XVII. évf. 31. szám • 2008. augusztus 28. • Terjesztői ára: 75 Ft

www.szolgalat.com

Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Tóth Krisztina Gödöllő díszpolgára lett

Elismerés az olimpikonnak
Rendhagyó módon nem az augusztus 20-ai ünnepséget megelőzően tartotta meg azt a rendkívüli
ülését a képviselő testület, amelyen átadták a
díszpolgári címet, hanem néhány nappal később.
A hagyományoktól való eltérés oka, hogy a cím új
birtokosa, Tóth Krisztina asztaliteniszező ekkorra
érkezett haza Pekingből, ahol a magyar olimpiai
csapat tagjaként vett részt a nemzetközi játékokon. Az ünnepséget augusztus 26-án tartották
meg a városháza dísztermében, ahol az elismerést dr. Gémesi György polgármester adta át az
Európa-bajnok sportolónak.
Tóth Krisztina 1974. május 29-én született Miskolcon, de kétéves kora óta városunk lakója.
A gyermek Krisztinél szülei hamar
észrevették kitűnő mozgáskészségét.
Hatéves koráig hatalmas focicsaták
részvevője volt a lakótelepi gyerekekkel
együtt. Focitudásával, küzdőszellemével kitűnt még a fiúk közül is. Általános
iskolai tanulmányait az akkor még Karikás Frigyes Általános Iskolában (a mai
Hajós) kezdte el. Anyai nagybátyja fedezte fel kitűnő gömbérzékét, s javasolta, hogy azt az asztalitenisz sportágban
kamatoztassa. A gödöllői szakmunkásképző iskolában működő GSC asztalitenisz szakosztályában kezdett játszani,
ahol Orgoványi Imre volt a szakosztály
edzője, s aki tulajdonképpen az első foglalkozástól kezdve felismerte a sportág

iránti
tehetségét.
Gyermekként az iskolában és a sportban is szorgalmas,
tanítványnak bizonyult. Sokszor kapott
„Jó tanulójó sportoló” kitüntetést. Közel
két év edzésmunka
és versenyzés után
nőtte ki a megyei kereteket, és kapcsolódott be először az országos, majd a nemzetközi versenyekbe. Még általános iskolás korában lett serdülő Európa-bajnok, ekkor már a világhírű Statisztika
versenyzője volt. Ebben a szakosztályban érte el sikereit, innen lett a magyar
válogatott tagja 17 éves korában, aminek azóta is megszakítás nélkül tagja,
immár 17 éve.

200-szoros magyar válogatott, 35ször volt magyar bajnok különféle számokban, hatszoros felnőtt Európa-bajnok. Tiencsinben az asztalitenisz vb-n 3.
párosban Bátorfi Csillával, 2000-ben a
sydneyi olimpián párosban bejutott a
négy közé. Két alkalommal volt az Európa-válogatott tagja. A sydneyi olimpia
után elvégezte a Testnevelési Egyetemet, majd németországi légiós életbe

kezdett. Angolul és németül beszél. Németországi pályafutása hihetetlenül sikeres, hiszen mindegyik csapatával
megnyerte a német csapatbajnokságot.
Nem sok túlzás van abban a megállapításban, hogy az a csapat lesz a német
bajnok, ahol Krisztina szerepel. A tények eddig legalábbis ezt bizonyították.
26 éves pályafutása alatt 4 olimpiára jutott ki.
(folytatás a 3. oldalon)

Szt. István ünnepén

Augusztus 20.
A szokásosnál is nagyobb érdeklődés kísérte a városháza előtt megtartott városi ünnepséget augusztus 20án este. A programot a Gödöllői Városi Fúvószenekar előadása nyitotta

Ella Attila vezetésével, majd a hagyományokat követve megszentelték az új kenyeret. A szertartást Albert Gábor evangélikus lelkész,
Szabó Zoltán lelkész, a gödöllői református gyülekezet segédlelkésze,
és Sivadó János görögkatolikus parókus atya celebrálta.
Az ünnepi műsorban a Gödöllő
Táncegyüttes „Dunának, Oltnak egy
a hangja“ című produkcióját láthatták, majd Rékasi Károly színművész
mondta el József Attila: a Dunánál című versét.
(folytatás a 3. oldalon.)
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Nem olcsó az iskolakezdés

Tanévnyitó ünnepségek Gödöllőn – 2008

Kezdődik a tanév
Szeptember 1-jén mintegy 1,4
millió diák számára ér véget a
közel két és fél hónapos nyári
vakáció, és kezdődik meg a
2008/2009-es tanév.
A tanszerek beszerzése mellett a tankönyvek megvásárlása is jelentős,
több tízezer forintos terhet ró a mostani tanévkezdéskor is a szülőkre.
Iskolatáskát – mérettől függően –
hatezer forint körüli áron vásárolhatunk, de egy márkásabb darabért több
mint tízezer forintot is elkérnek. Bár
tolltartót kaphatunk 600 forintért is,
ha olyat akarunk választani, amibe
valóban beleférnek a szükséges íróeszközök, és színesek, a radír és a hegyező, akkor általában jóval ezer forint feletti költséggel kell számolni,
de nem ritka a 4-5 ezer forintos tolltartó sem. A grafitceruzák ára is széles palettán mozog, az egyszerűbbeket akár 30 forintért megvehetjük, de
egyre többféléből válogathatnak azok
is, akik fizetnek többet olyanért, aminek nem törik a hegye, és/vagy nem
csúszik a kézben, ezek darabja általában száz forint felett van. Ma már
nem csak grafitból, hanem színesből
is választhatunk ilyeneket, s van
olyan márka, ahol lehetőség van nem
csak készletben, hanem darabonként
is megvásárolni. Nagy a választék a
füzetekben is. Kaphatunk már 25
Ft/db áron is, aki azonban a gyermekét is magával viszi a bevásárlásra,
annak számítani kell arra, hogy inkább a népszerű rajzfilmfigurákkal,
mesehősökkel díszítettek közül kell
majd választani, amik akár négyszerötször is többe kerülhet. Ugyancsak
nem tartoznak az olcsó kategóriába az
újrahasznosított papírból készült füzetek, ezekért is négyszer-ötször anynyit kell fizetni, mint az egyszerűbbekért.
Az oktatási tárca közlése szerint a
tavalyi árakhoz képest átlagosan 6,5
százalékkal emelhették a kiadók a
tankönyvek árát, de a közöttük meglévő piaci verseny miatt ennél alacso-

nyabb áremelés is feltételezhető. Mivel minden iskolának a saját
pedagógiai programjához kell kiválasztania a
tankönyveket, és a különböző kiadók választékából a más-más tantárgyhoz és
a más-más műveltségi területhez állítja össze az adott évfolyamon, képzési
típusban az adott tankönyvcsomagot,
így változó, hol mennyit fizet a szülő.
A választás során a tankönyvár mellett tekintettel kell lenni a tankönyv
súlyára, mert előírás szerint az 1-4.
évfolyamokra beiratkozott tanulók
heti órarendjét úgy kell kialakítani,
hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege a három kilogrammot ne haladja meg.
A megrendelt legolcsóbb kiadvány
140 forint (ez a Felmérő feladatlapok
1. osztály számára), a legdrágább kiadvány pedig a szlovák nemzetiségi
oktatásban használt könyv, ami 20
ezer forintba kerül.
A legdrágább tankönyvek jellemzően a kis példányszámban előállítható nemzetiségi, gyógypedagógiai,
szakképzési tankönyvek köréből kerülnek ki. Ezek közül a gyógypedagógiai tankönyvek megvásárlásához külön támogatási keret áll rendelkezésre
a költségvetési törvény alapján kiadott rendeletnek megfelelően.
Változatlanul megmaradt az az előírás, hogy ingyenesen kell biztosítani
a tankönyvet minden olyan tanuló részére, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, pszichés fejlődési zavarai
miatt a nevelési, tanulási folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott (pl.
dyslexia, dysgraphia, dyscalculia,
mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy
kóros aktivitászavar), három- vagy
többgyermekes családban él, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül. Fontos tud-

Feladatok a pedagógusoknak

Változó oktatás
Felkészültek a tanévre a gödöllői iskolák. Valamennyi intézményben befejeződtek a
nyári felújítási és karbantartási
munkálatok, a tanévkezdésnek
sehol sincs akadálya.
Valamennyi városi oktatási
intézményében folyamatos a
tankönyv-ellátás, sehol nem
várható fennakadás, annak ellenére, hogy országos szinten
több problémát is jeleztek ezzel kapcsolatosan.
Az új tanév új feladatokat is
rótt az iskolákra, így például
szeptembertől olyan intézkedést léptet életbe az oktatási
tárca, amely szerint az állami
támogatás feltételeként az eddiginél
magasabb osztálylétszámot kell teljesíteniük az iskolának. Ez a normatívák igénylésénél nagy jelentőséggel
bír, mivel azt az osztálylétszámok
alapján kapják. Az előírtnál alacsonyabb létszám, normatíva kiesést jelent. Ezért Gödöllőn is sor került évfolyamon belüli osztályok összevonására. Ez a város általános iskoláinak többségét érintette.
Változás történt az ötödikesek oktatásában is. Ezeken az évfolyamokon készségfejlesztés címén gyakorlással telik majd a tanórák ötöde. A

nem szakrendszerű oktatást a szaktárca egy 2000-ben végzett nemzetközi
fel-mérésre hivatkozva vezette be,
amelyen a 15 éves magyar diákok átlag alatti teljesítményt nyújtottak.
Természettudományból a 15., matematikából a 21., szövegértésből pedig a
23. helyen végeztek a 31 országból
álló mezőnyben.
A nem szakrendszerű oktatás lényege, hogy a tantárgyi órák mellett
megjelennek olyan foglalkozások,
ahol nem az új anyag elsajátítására,
hanem a gyakorlásra, a kulcskompetenciák megalapozására és megszilár-

ni: a jogosultságot minden esetben hivatalos papírokkal kell igazolni.
A kedvezmények iránti igényt az
iskolai tankönyvrendelés elkészítése
előtt kellett bejelenteni. A jogosultságról szóló igazolást az iskola által
meghatározott ideig be kell mutatni.
Az iskola minden év február 28-áig
készíti el a tankönyvrendelést. Ez a
legvégső határidő, ameddig az ingyenesség igénylése és igazolása megtörténhet.
A beiskolázási támogatás minden
tanköteles gyermek után adható. Erről az adómentes, béren felüli juttatásról a munkáltató dönt, tehát rajta
múlik, hogy megkapja-e a munkavállaló. Amennyiben biztosított a támogatás, 20.700 forintnyi utalványt kaphat egy-egy szülő. Az összeg mindkét
szülőnek odaadható, így egy gyermek
akár 41.400 Ft-os támogatással kezdheti az új tanévet. Az utalványok a
tanévkezdést megelőző és az azt követő 60 napig érvényesek; azokat október 30-ig lehet beváltani azokat
élelmiszerre, könyvre, taneszközökre, ruhára.
Így van ez az gyermekétkeztetési
kedvezménynél is. A szabályok szerint a bölcsődés, az óvodás, az 1-5. évfolyamon nappali tagozaton tanuló és
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek étkeztetését 100 százalékban megtérítik, 50
százalékos kedvezményt kapnak a három- vagy többgyermekes családok
gyermekei, valamint a tartósan betegek és a fogyatékkal élő gyermekek.
Városunkban
gyermekvédelmi
kedvezményben 313 család, azaz 763
gyermek részesül, az önkormányzattól rendkívüli gyermekvédelmi támogatást lapzártánkig 76 család igényelt
144 gyermek után.
dítására helyezik a hangsúlyt. Érdekes, hogy még be sem vezették az új
módszert, máris változatott rajta a minisztérium. Így az eredeti elképzelésekkel ellentétben nem
feltétlenül alsó tagozatos tanítók vezetik
majd ezeket a foglalkozásokat.
Abban,
hogy tanítók vagy tanárok vegyenek részt a
munkában,valamint a
tanulásszervezési eljárásokban és a tanítási
módszerek kiválasztásában nem foglalt állást az oktatási törvény, azokról minden
intézményben helyben
döntenek. Erre a változtatásra azért volt
szükség, mert minden
iskola más összetételű,
eltérő képességű tanulókkal rendelkezik. A döntéshozók belátták, semmiképp sem indokolt minden iskolára
egységesen kötelező előírást alkalmazni.
Mint megtudtuk, a gödöllői oktatási intézményekben pozitívan fogadták az új rendszer bevezetését, mert
az a korábbinál több gyakorlási lehetőséget biztosít a diákok számára, ráadásul segít abban is, hogy a gyerek
megtanuljon tanulni. Fontos, hogy a
nem szakrendszerű oktatás nem jelent
többlet tanórát a diákok számára.
(b.j.)
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Erkel Ferenc Általános Iskola

augusztus 29., 17.00

Damjanich János Általános Iskola

augusztus 29., 18.00

Török Ignác Gimnázium

augusztus 30., 10.00

Petőfi Sándor Általános Iskola

augusztus. 31., 17.30

Hajós Alfréd Általános Iskola (alsó tagozat)

augusztus 31., 18.00 (Török Ignác u.)

Hajós Alfréd Általános Iskola (felső tagozat)

szeptember 1., 8.00 (Légszesz u.)

Montágh Imre Általános Iskola

szeptember 1., 8.00

Református Líceum

augusztus 31., 16.00 (református templom)

Szent Imre Katolikus Általános Iskola

augusztus 31., 15.30 (Szentháromság templom)

Premontrei Gimnázium (5-9 évfolyam)

augusztus 31. 17.00

Premontrei Gimnázium (10-13. évf.)

szeptember 1., 8.00

Madách Imre Szakközépiskola

szeptember 1., 8.00

Új program a biztonság érdekében

Az iskola rendőre
Az Országos Rendőr-főkapitányság
2008. szeptember 1-jétől útjára indítja
„Az iskola rendőre” elnevezésű programot, amelynek alapvető célja a kisiskolások balesetmentes közlekedésének
elősegítése, valamint a gyermekek biztonságát veszélyeztető egyéb tényezők
megszüntetése.
A balesetek szempontjából a gyermek gyalogosok és kerékpárosok a legvédtelenebbek. Ők azok, akik életkorukból adódóan nem érzik a veszélyt,
akár gyalogosként vagy kerékpárosként, akár utasként vesznek részt a közlekedésben. A tudatos magatartás kialakításában, a balesetek megelőzésében a felkészítésnek, a tanórai és a tanórán kívüli közlekedésre nevelésnek
meghatározó szerep kell, hogy jusson.
Ezt a célt szolgálja meghirdetett „Az
iskola rendőre” program, amely alapvetően az általános iskolai oktatásra
épül, és egyben elősegíti a rendőrség
által a gyermekek felé irányuló balesetés bűnmegelőzési tevékenységet.
A program célja, hogy lehetőség
szerint minden általános iskolának legyen egy iskolarendőre, aki közvetlen
kapcsolatban van az iskola vezetésével, a diákokkal és a szülőkkel.
A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén működő általános
iskolákkal a korábbi években is állandó
kapcsolatot tartott fent a kapitányság
Bűnmegelőzési Csoportja, a Közlekedésrendészeti Osztálya és a Rendőrőrsök. Igény szerint tartottak, és tartanak
bűn- és baleset-megelőzési előadáso-

kat az iskolákban, illetve különböző
rendezvényeken, ahol nagy számú
gyermeklátogatók vettek, vesznek
részt (pl. gyereknapi rendezvények,
város- és falunapok, gyerek táborok).
Évek óta – az iskolai szünetek kivételével – a reggeli órákban a közrendvédelmi állomány tagjai az iskolákhoz
vezető utakon segítik a gyalogos forgalmat, a gyermekek biztonságos közlekedését.
2006 szeptemberében készített a
Gödöllői Rendőrkapitányság egy átfogó tervezetet a bűnmegelőzési, felvilágosító tevékenység végrehajtására, melyet azóta is folyamatosan felhasznál a kapitányság a munkájában.
Ez alapján minden évben felmérésre
kerül a kiskorúak által, illetve sérelmükre elkövetett bűncselekmények
száma, az eltűnt kiskorúak száma, és
azokon a településeken ahol az elemzés szerint beavatkozásra van szükség, ott az iskolák közreműködésével
tájékoztató, felhívó megbeszéléseket
tart a rendőrség a pedagógusok és szülők részére.
Az „Iskola rendőre” elnevezésű
program – mely fő feladatait már ezidáig is végrehajtotta a Gödöllői Rendőrkapitányság – Gödöllő város és a
rendőrőrsök területén lévő központi, illetve nagyobb általános iskolákban kerül bevezetésre. Városunkban a Damjanich János, az Erkel Ferenc, a Montágh Imre, a Petőfi Sándor és a Szent
Imre Katolikus Általános Iskola vesz
részt a programban.

Bővül a Szent Imre Katolikus Óvoda

Indul a 3. csoport
A nyári hónapokban megkezdett
munkák utolsó simításait végzik a
Szent Imre Katolikus Óvoda épületén. A blahai városrészben lévő egyházi
fenntartású
intézményben
ugyanis szeptember 1-jétől immár három csoport működik.
Az egyházközség által létrehozott
óvodában 2006 őszén indult meg a
nevelés két, egyenként 25 fős csoportban. Azonban már akkor sejteni
lehetett, hogy – már csak a Gödöllőn
születő kisgyermekek örvendetes számú gyarapodása
miatt is – ez a két
csoport kevés lesz.
(Gödöllő hosszú
évek óta hiába pályázott forrásokra,
hogy bővíthessék a
városi óvodai férőhelyeket. Ezért jelentett már 2006ban is nagy segítséget ennek a katolikus óvodának a

működése.) Az elmúlt két nevelési év
sikerein felbuzdulva beindítják a 3.
csoportot, amelyben 22 kisgyerek kap
majd helyet.
Az óvoda mintegy 200 négyzetméteres tetőterében alakítanak ki
minden igényt kielégítő helyiségeket
a gyerekeknek. Jó hír még az óvodába
járóknak, hogy az egyházközségnek
sikerült mintegy 1000 négyzetméterrel kibővítenie az udvart, ahol bőségesen lesz helyük a gyerekeknek játszani.
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Tóth Krisztina Gödöllő díszpolgára lett

Elismerés az olimpikonnak
(folytatás az 1. oldalról)

Sportsikereit a magyar állam és
Gödöllő város is több kitüntetéssel ismerte el, így többek között megkapta
a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét a köztársasági elnöktől, a
belügyminiszter által adományozott,
országcímerrel ellátott aranygyűrűt,
és a Gödöllő Városáért Díjat Gödöllő
önkormányzatától.
Legnagyobb vágya, hogy miután
befejezte sportpályafutását, gödöllői
gyerekeket taníthasson szeretett
sportágára. Mottója: Néha kicsit meghalok, de ígérem, hogy mindig, mint a
főnixmadár, minden eddiginél hatalmasabb lánggal fogok hamvaimból
föltámadni. Mert amibe az ember
nem hal bele, az csak erősebbé teszi!
– Miért pont az asztaliteniszt választotta annak idején? – kérdeztük
Tóth Krisztinát.
– Nagybátyám, Barta Gábor, aki
Miskolcon volt élvonalbeli játékos
sokszor járt nálunk látogatóban és akkor mindig játszottunk. Tehetségesnek tartott és az ő indittatására kezdtem el játszani. Édesanyám beiratott
az akkor még működő Gödöllői SCbe 1982-ben. Nagyjából így kezdődött a pingpongozásom.
– Kik voltak azok, aki a kezdetekben segítették?
– Orgoványi Imre volt az első

edzőm. Ő tanított meg az alapokra és
szerettette meg velem ezt a sportágat.
A kezdetekben édesanyám járt velem
az edzésekre, majd apukám járt velem, aki nagyon lelkesen segített ahol
csak tudott. Beültünk a Trabantba és
mentünk edzésre, meccsekre.
– Megkerülhetetlen a kérdés, hiszen most lett vége a pekingi ötkarikás játékoknak. Az elvárásai szerint szerepelt?
– Igen. Mondhatni hoztuk a kötelezőt. A sorsolásunk nem volt könnyű,
de így is sikerült túljutnom az első
fordulón. Úgy érzem, ez volt a maxibeépíti gondolataiba,
életébe és a
munkájába.
„Szabó Magda megfogalmazta
azt a köszönetet,
amit üzennünk kell
1000 év távlatából
Szent
Istvánnak:
„Köszönjük neked
Szent Király hazánkat és önmagunkat.
Ezt az első 1000 évet itt. Kérünk ne
vondd el romolhatatlan jobbodat! Az
ország, amelyet úgy szerettél, hogy ismételhetetlen életedet áldoztad fel érte,
sose volt más, mint a te országod. S
megvalljuk neked, a föld, amelyen a továbbélés lehetőségét biztosítottad, veszedelmesen emlékeztet arra, amelynek
még te húztad meg az etikai paramétereit. Vadak vagunk, türelmetlenek,
szenvdélyes izgágák. Ma is egymást támadjuk számtalan felé, rángatott kocsinkat zavart lovak húzzák. Látod,
mégis úgy érezzük, te is szeretsz benünket. Pártos, rossz természetünkkel
együtt, mert te tudod az igazságot, minden hibás gesztusunkat eredetileg jó
szándék eredményezte, csak valahogy
eltorzult. Számold össze Urunk István
király, hányadjára kezdjük most újra az
életet, és ne feledkezz meg szegény magyarjaidról! Nem könnyű leckére fogtál

mum, hiszen köztudott, hogy a kínaiak a világ legjobbjai.
– Ez volt a negyedik olimpiája.
Meg lehet szokni a hangulatot?
– Hatalmas élmény volt mindegyik, és legjobban a megnyitó ünnepségek tetszettek. Az az izgatott várakozás, amikor még nem vonulunk
be az felfoghatatlan és amikor végre
beengednek a 100 ezres stadionba.
Még most is kiráz a hideg. A négy közül a sydneyi olimpia fogott meg igazán. Természetesen az eredmény miatt is (4. hely párosban), de az a hangulat, az a közvetlenség tetszett a leg-

jobban. A mostani is a vártnál jobb
volt. Az olimpiai falu nagyjából mindenhol hasonló volt és nagy élmény,
hogy úgymond világsztárokkal találkozhat az ember nap mint nap, akik
nagyon közvetlenek. Annak igazán
örültem, hogy volt időm az átállásra
és számos sporteseményre tudtam elmenni. Láttam például Cseh Laci
úszását is. A sport összehozza az embereket hovatartozástól függetlenül,
barátságok szövődnek.
– Pályafutása legnagyobb élménye és kudarca?
– Mindig értek olyan vereségek,
amiket nehéz volt feldolgozni, de próbálok csak a szépre emlékezni. Jó lett
volna egy egyéni Európa-bajnoki
cím, ez sajnos kimaradt, ennek ellenére mondhatom azt, hogy kerek a
pályafutásom.
– Németországban játszik és él.
Mi a motiváció és mikor tér haza
végleg?
– Minden évben megvan a motiváció, hiszen mindig olyan klubban játszottam (három különböző csapattal
lett bajnok, ami egyedülálló), amelyik
bajnokesélyes. Húsz év után sem tudom azt mondani, hogy abbahagyom,
hiszen a közhiedelemmel ellentétben,
az asztaliteniszezőket nem fizetik túl,
a remek eredmények ellenére sem.
Most úgy vagyok, hogy amíg lehet,
csinálom, de természetesen már tervezgetem a civil életet is. Jól érzem
magam kint, így vállalom az ingázást,
mert jelen pillanatban ott jobban
megfizetik és megbecsülik a munkát.

– Hogyan látja a magyar sport
helyzetét?
– Elég elszomorító a helyzet, a támogatottság igen kevés. Ennek ellenére nem vészes az eredmény, hiszen
több nyugati országot megelőzve végeztünk a 21. helyen. Pénz nélkül viszont nem lehet élsportot, eredményt
elvárni. Létesítményhiányban szenved
az egész ország és a pénzeket is célirányosabban kellene elosztani.
– Gödöllőn sokáig nem volt utánpótlásképzés, de most a Gödöllői
Sport Klub szakosztályaként ismét
elindult az asztalitenisz-palánták
képzése. Ön ebben vállal-e szerepet
valamilyen formában?
– Bartha Tibor, a szakosztály vezetője az induláskor megkeresett, hogy
segítsek, amire én örömmel mondtam
igent. Támogatom a gyerekeket amiben csak tudom, de mivel jelenleg
Németországban töltöm időm nagy
részét, komolyabb szerepet még nem
tudtam elvállalni.
– Nyilván a sportsikereinek köszönhető, hogy Gödöllő díszpolgárává választották. Meglepte?
– Őszintén mondom, nem gondoltam volna, hogy ilyen kitüntetésben
részesülök. Azzal tisztában voltam,
hogy sokan szeretnek, amit ezúton is
köszönök, de tényleg meglepett a hír.
Ha jól tudom, én vagyok az első nő, ráadásul a legfiatalabb, ami duplán öröm
a számomra. 32 éve élek Gödöllőn, nagyon szeretem a várost, ami rengeteget
szépült és fejlődött az idők során, ezért
nagy megtiszteltetés a díszpolgári cím.

Szent István ünnepén

Állami kitüntetés Mundruczó Kornélnak

Augusztus 20.

A nézőknek készít filmet

(folytatás az 1. oldalról)

„Hol vagy István király? Téged magyar kíván gyászos öltözetben teelőtted
sírván.” – e moldvai csángó ének néhány sorával kezdte ünnepi beszédét
Gémesi György polgármester, aki államalapító királyunk eszméjét idézte
fel. Hangsúlyozta, bár ma is sokszor,
sokan hivatkoznak örökségére, a fiá-

boldog lenne, ha még sokáig készíthetne
magyar filmeket, egyrészt, mert itthon
sokkal nagyobb szellemi és belső szabadsággal tud dolgozni, másrészt mert
híres-hírhedt habitusával talán jobb, ha
az anyanyelvén forgat.
A romániai Duna-deltában forgatott
Delta a rangos cannes-i díjat megelőzően már a 39. Magyar Filmszemlén is
aratott: elnyerte a fesztivál Arany Orsó
fődíját, a legjobb filmzene díját (Lajkó
Félix, aki a film egyik főszereplője is
egyben) és a külföldi filmkritikusok Gene Moskowitz-díját. Az azóta több nemzetközi filmfesztiválon hatalmas sikerrel bemutatott alkotást ősztől vetítik a
magyarországi mozik.

Kenyérsütő verseny
Fotók: Tatár Attila

hoz, Imre herceghez írt intelmeire, szellemisége egyre kevésbé van jelen a
mindennapokban, bár Szent István több
mint 1000 esztendővel ezelőtt olyan értékrendet alkotott, ami nélkül nem lett
volna lehetséges az államalapítás. Mint
mondta, ezzel szemben ma egy érték
nélküli, valóban pénzorientált világban
élünk, ahol egyre kevésbé vannak jelen
mindennapjainkban a Szent István-i intelmek és üzenetek, ahol a morális válság napjait éljük, s feladatunk, hogy
ezekhez az alapokhoz térjünk vissza.
Az országnak olyan vezetőre, van szüksége, aki ezeket az alapokat tiszteli, és a
mindennapokban a gondolkodása, a tettei, a törvényhozása, a munkája során

bennünket amikor Európa kereteiközé
szorítottad az ősmítoszt. Korodban meg
kellett tenned, mert csak a pogány hit
szétzúzásával remélhetted fennmaradásunk biztosítékát. Azóta a népek már
megtanulták: Istenhez sok út vezet.
Sokféle rítus szerint járulunk elé, sok
néven ismerjük őt. Te vagy legendáink
legnagyobbika István, szent király, aki
menyitottad előttünk az élet kapuját.
Amit te tettél, valóban az ég csodája
volt. Hitet adtál, és jövendőt, és anyanyelvünk legfigyelemre méltóbbelvont
főneveit: józan hatrú emlékezés, felejtés, és bocsánat. Hitet adtál és jövendőt
Szent István. És ha ezt a hitet és ezt a
jövendőt újra visszakaphatjuk az általad
megfogalmazottak alapján, akkor valóban versenyképesek leszünk a világban. És újra ott lesz a magyar, ahová
István király annak idején gondolta.”

Mundruczó Kornél szerint Delta című
filmje cannes-i sikerének szól a Magyar
Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetés, amelyet
múlt héten szerdán vett át a Parlamentben. A gödöllői filmrendező szerint ez
azt jelzi, hogy jó úton jár és tovább folytathatja azt, amit elkezdett. Elmondta:
számára a díjak annyiban fontosak,
amennyiben azt az érzést keltik benne,
hogy az országban, amelyben él, szükség van a munkájára, „vagy legalábbis
kap egy barackot a fejére“.
Amellett, hogy őszintén örül mind az
állami, mind a szakmai elismeréseknek,
fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy
elsősorban a nézőknek készít filmeket.
Amint azt korábban, a 61. Cannes-i
Filmfesztiválon a filmkritikusok által
neki ítélt FIPRESCI-díj átvétele után
mondta, számára a legnagyobb cannes-i
élményt filmje díszbemutatója jelentette, melyen nem voltak jelen kritikusok
és a zsűri, hanem csak a közönség.
A rendező szerint a cannes-i siker új
kapukat nyitott meg számára mind a
nemzetközi, mind a hazai közönség felé, és reményét fejezte ki, hogy a díjak
serkenteni fogják filmjei nézettségét.
Mundruczó Kornél elmondta, hogy
nemzetközi sikerei ellenére egyelőre
nem tervezi, hogy külföldön forgasson
filmet. Saját bevallása szerint nagyon

Augusztus 20-án az Erzsébet királyné Szálloda éttermében első alkalommal
rendeztek kenyérsütő-versenyt. A „viadalra” – melyből a szálloda vezetősége
a jövőben hagyományt kíván teremteni – tizenhatan nevezetek be házilag készített kenyerükkel. A zsűri tagjai, Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész,
Szűcs Lajos olimpiai bajnok labdarúgó és Fábián Zsolt önkomrányzati szaktanácsadó a császárszalonnával töltött fehér kenyeret ítélték a legjobbnak.
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Közélet

Gyermekbarát, akadálymentes, EU konform

Új és megújuló játszóterek
Ünnepélyes keretek között adták át
szombaton az új Köztársaság úti játszóteret. A Spar áruház mellett kialakított korszerű létesítményt mintegy húszmillió forintból készítette el
a beruházó.
Az akadálymentesen kialakított,
az
EU-s
szabványoknak megfelelő játszótéren rugós
játszóeszközök, lengőhinta, mászóka, csúszda és homokozó várja a
gyerekeket, s amíg ők
játszanak, az anyukák
pihenését kihelyezett
padok biztosítják. Az
ünnepélyes megnyitón
Gémesi György polgármester és a beruházó
részéről Boros András
ügyvezető
igazgató
mondott
köszöntőt,
majd Halász Levente, a terület önkormányzati képviselője adta át a létesítményt,
aki hangsúlyozta, nem csak a gyerekek,
hanem az Új Fenyves valamennyi lakója
számára nagy öröm, hogy a terület egy szép
új közösségi térrel gazdagodott.
***
Jó hír a belvárosban élő kisgyermekes családoknak, hogy megújul a Szent István téri

játszótér. A felújításra és korszerűsítésre 8,7
millió forintot fordítanak, amiből 6 millió
forint önrész, 2,7 milliót pedig pályázat útján nyert az önkormányzat. A munka során
elbontják az elavult játszószereket, s helyettük újabb, az EU-s szabványoknak megfele-

lőket helyeznek ki. A rendelkezésre álló
pénzből megtörténik a terület tereprendezése, bekerítik a játszóteret és a legkisebbeknek, a hat év alatti korosztálynak készült játékokat helyeznek ki. A kerítésen belül térkőburkolatos közlekedők lesznek, rugós játszóeszközt, csúszdás mászóvárat, lengőhintát helyeznek ki, és homokozót alakítanak
ki. A hinta alá gumitégla kerül, de a többi
játszóeszköz alatt is
szabványos kialakítás
lesz. A játszótérnek a
felújítás után is megmarad az eredeti területe, a tervek szerint,
amennyiben sikerül a
megfelelő forrásokat
biztosítani, újabb játékokat
helyeznek
majd ki a 6-12 éves
korosztályok számára. Ez a játszótér is
akadálymentes lesz.
Kép és szöveg: tt,jb

Újabb városrészekben kezdődnek meg a felújítások

Forgalomkorlátozás várható
Megkezdték a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését az
Isaszegi úton. Első fázisban az
úton kívüli tereprendezést végzik el, utána kezdik meg az úttestet is érintő munkálatokat.
Ezek folyamán az érintett területen
forgalomkorlátozásra
kell majd számítani.
Nagy erőkkel dolgoznak a Munkácsy
úton is, a héten a tervek szerint végeznek az aszfaltozással is. A blahai
városrészben azonban most kezdték
meg a Kápolna köznél lévő buszmegálló öblének kialakítását, valamint a Blaháné úton a Napsugár étteremtől a Hársfa utca közötti szaka-

A hét kérdése
– Önnek mit jelent az újabb
gázáremelés? – tettük fel a
kérdést előző számunkban,
miután kiderült, hogy szeptembertől tovább drágul a
földgáz végfogyasztói ára.
„…Rettegek tőle. Már fogalmam
sincs, miből fogom kifizetni. Így is a
jövedelmemnek a kétharmada megy
el a rezsire. Már az idén télen is alaposan meggondoltuk, hány fok legyen a lakásban, de az idén nem hiszem, hogy húsz fok fölé tudunk majd
fűteni…“
N.N.
„…Azt, hogy fázni fogunk. Az ismerőseim közül sokan már az elmúlt té-

szon folyóka, padka és járdarendezést
végeznek.
Rövidesen a Dózsa György úti temetőben is elkezdik az utak felújítását.
Erre ötmillió forintot fordít a VÜSZI,
len sem fűtötték fel a lakásukat, mert
nem tudták volna kifizetni a számlát.
Pedagógus házaspár barátaink estére 18 fokot állítottak be, éjjel 16 volt
náluk. És sajnos, egyre több családnál ezt tapasztalom.“
D. Zoltán
„Én nagyon fázós vagyok, és a két
gyerekem miatt sem nagyon tehetem
meg, hogy nem fűtök rendesen. Már
az elmúlt télen is eléggé megszenvedtük a telet, ráadásul, mi támogatásra sem vagyunk jogosultak. Mindemellett az is felháborító, hogy egyre
kisebb a fűtőértéke a gáznak. Ezt
szeretik letagadni, de így van. Két
éve még 2-3 órai fűtéssel felfűtöttük
a lakást 22 fokra úgy, hogy éjjel és
napközben általában 18-19 fok volt,
tavaly télen már ez nem működött.

s várhatóan még szeptemberben sor kerül az
érintett
útszakaszok
rendbetételére.
Néhány héten belül
megváltozik a forgalmi
rend a Remsey körúton,
mivel
szeptember
végétől egyirányúsítják. A behajtás a Kossuth Lajos utca, a kihajtás pedig a Plusz Áruház felől lesz lehetséges. A változásról folyamatosan tájékoztatást kapnak az itt élők, a területen táblákkal és szórólapokkal figyelmeztetik a lakosokat a változásra.
Kép és szöveg: jb

Volt, hogy jóformán egész nap ment
a fűtés, és úgy sem ment 21 fok fölé a
hőmérséklet. És mindezért fizessük a
dupláját?!“
Somlayné Noémi
„…Meglepve láttam a múltkor egy
szakáruházban, hogy egyre többféle
fatüzelésű kályha kapható. Megkérdeztem az előadót, azt mondta, nagyon sokan keresik ezeket, főleg az
idősebbek. Azt hiszem, ez mindent elmond arról, mennyire kifizethető a
lakossági gáz…”
Bauer János
A hét kérdése:
– Ön milyen feltételek alapján
adományozna városi elismerést?

Továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, témajavaslataikat az alábbi e-mail címre:
szolgalat@libori.hu, vagy a Gödöllő, Pf. 112. címekre.
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.
Heti témánk aktualitását a termőföldről szóló törvény 2008. augusztus 1én életbe lépett módosításai szolgáltatják. A jogszabály megváltoztatásának indoka a kiskapuk bezárása, illetve a spekulációs célú földszerzések
kiküszöbölése volt. Ezért szigorításra kerültek a termőföld ajándékozására, illetve cseréjére vonatkozó
szabályok. Egyrészt a törvényben
meghatározták azoknak a személyeknek a körét, akik ajándékként termőföldet kaphatnak, másrészt rögzítették a csere feltételeit is.
Régóta ismert a termőföldek és ingó
vagyontárgyak közötti csereüzletek,
valamint a termőföldet érintő ajándékozási szerződések problémája. Sok
esetben ezek mögött az elővásárlási
jogra vonatkozó szabályok kijátszása húzódhatott. E törekvések elsősorban akkor voltak szembetűnőek,
amikor kisebb értékű tartós fogyasztási cikk ellenében valósult meg termőföldszerzés, illetve az ajándékozás
során mindenféle rokonsági vagy érzelmi viszony nélkül került ingyenesen a termőföld más tulajdonába.
A felek a cserével vagy az ajándékozással azért tudták megkerülni példá-

ul a haszonbérlő, a feles bérlő, a részes művelő vagy a helyben lakó
szomszéd elővásárlási jogának érvényesítését, mert az elővásárlási jog
kizárólag az adásvétel során – a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján
kifüggesztett vételi ajánlat útján – alkalmazható. A cserénél és az ajándékozásnál az ilyen jogintézmény viszont szóba sem jöhetett.
A most életbe lépett törvényi rendelkezések szerint termőföldet ajándékozni csak házastársnak, egyenes ágbeli rokonnak, örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermeknek, továbbá
közalapítványnak, önkormányzatnak
vagy az államnak szabad, mindemellett megmarad természetesen az egyházi jogi személyek részére való ajándékozás lehetősége is.
Termőföldtulajdont csere jogcímen
akkor lehet szerezni, ha a szerződésben a felek a föld kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget.
Tehát cserélni termőföldet csak termőföldre szabad, és ezt is csak akkor,
ha az egyik félnek már van azon a
településen termőföldje, ahol most
újabbat szerez, avagy az egyik cserélő
félnek ott van a bejelentett lakóhelye,
amely település közigazgatási területén termőföldre tesz szert.
Tudni kell ezekkel összefüggésben,
hogy a földhivatalok a bejegyzési eljárás során vizsgálni fogják, hogy a
szerződések megfelelnek-e a törvényben foglalt új feltételeknek.
Ezért a benyújtott bejegyzési kérelmeknek tartalmazniuk kell a felek
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a
fenti feltételek fennállnak. Ellenkező
esetben csak a hiánypótlásra való felszólítás után folytatható az eljárás.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai
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Húszéves a testvérvárosi együttműködés

Aichachi vendégek Gödöllőn

Gödöllői kiállítások Giessenben

Sisi nyomában

Huszonnegyedik
alkalommal
rendezték meg augusztus 15-17.
között németországi testvértelepülésünk, Giessen városi ünnepségét. A hagyományokhoz hűen
a főtéren a testvérvárosok bemutatására szolgáló pavilonokat is
felállítottak. Az ünnepségre látogatók turisztikai kiadványokból
ismerkedtek meg a különböző
kontinenseken található testvérvárosok és országaik kulturális
örökségének gazdagságával, természeti értékeik szépségével.
Városunkat második alkalommal képviselte a rendezvényen Dávid László
Zsolt, a Református Líceum végzős tanulója. Mint lapunknak elmondta, a gödöllői sátor látogatói közül többen jártak
már hazánkban. Számukra is a Balaton,
a főváros és a Tisza-tó volt a kedvelt célpont, de a gödöllői kastélyról is hallottak, ha még nem is keresték fel. Így népszerűek voltak a sátorban kínált prospektusok és az ott megkóstolható ma-

gyar bor is. A gödöllői pavilon azonban
most még ennél is fontosabb szerepet
töltött be, mivel beharangozója volt a
Giessen és Gödöllő közötti testvérvárosi

együttműködés 20. évfordulója alkalmából rendezett eseménysorozatnak.
Augusztusban és szeptemberben többek
között gödöllői művészek mutatkoznak
be Giessenben. A színes program szervezésében is, mint az elmúlt két évtized
együttműködéseiben meghatározó szerepet vállalt Rüdiger Schmid Pfahler, az

ottani középiskola tanára, akinek sokat
segít ebben magyar származású felesége, Ágnes Schmid Pfahler, tájékoztatott Dávid László Zsolt.
Már látogatható Giessenben Katona Szabó
Erzsébet és Remsey
Flóra textilművészek,
valamint Anti Szabó
János grafikusművész
kiállítása. Ezek anyagát is Dávid László
Zsolt vitte magával.
Szeptember 13-án nyílik meg a Cafe Giramondiban
Balázs
Gusztáv újságíró-fotóriporter gödöllői fotókiállítása. A programsorozat szeptember 19-i rendezvényén Gémesi
György polgármester és Hans-Peter
Haumann giesseni főpolgármester értékeli a testvértelepülési együttműködést. Az est műsorában fellép a gödöllői Colla Parte Consort.
Kép és szöveg: it

Osztrák testvérvárosunkban járt a Sisi Baráti Kör

Emlékezés a trónörökös születésére
Laxenbrurgban emlékeztek meg
Rudolf trónörökös születésének
évfordulójáról a Sisi Baráti Kör
tagjai.
Gödöllő mai testvérvárosában, 150 esztendővel ezelőtt, 1858. augusztus 21-én
látta meg a napvilágot Ferenc József és
Erzsébet régen várt
egyetlen fia. A
Bécshez közeli településen, a hajdani épületben, az
úgy nevezett Blauer Hofban most
egy külföldi intézmény működik, de
átérezve, milyen
fontos a laxenburgiaknak ez a jubileum, a császári
család egykori szobái közül néhányat
„visszaadtak” a látogatóknak. A rendkívüli nyitott nap keretében a Sisi Baráti
Kör tagjai megnézhették azt a szobát,
ahol a trónörökös született és a dísztermet, ahol a keresztelőt tartották. Rövid

Olvasóink írták
Tisztelt Szerkesztőség!
A közelmúltban egy gödöllői csoporttal Kárpátalján jártam egy ötnapos kiránduláson. Benén, a majdnem teljes

magyarlakta faluban voltunk házaknál
elszállásolva.
A Gödöllőn Ezüstlánc-díjjal kitüntetett
Szuhán András polgármester fogadta
csoportunkat, és a helyi iskolások egy
kedves kis műsorral köszöntöttek bennünket. A polgármester amikor megtudta, hogy gödöllőiek vagyunk, azonnal mutatta a kitüntetését, melyet a június 29-30-ai Magyar Polgármesterek
VII. Világtalálkozóján vett át Gémesi
Györgytől.
Ezt egy fotó erejéig meg is örökítettük.

Kérte, hogy tolmácsoljuk üdvözletét Gödöllőnek!
Tisztelettel: Tóth B. László

Tisztelt Gödöllői Szolgálat!
Nagyon megdöbbentett a múltkori
egyik cikkük, amiben arról olvastam,
hogy az útépítésnél használt csatornafedeleket is megpróbálták ellopni, ezért azokat
be kellett vinni a VÜSZI
telephelyére.
Sajnos,
egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy mindent ami fém, megpróbálnak felszedni. Most
az erre szakosodott bűnözők – akik nem is
olyan pitiánerek, mint
azt sokan gondolják – új
célpontot találtak maguknak. Egyre több közterületen lévő
garázs elől lopják el a vízelnyelőt takaró rácsot. Ez látszatra nem nagy kár,
de nagyon sok kellemetlenséget okoz.
Az egyik ismerősöm is bosszankodott a
múltkor emiatt. Akkor javaslotam neki, és szeretném önökön keresztül másoknak is, hogy ne fémrácsot, hanem
műanyagot tegyenek a víznyelőre. Ez
igaz egy idő után nem feltétlenül szép,
és mint azt tapasztaltam ezt is megpróbálják felszedni, de ha nem érdemes,
akkor legalább nem lopják el. Ez is le-

nácsadó fogadta, ahol a látogatók megtekintették az épületet és annak nevezetességeit. A kastélylátogatás után német vendégeink a Petőfi Sándor Művelődési Központba látogattak el, ahol a gödöllőiek egy színvonalas kulturális műsorcsomaggal kedveskedtek nekik.

Finom falatok

Főzőverseny

videofilmet is vetítettek a trónörökös
életéről, ebből nem hiányozott a Gödöllőn töltött évek ismertetése sem.
Rudolf Dienst, Laxenburg polgármesterének képviseletében, Susanne
Feichtinger – aki szintén tagja az egyesületnek – kalauzolta a magyar vendégeket, akik megnézték azt a kiállítást is,

amelyet a jubileum alkalmából rendeztek. Érdemes és tanulságos volt látni,
hogy összefogással, akarással és szeretettel milyen remek bemutatót tudnak
szervezni a civilek. A múzeumi szakem-

Augusztus 23-án szombaton, Gödöllőre érkezett németországi testvérvárosunk, Aichach népes küldöttsége. A vendégek látogatásának célja egyrészt a
két település közötti kapcsolat kiszélesítése volt, másrészt pedig végigjárták/végigjárják a Sisi-út állomásait, melynek egyik részét a királyi kastély
képezi. A 70 vendéget a kastélyban dr. Fábián Zsolt önkormányzati szakta-

Szeptember 6-án ismét várják
az ínyenceket a Városi Piacon,
ahol reggeltől bográcsokban,
üstökben rotyognak, és kemencében sülnek majd a finomabbnál finomabb falatok.

berek is bizonyára elismerően nyilatkoznának azokról, a különleges dokumentumokról, műtárgyakról, amiket sikerült a laxenburgiaknak a trónörökösről megőrizni és összegyűjteni. A Bécsben és Ausztria más városaiban rendezett Rudolf-kiállításokat méltóan egészíti ki a Kulturtreffpunktban október
12-éig látható „Rudolf trónörökös – egy
laxenburgi” című tárlat.
szm
het egyfajta meglőzés, igaz az lenne a
jó, ha nem kellene ilyen problémákkal
foglalkozni, és az ilyen alakokat becsuknák. Remélem, a javaslatommal
segítehetek azoknak, akiknek ilyen garázsuk van!
Üdvözlettel: Varga Mihály
Tisztelt Szerkesztőség!
Nagy örömmel látom, hogy végre dolgoznak a vasútállomás felújításán.
Fájdalom volt látni, hogy megy tönkre
az a gyönyörű épület! A múltkor egy
ismerősöm elé mentem ki az állomásra, és akkor láttam, hogy végre rendben vannak az oszlopok és a díszítésen
is látszik, hogy fel van újítva. Szeretném tudni, hogy az egész épületet felújítják-e, vagy csak a felállványozott
részt? Előre is köszönöm a válaszukat.
Tisztelettel: Tóthné M. Mária
Kedves Olvasónk!
Mint arról még július 31-ei lapunkban
is beszámoltunk, a vasútállomás Királyi Várójának jelenleg a régi bejárati
részét, az oszlopcsarnokot, annak a tető szerkezetés valamint a felhajtót állítják helyre. A munkálatok várhatóan
októberben érnek véget, amikor is a
tervek szerint ismét megnyitják a bejáratot az utazóközönség előtt. A munkálatok menetéről a jövőben tájékoztatni fogjuk olvasóinkat.

Az elmúlt években nagy sikerrel
megrendezett főzőversenyen hat település tizenhét versenyző csapata méri
majd össze tudását, versenyezve az
éhes látogatók és a zsűri kegyeiért. A
programot a hagyományokat követve
ezúttal is kézműves vásár és a bagi
Gergely Józsefné Basa Panka műsora
teszi még színesebbé, aki a 30 éve
összegyűjtött Galga-menti népdalokkal ismerteti meg a közönséget. A
zsűriben Pécsi Ildikó Kossuth-díjas
színművész, dr. Nánási Éva címzetes
főjegyző, Fábián Zsolt önkormányzati
szaktanácsadó és Kovács Balázs, a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója kóstolja majd végig az elkészült
étkeket.

Étlap
Vancsa Ferenc (Kistarcsa): Halászlé
szabolcsiasan 650.-Ft.
Pataki Mária (Sényő): Szabolcsi töltöttkáposzta 650.-Ft.
Fekete Éva (Isaszeg): Birkapörkölt
burgonyával 790.-Ft.

802. sz. Szent Korona Cserkészcsapat (Gödöllő): Káposztás, csülkös,
sörös csángó gulyás 590.-Ft.
Mazula Istvánné (Isaszeg): Tárkonyos csorbaleves húsgombóccal 600.Ft.; Spéci gulyásleves 690.-Ft.
Proksza Pál (Isaszeg): Csülkös bableves 650.-Ft.
Terebesi Csaba (Gödöllő): Szüreti
gulyásleves 600.-Ft.
MAGOT Kft. (Gödöllő): Palóc füstölt bableves 590.-Ft.
Vállaj község Német Nemzetiségi
Önkormányzata:
Strudli 150.-Ft./db
Veres Miklós (Gödöllő): Marhalábszár tarhonyával 750.-Ft.
Nagy Zoltánné (Gödöllő): Toros káposzta 750.-Ft.
Nagy Zsolt (Gödöllő): Csülökpörkölt
burgonyával 750.-Ft.
Kasza Ilona (Erdély): Erdélyi töltött
káposzta 650.-Ft.
Gödöllői Polgárok Szövetsége: Jászsági pandúr gulyás 590.-Ft.
Gödöllői Polgárok Szövetsége Női
tagozat: Gödöllői töltött káposzta
képviselő módra 600.-Ft.
Pásztoriné Csányi Erzsébet (Tura):
Langalló (kenyérlángos) búbos kemencében sütve 600.-Ft./db
Farkas Tamás (Gödöllő): Legényfogó leves 600.-Ft.; Zöldfűszeres csirke
steak sült cukkinival, parázs burgonyával 1300.-Ft.; Mandulás csirkemell kevert salátával, mézes-mustáros dresszinggel 1300.-Ft.

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
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Híd épült Gödöllő és a Vajdaság között

A Szabó Magda-rejtély

Délvidéken járt a Vegyeskar

Micsoda szép halál! Szabó
Magda tavaly, 2007-ben, kilencvenéves korában olvasás
közben elszunnyadt. S mintha
egész életében a sors kegyeltje lett volna. Boldog gyermekkor, jó házasság, sikeres életpálya…
Ennek ellenére a vele készült interjúk
tele vannak keserűséggel, egyre azt
ismétli: mint írót sose méltányolták
érdemei szerint, mi több, üldözték,
üldözik. Kétszer találkoztam vele
személyesen, mind a kétszer barátságtalan, rosszkedvű volt.
Csak amikor már megöregedve,
mondhatni, már nagyon öregen megjelent valahol, például a televízióban,
fedezhettünk fel rajta derűt. Már némi
humort is csillogtatott.
Nyilván az 1977-ben, hatvanéves
korában megjelent Régimódi történet
megírása közben kezdődött meg benne annak a felismerése, hogy az életet
nemcsak egyféleképpen lehet nézni.
Mintha ahogy igyekezett feltárni családtagjai, elődjei sorsát, gondját, baját, megérteni kinek-kinek a szempontjait, ráébredt volna, legalábbis

valamennyire: mások
is vannak a vi-lágon.
Kónya Judit, a most
könyvesboltokba került
Ez mind én voltam…alcímű Szabó Magda monográf
i
a
szerzője évtizedeken át az írónő
könyveinek a szerkesztője volt. A
monográfiában érthetően nem Szabó
Magda személyiségéhez ad kulcsot,
annyira nem is ismerhette, hogy tudja, az milyen volt, és miért volt olyan,
amilyen, hanem a műveit boncolgatja.
A Régimódi történet előtti regényeinek bemutatását nagy érdeklődéssel olvashatják azok, akiket megjelenésük idején taszított témaválasztásuk, megírásmódjuk, a „csak nekem
lehet igazam” zordsága. Egy szerkesztő bába is, egy kézirat megszületése okának, módjának legjobb ismerője. S így, abba bepillantást nyújtva
végül is mégiscsak feltárja az írójuk
személyiségének egy-egy szeletét.
Milyen volt Szabó Magda? Tényleg író, sőt, nagy író-e, vagy csak
„felkapták”? Esetleg örökös panaszkodásával kikényszerítette az elisme-

Augusztus 16-20. között a Gödöllői Városi Vegyeskar hangversenykörutat tett Délvidéken.
Miután több alkalommal koncerteztek
már Erdélyben, Székelyföldön, 2 évvel
ezelőtt a Kárpátaljai magyarokat lelkesítették énekükkel, most első alkalommal eljutottak Délvidék legfontosabb
centrumaiba, így Nagybecskerekbe,
Zentára és a történelmi Magyarország
legdélibb helységébe, a székelyek lakta
Székelykevére.
Ezekben a helységekben hangversenyt is adtak. Nagybecskerekben, a
rést? „Lányregények”, írta műveiről
egy általában a magyar irodalomról
szóló értekezésében valaki nemrég,
állítva, hogy fölösleges komolyan
venni őket. De hát nem lányregény a
Régimódi történet, s nem azok esszéi,
tanulmányai sem. Költőként indult,
fordított, drámaírással is megpróbálkozott. Utolsóként megjelent regényének, a 2002-es Für Elisének sokan
várták a folytatását.
A rajongóknak van-e igazuk vagy
az elutasítóknak? Ennek a kérdésnek
megválaszolásához akár perdöntő segítséget nyerhetünk a frissen napvilá-

AJÁNDÉKKÖNYV AZ ISKOLÁSOKNAK!
Aki 1000 forint felett kötelező olvasmányt vásárol, kap mellé egy „Magyar helyesírás röviden” című könyvet.
Az akció szeptemberben és októberben tart.

Tovább tart nyitva a Toroczkai kiállítás

Eredményes kultúrmisszió
A tervezettnél hosszabb ideig,
november 9-ig látható a Toroczkai Wigand Ede kiállítás a
Gödöllői Városi Múzeumban. A
tárlatot a rendkívül nagy érdeklődésre való tekintettel hoszszabbították meg.
Mint azt Gaálné dr. Merva Mária, az
intézmény vezetője elmondta, a sikerhez többek között az is hozzájárult,

hogy a képzőművész-építésznek ez az
első gyűjteményes kiállítása. A bemutatott anyagokat huszonkét helyről,
köztük három külföldi helyszínről,
Bécsből, Kolozsvárról és Kölnből
hozták el. Ahogy Gerle János építész
a megnyitón fogalmazott, a múzeum
egyfajta kultúrmissziót teljesített azzal, hogy felvállalta, felhívja a figyelmet Toroczkaira.

férhetőek legyenek a nagyközönség számára. A megújult állandó kiállítással
egy időben, az időszaki kiállítóteremben az immár

A tárlat nem csak szakmai körökben, a sajtóban is nagy visszhangot
kapott, amit mi sem jelez jobban,
mint, hogy még Japánból is érkezett
jelzés, elismerés azért, hogy végre a
figyelem középpontjába állították a
méltatlanul elfeledett művészt.
Mint azt az igazgatóasszonytól
megtudtuk, az új időpontban történő
zárást követően, november 28-án ismét, de már megújulva és kibővítve
várja majd az érdeklődőket a Gödöllői
Művésztelep állandó
kiállítása. Az eddigi
emeleti helyszínek
mellett a jelenlegi
Csupor Zoltán emlékkiállítás helyiségével bővül tovább a

sunk több mint egy órás műsora kitörölhetetlen nyomokat hagyott a zentaiak
szívében. Bár az énekkar megfordult
Szabadkán, Pétervéradon, Nándorfehérváron, Szendrőn, Galambóc váránál, a
Kazán-szorosban,Torontálvásárhelyen,
a legmaradandóbb élménnyé azonban
az emberi kapcsolatok váltak, a lelki
híd a Gödöllőiek és a Délvidékiek között. Keresik az útját, hogyan tudnának az énekléssel a szórvány magyarság segítségére lenni.
Kép és szöveg: -vv-

Reneszánsz és barokk

A Colla Parte Consort 2004-ben alakult
a gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskolában. Az együttesben 7 tag játszik blockfőtén, gitáron, csellón és ütőhangszereken, 18-20 éves fiatalok, a zeneiskola
növendékei, vezetőjük Z. Molnár Ildikó.

a zenekarra, amelynek tagjai most azon
dolgoznak, hogy ennek a fedezetét előteremtsék. Októberben ugyanis már be
kell fizetni a nevezési díjat és a szállásköltséget, aminek jelenleg csak a fele
van meg, s a kinntartózkodáshoz szükséges pénz, valamint az útiköltség sem
biztosított. Igaz, az önkormányzat civil
szervezeteket támogató alapjából, szülői támogatásból és a 2006-ban kiadott
CD bevételéből vannak forrásaik, ez
azonban a teljes költségeknek csak a negyedét teszi ki. Segít a zeneiskola Continuo-Gödöllő Alapítványa is, amely az
októberben befizetendő összeget meg-

Két évvel ezelőtt városunk volt a
helyszíne az Európai Ifjúsági Zenei
Fesztiválnak, amikor is rattstadti zenekarokat láttunk vendégül. Most, a soron
következő rendezvényre, jövő év májusában Linzbe utaznak azok a zenekarok,
akiknek a jelentkezését a Magyar Zeneművészeti Szakszövetség elfogadta.
Gödöllő mellett többek között Szentendréről, Pomázról és Székesfehérvárról kelnek majd útra a fiatal muzsikusok
– tudtuk meg Z. Molnár Ildikótól. Az
együttes teljes odaadással készül, mert
nagyon fontosnak tartják, hogy méltóképp képviseljék városunkat ezen a jelentős nemzetközi eseményen. A fellépés azonban jelentős anyagi terheket ró

hitelezi a zenekar számára. A többi
pénzt, ami a teljes összeg mintegy háromnegyede, szponzorok és pályázatok
segítségével szeretné előteremteni a
Colla Parte Consort. Mindeközben persze egyéb feladatok is várnak rájuk. Rövidesen, szeptember 18 és 21. között a
németországi Giessenbe utaznak, ahol
részt vesznek azon a jubileumi ünnepségen, ahol a Gödöllővel húsz éve kötött
testvérvárosi kapcsolat évfordulóját ünneplik meg. Hazaérkezésük után egy
héttel már itthon, a Petőfi Sándor Művelődési Központban lépnek fel a Reneszánsz est keretében, decemberben pedig a városi könyvtárban önálló koncerttel állnak a közönség elé. Kép és szöveg: jb

A nagy sikerű Visegrádi fellépést
követően az ausztriai Linzbe készül a Colla Parte Consort, hogy
a X. Európai Ifjúsági Zenei Fesztiválon képviselje városunkat. A
2009-ben megrendezésre kerülő
koncertre már megkezdődött a
felkészülés.

tárlat. A Csupor
hagyaték egy
része beépül az
állandó kiállításba, az ide el
nem helyezhető
anyagokról pedig a közeljövőben születik döntés.
A múzeum mindenképpen arra törekszik, hogy a továbbiakban is hozzá-

harmadszor megrendezésre kerülő
karácsonyi ipar- és képzőművészeti
vásár kap majd helyet.
-jk-

Vendégségben a gödöllői művészek
A kiállítást prof. dr.
Faragó Sándor, a
Nyugat-Magyarországi Egyetem rektora nyitja meg
szeptember 3-án 16
órakor, s október
15-ig tekinthetik meg az érdeklődők.
A művésztelep alkotói most újabb feladatra készülnek. Szeptemberben a
Giesseni Művésztelepen lesznek láthatóak három alkotó, Remsey Flóra, Anti

bánsági püspöki székesegyházban az
ünnepi misén énekeltek, a helyi szervező szerint háromszor annyian vettek
részt a misén, mint máskor, este pedig a
városháza barokk dísztermében adtak
közel két órás koncertet, hatalmas sikerrel. Nem csak a közönség soraiban láthattak könnyező szemeket…
A szállás a Muzslyai Emmausz fiú
kollégiumban volt, amely a környékbeli
azon diákok kollégiuma, akiknek nincs
pénzük, hogy naponta bejárjanak az
iskolába. Székelykevén valóban a szé-

Linzbe készül a Colla Parte Consort

Következő állomások: Sopron, Giessen

Sopronban közös kiállításon mutatkozik be Katona Szabó Erzsébet és Szűcs
Miklós Tui szobrászművész. Az Erdészeti Múzeumban megrendezésre kerülő tárlaton mintegy tíz szobrot, köztük a
nagy sikert aratott Jaguárt, valamint
Katona Szabó Erzsébet munkáiból közel húsz alkotást, többek között a Vágy
című művet tekinthetik meg az érdeklődők. A két alkotónak nem ez az első
közös kiállítása, először három évvel
ezelőtt mutatták be együtt munkáikat.

kelyekre jellemző barátsággal fogadták
a kórust a szállásadó családok. Itt a falu
búcsúján szerepelt az énekkar a helyi
zarándok csoporttal, Szent István kardjának élethű másolata előtt, amit sokan
meg is érintettek. Utolsó fellépésük Gödöllő testvérvárosában, Zentán volt,
ahol az a megtiszteltetés érte az énekkart, hogy a VIII. Zentai Egyházzenei
Fesztivál záró estjét tarthatta városunk
vegyeskara. A műsor elején a helyi
énekkar a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia egyházzenei szakán tanult
Szakály József atya vezetésével az ünnepi vesperást énekelték, majd a kóru-

Szabó János és Katona Szabó Erzsébet
művei abból az alkalomból, hogy a két
település együtt ünnepli testvérvárosi
kapcsolatuk fennállásának 20. évfordu-nyflóját.

2008. augusztus 28.
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A Frédéric Chopin
Zeneiskola

ÓRABEOSZTÁS:
2008. szeptember 5-én, pénteken
14.30 és 17.30 között.
Az órarend szerinti tanítás
szeptember 8-án, hétfőn kezdődik

Gödöllői Új
Művészet
Közalapítvány
Gödöllői Iparművészeti Műhely
alkotóháza

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

KÖZÖNSÉG-DÍJ

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

(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 sorozatban. Szerk. Gerle János.)

EMLÉKMISE
ERZSÉBET KIRÁLYNÉÉRT
A magyarok szeretett királynéja 110 évvel ezelőtt,
1898. szeptember 10-én merénylet áldozataként vesztette életét.
A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY tisztelettel meghívja Önt
az Erzsébet királynéért tartandó emlékmisére, amelyre
2008. SZEPTEMBER 10-ÉN 18 ÓRAKOR kerül sor
a kastélykápolnában.
AZ EMLÉKMISÉT
DR. BEER MIKLÓS váci megyéspüspökcelebrálja.

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 1517.
Tel./fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu
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Város–Kép

Több hajó is viselte a Gödöllő nevet

GÖDÖLLÕ ANNO
Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, városrészeket. Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van
olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre tarthat számot,
juttassa el hozzánk postán, személyesen vagy e-mailben
(godolloiszolgalat@gmail.com). Telefonon a 20/911-8643-as
számon tudnak érdeklődni.
Köszönjük!
A gödöllői HÉV építésének története (4.)
A HÉV-szerelvények az 1930 as évek elejére már teljesen elavultnak számítottak: hihetetlenül ráztak, és rettentően hangosak voltak, az utasok nehezen fértek el egymás mellett. Az
igazgatóság 1930-ban új Pullmann-kocsikat állított üzembe.
Ezeket eleinte kékre, majd a jamboree alatt zöldre festették.
1931 januárjában már közlekedtek az új típusú HÉV szerelvények, de leginkább csak a Budapest és Csömör közti vonalon. Az újítások ellenére a gödöllői vonalon a kocsik jelentős
része még a régi szériából származott, még 1937-ben is.
Az évtizedek alatt szőnyeg alá söpört problémák miatt a
HÉV utazóközönsége kezdett fogyatkozni, s ezzel arányosan nőtt a HÉV adóssága is, így 1931 tavaszára csődközeli
helyzetbe került. Az üzemeltetéséről megindultak a tárgyalások a főváros tulajdonában lévő BSzKRT-tal. Végül 1932ben az összes BHÉV-vonallal együtt a Budapest–Gödöllő
vonal is a BSzKRT tulajdonába került.
Az állomásépületek nem épültek meg a pályatesttel együtt,
ezeket csak később kívánták megvalósítani, emiatt komoly
viták fakadtak és némelyikük évtizedeken át borzolta a kedélyeket. A Ferenc József-téren ideiglenesen egy bódét helyeztek el a megállóban. Közel egy évvel az átadás után még el
sem kezdték az állomás épületének építését. Ehelyett 1912
őszén a már meglévő bódé mellé egy újabb bódét építettek.
De még így sem volt elegendő a váróhelyiség az utasok számára. Csak 1913 májusában kezdték meg az új épület előkészítő munkálatait. Ez azonban sokaknak nem tetszett a településen. Vita bontakozott ki abban a kérdésben is, hogy az
új épületben elhelyezhet-e a HÉV igazgatósága éttermet

vagy sem. A község elöljárói úgy gondolták, hogy nem azért
biztosítottak ingyen telket a beruházáshoz, hogy ott éttermet,
hanem, hogy várótermet építsenek. Vagy ha mégis étterem
üzemel az épületben, amelyből a HÉV igazgatósága profitál,
akkor fizesse meg a községnek az ezért járó bért. A vendéglő
a viták ellenére elkészült és megkezdte működését. 1929-re
az étterem tulajdonosa olyan magas szintre emelte az intézményt, hogy Gödöllő község beadvánnyal fordult a vasútigazgatósághoz, mely szerint az állomás III. osztályú várótermét csatolják a vendéglőhöz és építsenek egy új várótermet.
1913 őszén úgy határozott a BHÉV igazgatósága, hogy a gödöllői Erzsébet-park feltételes megállóhelyen az országút felöli oldalon, egy váróbódét építtet.
A már megépült váróhelységnek nevezett bódék sem voltak
problémamentesek – a helyiségekben pl. télen nem volt fűtés. Mint ahogy a helyi lapokban írták: „Aki utazni akar, ne
csak jegyet váltson, hanem vigyen magával egy darab szenet
is, ha nem akar megfagyni.” A megállókban a világítás sem
volt megfelelő. Sötétben gyakran a mozdonyvezető sem tudta pontosan eldönteni, hogy hol van pontosan a peron vége.
Az Erzsébet-parki megállónál pedig, egyáltalán nem volt
világítás.
Az állomásépületek közül a legtöbb gondot a végállomás
épülete jelentette. Ennek a felépülésére több évtizedet kellett
várni. A pálya átadása után nemsokkal a HÉV vezetése a már
jól bevált bódét húzatta fel ideiglenesen addig, amíg az új
épület el nem készül. Ez azonban a következő évtized végére
sem készült el. 1919-ben így fogalmaztak az épületről a helyi
sajtóban: „Mindennek a koronája mégis csak a gyönyörű
BHÉV végállomási épület. Csodáljuk, hogy a szép új szerelvények fele úton vissza nem fordulnak, és ezen bódé elé befutnak. Tartozik-e községünk tűrni azt, hogy egy ennyire csúf
kis bódéval a község egy legszebb részét, pont a község bejáratát elcsúfítsák.” A HÉV igazgatósága a problémát úgy oldotta meg, hogy 1931. szeptember 26-án bezáratta a végállomáson üzemelő bódét, de ezzel megszüntette a jegyárusítást
ezen az állomáson. Ezután már nem lehetett a végállomáson
retúrjegyet, füzetjegyet, bérletet vásárolni. Az épület lebontását pedig fontolóra vették. Ezzel ellentétben a bezárt bódé
1933 tavaszán még mindig ott éktelenkedett. A bontást végül
1933. június 23-án kezdték meg, ekkor a község lakosaiban
felébredt a remény, hogy egy csinos várótermet és új jegypénztárat kapnak. Azonban az új váróterem még jó pár évig
csak álom maradt a település lakóinak számára. Az elbontott

bódé helyére semmilyen épületet nem emeltek, csak három
padot állítottak a végállomásra. Később ezek is eltűntek. Ezután az utazóközönség esőben, hóban, fagyban, szélben a
szabadban volt kénytelen várakozni. Hiába tiltakozott a lakosság, nem történt semmi. 1938-ban a BHÉV igazgatósága
beruházásokat kezdett az elavult állomásépületeinek felújítására. A gödöllői vonalon Cinkota mellett Rákosfalva, Sashalom, Mátyásföld kapott egy-egy csinos épületet. A modern
épületek modern várótermeket is kaptak, Gödöllőn azonban
ismét elmaradtak a beruházások. Pedig ekkorra már a Ferenc
József-téri megálló épülete is gondot okozott az utazóközönségnek. Váróterme nem volt, a pénztárhelyisége pedig túl sötét és szűk volt. A végállomásnál már évek óta ígérgették,
hogy megkezdik az építkezést, de erre sem került sor. 1943ban úgy nézett ki, hogy a majd’ 4 évtizeddel korábban vállalt
kötelezettségeinek a HÉV eleget tesz. Azt az információt
küldte a HÉV igazgatósága az elöljáróságnak, a helyi sajtó
folyamatos támadásai miatt, hogy a cég építési osztálya már
elkészítette az új állomásépület terveit. Az engedélyek beszerzése után pedig minden akadály elhárul a beruházás elől.
De az építkezés így is csak 1944-ben kezdődött meg, s 1944
októberéig tartott.
Problémákat szültek a megállók elnevezése is. A Ferenc József-téren felállított bódéra egy „Gödöllő főtér” táblát helyeztek, holott a térnek nem ez volt a neve. Hosszas huzavona
után 1912 decemberére lecserélték a megálló nevét, és ekkor
már helyesen került be a menetrendbe. Azonban nem csak ez
az elnevezés okozott gondot a településen. Kifogásolták a
„Király-park” megálló elnevezést is: ha Gödöllőre utazott
egy idegen, akkor azt hihette, hogy innen a
legrövidebb az út a kastélyba, holott a park
ettől a megállótól igen messze esett. A harmadik lehetetlen elnevezés a pálya végén
lévő MÁV-pályaudvar mellett lévő „Végkitérő” megálló neve volt. Mint ahogy a lapokban írták, „ Ez a „Végkitérő” a „Végállomást” akarja jelenteni. Közbeeső kitérő nem
lévén, természetes, hogy végkitérő sem létezik, amely szó egyébként is a magyar nyelvben ismeretlen volt.
A vasúti közlekedés megindulásával együtt
arányosan megnőttek a vonal mentén a balesetek is. Ezek közül az egyik legjellemzőbb a vonatok kisiklása volt. A Gödöllő–Budapest vonalon a megnyitás után egy
nappal már szerencsétlenség történt, a gondatlan váltókezelés
miatt. A Gödöllőről induló szerelvény Kistarcsán kisiklott,
felborult és majdnem lecsúszott a magas vasúti töltésről.
Többször előfordult, hogy Cinkotán a hibás váltóállítás miatt
siklott ki szerelvény, máshol személy- és tehervonatok is ütköztek össze emiatt. Ezek a balesetek azonban ritkán végződtek halálesettel. Gyakori volt még a megállókban a gyalogosgázolás. Többször sodródtak a kerekek alá vonatra várakozó
utasok. Sűrű baleseti forrást jelentettek a HÉV-átjárók. Ezekben embert, automobilt vagy éppen lovas kocsit gázolt el a
HÉV. A baleset abból adódott, hogy az átjárók többségében
semmi sem figyelmeztetett a vonat érkezésére. A további balesetek elkerülése érdekében indítványozták a vasúti átjárók
sorompóval történő ellátását, de ezt a beruházást az 1930-as
évek végére sem végezte el a HÉV üzemeltetője.
A tervek szerint nem ért volna véget Gödöllőn a HÉV pályája. Még el sem készült a Gödöllőig terjedő vonal, de már
mozgalom indult a meghosszabbítása érdekében. Az új vonal
Máriabesnyőn keresztül, Bag érintésével ment volna le
Aszódig. Ennek érdekében 1910 júliusában Aszód, Domony,
Gödöllő elöljárósága és a besnyői nyaralók egyesületének
küldöttsége látogatott el a kereskedelemügyi miniszterhez,
aki válaszában arról tájékoztatta a küldöttséget, hogy a vonal
Besnyőig történő meghosszabbításának nincs semmi kifogása, de az Aszódig terjedő vonalról még egyeztetni kell. 1911
tavaszára a Máriabesnyőig történő meghosszabbításáról döntés született. 1911 március 7-re tűzték ki a vonal hosszabbításához szükséges közigazgatási bejárást. 1911 októberére
már az Aszódig történő meghosszabbítás is engedélyezést
kapott. Ezt követően két évig semmi kézzelfogható nem
történt az ügyben. Majd 1913 októberében újabb engedélyezési procedúra után ismét közigazgatási bejárást tartottak. A
pálya a besnyői kolostor mellett elhaladva a MÁV vasúti sínek mentén haladva ment volna Aszód felé. Domony határába érve keresztezte volna az országutat, majd érintette volna
Domony (Egresvölgy) telepet, ahová állomást is terveztek.
Innen Bag felé vette a pálya az irányt, mely előtt szintén keresztezte volna az országutat. Ezután az országút és a vasút
közt haladva – keresztezve a losonczi vasútvonalat – ért volna be az aszódi vasútállomásra. Az Aszódig történő meghosszabbítás töltési munkálatait Besnyőig 1920-21-ben elvégezték, de ezen a szakaszon már nem készült el a pályatest...

A történelem viharában
„Gödöllő – a tengeren“
Ezzel a címmel közölt egy rövidke
hírt a Gödöllő és Vidéke 1902. március 2-ai száma:
„A magyar-horvát tengerhajózási
részv.-társ. egyik uj tengeri gőzösét
»Gödöllő« névre nevezte el. Igazán
szép figyelem ez a fenti társaságtól,
invonválja azt, hogy Gödöllő neve
még a messze idegenben, a tengere
tul is ismeretessé, emlegetetté lesz.
Elöljáróságunk találhatna módot arra,

hogy megköszönné az idegen hajózási társaság eme nem mindennapi figyelmét s megőrzés végett elkérhetné
az illető hajó fényképét. Érdekes
ereklye lenne. Viszonzásul a község
elküldhetné Gödöllő Ripka-monográfiáját, – Ennyit megtehetnénk annak
az érdemes hajóstársaságnak figyelme viszonzásául.”
Ennyi idő távlatából már nehéz kideríteni, hogy megtörtént-e az ajándékcsere, mindenesetre gyűjteményemből közreadok két féltve őrzött
képeslapot, a múlt század tízes éveiből. A fekete-fehér üdvözletet egy évvel a vízrebocsátás után adták fel Fiuméban, a színeset pedig néhány évvel
később.
Négy héttel ez első híradás után ismét lehetett olvasni a Gödöllő és Vidéke lapban az új vízi járműről:

„Gödöllő – vízen. A mult héten volt
meg New-Castle-ban a Magyar-horvát tengerhajózási r.t. Gödöllő nevű
hajójának az első próbamenete, sebességi, súlyképességi és egyéb próbái, melyek kitünően sikerültek, s így
a hatalmas tengeri jármű hivatalosan
approbáltatott. A hajó a leggyorsabb
kereskedelmi jármű az osztrák-magyar tengerészetben; rendes járata
óránként 17,2 tengeri mérföld. Első
beosztásban jelenleg Fiume és Cattaro között tartja fenn a személyforgalmi összeköttetést. A próbánál a tengerészeti hatóság képviseletében Rödiger fiumei révkapitány és Egan főmérnök jelentek meg.”
Engedtessék meg egy személyes
emlék: negyven esztendővel ezelőtt,
1968-ban, frissen végzett tengerésztisztként Split kikötőjében jugoszláv
kollegák hívták fel a figyelmemet,
egy hajómatuzsálemre.
Megélte a nyugdíjas kort, elmúlt
64 éves, amikor a bontóba vontatták… Csak
akkor már Cres néven
lajstromozták, de mint
elmesélték, eredetileg
Gödöllőnek hívták.
Sajnos akkor nem
volt nálam fényképezőgép, így nem tudtam lefotózni, de akit

érdekel a fotó, az a www.ships-potting.com honlapon böngészve talál
érdekes felvételeket.
De nézzük, a Gödöllő hajó anyakönyvét! Úgynevezett Pannónia/1896
típusú, egycsavaros tengeri személyés áruszállító gőzhajó, az Angol Királyságban épült, Newcastle-ban.
Legnagyobb hossza, 66,6, legnagyobb szélessége 8,9 méter volt. A
triplex típusú gőzgépe teljesítménye
1800 lóerő volt.
Ahogy a Gödöllő és
Vidékében is olvasható volt, a Gödöllőt
eredetileg a horvát hajózási társaság lajstromoztatta, majd az I.
világháború befejezése után – jóvátételként – francia majd
olasz lobogó alatt hajózott, változatlanul
eredeti nevén. 1922ben került jugoszláv
tulajdonba, akkoriban Zagrebnek hívták. A II. világháborúban Krk szigete
mellett elsüllyesztették, hogy ne kerüljön olasz kézre. Ám ezt nem tudta
elkerülni, kiemelték, lefoglalták, és
még ugyanabban az évben Enrico Baroni ismét „munkába állt.” 1943-ban,
légi találat következtében elsüllyedt
Splitben. (Nagyjából ott, ahol 1968ban láttam). A következő években kijavították és olajtüzelésű kazánnal
szerelték fel. Hat évtizede, 1948-ban
jugoszláv felségjelzés alatt Dalmacija, majd 1963-tól Cres néven hajózott. Utolsó nevét, egy horvát sziget
révén ismerhetik az arra felé nyaraló
magyarok is.
Tudunk még más Gödöllő nevű hajóról is. Az egyik 1915-ben, tehát a
háború alatt épült Újpesten, tornyába
löveget helyeztek.
Az őrnaszádot eredetileg Fogasnak hívták, és részt vett a fekete-tengeri hadműveletekben, 1920-ban
Ausztria kapta meg
jóvátételként. Néhány
évvel később a magyar kormány visszavásárolta. A folyamőrség kötelékéhez tartozva új nevet kapott,
Gödöllőnek keresztelték. Ott fejezte be
szolgálatát, ahol készült, a Ganz hajógyár sólyáján, ahol
átépítették dízelüzeműre, már a vízre
bocsátásra várt, amikor 1944 szeptemberében bombatalálat érte, szinte
teljesen megsemmisült.
A következő Gödöllő békés célokra, 1941-ben épült a Deggendorfi Hajógyárban, Aschau néven. A vontatóhajó legnagyobb hossza 47, szélessége 7,2 méter, eredeti tulajdonosa és a
DDSG, egy évvel később vásárolta
meg a MFTR (a Mahart elődje), és átnevezte Gödöllőnek. A II. világháborút Ausztriában töltötte, hazakerülése
után, rendbe hozták és, ki tudja miért,
újra átkeresztelték Mohács névre.
1972-ben az állóhajók állományba
sorolták át. Két évvel később átépítették, és Elevátor I. néven a folyamhajózásnál vett részt a kotrási munkákban. További sorsáról mindössze anynyit tudunk, hogy a Mahart eladta…
Hadházi László
tengerészkapitány

2008. augusztus 28.
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Nem csak kertészeknek...

Vigyél haza!

A leander

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592
Ajándék kiscicák:
20/534-4863, 28/432-487
Adószám: 19816016-1-43

2 éves keverék kan

www.poraz.hu

1 éves keverék kan

1 éves keverék szuka

1 éves keverék szuka

A leander a Földközi-tenger partvidékén honos, ahol bőségben teremnek a
mítoszok. A növény latin neve: Nerium oleander, ez pedig Néreuszra, a
vizek görög istenére utal. Az ő lányai
voltak a hableányok, a Nereidák.
Még a középkorban került hazánkba és tűrőképessége, szép, illatos virágai folytán gyorsan elterjedt az
egész országban. Magyarul babérrózsának nevezik a leándert, amely az
egyik legismertebb edényes dísznövény. Népszerűségéből semmit sem

lehet egyszerű vagy telt
virágú, a legelterjedtebb a
rózsaszínű,
de van fehér,
sárga, piros,
mélylila, sőt,
tarka színű
változata is.
Az örökzöld,
hosszú levelek lándzsa
alakúak, bőrneműek, és akad közöttük fehér csíkozású is.
A leánder nevelése, tartása nem
okoz gondot, dúsan virágozni viszont
csak akkor fog, ha sok napfényben
van része, és tápanyagban gazdag
földbe ültetik. Miből is álljon a földkeverék? Fontos az érett komposztvagy trágyaföld, amelyhez kevés
agyagot és szemcsés homokot kell

von le az a tény, hogy a növény minden része mérgező. Ezért különösen a
kisgyerekektől kell távol tartani, akik
hajlamosak mindent a szájukba venni. Metszéskor a hajtásból kifolyó lé
irritálhatja az érzékeny bőrűek kezét,
ajánlatos tehát kesztyűt viselni hozzá.
Nyár elejétől folyamatosan virágzik csoportosan a hajtáscsúcson bogernyős virágzata. Fajtától függően

keverni. Az is jó megoldás, ha az általános virágföldhöz lassú lebomlású
műtrágyát (például Osmocote-granulátumot) adagolnak. A fiatal töveket
évente, az idősebbeket 3-4 évenként
kell átültetni. Ekkorra már tekintélyes
méretet ölt a növény, és a dézsa súlya
is egyre nehezebb. Az idős, tíz éves
töveket körülményes átültetni, ezért
ezeknél rendszeresen pótolni kell a

Ami nálunk a fűzfa, az a mediterrán vidékeken a folyóvölgyekben
zöldelő leander. Nem véletlen a
vízzel való kapcsolat, mert a leánder patakparton, források környékén nő vadon a mediterrán
térségben. Az ókori nők ünnepi
díszéhez hozzátartozott a leandervirág.

9 hónapos keverék szuka

Állati dolgok

A macskák testbeszéde
Minden macskatulajdonos álma, hogy tudja, mit gondol
kedvenc cicája. Pedig a dolog
nem is olyan bonyolult, mint mi
azt gondoljuk. Mindössze meg
kell tanulnunk cicánk testtartását olvasni.
Macskánk imád vadászni,
és ilyenkor egyfajta izgalmi állapotba kerül. Szinte
megmerevedik a teste fülét és szemét a célpontra
hegyezi, farka vége azonban folyamatosan mozog.
A támadásra kész
macska szembenéz szorongása tárgyával és leszegett fejjel, lassú, óvatos léptekkel, szemét
mindvégig a célponton tartva közelít
félelme forrásához. Ezalatt fülét radarként forgatja, testét ék alakúra lapítja, lábait megfeszíti. Ilyenkor jobban tesszük, ha nem állunk az útjába.
Ezzel szemben amikor védekezik,
mindig lekuporodik, füleit hátracsapja, hátrál, és arra összpontosít, hogy
bármelyik pillanatban ki tudjon térni
a veszélyforrás elől. Ilyenkor fejét
gyakran oldalra hajtja, vicsorog, fúj
és morog. Az agresszív védekezéshez
már karmait is kimereszti, „púpozik“
és felborzolja szőrét. Az ilyen testtartás arra utal, hogy a macska nem támadni, hanem pont ellenkezőleg,
visszavonulni készül.
A farok állása és mozgása is a
macska kedvével változik. Állhat felfele vagy lefele, esetleg oldaltartásban, kunkorodva vagy egyenesen, és
lehet mozdulatlan vagy éppenséggel
örökmozgó. Nézzük, melyik pozíció
mire utal:
– Behúzott farok – félelem és védekezés.
– A farok félárbócszerűen áll és
lassan mozog egyik oldalról a másikra – ez az érdeklődés jele.
– Függőlegesen felfele áll – várakozás, illetve üdvözlés.
– A farok függőlegesen áll, de valamelyik oldalra görbül – játék jele.
– Teljesen a hát fölé görbülő farok
– várakozás jele, illetve a macska ellenőrzi környezetét.

– A nősténynél a jobb, illetve bal
oldalra tartott farok – párzásra kész
állapot.
– Csapkodó, letartott farok – becserkésző, vadászó pozíció.
– Ívben, eszeveszetten köröz a far-

tápanyagot akár érett marhatrágyalével, akár más tápszerrel. Mivel a leander szereti a vizet, tavasztól őszig bőségesen kell öntözni. Az elnyílt virágokat rendszeresen le kell vágni szárastul, ezzel újabb virágzásra lehet
serkenteni.
A leander könnyen szaporítható.
Egyszerűbb, ha a visszametszett hajtásból dugványt vágunk és azt vízzel
megtöltött edényben, meleg helyen
tartva meggyökereztetjük. Ez 6-8 hét
alatt történik meg, utána a növényke,
földbe ültetve gyorsan növekedik és a
második évben már bőven virágzó
bokorrá terebélyesedik.
A leánder – és nevelője – számára
is kritikus időszak a tél. Fagymentes,
de 4-5 foknál nem melegebb helyre
kell tenni. Örökzöld növény lévén, télen is szüksége van világosságra.
Enyhén fűtött veranda, télikert vagy
világos lépcsőház kiválóan alkalmas
a teleltetésre. Sokan leviszik a pincébe, de ebben az esetben kerüljön minél közelebb az ablakhoz, hogy valamennyi fény érje. Télen mérsékelni
kell az öntözést, mert hűvös helyen
keveset párologtat a növény. Ekkor
szoktak elszaporodni rajta a kártevők,
elsősorban a pajzstetű.
Teleltetés előtt alaposan meg kell
vizsgálni a levelek fonákját és a szárakat, szükség esetén még teleltetés
előtt meg kell permetezni. Jó módszer a mosószappanos oldattal való
lemosás is, amelyet egy nappal később tömlőből tiszta vízzel le kell öblíteni. Szappanos víz nem kerülhet a
talajra, ezért azt előtte le kell teríteni
fóliával.

Kertünk vendégei
kával – felfokozott idegállapot, agresszivitás jele.
– Felfelé álló, felborzolt farok – félelem és agresszió.
Macskánk viselkedéséhez hozzátartozik a jelölés. Ez persze sokszor
bosszantó lehet, amikor körmével a
lakás bútorait, vagy a tapétát szedi
szét. Persze milyen boldogok vagyunk, amikor arcát hozzánk dörgöli.
Nézzük meg, hogyan is jelöli ki macskánk territóriumát.
Nyálminta. Amikor cicánk különféle tárgyakhoz nyomja az arcát vagy
az állát, akkor szaganyagaival megjelöli a környezetét. Ha ezt a jelölést a
homlokával végzi, akkor az a szeretet
jele, ha az állával, akkor a territóriumát jelöli ki.
Bútorkaparás. Élesíti a karmait –
gondolnánk sokan. Van benne igazság, de ez is afféle „látványos“ területmegjelölés, ugyanis a cica talpában
is találhatók illatmirigyek, melyekből
a kaparás során az illat felszabadul és
felkerül a kiválasztott bútordarabra.
Vizelettel és ürülékkel megjelölt
tárgyak. Ez az, amit egyik cicatulajdonos sem kedvel. A funkciója
ugyanaz, mint a fent említetteké: jelölés, figyelmeztetés.
Egyben azonban biztosak lehetünk.
Cicánk mindennel meg van elégedve,
ha hozzánk bújva dorombol. Ez az
abszolút biztonságot jelenti számára,
és közli szeretek itt élni veled.

A sün
Mi a teendő, ha sün költözik a
kertünkbe? Elűzzük vagy épp
ellenkezőleg, házhoz szoktassuk?
A sün nem sündisznó, hanem csak
„simán“ sün. Mégis sokan hasonlítják
ezt az aranyos kis emlősállatot, valószínűleg az orrocskája formája, és röfögő hangja miatt egy apró malachoz.
A szakembereknek mégis igazuk van:
semmi köze a disznóhoz, és jobban
megnézve sok hasonlóság sincs a két
állat között.
A sünök az utóbbi években örvendetesen elszaporodtak, bizonyára
hozzászoktak az emberek környezetéhez és a kertekben megfelelő fészkelő helyet is találnak. Az énekes madarakhoz hasonlóan sok csigát, százlábút, rovart, lárvákat, hernyókat fogyasztanak el, és ezzel hasznos segítőtársai a kertészkedő embernek. Ezért ne hagyjunk őrizetlenül patkánymérget, rovarölő permetezőszert, csigaölőt, műtrágyát a kertben, mert
ezek a sünök pusztulását okozhatják.
Sok sün esik áldozatul a forgalmas
utakon, valamint a fűnyírók használata során is. A bokrok alatt a leveleket
és a száraz ágakat, vesszőket ne távolítsuk el, mert a sünök itt készítenek
téli fészket maguknak. A téli hónapokat átalusszák, miközben a testsúlyuk
20-40 százalékkal is csökken.

A sünök nem szeretik a fogságot,
csak az 500 grammnál kisebbek szorulnak emberi segítségre. Ha egy árva
kis sünöcskét találunk a téli kertben,
akkor helyezzük el egy dobozban és
tegyünk mellé egy melegvizes palackot. Táplálni pedig csak akkor szabad, ha már elérte a normális testhőmérsékletet. Kézmeleg vízzel itassuk és kínáljuk meg kevés főtt tojással, banánnal, szőlőbogyóval. A tejtől
hasmenést kap, és nem tesz jót neki a
sós, cukros étel, a kenyér és a húsféle
sem! Azonban ha felnőtt sünt látunk
kertünkbe, ne vigyük be a lakásba,
hagyjuk szabadon bogarászni. Ilyenkor ősszel elég aktívak, hiszen megfelelő súlyt kell felszedniük a téli
alom előtt. Szívesen fogyasztják a
hullott gyümölcsöket, így nem baj, ha
az alma, vagy a körte a földön marad.
Esetleg megkínálhatjuk őket jó minő-

ségű kutya vagy cica konzervvel is. A
sünökön, bár nem gondolnánk rengeteg élősködő él. Legyünk óvatosak, hiszen nem volna jó, ha a gyerekek a gondozásba vett süntől szereznének kullancsot vagy bolhát.
Óvjuk őket!

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Augusztus 30-31.:

dr. Szász Viktor
Tel.: 30/6765-818
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata
(Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet a Gödöllőn, a Szabadság téren levő teniszpálya és a hozzátartozó öltözők, valamint a volt
Rézgombos vendéglő tulajdonjogának megszerzésére.
AZ INGATLANOK ISMERTETÉSE:
1. A 413/14/A/16 helyrajzi számú,
Szabadság tér 26-28. szám alatti,
94,07 m2 alapterületű, üzlethelyiség
megnevezésű ingatlanban a teniszpályához tartozó öltözők, büfé, raktár,
vizesblokkok és iroda található.
2. A 413/15 helyrajzi számú, Szabadság tér 20. szám alatti, 2552 m2
területű, sporttelep megnevezésű ingatlanon teniszpályák létesültek.
3. A 414 helyrajzi számú, 1515 m2

Közérdek
területű, vendéglő megnevezésű,
Szabadság tér 1. szám alatti földrészleten levő épületben korábban a Rézgombos vendéglő működött.
Mindhárom ingatlan „központi vegyes terület” építési övezetbe sorolt.
A helyi építési szabályzat az ingatlanokra részletes szabályozást nem tartalmaz, ezért a kiíró lehetőséget biztosít településrendezési szerződés
megkötésére a pályázat nyertesével.
Az ingatlanok – korábbi funkcióiknak megfelelően – közművekkel ellátottak.
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 BENYÚJTÁSÁNAK
FELTÉTELE:
A vételi ajánlatnak a
pályázati tájékoztatóban előírtakat
kell tartalmaznia.
Az írásos pályázati tájékoztató a Városháza II. emelet 233. számú helyiségében vehető át. Az érdeklődők
részére részletes tájékoztatást ad:
Tolnai Katalin (Városháza II. emelet
233. sz. helyiség). Telefon: 28/529253. E-mail: tolnai@godollo.hu
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Gödöllő, Városháza (Szabadság tér
7.), Vagyongazdálkodási Iroda, 233.
számú helyiségben, Tolnai Katalin
főmunkatársnak, 2008. szeptember
1-je 16 óráig.

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

2008. augusztus 28.
FELHÍVÁS
A Gödöllői Városi Múzeum (Gödöllő, Szabadság tér 5.) bérbe adja az
épületének földszintjén található, a Szabadság térre nyíló, 30 négyzetméter
alapterületű múzeumi boltot 2008. szeptember 1-jétől. Az üzletben a múzeumi kiadványokon kívül ajándéktárgyak, a múzeumhoz illő kultúrtermékek árusíthatók. A bérlemény megtekinthető hétfő kivételével minden nap
10 és 18 óra között.
Bérleti díj: 130.000.-Ft bruttó/hó, ami a rezsiköltséget is tartalmazza.
Bővebb felvilágosítás: a múzeum igazgatójánál, Gaálné dr. Merva Máriánál,
06/28-421-999
SZEPTEMBER 1-JÉTŐL ESTI KÉPZÉST INDÍT A
TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM.
ÉRDEKLŐDNI A GIMNÁZIUM PORTÁJÁN, VAGY
A 28/420-380-AS TELEFONSZÁMON.

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

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

FELHÍVÁS TÜDŐSZŰRÉSRE

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

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 határozatában a
Közép-magyarországi Régió területén élő, illetve állandó, vagy ideiglenes bejelentéssel ott lakó, a Régió
területén huzamos 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 intézeti gyógykezelés alatt állnak, kivéve, ha a szűrés elrendelésére az érintett
közösségben előforduló új tbc-s megbetegedés szolgált. Felhívom a tisztelt 30 év feletti lakosság figyelmét,
hogy a Tüdőgondozó Intézetben (Gödöllő, Ady E. stny. 64 sz., Tel.: 06-28-420-490) az alábbi rendelési
időben jelentkezzenek 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

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

Tisztelt Ügyfeleink!

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

A GÖDÖLLŐI KÖRZETI FÖLDHIVATAL

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

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.

Szeptember 1-8-ig: Gyógyszertér, Köztársaság út 85. Tel.:

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

2008. augusztus 28.
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TÁJÉKOZTATÁS GYOMMENTESÍTÉSRŐL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a növényvédelemről szóló
2000. évi XXXV. törvény értelmében a földhasználók és termelők
kötelesek minden károsító ellen védekezni, ha azok a szomszédos
földhasználók, illetve termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármilyen módon veszélyeztetik.
A földhasználó különösen köteles az adott
év július 1. napja után az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani. Amennyiben a kötelezett határidőre a károsítók elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja, növényvédelmi
bírsággal sújtható, melynek összege húszezertől ötmillió forintig terjedhet. E mellett a növényvédelmi hatóság közérdekű
védekezést rendelhet el az adott ingatla-

non. A közérdekű védekezés összes költsége a kötelezettet terheli. A költségek
meg nem térítése esetén azok adók módjára hajthatók be.
Belterületi ingatlanokon a települési önkormányzat jegyzője a növényvédelmi hatóság, külterületen pedig az illetékes megyei (fővárosi) növény- és talajvédelmi
szolgálat.
A közterületek és az egyes, nem közterületnek 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 ingatlanuk gyommentesítésén kívül családi
házas övezetben az ingatlan előtti (melletti, mögötti) közterületen az ingatlan határától az út határáig terjedő teljes terület,
tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes
épületek eseté-ben az épülettől az előtte
(mellette, mögötte) haladó járda külső
széléig terjedő teljes terület tisztántartá-

Csatlakozzon Ön is a gödöllői
TESCO csapatához!

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

Az alábbi munkakörökbe keresünk
kollégákat:
- Karbantartó
- Pék eladó
- Pék táblás/kemencés/dagasztó
- Baromfi eladó
- Kármegelőzési felelős
- Nappali, valamint éjszakai árufeltöltő
- Részmunkaidős pénztáros (heti 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.

A régi községháza helyén megnyílt Erzsébet
királyné Szálloda étterme és kávéháza várja
Önöket!
Napi 3 fogásos menüajánlat: 1000 Ft/fő.
Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho és
Accor ticket utalványát!
Pénteken és szombaton 18-tól 22 óráig élőzenével várjuk kedves vendégeinket!
A BELÉPÉS INGYENES!
SZERETETTEL VÁRJUK TERASZUNKON IS A BELSŐ UDVARBAN.
ÚJDONSÁG! Eredeti olasz alapanyagokból készült kézműves fagylaltokat kínálunk.
120Ft/gombóc, fagylaltkelyhek már 590 Ft-tól!
Nyitva tartás:

Étterem: 12–24

Kávéház: 7–24.

Asztalfoglalás és információ: 28/816-819
info@erzsebetkiralynehotel.hu
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Jótékonysági futás a beteg gyerekekért

zésből konkrét támogatás a
gyerekeknek?
– Király Péter kísért végig,
mondhatni ő volt a fegyverhordozóm. Bármilyen problémám,
vagy kérésem adódott út közben, ő jött
és segített. Janek György egykori maratoni futó volt a szakmai irányítóm,
akin keresztül 800 ezer forint értékben
adományozunk a kórháznak egy biorezonanciás készüléket. A támogatás egy
részét ajándékok formájában szedtük
össze és ezeket adtuk át a gyerekeknek.
Könyveket, játékokat
és egyéb apróságokat
sikerült összegyűjtenünk.
– Legnagyobb élmény az út során?
– A legnagyobb élményem Szolnokon volt,
ahol a Bice Bóca nevű
mozgássérült és szellemi fogyatékos gyerekekkel foglalkozó
egyesületnél fogadtak. Megható volt,
ahogyan a sérült gyerekek köszöntöttek,
de mindenhol pozitív
volt a fogadtatás. Jó
volt például, hogy
egy-egy helyszínen a
polgármester úr felvállalta a megvendégelésünket és ekkor azok a gyerekek
akik velem futottak és egyébként nem
mindig jutnak hozzá olyan finomságokhoz, amiket kaptunk jóllakhattak. Az
emberek jó célok érdekében igenis képesek összefogni.

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Schirilla György Gödöllőn

Az akarat diadala

Augusztus 18 és 26. között került
megrendezésre a „Jókedvet és
egészséget viszek a gyerekeknek” elnevezésű, négy megyén
áthaladó jótékonysági futás Gyula és Budapest között, amely a
Heim Pál kórházban fekvő beteg
gyerekek megsegítését szolgálta.

Háromból kettő. Ez a mérlege
a Gödöllői SK felnőtt és ifjúsági
labdarúgó csapatainak a megyei I. osztályú bajnokságban,
miután mind az U19-es (5–1re), mind a felnőtt (2–1-re) csapatunk nyerni tudott az elmúlt
hétvégén hazai pályán a Biatorbágy ellen.

akarata párosult némi szerencsével is
és ismét bizonyította, hogy nagy akarásnak nem feltétlenül nyögés a vége.
Az ifisták könnyed játékkal és
többek között Száraz Szabolcs triplájával nyertek magabiztosan 5–1-re.
Három fordulót követően a felnőttek
a 6., míg az ifisták a 4. helyen állnak a
tabellán.

Juhár Tamás, Zombori Zalán, Vukovics László a kispadon pedig
Mónos Tamás. Néhány éve ezekkel a
nevekkel valamelyik NB I-es csapat
összeállításában
találkozhattunk,
most viszont mint a Viadukt SE Biatorbágy játékosai látogattak Gödöllőre, hogy lejátszák aktuális bajnoki
találkozójukat városunk csapata ellen. A meccs lüktető és izgalmas
összecsapást hozott, amelyen Nagy
Dániel tanítványai lelkesen és nagy
akarattal játszottak és megérdemelten
nyerték meg a találkozót. Az első félidőben mindkét oldalon adódtak lehetőségek, de csak a vendégek tudtak
gólt szerezni egy ravasz szögletvariáció után. A szünetben rendezte sorait
a GSK és Nyári András kettő találatának köszönhetően (az elsőt 25 méteres szabadrúgásból lőtte, amelyet
még most is ismételne az Eurosport,
ha kint lett volna) megfordították a
mieink az eredményt és nyerték a találkozót 2–1-re. A gödöllői csapat

Pest megyei I. osztály, 3. forduló
Gödöllői SK – Viadukt SE Biatorbágy 2–1 (0–1)
Gól: Nyári András (2).
Ifi: Gödöllői SK – Viadukt SE Biatorbágy 5–1 Gsz.: Száraz Szabolcs (3),
Káldi Tamás, Kecskés Gergő.

Schirilla György, aki többek között
minden télen átússza a jeges Dunát és
több közcélú futást szervezett már Gödöllő érintésével érkezett meg kedden a
Heim Pál gyermekkórházba, ahol több
százan várták és egy nagyszabású program keretében adta át az összegyűjtött
adományokat, valamint a települések
polgármestereitől kapott díszalagokat,
amelyet egy kopjafán gyűjtott Schirilla
György.
– Mit szeretne ezzel a futással elérni?
– Elsősorban társadalmi célú a kezdeményezés, valamint a beteg gyerekek
megsegítésére gyűjtök adományokat.
Mindig kapcsolódott a futásomhoz egy
kisebb fogadás, ünnepség, ahol tartottam élménybeszámolót, találkoztam a
gyerekekkel. Gödöllőn is nagyon jól
esett, hogy a határtáblától bekísért
Pálffy Tibor és Kristóf Zsolt (aki
Schirilla György édesapjáról elnevezett
kupát már kettőször is elnyerte) a városházához, ahol fiatal egyetemisták fogadtak bennünket.

– Hogyan fogadták a különböző
helyszíneken és hány települést érintett pontosan a futása?
– Összesen 26 városon, falun, vagy
nagyközségen haladtam át és minden
helyről kaptam egy szalagot, sőt, volt
olyan település, ahol egyesületek is felkötötték a kopjafára a zászlójukat. Min-

denhol nagy örömmel fogadtak és jól
megszervezett fogadás keretében adták
át a polgármesterek, vagy alpolgármesterek a térség díszszalagját. Ez jól esik,
de őszintén megmondom már vártam a
végét, ugyanis egy kicsit elfáradtam.
– Kik voltak azok, akik segítették, és hogyan lesz a kezdeménye-

Kép és szöveg: totty

Asztalitenisz – Hat csapattal indulnak a ping pongosok

Nők és férfiak az NB II-ben
Az elmúlt bajnoki évben remekül szerepeltek városunk asztaliteniszezői és a jó szereplésnek köszönhetően minden
csapatuk egy osztállyal feljebb
folytathatja a bajnoki küzdelmeket szeptembertől. A férfi
csapat az NB III-as kiírást az
abszolút 2. helyen zárta, így jogot szerzett arra, hogy a másodosztályba nevezzen, sőt a fiúk sikerein felbuzdulva jövőre a hölgyek (akik az egyéni versenyeken rendre döntőt játszottak,
és a legfényesebb érmeket
gyűjtötték be) is az NB II-ben
versenyeznek.
A megyei A, illetve B csoportban szereplő csapatok is a remeknek mondható 2. helyen végeztek az elmúlt baj-

nokságban, aminek köszönhetően
mindkét alakulat egy osztállyal feljebb léphet. A megyei A-ban szereplők az NB III-ban, míg a B-ben ezüstöt szerő csapat a megyei A osztályban szerepelhet majd a 2008/2009-es
szezonban.
Összességében a következő bajnokságban férfi/női NB II., férfi NB III.,
megye A és kettő megye B-s csapata
lesz Gödöllőnek. Ilyen még nem volt a
gödöllői asztalitenisz történetében.

Futsal – Tíz csapattal indul a bajnokság

Az első osztályban a negyedik évét kezdő Gödöllői Sport Klub futsal csapata
mellett az Aramis, a Csömör, a CsőMontage, a Szentes és a címvédő Mezei-Vill FC képviseli az állandóságot. A
tavaly még újoncnak számító Fradi és
Arrabona FC Győr az idén is nevezett,
míg a másod osztályból kettő csapat jutott fel, a bajnok Dupont, valamint a
kecskeméti Hírös FC SE.

-li-

órakor rendezik majd az egyetemi
sportcsarnokban. A második játéknap
programja is megvan már. A kétszeres
magyar bajnok és kupagyőztes Gödöllő
szeptember 15-én az előző kiírás aranyérmeséhez, a Mezei-Vill FC-hez
látogat majd. Természetesen zajlik a felkészülés a Bikák háza táján. Ezen a héten edzőtáborozik a
csapat és napi két foglalkozással
csiszolja a taktikát Baranyai Pál
edző, valamint a héten kettő felkészülési találkozót is játszik, játszott városunk futsal együttese.
Lapzártánk után fejeződött be a
Dunavarsány elleni mérkőzés,
Fogynak a csapatok, üresek a pályák...
míg augusztus 28-án, csütörtökön
Az első fordulóra szeptember 8-án ke- 20.30-kor a szomszédos Szlovákiából a
rül majd sor, amikor is a Baranyai Pál pozsonyi FC Patrik Senica érkezik Gövezette Gödöllői SK az FTC csapatát döllőre, akik az előző évben a 4. helyen
fogadja hazai pályán. A találkozót 19 zártak a szlovák ligában.
-tl-

Beton nélküli alap
Véglegessé vált a 2008/2009-es
NB I-es teremlabdarúgó bajnokságra nevezők listája. Az előző
évekhez képest nemhogy nőtt
volna a népszerűsége hazánkban a teremlabdarúgásnak,
mégjobban megcsappant a
csapatok létszáma, ugyanis
mindössze 10 csapat nevezett
az idei kiírásba. Kiszállt a 15 éves
múltra visszatekintő Első Beton
Szeged és nem nevezett a nagy
terveket dédelgető Euro Mobil
Transz Győr sem.

Bartha Tibor, a szakosztály vezetője
elmondta: „A felnőtt sikerek mellett
nagy boldogság, hogy a januárban újraszervezett utánpótlás program, kézzelfogaható
eredménye
nyolc
újonc/serdülő gyermek leigazolása és
tervezett versenyeztetése. A gyermekprogram hatékonyságát az adogatógépes foglalkozások mellett immáron
kettő NB I-es játékos-edző munkája
segíti”.
A Gödöllői Sport Klub berkein belül működő asztalitenisz utánpótlás
szakosztálynál szeptemberben várják
az asztalitenisz versenysport iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését.
Jelentkezni lehet Monostori Péter
edzőnél kedden és csütörtökön 17.30tól a Montágh Iskola tornatermében
(Királytelep, Iskola utca).

Pest megyei III. osztály – Könnyed GSK II. siker
Monori csoport, 2. forduló
Vácszentlászló – Gödöllői SK II. 0–2
(0–1) Gólok: Túry Viktor, Pintér
Tamás.
Utánpótlás eredmények:
Országos kiemelt bajnokság II. osztály U15 (1994-es)-U13 (1996-os)
közép B csoport: Soroksár – Gödöllői
SK 1–0; 2–2. C csoport: GSK-BKV
Előre 0-6; 5-0 (az első az U15-ös, míg
a második az U13-as korosztály eredménye)
Következik: augusztus 31., vasárnap,
16.30.: GSK II-Úri KSK (Táncsics
-llMihály úti Sporttelep).

FELHÍVÁS
Sörfesztivál
Sportnap
A Gödöllői Polgármesteri
Hivatal Sportirodája az idei
Sörfesztivál keretében

2008.
SZEPTEMBER 13-ÁN
szombaton utcai kosárlabda
bajnokságot hirdet.
Jelentkezni az alábbi
korcsoportokban lehet:
- Általános iskolás fiú
- Általános iskolás leány
- Gimnazista fiú
- Gimnazista leány

TOBORZÓ

A jelentkezéseket
2008. szeptember 8-ig
Mácsai Tamásnál a
06-30/380-1194-es
telefonszámon várjuk.

A TÖBBSZÖRÖS MAGYAR BAJNOK, MAGYAR KUPA ÉS SZUPERKUPA
GYŐZTES,
UEFA FUTSAL KUPA
LEGJOBB 16 CSAPATA
KÖZÉ ELJUTÓ GÖDÖLLŐI BIKÁK TEREMLABDARÚGÓ CSAPATA KERESI LEENDŐ TÁMOGATÓIT, NÉVADÓ SZPONZORÁT! KAPCSOLATFELVÉTEL: 30-525-2031; 70-332-2531; 70-332-2532.

A GÖDÖLLŐI SPORT KLUB
utánpótlás labdarúgó
szakosztálya az 1998-2003
között született, focizni szerető
lányok és fiúk jelentkezését
várja korosztályos csapataiba.
ÉRDEKLŐDNI LEHET A
06/70-332-2530-as telefonszámon!
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Hirdetési elérhetőségek:

* 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.

20/525-53-66

* Gödöllőn D-NYi fekvésű építési telek 18 méteres
utcafronttal SÜRGŐSEN ELADÓ Ár 12 MFt 20-7722428

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

* Palotakerten parkra néző 45 nm-es felújított lakás
sürgősen eladó Iár 8,9 MFt 20-7722428

H IRDETÉSFELVÉTEL !

Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

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

Lapzártánk: péntek

12 óra.

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

INGATLAN
* Eladó Gödöllő Kossuth L. Utcában egy földszinti, erkély
nélküli, 55 m2-es, két szobás, egyéni szabályozású távhő
által fűtött, felújított, panellakás. Azonnali beköltözéssel.
Akár irodának is! Irányár: 12,5mFt. Tel.: 20/3527445.
* Gödöllőn eladó egy 140 nm-es 2002-ben igényesen épült
két generációnak alkalmas ház 1000 nm-es telekkel. Tel.:
30/924-6807
* Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes családi ház két fürdőszobával, nagy terasszal, garázzsal, 1000 nm-es telekkel, ásott kúttal, kiváló közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807
* Mezőszemerén, Zsóri-fürdőhöz közel a Kossuth L. utcában
eladó 120 nm-es ház, melléképületekkel, nagy udvarral és kerttel, teljes berendezéssel is. Ár.: 6.5 mFt Tel.: 20/346-09-85

* 2 szobás felújított lakás 4 emeletes házban palotakerten
eladó Iár 10,5 MFt 20-7722429
* 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

* Felújított 3+2 szobás garázsos panorámás ikerház
731nm telekrésszel Gödöllőn eladó Iár 25 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 + nappali
Iár 27,5MFt 20-7722429 www.godolloihaz.hu

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

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

* Nagyfenyvesben gyönyörű környezetben új építésű
szocpolképes 3 szoba nappalis garázs összekötéses ház
ELADÓ Iár 28 MFt 20-7722429

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

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

* Gödöllőn központhoz közeli csendes környezetben, teljesen felújított, 69 nm-es, 2+fél szobás, egyedi fűtésű nagy
erkélyes lakás. Új burkolatok, szaniterek, új nyílászárók,
egybenyitott konyha-étkező. Iá: 15,5 mFt. Érd: 28-411-086

* 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
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* Gödöllőn a Csanakban 1200 nm-es telken eladó egy 2002-ben
épült, 150 nm alapterületű, nappali + 5 szobás (+gardrobszoba),
színvonalas belső kialakítású kétszintes családi ház nagy terasszal,
2 beállásos garázzsal. Iá: 32 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában I. emeleti, 57 nm-es,
felújított 2 szobás lakások. Iá: 12,7 és 13 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

-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 bontandó/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 cirkó
fűtéses lakás 17,8 MFt.
-agyfenyvesben épülő n + 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 27,5 MFt.
-Veresegyház Öreghegyen új építésű
113m2 cs.ház 385m2 telek kk. 30,5 MFt.

* Gödöllőn a kastély-park közelében 2007-ben felújított és
átalakított nappali + 3 szobás, színvonalas belső
kialakítású, alápincézett családi ház 900 nm-es telekkel. Iá:
37 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Fenyvesben ÚJ ÉPÍTÉSŰ 2 lakásos ikerházban, 141 nm hasznos lakóterű (+garázs), amerikai konyhás nappali + 3 és fél szobás lakások, 572 nm-es saját
telekrésszel leköthetők. Hitel, szoc.pol. felvehető. Iá: kulcsrakész állapotban 35 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
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* Gödöllőn téglaépítésű háztömbben, egyedi fűtésű, magasföldszinti, 56 nm-es, 2 szobás részben felújított, jó állapotú
erkélyes lakás. Ár: 13 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, 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
* Szadán kedvező adottságokkal rendelkező, 1200 nmes (45 m-es utcafronti szélességű) építési telek eladó.
Víz, villany, gáz bevezetve, csatorna az utcában. Iá: 14,5
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn 860 nm-es, gyönyörűen parkosított,
örökzöldekkel beültetett panorámás saroktelken, hangulatos kialakítású, 3 szintes hétvégi ház, borospincével.
Iá: 16,9 mFt. Telefon: 06-20/9194-870
* Gödöllőn az Antalhegyen, 770 nm-es, belterületi
telek. Víz, villany, gáz a telken. Iá: 9,9 mFt.
Tel.20/919-4870
* Szadán 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
* Aszódon a központ közelében, ÚJ ÉPÍTÉSŰ 118 nm
lakóterületű, nappali + 4 szobás, igényes külső és belső
kialakítású egyszintes sorházi lakás 570 nm-es saját
telekrésszel, nagy terasszal, garázzsal. Iá: 25,6 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Szadán a központ közelében 1550 nm-es telken, 14
éve épült, 120 nm lakóterű, nappali + 5 szobás, 3
fürdőszobás 3 szintes családi ház, panorámás nagy
terasszal, garázzsal, pincével. Iá: 35 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870

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

* Veresegyházon ALKALMI ÁRON eladó 126 nm
lakóterű, amerikai konyhás nappali + 2 és fél szobás,
újszerű állapotú kétszintes családi ház 744 nm-es
telekkel. Iá: 31 mFt.érd:20-9194-870

* Domonyvölgyben, üdülő övezetben eladó 810 nm-es
saroktelek, rajta egy 37 nm alapterületű (konyha, 2 hálószoba, fürdőszoba), tetőteres téliesített faházzal (víz, villany
bevezetve; fűtés cserépkályhával). Iá: 6,7 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870

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

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

* KAZINCZY KÖRÚTON JÓ ÁLLAPOTÚ 4. EM. 60 m2es kétszobás, erkélyes, alacsony rezsijű (konvektor,
egyedi vízóra) lakás tulajdonostól eladó. Iár: 11,8M Ft.
Tel: 20/319-8762

* 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
* 2500 m2 szántó 2 db 25 m2-es épületekkel
közművesítve eladó. Érd: 30/946-7702
* ANTALHEGYEN eladó 720 m2-es belterületi, közműves,
déli fekvésű TELEK. Tel: 06-70/534-7803
* 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
* Kossuth Lajos utcában 1. emeleti 1+2 félszobás egyedi fűtésmérős, felújított lakás eladó. Iár: 13,8M Ft. Tel: 20/414-2829
* Gödöllőn, Kazinczy lakótelepen, nem panelépítésű társasházban 2szobás, 58+8m2 jó állapotú, egyedi fűtésű,
vízórás, nagy erkélyes, saját pincés öröklakás eladó. Iár:
13M Ft. Érd: 06-209-123-994
* Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon extra panorámás 1850
m2-es dupla sortelken egy 450 m2-es, 3 szintes 4 éves családi
ház. 80 m2-es amerikai konyhás nappali, 50 m2-es kertkapcsolatos terasszal, dupla garázzsal stb. Érd: 30/9425-103
* Fácán sori téglaépítésű, sorházi lakás eladó. 80 m2, 3 szoba,
2 erkély, garázs, teljes körűen felújított. Tel: 30/9338-064
* 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

* Igényes családi ház eladó DÁNYBAN 1470 m2
parkosított telken: 136 m2 alapterületű + 98 m2
szuterén. Nagyon jó állapotú, azonnal költözhető. iár:
28M Ft. Tel. 20/454-4524

* 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
* 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
* Valkó központjában 2 szobás összkomfortos ház,
sürgősen családi okok miatt eladó! Pince, melléképületek,
gyümölcsfák, kert, gazdálkodásra alkalmas. Iár.: 6M Ft.
06/20-510-24-80, vagy 06/70-221-7586
* NEM PANEL! 64,5 m2-es 2,5 szobás, erkélyes, ALACSONY 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 m2es lakás akár azonnali beköltözéssel. Légkondi, kábeltévé,
Internet, vízórák, nagyszerű elrendezés. Érd: 30/4095926
* 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!
* NAGYVÁRARON (Oradea) a repülőtérrel szemben (Arad
felé) 7.600 m2-es (38m × 200m) kereskedelmi besorolású
ipari terület eladó. Közművek beköthetők. Iár: 17.000
Ft/m2. Érd: 0040-72-433-6139, 0040-259/413-284, 0628/415-474
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* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN ELADÓ egy 55 m2-es, 4.
emeleti FELÚJÍTOTT LAKÁS. Iár: 11,5M Ft. Érd: 30/399-7378
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is.
Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: 30/250-7981
INGATLANOK FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ
INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,
DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!

* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus
közben csendes, nyugodt környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3.
emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.: 30/562-3475
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház
melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel.
Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a
központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: 20/3135-816, 30/562-3475
* Gödöllőn (Tavaszmező 20.) sürgősen eladó 2szoba összkomfortos családi ház 975 m2-es telken, rendezett gyümölcsös, gazdasági épület, gk. szerelő akna. Tel. 20/564-2792, 28/419-354
* Gödöllő, Szabadka utcában 1 szobás 36 m2-es 3. emeleti
konvektoros felújított lakás eladó. Tel: 20/227-5162
* Eladó Csepelen a dűlőkben (138-as busz vonalán) 960
m2 gondozott zártkerti ingatlan 36 m2-es faházzal, garázzsal. Iár: 4,8M Ft. Tel: 06-10283-9786
* Gödöllő központjában (Kőrösfői u.) 3szoba összkomfortos családi ház eladó. Kertje 693 m2, két utcára nyitás
engedélyezett. Ára: 19,5M Ft. Érd: 20/551-7194
* Eladó Gödöllőn 46 m2-es 9. emeleti nagykonyhás (ablakkal),
1,5 szobás lakás részben felújítva 9,85M-ért. Érd: 30/416-6622
* Gödöllőn, Központban 34 m2-es egy szobás fiatalos 3.
emeleti lakás, tárolóval eladó. 8,9M Ft Tel: 30/402-0488
* Gödöllőn Kertvárosban új építésű szerkezetkész igényes
kivitelezésű 140 m2-es családi ház 1043 m2-es ősfás
telken, pincével eladó 39.9M Ft. Tel: 30/402-0488
* Gödöllőn, 1998-as építésű 60 m2-es, 2 szobás családi
ház (pincével) 874 m2-es telken eladó. Csendes, nyugodt
környék jó közlekedéssel. Iár: 20,8M Ft. Tel. 30/402-0488
* Gödöllőn, Remsey körúton 64 m2-es 2 szobás, tágas,
világos, felújított 3. emeleti lakás légkondival, tárolóval
eladó. Iár: 14M Ft. Tel: 30/402-0488
* 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

* IKERHÁZFÉL Gödöllőn! Kertvárosban, 50 m2-es, 2 Hálós
kiváló állapotú, külön bejáratú téglaház, 320 m2-es önálló
telekrészen eladó. Kitűnő közlekedés, csendes környezet.
Irányár: 12.500.000 Ft Hívjon! 0630-919-5960. Sorszám:
0923. INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
* 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.
* ELADÓ ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁS Gödöllő, Központjában! 2008-as
építésű házban: 62,79 m2-es FSZT-es lakás 19.800.000 Ft-ért,
Tetőtérben plusz 45 m2 beépítési lehetőséggel, saját kertrésszel,
és kocsibeállóval eladó. HÍVJON: 0630-919-5960. Sorszám:
2991. INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN.
* CSALÁDI HÁZ Gödöllő! Haraszt, Táncsics utcában 80 m2es, 3 Hálós jó állapotú „kockaház”, alápincézve, 400 m2-es
telken eladó. Csatornázott, aszfalt út, HÉV, központ,
Erzsébet park sétatávolságra! Irányár: 22.000.000 Ft.
Telefon:
0630-919-5960.
Sorszám:
0293.
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.

* ELADÓ TÉGLALAKÁS Gödöllőn! 62 m2-es, 2 Szobás, FSZTi, teraszos, cirkófűtéses lakás, 2001-es építésű házban; kocsibeállóval, zárt udavrral, az udvaron játszótérrel, elektromosan zárható kapukkal, csendes helyen eladó. IRÁNYÁR:
19.700.000 Ft. HÍVJON! 0630-919-5960 INGATLANVADÁSZ
KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN. Sorszám: 0382
* 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
* GARÁZS ELADÓ! Kossuth-Szt. Imre utca
sarkánál! Ár: 2,5M és 1,5MFt. INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ sorházak a Harasztban. 73 m2-es, nappali,
2hálószobás, kocsibeállós, előkerttel, azonnal
beköltözhetően. 320.000,-Ft/m2 INGATLANBANK Major
Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Szent-János utcában 113 m2-en
eladótér, iroda, áruátvevő, öltöző. Ár: 335.000,-Ft/m2+Áfa
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* NAGYFENYVESBEN 630m2-es gondozott telken, kitűnő
állapotú, azonnal költözhető, 183m2-es családi ház. Nappali, 4szoba, garázs, terasz. Ár: 35MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
* EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban konvektoros
fűtésű, 3. emeleti, 69 m2-es, nappali, 2 szobás, erkélyes
lakás. Ár: 13,9 MFt. INGATLANBANK 06704562103
* ÚJSZERŰ LAKÁS! Központban téglaépítésű, cirkó fűtéses,
2.emeleti, 53 m2-es, 1 szobás, nagy konyhás, étkezős, légkondicionálós lakás. Ár: 18MFt. INGATLANBANK 06704562103
* ELADÓ LAKÁS! Központban 3. emeleti, 60 m2-es, 2
szobás, teraszos, gardróbos lakás. Ár: 13,2 MFt. INGATLANBANK 06704562103
* HARASZTI CSALÁDI HÁZ! 540 m2-es telken, 220m2-es,
két generáció számára kitűnő, 6 szobás családi ház eladó.
Ár: 35,9MFt. INGATLANBANK 06704562103
* KÉTLAKÁSOS IKERHÁZ a Fenyvesben. Külön-külön vagy
egyben eladó. 100m2, nappali, 3szoba, 2fürdő, konyhabútor, garázs, lakásonként 560m2-es telek. Ár: 35MFt/lakás.
INGATLANBANK 06704562103

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
* A Harasztban 693 nm-es, két utcára nyíló
telken, régi építésű, felújított ház eladó.
Gondozott kert, boros pince. Iá: 19,5 mFt.
* Csendes, kertvárosi környezetben,
600 nm-es, gondozott saroktelken 160
nm-es, nappali + 3 szobás, jó állapotú
családi ház eladó. Beépített konyhabútor, dupla garázs, mosókonyha, szauna. Irányár: 32,5 mFt.
* A Királytelepen 1080 nm-es,
megosztható saroktelken, 1979-ben
épült, nappali+ 3 szobás, családi ház
eladó, garázzsal, pincével. Iár: 27 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 Rögesben 900 nm-es telken
1998- ban épült, kétszintes, 160 nmes, nappali+ 3 szobás klimatizált
családi ház (parkosított telek,
medence, dupla garázs, pince,
öntöző rendszer) eladó. Iár: 38 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
* Az Erzsébet királyné körúton 63
nm-es, harmadik emeleti, kitűnő
elrendezésű, 2,5 szobás, erkélyes
lakás eladó. Irányár: 12,9 mFt.
* A Szent János utcában 59 nm-es, 2
szobás, 3. emeleti, téglaépítésű, konvektoros lakás (tágas szobákkal,
alacsony rezsivel) eladó vagy családi
házra cserélhető. Irányár: 12,5 mFt.
CSALÁDI
HÁZAK
GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
* HÉVÍZGYÖRKÖN 659 nm-es telken,
230 nm-es, 4 szobás, szépen felújított családi ház melléképületekkel
eladó. Irányár: 23 mFt.
* ZSÁMBOKON 1500 nm-es telken
egy régi parasztház egy 2004-ben
hozzáépített amerikai konyhás
házrésszel eladó. Iá: 9,9 mFt.
* ISASZEGEN 215 nm-es, nappali + 5
szobás családi ház (pince, garázs,
téli kert, mosókonyha) eladó.
Irányár: 28,9 mFt
* ISASZEGEN 888 nm-es telken 83 nmes, 2 szobás, konvektoros lakóház (pince, kamra, ásott kút) eladó. Iár: 12mFt.
TELKEK:
* GÖDÖLLŐN, a Diófa utcában 3562
nm-es, zártkerti telek ( 20 nm-es
faház, 30 nm-es házalap, fúrt kút, villany) eladó. Iá: 8,5 mFt.
* GÖDÖLLŐN a Marika-telep fölötti
domboldalon körpanorámás 11444
nm-es terület eladó, jelenleg 3%-a
építhető be, közmű mellette. Iá:
3800Ft/nm.
* GÖDÖLLŐN, az Erdőszél utcában
770 nm-es közművesített telek 40
nm-es faházzal eladó. 15% -os beépíthetőség. Iá: 8,5 mFt.
* GÖDÖLLŐN az Erdőszél utcában 840
nm-es közművesített telek 45 nm-es
szuterénnal, építési engedéllyel eladó.
15%-os beépíthetőség. Iá:9,6mFt.
* SZADÁN, az Aranyhegy utcában
2690
nm-es,
közművesített,
panorámás, két utcára nyíló, építési
telek eladó. Iá: 10000Ft/nm.

16 Gödöllői Szolgálat

2008. augusztus 28.
* GÖDÖLLŐN TÉGLA ÉPÍTÉSŰ, egyedi fűtésű, 54 m2-es 2
szobás, teraszos, felújítandó lakás eladó. Ár: 11,2 MFt.
INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
* TÉGLA ÉPÍTÉS, KONVEKTOROS FŰTÉS 3. emeleti, 50
m2-es, 2 szobás lakás eladó Gödöllőn. Ár: 11,4MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
* TELJESKÖRŰEN FELÚJÍTOTT Gödöllő Központi
téglaépítésű, konvektoros fűtésű lakás. 2szoba, új
nyílászárók és burkolatok, konyhabútor, fürdőszobabútor.
Ár: 11,9MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
* NAGYFENYVESEN jó elosztású, 42m2-es, téglaépítésű
lakás, 2szoba, pince, osztatlan közös tulajdonú telek, jó
közlekedési lehetőség. Ár: 12,5MFt. INGATLANBANK
Mátrai Zsuzsa 06704562104

* LAKÁS- Gödöllő, János u.-ban 40nm 1,5 szobás
földszinti lakás, téglaépítésű házban, konvektoros
fűtéssel. Ár: 10,4MFt INGATLANBANK Pintér Mariann
06-70-456-2101
* LAKÁS-Gödöllőn csendre és nyugalmra vágyóknak , 88nm
társasházi lakás, felújított, 2szoba,konyha,garázs, modern
konyha,kamra, sarokkádas fürdőszoba, kert.Ár.15MFt.
INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
* LAKÁS- Gödöllő-Szőlő utcában 65nm, 2,5szobás, erkélyes, konvektoros fűtésű lakás, .Ár. 13,9MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101

* KÉTGENERÁCIÓS CSALÁDIHÁZ Gödöllőn. Földszinten:
2szoba,
amerikai-konyha,
garázs,
tetőtérben
étkező+konyha, 2hálószoba, terasz. Gödöllői lakást
beszámítanak értékegyeztetéssel. Ár:25,8MFt INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104

* LAKÁS- Gödöllő-Központban egyedi belső átalakítású
65nm lakás , új nyílászárókkal, beépített minőségi
bútorokkal, kastélypanorámás kilátással. Ár: 13,5MFt
INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101

* ANTALHEGYEN 175m2-es, 4szintes sorházi lakás. 1szint:
kétállásos garázs. 2szint: konyha+étkező, nappali, fürdő,
terasz. 3szint: 2 szoba, fürdő. 4szint: egyterű tetőtéri szoba.
Ár:27,9MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104

* HÁZ- Gödölllő-Blaha két lakásos családi ház. Külön bejárattal, 75nm 2 szobás lakrész és 113nm nappali+3szobás
lakrész., 425nm parkosított telek.Ár: 26,5MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101

* BAG Öregfalu részén 146m2-es, nappali, 3szobás családi
ház eladó garázzsal, pincével, 1776m2-es telekkel. Ár: 22,5
MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104

* LAKÁS- Gödöllő, Kertvárosban 74 nm nappali+2szobás
napfényes lakás kétlakásos társasházban 340nm parkosított telekkel. Kedvező áron. Ár:19 MFt. INGATLANBANK
Pintér Mariann 06-70-456-2101

* KERESÜNK GÖDÖLLŐN, SZADÁN ÉS VERESEGYHÁZON
ELADÓ – KIADÓ CSALÁDI HÁZAKAT, LAKÁSOKAT,
TELKEKET.INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
* CSALÁDI HÁZ- Gödöllő, Harasztban két generációs családi ház. .Nappali+4szoba, 2konyha, 2fürdőszoba ,garázs,
örökzöldekkel parkosított telek.Ár: 39,5MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
* CSALÁDI HÁZ-Gödöllő ,Rögesben 2004-ben épült ,
minőségi kivitelezésű családi ház. Hangulatos kandallós
nappali+4szoba, gardrób, házartási helyiség, kétkocsiállásos garázs, medence, kerti tó , grillterasz. Ár. 46MFt INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
* CSALÁDI HÁZ-Gödöllő, Ketváros csendes utcájában elegancia és stílus.Nappali+3szoba, 2fürdőszoba, beépített
konyha,kerti jacuzzi, kemence .Ősfás,parkosítottt telek .Ár.
58MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101

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

* IKERHÁZ-Gödöllő, Kertvárosban 2008.őszi átadással
140 nm, nappali+3szoba, konyha,étkező,gardrób,terasz.
Szocpol. felvehető. Ár. 29,5 MFt. INGATLANBANK Pintér
Mariann 06-70-456-2101

* POLGÁRI VILLA- Gödöllő-Kertvárosában klasszikusan
elegáns stílus modern értékekkel, egyedi belső
építészettel.Nappali+4 szoba,2 fürdőszoba, gardrób,
garázs 750 nm parkosított telek. Ár:62
MFt.INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101

ALBÉRLET
* Gödöllő kertvárosában tavasszal teljesen felújított lakások kiadók. Érd: 06-20-5555-772

* Harasztban Irodának is alkalmas 1 szoba + nappalis
73m2-es külön kertrésszel rendelkező Fszt-i cirkófűtéses
lakás KIADÓ. Bérlet 60e Ft/Hó 20-772-2428
* Albérlőtársat keresek földszinti, 3 szobás, konvektoros lakásba. Egyetem 150 m, vasútállomás 7 perc. Érd: 20/224-6598
* Gödöllőn 2 szobás lakás kiadó! Tel.: 06/70-260-6497
* Kiadó Gödöllőn a Kazinczy körúton egy 60 m2-es, földszinti lakás, hosszútávra is. Érd: 20/-807-1377
* 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
* Szt. János utcában magasföldszinti, erkélyes, egyedi
fűtésű 2 szobás lakás részben bútorozva kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel: 20/556-5832
* Kiadó János utcában 1,5 szobás konvektoros bútorozott
lakás hosszútávra. 2 havi kauciót kérünk. 2 fő részére. Tel.
20/289-4854, 20/362-5540
* Két szobás konvektoros, kis rezsis lakás a városközpontban kiadó. Érd: 20/544-2228
* Gödöllőn Rét utcában 150 m2-es négy szobás családi
ház kiadó. Elérhetőség: 30/3111-238
* 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
* Palotakerten, egyetemhez közel főbérlő nélküli lakásban
két szoba lányok részére kiadó! Érd: 70/201-1702
* Kiadó Gödöllőn külön álló, bútorozott 50 m2-es kis ház
45 ezerért + rezsi + 2 havi kaució. Érd: 20/6675-702,
20/2718-902

* 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

* FÁCÁN SORON az egyetem közelében családi ház
hosszútávra kiadó. Érd: 06-20-9744-891

* KIADÓ kétszobás erkélyes, bútorozott, kábeltévés, palotakerti panorámás lakás, közel az egyetemhez. Tel: 30/831-0592

* PALOTAKERTEN egy szobás lakás kiadó 45.000 Ft/ hó
+ rezsi + 1 havi kaució. Tel: 06-30-287-0311
* Kiadó Gödöllő központjában (HÉV 3 p, Busz pu. 5
perc) 4 emeletes TH-ban hosszútávra 2+2 félszobás + nagy erkélyes felújított lakás, részben új
bútorokkal. Érd: 20/581-0902
* Gödöllő Kertvárosban gázkonvektoros külön kis lakrész
egyedülálló, dolgozó, nemdohányzó férfi részére 35 ezerért
(+ rezsi) 1 havi kaucióval kiadó. Tel: 20/999-6453
* Kiadó Gödöllőn az Ambrus Zoltán közben 1. emeleti 2 és
fél szobás, 64m2-es erkélyes lakás szeptember 5.-től. Érd.:
06/20-539-5425
* Bútorozott lakás kiadó szeptember 1.-től Gödöllő központjában. Érd: : 28/385-601 este, 20/4192-291
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KIADÓ
* 80 négyzetméteres helyiség kiadó a vasútállomás
közvetlen közelében az Állomás téren. A helyiség sikeresen
működő vállalkozások tőszomszédságában, forgalmas
helyen, közvetlenül a Studio Online Nyelviskola mellett
található. A helyiség a bérlő igényeinek megfelelően átalakítható. Riasztó, saját vizes blokk. Raktárnak, üzletnek,
irodának is kialakítható. Megegyezés alapján már 50 ezer
Forinttól kiadó. Tel: (20) 9349013
* 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

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

ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező, fiatal felszolgálót vagy pultos lányt
felveszünk. Tel.: 30/913-8769.
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakács és konyhai kisegítőnő jelentkezését várjuk. Tel.: 30/913-8769.
* Gödöllői telephelyre értékesítési munkakörbe
(eladó) férfi kollégát keresünk. Mezőgazdasági és
kertészeti gyakorlat előny. Tel: 20/579-5729
* Bevezetett üzletbe kozmetikust, pedikűrös –
manikűrös munkatársat keresek vállalkozói igazolvánnyal. Tel: 20/9810-696
* Gödöllőn Szeptemberben nyíló szépségszalonba
felveszek fodrászt, szín-technikust, műkörmöst,
masszőrt. Profi megbízható szakemberek jelentkezését várom. Tel: 30/231-5353

* Szeptember 1.-től alkalmi és folyamatos
munkalehetőséggel, 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 partnercégéhez anyagmozgatási, csomagolási munkára 2-3
műszakban jelentkezőket vár PÁLYAKEZDŐKET IS!
Cím: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. Tel: 70/370-1007
* Kft keres budapesti munkahelyre CNC gépkezelőket,
forgácsolókat, csiszolókat. Kiemelt bérezés. Szállás,
utazás biztosított. Tel: 20/236-9797
* Veresegyházon 5 éve működő hiteliroda biztosítói tapasztalattal és számítógépes alapismeretekkel rendelkező irodavezetőt keres 6 órás
munkaidőben. Tel: 20/6637-400, 70/3847-258

SZOLGÁLTATÁS

* Gödöllői és pécsi munkahelyre földmérőmérnököket és technikusokat keresünk terepi
és irodai munkára. Geodóra Kft. Tel: 20/9455-603
* 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
* Nyílászáró szerelésben jártas munkatársat vagy
segítőt keresek. Tel: 20/915-7031
* Svájci érdekeltségű kereskedelmi cég összetett
irodai feladatokra munkatársakat keres! Érd:
20/5628-400 UNIÓS JÖVEDELEM!
* Gödöllői TESCO áruházba takarítókat keresünk.
Tel: 06-20/772-5793 (6-15 h-ig)

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.:: 30/851-8763.
* 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
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel.: 30/300-6200.
www.hutogepszereles.hu
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* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával,
korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés. Tel.: 70/247-9072, 20/9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2 órán belül.
Tel.: 30/302-4622. www.csoszereles.hu

* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka,
elfogadható áron! Tel.: 20/9133-165
* UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
* Nyirok masszázs SHIACU (japán) és Tibeti módszerrel.
Reuma, izületi bántalmak, hátfájás, stressz oldására, fájdalmak megszüntetésére. Tel: 70/701-9510

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

* Masszázs az infra erejével. Gerincproblémák,
reumatikus fájdalmak kezelése. Közérzetjavító szolgáltatás már500 Ft/ kezeléstől. Várakozási idő nincs.
Időpont egyeztetés telefonon: 06-20/423-2282
(Szombaton, ill. esti órákban is.) Cím: Szabadság út 13.
(Szt. János u. sarok)

* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel.:
70/613-5662.

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

* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások
készítése. Tel.: 28/407-122.
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804

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

* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel.: 30/9229-553.

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

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

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

* Vállaljuk lakások és családi házak külső-belső
párkányozását. Fix és mozgatható szúnyoghálók
gyártása és szerelése. Tel: 30/398-4815

* Rátkay – ÁCS. Háztetők – faházak, kerítések, kerti
bútorok készítése. Tel: 70/5-64-74-73

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

* SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS, DÍSZÍTŐ
MUNKÁK, KÜLSŐ – BELSŐ FESTÉS. Korrekt árak!
GARANCIA! Tel: 20/55-66-047

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

* Földmunka vállalása, földmunkaképek és tartozékok
adás-vétele. Tel: 30/9362-846, 30/415-4102
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Gödöllői Szolgálat
Utazni jó!

ADÁS~VÉTEL

Málta

* 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
* GÉPI VAKOLÁST ÉS EGYÉB KŐMŰVESMUNKÁKAT
VÁLLALUNK. Tel: 30/535-1822, 30/280-3077
OKTATÁS
* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL,
NÉMET, OLASZ, FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL
CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVÓRÁK. ELŐIRATKOZÁS CSOPORTOS TANFOLYAMOKRA
SZEPTEMBER 5-IG 20% KEDVEZMÉNNYEL!
ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZSGÁRA, ÉRETTSÉGIRE
FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK. AZ EGYÜTT
IRATKOZÓK FEJENKÉNT ANNYISZOR 5% KEDVEZMÉNYT KAPNAK, AHÁNYAN IRATKOZNAK
(TEHÁT 5 EMBER PÉLDÁUL FEJENKÉNT 25%).
RÉSZLETEKÉRT
KERESSE
ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT: (20) 216-62-40 GÖDÖLLŐ,
ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IDŐ: H-CS: 10-16,
P: 10-14
* TOP-TAN: Angol kezdő-újrakezdő nyelvtanfolyam
felnőtteknek Kedd-csütörtök: 18.00-20.15-ig, heti
2x3 órában. További információk: Gödöllő, Szőlő u.
16. 4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28423-744, mobil: 30-224-75-63.
* TAICHI oktatás Gödöllőn kezdőknek és haladóknak, 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
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Egész nap,
minden szinten, minden korosztálynak. Nyelvvizsga
előkészítő ORIGO, TELC, GOETHE egyéni és kiscsoportos (max.. 4fő). Tel: 06/30/611-0036, 28/422473 Kollarics Katalin

* 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
* Fehér nappali bútor (Gyulai bútorgyár terméke)
bársarokkal eladó! Érd.: 06/30-747-1767
* Bontásból: 1500 db tetőcserép, ajtók és
ablakok, újszerű fürdőkád, kristálycsillár és
kristály falikar, hagyatékból pedig: francia ágy,
világos 2 részes szekrény olcsón eladó. Érd:
70/331-6395, 28/418-335
* Eladó 10.000 db új Bramac cserép 50 Ft,
kisméretű tégla 20 Ft, PTH 44MF tégla 380 Ft,
aggregátor 17 kW 400.000 Ft. Érd: 20/9354-687
* Tüzifa és gázkonvektorok eladó. Tel:
20/9611-688
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
* Betéti társaság eladó. Érd.: (20) 212-6315
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Síutak szeptember 30-ig 15%,
Mediterrán üdülések augusztus 31-ig 15.000,-Ft/fő!

A mediterrán térség központjában, Európa és
Afrika között található Málta mindössze 90
kilométerre Szicíliától. Ez a különleges
hangulatú mediterrán szigetcsoport a ragyogó
napsütés, kristálytiszta tenger és az élő
történelem szigete.
Aligha van még egy olyan hely a Földön ahol
ilyen szűk területen ennyi kultúrtörténeti
műemlék, emléktárgy és az emberiség valamennyi korszakából származó egyéb alkotás
maradt volna fenn, mint itt, Máltán. A történelmi városok szűk macskaköves utcái, a katedrálisok és barokk paloták tündökölnek a
ragyogó napsütésben. A 136 kilométer hosszú
partszakaszán aprócska kikötők, izgalmas barlangok, toronymagasságú sziklafalak mellett
nagyszerű homokos tengerpartok is találhatók.
A sziget az aktív mozgásra és kikapcsolódásra
vágyók paradicsoma. Ha a történelemi látnivalók mellett természeti szépségre is vágynak,
érdemes áthajózni Gozo szigetére. A sziget
nyugodtabb és békésebb mint Málta. A
"Calypso sziget" a legenda szerint az a hely,
ahol a Calypso nimfa elbűvölte Odüszszeuszt,
és hét évig révületben tartotta. Ezt a vonzódást
könnyű megérteni, ha személyesen is
végigjárunk a szigeten. Kellemes klímája
miatt az őszi szünet idejére is tervezhetnek oda
utazást. A szigetország hazánkkal együtt 2004ben az Európai Unió tagjává vált, így magyar
állampolgárok akár érvényes személyi igazolvánnyal (gyermekek útlevéllel) látogath(GT)
atják az országot.
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Beküldési határidő: szeptember 4.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Zachár Benjámin, Kőrösi Csoma S. u. 17.,
Romhányi Vivien, Szent János u. 11/a.

Recept

Fahéjas szilvaleves
HOZZÁVALÓK:
1 kg magozott szilva, 1 csapott mokkáskanál só, 1 kiskanál
szegfűszeg, 1 citrom, 25 dkg cukor, 1 tasak vaníliás pudingpor,
1,5 dl tejszín, kevés rum, a díszítéshez citromfű.
ELKÉSZÍTÉS:
A megmosott szilvákat hosszában vágjuk félbe, magozzuk ki, és
tegyük fazékba. Öntsünk rá 1,5 liter forró vizet, és ízesítsük sóval, fahéjjal, szegfűszeggel meg a citrom reszelt héjával. Amikor
felforrt, szórjuk bele a cukrot, és egyenletesen keverve öntsük
hozzá a kevés hideg vízzel simára kevert pudingport. Ezután közepes tűzön főzzük pár percig, majd öntsük hozzá a kevés forró
levessel elkevert tejszínt. Amikor a leves újból elérte a forráspontot, húzzuk le a tűzről, ízesítsük kevés rummal, és először hideg
vízfürdőbe téve, majd hűtőben jól hűtsük le. Hidegen tálaljuk, és
friss citromfűvel díszítsük.

A Trafo Club belépőjét nyerte: Briski Rozália, Tavaszmező
u.19., Zöld Pálma, Szőlő u. 16.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Kassai Péter, Repülőtéri út 14. , Centner
János, Öreghegyi u. 6.

