendszeresen elhoz-
tuk valamelyik kulturális eseményre,
vagy egy meghitt ebédre. 
„Több munka a zöldterületeken”
augusztus 14-ei cikkükre (természe-
tesen jobbító szándékkal) reagál-
nék: nagyon hasznos ötletnek tart-
juk a kihelyezett zsákos zöldhulla-
dék ingyenes elvitelét, azonban ezen
a téren tényleg fennakadásokat ta-
pasztalunk. A lehetőséggel élők
rendszeresen kiteszik a hatalmas
műanyag zsákokat, amik hosszú he-
tekig folyamatosan „díszítik” az út
szélét. Nincs meghatározva, hogy
milyen napokon lehet csak kitenni,
azaz gyakorlatilag folyamatosan
szemeteszsákok övezik az utakat. A
cikkből értesültünk arról, hogy a le-
vágott füvet, fa nyesedéket tulajdon-
képpen nem is lehet(ne) kirakni. A
hulladéklerakóba ugyan ingyenesen
el lehetne helyezni, de a legtöbb la-
kosnak nincs erre szállítóeszköze,
épp ez akadályozza meg a kívánt
rendet. Akinek még zsákjaik sin-
csenek és nem bízik az elvitelben,
ami akadozik, rendszeresen égeti a

hulladékot. Az Antal-hegy-
ről letekintve még a nagy
kánikulában is kora reggel,

vagy estefelé füst borítja Gödöllő
egyes részeit. Osztrák barátaink az
árnyas fák alatti üldögélést abba-
hagyva az égett szag miatt, meg-
kérdezték: nincs aki ellenőrizze ezt
az egészségrontó és környezetszen-
nyező tevékenységet? Nagyon sok,
és egyre több turista érkezik ebbe a
szép városba, nem lenne érdemes
erre megoldást találni? Abban a ke-
rületben ahonnan jöttünk, májustól
októberig tilos tüzelni a kertekben
(kivétel a kellemes sütés-főzés) és
ősztől kizárólag péntek déltől szom-
bat délig lehet a kerti hulladékot
égetni. A kerttulajdonosok írásbeli
értesítést kaptak erről, és 98 száza-
lékban be is tartották. Sajnos, csak a
kilátásba helyezett pénzbüntetés
eredményes, a renitens 1 százalék
nem volt még asztmás, allergiás és
nem érdeklik a szomszédai sem…
Véleményünk szerint a VÜSZI gép-
kocsijának/gépkocsijainak üzemel-
tetése a zsákos szemét begyűjtésé-
nek sűrítése sokkal kisebb anya-
giakkal járhat, mint ennek hiányos-
ságából eredő egészségügyi, kör-
nyezeti, városszépészeti problémák. 
Mint levelem elején írtam, észrevé-
telem, észrevételünk kizárólag job-
bító szándékú.
Egyben megköszönném családom
nevében is a nívós újságot, amit rá-
adásul ingyenesen kaphatunk meg,
köszönjük az egyre szebbé váló Gö-
döllőért tevékenykedő Gémesi
György polgármester úr minden te-
vékenységét és természetesen az ő
munkáját segítő minden itt élő és
dolgozó gödöllőiekét.“
Szívélyes üdvözlettel: 
Székelyné G. Csilla

Tisztelt Szerkesztőség!

„Először is: örömmel olvastam a
„kábelégetők“ lefülelését. Az pont
egy olyan számban volt, amelyet
megkaptunk.
Nem biztos, hogy írtam volna, ha ma
este (augusztus 17-én) nem nehezült
volna el a Fenyves levegője újfent a
szabadgyököktől hemzsegő óriás-
molekuláktól terhes füsttől. Inkább a
pozdorja táblák ragasztásához
használt műgyanta szagára emlé-
keztetett, bár lehet, hogy tévedek...
Több, mint 3 éve Gödöllő sok egyéb
varázsa mellett a csend és a jó leve-
gő miatt költöztünk ide. 
Azóta is szinte szerelmesek vagyunk

a városba egész családommal
együtt. Az elmúlt évben azonban ez
utóbbi kettőről lassan úgy tűnik, le
kell mondanunk. A jó levegőről már
írtam, de ha már elkezdtem, hát
jelzem: idén nyáron körülbelül két-
három hetente, szombat éjszakán-
ként üvöltő cigányzene tölti be a
Fenyvest. A forrást nehéz meghatá-
rozni, már próbáltam – nem sike-
rült. Valahonnan Besnyő felől... Ha
10-kor befejeződne nem is érdekel-
ne, de még hajnali fél négykor is
zeng tőle a domboldal. Amennyiben
ez kizárólag nekem okoz problémát,
úgy kérem ignorálják levelem!“
Üdvözlettel és tisztelettel:
Stumpf Attila

Kedves Olvasónk!

Az öntől érkezett panasszal megke-
restük a Gödöllői Rendőrkapitány-
ságot, mivel az elmúlt hetet követő-
en lapunkhoz is több jelzés érkezett.
A Rendőrségtől azt a tájékoztatást
kaptuk, hogy a hétvégi esküvőt ná-
luk előre bejelentették, bár ez nem
kötelező, mivel a saját házában bár-
ki tarthat rendezvényt. A rendőrség-
hez a hangoskodás, a hangos zene
miatt nem érkezett bejelentés. 
Az ön által jelzett probléma sokak-
nak okoz kellemetlenséget. Meg-
oldást az jelenthet, ha ilyen esetben
bejelentéssel élnek a rendőrségen,
intézkedésre ugyanis ők jogosultak.
Szintén forduljanak a rendőrséghez
azok, akik kábelégetést észlelnek. A
lakossági bejelentések rendkívül
fontosak, hiszen mint azt lapunk is
megírta, a Harmat utcában is így si-
került elfogni a kábelégetőket.

Tisztelt szerkesztőség!

„Az elmúlt hetekben rendkívül rend-
szertelenül kaptuk meg a Gödöllői
Szolgálat újságot. Szeretném tudni,
hogy ennek mi az oka, miért nem
kézbesítették?“
Köszönettel:
K. Ottóné

Kedves olvasónk!

A Gödöllői Szolgálat a nyári idő-
szakban csak kéthetente jelentke-
zett, de augusztus 14-től, vagyis
múlt heti számunktól már ismét heti
rendszerességgel jelenik meg a lap. 
Amennyiben a jövőben az újságot
nem kapja meg, kérjük jelezze, mert
ez a hiányosság terjesztési problé-
mára utal.

Olvasóink írták

Fésűs Károly képzőművész képeiből
nyílt kiállítás a városháza galériájá-
ban a héten.  A Pécelen élő és alkotó
restaurátort 1975-ben választotta
tagjává a Művészeti Alap, munkás-
ságáért Nívó díjat kapott. Nevét res-
taurátori munkái mellett szobrai tet-
ték ismerté, amik nem csak hazánk-
ban, hanem külföldön, többek között
az Egyesült Államokban és Német-
országban is megtalálhatók. 
Gödöllő szomszédságában, Isaszegen
a Szent István szobor, Pécelen pedig
a Teréz anya dombormű őrzi keze
munkáját.  A városházán megrende-
zett kiállításán festményeit, grafikáit
csodálhatják meg az érdeklődők. 

Kép és szöveg: jb

Kiállítás a városházán
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Janikovszky Éva, az 1926-ban
született, fizikai mivoltában
körünkből néhány éve távozott
írónő a Mosolyrend Lovagja
volt. Ezt azért nem sokan
mondhatják el magukról.
1988-ban a lengyel írószövet-
ségtől nyerte el a szépnevű dí-
jat, és hogy miért, nyilván nem
szorul magyarázatra.

Azok közé tartozott, akiknek a mo-
soly soha nem hervad le az arcáról.
Munka közben sem. Főleg munka
közben nem. Hogyan is írhatta volna
meg felnőttként, fiatal, majd már nem
olyan fiatal felnőttként gyermek-
könyveit, ha nem ragyog az arca, mi-
közben gyermekeket ábrázol. Mindig
képes volt rá, hogy belebújjon az ap-
róságok bőrébe, úgy gondolkodjon,
úgy méltatlankodjon, úgy bölcselked-
jen, úgy örvendezzen, ahogyan ők. 

Gyermekmonológ – mondja szá-
mos könyvének a műfaji megjelölése.
És Janikovszky Éva egy kisfiú, egy

kislány hangján fejti ki véleményét a
világról. Szórakoztatásul azok szá-
mára, akik hőséhez hasonló cipőben
járnak, s talán megszívlelendő tanul-
ságként a nagyokhoz, a „hatalmasak-
hoz“ szólva: ne feledjék el, hogy ők is
voltak kicsik. 

Persze megértette a felnőtteket is.
Számos könyvében amolyan életké-
peket rajzolt róluk, a helyzetekről,
melyekbe kerülnek, az esendősé-
geikről, melyekkel küszködnek. 

Így van ez most megjelent A lemez
két oldala című könyvében is. Tükröt
tartva elénk szembesít vele, hogy bi-
zony másképpen látjuk ugyanazt, más-
képpen adjuk elő, attól függően, hogy
mikor, miért, kinek számolunk be róla.

Tudatosan csúsztatunk, vagy talán
észre se vesszük, hogy mennyire
megváltozott ennek vagy annak a ha-
tására a nézőpontunk. 

Az 1960-as, 70-es évek körülmé-
nyei közé kerülünk a monológokat ol-
vasva. Ez akár nosztalgiát is ébreszt-
het: de szép volt, mikor éveket vár-

tunk rá, hogy kiutalják nekünk végre
az áhított Trabantot! Mi volt szép
benne? Hogy akkor még fiatalok
voltunk. Akik pedig nem élték át azt a
hajdani világot, a később születettek,
értékes információkhoz juthatnak, s
motoszkálni kezdhet bennük a sejte-
lem: mindig, minden körülmények
között lehetünk boldogok és boldog-
talanok is. 
(Janikovszky Éva: A lemez két oldala)

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Mosolyrend

AJÁNDÉKKÖNYV AZ ISKOLÁSOKNAK!
Aki 1000 forint felett kötelező olvasmányt vásárol, kap mellé egy „Magyar helyesírás röviden” című könyvet. 

Az akció szeptemberben és októberben tart. 

A vártnál jóval nagyobb sikerrel
rendezte meg a Magyar Balett-
Színház Gödöllő a Nyári Tánc-
művek elnevezésű nyári tábort,
ahol a résztvevők megismerked-
hettek a klasszikus és a modern
tánc alapjaival, s bepillantást 
nyerhettek abba is, mennyi mun-
ka, mennyi erőfeszítés van egy-
egy bemutató, egy-egy siker mö-
gött. 

A Táncművekbe második alkalommal
kapcsolódhattak be a balett iránt érdek-
lődők, akik Linda Schneiderova, Bog-
dan Petronella, Kéri Nagy Béla és
Svidró Viktor irányítása mellett dolgoz-
tak együtt öt napon át. Mind a gyerme-
kek, mind a felnőttek programját úgy
állították össze, hogy abban a klasszi-
kus balett alapok mellett a modern jazz
tánc, valamint kisebb koreográfiák be-
tanulása is helyet kapott. A gyermek-
foglalkozások programjában e mellett
nagy hangsúlyt kaptak a ritmusjátékok
és a mozgáskoordinációt javító gyakor-
latok, valamint a csoportmunka fej-
lesztése. 
A foglalkozások két, gyermek és fel-
nőtt csoportban zajlottak tudtuk meg
Kéri Nagy Bélától, aki elmondta: rend-
kívül vegyes korosztály vett részt az
idei munkában, ami különösen a felnőt-
teknél mutatkozott meg, akik ráadásul

meglepő hozzáállásról tettek tanúbi-
zonyságot. A napi 6-7 órás foglalkozást
nagyon jól bírták, hihetetlen akaraterő-
vel csinálták végig. Volt közöttük, aki
gyermekkorában már járt táncoktatás-
ra, s volt nem is egy, aki életében még

nem táncolt, s most felnőtt fejjel állt
először a balett rúdnál. A gyermekek
között szintén voltak, akik még csak
most ismerkedtek ezzel a műfajjal, de
volt olyan is, aki már tanul balettozni, s
úgy gondolta, kihasználja a nyarat arra,
hogy hozzátegyen valamit a tudásához.
Ezt segítette az is, hogy a foglalkozáso-
kat olyan vetítésekkel tették színeseb-
bé, amelyekben világhírű művészek
előadásait tekintették meg, amit azért is

tartottak fontosnak a szervezők, mert
ez a műfaj sajnos ma kiszorult a mé-
diából, így aki nem jut el a színházi
produkciókra, annak egyre kevésbé
van lehetősége találkozni a balettal.
A program pénteken ért véget, ám a

Magyar BalettSzínház Gödöllő tag-
jaira máris újabb feladat várt, Linda
Schneiderova és Kéri Nagy Béla a
prágai nemzetközi tánckurzusra
utaztak, ahol oktatóként vesznek
részt a munkában. Prága nem számít
idegen helynek számukra, hiszen
hosszú ideje dolgoznak együtt a Prá-
gai Junior Balettel, amelynek vala-
mennyi kurzusán tanítanak.

Kép és szöveg: jk

Gyerekek és felnőttek ismerkedtek a balettel

Sikeres volt a Nyári Táncművek

Zenével, dallal, verssel nyílik
meg Magyar Judit Mária Új vi-
lág virág című kiállítása a Kas-
télykert étteremben augusz-
tus 27-én 18 órakor. A kövek-
ből, növényekből készült alko-
tások szeptember 20-ig te-
kinthetők meg. 

Még cukrászda működött az öreg
házban, amikor Magyar Judit Mária
elhatározta, egyszer itt rendez majd
kiállítást. Az épület hangulata már
akkor megragadta, s érzete, munkái jól
illenek majd a melegséget, békét sugár-
zó falak közé. Szinte időutazás érzése
támad a belépőnek, aki elmereng egy-
egy alkotáson. A képpé formált kövek
megszólalnak, mesét mondanak abból

az időből, amikor születtek, s egy másik
világba repítik a szemlélőt, aki nem egy-
könnyen szakad el tőlük, mert úgy érzi,
megbékélést, mérhetetlen nyugalmat lel
általuk. Lélekgyógyítók. Pedig ő nem
tesz mást, csak a megfelelő sorrendben

helyezi őket egymás mellé. Mégis, a kö-
vekből, virágokból mese, varázslat ke-
rekedik amitől nem könnyű szabadulni.
Augusztus 27-én ezt a varázslatot még
inkább teljessé teszi a megnyitóhoz kap-
csolódó program, amelyben a zenéé lesz
a főszerep, s amelyben többek között a
Cavaletta leánykar is közreműködik
majd. Kép és szöveg: jb

(folytatás az 1. oldalról)

„…A sokszor inkább az anyagi elle-
hetetlenülést is vállaló alkotók és kö-
zönségük viselkedése pusztán racio-
nális módon nem magyarázható meg.
Nyilván mindenkiben ott munkál a
saját igazságának keresése, nem hi-
szem, hogy csak technikai ügyessé-
gükről és annak tisz-
teletéről van szó.
Kimondva-kimon-
datlanul, felismerve
vagy felismerés nél-
kül mindannyiunk-
ban ott lapulnak, ré-
tegződnek egymásra
csúszva a különböző
múltbeli emlékezet-
formák, sémák, ame-
lyek az elfojtások,
tabusítások vagy ép-
pen átgondolások,
feldolgozások révén
befolyásolják látás- és beszédmódun-
kat. Különböző szerepfelfogások lé-
teznek az alkotói szándékokban, pél-
dául valamilyen esztétikai kategóriá-

nak az igazolása, az arra való emlé-
keztetés, vagy éppen deklarálás, de-
monstrálás. Az alkotások, a szövegek

olvasása közben egyrészt figyelünk
az alkotói címadásra, témamegjelö-
lésre, de éppen ennyire fontos, hogy a
magunk fogalmait is megtaláljuk.
Nem csupán a fotókra lehet igaz az a
történészi kérdés, hogy egyáltalán
nem közömbös
az, ki, mit, mikor,
miért és hogyan
fotózott le, for-
mált meg?  Per-
sze azt is sejthet-
jük, hogy sokszor
egyáltalán nem
tudatos döntések
eredményei ezek,
hanem egysze-
rűen a „szép”
valamilyen tech-
nikával létreho-
zott rögzítéséről,
vagy éppen a lé-
tezés igazolásáról
van szó. Műveink
a saját és környe-
zetünk emlékeze-
tének támaszai
lesznek, ahogyan
ez most ezen a
nyári tárlaton is
történik, mintha
az egyénitől így
jutnánk el a tár-
sashoz, óvatosan
mondom, a bor-
zalmas következményekkel járó évti-
zedek után a kollektívhoz, az egyik

nemzedéktől az utánunk következő-
kig. Ezzel kapcsolatban vetem fel,
hogy az évről-évre itt bemutatott al-
kotások digitális archívumát érdemes
lenne létrehozni. Azt gondolom, hogy
ez több szempontból értéknövelő ha-
tású lenne. A puszta dokumentáláson
túl ez az összehasonlítás lehetőségét
is megadná…Az itt kiállított munkák

szűkebb és tágabb nyilvánosságunk-
nak azt üzenik, hogy a műveltség
iránti igény, az igazság, kinek-kinek
saját igazságának keresése, feltárása

és megismerése, a
jótól való függőség
mennyire fontos
norma továbbra is.
Ezért tartozunk há-
lával az alkotóknak,
a kiállítás rendezői-
nek, támogatóinak
és közönségünk-
nek.” 
Ö. Kovács József
megnyitó szavai
után tetszés szerint

választhattak az érdeklődők, hogy a
Galériában kiállított alkotásokat, a
folyosón helyet kapott képeket szem-

lélik, vagy egy másik művészetnek, a
zenének hódolva az udvarok a meg-
nyitón közreműködő Szent Flórián
Rézfúvós Kvintett előadását hallgat-
ta. Aki az utóbbit választotta, és úgy
döntött később szemléli meg a kiállí-

tott alkotásokat, szeptember 21-ig
megteheti.                      Kép és szöveg: bj

Több mint hetven alkotó mutatta be munkáit

Megnyílt a Gödöllői Nyári Tárlat

Kiállítás a Kastélykert étteremben

Mesélő kövek
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Gödöllői Új Művészet 
Közalapítvány

Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza

ÜZENET 
kortárs képző- és iparművészeti kiállítás 

és szabadtéri zászlókiállítás a GIM 10 éves ju-
bileuma alkalmábóla Gödöllői Új Művészet 

Közalapítvány rendezésében

KÖZÖNSÉG-DÍJ
Kérjük Tisztelt Látogatóinkat, hogy

szavazataikkal és adományaikkal segítsék a 
kiállítás közönségdíjának eldöntését!

Megtekinthető: 
2008. október 19-ig, szombat és vasárnap 14-18

óráig, előzetes bejelentkezés alapján 
más napokon is

GIM-HÁZ 
Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza

2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. 
Tel./fax: 28/419-660

e-mail: gimhaz@invitel.hu

RUDOLF – A 

REMÉNYVESZTETT IMÁDÓ

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS A GÖDÖLLŐI KASTÉLYBAN 

2008. JÚNIUS 5 – SZEPTEMBER 28.

A magyarok Rezső királyfijára, Rudolf trónörökösre születése 150. 
évfordulója alkalmából kiállítással emlékezik a 

Gödöllői Királyi Kastély. 
Erzsébet királyné egyetlen fia kitűnő író volt és még kitűnőbb ornitoló-
gus. Liberális gondolkodása miatt azonban nem volt politikai befolyása
a Monarchiában. A mayerlingi tragédiával egy ígéretesen induló élet-
pálya 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!

Gödöllői Városi Múzeum

TOROCZKAI WIGAND EDE 

(1869-1945) építész, iparművész 

kiállítása a GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUMBAN

2008. FEBRUÁR 9- NOVEMBER 9.

A kiállítással egyidejűleg a Holnap 
Kiadó monográfiát jelentetett meg róla. 
(Keserü Katalin: Toroczkai Wigand Ede. 

Budapest, 2007. Az építészet mesterei sorozat-
ban. Szerk. Gerle János.)

Augusztus 22-én, pén-
teken este 21-órától a
Hamvay Kávézó kávé-
zó teraszán a Night
Coffee Group gitáro-
zik. A Night Coffee
Group műsorával egy
változatos és varázs-
latos zenei világ ba-
rangolására invitálja a
hallgatót, azokat, akik
korunk sokfelé ágazó
muzsikájában a len-
dületes latinos lüktetést, az érzelmi telítettséget és a nemesen formált meló-
diákat keresik. Az 1998-ban alakult együttes akusztikus hangzását férfias lí-
ra hatja át és dallamos időnként virtuóz improvizációk teszik változatossá. 
Mediterrán hangulatot és különleges élményt nyújt a koncerteken felcsen-
dülő görög népi pengetős hangszer a bouzouki.
A magyar nyelven elhangzó saját szerzeményeikkel és egyéni feldolgozásaik-
kal megmutatják, hogyan ötvözhető az újítókedv és a hagyománytisztelet. A
kompozíciókban kedvelik a pasztellszíneket a finom árnyalatokon átcsillanó
fényeket. Ízlésesen fűszerezik, s avatják egyénivé a régóta ismert melódiá-
kat. A saját szerzeményeiken kívül műsorukban felcsendülnek latin és görög
örökzöldek, jazz standerdek, klasszikus átiratok, valamint igényes popzenei
feldolgozások Santana, Sting, George Benson, Chris Rea, Gipsy Kings, Gloria
Estefan és  Eric Clapton.

Latin est a Hamvay Kávézóban
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Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, vá-
rosrészeket. 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!

150 éve született Rudolf főherceg
Rudolf trónörökös 150 évvel ezelőtti születésnapjáról nem
csak a volt Osztrák-Magyar Monarchia területén emlékeznek
meg. A máig bizonyosan meg nem fejtett mayerlingi titok –
öngyilkos lett azután, hogy agyonlőtte kedvesét (vagy meg-
gyilkolták) – „világhírűvé” tette. Kevesebb szó esik most az
évfordulós megemlékezéseken arról: hogyan élt, milyen em-
ber volt a főherceg.
Ferenc József és Erzsébet nagyon várt egyetlen fia több nyel-
vet beszélő, művelt, a természettudomány, elsősorban a ma-
dártan iránt érdeklődő, értékes, és édesanyjához hasonlóan
érzékeny fiatalemberként ismerték és szerették a magyarok –
így a gödöllőiek is. Rezső királyfi, ahogy akkoriban emleget-
ték, 1858. augusztus 21-én, Gödöllő mai testvérvárosában,
Laxenburgban látta meg a napvilágot. Összeállításunkban a
gödöllői kastélyban töltött idejének néhány, eddig kevésbé is-
mert epizódját ismertetjük.
A magyarok szeretett királynéja, Erzsébet három gyermeké-
vel 1869-ben összesen több mint négy hónapot töltött Ma-
gyarországon. Az idő nagyobbik részben Gödöllőn tartóz-
kodtak, Rimely Károly pap kíséretében velük volt Simon Pé-
ter is, ő jegyezte fel a következőket.
„Nyáron a gödöllői erdőkben sétálgatott a trónörökös, ami-
kor az út szélén egy keservesen sírdogáló anyókát pillantott
meg:
– Miért sír úgy, anyám-asszony? 
– Jaj, hogyne sírnék, mikor legkedvesebb fiamat, ki megszer-
zé mindennapi kenyerünket, elvitték katonának.
– No, csak ne essék mindjárt kétségbe – bátorítá a pap, – fog-

ja, itt van ez kevés pénz, és ha mához egy hétre megint itt lesz,
ebben az órában, akkor ismét adok valamit; addig fia sorsa is
jobbra fordulhat.
– De hát hogy is hívják magát anyám-asszony, és a maga fi-
át? – kérdezte Rudolf, akinek szíve nagyon megesett a sze-
gény özvegyen. Megtudta az asszony, és a fia nevét is a kas-
télyba visszatérve arra kérte anyját segítsen a szegény asszo-
nyon. Ferenc József, bár nem volt híve a katonaságtól való
menekülésnek, ez egyszer fia kedvéért kivételt tett.
Eltelt egy hét, a megadott helyen és órában ott volt a szegény
asszony, feltűnt Rimely pap is, és még valaki, aki otthagyva
kísérőit futni kezdett édesanyjához. A jelenetet kissé távolabb
elégedetten nézte a tizenegy éves trónörökös.“

*
Ugyancsak gödöllői történet, és szintén Simon Péter jegyezte
fel (lehet, szerénységből hallgatta el, hogy ő a főszereplő):
A reggel a tanítás kezdetekor nem jelent meg az órán az egyik
tanár. Amikor ez Rudolf tudomására jutott, azonnal a beteg
meglátogatására indult, aki egyszerű pongyolában, „slafrok-
ban” pihengetett szobájában. A belépő trónörökös láttán rös-
telkedni kezdett, amiért ilyen öltözetben kénytelen fogadni
fenséges tanítványát. Mire a tanítvány csak ennyit mondott:
„De kedves tanár bácsi, ez nem tesz semmit; hisz a hálókabát
a gyöngélkedők közös uniformisa.“

*
Gödöllő és környéke volt Ferenc József kedvenc vadászterü-
lete, a trónörökös mindössze tizenegy éves volt, amikor el-
kezdte vadászati kirándulásait Gödöllőn. Nem hitelesebb ta-
nú, mint Kallina Károly erdőmester jegyezte fel:
„Őfelsége 1869-ben először kezdte meg vadászati kirándulá-
sait itt telvén el a vadászat iránt azon lovagias, nemes szel-
lemmel, amely nem csupán a fegyverforgatásban nyilvánul,
hanem a természet és az abban szabadon élő állatok életé-
nek, szokásainak tanulmányozására is ösztönöz. Ebben talált
később legnagyobb élvezetet és kitűnő tollának szorgalmas
forgatása által ezt örökítette meg az egész vadászközönség
számára.”
Természetesen Rudolfot elsősorban a madarak érdekelték.
Az erdészetben dolgozók is tudtak erről a szenvedélyéről. Az

Isaszeghez tartozó szentkirályi leskunyhó közelében rend-
szeresen csalit, döghúst helyeztek el, a sasok éles látásukkal
észrevették és rájártak.
Amikor ez a szokásuk általánossá vált, szóltak Rudolfnak.
Neki még sötétben kellett elhelyezkednie, hogy amikor haj-
nalban a sasok jönnek „reggelizni” ő már lőtávolban legyen.
A második próbálkozásra egy csaknem két méter szárnyszé-
lességű sast lőtt, amit később még több mint tíz követett.
Aki vadászik, annak természetesen vannak kutyái is. Róluk
írta a Tizenöt nap a Dunán című, a mai olvasó számára is él-
vezetes, magyarul is megjelent útleírásban.
„…Blak, az én fényes szőrű, fekete vizslám. A vizsla nevet
ugyan nem érdemli meg, minthogy a nyulat vagy a foglyot
nagyon ritkán állja meg; ellenben igen jó apporteur, űzi és
elfogja a megsebzett vadat a szarvastól kezdve egész a tenge-
ri-nyúlig; esküdt ellensége a ragadozóknak, rendkívül ra-
gaszkodó, okos és az emberrel való folytonos érintkezés kö-
vetkeztében kutya-eszének határain belül rendkívül képzett és
megnemesült. 
Brehm az én öreg Blakemet, az egész madárvilág iránt tanú-
sított nagy figyelme és minden ornitológiai tanulmányunkon
való élénk részvétele miatt, soha nem nevezte másként, mint
ornithológus kutyának; ez volt az ő titulusa egész utazásunk
alatt is. Második a szövetségben Castor, az én vörös vízi vizs-
lám; elég jó kutya, de sokat nem mondhatok róla; az álmot és
a jó ételt többre becsüli, mint a vadászat nemes szenvedé-
lyében való túlságos megerőltetést.“

*
Rudolf trónörökös maradandó értéket teremtett az Osztrák-
Magyar Monarchia írásban és képben című 21 kötetes mű
megjelentetésével. A magyar szócikkek, főleg a „kedves Gö-
döllővel” foglakozók különösen érdekelték. Úgy tervezte, is-
mét eljön a kastélyba, körbejárja a környéket, hogy minden-
ről, ami fontos élményszerű beszámolót tudjon adni. A be-
tegsége azonban egyre súlyosbodott. A várva várt utazás el-
maradt.
„Kedves Weilen!
Eddig nem tudtam megírni a gödöllői vázlatot. De hétfőn
Mayerlingbe megyek, lesz néhány órányi időm, a Gödöllőről
szóló dolgozatot befejezzem. A rendelkezésemre álló anyagot
átnéztem, amilyen hosszú, olyan szegényes, és keveset lehet
felhasználni belőle. Remélem, szerdán vagy csütörtökön lá-
tom, és akkor átadom a kéziratot. Szívélyes üdvözlettel.
1889. január 28. Rudolf”
Január 30-án holtan találták Mayerlingben! Temetésén,
Bécsben a gödöllőiek nevében Ivánka Imre országgyűlési
képviselő vett részt.
Rudolf hagyatékában a Weilennek írt levél mellett megtalál-
ták azokat a kéziratokat, amikről olyan lesújtó véleménye
volt a trónörökösnek.
1898 őszén, Gödöllőn, mint szerte Magyarországon, Erzsé-
bet királynét gyászolták. A Gödöllő és Vidéke az év 7. számá-
nak irodalmi mellékletében Rudolffal kapcsolatos érdekes
írás jelent meg dr. Hermann Antal tollából:
„A kegyetlen végzet kiszakasztotta a legszebb lapot, melyet Ő
írt volna meg Gödöllő történetébe. Gödöllő számára úgy-
szólván az utolsó perczben más leírásról kellett gondoskodni.
Olyanról, aki méltó legyen hozzá, aki rajongó szívével és ra-
gyogó tollával egy kis remeket alkotott volna Gödöllőről és
méltó legyen e helyhez, melyet az imádott királyi család ma-
gyar otthona szentté avat minden hazafi előtt. – E szép, e ké-
nyes feladatra Marczali Henrik egyetemi tanárt, a nagy tör-
ténetírót sikerült megnyerni.”

*
Rudolf, Rezső királyfi emlékét sokféleképpen próbálták
megőrizni. Teret, utcát (városunkban pl. a mai Szabadság
utat) iskolát, laktanyát nevezetek el róla országszerte. 
A Gödöllő Hírek írta 1914. február 1-jén: „Rudolf trónörökös
évfordulóján, mely a huszonötödik, a vártemplomban (kas-
t é l y k á p o l n á b a n )
csendes gyászmisét ce-
lebrált Schlager Árpád
szentszéki tanácsos, plé-
bános. A gyásszentmi-
sén az összes hivatalok
képviselve voltak. Az is-
kolák növendékei szinte
teljes számban részt vet-
tek. A boldogult magyar
ki-rályfi emléke mélyen
be van vésve a magyar
szívek szeretetébe! Kü-
lönösen a gödöllőiek
lelke emlékezik meg fájó
szívvel róla!”

Szabó Margit
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Augusztus 20-án
minden eszten-
dőben államala-
pító Szent István
királyunkra em-
lékezünk. 1083-
ban ezen a napon emletette ol-
tárra Szent László királyunk Ist-
vánt fiával Imrével, és annak ne-
velőjével, Szent Gellért püspök-
kel együtt.

Szent István király (eredeti nevén Vajk)
975 körül született Esztergomban, és
1038. augusztus 15-én Székesfehérvá-
ron hunyt el. Az első keresztény magyar
király, a keresztény magyar állam meg-
alapítója és a magyar keresztény egyház
megszervezője.

996-ban feleségül vette Henrik bajor
herceg leányát, a későbbi II. Szent Hen-
rik német császár testvérét, Gizellát, aki-
vel sok hittérítő és lovag jött Bajoror-
szágból. Atyja életében a nyitrai dukátus
ura volt, majd 997-ben, Géza fejedelem
halála után követte őt a fejedelmi szék-
ben. Az ezredfordulón 1000 karácso-
nyán, (más értelmezések szerint 1001.
január 1-jén) koronázták királlyá Eszter-
gomban a II. Szilveszter pápától kapott
koronával. Ezzel megalakult a keresz-
tény, független magyar királyság.

A korszak legjelentősebb magyar iro-
dalmi alkotása az Istvánnak fiához, a
trónörökös Imréhez intézett Admonitio-
nes (Intelmek) című latin nyelvű műve.
Ebben a katolikus hit megőrzésére (I.),
az egyházi rend becsben tartására (II.), a
főpapoknak (III.), a főembereknek és vi-
tézeknek tiszteletére (IV.), az igaz ítélet
és türelem gyakorlására (V.), az ország-
ba beköltözők befogadására és védel-
mére (VI.), az idősekből álló tanács in-
telmeinek megfogadására (VII.), az elő-
dök szokásainak (VIII.) és az imádság-
nak (IX.) megtartására, valamint a ke-
gyesség, irgalmasság és egyéb erények
gyakorlására (X.) oktatja fiát. Imre her-
ceg 1031-ben egy vadászaton meghalt.
Istvánt a gyász megviselte, majd súlyo-
san meg is betegedett. Így utolsó éveire
egyenesági örökös nélkül maradt. Utó-
daként végül unokaöccsét, Orseolo Pé-
tert nevezte meg. Halála előtt Magyar-

országot a boldogságos Szűzanyának
ajánlotta fel. (Bizonyos kutatók szerint a
korabeli szokás szerint tulajdonába ad-
ta.) Ezért nevezik Magyarországot Má-
ria országának. Célja egy, az Ég és Föld
között létrejött szerződés létrehozása
volt, mely a Kárpát-medencét Szűz Má-
ria országává tette, úgy, hogy ezen a föl-
di hatalmak se változtathassanak.

A Hartvik püspök által két korábbi
Szent István legenda szövegének fel-
használásával Könyves Kálmán paran-
csára megfogalmazottakban így ír:

„Végre Isten irgalmából, a százszoros
jutalom díjára érdemesen, láz vette le lá-
báról, s mikor már nem volt kétséges ha-
lálának hamari napja, előszólította a
püspököket és palotájának Krisztus ne-
vét dicsőítő nagyjait; először megtár-
gyalta velük, hogy kit választanak he-
lyette királynak. Majd atyailag intette
őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet,
melyet elnyertek; hogy az igazságot sze-
ressék, az égi szeretet láncait kedveljék,
gyakorolják a szeretetet, az alázatosság-
gal törődjenek, de mindenekelőtt a ke-
reszténység zsenge ültetvényén csősz-
ködjenek. E szavak után kezét és szemét
a csillagokra emelve így kiáltott fel: „Ég
királynője, e világ jeles újjászerzője,
végső könyörgéseimben a szentegyhá-
zat a püspökökkel, papokkal, az orszá-
got a néppel s az urakkal a te oltalmadra
bízom; nékik utolsó istenhozzádot
mondva lelkemet kezedbe ajánlom.”

A Szentkorona-tan Szent István tuda-
tos államjogi alkotása. László király
1083. augusztus 20-án pápai engedély-
lyel, a magyar püspökök, apátok és elő-
kelők jelenlétében oltárra emeltette Ist-
vánt, Imrével és nevelője, Gellért csaná-
di püspök földi maradványaival együtt.
Ez akkor egyenértékű volt a szentté ava-
tással. István tisztelete nemsokára elter-
jedt az ország határain túl is. Különösen
Scheyernben és Bambergben, a bajor
hercegi házzal való házassági kapcsola-
ta következtében; azután Aachenben és
Kölnben, ahová egyes ereklyéi is elke-
rültek; Montecassinóban, főleg a ben-
cés rendnek tett kiváltságai miatt, és a
belgiumi Namur-ban. XI. Ince pápa
1686 novemberében – Buda visszafog-
lalása alkalmából – az egész egyházra
kiterjesztette szeptember 2-ára helyezett
ünnepét. Ma a világegyház augusztus
16-án, a magyar egyház augusztus 20-
án (mint Magyarország fővédőszentjét)
ünnepli.

Mária országának megalapítója

Szent István ünnepén



Az örvös galamb (Columba pa-
lumbus) Hazánkban sokáig
csak erdők mélyén, vagy réte-
ken találkozhattunk
vele, mára azonban a
városokba is beköltö-
zött és a nagyobb
parkokban fészkel is.
Európában, Ázsiá-
ban, valamint Észak-
Afrikában honos.

A legnagyobb testű vad-
galambfajunk. Nevét a re-
pülés közben is nyakán
jól látható világos folt, az
„örv“ után kapta. Legszí-
nesebb galambunk. Az
öregek feje kékesszürke,
a nyak fémfényes zöld, a
melle és a begye borvörös lilás be-
ütéssel. A hát és a vállak, szárnyfedők
szürkésbarnák, testének alja világos-
szürke. A farok végén széles fekete
zárószalag. A nyakörvén kívül a
szárnyfedők fehér foltjai is jól látha-
tók repülés közben. A lába vöröses
hússzínű, a csőre szürkés szaruszínű,
a tövén vöröses árnyalattal, a szeme
sötétvörösesbarna. A fiatalok nyakán
a fehér nyakfolt és a nyakrész fémes
csillogása hiányzik. Szépségét népda-
lok, versek, mondókák is hirdetik.
Testhossza 40-42 centiméter, szárny-

fesztávolsága 75 cen-
timéter és a testtöme-
ge 280-600 gramm
közötti. Az örvös ga-
lamb vadászatának

régebben nagy hagyománya volt, ma
ennek kevesen hódolnak. Állományát
és terítékét nem könnyű felbecsülni.

Terítéke Németországban több tízez-
res, Franciaországban és a Benelux-
államokban is számottevő. Húsát
ezekben az országokban nagyra be-
csülik. Eleink az örvösgalamb több
elkészítési módját is ismerték, erre
még egy Erdélyben nyomtatott,
1680-beli szakácskönyv is utal, mely
Apafy Mihály erdélyi fejedelem fele-
ségének, Bornemisza Annának a tu-
lajdona volt. A költési időn kívül
nagy csapatokban él. Monogám tí-
pus. A hím ragaszkodik a tojóhoz. Az
ivarérettséget egyéves korban éri el.

Erdőkben, ártereken fákra vagy bok-
rokra készíti fészkét. A fészek kis
gallyakból, vékony gyökerekből, és
vékony fűszálakból vagy szárakból
készül. Fészekalja két, tiszta fehér to-
jásból áll, melyeken 15-17 napig költ.
Az első táplálék, amit a fiókák kap-
nak kikelésükkor, az a begytej, amit a
szülők termelnek. A fiatal madarak
28-30 nap után repülnek ki. Egy év-
ben általában kétszer is költ. Gyom-
magvakkal, gabonamagvakkal és a
tölgy makkjával táplálkozik. Költöző
madárként már február elején nagy
csapatokban jelenik meg az Adria-
partvidékéről, Olaszországból és
Szardínia szigetéről jövet, ahol a telet
tölti. Október végén, november elején
távozik tőlünk, de enyhe teleken
egyes példányai kitartanak a Pannon-
medencében, a szomszédos Bánság-
ban, s a Vajdaságban is. Ősszel a fia-
tal példányok felkereshetik a nagyobb
kerteket is, ahol magvakat találnak a
már kihelyezett etetőkön.

HEROSZ

Vigyél haza!
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Az ember legközelebbi roko-
nainak számító főemlősfajok
csaknem fele, 634-ből 303
örökre eltűnhet, 69 akár éve-
ken belül – állapította meg a
Természetvédelmi Világszövet-
ség (IUCN) legutóbbi felmé-
rése.

A Ghánában és Elefántcsont-
parton őshonos Miss Waldron
vörös kolombusz vélhetően
már ki is pusztult, hiszen ép-
pen 30 éve, hogy utoljára lát-
tak egy példányt. Ez az első fő-
emlős, amely az utóbbi száz
évben eltűnt a Föld színéről, és
az IUCN szerint az első tragé-
diát valóságos fajpusztulási
hullám követheti.

Az edinburghi főemlős-konferen-
cián bemutatott jelentés szerint a kö-
vetkező években kihalhat például a
szumátrai orángután, a vietnami pi-
szeorrú tonkin, a lisztmajmocska né-
ven is ismert kolumbiai gyapjasfejű
tamarin és a madagaszkári óriás bam-
buszmaki, amelyből már csak 140
példány él vadon.

Az IUCN öt évvel ezelőtt készített
felmérése alapján a főemlősök 25-30
százaléka minősült veszélyeztetett-
nek. Ez az arány azóta főként az erdő-
pusztítás, a mezőgazdaság kiterjedése
és a vadászat miatt romlott tovább.
Több fajt szó szerint a kihalás szélére
evett az ember. Egyes afrikai orszá-
gokban például a gorilla- és a csim-
pánzhús drágább, mint a marha, a
csirke vagy a hal.

A legrosszabb a helyzet Ázsiában,
ahol a fajok 71 százaléka veszélyez-
tetett. A kontinensen belül Kambo-
dzsában 90, Vietnamban pedig 86
százalék a kihalástól fenyegetett fő-
emlősfajok aránya.

A szakemberek szerint a jelenlegi
évi 10 millió dollárról százmillióra
kellene növelni a fajkonzerválásra
fordított összeget. „Ezt a csatát még
meg lehet nyerni“ – mondta a több
mint ezer kormányzati és civil szerve-
zetet és 160 ország csaknem 11 ezer

önkéntes tudósát tömörítő IUCN
szakembere, aki szerint számos jó
példa áll az állatvédők előtt. A brazíli-
ai arany oroszlántamarint és a fekete
oroszlántamarint például le lehetett
venni a kritikusan veszélyeztetett fa-
jok listájáról. Örülnek is a kutatók,
mivel egy kutatás eredményeként ki-
derült, hogy kétszer annyi nyugat sík-
vidéki gorilla él Kongóban, mint azt
eddig hitték. Ez a gorillafaj gyako-
ribb, mint a nála kissé nagyobb ter-
metű rokona, a hegyi gorilla, amit
szintén a kipusztulás fenyeget.

Az előbbi elsősorban Angola, Ka-
merun, Közép-Afrika, Kongó, Gui-
nea, valamint Gabon területén lévő
esőerdőkben fordul elő. Mivel ezek
az állatok ritkán kerülnek az emberek
szeme elé, a populáció felméréséhez a
kutatók a gorillák által levelekből és
ágakból készített időszakos pihenő-
helyeket vették alapul.

A mostani kutatás eredményei azt
mutatják, hogy Kongóban van hatása
a természetvédelemnek. A vizsgálat-
ba vont terület fele ugyanis termé-
szetvédelmi oltalom alatt áll, vagy
olyan szervezetek kezelésében, akik
szerződésben kötelezettséget vállal-
tak arra, hogy nem engedélyezik a te-
rületükön átvezető utakon a védett ál-
latok, illetve fegyverek szállítását. A
szakértők remélik, hogy az új ered-
mények tovább ösztönzik a kormányt
egy új nemzeti park kialakítására.

Állati dolgok

Veszélyben a főemlősök
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Sokféleképpen tehetjük szebbé
kertünket, fantáziától és ízléstől
függően rengeteg elképzelés va-
lósulhat meg, ám mégis az egyik
leglátványosabb kerti létesít-
mény a sziklakert. Nézzük, ho-
gyan is lássunk neki a kialakítás-
nak!

Először is az elhelyezés problémáját
kell megoldani. Általánosságban el-
mondható, hogy érdemes nyílt, napos
helyre építeni a sziklakertet, hogy a
fák és cserjék lehulló lombozata, va-
lamint a róluk lecsorgó víz ne okoz-
hasson problémát, azonban arra is fi-
gyelnünk kell, hogy ne legyen túlsá-
gosan szeles, huzatos, valamint pan-
góvizes a kiszemelt tér, ugyanakkor a
fagyzugos terület sem alkalmas szik-
lakert kialakítására. Amennyiben nem
lejtős területre tervezünk építeni, el-
engedhetetlen az alapozás, amit ka-

vicsággyal valósíthatunk meg legjob-
ban. A kövek kiválasztása több ténye-
zőtől is függ, legtöbbször az határoz-
za meg, hogy a környéken milyen tí-
pust lehet beszerezni. Ebből az okból
kifolyólag Magyarország nagy részén
mészkőből, vagy dolomitból építkez-
nek a kertészek, mivel ezek könnyen
hozzáférhetőek. Sokan idegenkednek
a sötétebb színű kőzetektől (pl.: ba-
zalt, andezit), ám tartsuk szem előtt,
hogy megfelelő elhelyezéssel és nö-
vényválasztékkal igen dekoratív díszt
„faraghatunk” a rideg kövekből. Ha
már rendelkezésünkre áll az alapa-

nyag, neki is kezdhetünk
a munkának. A sziklák
adják az alapot, ezek kö-
zeit pedig földdel töltjük
fel. Ne essünk abba a hi-

bába, hogy emelünk egy nagy földku-
pacot, és abba süllyesztjük a köveket,
hiszen így számíthatunk arra, hogy a
talaj 1-2 éven belül megsüllyed és a
sziklakert alakját veszti. Ahogy hala-
dunk a kövek rakásával, folyamato-
san töltsük ki a közöket a talajkeve-
rékkel, majd nyomkodjuk erősen a
sziklák közé, amiket érdemes leg-
alább a felét besüllyeszteni a talajba,
ami amellett, hogy jobban mutat, még
a növényeknek is jót tesz, ugyanis a
sziklakerti növények többségének a
gyökérzete nem bírja a nagyon átme-
legedő talajt, a kövek beásott része
tartja hűvösen a gyökereket körülve-
vő talajt. Amikor kész az építés, rátér-
hetünk a beültetésre. Bár még az épí-
tés közben is elvégezhetnénk ezt a
műveletet, érdemes várni vele néhány
hetet, hogy az esetleges süllyedéseket
ki tudjuk javítani. Fontos figyelembe
venni azt, hogy mekkora lesz kifejlet-

ten a választott nö-
vény, így elkerülhe-
tő a túlzsúfoltság,
valamint az, hogy
növényeink egy-
mást elnyomják és
legyengüljenek az
élettérért vívott
küzdelemben. De
melyek is legyenek
ezek a növények?
Tudvalevő, hogy a
sziklakert eredeti-
leg a hegyvidék
hangulatát igyek-
szik visszaadni, így
nem meglepő, hogy

sok faj a magaslatokból származik,
bár nem kizárólag ezen fajok állnak
rendelkezésünkre, sziklakertbe kerül-
hetnek még Eurázsia sztyeppéiről,
vagy Amerika prérividékeiről szár-
mazó növények is.

Lássunk néhány fajt, hogy köny-
nyebb legyen a választás! Elsőként
jöjjön egy törpecserje, az Erika. Ez a
hangafélék családjába tartozó har-
minc centisre növő növény elviseli a
savas és meszes talajt is. A legkoráb-
ban virágzó növények közé tartozik-
az első virágharangok már februárban
megjelennek. Többnyire fehér, piros

és a természetes rózsaszín virágú Eri-
kák kaphatóak nálunk. Következő nö-
vényünk a tárnics, ami a legkedvel-
tebb növények közé tartozik. Erőtel-
jes lila színű virágai csak tömegével
mutatnak jól, ezért érdemes csoport-
ban és napfényre ültetni. Több fajtát
is kinemesítettek, így különböző igé-
nyeinkhez igazodva választhatunk
például a nagyobbra növő fecskefa-
rok-tárnics és illetve alacsonyabb ro-
konai között.

A pimpó különböző fajtáinak dús
virágaiban már kora márciustól gyö-
nyörködhetünk. A rózsafélék közé
tartoznak, és ideális választást jelen-
tenek sziklakerti növényeink közé,
hiszen sűrű növekedése révén reme-
kül takar. Virágpárnát növeszt az ik-
ravirág, aminek sárga avagy fehér vi-
rágai márciusban és májusban nyíl-
nak megszámlálhatatlan mennyiség-
ben. Kiválóan alkalmas támfalak, na-
gyobb sziklák benövésére, amit leló-
gó virágzata biztosít. Minden talajon
megél, de a nagy nedvességtartalmat
nem bírja. Szaporítása könnyű, vala-
mint ha elvirágzik, érdemes vissza-
vágni, ez erősíti a növényt.

Reméljük ezzel a cikkel kicsit ked-
vet csináltunk egy kis építkezéshez
azoknak, akik még nem rendelkeznek
sziklakerttel, hiszen amellett, hogy
elegáns díszköve lehet kertünknek,
még a fauna számára is előnyös, gon-
doljunk csak a pillangókra, gyíkokra
és a többi apró vendégre!

Nem csak kertészeknek...

Sziklakertek

Nyári vendégeink

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

Augusztus 18-25-ig: Máriabesnyői, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

Augusztus 25-szeptember 1-ig: Medicina, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251. 

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.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

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 meg-
szerzésére.

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

FELHÍVÁS

A Gödöllői Városi Múzeum (Gödöllő, Szabadság tér 5.) bérbe adja az
épületének földszintjén található, a Szabadság térre nyíló, 30 négyzetméter
alapterületű múzeumi boltot  2008. szeptember 1-jétől. Az üzletben a mú-
zeumi kiadványokon kívül ajándéktárgyak, a múzeumhoz illő kultúrter-
mékek 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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata
(Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályá-
zatot hirdet a Gödöllőn, a Szabad-
ság téren levő te-niszpálya és a hoz-
zátartozó öltözők, valamint a volt
Rézgombos vendéglő tulajdon-
jogának megszerzésére.

AZ INGATLANOK ISMERTE-
TÉSE:

1. A 413/14/A/16 helyrajzi számú,
Szabadság tér 26-28. szám alatti,
94,07 m2 alapterületű, üzlethelyiség
megnevezésű ingatlanban a teniszpá-
lyához tartozó öltözők, büfé, raktár,
vizesblokkok és iroda található.
2. A 413/15 helyrajzi számú, Szabad-
ság tér 20. szám alatti, 2552 m2

területű, sporttelep megnevezésű in-
gatlanon teniszpályák létesültek.
3. A 414 helyrajzi számú, 1515 m2

területű, vendéglő megnevezésű, 
Szabadság tér 1. szám alatti földrész-
leten levő épületben korábban a Réz-
gombos vendéglő működött. 

Mindhárom ingatlan „központi ve-
gyes terület” építési övezetbe sorolt.
A helyi építési szabályzat az ingatla-
nokra részletes szabályozást nem tar-
talmaz, ezért a kiíró lehetőséget biz-
tosít településrendezési szerződés
megkötésére a pályázat nyertesével.

Az ingatlanok – korábbi funkcióik-
nak megfelelően – közművekkel el-
látottak.

AZ INGATLANOK 
IRÁNYÁRAI:

1. 16.500.000 Ft + 20 % ÁFA
2. 60.000.000 Ft + 20 % ÁFA
3. 50.000.000 Ft + 20 % ÁFA

A PÁLYÁZAT BE-
NYÚJTÁSÁNAK
FELTÉTELE:

A vételi ajánlatnak a
pályázati tájékoztatóban előírtakat
kell tartalmaznia. 
Az írásos pályázati tájékoztató a Vá-
rosháza II. emelet 233. számú helyi-
ségében 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 BENYÚJTÁSÁ-
NAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE: 

Gödöllő, Városháza (Szabadság tér
7.), Vagyongazdálkodási Iroda, 233.
számú helyiségben, Tolnai Katalin
főmunkatársnak, 2008. szeptember
1-je 16 óráig.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata (Gö-
döllő, Szabadság tér 7.) kizárólag a
meghirdetés időpontjában Gödöllő
város közigazgatási területén életvi-
telszerűen lakó és költségelvű lak-
bérrel bérbe adott önkormányzati tu-
lajdonú lakásra bérlői, bérlőtársi jog-
gal nem rendelkező, vagy a városban
tevékenységet folytató munkáltató-
nál határozatlan idejű munkavi-
szonyban 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 időtar-
tamra történő bérbeadására.
A pályázatok kizárólag formanyom-
tatványon nyújthatók be, melyhez
mellékelni kell az abban előírt doku-
mentumokat.
A formanyomtatványok és a lakások
bérbevételével kapcsolatban további
információkat tartalmazó írásos
tájékoztatók ügyfélfogadási időben a
Polgármesteri Hivatal Lakosságszol-
gálati vagy a Vagyongazdálkodási
Irodáján vehetők át. 
A lakások alaprajzai ugyanitt megte-
kinthetők.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁ-
SÁNAK FELTÉTELE:

A pályázatnak maradéktalanul meg
kell felelnie az írásos pályázati tájé-
koztatóban megfogalmazott  feltéte-
leknek. A lakások bérbevételére kizá-

rólag az egyes lakástí-
pusokra meghatáro-
zott és a tájékozta-
tóban közzétett ösz-
szetételű családok
nyújthatnak be pályázatot!

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁ-
SÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDE-
JE:

Városháza (Gödöllő, Szabadság tér
7.) Vagyongazdálkodási Iroda 232.
számú he-lyiségében hétfői, vagy 
szerdai napokon 8 és 12, valamint
12.30 és 16 óra között 2008. augusz-
tus 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.

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

SZEPTEMBER 1-JÉTŐL ESTI KÉPZÉST INDÍT A 
TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM. 

ÉRDEKLŐDNI A GIMNÁZIUM PORTÁJÁN, VAGY 
A 28/420-380-AS TELEFONSZÁMON.

Tisztelt Ügyfeleink!

A GÖDÖLLŐI KÖRZETI FÖLDHIVATAL
értesíti ügyfeleit, hogy  az ügyfélfogadás:

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. 

FELHÍVÁS

A hatósági főállatorvos Gödöllő város, Iklad és Domony község 
közigazgatási területére 2008. augusztus 7. napjától mézelő méhek nyúlós

költésrothadása fertőző betegség miatt 

KÖZSÉGI ZÁRLATOT RENDELT EL  A MÉZELŐ MÉHEKRE, AZOK
TERMÉKEIRE, VALAMINT A VELÜK ÉRINTKEZÉSBE LÉPŐ

RAGÁLYFOGÓ TÁRGYAKRA.

A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek, termékeik, a velük érintkezésbe
került eszközök szállítása, méhek beszállítása. Vándorméhészek

letelepedése nem engedélyezhető. A zárlat enyhítéséről, illetve feloldásáról 
a Gödöllői Hatósági Főállatorvosi Hivatal intézkedik. 

A községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját – nyúlós
költésrothadás szempontjából - hatósági állatorvosnak vagy 

a méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni.
Hatósági Főállatorvosi Hivatal (2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 3.)

Tel.: 06/28-512-465; fax: 06/28-512-466
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A régi községháza he-
lyén megnyílt Erzsébet
királyné Szálloda étter-
me 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, lila-

hagymát 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

Csatlakozzon Ön is a
gödöllői TESCO

csapatához!

Az alábbi munkakörökbe keresünk kol-
légákat: 

- Karbantartó
- Pék eladó
- Hús eladó
- Kármegelőzési felelős
- Nappali árufeltöltő
- Éjszakai árufeltöltő
- Részmunkaidős pénztáros (20/25/30 óra)

Jelentkezni a következőképp lehet:
-Személyesen: Áruházunk recepcióján, az ott
található munkavállalási űrlap kitöltésével
- Levél formájában: Önéletrajz beküldésével
az alábbi címre: 2100 Gödöllő, Thegze Lajos
út 2. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a növényvédelemről szóló 2000.
évi XXXV. törvény értelmében a föld-
használók és termelők kötelesek
minden károsító ellen védekezni, ha
azok a szomszédos földhasználók, il-
letve termelők növénytermelési, nö-
vényvédelmi biztonságát, vagy az em-
beri egészséget bármilyen módon
veszélyeztetik.

A földhasználó különösen köteles az adott év
július 1. napja után az ingatlanon a parlagfű
virágbimbó kialakulását megakadályozni, és
ezt követően ezt az állapotot a vegetációs idő-
szak végéig folyamatosan fenntartani.
Amennyiben a kötelezett határidőre a károsí-
tók elleni védekezési kötelezettségét elmu-
lasztja, növényvédelmi bírsággal sújtható,
melynek összege húszezertől ötmillió forintig
terjedhet.
E mellett a növényvédelmi hatóság köz-
érdekű védekezést rendelhet el az adott ingat-
lanon. A közérdekű védekezés összes költ-

sége a kötelezettet terheli. A költségek meg
nem térítése esetén azok adók módjára hajt-
hatók be.
Belterületi ingatlanokon a települési önkor-
mányzat jegyzője a növényvédelmi hatóság,
külterületen pedig az illetékes megyei (fővá-
rosi) növény- és talajvédelmi szolgálat.

A közterületek és az egyes, nem közterület-
nek minősülő ingatlanok tisztántartásáról
szóló 29/2001. (X. 20.) számú önkormányzati
rendeletünk értelmében városunkban a köz-
területek gyommentesítéséről a VÜSZI Kht.
gondoskodik.

Az ingatlantulajdonosok kötelessége az in-
gatlanuk gyommentesítésén kívül családi há-
zas övezetben az ingatlan előtti (melletti, mö-
götti) közterületen az ingatlan határától az út
határáig terjedő teljes terület, tömbtelken a
külön tulajdonban álló egyes épületek eseté-
ben az épülettől az előtte (mellette, mögötte)
haladó járda külső széléig terjedő teljes te-
rület tisztántartása, gyommentesítése. Aki a 

29/2001.  (X. 20.) számú önkormányzati ren-
delet fenti előírásainak nem tesz eleget, sza-
bálysértést valósít meg, s 30.000,-Ft pénzbír-
sággal sújtható, illetve a közterületfelügyelők
a szabálysértővel szemben 500,-Ft-tól
10.000,-Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szab-
hatnak ki.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy saját és
mindannyiunk érdekében tegyen eleget 
gyommentesítési kötelezettségének, s ameny-
nyiben a város területén gyomos területet ész-
lel, annak pontos helyét a következő telefon-
számokra szíveskedjen bejelenteni:

Közterület esetében: Polgármesteri Hiva-
tal Városüzemeltetési Iroda titkársága:
(28) 529-195
VÜSZI Kht. titkársága: (28) 420-773
Belterületi ingatlan esetében: 
Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda tit-
kársága: (28) 529-246
Külterületi ingatlan esetében: Körzeti
Földhivatal (28) 514-315/115 mellék

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

TÁJÉKOZTATÁS GYOMMENTESÍTÉSRŐL

FELHÍVÁS TÜDŐSZŰRÉSRE
Felhívom a tisztelt 30 év feletti lakosság figyelmét, hogy az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi
Regionális Intézetének Tisztifőorvosa a 8717-10/2008 számú ha-
tározatában a Közép-magyarországi Régió területén élő, illetve ál-
landó, vagy ideiglenes bejelentéssel ott lakó, a Régió területén hu-
zamos jelleggel tartózkodó 30 év feletti lakosság körében 

KÖTELEZŐ TÜDŐSZŰRÉST RENDELT EL!

A szűrővizsgálaton nem kell részt venni azoknak a személyeknek,
akik egy éven belül a vizsgálaton részt vettek, akik tüdőgondozó in-
tézeti gyógykezelés alatt állnak, kivéve, ha a szűrés elrendelésére az
érintett közösségben előforduló új tbc-s megbetegedés szolgált. Fel-
hívom a tisztelt 30 év feletti lakosság figyelmét, hogy a Tüdőgon-
dozó Intézetben (Gödöllő, Ady E. stny. 64 sz.,  Tel.: 06-28-420-
490) az alábbi rendelési időben jelent-kezzenek tüdőszűrésre:

Hétfő-Szerda – Péntek: 8-13 óráig,
Kedd-Csütörtök: 13-17.30 óráig.

Kérem, hogy egészségük megőrzése érdekében 
jelenjenek meg a szűrővizsgálaton.

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző
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A többszörös magyar
bajnok, magyar kupa és
szuperkupa győztes,
UEFA Futsal Kupa leg-

jobb 16 csapata  közé el-jutó GÖDÖLLŐI BIKÁK teremlabdarúgó csapata
KERESI LEENDŐ TÁMOGATÓIT, NÉVADÓ SZPONZORÁT!
KAPCSOLATFELVÉTEL: 30-525-2031; 70-332-2531; 70-332-2532.

TOBORZÓ
A GÖDÖLLŐI SPORT KLUB Után-
pótlás labdarúgó szakosztálya az
1998-2003 között született, fociz-
ni szerető lányok és fiúk jelentke-
zését várja korosztályos csapatai-
ba.

ÉRDEKLŐDNI LEHET A 06/70-332-2530-as telefonszámon!

A megyei I. osztályban szerep-
lő Gödöllői SK csapata az el-
múlt hétvégén az előző évben
még az NB III-ban szereplő
Örkénynél vendégszerepelt,
ahol nem tudta megismételni
az első fordulóban mutatott
eredményes játékát így 3–0-s
vereséget szenvedett Nagy
Dániel együttese.

Az első félidőben a mieinknek voltak
nagyobb lehetőségeik (kettő kapufát
is lőttünk), ennek ellenére a jobban
játszó házigazdák szerezték meg a
vezetést egy vitatható góllal (a Tóth
Gyuláról lepattanó labdát az örkényi
csatár Smeló Dávidot ellökve kotor-
ta a kapuba). A rossz napot kifogó
GSK játékosok a második félidőben
sem tudták felvenni a játék ritmusát,

amit a vendéglátó Örkény ki is hasz-
nált és kettő, sikeresen befejezett
kontratámadást követően eldöntötte
a három pont sorsát. A Gödöllői SK
kettő fordulót követően, három pont-
tal 2–3-as gólkülönbséggel a 9. he-
lyen áll.
Az ifisták is vereséget szenvedtek
(2–4), bár hozzá kell tenni, hogy sé-
rülések és betegség miatt mindössze
10 mezőnyjátékossal állt ki az U19-
es csapat. Ennek ellenére a félidőben
még vezettek a mieink 2-1-re, de erő-
ben sajnos elfogytak a fiatalok, így
végül kikaptak.
Nagy Dániel együttese a következő
fordulóban (augusztus 23.) hazai pá-
lyán fogadja majd az egykori NB I-
es és válogatott játékosokkal (Juhár
Tamással, Mónos Tamással, Vu-
kovics Lászlóval és Vincze Gábor-

ral) felálló Viadukt SE Biatorbágy
gárdáját.
Pest megyei I. osztály, 2. forduló
Örkény – Gödöllői SK 3–0 (1–0)
Ifi: Örkény – Gödöllői SK 4–2 gól-
szerzők: Sztriskó István, Káldi Ta-
más.

Megyei III. osztály – Beragadt
a GSK II. a rajtnál

A GSK II. is megkezdte bajnoki sze-
replését. Legéndi György együttese
a megyei III. osztály Monori cso-
portjában indul az idén, és az első já-
téknapon a Galgahévíz gárdáját fo-
gadták a mieink. A nyitány nem sike-
rült jól, ugyanis sima, 2–0-ás veresé-
get szenvedett csapatunk.
Megyei III. osztály, 1. forduló
Gödöllői SK II. – Galgahévíz 0–2
(0–2).
Következik:
Augusztus 23., szombat 17 óra
(ifi:15 óra), egyetemi pálya: Gödöl-
lői SK – Viadukt SE Biatorbágy

Számos vészjósló hír ellenére
már hivatalos, hogy a2008/2009-
es NB I-es teremlabdarúgó baj-
nokságban is szerepeni fog vá-
rosunk csapata, a Baranyai Pál
irányításával készülő Gödöllői
SK futsal együttese. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség illeté-
kes osztályától megtudtuk, hogy az au-
gusztus 15-ei nevezési határidőig mind-
össze négyen, a GSK, az Aramis, a Me-
zei-Vill és a Cső-Montage nevezett, míg
a többiek nevezése vagy hiányos, vagy

még nem dolgozták fel. Ami biztos,
hogy a nagy múltú Első Beton Szeged
visszalépett. A számos új játékossal ké-
szülő mieink mindeközben lejátszották
első felkészülési mérkőzésüket. Váro-
sunk 4+1-es csapata 7–3-ra tudott nyer-
ni a Dunavarsány ellen. A csapat követ-
kező felkészülési mérkőzése augusztus
28-án lesz, amikor is a szomszédos
Szlovákiából érkezik az ellenfél (a po-
zsonyi FC Patrik Serica látogat Gödöl-
lőre). A meccs 28-án csütörtökön 20.30
órakor kezdődik majd az egyetemi
sportcsarnokban. -ll-

KÉZILABDÁS TÁBOR
Időpont: 

2008. augusztus 25-29. 
(hétfő-péntek)

Programok:
Napi 2x edzés; ebéd; uzsonna

Szabadidős programok (kirándu-
lás, fagyizás, strand, úszás, 

játékok, stb.)
Jelentkezési határidő: 

2008. augusztus 22.
A tábor költsége:

15.000 Ft/fő
Részletekről érdeklődni:

Simics Judit: 06-20-312-7255
Hochrajter Rita 06-20-414-8696

Augusztus 12-én tartott csapatértekezleten tisztázódtak a viszonyok a városi
salakos kispályás focibajnokság körül. Kovács Tibor, a Városi Kispályás Bi-
zottság eddigi vezetője lemondott (a továbbiakban Tokai Norbert veszi át
munkáját), így már végleges, hogy a Gödöllői SK szervezi a jövő évi városi sa-
lakos focibajnokságot. A Táncsics M. utcai sporttelepen megrendezésre kerülő
bajnokságokra (mind a profi, mind az amatőr sorozatra) a nevezési határidő au-
gusztus 22., péntek 17 óra. Nevezni Tokai Norbertnál lehet a 06/70-283-05-88-
as számon.

A hétvégén Pécsett rendezték meg a
Magyar Felnőtt Férfi teniszbajnokság
döntőjét, amely gödöllői szempontból
„házi” döntővé kerekedett, hiszen a baj-
noki cím sorsa két Gödöllő Kiskastély-
Ereco SE játékos, Balázs Attila és Kiss
Sebő közt dőlt el. Gödöllői játékos ezt a
címet még sosem nyerte el! A magas
színvonalú, küzdelmes játékban végül
Balázs Attila nyert 6-0, 7-6 arányban. 
Kiss Sebő az egyes után a párosban vi-
gasztalta magát, ahol már Balázs Attilá-
val az oldalán legyőzték a Noszály Sán-
dor–Fucsovics Márton duót.
Az egyéni címek megnyerése után jo-
gos a kérdés, hogy az a csapat, amely-
nek tagja a Magyar Bajnok és az ezüst-
érmes játékos, a Csapatbajnokságban
„csak” a harmadik helyet szerezte meg.
Boros György, a Kiskastély-Ereco SE
elnöke elmondta: „az egyéni bajnokság-
gal szemben a csapatbajnokságban kül-
földi versenyzők is részt vehetnek, így
azok a csapatok az eredményesebbek,

ahol akár a drágább külföldi versenyzőt
– akár a Roland Garros főtáblájáról is –
is meg tudják venni. Gödöllőn ezzel
szemben nagy hangsúlyt fordítunk az
utánpótlás nevelésére, hiszünk abban,
hogy a tehetséges fiatalok felkarolása a
jövőben komoly sikereket hozhat.”     -lt-

– Értékelné az eddigi szereplésün-
ket?

– Minden olimpiát a végén szoktak
értékelni, de azzal szerintem nem
mondok újat, hogy eddig a várakozá-
sok alatt teljesítenek a sportolók. Bár
meg kell vizsgálni, hogy mit is jelent
ez a várakozás. Az eddigi olimpiákon
Magyarország mindig az első 20-ban
szerepelt az éremtáblázaton. Ezt
szoktuk meg, miközben nem vettük
észre, hogy a világ elment mellettünk.

– Miben látja a vártnál kevesebb
érem megszerzésének okait?

– Sajnos ma is nagyrészt a 20-25
évvel ezelőtti körülmények között ké-
szülünk fel és mindamellett, hogy a
közvetlen felkészülésre elegendő
pénzügyi biztosíték volt, tudomásul
kell vennünk, hogy egy olimpiai fel-
készülés 4-8 esztendő. A 4-8 év fel-
tételeinek biztosításában már igen ko-
moly lemaradásban vagyunk, miköz-
ben a világ évről-évre egyre több
pénzt fektet a sportba és az olimpia
felkészülésébe is. Például, ha megné-
zünk egy vívótermet a nálunk jóval
eredménytelenebb Ausztriában és
összehasonlítjuk mondjuk a gödöllői,
több korosztályos világbajnokságon
érmeket elérő vívóink lehetőségeivel,
a különbség hatalmas. És ez most ki-
ütközött az eredményekben is. 

Egyre inkább megoldhatatlan ne-
hézséget jelent, hogy a magyar vívó-
kat alig 40 edző oktatja, miközben 60,
magyar diplomával rendelkező ma-
gyar edző a világ több pontján elle-
nünk készíti fel a sportolókat. Számos
más okot is felsorolhatnék, ami ma-
gyarázkodásnak tűnhet, mégis hozzá-
járult a vívósport kiüresedéséhez. Az
is tény viszont, hogy 5 szakág vívói
kerültek éremközelbe és ebből csak
egyet tudtunk realizálni. És ezt akkor
is nehéz elfogadni, ha a kiutazás előtt
közvetlenül hunyt el Gerevich 
György, Nemcsik Zsolt és Szilágyi
Áron edzője, vagy az a tény, hogy
Újlaky Virginie fegyelmezetlensége

is közrejátszott a női tőrcsapat rossz
szerepléséhez. Mentális okok miatt
kerültünk ellenfeleinkkel szemben
hátrányosabb helyzetbe annak elle-
nére, hogy pszichológusok is dolgoz-
tak a felkészítésben, de például a két
férfi kardozó esetében ez sem segített.

– Kovács Tamás, a MOB sport-
igazgatója igen élesen bírált. Ilyen
nagy a baj?

– Egyetértek a bírálatokkal, való-
ban el kellene dönteni, hogy a tradí-
cionálisan eredményes magyar sport
eredményességéhez szükséges finan-
szírozását vállalja-e az aktuális fele-
lős politika vagy sem. Az eredmé-
nyességhez lényegesen nagyobb pén-
zek biztosítására van szükség. Edzők
és létesítmények kellenek, amihez
ugye pénz kell.

– Bárhova is megy az ember az
országhatáron belül, mindenhol
csak azt látja, hogy még mindig a
20-30 évvel ezelőtt épült létesít-
ményekben kell az élsportolókat
kinevelni. A feljlesztések elma-
radnak, az elvárások viszont na-
gyok.

– Az Antal kormány volt az egyet-
len olyan kormány, amely 500 torna-
termet építtetett. Ezután nem volt tu-
datos sportlétesítmény fejlesztési 

program. Ennek eredménye többek
között, hogy 350 településen nincs
tornaterem olyan iskolákban (általá-
nos, illetve közép), ahol kötelező a
testnevelés. Visszaesett a magyar
sport presztizse, a fiatalok jelentős ré-
szének nem vonzó a versenysport.

– Gödöllő talán lehet kivétel, hi-
szen az új sportkoncepció segítsé-
gével hamarosan új létesítmények-
ben sportolhatnak, mozoghatnak
az egyesületek vesenyzői.

– Elindult a sportprogram, amit tu-
dunk, saját erőből építünk annak el-
lenére, hogy az önkormányzatok le-
hetőségei sem könnyűek a megszorí-
tások miatt. De mindent megteszünk
annak érdekében, hogy a gyerekek
minél jobb körülmények között spor-
tolhassanak. A létesítményfejlesztési
program keretében az idén a Táncsics
Mihály utcai sporttelep korszerűsí-

tése és a vívóterem felújítása valósul-
hat meg, majd a programot egy
sportcsarnok építésével szeretnénk
folytatni.

-tl-

Augusztus 8-án kezdődtek meg a XXIX. Nyári olimpiai játékok
Pekingben, amelyen az eddig szereplő magyar olimpikonjaink a
vártnál lényegesen gyengébben teljesítettek. Schmitt Pál a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke előzetesen hat magyar
aranyérmet remélt Pekingből, ennek ellenére lapzártánkig eb-
ben a rovatban még egy fénykép sem szerepel. A szerzett érmek
tekintetében is igen szerény a termés és az eddig megszerzett 4
ezüst, egy bronz a vártnál lényegesebben kevesebb. Az országos
összesítésében sem állunk valami jól és tizenegy nap után mind-
össze a 45. helyet foglalja el a magyar csapat az éremtáblázaton.
A nyári játékok történetében az egyik legeredményesebb sport-
águnknak számító vívás a pekingi játékokon finoman fogalmazva
a várakozások alatt teljesített, és ez, valamint az értékelő szak-
emberek, vezetők nyilatkozatai igen nagy port kavartak hazánk-
ban. Gémesi Györgyöt, városunk polgármesterét, a vívószövet-
ség elnökét, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) alelnökét kér-
deztük.

Gémesi György értékelése

Pekingi olimpia – vívás 

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Pontatlan hétvége

A sikeretelenség és a fejlesz-
tések elmaradása többek kö-
zött annak is betudható, hogy
Gyurcsány Ferenc volt sport-
miniszternek miniszterelnök-
ként első döntései közé tarto-
zott, a sportminisztérium
megszűntetése, miután 2004-
ben, még mint sportminiszter
a következőket nyilatkozta: 

„A minisztérium megszünte-
tése szakmailag és politikai-
lag is hibás döntés lenne! A
magyar sportnak erős képvi-
seletre van szüksége a kor-
mányban, de az élet más te-
rületén, például az üzleti tár-
gyalások során is. 
Nemcsak hiba lenne a minisz-
térium megszüntetése, ha-
nem végzetes kárt okozna! 
A várható költségvetési elő-
nyök messze nincsenek arány-
ban azzal a kárral, amit a
megszüntetés jelentene.”

Tenisz – Kettős gödöllői siker

Balázs Attila magyar bajnok

Futsal – Győztes első meccs

Beneveztek a Bikák

Kispályás foci – Nevezés augusztus 22-ig

Szeptemberi kezdés



INGATLAN

* Eladó Gödöllő Kossuth L. Utcában egy földszinti, erké-
ly 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 kétsz-
intes 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

* Gödöllő központjában, új építésű társasházban egy 54
nm-es kertkapcsolatos lakás eladó. Parkolási lehetőség
zárt udvaron belül. Irányár:7,8 mFt. Tel.: 30/415-2959.

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

* 16lakásos társasházban teraszos, zárt parkolóval ren-
delkező igényes, megbízható kivitelezésű, szocpolképes
lakások eladók! 42-88m2-ig! Iár12.9Mft-tól 24.6Mft-ig
www.veresihaz.hu 20-5391988

* Két utcára nyíló ÉPÍTÉSI TELEK SZADÁN ELADÓ 6,7
MFt-ért 20-7722428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
Gödöllő és Szada legnagyobb telekválasztéka!
www.godolloihaz.hu

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

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

* SÜRGŐSEN eladó 5szobás 168m2-es családi ház
Isaszegen csendes nyugodt zsákutcában! 2 generáció-
nak is alkalmas dupla fürdőszoba, gondozott kert! Iár
20,9 MFt 20-7722428 

* Fenyvesben családi ház nagy telekkel csendes utcában
eladó Iár 16,8 MFt 20-7722428

* Gödöllőn új építésű nappali+3 félszobás családi ház
eladó. Emeltszintű ár 23 MFt 20-7722428 

* Felújított 3+2 szobás garázsos panorámás ikerház
731nm telekrésszel Gödöllőn eladó Iár 25 MFt 20-
7722428 

* Gödöllőn 640 nm-es építési saroktelek 19 méteres
utcafronttal ELADÓ Iár 10,5 MFt 20-7722428

* Szőlő utcában 60 nm-es 2 szobás erkélyes lakás eladó
Iár 11 MFt 20-7722428

* Eladó 2 szoba+nappalis,erkélyes, felújított lakás a
Kossuth L.u.-ban csendes helyen.Jó vétel Iár13,5 MFt
20-772-2429

* Kossuth u-ban I emeleti 2szobás egyedi fűtésmérős
felújított lakás eladó. Irodának is alkalmas Iár 12,9 MFt
20-7722429

* Központban felújított 1+2félszobás lakás sürgősen
eladó Iár 11 MFt 20-7722428

* János u 2 szobás I emeleti konvektoros lakás ELADÓ
Iár11,5 MFt 20-804-2102

* Eladó családi ház Harasztban. 170m2 4 szoba + nap-
pali Iár 27,5MFt 20-7722429 www.godolloihaz.hu

* KERESÜNK REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE
ELADÓ HÁZAKAT LAKÁSOKAT TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS
KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT AZ OTP
MELLETT–SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Eladó családi ház Szadán csendes nyugodt helyen
1200m2-es telken 90m2-es Iár 16.5MFt. GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 20-7722429

* Gödöllő és Szada határán, vállalkozás kialakítására is
alkalmas 1650 nm-es, 2 utcára nyíló belterületi építési
telken egy 37 nm-es, téliesített téglaépület (1 szoba,
konyha). Iá: 17 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

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

* Gödöllőn a Kossuth L. utcában I. emeleti, 57 nm-es,
felújított 2 szobás lakások. Iá: 12,7 és 13 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn központhoz közeli csendes környezetben, telje-
sen 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 iker-
házban, 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 INGATLANIRO-
DA, 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 INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870

* 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 legkere-
settebb 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
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-Röges épülő 110m2 cs.ház 300m2 telek kk 28,8 MFt.
-Új építésű egyszintes 128m2 cs.ház 500m2
telek kk. 27,5 MFt.
-Kazinczy körúton 2. emeleti 2 szobás
zöldövezeti lakás 12,79 MFt.
-Panorámás, ősfás 1378 m2-es telken bon-
tandó/felújítandó cs.ház 22 MFt.
-Új építésű 130m2 cs.ház 801m2 telken
költözhető kk 31 MFt.
-Erzsébet parkhoz közel nappali + 4 szobás
cs.ház 576 m2 telek 39,5 MFt.
-Belvárosban 2. emeleti 53 m2-es fiatalos
kialakítású újszerű lakás 17,8 MFt.
-�agyfenyvesben épülő nappali + 3 szobás
cs.ház 412m2 telken kk. 28 MFt.
-Szadán nappali + 3 szobás családi ház 1216m2
telekkel 17,5 MFt.
-Veresegyház Öreghegyen újszerű nappali + 3
szobás cs.ház 759 m2 telek 29,5 MFt.
-Veresegyház Öreghegyen új építésű 113m2
cs.ház 385m2 telek kk. 30,5 MFt.

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

�yitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig

K E D D E�  � I � C S Ü G Y F É L F O G A D Á S

Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig

Péntek: 8.30-12 óráig

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést

nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent

hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.



* 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 INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870

* Szadán kedvező adottságokkal rendelkező, 1200 nm-
es (45 m-es utcafronti szélességű) építési telek eladó.
Víz, villany, gáz bevezetve, csatorna az utcában. Iá: 14,5
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

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

* Gödöllőn a Rögesben vállalkozás kialakítására is alka-
lmas (pl. csemetekertnek) 28 m utcafronti szélességű,
6000 nm-es telekkel egy 100 nm alapterületű, félig
alápincézett, családi ház. Iá: 33 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, 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 INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870

* Remsey krt.-i mélygarázsban autóbeálló korrekt áron
eladó. Nyáron olcsóbb! Érd: 20/921-6640, 20/391-1891

* Domonyvölgyben belterületi építési telkek, panorámás
elhelyezkedéssel 800-1600 m2 területűek eladóak. És
más ingatlanok helyben. 30/415-4102

* Gödöllőn a Shell kút és a Röges u. közötti lakóparkban
építési telkek eladók! Tel.: 06/30-946-7702

* Eladó a Kossuth L. u. 53. sz. alatt kétállásos garázs egyik
fele. Víz, villany bevezetve. A garázsban futnak a fűtés
csövek, így télen is meleg. Ár: 2,5 M Ft. Érd: 20/9794-383

* 20 m2 üzlethelyiség főútvonal mellett eladó. SÜRGŐS.
Tel: 20/532-7275

* 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

* 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

* 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 egye-
di fűtésmérős, felújított lakás eladó. Iár: 13,8M Ft. Tel:
20/414-2829

* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-
külön is. Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve.
Tel: 30/250-7981

* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus
közben csendes, nyugodt környéken 55 m2-es, 2
szobás, 3. emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.: 30/562-3475

* Eladó Gödöllőn 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

* Újfenyvesben 2006-os építésű 160 m2-es ikerházfél
eladó tulajdonostól. Iár: 33,5M Ft. Érd: 30/972-3082

* Gödöllőn, Kazinczy lakótelepen, nem panelépítésű tár-
sasházban 2szobás, 58+8m2 jó állapotú, egyedi fűtésű,
vízórás, nagy erkélyes, saját pincés öröklakás eladó. Iár:
13M Ft. Érd: 06-209-123-994

* Gödöllőn 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

* 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

* Fácán sori téglaépítésű, sorházi lakás eladó. 80 m2, 3
szoba, 2 erkély, garázs, teljes körűen felújított. Tel:
30/9338-064

* ESZTERGOM – Kertvárosban az Oktáv mellett
téglaépítésű társasházban 56 m2-es 2 szobás 1. emeleti
lakás eladó. 1. emeletig csere is érdekel. Tel: (33) 435-
614 (16h után)

* 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

* Gödöllő, János u. földszinti, téglaépítésű másfél-
szobás lakás, felújítandó eladó. Iár: 9,8M Ft. Tel:
20/497-1700

* Családi ház eladó. 3 szoba, nagy konyha, 2 fürdőszo-
ba, 120 m2, 75 m2 műhellyel. Gödöllő, Lovarda u. 2. Ár:
19,9M Ft. Érd: 30/410-1079

* 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

* Felújított, 40 m2-es, bútorozott, 1,5 szobás földszin-
ti 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

* 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, parket-
tás téglaépítésű, konvektoros, felújított lakás a cen-
trumban, csendes helyen, áron alul sürgősen eladó. Tel:
20/224-9118

* Gödöllőn, Kertvárosban központhoz, tömegkö-
zlekedéshez közel KERTES CSALÁDI HÁZ ELADÓ. 110
m2 + garázs + 1 szoba garzon. Tel: 20/354-9688
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* Gödöllőn a belvárosban eladó kétszobás összkomfortos 1.
emeleti lakás. Csere is érdekel kertes házra, érték-
egyeztetéssel. Érd.: 28/412-116 (17h után), 20/255-9325

* 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

* Gödöllőn, a Repülőtéri úton sorházban 32m2-es
galériás kisház előkerttel 8,2 millió forintért eladó. Érd.:
06/20-439-5995

* 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

* 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

* Palotakerten 2 szobás, parkra néző, erkélyes felújí-
tott jó állapotú lakás eladó! (kábel TV, NET, telefon van).
Tel.: 06/70-366-8026

* 49m2-es 1,5 szobás, konyha-nappalis fiatalos, 4.
emeleti lakás a Szent János utcában eladó. Iár.: 12M Ft.
Érd.: 06/30-966-1375

* Újpest központjában, 54m2-es beépített erkélyes, 2
szobás gardróbos, részben felújított, világos konyhás 6.
emeleti panel tulajdonostól eladó. Irányár: 10,2M Ft. Tel:
06/30-251-0584

* Központ közeli, csendes, kétgenerációs, jó állapotú
házat keresünk megvételre, reális áron. Tel.: 06/30-
412-6185, vagy 06/30-599-7669

* Gödöllő városközpontban 1 és fél szobás lakás eladó!
Tel.: 06/70-203-1137

* Gödöllő palotakerti 2 szobás, 63m2-es egyedi fűtés-
mérős, vízórás, részben bútorozott lakás hosszú távra
kiadó. 55.000 Ft + rezsi. Tel: 06/70-257-4553

* NEM PANEL! 64,5 m2-es 2,5 szobás, erkélyes, ALAC-
SONY REZSIJŰ (cirkófűtés, lapradiátorok) lakás eladó.
iár: 14,5 M Ft. Szt. János u. 30/B. 3. em. T: 30/461-
4308

* Gödöllőn a Remsey körúton eladó egy 2 szobás, 64
m2-es lakás akár azonnali beköltözéssel. Légkondi,
kábeltévé, Internet, vízórák, nagyszerű elrendezés. Érd:
30/4095-926

* Eladó Gödöllőn, Blahán 3 szobás családi ház
(alápincézve, teljes közmű, ipari áram) 2044 m2-es
telken. Iár: 23M Ft. Érd: 20/224-0976 Ingatlanos ne
hívjon!

* Eladó Gödöllő Bajcsy-Zs. E. u. 19. sz. alatti ingatlan
1100 m2, érvényes építési engedéllyel. Kávézó – piz-
zéria építhető rá. Tel: 70/615-7890

* Gödöllőn a Klapka utcában jó fekvésű, örökpanorámás,
949 m2-es telken, többirányú hasznosításra is alkalmas
200 m2-es, földszintes épület (jelenleg üzlet) eladó. Iár:
31,5 M Ft. Tel: 30/224-1627

* KERESÜNK GÖDÖLLŐN ELADÓ / KIADÓ LAKÁSOKAT,
HÁZAKAT, TELKEKET ADATBÁZISUNKBAN LÉVŐ
ÜGYFELEINK RÉSZÉRE NYOLC ÉVES HELYI ELADÁSI
TAPASZTALATTAL. INGATLANVADÁSZ KFT. A POSTÁVAL
SZEMBEN. Tel: 0630-919-5960 www.ingatlanvadasz.hu

* ELADÓ LAKÁS Gödöllő, Szőlő utca: 64 m2-es, 2 +
Félszobás, egyedi fűtésű lakás, beépített konyhabútorral
eladó. IRÁNYÁR: 12.900.000 Ft. Telefonáljon: 0630-
919-5960. Sorszám: 2903. www.ingatlanvadasz.hu – A
POSTÁVAL SZEMBEN.

* Jelenleg 26 db válogatott lakás van kínálatunkban
már 10.400.000 Ft-tól; másfél szobástól, 3 + Nappalis
központi új lakásig. Tekintse meg megújult honlapunkat:
www.ingatlanvadasz.hu - A POSTÁVAL SZEMBEN.

* 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

* Kertvárosban új ház emelete: 2 hálószoba, nappali,
konyha, fürdőszoba, Internettel, kábeltévével, 4 diákfiú
részére kiadó. Lakbér + rezsi= 28E Ft/fő/hó. Érd:
20/423-3886

* Albérlőtársat keresek földszinti, 3 szobás, konvek-
toros lakásba. Egyetem 150 m, vasútállomás 7 perc.
Érd: 20/224-6598

* Kiadó Gödöllő belvárosában igényes 90 m2-es zárt
udvari, teraszos, légkondicionált lakás. Bérl.díj 90E
+rezsi. Uitt bérelhető Kossuth L. utcában 50 m2-es rak-
tár. Tel: 30/9617-621

* 2 szobás, klímás lakás bérbeadó Szent István téren.
Tel: 28/407-122

* Gödöllőn, fiatal férfi részére bútorozott albérlet kiadó.
Érd: 30/611-1080

* Az egyetemi lakótelepen bútorozott 2 szobás, 60 m2-
es egyedi fűtésű lakás hosszútávra kiadó. 70E Ft +
rezsi, 2 havi kaució szükséges. Érd: 20/989-4923

* Gödöllőn 2 szobás lakás kiadó! Tel.: 06/70-260-6497

* Gödöllőn, Palotakerten 8. em. 1 nagyszobás, 2 éve
felújított lakás (berendezés nélkül) 2008. szeptembertől
nem dohányzó, megbízható személy(ek) részére hossz-
abb távra kiadó (egyedi mérőórás távfűtés, hőszigetelt
nyílászárók (kábeltévé, Internet –igény szerint a szolgál-
tatás 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: 06-
70-340-3334

* Gödöllőn a Paál László köz 2. alatt 2 szobás, parket-
tás téglaépítésű, konvektoros, felújított lakás a cen-
trumban, csendes helyen, áron alul sürgősen eladó. Tel:
20/224-9118

* 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

* Kertes családi házban két szobás, különálló lakrész
kiadó. Tel: 30/634-3563

* Egyetem téren 2 szobás lakás kiadó. Tel: 20/390-
8512

* Blahán a buszfordulónál szépen kialakított 2 szobás
tetőtér, berendezve igényeseknek hosszú távra KIADÓ.
Tel.: 06/30-948-6151

* Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton egy 60 m2-es, földsz-
inti lakás, hosszútávra is. Érdeklődni: 20/-807-1377

* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában első emeleti, 2
szobás 55m2-es lakás kiadó. 55.000 Ft/hó + rezsi, kau-
ció 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: 35-
40ezer Ft./hó rezsivel együtt. Érdeklődni: 06/20-412-
1414, 10-21 óra között.

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,

DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 630 nm-
es telken most épülő, 136 nm-es, nap-
pali+ 4 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok őszi átadással leköthetők. Szoc.
pol. felvehető. Irányár: 29,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550 nm-
es telken most épülő, 102 nm-es, nap-
pali+ 3 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok őszi átadással leköthetők. Szoc.
pol. felvehető. Irányár: 29,5 mFt.
LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*A Szőlő utcában 69 nm-es, 1+2 fél
szobás, 3. emeleti, kitűnő elrendezésű,
felújított, panorámás, konvektoros
lakás SÜRGŐSEN eladó. Iár: 14 mFt.
*A 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.

*Az Erzsébet királyné körúton 63 nm-
es, harmadik emeleti, kitűnő elren-
dezésű, 2,5 szobás, erkélyes lakás
eladó.  Irányár: 12,9 mFt. 
*A Szent János utcában 59 nm-es, 2
szobás, 3. emeleti, téglaépítésű, kon-
vektoros lakás (tágas szobákkal, alac-
sony rezsivel) eladó vagy családi
házra cserélhető. Irányár: 12,5 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*Csendes, kertvárosi környezetben,
600 nm-es, gondozott saroktelken 160
nm-es, nappali + 3 szobás, jó állapotú
családi ház eladó. Beépített konyhabú-
tor, dupla garázs, mosókonyha, szau-
na. Irányár: 32,5 mFt.
*A Királytelepen 1000 nm-es telken,
1990-ben épült, 320 nm-es, nappali+ 4
szobás, galériázott családi ház eladó,
félkész beltéri medencével, garázzsal,
üzlethelyiséggel. Irányár: 35 mFt.
*A Szabadság úton, 2088 nm-es, ősfás
telken, 55 nm-es, 2 szobás, felújítandó
ház eladó melléképületekkel.  Iá: 16 mFt.
*A Harasztban 693 nm-es, két utcára nyíló
telken, régi építésű, felújított ház eladó.
Gondozott kert, boros pince. Iá: 21 mFt.
*Az Alvégben 3469 nm parkosított
telken (halastó, patak) 260 nm-es, 6
szobás családi ház (sokféle vál-
lalkozásra alkalmas) eladó. Iár: 52 mFt. 
*A Rögesben 900 nm-es telken 1998-

ban épült, kétszintes, 160 nm-es, nap-
pali+ 3 szobás klimatizált családi ház

(parkosított telek, medence, dupla
garázs, pince, öntöző rendszer) eladó.

Irányár: 38 mFt.

*A Fenyvesi dűlőn 2680 nm-es,
művelt külterületi telken (a bel-
területtől 300 m-re) 60 nm-es, két-
szobás lakóház eladó. Gazdál-
kodásra kiválóan alkalmas!
Irányár: 15 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*VERESEGYHÁZON, a Széchenyi-
dombon, 840 nm-es telken, 2003-
ban épült, 200 nm-es, nappali+ 3
szobás, amerikai konyhás, igényes
családi ház (dupla garázs,
mosókonyha, műhely, pince)
eladó.  Irányár: 49,5 mFt.
*VERESEGYHÁZON, a Széchenyi-
dombon, 680 nm-es telken, 130 nm
–es, kétszintes családi ház áron
alul, sürgősen eladó.  Iár: 22,5 mFt.
*JÁSZÁROKSZÁLLÁSON a ter-
málfürdőtől nem messze kis
parasztházak eladók aszfaltos
utcában, csendes, falusi kör-
nyezetben 2,6mFt-tól 5,2m Ft-ig.
*ZSÁMBOKON1500 nm-es telken
egy régi parasztház egy 2004-ben
hozzáépített amerikai konyhás
házrésszel eladó.  Iá: 9,9 mFt.



* Kiadó Gödöllőn az Ambrus Zoltán közben 1. emeleti 2
és fél szobás, 64m2-es erkélyes lakás szeptember 1-
jétől. Érd.: 06/20-539-5425

* Szabadság úton 2 szobás ház, garázzsal kiadó. Tel.:
06/20-256-0600

* Gödöllőn, Szt. Imre utcában, központban lévő, új építésű
liftes társasházban, 3. emeleti, 50 m2-es, 1szobás,
bútorozott lakás nemdohányzó, megbízható személy(ek)
részére, hosszabb távra kiadó. Bérleti díj: 60E Ft +rezsi
+2 havi kaució szükséges. Tel: 70/3828-247

* Lakás kiadó Gödöllő központjában, elsősorban család
v. fiatal pár részére. 1+2 félszobás, 60 m2-es, 3. em.
egy 3 emeletes házban. Bútorozatlan, ill. konyha, fürdő
felszerelt. Érd: du.16h-tól 20/207-0530

* Gödöllő kertvárosi részén, gyalog 10 percre az
egyetemtől 2szobás, összkomfortos családi ház 2-3 fő
részére kiadó. Kerthasználat, alacsony rezsi. Érd:
70/381-2807

* Négytagú család főbérlő nélküli ALBÉRLETET (kertes
családi házat) KERES hosszútávra Gödöllőn vagy
Máriabesnyőn. Érd: 20/422-5955

* Szt. János utcában magasföldszinti, erkélyes, egyedi
fűtésű 2 szobás lakás részben bútorozva kiadó. 2 havi
kaució szükséges. Tel: 20/556-5832

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

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

* Gödöllőn a szökőkútnál másfél szobás, bútorozott,
háztartási gépekkel felszerelt lakás kiadó ingyenes
kábeltévével. 50 ezer Ft + rezsi + 2 havi kaució. Érd:
20/225-3066

* Gödöllő központjában 2 szobás bútorozott lakás kiadó.
50.000 Ft + rezsi, 2 havi kaució szükséges. Érd: 06-20-
367-3467

* Gödöllő központjában a Dózsa Gy. úton 63m2-es két-
szobás, földszinti konvektoros lakás bútorozottan is,
rövidtávra kiadó. 70.000 Ft+ÁFA+rezsi. Tel.: 06/20-
942-73-79

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 sikere-
sen működő vállalkozások tőszomszédságában, forgal-
mas helyen, közvetlenül a Studio Online Nyelviskola mel-
lett 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

* Gödöllő központjában 70m2-es felújított összkomfor-
tos konvektoros kertkapcsolatos lakás, iroda céljára is
alkalmas, hosszú távra kiadó 80.000 Ft+rezsi. Tel.:
06/30-481-52-70

* Hosszútávra KIADÓ irodánk Gödöllőn, a Szent János
utca 1/d-ben (közel a buszpályaudvarhoz) egy 17m2-es
helység. Teljesen felújított, klimatizált, modern irodabú-
torokkal együtt teljesen felszerelt állapotban. 50.000
Ft/hó+rezsi+2 hónap kaució. Érd:+36-30-2027-828

* 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:+36-30-2027-828

* Gödöllő kertvárosi részén (Semmelweis u.) 70m2-es
földszinti, bútorozatlan lakás iroda céljára 55.000 Ft
+kaucióért KIADÓ szeptember 1-jétől. Érd: 70/242-
9121, 28/420-273.

* Vácszentlászlón üzlethelyiség kiadó a butiksoron
hosszú távra. Tel.: 06/20-585-4083

* Kiadó Gödöllőn 135m2-es megosztható helyiség.
Irodának, raktárnak, üzletnek, csendes tevékenységű
célokra. Aszfaltos út +aszfaltos parkoló, teljes közmű.
Tel: 06/20-968-4454

* Gödöllőn, központban felújított, 70 m2-es, külön
bejáratú házrész, irodának, szépségszalonnak, stb.
cégképviseletnek kiadó. Szép környezetben, kialakított
parkolóval, berendezve, v. anélkül. (Kedvező rezsi.) Tel:
30/307-7314

ÁLLÁS

* Ügyfélszolgálati referenst keresünk, jó kommuniká-
ciós képességgel gödöllői autókereskedésbe - idegen
nyelv ismerete előny. Tel.: 28-515-517

* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal ren-
delkező, fiatal pultos lányt és szakácsot felveszünk.
Tel.: 30/913-8769.

* Autócentrum Gödöllő Zrt., VW márkakereskedés minimum
3 év gyakorlattal, számítógépes ismerettel rendelkező, mér-
legképes pénzügyi, számviteli vezetőt keres. Érd.: 28/515-
517, 28/515-510. Fényképes önéletrajzokat a vwerteke-
sites@autocentrumgodollo.hu e-mail címre kérjük.

* OPEL GAÁL MÁRKAKERESKEDÉS könyvelőhölgyet
keres, mérlegképes végzettséggel, önálló gyakorlattal.
Napi 8 órás munkaidőre, heti 5 alkalommal. Főállásban.
Önéletrajz : opelgaal@vnet.hu, 2100  Gödöllő, Dózsa Gy 67.

* OPEL GAÁL MÁRKAKERESDEKÉS ÉS SZERVIZ kol-
légákat keres az alábbi munkakörök betöltésére: rak-
táros, autószerelő,  karosszéria lakatos, kézi autómosó-
ba mosós. Kiemelt kereseti lehetőség, teljesitmény-
bérezés. Jelentkezni lehet önéletrajzzal: opel-
gaal@vnet.hu, 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 67.

* Gödöllői telephelyre értékesítési munkakörbe (eladó)
férfi kollégát keresünk. Mezőgazdasági és kertészeti
gyakorlat előny. Tel: 20/579-5729
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* Gödöllői büfébe fiatal nőt eladó munkakörbe
felveszünk. Tel. 70/279-8986

* Üzemanyagtöltő állomásra –NEM DOHÁNYZÓ-
munkatársak jelentkezését a 28/513-115 telefonszá-
mon várjuk. 

* Bevezetett üzletbe kozmetikust, pedikűrös –
manikűrös munkatársat keresek vállalkozói igazolván-
nyal. Tel: 20/9810-696

* Gödöllőn Szeptemberben nyíló szépségszalonba
felveszek fodrászt, szín-technikust, műkörmöst,
masszőrt. Profi megbízható szakemberek jelentkezését
várom. Tel: 30/231-5353

* 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.

* Nyílászáró szerelésben jártas munkatársat vagy
segítőt keresek. Tel: 20/915-7031

* A Panda sörözőbe pultost felveszünk (nő),. Továbbá
augusztusba nyíló nonstop játékterem és bárba
keresünk fiatal pultost Gödöllő Dózsa Gy. 68. Tel:
20/9417-670

* STIHL Szakkereskedés szadai üzletébe szakképzett
eladót felvesz. Jelentkezni önéletrajzzal levélben 2111
Szada, Dózsa Gy. út 33. vagy e-mailben:
petrakec@invitel.hu címen lehet.

* Munkájára igényes 45 éves hölgy bejárónői, napi
takarítást és nagytakarítást vállal. Érd: 20/481-4514

* ANGOLUL ALAPFOKON BESZÉLŐ ŐRÖKET KERESÜNK
GÖDÖLLŐI OBJEKTUMBA. 06-30-358-4996

* 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.

* ÁCSOT és SEGÉDMUNKÁST KERESEK!! Érd:
06/70-33-55-049

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

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

* FIATAL PULTOS LÁNYT KERESEK GÖDÖLLŐI
SÖRÖZŐBE. Tel.: 06/20-373-6100

* A TRINK-DUÓ Kft gödöllői telephelyére, elektromos,
gáz és dízel üzemű targoncavezetői jogosítvánnyal ren-
delkező munkatársat keres! Érd: Rébb Gábor tele-
phelyvezető: 30/336-7473

* Gödöllői cég irodai asszisztenst keres megbízható,
önállóan dolgozni tudó, számítógépes ismeretekkel ren-
delkező hölgy személyében. Elvárások: polgári megje-
lenés. Tel: 70/612-9113 10-15 óráig.

* BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT keresünk azonnali
kezdéssel három műszakos munkarendbe. Tel.
30/6789-478

* Kézi vagy gépi vakolásban jártas, megbízható,
precíz munkatársat keresünk. Tel: 30/535-1822,
30/280-3077

* Svájci érdekeltségű kereskedelmi cég összetett irodai
feladatokra munkatársakat keres! Érd: 20/5628-400
UNIÓS JÖVEDELEM!

* Gödöllőre keresünk kollégákat teljes körű betanítással
irodaházon belüli értékesítésre. Havi: 145.000 Ft. Tel:
30/8577-940

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



* Multi cég keres CNC gépkezelőket, ill. CO-2
hegesztőket budapesti munkahelyre. Kiemelt bérezés.
Szállás biztosított. Tel: 20/348-6695

* Hamarosan szeretnél elhelyezkedni, gyere, várunk!
Fodrászokat, masszőr és pedikűrös – manikűrös –
műkörmös jelentkezését várom! Tel: 20/200-2725,
30/228-8403

* Gödöllői ékszerboltba kereskedelmi végzettséggel
rendelkező eladót keresek. Ötvös vagy ékszerbecsüs
vizsga előny. Tel: 30/30-60-696

* Gödöllő – Máriabesnyői szállodába recepciós hölgyet
és szobalányt felveszünk. (Pályakezdő is lehet.) Tel:
70/381-4137

* Szeptember 1.-től alkalmi és folyamatos munkale-
hetőséggel, Gödöllőn  és környékén téged vár változatos
munkákkal (SZERELÉS, ELŐKÉSZÍTÉS, CSOMAGOLÁS) a
Fürge Diák iskolaszövetkezet! Cím: 2100 Gödöllő, Páter
K. u. 1. Tel: 28/516-520, 70/313-8477, (Honlapunkon is
jelentkezhetsz munkáinkra www.fürgediák.hu )

* Gödöllői Munkaerő-kölcsönző cég gödöllői partner-
cégéhez anyagmozgatási, csomagolási munkára 2-3
műszakban jelentkezőket vár PÁLYAKEZDŐKET IS! Cím:
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. Tel: 70/370-1007

* Gödöllői TESCO áruházba takarítókat keresünk. Tel:
06-20/772-5793 (6-15 h-ig)

SZOLGÁLTATÁS

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgoza-
tok gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.:: 30/851-8763.

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, vil-
lanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel.: 30/300-6200.
www.hutogepszereles.hu 

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával,
korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés. Tel.: 70/247-9072, 20/9177-555
w w w . n o n s t o p - g y o r s s z o l g a l a t . h u ,
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 villanysz-
erelése. 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 középvál-
lalkozásoknak. 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

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

* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T: 06-20/411-
7473 Köszönjük bizalmát!

* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, min-
den, ami festőmunka, garanciával. Tel: 06-30-386-4456

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

* Fűkaszálást kedvező áron vállalok. Tel: 06-20-
9335-909

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

* 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

* Nyirok masszázs SHIACU (japán) és Tibeti módszerrel.
Reuma, izületi bántalmak, hátfájás, stressz oldására,
fájdalmak megszüntetésére. Tel: 70/701-9510

* Földmunka vállalása, földmunkaképek és tartozékok
adás-vétele. Tel: 30/9362-846, 30/415-4102

* 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

* Frissítő, fogyasztó masszázs. Narancsbőr elleni
kezelés. Nem erotikus! Manikűr, pedikűr szombat vasár-
nap is. Idősekhez házhoz megyek! Tel: 30/423-3951
Sándor Anikó, Gödöllő.

* Motoros kaszálást, bozótirtást és kertápolást vállalok
versenyképes áron. giantd@citromail.hu, Tel: 06-30-361-2270
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* Megbízható fiatalember korrekt áron vállal
fűkaszálást, kertgondozást állandóan vagy alka-
lmanként. Tel: 70/313-9221

* GÉPI VAKOLÁST ÉS EGYÉB KŐMŰVESMUNKÁKAT
VÁLLALUNK. Tel: 30/535-1822, 30/280-3077

* Gyógypedikűr tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás, benőtt köröm szakszerű kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. 25 év szakmai háttér.
Bejelentkezés: 20/532-7275 Bárándi József

OKTATÁS

* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET,
OLASZ, FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS
ÉS EGYÉNI NYELVÓRÁK. ELŐIRATKOZÁS CSOPOR-
TOS TANFOLYAMOKRA SZEPTEMBER 5-IG 20%
KEDVEZMÉNNYEL! ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZS-
GÁRA, ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK.
AZ EGYÜTT IRATKOZÓK FEJENKÉNT ANNYISZOR
5% KEDVEZMÉNYT KAPNAK, AHÁNYAN IRATKOZ-
NAK (TEHÁT 5 EMBER PÉLDÁUL FEJENKÉNT 25%).
RÉSZLETEKÉRT KERESSE ÜGYFÉLSZOL-
GÁLATUNKAT: (20) 216-62-40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS
TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IDŐ: H-CS: 10-16, P: 10-14

* Gödöllőn BÉRTARTÁST, saját lovon OKTATÁST vál-
lalunk. VÁGI DÍJLOVASCENTRUM. Tel: 20/3465-190

* TOP-TAN: Angol kezdő, középhaladó, haladó,
középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok
szeptembertől középiskolásoknak, felnőtteknek.
További információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423-744,
mobil: 30-224-7563.

* Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést,
korrepetálást vállal Gödöllő központjában. Tel:
30/274-1797

* TAICHI oktatás Gödöllőn kezdőknek és haladók-
nak, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Érd:
20/544-8021

* JÁTSZÓHÁZ. OLYAN SZÜLŐK JELENTKEZÉSÉT
VÁROM, AKIK - AZ ÓVODÁSKOR ELŐTTI, ILL.
ÓVODÁS ÉLETKORBAN SZERETNÉNEK MEGOLDÁST
TALÁLNI GYERMEKÜK RÉSZLEGES, VAGY EGÉSZ
HETES ELHELYEZÉSÉBEN. – SZERETNÉNEK
GYERMEKÜK SZÁMÁRA RENDSZERES JÁTSZÓHÁZI
TEVÉKENYSÉGET BIZTOSÍTANI. SZÍVESEN
VENNÉNEK RÉSZT RENDSZERES PEDAGÓGIAI ÉS
GYAKORLATI MUNKÁBAN. ÉRD: 20/375-0550

ADÁS~VÉTEL

* ELADÓ! 120 éves, négyfiókos, bőrorsós, süllyesz-
thető-SINGER varrógép, kitűnő állapotban: 80.000
Ft, 1 db 200 l hűtőláda 25. 000 Ft, 1 db új vérny-
omásmérő 5.000 Ft, 1 db infravörös hősugárzó
5.000 Ft, 1 db antik lámpaernyő 8.000 Ft,1 db.60
éves antik, nyitható toalett tükör, polírozott:
80.000 Ft Érd. minden nap 17.00 óra után 06-30-
421-7357

* Fehér nappali bútor (Gyulai bútorgyár terméke)
bársarokkal eladó! Érd.: 06/30-747-1767

* Ággyá alakítható sarokgarnitúra eladó. Tel:
28/430-913

* TETŐCSERÉP ELADÓ 30Ft /DB. GÖDÖLLŐN. T:
20/9921-379

* Eladó bontott, kisméretű tégla, 100 Ft, bontott
szalagcserép 50 Ft/db. Tel: 06-70/615-7890

* 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

EGYÉB

* BOBCAT-543 negyed m3-es kanállal, kitűnő
állapotban eladó. Tel. 06-20-390-5387

* Megbízható, fiatal házaspár eltartási szerződést
kötne idős úrral vagy hölggyel. Tel: (20) 428-7481

* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, selyemfű
méz 1060 Ft/kg + üveg. Napraforgó 860 Ft/kg
+üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u.
3. Tel.:28/417-913

* KARÁCSONDI KÉMÉNY: Gázkémény, turbós
kémény, stb… építése, felújítása anyagbeszerzés-
sel, engedélyeztetéssel, rövid határidővel, ingyenes
kamerás kéményvizsgálat! Tel.: 06/30-330-6264,
webcím: karacsondikemeny.hu

* Betéti társaság eladó. Érd.: (20) 212-6315
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Beküldési határidő:
2008. augusztus 28.

A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalvá-
nyát nyerte: Dobi Magdolna,
Palotakert 1., Virtela Laura,
Perczel M. u. 71.

A Városi Mozi belépőjét
nyerte: Fürjes Kálmán, Kaff-
ka M. u. 3., Selmeci Zsolt,
Szabadság u. 101/c.

A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: dr. Ta-
kács Irma, Akácfa u. 21., Bár-
dos Mária, Antalhegyi u. 64.

Recept

Barackos krémes

HOZZÁVALÓK: 6 tojás, 6 evőkanál cukor, 6 evőkanál liszt, 1 evő-
kanál kakaópor, 2 evőkanál étolaj, fél csomag sütőpor, 10 darab
őszibarack, 2 vaníliás pudingpor, 6 dl tej, 20 dkg vaj, 20 dkg por-
cukor, 1 vaníliás cukor, citromlé, 1 tábla tortabevonó, alufólia.

ELKÉSZÍTÉS: A sütőformát kibéleljük alufóliával, majd megken-
jük étolajjal. A felezett kimagozott barackokkal kirakjuk. 6 tojás
sárgáját a kristálycukorral, étolajjal pár csepp citromlével habos-
ra keverünk, hozzáadjuk a sütőporral elkevert lisztet végül a tojá-
sok keményre vert habját. Fele masszát rácsurgatjuk a barac-
kokra, a maradékot elkeverjük a kakaóporral így öntjük a sárga
masszára. Megsütjük. Sütőből kivéve tálcára borítjuk, lehúzzuk a
fóliát. A tejjel elkevert pudingporokat sűrűre főzzük, kihűtjük. A
vajat a porcukorral, vaníliás cukorral pár csepp citromlével kike-
verjük, hozzáadjuk a kihűlt pudingot és rásimítjuk a tésztára. Gőz
felett felolvasztott csokoládéval bevonjuk.


