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Kihirdették a pápai határozatot

Testületi döntések

Sportpályák

Bazilikaavatás Máriabesnyőn

Valóban így lett: megtalálta a most is a
kegytemplom – immár bazilika – főoltárán elhelyezett, a Boldogságos Szűz
Mária és a karján hordozott gyermek
Jézus elefántcsontból faragott szobrocskáját.
Ennek a csodálatos körülmények között fellelt XI-XII. századból való kegytárgynak köszönhető, hogy a Nagyboldogasszonynak szentelt máriabesnyői
templom kegyhellyé, zarándokhellyé
lett. És nem kis mértékben az is, hogy
XVI. Benedek pápa az idén május 2-án
a bazilika minor rangjára emelte.
A bazilika a pápa által liturgikus kiváltságokkal felruházott templom.
Bensőséges kapcsolatot ápol a római
Apostoli Szentszékkel, nagy hangsúlyt helyez a pápai enciklikák kihirdetésére. Jogosult a pápai jelvények, a
pápai pecsét használatára. A bazilika
papságának liturgikus öltözéke is különbözik más templomokétól.

Az
ünnepélyes
bazilikaavatásra búcsúi szentmise keretében került sor, az
elmúlt
vasárnap,
Kisboldogasszony, a
Boldogságos Szent
Szűz születése napja
ünnepén.
Ha azt írjuk, nagy
volt a tömeg a szabadtéren megtartott
szentmisén, ismételjük magunkat, de
mégis: ekkora tömeggel valószínűleg
még nem találkoztunk a máriabesnyői
búcsún. A környék is, amerre csak a
szem ellátott, tele volt emberekkel.
Julius Janus pápai nuncius most hirdette ki a pápai határozatot. Bevezetőben a Szűzanyának adózott: összegyűltünk, hogy Rá bízzuk az életünket,
mondta, természetes ez, hiszen már oly

szöntük meg, hogy a Szentatya helyt
adott a kérelemnek.
A nuncius kiemelte, a magyar nép,
amely Máriának ajánlotta fel önmagát,
a Szent Szűz oltalma alatt sok mindent
átvészelt a századok során. Végül felszólított: imádkozzunk azokért is, akik
elfelejtették a Mária házába vezető utat.
(folytatás a 8. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon)

Fotó: Balázs Gusztáv

Ezentúl Máriabesnyő kiemelt ünnepei közé tartozik majd annak az éppen 250 évvel ezelőtti, 1758as szép áprilisi napnak az évfordulója is, melynek
megelőző éjszakáján a Grassalkovich Antal által
egy régebbi, elpusztult templom helyén építtetni
kívánt templom megalapozásán dolgozó kőműves, Fidler János álmában szózatot hallott: „Ha a
templom romjai között, ahol hajdan a főoltár állott, ásni fogsz, szép tárgyat találsz.”

Sátorral fedhető pálya is létesül a
Táncsics úti sporttelep-fejlesztés I.
ütemében. Az önkormányzat a beruházás megvalósítására a közbeszerzési eljárást nyert Consolid
Kft-vel köt szerződést. Erről és három új pályázaton történő részvételről is egyhangú igennel döntött a
képviselő-testület a Városházán
szeptember 4-én tartott rendkívüli
ülésen.
A testület júliusban fogadta el a
sportpálya beépítési koncepció tervét és meghatározta a fejlesztés befektetői tőke bevonásával megvalósuló I. ütemének műszaki tartalmát.
Eszerint egy műfüves edzőpálya
(világítással, sátorfedési lehetőséggel, csapadékvízgyűjtő- és visszaforgató rendszerrel), egy vízszintes gyepes labdarúgó centrálpálya
(300 fős lelátóval, világítással, csapadékvíz gyűjtő és visszaforgató
rendszerrel), továbbá két szabványméretű salakos teniszpálya építésére vártak árajánlatokat. A közbeszerzési eljáráson a Consolid Kft.
tette a legjobb ajánlatot. A nyertes
ajánlat szerinti feltételekkel megvalósulhat a Táncsics úti sporttelep
fejlesztésének I. üteme, az opcionális ajánlat lehívásával a létesítmény
lefedéssel készül el, mely igen jó
kihasználtságot tesz majd lehetővé.

sok adományban részesültünk Tőle.
Megemlékezett arról, hogy a magyar hívek már hosszú idő óta nagy tisztelettel
veszik körül a templomot. Beer Miklós
váci megyéspüspök 2007. május 2-án, a
megyés püspököknek a pápánál tett szokásos ad limina látogatásán nyújtotta be
a kérelmet, melyben a besnyői templom
bazilika címéért folyamodott. Itt kö-
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Közélet

Testületi döntések

Összefogás a gödöllői négyesikrekért

Sportpályák

Városi segítség

(folytatás az 1. oldalról)

A három új pályázat segítségével a
városi közlekedés és az idősellátás
feltételeit igyekszik javítani az önkormányzat. A közlekedési minisztérium
megbízásából a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ tett közzé pályázati felhívást az országos közutak
átkelési, valamint a lakott területekhez közvetlenül kapcsolódó szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére és a
járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozásokra. Gödöllő a Dózsa György út – Szilhát utca –
Körösfői utca kereszteződésébe tervezett jelzőlámpás csomópont építésének támogatására pályázik, mintegy 12 millió Ft értékben. Önrészként
a képviselő-testület 1,3 millió forintot
vállal a helyi költségvetésben.
Részt vesz az önkormányzat a Belterületi utak fejlesztése című pályázaton is. Saját forrásként 82 millió fo-

rintot biztosít a költségvetéséből, s
152 millió forint támogatásért száll
versenybe a Bem utca, a Jászóvár utca és a Szabó Pál utca építése érdekében Közép-Magyarországi Operatív Programnál.
Ugyancsak e program támogatása
nyerhető el bentlakásos intézmények
korszerűsítésére. Gödöllő az Ady
Endre sétányon lévő Egyesített Szociális Intézmény belső átalakítására,
komplex akadálymentesítésére, va-

Hamarosan méltó lakhelyük lesz a
gödöllői 4-es ikreknek, mivel a képviselő-testület szeptember 4-ei ülésén
úgy döntött, hogy összesen 4 millió
forintos támogatást nyújt Csákó Tamásnak és feleségének ahhoz, hogy a
jelenlegi házukat kibővítsék, és megfelelő nagyságú otthont teremthessenek a szűkös anyagiak közepette
élő családnak. Világviszonylatban is
rendkívül ritka a négyesikrek szüle-

A testület által egyhangúlag megszavazott pénzbeli támogatást a Segítség Közalapítványon keresztül
kapja meg a család azért, hogy az a
célnak megfelelő, legoptimálisabb
időszakban legyen felhasználva az
építkezéshez. Várhatóan a felajánlott
támogatások a lakásbővítményi rész
szerkezetkész megvalósításához lesznek elegendőek. A befejezett állapothoz állami lakástámogatás igénybe-

tése évente mindössze 2-3 alkalommal számol be ilyen esetről a sajtó,
városunkban pedig ez az első alkalom, hogy egy családban egyszerre
négy gyermek jött a világra.
A kislányok idén töltötték be egyéves életkorukat, de a Csákó-házaspár öt gyermek neveléséről gondoskodik. A kicsiny családi ház kibővítéséhez több cég fölajánlotta segítségét: építőanyaggal, munkával járulnának hozzá a házbővítéshez. A jogerős
építéshatósági engedély már rendelkezésre áll, és a kivitelezési munkák
elvégzését a GÉV-HUNIBER Kft.
vállalta, szintén adományozás jelleggel.

vétele (szocpol), illetve lakáshitel felvétele lesz szükséges. Mivel a család
saját önerővel nem rendelkezik, a felajánlott támogatások, igy az önkormányzati támogatás is elő kell segítse
a hitelképesség megalapozását.
A karitatív célú Segítség Közalapítvány az építkezés, és az ezzel kapcsolatos valamennyi eljárás lebonyolításában folyamatosan segíteni tudja
a Csákó-családot, meg tudja oldani az
adományok, támogatások gyűjtését,
kezelését. Aki szintén segítséget szeretne nyújtani a négyesikreknek, az
alábbi bankszámlaszámra küdheti el
adományát:10103836-1322320001001005 (Budapest Bank).

lamint energetikai korszerűsítésére
igyekszik megszerezni 54 millió forintot a 6 milliós önrész mellé.
Jelenlegi kialakításában az intézmény túlzsúfolt. A vizesblokkok száma kevés, a burkolatok elhasználódottak, és nem megoldott az akadálymentes megközelítés. A fűtési rendszert működtető kazán nem gazdaságos. A jogerős építési engedély már
megszületett a tervbe vett korszerűsítés végrehajtására.

Várják a panel- és az öko program pályázatait

Gödöllőről is pályáznak
Már több mint tízezer lakóközösség
adta be pályázatát a panelprogramra –
közölte Jauernik István, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára, s még negyvenezer pályázatot várnak, amelyeket
szeptember végéig lehet benyújtani.
Elmondta, nagy az érdeklődés az idén
indult ÖKO-program iránt is, amelyet
tulajdonképpen a panel program egy
szűkített változatának is tekinthetünk,
s amin távfűtés korszerűsítésre lehet
pályázni, de a panelprogram népszerűbb a lakóközösségek körében.
Mint az a sajtótájékoztatón elhangzott a Budapesti Műszaki Egyetem
mérnökcsoportja folyamatos mérésekkel hasonlítja össze a felújított,
újonnan szigetelt, és a régi, hagyományos nyílászárókkal rendelkező
panellakások
energiafelhasználási
adatait. Az eddigi adatokból kiderült,
hogy egy komplex felújítás során
akár 40 százalékos energia megtakarítás is elérhető, de már a részleges
felújítással is jelentős 15-20 százalékot eredményez. A programban résztvevők közül sokan kitértek arra, milyen egyéb kedvező tapasztalatokat
szereztek a felújításokat követően.
Ezek közül kiemelték, hogy például a
nyílászárók cseréjét követően a laká-

sokban mért zajszint 5-6
decibellel volt kevesebb a
korábbiaknál,
valamint
azt, hogy a hőszigeteléssel
történő ellátás nem csak az
energiafogyasztást csökkentette, hanem a nyári
meleg időszakban kedvezően befolyásolta a lakások hőmérsékletét, ezekben 4-5 fokkal mértek kevesebbet mint a nem korszerűsítettekben.
A tájékoztatón elmondták, a pályatok vizsgálata
során sokszor találkoznak
figyelmetlenségből elkövetett hibákkal, hiányosan
beadott anyagokkal. Felhívták a figyelmet arra,
hogy az EMI honlapján
részletes pályázatkitöltési
útmutatót találhatnak az
érdeklődők,
akik
a
lid @emi.hu e-mail címen,
vagy a 06-1/372-6589-es
telefonszámon is kaphatnak segítséget.
Mint megtudtuk, Gödöllőről az
idén három pályázatot adtak be a minisztériumhoz. Két palotakerti és egy
Erzsébet királyné körúti társasház

Útfejlesztések
döntött úgy, hogy az ÖKO program
keretében vállalkozik a fűtéskorszerűsítésre.
(k.j.)

Damjanich iskola: új épület lesz a romok helyén

Megkezdték a bontást
Ütemterv szerint halad a Damjanich
János Általános Iskola átalakítása,
felújítása, amit Gödöllő városának
önkormányzata saját erejéből old
meg. Ennek első lépéseként megkezdték a kijelölt épületrész bontását.
Tíz helyiséget ürítettek ki, a tornatermet, a hozzá tartozó szertárat és két
öltözőt, az orvosi szobát, a könyvtárat, a számítástechnikai és kézműves
termet, a régi faépületet, a benne lévő
szertárral és két tanteremmel együtt.
A bontás végeztével megkezdik az új
szárnyak építését.
A mintegy egy évet igénybe vevő,
óriási volumenű – közel 1 milliárd forint értékű – átépítés során megszüntetik a főépület korszerűtlen fűtését,
világítását, stb. és az iskola több helyszínen történő működését. A beruházással három tömbből álló, 5000 m2
hasznos alapterületű iskola jön létre,
16 tanteremmel, 3 csoportszobával, 8

szaktanteremmel (természettudományi, idegennyelv-oktatási, számítástechnikai, kézműves és művészeti oktatási, tánc, mozgás és színházokta-

pályázati felhívás
szerint autópályának építik, de
csak 110 km/órás
tervezési sebességgel, amit a NIF korábban azzal indokolt, hogy „a domborzati viszonyok az M0-son végig a 110 km/h
sebességet teszik lehetővé“. A gyorsút betonalapú és kétszer kétsávos
lesz, azon két csomópontot, 21 műtárgyat és egy pihenőhelyet építenek
meg, utóbbi komplex kialakítású,
benzinkutas pihenőhellyé fejleszthető
lesz.

M31: már most késésben

tási terem), tornateremmel, 4 öltözővel, tantestületi szobával, orvosi szobával, szertárakkal, könyvtárral, étkezővel, tálalókonyhával.
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Május közepén jelent meg az M31-es
gyorsforgalmi út megépítésére kiírt
tender a Közbeszerzési Értesítőben.
Az állami sztrádaberuházó, a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. által
közzétett felhívás szerint augusztus
15-én kellett volna eredményt hirdetni, míg a szerződéskötést augusztus
25-re ígérték. Hiába múlt el az eredetileg tervezett határidő, NIF nem tette
közzé a pályázat végeredményét, erre
várhatóan szeptember közepén kerül
sor. A tervek szerint ezt követően kezdődnek meg az előkészítő munkák,
amelynek menetéről tájékoztatást kap
majd a lakosság.
Az útnak a NIF eredeti közbeszerzési felhívása szerint 2010. május 31re kell elkészülnie. Ezt a határidőt
sokkal nemigen lehet túllépni, hiszen
2010. december 31-ig hazánknak el
kell számolni azzal a 284 millió eurós
(nagyjából 70 milliárd forintos) európai uniós támogatással, amelyet még
2005 januárjában kaptunk az M0-s
keleti szektorának az építésére. Azzal
a munkával 2007 végére kellett volna
elkészülni és elszámolni, ám mivel a
beruházás csúszott – az utat szeptember 16-án helyezik forgalomba – a
pénzt úgy sikerült megmenteni, hogy
külön projektbe szervezték az M31est, és így 2010 végéig haladékot kapott Magyarország.
A 12,4 kilométeres szakasz több
mint tíz kilométerrel rövidíti meg az
M3-as tranzitforgalmát. Az M31-est a

*

Nincs azonban csúszás a Gödöllőn
folyó útfejlesztési munkákban. A héten befejeződik az aszfaltozás a Nyárfa és a Móra Ferenc utcában, s néhány
napon belül, ha az időjárás engedi, a
Dózsa György úti temetőben is elkészülnek a tervezett útszakaszok.
Dolgoznak a folyókák kialakításán
és az ezekhez tartozó járdák rendbetételén a blahai városrészben. A hét
eleji eső ismét felhívta a figyelmet
arra, nagy szükség van a csapadékvízelvezető rendszer karbantartására, az
újonnan kialakított árkok és folyókák
jól vizsgáztak. A munkálatok során
ismét szembe találták magukat a
szakemberek azokkal a problémákkal, amik abból adódnak, hogy a lakók nagy része a közterületen kialakított árkokat magánterületként kezeli,
azt sok esetben betömik, lebetonozzák. Így nem csak saját maguknak
okoznak később jelentkező problémát, hanem egész városrészek csapadékvíz elevezetését lehetetlenítik
el.
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Kihívásokról, tervekről

Új tanév új vezetéssel
Városunk három oktatási intézményben indult a tanév úgy,
hogy új vezető áll az élén. A
Táncsics Mihály úti óvodában,
az Erkel Ferenc Általános Iskolában és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvodában új igazgató irányításával
kezdődött meg a munka szeptemberben.
Láncziné Kovács Ibolya 1991 óta dolgozik a Táncsics Mihály úti óvodában, amit ma is sokan Ganz óvodaként emlegetnek. Tíz éven át igazgatóhelyettesként, az elmúlt egy évben
pedig mint megbízott vezető vette ki
a részét a munkából.
– Igazgatóként mit tart a legfontosabbnak a következő időszak feladatai közül?
– Mindenképpen szeretnénk tovább vinni az eddigi progarmokat,
ami nem könnyű a magas létszám miatt. E mellett arra törekszünk, hogy
megtaláljuk azokat az új lehetőségeket, módszereket, amelyek tovább segíthetik a hozzánk járó gyermekek
fejlődését, s mintegy új szolgáltatásként beépüljenek a mindennapjainkba. Így péládul a drámapedagógiai
módszereket, a zeneovit és a néptáncot említeném, de nagy hangsúlyt helyezünk a kézműves- és a sport tevékenységekre is. E mellett természetesen nagyon fontosnak tarjuk a szülőkkel való kapcsolattartást és a partneri viszonyt. Úgy kell megfelelnünk

– Hagyomány és megújulás, talán
így foglalhatnám leginkább össze azt
a programot, amit kitűztünk magunk
elé a következő évekre – mondta elképzeléseiről. – Szeretnénk tovább
haladni az eddig megkezdett úton,
folytatni a kompetencia alapú okta-

Az Erkel Ferenc Általános Iskola
élén is új igazgató áll, Putz Norbert
vezeti az intézményt a 2008/2009-es
tanévtől. 2002-től dolgozik az iskolában, 2003-tól igazgatóhelyettesként.
Az intézményvezetői pályázatot kihívásnak tekintette; elképzelései oly
mértékben egyeztek a tantestületével,
hogy annak több mint 90 százaléka
támogatta.

oktatás, igaz, helyileg továbbra is ott
folyik a munka. Nagy hangsúlyt fektetünk az itt folyó minőségi oktatásra
és az ide járók későbbi integrációjára.
Új feladatot jelentett számunkra a
nem szakrendszerű oktatás megszervezése az 5. évfolyamon, ahol a képességfejlesztésre kell a hangsúlyt
helyezni. Ebben a programban igyekszünk felhasználni azokat a tapsztalatokat, amiket a kompetencia alapú oktatás bevezetése során szereztünk.

Többen járnak egyházi iskolába

Keresztény értékrend
Összességében enyhe emelkedést mutat az utóbbi évekhez képest az egyházi közoktatási intézményekbe járók
száma, derült ki a négy magyarországi történelmi felekezet MTI-hez eljuttatott statisztikájából.

Putz Norbert

tást, aminek a bevezetése már megtörtént, s aminek a módszereit a tantestület többsége már alkalmazza.
Fontosnak tartom azonban, hogy az
új, és a régi jól működő módszereket
ötvözzük, s így egy eredményesebb
programot alkossunk meg.
– Az Erkel iskola jelenleg a város
legnagyobb létszámú általános iskolája. Mennyire találkoznak ezek
az elképzelések a szülőkével és a
diákokéval?

Láncziné Kovács Ibolya

a szülői elvárásoknak, hogy közben
folyamatos az igény a megújulásra.
Ehhez egy kiváló csapat áll a rendelkezésünkre, aminek a kilencven százaléka már tíz éve együtt dolgozik.
– Mit tart a legnagyobb kihívásnak?
– Nagyon magas létszámmal dolgozunk, és a hozzánk járók között sok
a speciális fejlesztési igényű gyermek. Óvodánk célja ezeknek a felkarolása, integrációjuk szerves része
programunknak. Ebben nagy segítséget nyújtanak az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai, akikkel
szoros kapcsolatot tartunk fenn.
– Miben változott az óvoda az
elmúlt években?
– Leginkább a gyerekek változtak
meg. Egyre nagyobb tudással kerülnek az óvodába, de sajnos egyre inkább lecsapódik rajtuk mindaz a feszültség, ami a családokat éri. Ezt mi
is megérezzük. Ugyanakkor a mai
gyermekek sokkal jobban alkalmazkodnak, és sokkal talpraesettebbek
mint néhány évvel ezelőtti társaik.
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– Nagyon sokan azért választják
iskolánkat, mert nálunk emelt szintű
ének-zene oktatás folyik. Ezt mindenképpen tovább kívánjuk vinni, s változatlanul nagy rá az igény. Azt hiszem, egyre többen felismerik, hogy
az ének-zenei képzés jótékony hatással van a tanulásra és a tanulmányi
előmenetelre. E mellett az éneklés
nagy szerepet játszik az érzelmi nevelésben. Nagy hangsúlyt helyezünk a
kórusmunkára, s ez találkozik korunk
igényeivel is, hiszen ez egyfajta csapatmunka, aminek a fejlesztése mai
világunkban igen fontos.
– Mik lesznek a következő időszak legfontosabb feladatai?
– Hozzánk került szervezetileg a
Táncsics Mihály utcából a logopédiai
Varga András

– Úgy tudjuk, nem csak az igazgató személye új az Erkelben...
– Mind a két igazgatóhelyettesi
posztra új személy került. Az alsósoknál Bohunkáné Varga Ildikó, a felsősöknél pedig Percsich Gábor látja el
ezeket a feladatokat.
Varga András több mint egy évtizede dolgozik a Szent Imre Katolikus
Általános Iskolában, az elmúlt egy
esztendőben pedig helyettesként segítette elődje munkáját.
– Továbbra is azon az úton kívánunk haladni, amin az elmúlt években
jártunk. Számunkra a hagyományos,
keresztény értékrend mentén történő
nevelés a fontos, s nagyban támaszkodunk a családokra, a szülőkre,
akikkel szoros az együttműködésünk
– mondta lapunknak.
– Az általános iskola mellett
Önök óvodát is működtetnek. Ez
milyen plusz feladatokat jelent?
– A plusz feladatokat bőven ellensúlyozza a lelki örömbéli tartalma.
Az óvodánkban kitűnő szakemberek
gondoskodnak a gyermekekről, az
sem jelent problémát, hogy távolság
van a két intézményi épület között. Ez
egyébként az egységben gondolkodásunkat is segíti, hiszen az innen kikerülő gyermekek a bázisát jelentik a
későbbi első osztályainknak.
– A nyár az Önök számára munkával telt, hiszen több fejlesztést is
végrehajtottak.
– Nagy öröm, hogy az óvodában új
csoportszoba készült, s itt az iskolában is megújult a tornatermi épületrészünk. De ezek mellett más területeken is fejlesztünk. Bár az előző évhez
képest, amelynek során Szent Imre
herceg születésének 1000. évfordulójára emlékeztünk, csendesebb évre
készülünk, de feladatok így is várnak
ránk. Bővítjük a szakköröket és a
sportcsoportokat, s nagy hangsúlyt
helyezünk az iskolán kívüli közösségépítésre.
(k.j.)

A rendszerváltás után a legnagyobb
közoktatási intézményfenntartó, a
Magyar Katolikus Egyház újraindította számos iskoláját, óvodáját. Jelenleg 69 óvodája, 107 általános iskolája, 56 gimnáziuma, 14-14 szakiskolája és alapfokú művészetoktatási intézménye, 17 szakközépiskolája és 52 kollégiuma van.
Katolikus közoktatási intézményekbe összesen 65 ezren járnak,
amely enyhén növekvő tendenciát
jelent az utóbbi években. A pedagógusok létszáma 5.820, közülük 225
a szerzetes- illetve paptanár. Az
összesen 329 katolikus közoktatási
intézményből 165 egyházmegyei,
145 szerzetesrendi, 19 pedig egyéb
(Apor Vilmos Katolikus Főiskola,
Magyar Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet, Pécsi
Püspöki Hittudományi Főiskola,
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola) fenntartásban
van.
A Magyarországi Református
Egyház zsinatának adatai szerint
116 intézményben 168 közoktatási
feladatot látnak el. 33 óvodát, 62
általános iskolát, 26 középiskolát, 5
szakképzőt, 11 művészetoktatási, 6
gyógypedagógiai intézményt, 22
diákotthont, valamint 2 pedagógiai
szakszolgálatot és 1 pedagógiai
szakmai szolgáltató intézményt
működtetnek a reformátusok.
Az utolsó zsinati ciklusban, ami
hat évet jelent, intézményeik száma
18-cal, az ellátott feladatok száma
36-tal, az oktató-nevelő munkában
részvevő növendékek száma pedig
mintegy 7000 fővel gyarapodott,
így összesen mintegy 34.700 tanuló
jár református közoktatási intézményekbe.
A Magyarországi Evangélikus
Egyház (MEE) oktatási osztálya
szerint 2007-ben közoktatási intézményeikbe összesen 9852-en jártak, ez a 2006-os 9611 főhöz képest
emelkedést mutat, ugyanakkor kevesebb, mint a 2005-ös 10.674 fő.
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségéhez (Mazsihisz)
tartozó Budapesti Zsidó Hitközség
(BZSH) fenntartásában lévő három

oktatási intézményt összesen 530an veszik igénybe, tanulói létszámuk folyamatosan növekszik a
rendszerváltás óta.
A 2007-2008-as tanévben összesen közel 1,4 millió diák tanult a
közoktatásban, ebből mintegy
110.500-an egyházi iskolákban.
Városunkban három egyházi oktatási intézmény működik, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium,
a Református Líceum és a Szent
Imre Katolikus Általános Iskola és
Óvoda. Megkeresésünkre valamennyi intézmény vezetője megerősítette, hogy az elmúlt években a
felvételre jelentkezők száma folyamatosan meghaladja a férőhelyekét.
A Premontreiben három-négyszeres a túljelentkezés, a líceumban
kétszer annyian szeretnének továbbtanulni mint amennyi a férőhely, s a Szent Imre iskolába is
másfélszer több diák jelentkezik,
mint ahánynak helyet tudnak biztosítani.
Kérdésünkre, hogy miért olyan
népszerűek az egyházi iskolák,
valamennyi igazgató azt emelte ki:
egyre nagyobb az igény a konzervatív, hagyományos keresztény értékrenden alapuló nevelésre.
Bárdy Péter, a Premontrei gimnázium igazgatója kiemelte, az itt
folyó munka eredményességét egy
rendkívül jól működő hármas egység, tanár-szülő-diák partneri, bizalomra épülő viszonya a biztosítéka.
Úgy fogalmazott, ennek a bizalomnak a helyreállítása lenne a magyar
közoktatás legfontosabb feladata,
mert ez nélkülözhetetlen ahhoz,
hogy megoldódjanak a jelenlegi
problémák.
Barthos Zoltánné, a Református
Líceum igazgatója szerint sok szülő
tartja fontosnak a konzervatív nevelés fontosságát, és sokan érzik
úgy, hogy az egyházi iskolai nevelés védelmet jelenthet a gyerekeknek, az olyan problémákkal
szemben is, mint a tv, számítógép
illetve a drogszenvedély, valamint
nagy segítséget nyújt a diákok
jellemformálásában.
Varga András, a Szent Imre iskola vezetője mindezek mellett a valós kapcsolatokon alapuló nevelés
igényét emelte ki, amelynek során a
szülőkkel együtt, szinte közösségi
munka keretében folyik a gyerekek
nevelése.
(b.j.)

Kötelezővé lehet tenni a vizsgálatot

A gyerekek érdekében
Több változást is hozott az idei tanév,
új elemekkel bővült a közoktatási törvény is. Így például a szülő kötelezettségei közé helyezte a pedagógiai
szakszolgálati ellátás igénybevételét,
amennyiben a gyermekkel foglalkozó
pedagógusok ezt kezdeményezik. A
módosítás az óvodák feladatává teszi
a gyermekek értelmi-, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének figyelemmel kísérését.
A gyerekek szűrését eddig is elvégezték az oktatási intézményekben,
ahhoz azonban minden esetben meg
kellett kérni a szülők engedélyét, s ez
azt is jelentette, a szülő megtagadhatta azt. A törvény módosításával lehetőség nyílt arra, hogy amennyiben a
pedagógusok szükségesnek tartják,
kötelező legyen elvégezni a vizsgálatot, ami a gyermek érdekében történik. Ez ugyanis szükséges ahhoz,
hogy a rászoruló gyermek hozzájusson olyan fejlesztésekhez, ami szá-

mára fontos a fejlődése, tanulásban
való előmenetele érdekében.
Ilyen vizsgálatok kérésére eddig is
volt lehetőség, különösen a tanulási,
viselkedési, magatartásbeli vagy beilleszkedési problémák esetében, azonban nem lehetett kötelezni rá a szülőket. Bár a törvény végrehajtásának
módja még nem jelent meg, a szakemberek attól tartanak, nyitott kapu
marad az ezekre a gyerekekre vonatkozó ellátási kötelezettség, azt ugyanis szabályozzák, ki láthatja el a feladatot, azt azonban nem, hogy kinek
a kötelessége.
Mint azt Dick Zsuzsától az Egyesített Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjétől megtudtuk, előre látható, hogy
a törvénymódosítás jelentős többletterhet ró az intézményre, amely kistérségi szinten látja el ezt a feladatot.
Azt azonban még nem lehet tudni,
hogy mennyivel növeli majd meg az
(ny.f.)
esetszámukat.
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Jubilált a fővárosi idősek otthona

Elismerés Gödöllőnek
A Gödöllői Királyi Kastély Barokk Színházában ünnepelték
a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthonának volt
és jelenlegi munkatársai szeptember 4-én az intézmény alapításának ötvenedik évfordulóját.
A Grassalkovich-kastély három évtizeden át volt az intézmény székhelye,
majd a Dózsa György útra, a Volán
Rt. volt irodaházába költöztek a lakók
és a gondozók. Az azóta eltelt idő
alatt új férőhelyekkel bővült a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek
Otthona, így alkalmassá vált mozgássérültek ellátására és házaspárok elhelyezésére is.
Az ünnepség résztvevőit
Ikvai-Szabó Imre Budapest
főpolgármester-helyettese és
Gémesi György Gödöllő polgármestere köszöntötte. A
műsorban többek között fellépett Pécsi Ildikó Kossuthdíjas színművész és a Gödöllői Reneszánsz Consort.
Ikvai-Szabó Imre kifejtette, hogy az idősek világa tükrözi mindazt a szellemi és érzelmi vagyont, amit életük során felhalmoztak és másoknak átadtak. A
gödöllői idősek otthonának fejlesztései – beleértve az erdőkertesi telephelyet is – több milliárd forintot igényeltek, de megérte a ráfordítás, mert
az idősekhez méltó környezet alakult
ki.
– Újra és újra el kell mondani, a fővárosi önkormányzat büszke arra,
ami Gödöllőn történt az elmúlt évtizedekben. Nagyon jó befektetésnek
tartjuk az összes itt elköltött fillért,
ami az intézmény fejlesztésére és
fenntartására szolgált – mondta a politikus.
A főpolgármester-helyettes üdvözölte az intézmény hajdani és mai

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 cikkünk még kapcsolódik az
öröklés témaköréhez, mégpedig a törvényes öröklés rendjének szabályait
ismertetjük, természetesen a teljesség
igénye nélkül.
Jogszabály pontosan meghatározza
azoknak a körét, akik az örökhagyó
halála esetén és annak végrendelete
hiányában törvényes örökösei lehetnek. Megeshet viszont, hogy a leendő
örökhagyónak csak oly távoli rokonai
örökölnének, akikre ő nem is gondolt,
vagy egyáltalán nem is kívánná őket
örökösi pozícióban látni. Ez utóbbi
esetben, amennyiben az örökhagyó
tisztában van a törvényes öröklési
renddel, úgy végrendelkezési jogánál
fogva tehet arról, hogy az öröklési
rend az ő akarata szerint alakuljon.
Mindezekre tekintettel hasznos, ha ismerjük a törvényes öröklési rendet. A
törvényben meghatározott örökösök
csak az ott megjelölt sorrendben válnak örökösökké. Ez a sorrend kivételt nem engedő, szigorú rangsor.
Törvényes örökösök elsősorban az
örökhagyó gyermekei, akik fejenként egyenlő részben örökölnek. A
gyermeket az öröklés joga az élve

vezetőit, s külön méltatta a gödöllői
önkormányzat és polgármestere szerepét.
– Gémesi György munkálkodása
olyan környezetet, feltételeket teremtett az otthonnak, amit el kell ismerni,
meg kell köszönni. Gödöllő nagyszerű partnere és befogadó városa fővárosi intézményünknek. A két önkormányzat közötti együttműködés kiváló befektetés, erősíti az önkormányzati szférában a szolidaritást.
Gödöllő polgármestere nagyra becsüli, hogy jó a kapcsolat a Fővárosi
Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona és a városi Egyesített Szociális
Intézmény között, s megköszönte a
jubiláló otthon vezetőjének Kormos-

né Lenorics Éva igazgatónak a munkáját is, akivel már több mint egy évtizede dolgozik együtt. Kiemelte,
hogy a gödöllői művészek szívesen
látott vendégek a fővárosi intézményben.
Gémesi György személyes élményeire is kitért az ünnepelteket köszöntve. Iskolásként verset mondott
az akkor még a kastélyban lakó időseknek. Később orvosként gyógyította őket. Polgármesterként pedig tanúja az intézmény szellemi és fizikai
építkezésének.
Mindkét települési vezető hitet tett
a közös szociális projektek kidolgozása, a pályázati együttműködés folytatása mellett.
születés feltételétől függően, fogamzásának időpontjától megilleti. Az
apa után a gyermek abban az esetben
örökölhet, ha az apaság kérdésében
nincs vita, illetve a gyermek családjogi státusza tisztázott. A házasságból
és a házasságon kívül született gyermekek öröklési joga egyenlő. Az
örökbefogadott gyermek az örökbefogadó vér szerinti leszármazójaként
örököl. Ha az egyik gyermek kiesett
az öröklésből (pl. elhunyt), akkor a
kiesett gyermek helyett annak leszármazói fognak örökölni.
Amennyiben az örökhagyónak nincsenek leszármazói, úgy az örökhagyó házastársa lesz az örökös. Abban az esetben, ha sem gyermekei,
sem házastársa nincs az örökhagyónak, szülei örökölnek, fejenként
egyenlő részben.
Az örökbefogadott után is úgy örökölnek az örökbefogadók és azok rokonai, mint a vérszerinti gyermek
után annak szülei, illetve felmenői.
Leszármazóknak, házastársnak, szülőknek és szülők leszármazóinak hiányában törvényes örökösök egyenlő
részekben az örökhagyó nagyszülői.
Ha valamelyik nagyszülőpár kiesett,
és helyükön leszármazójuk nem örökölhet, az egész hagyatékot a másik
nagyszülőpár vagy ezek leszármazója
örökli. Ha sem az örökhagyó nagyszülője, sem a nagyszülőktől leszármazó nem örökölhet, törvényes örökösök fejenként egyenlő részekben az
örökhagyó távolabbi felmenői. Ha
az örökhagyónak nincsenek törvényes örökösei és érvényes végrendeletet sem hagyott hátra, akkor szükségképpeni örökösként az állam fog
örökölni.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai

Szűrővizsgálatok a sörfesztiválon
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is lesz lehetőség szervezett szűrővizsgálatokon részt venni a Sörfesztiválon, mivel a Tormay Károly Egészségügyi
Központ ismét lehetőséget biztosít erre.
Szombaton 9-12 óra között a Városháza épületében szemészeti vizsgálatra,
általános onkológiai szűrésre, vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint
mérésre, valamin CODP, azaz a 40 év feletti dohányosok tüdőállapotának
szűrésére lesz lehetőség. A szervezők az idei vizsgálatokat úgy állították
össze, hogy a korábbi évekhez képest más szakterületek is helyet kaphassanak. Fontos tudni, hogy a vércukor és koleszterinszint vizsgálatot éhgyomorra végzik, illetve az utolsó étkezés után legalább négy órával.

A Sörfesztivál
szombati
napján
ingyenes lesz a
parkolás a
Petőfi Sándor
Művelődési
Központnál.
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Kiállítással emlékeznek Erzsébet királynéra

Felséges autók a királyi kastélyban

A gödöllőiek ma is ápolják emlékét Veterán és luxusautók
Erzsébet királynét 110 esztendeje, 1898. szeptember 10-én
gyilkolta meg Luigi Lucheni,
Genfben. Nem élhette meg 61.
születésnapját. Az egész világot, de elsősorban Magyarországot mélyen megrázó tragédiáról, az akkoriban vasárnap
megjelenő Gödöllő és Vidéke
gyászkeretes számában számolt be.
A községben összehívták a képviselőtestületet. Mikszáth Kálmán lapja, az
Országos Hírlap is tudósított a rendkívüli közgyűlésen történtekről:
„Polner Lajos községi képviselő
indítványára egyhangúlag elhatározták, hogy a község a felséghez intézendő külön feliratban fejezi ki fájdalmas részvétét; a ravatalra Wolfner
Tivadar, a gödöllői kerület országgyűlési képviselője, útján koszorút
helyez (felirata: Dicső védasszonyunknak); tisztviselői és alkalmazottai 30 napig gyászt viselnek és a
temetés napján az üzletek zárva lesznek, az összes munka szünetel; az
összes templomban gyász-istentisztelet tartatik és az összes harangok
meghuzatnak; a Budapesten állítandó
emlékszoborra száz forintot szavaz
meg s egyúttal mozgalmat indít Gödöllőn állítandó külön szoborra,
melyre az aláírást ugyancsak 100 forinttal nyitja meg; végük a királyné
emlékére alapítványt tesz; amelynek
kamatából évenként az iskolák legjobb tanulóit jutalmazza.”

1898 novemberében – Erzsébetnapra – a királyi család tagjai Gödöllőre jöttek emlékezni és felszámolni
Erzsébet itteni udvartartását. A királyi

kastély úgynevezett kisegítő személyzete, akik csak a
királyné itteni időzésekor
dolgoztak, kisírt szemmel
tették a dolgukat, csomagolták a szeretett úrnő személyes használati tárgyait,
hogy azok visszakerülhessenek Bécsbe. Mária Valéria meghívta édesanyja „árván maradt” hölgyeit, Ferenczy Ida felolvasónőt és
gróf Festetics Mária udvarhölgyet is. Ők életük végéig
híven ápolták úrnőjük emlékét. Leveleztek, de volt,
amikor személyesen is találkoztak.
Az ilyen ritka alkalmak
egyike volt 1901. május 19én, Gödöllőn, az Erzsébetparkban, a királyné szobrának avatása. Róna József alkotása közadakozásból valósult meg.

Első alkalommal, de hagyományteremtő céllal szervezik meg a Gödöllői
Királyi Kastély díszudvarán és parkjában a Királyi Autók a Királyi Kastélyban című kiállítást, melyen veterán- és luxusautókat mutatnak be
szeptember 13-án és 14-én.
A tervek szerint mintegy 50 autót
láthat majd a közönség, köztük olyan
különlegességeket, mint például egy
1953-as Mercedes 300-as, amelyet az
Oldtimer Pro Kft. gödöllői műhelyében újítottak fel, s a második világháború utáni első luxusautó volt Európában.
Az esemény szervezői szerették
volna kiállítani azt a ritkaságnak számító Maybach Zeppelint, melyet állítólag Horthy Miklós használt – így
többek között Gödöllőn is. A Közlekedési Múzeum raktárában őrzött autót azonban nem lehet kihozni, mivel
restaurálás alatt áll.

(Sz.M.)

Az évfordulóhoz kapcsolódóan a Gödöllői Lokálpatrióta Klub, a Sisi Baráti Kör és a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület kiállítással tiszteleg a királyné emléke előtt, amelyet lapzártánk után nyitottak meg az
Erzsébet királyné szállodában. Az Erzsébet kultuszkiállítás látogatói az alábbi kérdésekre helyes megválaszolása esetén tombolasorsoláson vehetnek részt. Fődíj: kétszemélyes vacsora az Erzsébet Királyné Szállodában.
1. Hol született és hol halt meg Erzsébet királyné?
2. Hogyan emlékeztek meg Gödöllőn a királyné névnapjáról?
3. Miért Rudolf trónörökös emlékéve 2008?
4. Mi volt a keresztneve a gödöllői királykisasszonynak?
5. Utazhatott-e a gödöllői HÉV-en Ferenc József?
A válaszolkat szeptember 22-ig kérik leadni az Erzsébet királyné Szállodában. A szervezők kérik, hogy a
beküldők tüntessék fel pontos nevüket, címüket, telefonszámukat és ha van e-mail címüket.

Gödöllői Főzőverseny
A Gödöllői Görög
Kisebbségi Önkormányzat szeretettel meghív kicsiket
és nagyokata Görög Nemzeti Ellenállás „OHI”évfordulója alkalmából
megrendezésre kerülő
GÖRÖG ESTRE
Kapunyitás: 2008. október 4-én
(szombat), 18.30-kor

A Hét kérdése
Nagy vihart kavart a BKV Zrt.
új vezetőjének az az elképzelése, miszerint a HÉV működésének finanszírozásába be
kellene szállni azoknak az önkormányzatoknak is, akiket
érint az ezzel való közlekedés. Ezért voltunk kíváncsiak
arra:
– Ön mit szól ahhoz, hogy a
BKV új vezérigazgatója fizettetne az önkormányzatokkal
a HÉV-ért?
„…Mivel én BKV-val járok, elolvastam a nyilatkozatait. Felháborítónak
tartom a cinizmusát. Már csak azért
is, mert még a BKV sehol sem volt,
amikor Gödöllőre már járt a HÉV!”
(Baráth B.)
„Nem tudom, mégis miért kellene
még az önkormányzatnak fizetni, hiszen jóformán azon kívül, hogy kijön
a HÉV, semmiféle szolgáltatást nem
nyújtanak. Jegyet, bérletet már csak
egy-két állomásokon lehet venni, a
megállókat nem tartják karban, télen még véletlenül sem takarítják el
a havat és a jeget, a várótermeket
megszüntették, az elmúlt években
egyetlen új dolgot vezettek be: telerakták a peronokat az utasokat zak-

Megnyitó: 19 óra
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési
Központ (2100 Gödöllő, Szabadság út
6.)
Rendezvényt megnyitja: Dr. Sztavridisz Diagórász, a Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Program:
– HELIDONAKI görög néptánc
együttes előadása
– a MYDROS zenekar húzza a talp-

lató ellenőrökkel.”

alávalót
– Görög étel-és
italkülönlegességek
–
Görögtánc
tanítás
– Éjfélig tartó mulatság
Belépődíj: 500 Ft. Jegyek a helyszínen
és elővételben is kaphatóak!
A rendezvény fővédnöke: Dr. Gémesi
György, Gödöllő város polgármestere

(Cs. Károly)

Szenvedélybetegek találkozója

„… Nem akarok vészmadárkodni, de
szerintem megkezdődött az, ami a
MÁV-nál. Ott már bezártak egy csomó vonalat, most itt is ebbe az irányba akarnak elmenni. Az állam egyre
inkább kihátrál mindenhonnan, miért ez a terület lenne kivétel? Csak
az a kérdés, össze tudnak-e ugyanúgy fogni a városok, mint amikor a
jegyárak emelésével próbálkozott a
korábbi vezetés…”
(Szajkóné)

„Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik,
minden javukra van.” – Pál apostol rómaiakhoz írt
levelének fenti mondata a vezérlője annak a találkozónak, melyet október 11-én rendeznek a szenvedélybetegek gyógyulásáért a református templomban. Reggel 9 és 10 óra között lesz a gyülekező, majd köszöntés, gondolatébresztő elmélkedés,
bizonyságtételek, csoportok bemutatkozásai követik egymást az esti záró áhítatig. A rendezők kérik, hogy a találkozón részt venni szándékozók október 5-éig jelentkezzenek a következő telefonszámokon: 20/390-3799, 30/857-5786.

„Én elküldeném a BKV vezérnek
azokat az újságokat, amikben nemrégiben írtak a gödöllői HÉV történetéről. Ezekből az írásokból is kitűnik, s biztos megvannak az ehhez
kapcsolódó dokumentumok is, hogy
a HÉV-et, nem az állam építette, az
magántőkéből valósult meg! Az állam ebben az esetben is beleült a
készbe. Fogalmazhatunk úgy, szokás
szerint tönkre teszik azt, amit száz
évvel ezelőtt magánpénzből jól megcsináltak.”
(L. Mihály)

A hét kérdése:
– Ön szerint miért nőtt meg az
egyházi iskolák népszerűsége
az elmúlt években?

Kistarcsai és sényői siker
Hatalmas érdeklődés mellett rendezték meg szombaton az immár hagyományossá vált gödöllői főzőversenyt, amelyre nem csak városunkból, hanem – már évek óta – környékbeli településekről is érkeztek vállalkozó kedvű szakácsok. A Városi Piac
területén lebonyolított eseményen 17
csapat mérte össze erejét, és a négyfős zsűri pontozása alapján a kistarcsai Vancsa Ferenc halászléje, valamint a sényői Pataki
Mária szabolcsi töltöttkáposztája megosztva érdemelte
ki az 1. díjat.
A piacon több százan fordultak meg, hogy megnézzék,
melyik bográcsban mi készül.
Sokan pedig kedvükre válogattak, hogy mit vegyenek
meg, s vigyenek haza a családnak. Választékban nem
volt hiány, hiszen a gödöllőiek mellett Isaszegről, Kistarcsáról,
Sényőről, Turáról és Vállajról is jöttek, hogy bemutassák főzőtudományukat. A zsűriben dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző, dr. Fábián Zsolt
önkormányzati szaktanácsadó, Pécsi
Ildikó Kossuth-díjas színművész és

Kovács Balázs, a művelődési központ
igazgatója kapott helyet. Döntésük
alapján a 2. díjat a gödöllői Veres
Miklós (marhalábszár tarhonyával), a
3. díjat pedig a szintén „hazai környezetben” versenyző Terebesi Csaba
(szüreti gulyás) érdemelte ki.
Különdíjat kapott a turai Pásztoriné Csányi Erzsébet búboskemencében sütött langallója (kenyérlángos),
A győztesek

valamint Vállaj község német nemzetiségi önkormányzata (strudli). A közönségdíjat a gödöllői Kasza Ilona
erdélyi töltöttkáposztája érdemelte ki,
mivel csaknem 150 adagnyit készített
ételkülönlegességéből.

A Görög Katolikus Szervezőlelkészség nyárbúcsúztatója

Egyházközségi nap a Blahán
Immáron hagyományos, hogy augusztus utolsó szombatján a
Gödöllői Görög Katolikus Szervezőlelkészség hívei a blahai
napközis táborban „nyárbúcsúztató” egyházközségi közösségi
napot tartanak. Így volt ez az idei esztendőben is. A blahai kápolnában – szokás szerint – szentmisével kezdődött az együttlét, amelyet a felnőttek számára a gulyásleves és slambuckészítés, a gyerekek számára az estig tartó játék követett. Örömünkre egyre több kisgyerekes család is bekapcsolódott. A
legifjabb résztvevő mindössze három hónapos volt, ővele inkább a felnőttek játszottak. A kisgyerekek a rókavadászatot élvezték nagyon, míg a nagyobbak előre be nem jelentett maratonfoci részesei voltak.
Utólag is köszönet a napközis tábor megálmodóinak, meg(B.H.)
valósítóinak, és a fenntartó Önkormányzatnak.

(t.a.)
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Lisszabon ajándékai
Éppen tíz éve annak, hogy az
idős, most már jóval nyolcvanadik életévén túl járó portugál
író, José Saramago Nobel-díjat
kapott.
Olvastam azt a regényét, a Vakságot,
egy politikai parabolát, mely minden
bizonnyal legfőbb okául szolgált a díj
odaítélésének. Azonban számomra –
persze ez ízlés dolga – a díjazott műnél
sokkal magkapóbb a most megjelent
Kicsi emlékek című könyve.
Mintegy búcsúzik már benne a földi
léttől, melyet annyira szeretett. Mely
annyi gyönyörűséget szerzett neki.
Kezdve apró gyermekkorától.
Megdöbbentő bepillantásra nyújt alkalmat egy olyan világba, melyről
semmi elképzelésünk nem volt eddig,
mit sem tudtunk a létezéséről, nem is
gondoltunk rá. A múlt század első fele
portugál szegényembereinek világába.
Megismerkedhetünk a kis faluval,
ahol született, ahová, miután a szüleivel együtt már elköltöztek onnét, gyakorta visszajárt nagyszülei rendkívül
egyszerű hajlékába. Leírja, hogyan
szórakoztak az unokatestvéreivel, hogyan ment vásárba egy egész disznókondát hajtva a nagybátyjával, felidézi
a Tejó folyón tett csónakutakat, horgászkalandokat.

Ő maradt egyedül,
aki még emlékezni tud a
múlt ködébe vesző eseményekre, személyekre.
Elsősorban a nagyszülei
magasztosulnak fel előtte, a nagyapja,
ahogy jön a folyó áradásakor elöntött
ösvényen, ahogy néz a messzeségbe,
ahogy közelgő halálát megérezve
egyenként köszön el törzsüket átölelve
kis birtoka összes fájától. Látja és láttatja nagyanyját a küszöbén ülve az ajtónak, mely a mérhetetlenül nagy csillagos éjszakára, az árnyékba merült
mező csöndjére nyílik, s megint hallja,
mit mond kilencvenévesen: „Olyan
szép a világ, úgy sajnálom, hogy meg
kell halni.”
A lisszaboni proletáréletről is képet
kapunk, a költözésekről albérletből albérletbe, az élet rendjéről a szerény lakásokban. Portrét fest rendőr édesapjáról, alkalmi takarításokat vállaló
analfabéta édesanyjáról. Elvisz a képzelet szárnyán a lisszaboni utcákra,
ahol játszottak a többi gyerekkel, a moziba, a”bolhásba”, ahol némafilmeket
néztek. Cseléd nagynénjei, majd egy
diáktársa jóvoltából polgári otthonokba is elvetődik, de ezek csak kivételes
kirándulások, a kis Josénak pontosan
kiszabatott a helye: az utca, a külváros,
az albérlet.

Akiknek nem volt részük bennük, el
nem tudják képzelni, milyen sokat adhatnak az embernek az effajta helyszínek, már persze, ha fogékony az ajándékra, amit adhattak, ha úgy őrzi szívében a későbbi polgári máz alatt, művészlét máz alatt, mint a kincset.
José Saramago most elénk, olvasók
elé tárja kincseit, a hosszú évtizedeken
át őrizgetetteket: maradjon meg belőlük valami itt is, nekünk is, ha ő már távozik, nem tudja, hová, de valahová
nagyon messzire, ahol mindazok várják, akikre most visszaemlékezett.
(José Saramago: Kicsi emlékek)
- nád -

Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete

AJÁNDÉKKÖNYV AZ ISKOLÁSOKNAK!

Gödöllői alkotó az EuroArt kiállításán

Németországban az Anyaföld
Bezárta kapuit az EuoArt által
a németországi Kevelaerben
megrendezett kiállítás, amelyen a két magyar alkotó munkáit is megismerhette a nagyközönség. Hazánkat a gödöllői
Varga Zoltán Zsolt és a szolnoki Pogány Gábor Benő képviselte.
A június 1-jén megnyílt tárlatra a
zsűri Varga Zoltán Zsolt Anyaföld című alkotását választotta be, amelyet a
múlt évben a GÖMB alkotócsoport
kiállításán már láthattak az érdeklődők. A felkészülés már május közepén megkezdődött, ekkor készítették
el ugyanis a hat méter hosszú, 1,5 méter magas és 3 méter széles szobrot,
amit rögtön be is vetettek, hogy a
megnyitóra kizöldülhessen rajta a fű.

Az alkotáshoz 15 köbméter földet és
közel 20 kg fűmagot használtak fel.
Alapját hungarocellből készítették el,
erre került a termőföld réteg.
A mű nagy sikert
aratott, már az elkészítés során többen
érdeklődtek iránta,
nagyon jó, újszerű
ötletnek tartották,
hogy valami egyszerre jelenik meg
mint táj, mint domb
és mint női alak.
Népszerűségét az
sem csökkentette,

Támogatókat keres a Colla Parte Consort
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, a részvételnek
azonban még nincsenek biztosítva a
pénzügyi feltételei. A részvételi díj
első hányadát októberben kell befizetni, ehhez a zeneiskola ContinuoGödöllő Alapítványa is segítséget
nyújt, valamint önkormányzati támogatással is bír az együttes. Még így is
hiányzik azonban a teljes összeg
csaknem háromnegyede, amit szponzorok és pályázatok segítségével sze-

retnének előteremteni. Az együttes
teljes odaadással készül, mert nagyon fontosnak tartják, hogy méltóképp képviseljék városunkat ezen a

Hamlet rockopera
Fotó: Biszkup Miklós

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

hogy feltehetően ez az alkotás adta a
legtöbb feladatot a rendezőknek,
akiknek a kiállítás ideje alatt gondoskodni kellett a fű folyamatos locsolásáról és megfelelő nyírásáról.
Varga Zoltán Zsolt Anyaföld című
alkotását ötvennégy európai művész
munkái közül válogatták be a kiállítás
anyaga közé, ahol végül is tizenöt alkotó kapott lehetőséget arra, hogy
Kevelaer közterületén június 1-től augusztus 31-ig bemutatkozzon. Ez idő
alatt belga, holland, lengyel, magyar,
német és osztrák művészek munkáiban gyönyörködhettek az érdeklődők.

A 10 éve alakult Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete szeptember 5-én és 7-én
mutatta be Shakespeare Hamlet című művéből készült rockoperáját a Petőfi
Sándor Művelődési Központban. A Lencsés Balázs zeneszerző és Horváth
Zoltán szövegíró által megalkotott rockopera ősbemutatóját 1999 augusztusában láthatta a közönség, azóta több mint harminc alkalommal mutatták be azt
az ország különböző városaiban, a Budai Parkszínpadon, Budapesten a Vajdahunyadvárban, Pécsen, Siófokon , Szolnokon, Veszprémben és Szekszárdon. A
főbb szerepekben Géczi Andrást, Venyige Sándort, Herczenik Annát, Józsa Imrét (m.v.), Kalmár Gergelyt és Miklós Krisztinát láthatták.

Népszerű melódiák a kastély udvarán

Nyárbúcsúztató

(K.J.)

jelentős nemzetközi eseményen.
Ehhez támogatók jelentkezését várják.
-cp-

Az együttes elérhetősége:
www.collaparte.hu
info@collaparte.hu

Kedvező volt az időjárás szombat este, amikor a Gödöllői Városi Fúvószenekar nyárbúcsúztató koncertre invitálta a zenebarátokat a királyi kastély díszudvarára. A családi nap záró programjaként megtartott hangverseny két részből
állt. Az elsőben komolyzenei művek csendültek fel, többek között Dvořák Piros, fehér, zöld indulóját, Verdi–Vidale Nabucco-nyitányát és Kodály–Berki–
Tóth Kállai kettősét hallhatta a közönség. A szünet után pedig olyan előadókat
szólaltattak meg, mint John Williams és Glenn Miller.

2008. szeptember 11.

Ajánló
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GÖDÖLLŐI
VÁROSIMÚZEUM

TOROCZKAIWIGANDEDE
(1869-1945)
építész,iparművészkiállítása
aGÖDÖLLŐIVÁROSIMÚZEUMBAN

2008.FEBRUÁR9.
–NOVEMBER9.
AkiállítássalegyidejűlegaHolnap
Kiadómonográfiátjelentetett
megróla.
(KeserüKatalin:ToroczkaiWigand
Ede.Budapest,2007.Azépítészet
mestereisorozatban.Szerk.Gerle
János.)

„Egy más időben más helyen bár élhetném az életem, mint hétköznapi hős
…” (Részlet a Rudolf-musicalből)

Nyitott Est a „Rudolf – a reményvesztett imádó“
című időszaki kiállításban
2008. szeptember 13.
Az est háziasszonya Dalosné Balogh ván, Kováts Adél, Mácsai Pál, Avar
Anikó, az Erzsébet királyné hason- István)
másverseny második helyezettje.
filmvetítés a Barokk Színházban.
Az est folyamán a kiállítás rendezői
PROGRAM:
szakvezetéseket tartanak a Rudolf
19.00: Szalvendy János Torontóban kiállításban:
élő pszichiáter előadása a Díszte- 19.30: Kovács Éva
remben,
21.30: Papházi János
Rudolf: egy lázadó Habsburg lélekta- 22.00: F. dr. Dózsa Katalin
ni tükörben címmel
Belépőjegy: 1500 Ft/fő
21.00: Részletek Frank Wildhorn – (A belépőjegy valamennyi programra
Jack Murphy: Rudolf című musicalből érvényes!).
Polyák Lilla és Homonnay Zsolt, a
Budapesti Operettszínház művészei
előadásában
22.00: A Trónörökös (német-osztrák-magyar film, 1988, rendezte: Szinetár Miklós, szereplők: Hirtling Ist-

Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány
Képző- és iparművészeti tanfolyamok
2008. október – 2009. május
1./ GOBELIN- ÉS SZŐNYEGSZÖVŐ TANFOLYAM (2 X 4 HÓNAPOS KURZUS)
13 éves kortól kezdő, középhaladó és haladó szinten
Foglalkozások időpontja: keddenként 10-14 és 15-19 óráig (Első foglalkozás október 7-én 10 és 15 órától.)
Művészeti vezető: Remsey Flóra kárpitművész
Részvételi költség: 1. kurzus
27.000 Ft
(2008. október – 2009. január)
2. kurzus
30.000 Ft
(2009. február – 2009. május)
2.) KERÁMIA – PLASZTIKA – RAJZ TANFOLYAM (2 X 4 HÓNAPOS KURZUS)
14 éves kortól kezdő, középhaladó és haladó szinten
Foglalkozások időpontja: hétfőnként 14.30-18.30 óráig (A foglalkozások szeptember 8-án megkezdődtek.)
Művészeti vezető: F. Orosz Sára keramikusművész
Részvételi költség: 1. kurzus
30.000 Ft
(2008. szeptember – 2009. január)
2. kurzus
30.000 Ft
(2009. február – 2009. május)
3.) RAJZ- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI TANFOLYAM (2 X 4 HÓNAPOS KURZUS)
13 éves kortól kezdő és haladó szinten
Foglalkozások időpontja: szombatonként 10-14 óráig (Első foglalkozás október 11-én 10 órától.)
Művészeti vezető: Anti Szabó János képzőművész
Részvételi költség: 1. kurzus
27.000 Ft
(2008. október – 2009. január)
2. kurzus
30.000 Ft
(2009. február – 2009. május)
Jelentkezési határidő: 2008. szeptember 30-áig
(munkanapokon 9-15 óráig, Sukta Zsuzsa titkáránál)
GIM-HÁZ Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17., Tel./fax: 28/419-660, e-mail: gimhaz@invitel.hu
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Kihirdeték a pápai határozatot

GÖDÖLLÕ ANNO

Bazilikaavatás Besnyőn
(folytatás az 1. oldalról)

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!
Méhészeti gazdaság (2.)
Akit felvettek a méhészképző tanfolyamra, az tejes ellátást,
szállást, betegség esetén orvosi ellátást és ingyen gyógyszeres kezelést kapott. Az oktatás alatt szükséges könyveket, írószereket, a gyakorlati munkához nélkülözhetetlen eszközöket, szerszámokat a gazdaság biztosította részükre. Minden
tanuló 60 korona értékben ruhapénzt is kapott, úgy hogy eddig az összegig, a gazdaság vezetője gondoskodott a szükséges ruházatról. Abban az esetben, ha a tanfolyam ideje alatt a
tanuló saját akaratából távozott, az ellátási díjakat a tanulónak, a szülőnek vagy a gyámnak vissza kellett fizetnie. A kétéves méhészképző tanfolyamok 1942-ben szűntek meg. Az
addig kiképzett munkások száma 472 volt.

Lelkészek néptanítók, kertészek, vincellérek, erdő és mezőőrök földművesek számára indították a májustól októberig
négyhetes időszaki tanfolyamokat. A megnyitási ceremónia
után pár nappal 1902. június 15-én már felhívás jelent meg a
helyi sajtóban, hogy július hónapban néptanítók számára tartandó tanfolyamot rendeznek. Az oktatás célja, hogy a résztvevők megismerkedhessenek a méhlegelők létesítésének és
fenntartásainak fortélyaival, a kaptárak és a méhészethez
szükséges eszközök készítésének módjaival. Minden hónapban más és más csoport számára volt a kurzus elérhető. A
földművelőknek május, június, a néptanítóknak és a lelkészeknek július és augusztus, a kertészeknek, vincelléreknek
erdő és mezőőröknek szeptemberben hirdettek tanfolyamot.
A oktatáson átlagosan 20 jelentkező vehetett részt. A résztvevők teljes ellátásban részesültek. A jelentkezésüket a tanfolyam kezdete előtt egy hónappal a földművelésügyi minisztériumhoz kellett beadniuk. A tanfolyam ideje alatt délelőttönként a gyakorlati méhészkedést, délutánonként a méhészethez szükséges eszközök elkészítését sajátították el. A tanulók a saját maguk által készített tárgyakat hazavihették.
A Méhészeti Gazdaság vezetői voltak: Tóth János, Kiszely
Ede, Forgách József, Nagy János, Valló Árpád, Bucsi Z. Jenő, Tihanyi István, Jancsovits Endre. Az intézmény igazgatója 1923-tól Gáll Imre volt, aki a járási mezőgazdasági bizottság ügyvezető alelnökeként is működött, emellett a „Méhtenyésztés”című szakfgolyóiratot is szerkesztette.
Az intézmény megnyitása után megindultak a tanulmányi
kirándulások a méhésztársadalom irányából. Elsőként a Komárom megyei Gazdasági Egyesület méhészeti szakosztályának 80 tagja kereste fel a gödöllői gazdaságot. Majd őket
több egyesület is követte. 1910 augusztusában Budapesten
ülésezett az ötvenötödik méhészeti vándorgyűlés. A rendezvény zárásaként a résztvevők meglátogatták a gödöllői méhészgazdaságot. Mintegy 500 magyar, német és osztrák méhész érkezett az intézmény megtekintésére.
A Méhészeti Kutató Állomást 1927-ben alapították, veze-

tését dr. SzabóPatay Józsefre
bízták. Az intézmény a Nemzeti
Múzeum állattárában kapott ideiglenesen helyet. A kutató állomás munkaköre a gödöllői
gazdasággal szemben inkább tudományos jellegű volt és kiegészítette azt. A Méhészeti Kutató Állomást 1930 tavaszán a
Földművelésügyi minisztérium a gödöllői Állami Méhészeti
Gazdaság ügykörébe helyezte át. A Gödöllőre kihelyezett laboratóriumban főleg betegségekre gyanús mintákat vizsgáltak. A Földművelésügyi Minisztérium 1942-ben átszervezte
a Méhészeti Gazdaságot. A laboratóriumot önálló kutatóintézetté fejlesztette
„Méhészeti és Méhbiológiai Kutatóintézet” néven, a gazdaságot a kutatóintézetbe olvasztotta, a méhészmunkásképző tanfolyamot pedig megszűntette.
Azonban az oktatás nem szűnt meg.
1943-ban továbbképző tanfolyamot indítottak az állami méhészeti felügyelőknek. Emellett méhészeti átképzést is végeztek kertészeti felügyelőknek. A II.
világháború alatt az intézmény komoly
károkat szenvedett. Méhészete és teljes
méhészeti felszerelése megsemmisült.
Legnagyobb épülete a benne elhelyezett
múzeummal elpusztult. A könyvtárnak
is csak a töredéke vészelte át a háborút.
A park kerítését elhordták, a méhesek eltűntek, a vízvezeték
és a villanyhálózat megsemmisült. 1947-ben kezdtek hozzá
az intézmény életre keltéséhez. A romok eltakarítása után internátusi szobákat építettek, kutakat fúrtak, új villanyhálózatot építettek. Majd elkezdődtek újra a továbbképző tanfolyamok, beindult az anyanevelés és eladás, megindult a tudományos munka.
Gödöllőn több a méhészettel kapcsolatos szervevet is működött. 1932 augusztusában alakult meg Gödöllői székhellyel a
Magyar Méztermelők Szövetsége. Tagjainak száma 1933ban 188, a tagok tulajdonában lévő méhcsaládok száma pedig 5665 volt. A szövetkezet célkitűzései közé tartozott, a
méhészek érdekeinek védelme, minőségi méz termelése, a
magyar szürke méh kitenyésztése, méhészeti háziipar megteremtése. Telepük az Állami Méhészeti Gazdaság területén
volt, irodát a Rudolf utca 6. szám alatt béreltek. 1919-ben
alakult meg a Gödöllői Méhészkör, mely 1925-ben vette fel a
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Gödöllői Járásának Méhészegyesülete nevet. Az egyesület alapítója Nagy Miklós
volt, 1933-ban az egyesület elnöki posztját dr. Hegedűs Aladár töltötte be.
Kovács Antal országos méhészeti főfelügyelő, a méhészeti
gazdaság egyik alapítója és meghatározó személyisége volt.
Emlékére szobrot kívánt állítani a méhészet területén, az intézmény és Gödöllő község lakossága. Ennek érdekében, egy
Kovács Antal emlékmű bizottságot hoztak létre, melynek elnöki tisztét Nagy Sándor festőművész látta el. A mellszobor
elkészítésével Csikász László gödöllői szobrászművészt bízták meg. Az alkotás bronzba öntését a magyar királyi állami
vasutak gépgyárában végezték, 1926 nyarának elején. A szobor leleplezésére augusztus 7-én került sor az országos méhésznap keretén belül. A szobor évtizedeken keresztül háborítatlanul állt a helyén, mára azonban csak a talapzat utal Kovács Antal emlékére. A bronz szobor évekkel ezelőtt eltűnt.
Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

A szentmisét Julius Janus mutatta
be. A szentbeszédet Beer Miklós tartotta, kezdvén azzal: megilletődve és
hálás szívvel köszönjük a Szentatyának, XVI. Benedeknek, hogy megajándékozott minket.
Felhívta rá a figyelmünket: elődeink éppen olyan hittel zarándokoltak
ide, mint most mi. Kettős a zarándoklat célja, értelme. Az első: hogy itt is
megértsük a Szűzanya személyén keresztül, mire szánt minket az Úristen.
Hogy mindenkit személy szerint
meghívott. „Legyen nekem a Te igéd
szerint” fogadhatjuk el mi is az Úr
akaratát, megértve, hogy a Szűzanyának küldött angyali üdvözleten keresztül valamennyiünket gyermekévé
fogadott.
A második célját zarándoklatunknak abban jelölte meg a püspök: a
Szűzanya közbenjárását kérjük. Menedéket, segítséget kérünk Máriától, s

így sohasem fogyatkozhat meg a
remény, mellyel földi utunkat járjuk,
hiszen bízván bízhatunk benne, hogy
az imádságaink nem pusztába kiáltott
szavak csupán.
Mint Szent István II. Szilveszter
pápától megkapta azt, ami meghatározta országunk, hazánk sorsát, mi
utódok sem hiába fordultunk Krisztus
mostani földi helytartójához, XVI.
Benedekhez. A Szentatya gondol
ránk. Nekünk is helyünk van az egyház közösségében, mint mind a többi
népnek. Ott vagyunk közöttük, s kéréseink meghallgatásra találnak, fejezte be szentbeszédét Beer Miklós.
A búcsú hagyományosan a körmenettel zárult, ahol első helyen a máriabesnyői plébánia keresztjét nemzeti
lobogónk mellett a pápai zászló kísérte. A székelykapunál megállva Julius
Janus nuncius áldásban részesítette a
híveket.
N. A.
Fotók: Balázs Gusztáv, Korondi Judit
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15 év után ismételten Magyarországon kerül megrendezésre Európa legnagyobb kutyás
rendezvénye, az Európa Kutyakiállítás. Ismert kutyaszerető
embereket kérdeztünk, mit jelenthet ez hazánknak.
Szívből remélem, hogy azt is jelenti
egy ilyen rendezvény Magyarországon, hogy a hazai állatratók is elindultak az európai állattartási kultúra
felé. Nálunk is hamarosan lesz olyan
állattartási színvonal, tenyésztés,
állatvédelem,
amellyel nem vallunk szégyent Európa előtt.Tudom,
ott sincs minden állatnak
olyan sorsa, mint amilyent
én adok a kutyusainknak
(kissé el is vannak már kényeztetve), de a tőlünk
nyugatra élő emberek, úgy
tapasztaltam, hogy mind
az állatvédelem terén,
mind pedig maga az állattartás terén előremutatóbban gondolkodnak. Szigo-

rúbb törvényeket alkalmaznak az állatkínzás ellen, és jut pénz az állatmenhelyeknek. De mindemellett a
gazdik is tisztában vannak alapvető,
mindennapos higiéniás kötelességükkel, valamint chipekkel látják el kedvenceiket és az ivartalanítással pedig
a nem kívánt szaporulatot korlátozzák. Remélhetőleg, ez a rendezvény
jó alkalom lesz arra, hogy tapasztalatot cseréljenek a tenyésztők, álattartók, állatbarátok.Az, hogy ilyen nagyszabású programra kerül sor hazánkban, bízom benne, hogy a felelős állattartást is előtérbe helyezi.
Persze ezeken az októberi napokon
bizonyára rengeteg gyönyörű, okos
kutyussal is találkozhatunk, arról nem
is beszélve, hogy kiváló ajánlat egy
családi hétvégi tevékenységre.
Gaál Noémi, a TV2 időjósa

Nem csak kertészeknek...

Szeptemberi teendők a kertben
Amikor Ön ezeket a sorokat olvassa,
már észrevehetően szelídebbek lettek
a tűző napsugarak, rövidebbek a nappalok és hosszabbak a tévézésre, olvasásra szánt órák. Érdemes ilyenkor
átgondolni, hogy milyen munkák várnak ránk még az esős, ködös ősz beállta előtt a kertben, mert azt már régen megtapasztaltuk, hogy a jövő évi
tavaszt idén ősszel kell előkészíteni.
Ezek a hetek a kerti termények betakarításának a jegyében zajlanak le.
Most kell szüretelni a téli almát és a
téli körtét, amelynek az a jellegzetessége, hogy a gyümölcstárolóban tovább érik, a benne levő keményítő cukorrá alakul át, a gyümölcs húsa lédúsabbá, puhábbá, a héja vékonyabbá
válik. Ilyen tulajdonságai vannak a
többi utóérő gyümölcsnek, a birsnek,
a naspolyának is.
Ez utóbbit csak közvetlenül a fagyok előtt kell leszedni a fáról; ekkor
a gyümölcsök fogyasztásra még nem
alkalmasak, kőkemények, fanyarak
és csak karácsony tájára puhulnak, ér-

Állati dolgok

Európa kutyái hazánkban
2008. október 3-5. között Budapesten
a HUNGEXPO és a Kincsem Park területén több mint 20.000 kutya részvételével rendezi meg a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete az
Európa Kutyakiállítást. Hazánk utoljára tizenöt évvel ezelőtt kapta meg a
Nemzetközi ebtenyésztők Egyesületétől, az FCI-től a rendezés jogát. A
kutyakiállítással egyidőben megrendezésre kerül az Európa Macskakiállítás, valamint a látogatók díszmadarak és
kisállatok kiállításában is gyönyörködhetnek.
Október 4-e az Állatok Világnapja is
egyben, ezért Magyarország
összes
nagy
állatvédelmi
szervezete csatlakozott a rendezvényhez,
és mindhárom nap az
állatokkal való kulturált és felelős állattartást mutatják be a látogatóknak.
A HUNGEXPO területén felállított színpadon sztárok,
közéleti személyiségek szólnak „üzeneteikkel” arról, hogy az állattartóknak milyen felelőssége van, ha kutyát, macskát és más kisállatot tartanak. E háromnapos rendezvényre
több mint 100.000 látogatót várnak a
szervezők, tekintettel arra, hogy az
ebtartók száma becsült adatok szerint
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is több mint kétmillió, nem beszélve a
cica és egyéb kisállattartók magas
számáról.
A MEOE vezetősége e gondolatból
kiindulva a háromnapos felelős állattartás jegyében megrendezésre kerülő
Európa Kutya- és Macskakiállítás egy
napját az ifjúság nevelésére, oktatására kívánja szentelni. Ezért október
3-án pénteken a rendezvény első napján a csoportosan érkező általános és

középiskolásoknak a belépést ingyenessé teszik.
A HUNGEXPO G pavilonjában a
gyerekek megismerkedhetnek hazánk
kilenc magyar kutyafajtájával. A
REX Alapítvány és a FÁBE külön erre a napra elkészített játékos-oktatási
bemutatókkal, vetélkedőkkel foglalkoznak az ifjú látogatókkal. Szituációs gyakorlatok bemutatásával tartanak előadásokat szakmailag felkészült oktatók (pl. mit tegyünk ha az
utcán megtámad egy kutya, stb.).
Október 3-án, az Állatok Világnapja előtt egy nappal gyermekeinkben e rendezvényen való részvétellel elősegíthetjük az állatok iránti
tiszteletet, helyes bánásmódot. A
MEOE Európában először adna ilyen
nagyszabású program keretében lehetőséget az ifjúság nevelésére, mely
egyedülálló és példaértékű.
A háromnapos rendezvény nagyszerű programot nyújt a családoknak és mindamellett talán sikerül
mindenkinek kicsit jobban elsajátítania mit is jelent, hogy felelősek
vagyunk állatainkért.

nek meg, de akkor viszont nagyon
kellemesen egészítik ki a téli gyümölcsválasztékot.
Egymást követően érnek most a
különböző csemegeszőlő fajták, amelyeknek az íze, a bogyóformája, a színe nagyon változatos. Ha a kertjében
étkezési szőlőt akar telepíteni, akkor
gondoljon arra, hogy „édes futószalagot“ teremtsen az egymást követően
érő fajták ültetésével. Mert a szőlő –
szemben az imént felsorolt gyümölcsökkel – nem érik tovább, miután a
fürtöt levágták a vesszőről. Ha éretlen
szőlőfürtöt szüretelt, az mindig savanyú marad! A jól beérett csemegeszőlőfürtöket is el lehet tartani a tél
közepéig, ehhez azonban állandó hőmérsékletű és páratartalmú helyiségre
(kamra, pince előtere) van szükség,
ahol a fürtök, párosával felaggatva
olyan frissek maradnak, mintha a minap vágták volna le őket a tőkéről.
Persze a fürtöket havonta legalább
egyszer át kell vizsgálni és a romló,
rothadó, penészes bogyókat el kell távolítani, mert ezek a többi, egészséges bogyót is megfertőzik.

Sajnos ilyenkor őszre
elszaporodnak a meztelen csigák, amelyek iszonyúan falánkak és mindent megrágnak, ami eléjük kerül. Nehéz, de nem
reménytelen a küzdelmet
felvenni ellenük. Persze
ezeket a sorokat állatvédőknek most nem ajánljuk. Az este kirakott, nedves textíliák alatt éjszaka
összegyűlnek és reggel
meg lehet semmisíteni őket. Ha lapos
edényben sör és víz keverékét helyezik el a csigák által gyakran látogatott
helyekre, akkor belemásznak az italba és belefulladnak. A járataikra kiszórt konyhasó, mészpor vagy szuperfoszfát műtrágya elégeti a csigák
„talpát“, de a legbiztosabb, ha a kártétel helyén csigaölő vegyszert szórnak
ki.
A kertben felhalmozódó szerves
anyagok komposztálásának fokozódó
jelentősége van, mert istállótrágyát
egyre nehezebb beszerezni. Az érett komposzt – műtrágyával
kiegészítve – harmonikusan pótolja a talajból felvett tápanyagokat, pótolja az istállótrágyát. A kazalban
vagy komposztládában érő anyagot most
át kell keverni, meg
kell szellőztetni, hogy
a vastagabb, nehezebben bomló növényi részek is humusszá váljanak. Ennek során arra kell törekedni, hogy az érőfélben
levő komposzt minél több levegőhöz
(oxigénhez) jusson, lévén, hogy a lebontást végző mikrobák aerob körülmények között szaporodnak el.
Már most ki kell ásni az október végén, november elején ültetendő gyümölcsfa, gyümölcstermő bokor, díszfa, díszbokor, rózsatő, szőlőoltvány
helyén az ültetőgödröt. Ne spóroljon
ezzel a munkával! Minél nagyobb
gödröt ás és minél jobb földdel tölti azt
meg, annál biztosabb a csemeték
megeredése
és
annál előbb fogja
szüretelni az első
termést róluk. A
kalapméretű gödör nem elegendő! Fák számára
120x120 cm alapterületű és 70 cm
mély, a bokroknak 70x70 cm
alapterületű és 50
cm mély gödörre
van szükségük.

Ha a kiásott talaj nem elég jó minőségű, törmelékkel szennyezett, akkor a
legalább egy részét jó földdel kell pótolni. A felső talajrétegbe keverjen 2030 g talajfertőtlenítő Basudin G-t a
cserebogár pajorok és egyéb, talajlakó
kártevők ellen!
A gödör 3-4 hétig maradjon nyitva,
majd a földet töltse a gödörbe, hogy
az ültetés idejéig megülepedjék. Ezzel elkerüli, hogy ültetés után a gödör
talaja megsüllyedjen és a csemete a
szükségesnél mélyebbre kerüljön.
Valamikor, nagyanyáink ifjúkorában nagy divat volt a lakásokban illatos növényrészeket tartalmazó edényt
elhelyezni. Ezt francia szóval pot
pourrinak, magyarul egyvelegnek nevezték és valóban, hónapokon át kellemes illatot árasztottak a téli lakásban. A potpuri készítése ismét nagy divattá válik, próbálja meg Ön is! Bármilyen üveg, fém, fa edényt választhat, csak az a fontos, hogy a belé elhelyezett anyag viszonylag kis felületen
érintkezzék a szoba levegőjével, mert
így időnként megkeverve sokáig teljesítheti áldásos tevékenységét.
A potpuri anyaga sokféle, szárított
növényi rész lehet: rózsaszirom, kakukkfű, rozmaring, levendula, körömvirág, aszalt gyümölcs, fenyőtű,
fenyőtoboz stb., csak az a fontos, hogy
minden anyag szárazon kerüljön az
edénybe, mert különben penészedni,
rothadni fog. A variációk lehetősége
korlátlan, minden illatos növényi rész
használható erre a célra. És így ha csak
illatban is, de néha emlékezhetünk a
szép nyári estékre, egy esős őszi délutánon.

HEROSZ

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

www.poraz.hu

1 éves keverék szuka

2 éves keverék szuka

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Szeptember 13-14.:

dr. Kurucz Marianna
2 éves keverék szuka

2 éves keverék kan

Tel.: 20/341-6655
Erdőkertes, Csillag u. 5/A.

10 Gödöllői Szolgálat

2008. szeptember 11.

Közérdek
PROGRAM

MEGHÍVÓ
A Gödöllői Királyi Kastély Kht.
tisztelettel meghívja a Rudolf
trónörökös születésének 150.
évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő konferenciára.
A KONFERENCIA IDŐPONTJA: 2008. szeptember 12. péntek
HELYSZÍNE: a Kastély Barokk
Színháza
RÉSZVÉTELI
SZÁNDÉKÁT
KÉRJÜK, SZEPTEMBER 10-IG
JELEZZE
a 06/30-590-3371-es telefonszámon,
vagy e-mailben a következő címen:
paphazi.janos@kiralyikastely.hu

9:30 Regisztráció
10:00 Dr. Gémesi György, Gödöllő
város polgármesterének és Dr. Révész T. Mihály, a Gödöllői Királyi
Kastély Kht. ügyvezető igazgatójának köszöntője
10:20 Dr. Révész T. Mihály: Rudolf közjogi „forgácsai”
10:40 Papházi János: A trónörökös
ifjúsága a Rudolf-hagyaték tükrében
11:00 Mag. Marlene Ott: Neue
Forschungen zur Wohnkultur des
Kronprinzen Rudolf
11:20 Kávészünet
11:40 Hessky Orsolya: Az OsztrákMagyar Monarchia képben – A trónörökös könyve, mint képzőművészeti alkotás
12:00 Dr. Hadarics Tibor: Rudolf
trónörökös, az ornitológus

12:20 Kaján Marianna: „Királyi
fénnyel, nemzeti lelkesedéssel”
– Rudolf és az 1885. évi Budapesti
Országos Általános Kiállítás
12:40 Kérdések,
hozzászólások,
vita
13:00 Ebédszünet
14:00 F. dr. Dózsa Katalin: Dekadencia és halálvágy a XIX. század
végén
14:20 Mag. Katrin Unterreiner:
Kronprinz
Rudolfs
„Geheime
Krankheit“ – eine Analyse der Rezeptbücher der Wiener Hofapotheke
14:40 Vér Eszter Virág: Rudolf –
Mítosz és valóság a magyarok
trónörökös-képében
15:00 Borovi Dániel: A budapesti
Rudolf-emlékmű
15:20 Kérdések,
hozzászólások,
zárszó.

Tájékoztató
A Körzeti Földhivatal (Gödöllő, Ady E. sétány 60.) ügyfélfogadási rendje
2008. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL az alábbiak szerint változik:

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

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

–
–
–
–
–

15.30 óráig
12.00 óráig
15.30 óráig
12.00 óráig
11.30 óráig

Sorszámok kiadása a mindenkori ügyfélfogadási idő lejártát megelőző
fél órával véget ér.
A csütörtöki napon kizárólag ügyvédek és önkormányzatok megbízott képviselőinek fogadása történik. Az önkormányzatok megbízott képviselőinek
kizárólag hatósági ügyeik intézésében állunk rendelkezésre. Belépés kamarai
tagsági igazolvány, illetve önkormányzati megbízólevél és/vagy megrendelő
Lakosságszolgálati- és Okmányiroda
bemutatásával történik.

FELHÍVÁS
AZ „ÉLETET AZ ÉVEKNEK” KLUB
2008. OKTÓBER 8-ÁN KIRÁNDULÁST SZERVEZ
Sopron-Eizenstadtba.
Jelentkezés: Mélykútinénál, Palotakert 3.
(A trafikban)

TÁJÉKOZTATÁS GYOMMENTESÍTÉSRŐL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény értelmében a földhasználók illetve a termelők kötelesek minden károsító ellen védekezni, ha azok más,
különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik.
A földhasználó különösen köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának 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 belterületi ingatlan esetén tizenötezertől
ötmillió forintig terjedhet.
E mellett a növényvédelmi hatóság
közérdekű védekezést rendelhet el az

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

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

FELHÍVÁS TÜDŐSZŰRÉSRE
Felhívom a tisztelt 30 év feletti lakosság figyelmét, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézetének Tisztifőorvosa a 8717-10/2008 számú 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.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATOT HIRDET A GÖDÖLLŐI REZSIHÁTRALÉKKAL
RENDELKEZŐ CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRA.
A PÁLYÁZATI LAPOT A POLGÁRMESTERI HIVATAL PORTÁJÁN
VAGY A 106-OS SZOBÁBAN LEHET IGÉNYELNI.
LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2008. OKTÓBER 20.

Az 1956-os Forradalom
gödöllői eseményeit
feldolgozó filmhez
dokumentumokat, fotókat
keresünk.
G5 MOZGÓKÉPMŰHELY
Telefon: 30/2032303

Szeptember 8-15.: Alma Gyógyszertár, Dózsa György út 2.
Tel.: 418-002.
Szeptember 15-22.: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1/A, Tel.: 416-551

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

Helyszín: GödöllĞ Kiskastély Tenisz - 2100 GödöllĞ, Táncsics Mihály 5.
(Erzsébet parknál a focipálya után)

IdĞpont: 2008. szeptember 13-14., szombat-vasárnap
Versenyszámok:
Férfi egyéni:

2 korcsoport (45 év alatt és 45 év fölött)
2008. 09. 13. 09:00

NĞi egyéni:

2008. 09. 13. 15:00

Férfi páros:

2008. 09. 13.17:00

Vegyes páros:

2008. 09. 14. 09:00

Nevezési határidĞ:
Férfi egyéni:

2008. 09. 12. 15:00-ig a helyszínen vagy telefonon *

NĞi egyéni:

2008. 09. 13. 14:00 helyszínen

Férfi páros:

2008. 09. 13. 16:00 helyszínen

Vegyes páros:

2008. 09. 13. 15:00 helyszínen

*18:00-tól telefonon lehet érdeklĞdni a versenyrendrĞl

Nevezés: Madarassy Anikó 06 70 389 9967

Nevezési díj: 3000 Ft/versenyszám

Díjazás: Minden nevezĞ 3 órányi, ingyenes pályahasználatot kap(a Klub által
meghatározott idĞpontban), tárgyjutalom, kupa

A rendezvény során bemutatásra kerül a Kiskastély Tenisz Klub honlapja, a
www.kiskastelytenisz.hu és kialakul BérlĞink házi ranglistája.
Kellemes idĞtöltést és jó versenyzést kívánunk mindenkinek!

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!

Kóstolja meg Sisi kedvenceit étlapunkról!

ÁLLÁS
A Petőfi Sándor Művelődési Központ
munkatársat keres a következő
munkakörbe:

Megnyílt az „Erzsébet királyné emlékezete“ c. kiállítás a belső udvarban.
Szeptember 15-én, 18 órakor könyvbemutató a kávékózban:
Szabó Margit Rezső királyfi (Rudolf trónörökös emlékezete) című könyve
megvásárolható és dedikáltatható!
Pénteken és szombaton 18-tól 22 óráig élőzenével várjuk kedves vendégeinket!
A BELÉPÉS INGYENES!
SZERETETTEL VÁRJUK TERASZUNKON IS A BELSŐ UDVARBAN.

GAZDASÁGI PÉNZTÁROS
Feltétel: szakirányú diploma és középfokú angol nyelvvizsga, pályakezdő is
lehet.

Tel.: 70/376-6544

Nyitva tartás:

Étterem: 12–24

Kávéház: 7–24.

Asztalfoglalás és információ: 28/816-819
info@erzsebetkiralynehotel.hu

12 Gödöllői Szolgálat

2008. szeptember 11.

Sport

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Tök-életlen játék
Az elmúlt hétvégén hazai pályán fogadta a Diósd csapatát a Nagy
Dániel irányította Gödöllői SK labdarúgó-csapata a megyei I. osztály 5. játéknapján. A felnőtteknek nem volt nagy örömük a
meccsben, ugyanis sima 3-0-s vereséget szenvedtek, ellenben az
ifisták megint nyertek, ezúttal 5-2-re.

nak aranyérmesénél, a Maglód II-nél
vendégszerepelt Legéndi György
együttese. A GSK II. magabiztos és
szép játékkal iskolázta le ellenfelét
idegenben. A GEAC is megkezdte
szereplését a gödöllői körzetben. Az
„egyetemisták hazai pályán szenvedtek vereséget idei első mérkőzésükön.
Pest megyei III. osztály, Monori
csoport, 4. forduló:
Maglód II.–Gödöllői SK II. 2-5
Gólok: Túry Viktor (2), Tóth László
(2), Heilmann Attila.
Gödöllői csoport, 4. forduló:
GEAC–Püspökhatvan 2-5
Utánpótlás labdarúgás –
Kettős siker Vácott
Városunk korosztályos labdarúgócsapatai közül az országos bajnokság
B csoportjában szereplő U13-as és
U15-ös együttesek léptek pályára az
elmúlt hétvégén Vácott. A Pál Sándor
irányította 1994-es gárgda nagy csatában szerezte meg a győzelmet (2-0),
míg a Tóth László edzette 1996-os
csapatunk könnyed, 11-0-s sikert ért
el idegenben.

A sorsolással ellentétben nem vasárnap, hanem már szombaton lejátszotta
mérkőzését városunk csapata, ugyanis
a GEAC jóvoltából némileg át kellett
alakítani a megyei I. osztályú kiírást,
így az őszi szezonban az összes hazai
mérkőzését szombati napon rendezi
majd a Gödöllő. Az 5. fordulót követően ismét egy olyan mérkőzésen
van túl a GSK, amelyet illett volna
megnyernie a csapatnak, ennek ellenére a mérkőzés lefújását követően
örülhettek a mieink, hogy megúszták
három kapott góllal. Jól indult a találkozó, hiszen több ígéretes lehetőséget is kialakított Nagy Dániel
együttese a vendég diósdi kapu előtt,
de ezek a lehetőségek ki is maradtak. A
látogatók játékában ezen időszakban
nem volt benne a gól mégis ők szereztek vezetést egy borzasztó védekezési hibát kihasználva (0-1). A
szünetig már nem változott az eredmény, így gödöllői hátránnyal kezdődött a második 45 perc, amiben nem
volt nagy öröme a hazai 11-nek. Elképzelés nélkül támadgatott csapatunk,
természetesen eredménytelenül, míg a

látogatók rendre alakították ki a veszélyesebbnél veszélyesebb helyzeteket,
amelyekből kettőt sikeresen felyeztek
be, beállítva ezzel a 3-0-s végeredményt. A bajnokságot jól kezdő Gödöllő nem csak a mutatott játék tekintetébén került gödörbe, de mentálisan is
szétesett a gárda az utóbbi hetekben.
Tóth Gyuláék a következő hétvégén,
szeptember 14-én Erdőkeretesen javíthatnak majd (kezdés: 16.30-kor). A
csapat jelenleg a 9. helyen áll a bajnoki tabellán.
Az U19-es csapatunk magabiztosan hozta a kötelezőnek mondható
három pontot. A fiatalok az 5. fordulót követően az 5. helyen állnak.
Pest megyei I. osztály, 5. forduló
Gödöllői SK–Diósd 0-3 (0-1)
U19: Gödöllői SK–Diósd 5-2 (4-1)
Gólok: Száraz Szabolcs (2), Braun
Tamás (2), Gólya Tamás
Pest megyei III. osztály –
GSK II. parádé Maglódon

Országos kiemelt U15-U13-as bajnokság II. osztály közép B csoport,
5. játáknap
U15: Vác VLSE–Gödöllői SK 0-2
Gólok: Kővágó Ádám, Pál Dániel
U13: Vác VLSE–Gödöllői SK 0-11
Gólok: Szabó Tibor (4), Szabó Bence
(2), Husz Attila, Tóth-Velez Valentin,
Hegyi Balázs, Józsa Tamás

Futsal – NB I.

Remek rajt
Elkezdte bajnoki szereplését városunk
kétszeres magyar bajnok és kupagyőztes teremlabdarúgó csapata. A Gödöllői
SK futsal együttese az NB I. első fordulójában, szeptember 8-án hazai pályán
fogadta az FTC gárdáját és egy jó iramú,
élvezetes meccsen döntetlenre végzett egymással a
két csapat.
Nagy várakozás előzte
meg a találkozot, ugyanis
a mieink kerete a nyáron
némileg átalakult, míg a
Fradinál titkon a bajnoki
címet célozták meg. Ennek megfelelően a vendégek próbáltak kezdeményezni, de Baranyai Pál
csapata nem illetődött meg
és jó védekezéssel állta a
zöld fehérek próbálkozásait. A félidő közepén egy
könnyen elkerülhető góllal
a vendégek szerezték meg
a vezetést, de Berkes László révén sikerült egalizálni, sőt akár a vezetést is
megszerezhették volna a gödöllőiek, ha
egy kicsit jobban koncentrálnak a remek
napot kifogó Tóth Gyula kapuja előtt (az
egykor Gödöllőn kezdő kapus most az
FTC-t erősíti).

A második 20 percben a mieink irányították a játékot, több veszélyes lehetőséget alakítottak ki a látogatók kapuja
előtt, mégis a Fradi szerzett ismét vezetést. Nem adták fel a Bikák és sorra alakították ki a helyzeteket, aminek meg is
lett az eredménye, ugyanis Nagy Roland
ismét egyenlíteni tudott. A hátralévő
időben már nem született gól, így maradt a 2-2-es döntetlen, amivel a vendég
Zöld Sasok lehetnek elégedettebbek,

Nagy Roland lendületben

mivel a Gödöllő lényegesen közelebb
állt a győzelemhez.
Futsal NB I., 1. forduló
Gödöllői SK – Allianz-FTC 2-2 (1-1)
Gólok: Berkes László, Nagy Roland
-lt-

A Balaton-átúszókat köszöntötték

Következik:
Utánpótlás bajnoki mérkőzések:
Szeptember 13., szombat (U13 9.30,
U15 11 óra): Gödöllői SK–Dorog
Szeptember 14., vasárnap (U13:
11.30, U15: 9.30): Gödöllői SK–
ESMTK
(valamennyi mérkőzés a Táncsics M.
u. sporttelepen lesz)
Felnőtt bajnoki mérkőzések (mind
szeptember 14., 16.30):
GSK II.–Hévízgyörk II. (Táncsics M.
u. sporttelep), Erdőkertes–GSK (ifi
14.30), Sződi LK–GEAC

Az elmúlt év tartalék bajnokságá-

-ll-

Az elmúlt hét csütörtökön Gémesi György polgármester, Krassay László és Pintér Zoltán alpolgármester,
Pelyhe József önkormányzati képviselő, valamint Köles László önkormányzati képviselő és a sportbizottság
elnöke köszöntötték a polgármesteri hivatal első emeleti termében azon gödöllői lakosokat, akik az idén nyáron átúszták a Balatont. A 2,5 kilométeres távot összesen 67-en teljesítették városunkból, közülük a 13 éves
Szabó Dániel végzett a legelőkelőbb, 35. helyen a 8300 induló közül. A legfiatalabb gödöllői résztvevő Seregi
Dominika (1998-ban született), míg a legidősebb, egyben a távot legtöbbször teljesítő átúszó a 67 éves Bakonyi Pálné volt, aki 20-szor teljesítette a Révfülöp és Balatonboglár közötti távot.

Atlétika – Formábahozó sikerek

Bajnoki címek a serdülőknél
Augusztus végén rendezték a
Pest megyei serdülő bajnokságot, amelyen a GEAC atlétái 34
első, 13 második és 13 harmadik
helyezést értek el, ezzel kimagaslottak a mezőnyből.
A gödöllői fiatalok közül a legeredményesebben Berényi Iván, Újvári Izabella és Győri Barnabás szerepeltek,
akik négy számban is bajnoki címet szereztek.
Eredmények:
13 évesek, bajnokok: Berényi Iván
(Rúd, diszkosz, gerely, súly), Újvári
Izabella (távol, 80 m, 80 m gát, 300
m), Csonkics Kinga (magas), Moldován Horváth Katinka (2000 m), Pesti
Zsófia (3 km gyaloglás), Pápai Márton (600 m, 2000 m), Koós Blanka
(rúd), Nagy Mátyás (3 km gyaloglás);
2. hely: Moldován Horváth K. (600
m, távol), Varga Fanni (80 m, 80 m
gát, gerely); 3. hely: Bozsik Dóri
(magas), Törő Lajos (1000 m akadály), Nagy M. (2000 m), Bense
Márk (rúd), Horváth Réka (gerely),
Kiss Tünde (távol), Pesti Zs. (300 m),
Csonkics K. (80 m, 80 m gát).
14 évesek, bajnokok: Teleki Júlia
(távol), Ács Regina (800 m, 3 km
gyaloglás), Szabó Luca (80 m gát,
magas), Stabisevszky Áron (rúd),

Győri Barnabás (1500 m akadály,
3000 m, 3 km gyaloglás, magas),
Reva Vanda (diszkosz); 2. hely: Teleki J. (800 m), Szeghalmi Lili (80 m
gát, magas); 3. hely: Szabó L. (gerely), Hegedűs Tamás (300 m), Kovács Janka (magas).
15 évesek, bajnokok: Pápai Gergely
(800 m, 3000 m), Halcsik Tamás
(1500 m akadály), Kiszel Krisztián (5
km gyaloglás), Bujdosó Gábor (diszkosz, kalapács), Szőke Péter (gerely),
Tiborcz Judit (gerely), Fayojomi
Christopher (magas); 2. hely: Szőke
P. (súly, diszkosz), Halcsik T. (800 m,
3000 m), Kiszel K. (300 m gát), Fayojomi C. (hármas); 3. hely: Judák
Endre (3000 m).
Előbajnoki verseny –
Bizakodó GEAC-osok
A Magyar Atlétikai Szövetség a
serdülő országos bajnokság előtt úgynevezett országos nyílt formábahozó
versenyt rendezett. Az eredmények
alapján a gödöllői atléták bizakodva
várhatják a szeptember 20-21-én Tatabányán megrendezésre kerülő serdülő ob-t. A mieink 9 első, 5 második
és hét 3. helyet szereztek.
Eredmények:
1. helyezettek: Berényi Iván (gerely,

rúd), Koós Blanka (rúd), Rendik Zsófia (80 m gát), Gyenes Adrienn (gerely), Zsíros Zsanett (1500 m akadály), Újvári Izabella (magas, 80 m
gát), Pápai Márton (600 m); 2. hely:
Újvári B. (távol), Csurkics Kinga
(magas), Moldován Horvéth Katinka
(300 m), Berényi I. (diszkosz), Bujdosó Gábor (diszkosz); 3. hely: Teleki Júlia (300 m), Ambrus Lóránd (gerely, 100 m gát), Csurkics K. (távol,
80 m gát), Halcsik Tamás (1500 m
akadály), Szőke Péter (gerely); 4.
hely: Rendik Zs. (80 m gát), Szabó
Luca (magas), Szeghalmi Lili (80 m
gát), Hovanecz Bence (diszkosz)

Tenisz – Emlékezés
Tamás Ferencre
Szeptember első szombatján a
szabadság téri teniszpályán Tamás Ferencre, a gödöllői teniszmozgalom meghatározó alakjára
– aki már két éve nincs köztünk –
emlékeztek sportbarátai.
Az egész napos rendezvény, a
hangulatában egyedülálló sporttelep évtizedes fáinak árnyékában zajlott. A legfiatalabb (12 éves) és a több mint
három évtizede a filclabdát kergetők páros viadalán
a szervezők nem hirdettek győztest. Itt tényleg a
részvétel volt a fontos.

A 14 éves Fayojomi Christopher
178 cm-es, ragyogó eredménnyel ért
el 2. helyezést egy olaszországi viadalon. Formábahozó-válogató versenyt is rendeztek a hátralévő utánpótlás válogatott viadalok előtt, amelyen a GEAC atlétái négy első helyet
szereztek.

Gödöllői zászlóvivő a paralimpián – Pálfi Judit vezethette be
a magyar csapatot
Tóth Krisztina asztaliteniszezőt követően – aki a
nemrég befejeződött olimpiai játékokon képviselte
hazánkat és városunkat – az elmúlt hétvégén kezdődő pekingi paralimpiai játékokon is van gödöllői kötődésű magyar résztvevő, nevezetesen Pálfi Judit,
aki vívásban szerepel majd az ötkarikás paralimpiai
játékokon. 2004-ben Athénban tőr és párbajtőrcsapat tagjaként is ezüstérmet nyerő sportolónőt már a
XIII. paralimpiai versenyek előtt nagy megtiszteltetés érte, ugyanis ő vihette a magyar zászlót az ünnepélyes megnyitón. A gödöllői tőrözőnek szeptember 14. és 16. között szoríthatunk majd.

Eredmények:
1. hely: Komiszár Kriszta (100 m:
12.52 mp), Végvári Dóra (távol: 572
cm), Kovács László (távol: 719 cm),
Fayojomi Dávid (magas: 210 cm). -lt-

Sörfesztivál sportnappal – Futás, vívás és utcai kosárlabda
Szeptember 12-14. között rendezik Gödöllőn immáron 18. alkalommal a Sörfesztivált a város főterén
(Szabadság tér). A háromnapos esemény keretében

További eredmények
innen-onnan

szombaton sportnapot tartanak a szervezők, amelyre remélhetőleg minél többen ellátogatnak majd, és
egy közös városi megmozdulássá emelik Gödöllő lakói a napi sportprogramokat. A 13-ai programban
reggel 9 órától futóverseny szerepel, majd 9.30-tól
az utcai kosarasok hódolhatnak szenvedélyüknek. A
délelőtt folyamán, 10.30-tól vívómemutatót tartanak a remek eredményekkel rendelkező gödöllői
vívószakosztály sportolói.
Sportpálya – Kezdődnek a
munkálatok
Szeptember közepén megkezdődnek a Táncsics Mihály úti sporttelep felújítási munkálatai, amelynek
végén egy mindent kielégítő sportkomplexumot vehetnek majd bírtokba a gödöllői labdarúgók. Az önkormányzati beruházással készülő sportlétesítmény
első üteme május 30-ig tart majd. Ez idő alatt egy, a
téli időszakban befedhető műfüves és egy 300 néző
befogadására alkalmas füves pályát létesítenek a
sporttelepre, amely beruházás összértéke megközelíti a 360 millió forintot. Ezzel még nem ér véget a
Táncsics M. úti beruházás, ugyanis a város egy minden igényt kielégítő sportcsarnok építését is tervezi,
amelynek munkálatai kettő éven belül kezdődhetnek
meg.

2008. szeptember 11.
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

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

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

Lapzártánk: péntek

12 óra.

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

INGATLAN
*Eladó Gödöllő Kossuth L. Utcában egy földszinti, erkély nélküli, 55
m2-es, két szobás, egyéni szabályozású távhő által fűtött, felújított,
panellakás. Azonnali beköltözéssel. Akár irodának is! Irányár:
12,5mFt. Tel.: 20/3527445.
*Gödöllőn eladó egy 140 nm-es 2002-ben igényesen épült két generációnak alkalmas ház 1000 nm-es telekkel. Tel.: 30/924-6807
*Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes családi
ház két fürdőszobával, nagy terasszal, garázzsal, 1000 nm-es
telekkel, ásott kúttal, kiváló közlekedéssel. Tel.: (30) 924-6807
*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.
*Gödöllőn Fenyvesben (egyetem mögött) eladó egy nagyon
megkímélt állapotú 160m2-es, 2 szintes, alápincézett családi ház.
Nappali, étkező, 3 szoba, 2 fürdőszoba, 2 WC, kamra, gardrob, garázs
780-an telkkel. Tel.: 20/9-805-765
*Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2
lakással sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm
duplakomfort. Lakások saját terasszal, külön közművel és 2 utcára
nyíló saját bejárattal rendelkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek,
irodának ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-392-3635
*Gödöllő központjában eladó egy új építésű társasház 52 nm-es
lakása. Földszint + tetőtérben található egy amerika konyhás nappali,
háló, fürdőszoba és 2 WC. Parkolási lehetőség az udvarban adott. Ár:
16.6MFt Tel.:20/9458-119.

*Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes, csendes részén de a
központ közelében eladó egy nagyon hangulatos, sarok telken elhelyezkedő, '43-ban épült, összközműves, 65m2-es parasztház, mely 2004ben részben fel lett újítva. A házban 2 szoba, konyha-étkező, kamra és
fürdőszoba wc-vel található. A telek szépen gondozott, rajta kb.30m2
nagyságú, tégla építésű melléképület található, melyben garázs, nyári
konyha található. A kertben termő gyümölcsfák és díszfák vannak. Közelben: Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási lehetőség, buszmegálló és szociális
intézmények. IÁr:7,5 MFt Tel: 70-312-5965, 20-928-3938
*Gödöllőn jó fekvésű építési telek az Alvégben 20 méteres utcafronttal SŰRGŐSEN ELADÓ Iár 13,9 MFt 20-7722429
*Gödöllőn gondozott összközműves építési telek termő gyümölcsfákkal eladó Iár 11,9 MFt 20-7722429
*Palotakerten parkra néző 45 nm-es felújított lakás sürgősen eladó
Iár 8,9 MFt 20-7722428
*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 207722429 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT Gödöllő és Szada legnagyobb telekválasztéka! www.godolloihaz.hu
*SŰRGŐSEN eladó KERTVÁROSBAN 3 szobás jó állapotú ikerház Iár
18,5 MFt 20-804-2102
*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

*Nagyfenyvesben gyönyörű környezetben új építésű szocpolképes 3 szoba
nappalis garázs összekötéses ikerház ELADÓ Iár 28 MFt 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
*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
*4 szoba nappalis garázsos ház Szadán 1100 m2-es telekkel jó
közlekedésnél eladó. Iár 22,5 MFt 20-7722429
*Felújított 3+2 szobás garázsos panorámás ikerház 731nm
telekrésszel Gödöllőn eladó Iár 24,5 MFt 20-7722428
*Szőlő utcában 60 nm-es 2 szobás erkélyes lakás eladó Iár 11
MFt 20-7722428
*Eladó 2 szoba+nappalis, teljesen felújított –műanyag nyílászárók új
fa beltéri ajtók sarokkád modern burkolatok új szerelvények- lakás a
János u.-ban csendes helyen. Jó vétel Iár13,4 MFt 20-772-2429
*Kossuth u-ban I emeleti 2szobás egyedi fűtésmérős felújított lakás
eladó. Irodának is alkalmas Iár 12,9 MFt 20-7722429

-Tanya 2620m2 erdő melletti telken 2szintes 2
szoba, konyha fürdőszobás faházzal 4,8 MFt.
-Perczel M utcában 1044 m2 telken 50m2 fa-ház,
amely alatt 25m2 pince van zöldellő kerttel víz
villany van, gáz csatorna az utcában 7,5 MFt.
-Főtéren 4.em. 44m2-es lakás két szobás 10,5 MFt.
-Panorámás, ősfás 1378 m2-es telken bontandó/felújítandó cs.ház 22 MFt.
-Kossuth L utcában magasföldszinti 2
szobás 54m2-es lakás 12,9 MFt.
-Margita u.-ban 100m2 telek 1 szobás házzal 7,9MFt.
-Lakóház 2 szobás konvektoros fűtéssel
garázzsal ápolt kerttel 15,5MFt.
-Szadán nappali + 3 szobás családi ház
1216m2 telekkel 17,5 MFt.
-Kiadó két szobás lakás 60ezer Ft/hó +rezsi.
- Bp. Újpalota üzleti központjában forgalmas helyen 102 m2 üzlet vagy iroda egybenyitható terekkel 18 MFt.

*János u 2 szobás I emeleti konvektoros lakás ELADÓ Iár11,5 MFt
20-804-2102 www.godolloihaz.hu
*KERESÜNK REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ
HÁZAKAT LAKÁSOKAT TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN.
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT AZ OTP MELLETT–SZÖKŐKÚTTAL
SZEMBEN 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Eladó családi ház Szadán csendes nyugodt helyen 1200m2-es telken
90m2-es Iár 16.5MFt. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-7722429
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* Gödöllőn a Kossuth L. utcában I. emeleti, 57 nm-es, felújított 2 szobás
lakások. Iá: 12,7 és 13 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn központhoz közeli csendes környezetben, teljesen felújított, 69 nm-es, 2+fél szobás, egyedi fűtésű nagy erkélyes lakás. Új
burkolatok, szaniterek, új nyílászárók, egybenyitott konyha-étkező.
Iá: 15,5 mFt. Érd: 28-411-086
* Gödöllőn befejezés előtt álló, 60 nm alapterületű, nappali + 2
szobás, kétszintes lakóépület, 610 nm-es telekkel. Iá: 18,5 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn az Antalhegyen, 1996-ban épült, 110 nm össz.lakóterű,
nappali + 3 szobás, 3 szintes lakóház 594 nm-es telekkel. Iá: 22 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn központhoz közel, 100 nm lakóterű (nappali, 1 + 2xfél szoba), kétszintes társasházi sorház. Teljesen felújított (új nyílászárók, új
elektr. vezetékek, új burkolatok, szaniterek). 150 nm-es, örökzöldekkel
beültetett udvar, előkert. Iá: 29 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* 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 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 az Erzsébet-park közelében 34 nm-es, 1 szobás felújítandó lakás. Iá: 7,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn 38 nm-es, 1 szobás, egyedi fűtésű, földszinti lakás, új
nyílászárókkal. Iá: 8,8 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn aszfaltozott utcában, 1284 nm-es, belterületi építési
telek (20 m-es utcafront). Csatorna a telken belül, víz, villany, gáz az
utcában. Iá: 16,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn 594 nm-es belterületi telek, rajta egy 25 nm-es faházzal.
Víz, villany bevezetve, gáz az utcában. Iá: 10 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* 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
* Veresegyházon 2002-ben épült, 4 lakásos társasházban 61 nm-es,
színvonalas belső kialakítású, 2 szobás, +étkezős, kifogástalan
állapotban lévő, cirkó fűtéses, 2. emeleti lakás, garázzsal. Iá: 16 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 3000 nm-es saroktelken, Gödöllőn
egyedülálló, védettséget élvező, 220 nm lakóterű, 4 szobás
kastélyszerű kúria. (Üzleti vállalkozás kialakítására is alkalmas.)
Téglaépítés; műemlék jellegű burkolatok; 2 cserépkályha; kandalló;
3,5 m-es belmagasság; tetőterasz; 160 nm-es szinteltolásos pincerendszer, 2 ásott kút az udvaron. Iá: 65 mFt. Érd:0620/9194-870
*Domonyvölgyben belterületi építési telkek, panorámás elhelyezkedéssel 800-1600 m2 területűek eladóak. És más ingatlanok
helyben. 30/415-4102
*Gödöllőn 20 m2-es üzlet főútvonal mellett eladó. Érd: 20/532-7275
*2500 m2 szántó 2 db 25 m2-es épületekkel közművesítve eladó.
Érd: 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
*NAGYVÁRADON (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, 06-28/415-474
*ANTALHEGYEN eladó 720 m2-es belterületi, közműves, déli
fekvésű TELEK. Tel: 06-70/534-7803
*Szadán 3db egymás melletti építési telek egyben vagy külön-külön
is eladó. Ipari áram, víz, csatorna, fúrt kút a telken, gáz a telek előtt.
Tel: 28/415-664, 20/536-3368

*Gödöllőn, BONCSOKDŰLŐN TELEK ELADÓ. Tel: 20/3316-831
*Gödöllőn a Királyi Kastély ősfás parkjában 1478 m2-es magántulajdonú telken 246 m2-es Császárkert étterem eladó. Más tevékenységre is alkalmas! Tel: 20/9148-885
*Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új lakóparkban építési telkek ELADÓK! Érd: 30/946-7702
*GÖDÖLLŐN ERZSÉBET PARKHOZ KÖZEL TELEK ELADÓ. 249 nöl.
Tel: 06-20-4292-387
*Eladó Gödöllőn, Palotakerten 1 szobás földszinti lakás. Iár:
8,9M Ft. Szadán összközműves építési telek eladó. Iár: 9,5M Ft.
Érd: 30/545-1690
*ELADÓ ÁRON ALUL Gödöllő, Kerengő úton 919m2 telek. Víz, villany
bekötve. Tel: 30/457-6050
*ELADÓ ÁRON ALUL Gödöllő, Kökény u. 36. 1043 m2 belterület kis
házzal, villany bekötve. Damjanich 45.-ről is van bejárat. Tel:
30/457-6050
*Belterületi, 600 m2-es, építési telek, összközműves, tehermentes
kicsi téglaépülettel, fúrt kúttal, csendes helyen, aszfaltozott
utcában, jó közlekedéssel tulajdonostól sürgősen eladó. Iár: 12,5M
Ft. Tel: 30/265-8202
*Gödöllő külterületén, a Repülőtérnél 850 nm-es telek, termő
gyümölcsössel 650 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/375-4849.
*SZADÁN 2001-ben épült 57 m2-es családi ház 20M Ft-os iáron, ill.
3280m2 közművesített építési telek 8,5M Ft-os iáron eladó. Tel:
28/404-124, 30/2766-526
*Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is.
Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: 30/250-7981
*Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben
csendes, nyugodt környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás.
Iár: 14 M. Tel.: 30/562-3475
*Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz,
csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: 20/3135-816, 30/562-3475
*Gödöllő központjában 1. em. 37 m2-es nemrég felújított lakás eladó,
vagy 1,5 szobás földszinti 1. emeletire cserélhető. Tel: 28/770-421
*Kétszobás lakás eladó: Kazinczy krt. 13. fszt. Érd: 20/3465-190
*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
*KAZINCZY KÖRÚTON JÓ ÁLLAPOTÚ 4. EM. 60 m2-es kétszobás,
erkélyes, alacsony rezsijű (konvektor, egyedi vízóra) lakás tulajdonostól eladó. Iár: 11,8M Ft. Tel: 20/319-8762
*ELADÓ 65 m2-es LAKÁS + GARÁZS GÖDÖLLŐ ZÖLDÖVEZETÉBEN.
Tel: 20/3494-316
*Gödöllőn a máriabesnyői templomhoz közel 800 m2-es telken befejezés előtt álló 65 m2 alapterületű parasztjellegű családi ház eladó.
A telek alkalmas a meglévő ház ikerházzá bővítésére, amiről előzetes
tervek már készültek. Iár: 22,8 M Ft. Tel: 06-30/210-5283
*Gödöllő palotakerti 58m2-es, magasföldszinti 2 szobás nagy erkélyes kettő éve felújított, járólapos lakás négyemeletes házban eladó.
13 millió Ft. (egyetemhez közel). Tel.: 06/28-413-412
*GÖDÖLLŐN belterület mellett 1125 m2 szántó 6M Ft, PERESBEN
1100 m2 3,5M Ft, VÁCSZENTLÁSZLÓN 40 m2 üzlet a központban 7
M Ft, TURÁN 2 szintes ház 25M Ft-ért eladó! Tel: 28/430-890,
20/435-7387 HÁZ és VÁR BT.
*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
*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 a kertvárosban 3 szintes családi ház eladó. Ár: 30 millió.
Tel: 30/201-6970
*Gödöllő Palotakert lakótelepen eladó egy 44 m2-es 3. em. felújítandó öröklakás. Vízórás, távfűtéses (egyedi mérővel) villanytűzhely.
HÉV, vonat, busz pár percre. Iár: 9M Ft Érd: 30/253-0973
*Eladó Gödöllőn a Jászóvár utcában szerkezetkész, 2 szintes, 200 m2
hasznos alapterületű családi ház 1200 m2-es telken. iár: 29,5 M Ft.
Információ, képek: http://eladohazhirdetes.extra.hu Tel: 20/550-4458
*Gödöllő Palotakerten eladó a X. emeleten 2 szobás, nagy erkélyes,
légkondicionálóval felszerelt, korszerűsített fűtéssel (egyedi szabályozással) ellátott lakás, saját pincével. Ár: 11,5M Ft. Érd: 20/380-1994
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*Gödöllő központjában 4 emeletes társasházban 4. emeleti 2 szobás
központifűtéses lakás eladó. Tel: 30/266-3473
*Palotakerten 8. em. 2 szobás, 57 m2-es, jó állapotú, csendes,
parkra néző lakás eladó: 12,6M Ft Tel: 06-30/474-1306 Irodák ne
keressenek!
*Gödöllő központjában vízórás, 2 liftes, 2. emeleti, 44 m2-es, 2
szobás panellakás eladó. Tel: 06-70/203-1137
*Gödöllőn 1 szobás 35 m2-es gázfűtéses lakás kis előkerttel a
Repülőtéri úton eladó. Iár: 8,5M Ft. Érd: 30/649-2367
*Rendkívüli ajánlat: Gödöllőn kétgenerációs családi ház eladó vagy
lakásra, kisebb házra cserélhető értékegyeztetéssel. (Műanyag
nyílászárók, külön feljárat a felső szintre.) Tel: 20/563-5451
*Valkó központjában felújításra szoruló 2 szobás összkomfortos ház
sürgősen, családi okok miatt eladó. Kertben gyümölcsfák,
gazdálkodásra alkalmas. Iár: 6M Ft. Tel: 20/510-2480, 70/221-7586
*HARASZTBAN 120 m2-es felújított ház kis kerttel, garázzsal, első
tulajdonostól, családi okok miatt sürgősen eladó. Tel: 30/241-9391
*Gödöllő - Máriabesnyőn 980 m2-es telken 80 m2-es két szoba +
étkezős családi ház eladó. Iár. 21MFt. Tel: 20/669-2655
*Budapesttől 45 km-re PÜSPÖKHATVANBAN 130 m2-es összkomfortos családi füves – kertes ház eladó. Iár: 12,2M Ft Tel: 20/545-9328
*Gödöllőn a Paál L. közben 3. em. téglaépítésű, konvektoros, parkettás,
vízórás, kábeltévés, felújított lakás sürgősen eladó. Érd: 20/224-9118
*Gödöllő központjában szökőkútra néző 1,5 szobás 44 m2-es,
amerikai konyhás, alacsony rezsijű, jó állapotban lévő lakás eladó.
Iár: 11,5M Ft. Tel: 20/985-3659
*Gödöllőn a Remsey körúton eladó egy 2 szobás, 64 m2-es lakás
akár azonnali beköltözéssel. Légkondi, kábeltévé, Internet, vízórák,
nagyszerű elrendezés. Érd: 30/4095-926
*Gödöllőn központban 110 m2-es családi ház 541 m2 telekkel eladó.
Ár: 22 M Ft. Tel: 28/432-556, 70/408-9845
*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
*Szada csendes területén 2002-ben épült, újszerű állapotú, sok
extrával, garázzsal és igényesen megépített, 2 szintes, 225
összterületű, 6 szobás családi ház eladó! Tel:30/828-6311
*Szadán eladó egy 4 szoba + nappalival rendelkező 270 nm-es
csodálatos ház 1050 nm-es rendezett telken, melyben medence,
automata öntözőrendszer található. Érd.:30/828-6311
*Eladó Gödöllőn, SZÁRÍTÓPUSZTÁN egy 880 m2 zártkerti bekerített ingatlan kis faházzal, ásott kúttal, gyümölcsfákkal. Iár: 1,5M Ft. Tel: 70/217-2679
*Gödöllőn téglaépítésű családi ház (92 m2) beépíthető tetőtérrel
645 m2-es panorámás telken eladó. Garázs, tároló, terasz (50 m2),
riasztó, elektromos kapu, beépített bútorok, parkosított kert. Iár:
32,8M FT. Tel: 30/7474-005
*1,5 szobás szépen felújított lakás eladó. Érd: 20/9724-354,
30/863-3114
*GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 55 m2-es 4. emeleti 2 SZOBÁS,
IGÉNYES, felújított lakás eladó. Tekintse meg, megegyezünk. Iár:
11,9M Ft. Érd: 30/399-7378
*Szt. János u. elején 2. emeleti 2 szobás, gázkonvektoros, alacsony
rezsijű, loggiás lakásunkat (szalagparketta, járólap) cserélnénk 3
szobás, családi házra értékkülönbözet fizetéssel. Tel: 20/4141-933
*Eladó SZŐLŐ UTCÁBAN 69 m2-es 1+2 félszobás KLIMATIZÁLT,
FELÚJÍTOTT LAKÁS. Érd: 20/588-1694
*Gödöllőn, Palotakerten 4em. házban, azonnal költözhető, felújított
(járólap, parketta, redőny, fűtéskorszerűsítés) csendes, nagy erkélyes, 2szobás 62 m2-es lakás beépített konyhabútorral, saját tárolóval, kiváló közlekedéssel eladó. Iár: 11,2MFt Érd: 06/20-4912-567
*HÉVÍZGYÖRKÖN 3 szobás összkomfortos részben felújított családi
ház azonnal beköltözhetően, 94m2 +40 m2 melléképülettel, rendezett udvarral, kerti berendezésekkel a központ mögött, nyugodt,
biztonságos környezetben eladó. Iár: 16M Ft. Tel: 20/495-9447
*Palotakerten jó állapotban lévő 63 m2-es, 2 szobás, erkélyes, első
emeleti lakás eladó. Ár: 12,5M Ft. Tel: 70/320-6985
*Eladó János utcai, téglaépítésű, 43 m2-es, konvektoros lakás, szép
állapotban! Ár: 11,9M Ft. Érd: 06-20-363-6753
*Gödöllő központjában, csendes környezetben, 50 m2-es, 2 szobás,
teljesen felújított lakás eladó. Műanyag nyílászárók, beépített konyha-, és fürdőszobabútor, erkély. Tel: 20/289-8164
*BOLDOGON eladó 96 m2-es családi ház. 3 szoba + garázs. Víz, gáz,
csatorna, kábeltévé, telefon bevezetve. Kis kerttel 500 m2. Iár: 7,6M
Ft. Érd: 30/435-0778
*Gödöllő legszebb részén örökpanorámás, ősfás, 832 m2-es építési
telek eladó. Víz, villany, gáz a telken belül, csatorna az utcában.
Aszfaltos, széles utca. Iár: 14,9M Ft. Tel: 30/402-0488
*Gödöllőn, Boncsokban 959 m2-es, panorámás telken, 37 m2-es,
fürdőszobás faház gyümölcsössel eladó. Iár: 7.9M Ft. Tel: 30/402-0488
*János utcában igényesen felújított, 51 m2-es, 1+2 félszobás, egyedi
fűtéses, parkettázott és járólapos lakás extrákkal (beépített konyha,
sarokkád, új nyílászárók redőnnyel) eladó. Iár: 13.7M Ft. Tel: 30/402-0488
*Gödöllőn, Központban 34 m2-es 1 szobás fiatalos 3. emeleti lakás
tárolóval eladó. 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
*Keresek eladó lakást Gödöllő, Központban 1,5 szobástól 2,5
szobásig. Tel.: 0630-337-0700.
*HÁZRÉSZ LAKÁS ÁRON! Gödöllő: Kertvárosban, 50 m2-es, 2 Hálós
belülről felújított, külön kerti bejárattal, 320 m2-es önálló
telekrészen eladó. Kitűnő közlekedés, csendes környzet. Hihetetlen
irányár: 12.500.000 Ft. Hívjon most! 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.

Gödöllői Szolgálat
*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.
*ELADÓ LAKÁS Gödöllő, Szabadság tér: 76 m2, 1 + 3 Félszobás, egyedi kialakítású, 2 erkélyes, kiváló állapotú lakás eladó újszerű konyhabútorral. A háznak saját kazánra váltás és szabályozható fűtésre átállás
folyamatban. IRÁNYÁR: 13.500.000 Ft. – ALKUKÉPES! Telefon: 0630919-5960. www.ingatlanvadasz.hu Sorszám: 1884.
*ELADÓ TÉGLALAKÁS Gödöllő, Központban: 62 m2-es, 2 Szobás, magasföldszinti, cirkófűtéses újszerű lakás, zárt udvarral, játszótérrel,
csendes helyen eladó. IRÁNYÁR: 19.700.000 Ft. HÍVJON! 0630-9195960 INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN. Sorszám: 0382
*LAKÁS Gödöllő, Szent János utcában: 40 m2-es, 2 Hálós, I.emeleti,
egyedifűtéses, erkélyes lakás eladó. IRÁNYÁR: 12.000.000 Ft.
Telefon: 0630-919-5960. www.ingatlanvadasz.hu – A POSTÁVAL
SZEMBEN. Sorszám: 0848.
*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
*Gödöllő városközpontban 90 m2-es lakás ELADÓ vagy KIADÓ!! Földszinti
téglalakás konvektoros fűtéssel. Iár: 20,8M Ft. Tel: 06-20/3-238-106
*GARÁZS ELADÓ! Kossuth-Szt. Imre utca sarkánál! Ár: 2,5M és
1,5MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*LAKÁSCSERE: CSERÉLJE LE RÉGI LAKÁSÁT ÚJRA! INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ SORHÁZAK A HARASZTBAN, EGYMILLIÓVAL OLCSÓBBAN! 73m2-es, nappali, 2hálószobás lakások kocsibeállóval, kerttel,
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
*KIADÓ IRODÁK! Gödöllőn a város szívében 20-60 m2 közötti első
osztályú irodák kiadók. Ár: 2.500,- Ft/m2+Áfa INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
*KIADÓ LAKÁS 3. emeleti, világos, 60m2-es, egyedi-mérős, 2
szobás, teraszos, gardróbos, légkondis, teljesen felszerelt.
Ár:80.000,- Ft/Hó. 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: 12,5 MFt. INGATLANBANK 06704562103
*TELJESKÖRŰEN FELÚJÍTOTT LAKÁS! Központban 1.emeleti, fiatalos kialakítású, világos terekkel rendelkező, 62 m2-es, 2+1/2 szobás,
teraszos lakás. Ár: 14,5MFt. INGATLANBANK 06704562103

*FENYVESI ÚJÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ 1000m2-es telken, igényes
kialakítású, 224m2-es ház, nappali, 6szoba, terasz, duplagarázs,
beépített konyha. Ár: 50MFt. INGATLANBANK 06704562103
*GÖDÖLLŐN TÉGLA ÉPÍTÉSŰ, egyedi fűtésű, 4.emeleti, 54m2-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
*NAGYFENYVESEN jó elosztású, 42m2-es, téglaépítésű lakás, 2szoba, pince, osztatlan közös tulajdonú telek, jó közlekedési lehetőség.
Ár:12,5MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
*KÉTGENERÁCIÓS CSALÁDIHÁZ Gödöllőn. Földszinten: 2szoba,
amerikai-konyha, garázs, tetőtérben étkező+konyha, 2hálószoba,
terasz. Gödöllői lakást beszámítanak értékegyeztetéssel. Ár:25,8MFt
INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
*ISASZEGI CSALÁDIHÁZ 1152 m2-es rendezett telken, 100 m2-es, 3
szobás, konvektoros fűtésű, 2001-ben újjáépített ház. Ár:15,9MFt
INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
ALBÉRLET
* Gödöllőn 3. emeleti, 44 nm-es, 1 szobás, egyedi fűtésű felújított, erkélyes
lakás (szeptember 2. felétől) kiadó, 45 eFt+rezsi/hó. Érd: 28/411-086
* Gödöllőn (Palotakerten) 2. emeleti, 56 nm-es, 2 szobás, erkélyes
lakás kiadó (bútorozatlan), 50 eFt+rezsi/hó. Tel:06-28-411-086.
*Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*Gödöllőn Kossuth Lajos utcában új építésű lakás hosszú távra kiadó.
Tel.:20/980-5765
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INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,
DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Fenyvesben, 1080 nm-es, ősfás, körpanorámás telken, 114 nm-es, nappali+
3 szobás, 3 szintes családi ház (gondozott kert, garázs) eladó. Iár: 26,8 mFt.
*A Blahán, nappali +3 szobás, garázsos, alápincézett, 100 nm-es, hangulatos családi ház 640 nm-es, parkosított telken eladó. Irányár: 29,5 mFt.
*A Királytelepen 820 nm-es parkosított
telken két lakóház eladó: egy 200 nmes, nappali+ szobás és egy 50 nm-es, 1
szobás (melléképületekkel, garázzsal).
Iá.: 31 mFt.
*A Királytelepen 994 nm-es saroktelken 3 szobás, 80 nm-es családi ház
eladó. Iá.: 17,7 mFt.
*A Nagyfenyvesben 210 nm-es, háromszintes, 1991-ben épült nappali +4
szobás családi ház eladó 720 nm-es
telken. Iá.: 38,7 mFt.

*A Nagyfenyvesben 174 nm-es, háromszintes, nappali +4 szobás, frissen
felújított családi ház eladó 900 nm-es
telken. Iá.: 40 mFt.
TELKEK:
*SZADÁN, az Aranyhegy utcában 2690
nm-es, közművesített, panorámás, két
utcára nyíló, építési telek eladó. Iá:
10000Ft/nm.
*SZADÁN, a Szőlő utcában 1115 nmes, két utcára nyíló építési telek 7 millió forintért eladó.
CSALÁDI
HÁZAK
GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*VERESEGYHÁZON, a Széchenyidombon, 840 nm-es telken, 2003-ban
épült, 200 nm-es, nappali+ 3 szobás,
amerikai konyhás, igényes családi ház
(dupla garázs, mosókonyha, műhely,
pince) eladó. Irányár: 49,5 mFt.
*VERESEGYHÁZON, a Széchenyidombon, 680 nm-es telken, 130 nm
–es, kétszintes családi ház áron alul,
sürgősen eladó. Irányár: 22,5 mFt.
*SZADÁN, 120 nm-es, nappali + 3
szobás, kétszintes családi ház két
garázzsal 1024 nm-es telken eladó.
Irányár: 22 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. Iár: 28,9 mFt
*KARTALON, aszfaltos utcában, 1296
nm-es telken háromszintes, 300 nmes, 3 lakásos családi ház (fúrt kút,
garázs) eladó. Iá: 41 mFt.
*ERDŐKERTESEN 1270 nm-es telken
156 nm-es új építésű, nappali+ 3
szobás lakóház eladó. Iár: 29,5 m Ft.
*HÉVÍZGYÖRKÖN 659 nm-es telken, 230
nm-es, 4 szobás, szépen felújított családi
ház melléképületekkel eladó. Iár: 23mFt.
*ZSÁMBOKON, 7070 nm-es telken, 80
nm-es lakóház, vállalkozásra is alkalmas
85 nm-es melléképülettel eladó, vagy
gödöllői lakásra cserélhető. Iár: 13 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 64 nm-es, kétszobás,
4. emeleti, erkélyes, felújított lakás
áron alul eladó Iá: 11,7 mFt
*Az Erzsébet királyné körúton 63 nmes, 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.
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*Gödöllő palotakerti 2 szobás, 63m2-es egyedi fűtésmérős, vízórás,
részben bútorozott lakás hosszú távra kiadó. 55.000 Ft + rezsi. Tel:
06/70-257-4553
*Blahán a buszfordulónál szépen kialakított 2 szobás tetőtér, berendezve igényeseknek hosszú távra KIADÓ. Tel.: 06/30-948-6151
*Fácán soron az egyetem közelében családi ház hosszútávra kiadó.
Érd: 06-20-9744-891
*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
*Dózsa Gy. úton 3 szobás, berendezett első emeleti lakás
hosszútávra kiadó (bútorozatlanul is) 10. 01.-től. Egyedi fűtésű, 2
havi kaució szükséges. Tel.: 70/283-1187, 70/520-6562.
*Gödöllőn, János utcában 65 m2-es egyedi fűtéses, vízórás lakás fiatal pár
részére hosszabb távra kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel: 20/576-4466
*Palotakerten 1. emeleti 2 szobás, erkélyes, parkra néző bútorozott
lakás hosszútávra okt. 15.-től kiadó. (Internet, kábeltévé, szabályozható
fűtés) 50E Ft + rezsi + 2 havi kaució szükséges. Érd: 20/956-3212
*Gödöllőn felújított, kb. 90 m2-es, 3 szobás kertes ház kiadó. Érd:
20/571-2776
*Gödöllőn, Palotakerten 8. em. 1 nagyszobás, 2 éve felújított lakás
(szoba berendezés nélkül) 2008. szeptembertől nem dohányzó, megbízható személy(ek) részére hosszabb távra kiadó (egyedi mérőórás
távfűtés, hőszigetelt nyílászárók (kábeltévé, Internet –igény szerint
a szolgáltatás szüneteltethető), alacsony rezsi). Kiváló közlekedés:
vasútállomás, buszpályaudvar HÉV (egyetem) 5 percre! Bérleti díj:
50E Ft/hó +rezsi. 2 havi kaució szükséges! Tel: 70/466-5808
*Gödöllőn családi ház kiadó hosszútávra. 2szoba, nappali, konyha,
fürdőszoba + garázs, 2000m2 telken. Exkluzív kivitelezés. Ár: 95
ezer/hó + 2 havi kaució. Tel: 20/361-233, 28/415-581
*Rögesben kertes háznál 1 szobás, konvektoros lakás garázzsal
hosszútávra kiadó. 50 ezer + rezsi, 1 havi kaució. Tel: 70/262-2274
*Gödöllőn, ERZSÉBET KÖRÚTON első emeleti két szobás felújított
lakás bútorozottan, igényesnek hosszútávra is kiadó. Erzsébet parki
HÉV-megállónál. Érd: 28/420-032
*Albérletnek 30 m2 lakrész kiadó egyedülálló személynek! Tel:
70/250-3276
*Kör utcában 1,5 szobás, konvektoros, első emeleti felújított lakás
kiadó. Tel: 30/346-5408
*Kiadó kétszobás bútorozatlan lakás a központhoz közel,
hosszútávra. Érd: 30/308-1316
*Gödöllőn, egyetemhez közel, lányok részére albérlet kiadó. Tel:
20/386-2907
*Gödöllőn 2 szobás konvektoros lakás kiadó. Érd: 70/260-6497
*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

*KIADÓ EGY 44 m2-es LAKÁS A PALOTAKERTEN (44 ezer Ft +
rezsi). Érd: 30/426-2840
*Kiadó Gödöllő Kertvárosában, csendes, nyugodt helyen tetőtérbeépítéses 75 m2 alapterületű, 3 szoba összkomfortos lakás (tágas
nappalival). 70E Ft/hó + rezsi. Érd: (vas.-csüt. 8-9h-ig) 70/332-3322
*KOSSUTH LAJOS UTCÁBAN 65 m2-es, 2,5 szobás ERKÉLYES
LAKÁS HOSSZÚTÁVRA KIADÓ. Tel: 20/312-2552
*Kiadó Gödöllőn az Ambrus Zoltán közben 1. emeleti 2 és fél szobás,
64m2-es erkélyes lakás szeptember 5.-től. Érd.: 06/20-539-5425
*Egyedülálló hölgynek Kertvárosban szoba kiadó. Tel: 06-70-550-7673
*Gödöllőn a Szent János utcában 2 szobás 4. emeleti, bútorozott,
műszaki gépekkel felszerelt lakás hosszútávra kiadó. 65.000 Ft + 2
havi kaució + rezsi. Tel: 30/458-1851
*Gödöllő központjában 2 szobás bútorozott lakás kiadó. 45.000 Ft +
rezsi, 2 havi kaució szükséges. Érd: 06-20-367-3467
*Gödöllői alacsony rezsijű, konvektoros, frissen felújított, Tv hálózat
nélküli, 2 szobás lakás kiadó a Kazinczy körúton. Csak nem dohányzó,
csendes személyek részére.Érd: 28/360-307 (esti órákban)
*KIADÓ kétszobás erkélyes, bútorozott, kábeltévés, egyedi fűtésmérős
palotakerti panorámás lakás, közel az egyetemhez. Tel: 30/831-0592
*Harasztban Irodának is alkalmas 1 szoba + nappalis 73m2-es
külön kertrésszel rendelkező Fszt-i cirkófűtéses lakás KIADÓ. Bérlet
60e Ft/Hó 20-772-2428
*Gödöllőn iroda céljára is alkalmas városközponti, földszinti 2
szobás lakás bérbeadó. Tel: 20/9427-379
KIADÓ
*Garázs, üzlethelységgel, raktárhelységgel kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*Kiadó Gödöllőn 135m2-es megosztható helyiség. Irodának, raktárnak, üzletnek, csendes tevékenységű célokra. Aszfaltos út +aszfaltos parkoló, teljes közmű. Tel: 06/20-968-4454
*ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! 25 m2-es üzlethelyiség kiadó Gödöllő,
Kőrösfői u. 14. sz. alatt. Tel: 30/209-0517
*Gödöllő központjában a Remsey Jenő körúton (Fibernet mellett) 86
m2-es üzlethelyiség ELADÓ vagy KIADÓ. Érd: 06-70/295-6693
*Gödöllő belvárosában Gábor Áron u. 1 sz. alatt 55 m2-es
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. Ruházati boltban használt
ÜZLETBERENDEZÉS ELADÓ. Érd: 20/456-2944, 28/489-975
*Gödöllő városközpontban, Kossuth L. utcában 60 m2-es
ÜZLETHELYISÉG kiadó kozmetikus, fodrász, manikűr, pedikűr
céljára. Érd: 20/454-8451
*Gödöllő központjában kiadó 20 és 30 m2 raktárak, és fedett gépkocsi beálló. Tel: 70/552-3643
*Működő kondi- és fitnessterem Gödöllőn, professzionális gépparkkal, hosszútávra bérbe adó. Tel.: 20/326-2486
ÁLLÁS
*Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező, fiatal pultos
lányt és szakácsot felveszünk. Tel.: 30/913-8769.
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*Autócentrum Gödöllő Zrt., VW márkakereskedés minimum 3 év gyakorlattal, számítógépes ismerettel rendelkező, mérlegképes pénzügyi, számviteli
vezetőt keres. Érd.: 28/515-517, 28/515-510. Fényképes önéletrajzokat a
vwertekesites@autocentrumgodollo.hu e-mail címre kérjük.
*Felszolgálót és mosogatónőt felveszünk a Sziget Vendéglőbe.
Tel.:20/3309-564.
*OPEL GAÁL MÁRKAKERESKEDÉS könyvelőhölgyet keres, mérlegképes végzettséggel, önálló gyakorlattal. Napi 8 órás munkaidőre,
heti 5 alkalommal. Főállásban. Önéletrajz : opelgaal@vnet.hu, cím:
2100 Gödöllő, Dózsa Gy 67.
*OPEL GAÁL MÁRKAKERESDEKÉS ÉS SZERVIZ kollégákat keres az
alábbi munkakörök betöltésére : raktáros, autószerelő, karosszéria
lakatos, kézi autómosóba mosós. Kiemelt kereseti lehetőség, teljesitménybérezés. Jelentkezni lehet önéletrajzzal: opelgaal@vnet.hu, cím:
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 67.
*Gödöllői internet kávézóba délutános munkaidőbe munkatársat
keresünk. Iskola, vagy már meglévő főmunkaidős állás mellett végezhető.
Alapvető informatikai ismeretek szükségesek. Tel.: 20/375 95 62
*Bevezetett üzletbe kozmetikust, pedikűrös – manikűrös munkatársat keresek vállalkozói igazolvánnyal. Tel: 20/9810-696
*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 )
*Októberben nyíló szépségszalonba fodrászt, műkörmöst felveszek.
Érd: 30/231-5353
*Gödöllői Kézi Autómosóba férfi munkatársat keresek. Tel: 30/9915-554
*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
*Gödöllői adminisztratív munkakörbe számítógép ismerettel rendelkező megbízható munkatársat keresek. Életrajz: „PRECÍZ”
jeligére 2100 Gödöllő, Pf.. 167.
*WTI Kft. gödöllői munkahelyre azonnali belépéssel felvesz
jogosítvánnyal és gyakorlattal rendelkező 1 fő elektromos targoncaszerelőt és 1 fő termikus targoncaszerelőt. Kiemelt kereseti
lehetőség! Tel: 20/9410-071, 28/416-630
*Gödöllői pékségbe gyakorlattal rendelkező vagy betanított dolgozót
éjszakai munkára felveszek. Hétvégi napokra kisegítőt. Lehet
nyugdíjas is. Érd: 20/436-5929 (10-14-ig)
*Gödöllői családi házhoz kertészt keresünk. Érdeklődni hétfőtől péntekig 9-17 óráig a 0670-423-3138-as telefonon.
*Gyermekszerető előnyugdíjas mama munkát keres. Gyermekét
elhozom az óvodából, iskolából, tanulok vele (megbízható, leinformálható.) Tel: 30/431-5027
*A HS Sportközpont (Gödöllő, Dózsa Gy. út 152, TESCO mellett) pultos-recepciós munkatársakat keres. Jelentkezés önéletrajzzal és
elérhetőséggel a fenti címen.
*Veresegyházi kocsmába pultost felveszek. Érd: 30/445-1597
*Kft keres CO-2 hegesztőket, lakatosokat budapesti és szombathelyi
munkahelyre, valamint Tatabányára CNC gépkezelőket és mechanikai
műszerészeket. Szállás biztosított. Tel: 06-20/938-7789
*Gödöllői Szépségszalonba kedvező feltételekkel műkörmöst és
fodrászt keresek. Érd: 06-30/9893-652
*VÍZ – GÁZ – FŰTÉSSZERELŐT FELVESZEK AZONNALI KEZDÉSSEL.
Fix bér + juttatások. Lehet kezdő is. Érd: 20/9-720-388. Martin Richárd
*Házvezetői, ill. takarítási munkát vállalok; hétvégén is. Igényes, lelkiismeretes, alapos, megbízható. (Kérjen referenciát.) Tel: 06-70-931-7874
*Gödöllői étterem fiatal, érettségizett felszolgálónőt felvesz. Tel:
20/9148-885.
*Építőipari kft. felvételre keres önállóan dolgozni tudó kőművest ill.
segédmunkást Gödöllő és környéki munkavégzésre. Érdeklődni 18
óra után a 06-70-316-6327-es telefonszámon.
*Délutáni munkaidőre 4 órás TAKARÍTÓT felveszünk. Szintén
délutáni munkaidőre 4 órás ELADÓT BÜFÉBE felveszünk. Érd:
30/9916-316
*Gödöllői ügyvédi iroda keres helybeli gépírónő munkatársat, aki
rutinszerűen kezeli a számítógépet és alkalmazásait (E-mail,
Takarnet, stb.) Érd: (28) 430-472 (9-16h között)
*Gyakorlott virágkötőt felveszek veresegyházi üzletembe. Jó kereseti lehetőség, utazási költségtérítés. Tel.: 06/20-571-5883
*46 éves, önállóan dolgozó nő szervezési területen elhelyezkedne.
Végzettség: Külker főiskola, Közgazdaságtudományi egyetem.
Nyelvtudás: aktív angol, német frissítés alatt. Lakóhely:
Veresegyház. Tel: 30/488-2721

Gödöllői Szolgálat
*A Trink-Duó gödöllői telephelyére számlázó – adminisztrátori
munkakörbe kommunikatív kereskedelmi adottságokkal bíró 27-37
éves, rendezett családi hátterű hölgymunkatársat keres Gödöllő, ill.
max. 10 km-es körzetéből. Érd: munkanapokon Rébb Gábor
telepvezetőnél a 30/336-7473 telefonon
*A Trink-Duó gödöllői telephelyére önálló szervező és munkaképességű
attraktív egyéniségű munkatársat keres raktárosi munkára.
Raktározásban szerzett gyakorlat előnyt jelent. Érd: munkanapokon 819 óráig Rébb Gábor telepvezetőnél a 30/336-7473 telefonon
*A Trink-Duó gödöllői telephelyére „B” és „C” típusú jogosítvánnyal,
valamint közúti árufuvarozói engedéllyel rendelkező áruterítő gépkocsivezetőket keres italáruk szállítására. Érd: munkanapokon 8-19
óráig Rébb Gábor telepvezetőnél a 30/336-7473 telefonon
*BIZTONSÁGI ŐRÖKET keresek Isaszeg – Pécel területére. Tel:
70/204-5551
*Önállóan dolgozni tudó vízvezeték szerelőt keresek azonnali
munkakezdéssel Gödöllő és környékéről. 30/999-2697, 20/527-2992
*Gyakorlattal és vállalkozói igazolvánnyal rendelkező fodrászt keresek gödöllői Ibolya utcai ÁGI Szépségszalonba, komoly vendégkörrel.
Tel: 30/2682-084
*Képzett ÁCSOT és tapasztalattal rendelkező ÁCSSEGÉDET keresek
állandó, folyamatos munkához. Sürgős. Érd: 06-20-351-8934
*Gödöllői székhelyű tanácsadó iroda munkatársakat keres. Kellemes
körülményeket és folyamatos szakmai képzést nyújtunk. Bővebb
információ: www.tandhconsulting.hu, 20/2411-377, 20/438-4178
*BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT keresünk azonnali kezdéssel, céges
buszjárat biztosítva. Tel. 30/6789-478
SZOLGÁLTATÁS

*Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok
gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.:: 30/851-8763.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 024-ig, 2 órán belül. Tel.: 30/300-6200. www.hutogepszereles.hu
*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel.: 70/2479072,
20/9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók,
kazánok szervize 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622.
www.csoszereles.hu
*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi
mérés jegyzőkönyvvel. Tel.: 70/241-8999.
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések
javítása 0-24 óráig. Tel.: 70/613-5662.
*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI
MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T: 06-20/411-7473 Köszönjük bizalmát!
*Földmunka vállalása, földmunkaképek és tartozékok adás-vétele.
Tel: 30/9362-846, 30/415-4102
*Szenzációs akció Szeptemberben! 50 %-kal kevesebbet fizet minden egyes új vendég a fodrászatért, manikűr, pedikűr, műkörömért a
Két Angyal Szépségszalonban. Érd: Fodrász: Tóth Mónika 30/3693499, 20/937-0221. Műkörmös: Tóth Ágnes: 20/541-2322
KOZMETIKUST KERESEK!
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Aranyat gyomért?
Mert a legtöbb ismert fűszerszámunk gyomként nő,
nehezen kiirtható a menta, citromfű, zsálya stb. S
régen tényleg arannyal fizettek keleti fűszerekért, mint
kedvenc blogomban (bűvösszakács) olvasom: Mikor
410-ben Alaric gót hadvezér bekerítette Rómát, aranyon, ezüstön kívül másfél tonna jó minőségű indiai borsot követelt váltságdíjként. A keleti fűszerek olyan
keresettek voltak, hogy százszoros pénzt hozott a
kereskedőnek – ha visszatért velük Európába.
Ízesítünk velük, a cél: az ételek kellemes zamatának,
színének és illatának alakítása, kiemelése és összhangba hozatala. A mérték is fontos. A túlfűszerezettség
kellemetlen, taszít. A megfelelő arány kiemeli, „új
megvilágításba helyezi” az eredeti ízeket. A tökéletes
fűszerezéssel el lehet érni azt, hogy új íz keletkezzen,
ami nem az alapanyagok hasonmása. Legutóbb egy
őszibarack sörbet mutatott ilyet, amit kevés zsálya tett
különlegessé. Hasonló élményem volt a görögdinnye.
tárkonnyal. Kimeríthetetlen világ ez; kakukkfű, szurokfű (másnéven oregáno), majoranna, rozmaring, lestyán
- ez utóbbi hatalmas karriert futott be, mint a Vegeta és
Maggi fő alkotórésze. Kiemeli, növeli az ízeket.
Ha csak lehet, frissen szedett, s az elkészítés előtt frissen vágott zöldfűszert használjunk, hisz már a levél
letépésénél veszít illóanyagából a növény. Édesanyám
Püspökhatvanból kosárszám hozza nekem kertjének
termését, egyik szakácsom naponta öt-hat féle frissen
szedett fűszercsokorral jelenik meg. Ha nem fogy el
ízesítésre, a tányért díszíti. Különösen szeretem a
tárkonyt, raguba, levesbe és - tartármártásba.
Mártásként tésztára, lángosra, szendvicsre vaj helyett is
alkalmazható a zöld fűszerszósz, a pesztó. Elkészítése:
frissen aprított zöld fűszernövények (például: egy csokor
bazsalikom, két csokor petrezselyem, egy gerezd fokhagyma, kis tárkony vagy lestyán – mert ezek erősek), mindezt
turmixoljuk péppé egy dl. olivaolaj, bors, kis só, reszelt
sajt, őrölt mandula hozzáadásával. A csokrokat ízlésünk
szerint cserélgethetjük, pl. ruccola, zsálya, menta.
Büszke vagyok nálunk, a Fagyöngy étteremben
készült rozmaringos ropogós libacombra, rozmaringos báránygerincre. Ezek elkészítésénél csakis friss
fűszernövényeket használunk, s remélem, az élménnyel bearanyozzuk vendégeink hangulatát!

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
(x)

*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)
*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás.
Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel. 30/9134-599.
Hétvégén és ünnepnapokon is.
*Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások készítése. Tel.: 28/407-122.
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: 20/2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, duguláselhárítás. Tóth László. Tel.: 30/9229-553.
*Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid
határidőn belül. Tel.: 70-944-2377
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel.: 20/9133-165
*UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
*Nyirok masszázs SHIACU (japán) és Tibeti módszerrel.
Reuma, izületi bántalmak, hátfájás, stressz oldására, fájdalmak megszüntetésére. Tel: 70/701-9510
*ÉPÍTŐIPARI SZAKÉRTŐ VÁLLALJA HÁZAK ÉS
LAKÁSOK MŰSZAKI ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT ELADÁSNÁL
ÉS VÉTELNÉL. T: 20/9361-233.
*PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő
anyagok, szép munka! Tel.: 70/505-1177.
*Masszázs újdonság! Ha szeretne a párjával közösen egy
kényeztető masszázson részt venni, most megteheti!
Masszázs előtti szaunázási lehetőség a párok részére. Hívjon
bizalommal! Érd: Simon Csilla és Varga Máté gyógy- és sportmasszőr. 70/333-5478
*REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ, SZALAGFÜGGÖNY, TÜKÖR,
HŐSZIGETELT ÜVEG, HARMONIKA AJTÓ, ÜVEG KÁROK
JAVÍTÁSA, NYÍLÁSZÁRÓK ROMBOLÁS NÉLKÜLI
ÁTALAKÍTÁSA. Tel: 70/931-7874

*Megbízható hölgy vállalja lakások és családi házak rendszeres illetve alkalmankénti takarítását. Tel: 30/843-4971
*Beépítők részére szerelési segédanyagok kedvező áron!
Takarólécek, beépítőék, üvegezőék, dugók stb. Tel. 30/398-4815
*Precíz takarítást és vasalást vállalok. Tel: 20/495-9447
*Motoros kaszálást, bozótirtást és kertápolást vállalok
versenyképes áron. giantd@citromail.hu, Tel: 06-30-361-2270
*Gödöllői családi házhoz kertészt keresünk. Érdeklődni hétfőtől péntekig 9-17 óráig a 0670-423-3138-as telefonon.
*HRG – Gyógyúszás foglalkozás 0-18 éves gyerekeknek!
Mozgásszervi, belgyógyászati és idegrendszeri betegségek
kezelése céljából. Aszód, Veresegyház és Veresegyház Misszió
uszodáiban. Info: 30/2035-980, 20/4730-677 Petróczy
Zsuzsanna
OKTATÁS
*STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET, OLASZ,
FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS EGYÉNI
NYELVÓRÁK. ELŐIRATKOZÁS CSOPORTOS TANFOLYAMOKRA
SZEPTEMBER 19-IG 10% KEDVEZMÉNNYEL NETTÓ 26 100
FORINTÉRT! ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZSGÁRA, ÉRETTSÉGIRE
FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK. AZ EGYÜTT IRATKOZÓK
FEJENKÉNT ANNYISZOR 5% KEDVEZMÉNYT KAPNAK,
AHÁNYAN IRATKOZNAK (TEHÁT 5 EMBER PÉLDÁUL
FEJENKÉNT 25%). EGYÉNI ÓRÁK KEDVEZMÉNYEKKEL! RÉSZLETEKÉRT KERESSE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT: (20) 21662-40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL
ÁTELLENBEN. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IDŐ: H-CS: 9.45-16.00, P:
9.45-14.00 W W W . S T U D I O O N L I N E . H U
*TAICHI oktatás Gödöllőn kezdőknek és haladóknak, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Érd: 20/544-8021
*Diplomás angoltanár korrepetálást, tanítást, nyelvvizsgára
felkészítést vállal Gödöllőn a Nagyfenyvesben. Tel: 20/7739060
*MATEMATIKA – korrepetálást vállal általános- és
középiskolásoknak gödöllői középiskolai tanár. Érettségire
való felkészítés, főiskolások korrepetálása is lehetséges! 0620-380-2268 (délután, este, hétvégén hívható)
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*Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon szeptember 29.-től
januári nyelvvizsgával. Részletfizetési lehetőség van. Tel:
30/273-9479, 30/504-1222
*FESTÉS és RAJZFOGLALKOZÁSOK GYEREKEKNEK és
FELNŐTTEKNEK kiscsoportban az ÁRNIKA KÖZPONTBAN.
(Szabadság u. 45.) Egyénileg művészeti terápia, segít a
szorongás oldásában, harmonizál. Információ: Ujváry Éva
06-20/5757-049
*SZAXOFON oktatás diplomás művésztanártól
GÖDÖLLŐN. Tel: 06-30-9495-449
*Egyetemek, főiskolák művészeti szakaira felkészítő rajz –
festészeti foglalkozások indulnak Munkácsy díjas festőművész egyetemi docens művésztanár vezetésével
Gödöllőn szept. 1.-től. Uitt alapozó tanfolyamok 12-14 éves
korosztálynak. 30/580-3756, 30/967-0842
*Gödöllőn – 12 éve működő – CSALÁDI NAPKÖZI OTTHONOS
ÓVODA felvételt hirdet 1,5 éves kortól bölcsődések és óvodások részére. Érd: 30/365-6901 www.harsfanapközi.hu
*TOP-TAN: Angol haladó csoport, középfokú nyelvvizsgára felkészítő középiskolásoknak és felnőtteknek (2x2
ill. 2x3 óra). További információk: Gödöllő, Szőlő u. 16.
4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423744, mobil: 30-224-75-63.
*ANGOL, FRANCIA beszélt nyelvoktatás alsósoknak
játékosan, képzett tanárnál 7-11 évesig. Csak beszélgetünk,
énekelünk, verselünk! 700 Ft/40 perc. Korrepetálás uitt.
Érd: 20/370-8355 (9-18h)
*Német középfokú vizsgatréning indul 120 órában a tavaszi
nyelvvizsgákra – Telc/ Goethe – szeptember 25.-től heti 4
órában a városközpontban. Érd: szintfelmérő 30/487-7396
nemetnyelvoktatas@gmail.com
*Óvodás és kisiskolás angolfoglalkozások hétfő és kedd
délutánonként. Autentikus angol környezet, anyanyelvi
résztvevők. Érd: 28/418-220
*Középiskolásoknak! Készülj a szóbeli angol nyelvvizsgára
angol anyanyelvű diákkal. Hívj a 06-20-928-1244-en!
*TEA & TALK. Tanuljon angolul, használja tudását!
Életközpontú oktatás kezdőtől a felsőfokig, kora délelőtti
órákban, Gödöllő központjában. 06-20-446-8317
*AFTER 8. Angol nyelvű beszélgetőkör indul anyanyelvi
vezetővel heti egy alkalommal. 06-20-446-8317
*ANGOL OKTATÁS kezdőtől felsőfokig. Haladó, középhaladó
és üzleti angol oktatás kiscsoportban vagy egyénileg.
Nyelvvizsgára felkészítés. Fordítás. Tel: 30/9909-346
ADÁS~VÉTEL
*Eladó egy használt, új állapotú hintaszék. Tel.: (20)
212-6315
*Eladó olcsón egy használt, jó állapotban lévő Nokia 9300
típusú kommunikátor. 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
*Áron alul eladó egy vadonatúj, 55 x 78 cm-es Velux tetőtéri
ablak építőkerettel együtt. Tel.: (20) 212-6315
*Eladó 10 x 25 cm-es, rusztikus felületű, fehér, szíriai
terméskő burkolóanyag nagy mennyiségben. Tel.: (20)
212-6315
*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
*Üzlet berendezés DSZ polcrendszer eladó. 12 fm 2 m-es, 5
fm 1,60-as. Tel: 20/968-4454
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*Kiállításokból maradt háztartási kukák eladók!
Kerekes: - 80L: 4500 Ft, - 120L: 6000 Ft, - 240L:
8500 Ft. Tel: 20/329-9695
*ELADÓ! 120 éves, négyfiókos, körorsós, süllyeszthetőSINGER varrógép, kitűnő állapotban: 80.000 Ft, 6 lámpaernyős antik bronz csillár 50.000, 4 részes 40 éves kolónia
szekrénysor színes üveggel megkímélt 800.000 Ft, 1 db 200
l hűtőláda 25. 000 Ft, 1 db új vérnyomásmérő 5.000 Ft, 1 db
infravörös hősugárzó 5.000 Ft, 1 db antik lámpaernyő 8.000
Ft, 1 db.60 éves antik, nyitható toalett tükör, polírozott:
80.000 Ft Érd. minden nap 17.00 óra után 06-30-421-7357
*3 részes TÁLALÓSZEKRÉNY (cseresznye színű Bonanza), 6
személyes cseresznye étkező asztal székekkel, franciaágy
(150×200) eladó. Tel: 70/701-4400
*Eladó költözés miatt jó állapotban lévő konyhaasztal
5.000, Whirlpool mikró 4.000, tölgy dohányzóasztal
4.000 Ft-ért. Tel: 06-28-414-572
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*Eladó OPEL ASTRA G CARAVAN 1,7 D 2006. SOK
EXTRÁVAL és 26.000 km-rel. Hitelátvállalással is. Ár:
2,9M Ft. Tel: 30/6511-562
*1993-as évjáratú 1000 cm3-es Suzuki szgk 1 év műszakival,
családi okok miatt eladó. Tel: 30/676-9796
TÁRSKERESŐ
*Minden korosztályt érintő társközvetítésemmel segítek megtalálni párját. Időpont egyeztetés, személyes találkozás. Hívjon
bizalommal. 20/967-4009, 30/228-4096, 70/546-2484
*Társat, élettársat keres 29 éves kissé mozgássérült lány
becsületes, nem italos férfi személyében. Tel: 28/816-036,
30/897-1782
EGYÉB
*BARANTA hagyományos magyar harcművészeti edzések
(botvívás, szablyavívás, birkózás, íjászat, néptánc, stb.)
kezdődnek szeptembertől Gödöllőn. Gyermekeket, fiatalokat,
fiatalos idősebbeket egyaránt szeretettel várunk. Érd: Szirom
György 06-30-488-0464
*Minden korosztályt érintő társközvetítésemmel segítek megtalálni párját. Időpontegyeztetés, személyes találkozás. Hívjon
bizalommal. 20/967-4009, 30/228-4096, 70/546-2484
*Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, akác-hárs, selyemfű és vegyes 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
*Fajtatiszta fekete puli kölykök áron alul eladók. Érd:
28/417-125, 20/915-0341
*2008. augusztus 17-én a Kőrösi Csoma S. utcából elveszett
egy Lizi névre hallgató, mésfél éves, ivartalanított golden
retriwer szuka kutya. Kérjük, aki látta, vagy befogadta, hívja
a 20/9108-752-es telefonszámot.
*Betéti társaság eladó. Érd.: (20) 212-6315
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Utazni jó!

Ősz-tél
Igaz csak nemrég kezdődött el a 2008/09es tanév, de bizonyára mindenkinek
gyorsabban telnek majd a szürke hétköznapok, ha időben gondoskodik az őszi és a
téli szünet idejére egy klassz családi programról. Már mindkét időszakra megjelentek az utazási ajánlatok, ráadásul a téli
szünet idejére most még előfoglalási kedvezménnyel foglalhatják le síutazásukat,
vagy karácsonyi, szilveszteri nyaralásukat.
Az ünnepi időszak kiemelten közkedvelt az
utazók körében, nemcsak a magyar, hanem
a többi európai nép is útra kel az év utolsó
hetében. Így nemcsak az előfoglalási kedvezmények miatt érdemes szeptemberoktóber hónapok folyamán leelőlegezni a
téli szünetre tervezett pihenést, hanem a
limitált szabad helyek végett is. Az európai
síparadicsomok mellett a legkedveltebb
egzotikus úticélok: Thaiföld, Maldív
szigetek, Bali, Kuba, Mexikó, Dominika,
Dubai, Egyiptom és a Kanári-szigetek.
Ha a rövidebb őszi szünetben szeretnének
egy kis kikapcsolódást és a közelebbi
tengerpartokat részesítik előnyben, akkor
Máltát, Dubait, Kanári-szigeteket, Törökországot, Egyiptomot, Tunéziát, Marokkót,
vagy Ciprus szigetét ajánljuk.
(GT)

2008. szeptember 11.
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Beküldési határidő: szeptember 18.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Nyári Lajosné, Brassó u. 13. , Lovász
Gyuláné, Október 6. u. 1.

Recept
Szőlős metélt
HOZZÁVALÓK: 50 dkg metélt tészta, 50 dkg nagy szemű piros
szőlő, 3 egész tojás, 14 dkg cukor, 4 dkg vaj, 1 citrom reszelt
héja, 1,5 dl tejföl, só, olaj, a tepsi szórásához zsemlemorzsa, a
tálaláshoz porcukor.
ELKÉSZÍTÉS: A tésztát forrásban lévő sós vízben főzzük puhára, majd szűrjük le. A tojássárgákat a cukorral, a vajjal, a citrom
reszelt héjával és a tejföllel keverjük simára. A leszemezett,
megmosott szőlőt hosszában vágjuk félbe, magozzuk ki, és a
tésztával együtt keverjük a tojásos masszához. A kemény habbá vert tojásfehérjét lazán forgassuk bele, úgy hogy ne törjön
össze, majd töltsük kiolajozott, zsemlemorzsával megszórt tepsibe, és 180 °C-os sütőben 40-45 perc alatt süssük pirosra. 10
percig pihentessük, majd vágjuk kockákra, és porcukorral megszórva, tálaljuk.

A Trafo Club belépőjét nyerte: Szatmáriné Ádám Réka,
Sztelek Dénes u. 10., Molnárné H. Erzsébet, Tisza u. 18.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Nagy Gabriella, Fenyves köz 36. , Krizsanyik Pál, Klapka u. 58.

