
Romániában a múlt hétvégén tartották
a helyhatósági választások első fordu-
lóját. Idén először volt arra lehetőség,
hogy az erdélyi magyarság nem csak
egy magyar poltikai tömörülés jelöltjei
közül választhattak. Gödöllő testvér-
városában, Csíkszeredában Ráduly Ró-
bertet újra megválasztották polgár-
mesternek, aki további négy évre ka-
pott felhatalmazást Hargita megye
székhelyének vezetésére.

Ráduly Róbert, a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség jelöltje a szava-
zatok csaknem 60 százalékát kapta
meg a választás első fordulójában,
megelőzve a Magyar Polgári Párt je-
löltjét. Rádulynak ez lesz a második
mandátuma. Marosvásárhelyen óvást
nyújtott be az RMDSZ az eredmények
ellen – közölte Borbély László polgár-
mesterjelölt. Az RMDSZ súlyos kam-
pánysértésekre hivatkozik. Példaképp
említette, hogy az egyik rivális, Dorin
Florea pártja a kampánycsend idején
plakátolt és hangosbemondóval buzdí-
totta az embereket.

Romániában most először történik
meg, hogy a megyei tanácselnök sze-
mélyéről is maguk a választópolgárok
dönthetnek, és nem a megválasztott
testület. Négy szavazólapot kaptak a
választók, ezeken a polgármester- és
megyei tanácselnökjelöltekre, illetve a
helyi és megyei önkormányzati képvi-
selőjelöltekre szavazhattak.

Zsúfolásig megtelt a művelődési köz-
pont színházterme vasárnap, amikor a
88 évvel ezelőtt Trianonban aláírt bé-
kediktátumra emlékeztek városunk
lakói. A premontreis diákok Juhász
Gyula és Padányi Viktor szavaival
idézték fel azokat az érzéseket, ame-
lyekkel a megcsonkított Magyaror-
szág lakóinak meg kellett küzdeniük
a szerződés aláírását követően.

Gémesi György polgármester be-
szédében úgy fogalmazott, küldeté-
sünk, hogy átadjuk a követező gene-
rációknak a kötelességtudatot, hogy
emlékezzenek, és mindent megtegye-
nek azért, hogy egyszer valóban meg-
történhessen a nemzet lélekben való
egyesítése. Ezen a téren pedig nagyon
sok feladat van, hiszen bár Gödöllőn
évek óta rendszeresek a megemléke-

zések, megrendez-
zük a Nemzeti
Együvé Tartozás
Napját, a Magyar
Polgármesterek Vi-
l ág ta l á lkozó já t ,
mégis, a város hatá-
rain kívül csak egy-
egy mondtat hang-
zik el erről a napról.
Mint mondta, meg-
csonkítottak ben-
nünket fizikailag és lelkileg, s ennek
ma is viseljük a terheit, ez pedig sok
feladatot ró ránk a következő években.

Az est vendége volt Eva Maria
Barki nemzetközi jogász, aki a 88 év-
vel ezelőtti tragédiáról szólva el-
mondta, a rendszerváltás után sok
nemzetközi joggal foglalkozó szak-

ember bízott abban, hogy orvosolha-
tóak a Trianonban okozott sebek. Be-
szédében a XX. század elejétől tekin-
tette át a történelmi határainkon kívül
rekedt magyarság helyzetét, s kitért
azokra a lehetőségekre, amiket véle-
ménye szerint a mindenkori magyar
kormányok nem tudtak és nem mer-

tek kihasználni annak érdekében,
hogy minden elcsatolt területen ma-
guk dönthessenek sorsukról az ott
élők. Mint mondta, minden népnek
joga van az önrendelkezéshez, amitől
a trianoni szerződéssel megfosztották
a határokon kívül rekedt magyarokat.

(folytatás az 5. oldalon)
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Lélekben egyesíteni a magyar nemzetet...

88 évvel a trianoni tragédia után
A trianoni békediktátum aláírására emlékeztek vá-
rosunk lakói vasárnap a Petőfi Sándor Művelődé-
si Központban. A színházteremben megtartott
rendezvényen a Premontrei Szent Norbert Gimná-
zium diákjai a kor irodalmi alkotásainak segítsé-
gével elevenítették fel az 1920. június 4-én történ-
teket. Gémesi György polgármester beszéde után
Eva Maria Barki nemzetközi jogász tartott elő-
adást, majd a Gödöllői Városi Vegyeskar műsorát
követően a résztvevők a Szent Korona másolatá-
nak jelenlétében megkoszorúzták a Trianon em-
lékművet. Az eseményt ökumenikus áldás zárta.

Választások Erdélyben

Helyhatóságok
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A május 29-i képviselő-testületi
ülés majdnem harminc előter-
jesztéséből kétféle témakört
emelünk ki. Beszámoltak gaz-
dálkodásuk eredményeiről az
önkormányzat gazdasági társa-
ságai és elindították a döntés-
hozók a Damjanich iskola át-
építésének és bővítésének köz-
beszerzési eljárását.

A városüzemeltető VÜSZI Kht., a
közétkeztető Kalória Kht., a Petőfi
Sándor Művelődési Központ Kht., a
Gödöllői Távhő Kft. és a Gödöllői Pi-
ac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. is
elvégezték a város által megrendelt
szolgáltatásokat, működtették a városi
tulajdonú  infrastruktúrát. A Damja-
nich iskola és a repülőtér küszöbön
álló fejlesztései pedig a város jövőjét
alapozzák meg. Az iskola bővítésével
és felújításával az önkormányzat kor-
szerűbb körülményeket teremt az ok-
tatáshoz, a légikikötő beruházás pedig
egy újabb közlekedési pályán köti
össze Gödöllőt a nagyvilággal. Előre-
lépés történt a Petőfi téri – jelenleg in-
gyenes parkolóként használt – ingat-
lan hasznosítása ügyében is, a képvi-
selő-testület kétfordulós pályázaton
történő értékesítésre jelölte ki a terü-
letet, melyen korábban is épület állt és
mindig is a beépítését tervezték.

VÜSZI: százmilliós tartalék
A VÜSZI Városüzemeltető és Szol-

gáltató Kht. a múlt évben rendeltetés-
szerűen használta a rábízott önkor-
mányzati vagyont, teljesítette az üzleti
tervben kitűzött célokat, állapította
meg a képviselő-testület.

A társaság megőrizte gazdasági,
pénzügyi stabilitását. Teljesítette
emelt szintű útjavítási, járdaépítési és
csapadékvíz-elvezetési feladatait.
Biztosította az Ökörtelek-völgyi hul-
ladéklerakóban a városban keletkezett
hulladék ártalmatlanítását. Üzemeltet-
te a komposztáló telepet, amelynek
következtében kevesebb a lombégetés
a városban. Az ausztriai Tulln várossal
folytatott környezetvédelmi együtt-
működéséért nívódíjat nyert Gödöllő.
A társaság felújíttatta a Dózsa György
úti köztemető ravatalozóját, üzemel-
tette a temetőt. Működtette a Táncsics
Mihály úti sporttelepet, és a repülőte-
ret is, amelynek üzemeltetését év köz-
ben vette át. A társaság eredményesen
gazdálkodott: forrásait megfelelő ha-
tékonysággal használta fel, javult dol-
gozóinak jövedelmi helyzete, lejárt
esedékességű köztartozása nincs.

A társaság 1,5 milliárd forintos be-
vétele mellett 110 millió forint mérleg
szerinti eredményt ért el. Ebből a kép-
viselő-testület döntése szerint 6 millió
forint fordítható a temető nyilvántar-
tási rendszer kiépítésére, 7 millió fo-
rint költhető járdaépítésre, míg 97
millió forint később meghatározandó
fejlesztések tartalékául szolgál.

A képviselő-testület nemcsak a be-
számolót és a közhasznúsági jelentést
fogadta el egyhangúlag, hanem arról
is egyetértésben döntött, hogy meg-
hosszabbítja Bokor Árpád ügyvezető
igazgatót jövő év december 31-ig. A
jogszabályok szerint ugyanis 2009.
július 1-jéig kötelező átalakítani a
közhasznú társaságokat más gazdasá-
gi társasággá. Az alapító önkormány-
zatnak és a VÜSZI Kht-nak is érdeke,
hogy az átalakítás folyamatát gyakor-
lott, a társaságról mélyreható isme-
retekkel rendelkező ügyvezető kísérje
végig.

Felértékelődött a közétkeztetés
Két érdekes adat (majd még továb-

biak) a Kalória Kht. tavalyi gazdálko-
dásáról készült beszámolóból: a társa-
ság több mint 30 millió forint többle-
tet termelt meg, s kinnlevőségeit 300
ezer forintra csökkentette. Ezek a szá-
mok azt a helyzetet tükrözik, hogy fel-
értékelődött a közétkeztetés – mondta

Hatolkai Szaniszló ügyvezető igazga-
tó. Az eredményhez sok-sok ételt, tíz-
órait, ebédet kellett elkészíteni, kiosz-
tani, értékesíteni, tette hozzá.

A múlt évben 27 millió forint érték-
ben hajtottak végre a Kalóriánál dolo-
gi- és bérfejlesztést, amibe egy teher-
gépkocsi hitelre történő megvásárlása
is belefért és kétmillió forint értékű
eszközbeszerzés is.

A gyermekétkeztetés körében vég-
zett közhasznú tevékenység elemzé-
sekor elsősorban a szolgáltatás minő-
ségére és biztonságára helyezik a
hangsúlyt és csak ezt követően a jöve-
delmezőségére és nyereségességére.
A közhasznú tevékenység bevétele
418 millió forint, költsége 417 millió
forint, míg a vállalkozási tevékenység
bevétele 266, ráfordítása pedig 262
millió forint volt. Adózás előtti 4,2
millió forintos eredményük a szolgál-
tatás színvonalát és biztonságát figye-
lembe véve megfelelőnek mondható.

A Kalória működtette a balaton-
lellei üdülőt is, amelynek a kihasznált-
sága a tervezetthez képest 99 %-os
volt. E munka magas színvonalát bi-
zonyítja, hogy az Egyesült Államok
követsége 2007-ben is 980 diák és 336
felnőtt éjszakát kötött le és fizetett ki a
kht-nak. Már 2008-ra is lekötöttek
1365 diák és 504 felnőtt éjszakát, mi-
vel nagyon jól érezték magukat az
üdülőben. Sajnos az üdülőt egyre ke-
vesebb gödöllői gyerek veszi igénybe,
az üdülő gyerekek több mint fele más
településről kerül ki, miközben a gö-
döllői önkormányzat sok pénzzel tá-
mogatja a működést.

Fejleszt a művelődési
központ

A Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pont Kht. célja, hogy az önkormány-
zattal kötött közművelődési megálla-
podás alapján szolgálja Gödöllő kul-
turális és közművelődési, közösségi
igényeit. Emellett vállalkozási tevé-
kenységet is folytat, úgy, hogy az nem
veszélyezteti közhasznú alaptevé-
kenységét. A társaság múlt évi köz-
hasznú tevékenységének bevétele 118
millió forint volt, míg a ráfordítása
120 millió. Az 1,2 millió forintos nye-
reség a vállalkozási tevékenység ered-
ményének köszönhető. Ezen a 32 mil-
lió forintos bevétellel szemben 29
millió forintos kiadás áll. A nyereség-
ből 6 személyi számítógép konfigurá-
ciót és egy hangfelvétel készítésére al-
kalmas hangpultot vásárolhat a műve-
lődési központ.

Törzstőke-emelés a Távhő
Kft-nél

A szabadpiacról szerzi be a földgázt

a Gödöllői Távhő Kft. Ennek, és az
elmúlt években végrehajtott fejlesz-
téseknek köszönhető, hogy a társaság
a múlt évet a tervezettet meghaladó
eredménnyel zárta.

Mint emlékezetes, 2007 utolsó ne-
gyedévére Gödöllőn csökkenteni le-

hetett a hődíj egységárát. A 19 millió
forintos adózott eredmény 8 millió Ft-
tal több a tervezettnél. A nyereséget a
kft. eredménytartalékába helyezte a
képviselő-testület úgy, hogy azt majd
fejlesztési kiadásokra használja fel.

A képviselők egyben a Gödöllői
Távhő Kft. törzstőkéjének 42 millió
forinttal történő megemeléséről is
döntöttek. A felemelt törzstőke nagy-
sága 125 millió forint. A törzstőke
emelés növeli az önkormányzati tulaj-
donú társaság gazdasági erejét, stabili-
tását, ami előnyökkel járhat a fejlesz-
tések és felújítások végrehajtásánál és
pályázatokon való indulásnál.

Plusz a piacon
A Gödöllői Piac Üzemeltető és

Szolgáltató Kft. is nyereséges; sőt, a
tervezett 2,8 millió forint helyett 7,6
millió forint eredménnyel zárta 2007-
et. Ez az ügyvezető igazgatói értéke-
lés szerint a költségtakarékos gazdál-
kodás és a bevételek növekedésének
köszönhető. A képviselő-testület úgy
döntött, hogy az adózott eredményből
3 millió forintot elvon, a fennmaradó
részt fejlesztésre, felújításra használ-
hatja fel a kft.

Intézményvezetői kinevezések
Intézményvezetői pályázatokról is

döntött május 29-i ülésén a városi
képviselő-testület.

Az Erkel Ferenc Általános Iskola
igazgatói pályázatára hárman jelent-
keztek, közülük Putz Norbert eddigi
igazgatóhelyettes nyert kinevezést. A
további pályázók Scherzinger Mária
gödöllői német nyelvtanár és Vinkóné
Kovács Mária salgótarjáni középisko-
lai tanár voltak.

A Frédéric Chopin Zeneiskola ve-
zetői álláshelyére Ella Attila és Szkor-
diliszné dr. Czitrovszky Ilona adott be
pályázatot. A pályázatokat elbíráló bi-
zottság Ella Attila egyéves megbízását
javasolta, figyelembe véve azt is,
hogy a nevelőtestületi és alkalmazotti
közösség értekezletein egyik pályázó
sem kapta meg a többségi támogatást.
A polgármester, saját hatáskörében, az
eseti bizottság véleményének ismere-
tében egy év helyett öt évre szóló ki-
nevezést javasolt, az iskola biztonsá-
gos működése, világos, egyértelmű és
határozott vezetése érdekében. Szkor-
diliszné dr. Czitrovszky Ilona az ülé-
sen visszavonta pályázatát és úgy nyi-
latkozott, hogy Ella Attila pályázatát
támogatva dolgozik tovább az iskolá-
ért. Ella Attila elmondta, nem közöt-
tük volt feszültség. Így megnyugtató
döntés születhetett, a képviselő-testü-
let többsége támogatta a polgármeste-
ri javaslatot. Ella Attila hozzátette: az

elkövetkező időszak-
ban arra törekszik, hogy
a nem rá szavazóknak is
bizonyítsa igazgatói al-
kalmasságát.

Egyedüli pályázóként nyert újbóli
kinevezést a Török Ignác Gimnázium
élére Fábián Bertalan. Az Egységes
Pedagógiai Szakszolgálatot Dick Zsu-
zsanna vezeti tovább. A másik pályá-
zó Katona Zsuzsanna Sarolta külső
pályázó volt. Az eddigi megbízott
óvodavezető, Láncziné Kovács Ibolya
vezeti tovább a Táncsics Mihály úti
Óvodát, amely álláshelyre nem volt
más pályázó.

A kinevezések mindegyik esetben
augusztus 1-jétől 2013. július 31-ig
szólnak.

Pályázaton értékesítik a Pető-
fi téri ingatlant

Végre elérkezett az idő a Petőfi tér
4-6. szám alatti, a rajta állt épület le-
bontása óta ingyenes parkolóként mű-
ködő ingatlan méltó hasznosítására,
újbóli beépítésére és környezetének
rendezésére. Az 1132 m2 területű, ön-
kormányzati tulajdonú építési telket
bruttó 40 millió forintos irányár meg-
jelölésével kétfordulós pályázaton tör-
ténő értékesítésre jelölte ki a testület.

A városközponti, elsősorban Kos-
suth Lajos utcai ingatlanfejlesztések
most értek el olyan szintre, melyek le-
hetővé, sőt szükségessé teszik a Kos-
suth utcában levő, egyetlen, még be
nem épített földrészlet színvonalas, a
városközponthoz méltó beépítését. A
Kossuth utcában az elmúlt 5-6 évben
létesített új épületek a Petőfi téri in-

gatlanunk értékét, vonzerejét is meg-
növelték. Ezért időszerűnek tartom,
hogy az ingatlan értékesítésére sort
kerítsünk, lehetőséget biztosítva az in-
gatlan igényes beépítésére és így a
Kossuth utca városképi megjelenésé-
nek további javítására, érvelt előter-
jesztésében Gémesi György polgár-
mester. Az ingatlanra két céggel is ké-
szítettek forgalmi értékbecslést. Az
Euro-Immo Expert Kft. bruttó 36,9, a
Complex-Ma Kft. 28,5 millió forintra
becsülte az ingatlan piaci értékét. Az
értékesítés irányára tehát mindkét
becslésnél magasabb.

A Fidesz-frakció nevében szóló
Zsókáné Michala Éva elmondta, nem
értik, mi indokolja az eladási szándé-
kot. Szerintük később magasabb áron
lehet az ingatlant értékesíteni, mert
most leült az ingatlanpiac.

Gémesi György szóvá tette, hogy a
helyi Fidesz, amely választási prog-
ramjában a helyi gazdaság fejlesztését
ígérte, a Rézgombos és a Szabadság
téri teniszpálya értékesítésének eluta-
sítása után a Petőfi téri ingatlan el-
adásra történő kijelölését is elvetette.
A polgármester azzal is érvelt az érté-
kesítés mellett, hogy az önkormány-
zat nem kiárusítja, hanem hasznosítja
az önkormányzati vagyont, amikor
olyan befektetéseket kezdeményez,
amelyek munkahelyeket teremtenek,
az egyszeri bevételen túl folyamato-
san pénzhez juttatják a várost, például
a helyi adóbevételek révén. A Petőfi
téri ingatlanon korábban is épület állt,
s eddig is arról volt szó, hogy beépül a
foghíj. Ez viszont privát tőke bevoná-
sával valósulhat meg, ahogyan a Tűz-
torony háznál is történt. Azért a terü-
letért a megjelölt ár csaknem a két-
szeresét kapta az önkormányzat.

Futás Levente (Fidesz) úgy vélte,
akkor kellene eladni az ingatlant, és
más területeket is a központban, ha
már látjuk, mi építhető rá. Ők is a vá-
ros fejlesztésére törekszenek, csak más
utat szeretnének követni – de elfogad-
ják azt a döntést, amit a testület hoz.

– Ha várunk, nem történik semmi –
reagált Gémesi György –, ugyanakkor
a vállalkozás szabadságát is tisztelet-
ben kell tartanunk, amit az általunk
meghatározott szabályozási előírások-
kal tudunk befolyásolni. E nélkül nem
épült volna sem a Sony, sem a Lear és
a Húszas sem született volna újjá.
Hozzátette: a Rézgombos iránt máris
többen érdeklődnek, megvásárlásáért
nagy verseny várható.

Damjanich iskola: indul a
közbeszerzés

A jövő év augusztus 18-a a határ-
ideje a Damjanich János Általános Is-
kola bővítésének és felújításának. A
képviselő-testület május 29-i ülésén a
Beszerzési Célokmány elfogadásával
elindította a beruházás gyorsított meg-
hívásos közbeszerzési eljárását. A vá-
ros idei költségvetésében erre a célra
több mint 700 millió forintot határo-
zott meg.

A régóta tervezett fejlesztéssel
megszüntetik a főépület korszerűtlen
elrendezését és az iskola több helyszí-
nen történő működését. A beruházás-
sal három tömbből álló, háromszintes,
5000 négyzetméter hasznos alapterü-
letű iskola jön létre, 16 tanteremmel, 3
csoportszobával, 8 szaktanteremmel
(természettudományi, idegen nyelv
oktatási, számítástechnikai, kézműves

és művészeti oktatási, tánc, mozgás és
színházoktatási terem), tornaterem-
mel, 4 öltözővel, tantestületi szobával,
orvosi szobával, szertárakkal, könyv-
tárral, étkezővel, tálalókonyhával.

Polgármesteri bejelentés
A képviselő-testületi ülésen Géme-

si György polgármester bejelentette, a
helyi népszavazásról és népi kezde-
ményezésről szóló 4/2004.(II.2) sz.
önkormányzati rendelet 5.§./1./ be-
kezdés c.) pontja alapján helyi társa-
dalmi szervezet vezető testülete kez-
deményezhet helyi népszavazást. A
rendelet 9.§.-a alapján ezt a kezdemé-
nyezést a benyújtását követő legköze-
lebbi ülésen a képviselő-testületnek a
polgármester köteles bejelenteni. A
9.§./2./ bekezdés alapján a képviselő-
testület a kezdeményezésről a polgár-
mester bejelentését követő 30 napon
belül minősített többséggel határoz.

Gémesi György polgármester beje-
lentette, hogy az Új Forrás Polgári
Kör vezető testülete – amint arról Raj
Tamás aláírásával levélben tájékoztat-
ta az önkormányzatot – helyi népsza-
vazást kezdeményezett az alábbiak-
ban felsorolt kérdésekben.

1./ Egyetért-e Ön azzal, hogy Gö-
döllő város képviselő-testülete ne
építtessen a város főtere alá mélyga-
rázst?

2./ Egyetért-e Ön azzal, hogy Gö-
döllő város képviselő-testülete ne adja
el a város tulajdonát képező Rézgom-
bos épületét, a teniszpályát és a hozzá
tartozó öltözőket?

3./ Egyetért-e Ön azzal, hogy Gö-
döllő város képviselő-testülete ne adja
el a város tulajdonát képező Balaton-
lellei Gyermeküdülőt?

(l.t.)

Eredményesek a város gazdasági társaságai

Damjanich iskola: kivitelezők kerestetnek

Putz Norbert,
az Erkel iskola
új igazgatója

A Damjanich iskola
látványterve
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– Ön milyen gyakran vásárol
könyvet, vagy jár könyvtárba?

„Sajnos, ma már olyan drágák a
könyvek, hogy csak nagyon ritkán
vásárolok, akkor is inkább az uno-
káimnak. Nagy szerencsém, hogy ré-
gebben sikerült szép „házikönyvtá-
rat” kialakítanunk olyan könyvek-
ből, amiket ma is szívesen olva-
sok…”

Horváth Károlyné

„…Igyekszem nyomonkövetni a
megjelenő irodalmi alkotásokat, de
nagyon megválogatom mi az, amit
megveszek. Inkább a könyvtárból
kölcsönzöm ki az újdonságokat. Ott
havonta többször is megfordulok, de
van, hogy csak az újságolvasóba
megyek be…”

Kovács Annamária

„…A kedvenc íróim könyveit min-

denképpen megveszem, az egyéb ol-
vasnivalót inkább kikölcsönzöm. Rá-
adásul a könyvtárban nem egyszer
ajánlottak olyan jó könyvet, hogy
miután kiolvastam, meg is vet-
tem…”

F. P.

„Ha lehet, akkor könyvet ajándéko-
zok a születésnapokra, névnapokra,
és a karácsonyi ajándékok között is
mindig van könyv. Szerencsére az
utóbbi időben nagyon széles a vá-
laszték, és  sok színvonalas kiad-
ványt talál az ember, ha rászánja az
időt a válogatásra…De, ha vissza-
gondolok, régebben csaknem min-
den hónapban vettem könyvet, ma
pedig igencsak meggondolom, hogy
mire adok ki több ezer forintot…”

Vidra T.

A hét kérdése: 

– Ön melyik városi kulturális
intézményt látogatja leggyak-
rabban?

A hét kérdése

Városunkban már két esztendeje
gyűjti a kommunálistól külön a
zöldhulladékot a VÜSZI. A kezde-
ményezést a szakemberek a sze-
lektív gyűjtés első lépésének
szánták. Bokor Árpáddal, a
VÜSZI igazgatójával beszélget-
tünk az elmúlt időszak tapaszta-
latairól és a továbblépés lehető-
ségeiről. 

– Hogyan fogadta a lakosság ezt a
kezdeményezést?

– Számunkra is meglepő, hogy az
igény jóval nagyobb lett, mint aho-
gyan számítottunk rá. Ez részben an-
nak köszönhető, hogy a általában
megnőtt az igény a lakosság részéről a
szelektív hulladékgyűjtés iránt. 

– Miért volt ez az első lépés az
önök részéről?

– A zöldhulladékot hasznosítani
tudjuk, mivel komposztáljuk. Ezzel
több célt is elértünk, mivel csökken-
tettük a kivontuk a kommunális hulla-
dék mennyiségét, megnövekedett a je-
lenleg használt lerakó élettartama,

valamint ártalmatlanítani tudjuk a
szennyvíz-iszapot. Szintén nagyon
fontos: lényegében megszűnt Gödöl-
lőn az égetés. 

– Mennyi zöldhulladék gyűlik
össze évente?

– 3-3,5000 tonna. Ebből is látszik,
hogy ez egy jó és eredményes kezde-
ményezés volt a VÜSZI részéről. Ez
ugyanis nem része a rendeletbe foglalt
tevékenységünknek. 

– Sokan panaszkodnak, hogy nem
rendszeres a szállítás, és sokszor na-
pokig, hetekig ott vannak a kitett
zsákok az utcán. Mi ennek az oka?

– Sajnos, sokan nem a
megadott időben teszik
ki a zöldhulladékot.
Amikor indult ez a prog-
ram, akkor vezettük be,
hogy minden csütörtö-
kön járják végig a vá-
rost a gyűjtő kocsik, ez
begyűjtés napja, ez,
azóta is így van. Ám a
lakosság erről megfe-
ledkezett. Arra nincs le-

hetőség, hogy a hét minden napján vé-
gezzük ezt a munkát, ezért arra kérünk
mindenkit, hogy szerda este vagy csü-
törtökön reggel tegyék ki a csomago-
kat. A lehetőségeinkhez képest igyek-
szünk rugalmasak lenni, hiszen  ta-
vasszal és ősszel megnő az elszállí-
tandó mennyiség, s ha  csütörtökön
nem végeznek a munkatársaink, akkor
szombaton begyűjtik az elmaradt
mennyiséget. Fontos, hogy a lakosság
azt is szem előtt tartsa, hogy ahol egy
adott héten végeztünk a gyűjtéssel,
oda már csak a következő héten me-
gyünk vissza. A lakóknak van lehető-

ségük arra is, hogy szükség esetén a
zöldhulladékot maguk szállítsák be a
hulladéklerakóra, de ezzel csak keve-
sen élnek, pedig a gödöllői lakóktól
bármekkora mennyiséget ingyenesen
átveszünk a nyitvatartási időben: hét-
köznap 7-15.30-ig, és szombaton 7-
12-ig. 

– Az elmúlt hetekben több jelzés
is érkezett szerkesztőségünkbe,
hogy heteken át akadozott a gyűjtés,
volt ahol több héten át ott maradtak
a kikészített zsákok…

– Valóban volt fennakadás az elmúlt
hetekben, ennek oka pedig az volt,
hogy ezt a feladatot egy kocsival vé-
gezzük, s most a tavaszi időszakban
megkezdődtek a műszaki vizsgáztatá-
sok, aminek következtében egy-egy
gépjárművet ki kell vonni a forgalom-
ból egy időre. Sajnos e mellett még az
egyik kocsink is meghibásodott, s két
gépjárművet már nem tudtunk helyet-
tesíteni. A lehetőségekhez mérten pró-
báltuk és próbáljuk elvégezni az el-
maradt munkát, de ezt az is korlátozza,
hogy azok a munkatársaink számára ez
többletmunka, amire csak korlátozot-
tan vehetjük őket igénybe.

– Hogy látja, mikorra állhat visz-
sza az eredeti rendszer és oldódhat
meg ez a probléma?

– Folyamatosan igyekszünk elvé-
gezni a munkát, de mivel sürgős meg-
oldásra volt szükség, úgy határoztunk,
hogy a következő időszakban egy bé-
relt autóval látjuk el ezt a feladatot,
amíg a műszaki vizsgáztatás zajlik.
Bízom benne, hogy ha a műszaki vizs-
gák befejeződnek, véglegesen ren-
deződik ez az állapot. 

– Úgy tudjuk, a későbbiekben sze-
retnének továbblépni a szelektív hul-
ladékgyűjtésben. Mik az erre vonat-
kozó tervek?

– Valószínű, hogy a hulladékgyűjtés a
későbbiekben önálló tevékenység lesz.
Ennek kapcsán érdemes lesz majd meg-
vizsgálni az erre vonatkozó helyi rende-
letet, s abban kitérni a szelektív gyűjtés-
re. Ez kapcsolható a Zöld Híd program-
hoz is, amiben 106 településsel műkö-
dünk együtt, de sajnos a rendelkezé-
sünkre álló uniós források csak a hulla-
dékudvarok, hulladék szigetek kialakí-
tását támogatják. Amennyiben lesz rá
pénz, akkor ezt tovább fejlesztjük, s a
következő lépésben a lakossági sze-
lektív gyűjtést a papírra, a műanyagra
és az üvege is kiterjesszük. De hogy
erre mikor kerülhet sor, még nem tud-
juk. A háztartásonkénti szelektív gyűj-
tést ugyanis ebben a projektben az
Unió nem finanszírozza. -bj-

Aktuális, sokakat érintő témával,
a fiatalkori elhízással foglalko-
zott a Magyar Gyógytornászok
Társasága Pest Megyei  Szerve-
zete  konferenciája, amit a múlt
héten pénteken tartottak a gö-
döllői városházán. A rendezvé-
nyen ezúttal nem csak a megye
gyógytornászai képviseltették
magukat, a programba bekap-
csolódtak a gyermekorvosok, vé-
dőnők és az oktatási intézmé-
nyek képviselői is. 

– Megszoktuk már, hogy a gyógytor-
nászok konferenciáján sokakat érintő
témák kerülnek a figyelem közép-
pontjába. Miért esett most a választás
a fiatalkori obesitásra, ismertebb ne-
vén elhízásra? – kérdeztük Nagy Mari-
annát, a szervezet  elnökét.

– Ez a téma nem csak aktuális és di-
vatos, hanem nagyon sokakat érint. Lép-
ten-nyomon találkozunk az ezzel kap-

csolatos problémákkal, amelyek több
szakterületet érintenek.

– Ezért bővítették ki a korábbi
évekhez képest a résztvevők körét?

– Mindenkit meghívtunk, akik ezzel a
problémával kapcsolatba kerülnek, mi-
vel ez a tanácskozás egy olyan program
megnyitója volt, amit szeptembertől ter-
vezünk elindítani, s ami terveink szerint
beépülne az oktatási intézmények tan-
menetébe. Ehhez az ANTSZ is felaján-
lotta a segítségét. Ennek keretében fel-
világosító előadásokat tartanánk, ennek
a konferenciának az anyagára építve, s

ebbe  bevonnánk a szülőket és diákokat
is, valamint az év végén szerveznénk
egy életmód tábort, ahol az elméleti is-
meretek mellé a résztvevők gyakorlati
tapasztalatokat is szerezhetnének az

egészséges életmódról. 
– Miért tartják ezt szüksé-

gesnek?
– A szakmák közötti összefo-

gásra van szükség ahhoz, hogy
a gyermekkori elhízás terén
eredményeket tudjunk elérni.
Az egészségtelen életmód kö-
vetkezményei sajnos már a leg-
fiatalabb korosztálynál is je-

lentkeznek, ez egyértelműen látszik a
gyermekorvosok tapasztalataiból. Ez el-
len nem elég az egészségügynek tenni,
általános szemléletváltásra van szükség,
s ez csak a pedagógusok és a szülők be-
vonásával lehetséges. 

– Hogyan fogadták a megkereset-
tek az önök javaslatait?

– Rendkívül pozitívak voltak a visz-
szajelzések, s ez abból is lemérhető
volt, hogy minden meghívott intéz-
mény, szervezet képviseltette magát a
tanácskozáson.

Kép és szöveg: -bj-

Dr. Csaba Károly megbízott re-
gionális tisztifőorvos elrendelte a
kötelező tüdőszűrést Budapes-
ten és Pest megyében.

A szűrővizsgálatokon azoknak a 30 év
feletti lakosoknak kötelező részt venni-
ük, akik a régió területén állandó vagy
ideiglenes bejelentéssel laknak, illetve
huzamos jelleggel ott tartózkodnak. A
szűrővizsgálatra kötelezett személyeket
hirdetmények útján és egyedileg is ér-
tesíteni kell. Ha a szűrésre kötelezett
személy nem jelenik meg a tüdőszűré-
sen, akkor 5000 és 500.000 Ft közötti
bírság megfizetésére kötelezhető. A
bírság akár ismételten is kiszabható, ha a
szűrésre kötelezett személy az újbóli fel-
szólításnak sem tesz eleget, és nem vesz
részt a kötelező tüdőszűrésben.
A szűrővizsgálaton nem kell részt ven-
niük azoknak a személyeknek, akik egy
éven belül (azaz 2008. évben) ilyen
vizsgálaton részt vettek, illetőleg azok-
nak, akik a tüdőgondozó intézetben gyó-
gykezelés alatt állnak, és ott elvégezték
a szükséges szűrővizsgálatot. Amennyi-
ben valakinek a környezetében új tbc-s
megbetegedés fordul elő, akkor ismételt
szűrővizsgálat elrendelésére van lehető-
ség. A gödöllői lakosok és a huzamosan
Gödöllőn tartózkodó személyek 2008
december 31-ig orvosi beutaló nélkül
vehetik igénybe a szűrővizsgálatot a
Tormay Károly Egészségügyi Központ

Tüdőbeteg-gondozójában. Ugyancsak
Gödöllőre kell jönniük mindazoknak a
30 évesnél idősebb gödöllői és veres-
egyházi kistérségi lakosoknak, akik a
lakóhelyükön szervezett kampányszűré-
seken valamilyen ok miatt nem tudtak
részt venni.
Nem küldünk értesítést a szűrővizsgálat
eredményéről, amennyiben további
vizsgálatokat igénylő eltérést nem talá-
lunk a röntgen-felvételeken. 
A tüdőbeteg-gondozó intézetben
(2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 62.)
hétfőn, szerdán és pénteken 8-13 óráig
kedden és csütörtökön 13-17.30 óráig
fogadjuk a tüdőszűrésre jelentkezőket.
A tbc járványügyi helyzete:
A tuberkulózis még ma is a 10 leggya-
koribb halálok egyike a világon. Európa
keleti részén a betegség gyakorisága
sokszorosa a magyarországinak. Ha-
zánkban folyamatos csökken az új tbc-s
betegek száma. A 2000. évi 3598-ról ke-
vesebb, mint felére csökkent 2007-ben
az új tbc-s megbetegedések száma
(1752). Ennek ellenére a legnagyobb
gyakoriságot mutató gócpontok évről-
évre ugyanazok (Budapest, Jász-Nagy-
kun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyékben), azonban a Dunántúlon és
környékünkön is újabb és újabb gócok
alakulnak ki. A kötelező szűrést akkor
rendeli el a tisztifőorvos, ha valahol
100.000 lakosra legalább 25 új megbe-
tegedést jelentenek a tüdőbeteg-gondo-

zók az adott évben. A gödöllői gondozó
ellátási területéhez tartozó személyek
esetében 42 új megbetegedés fordult elő
100.000 lakosra nézve 2007-ben, amely
messze meghaladja az országos átlagot.
A tuberkulózist okozó baktérium igen
nehezen mutatható ki a szervezetből, és
csak többféle speciális antibiotikum tar-
tós együttes adásával pusztítható el. Saj-
nos, már Magyarországon is megjelen-
tek a minden antibiotikumnak ellenálló
baktériumtörzsek. A betegség korai fel-
ismerésének és a járvány terjedésének
kulcsa a tüdőszűrő vizsgálatokon való
rendszeres megjelenés, amellyel időben
felismerhetjük a fertőző gócokat, és
azelőtt meg tudjuk kezdeni a gyógysze-
res kezelést, hogy a tüdők és a többi 
szerv súlyosan károsodnának.
Az időben felismert tbc ma már szinte
kivétel nélkül jól gyógyítható. Egy átla-
gos kezelés során 6 hónapon át kell
szedniük a gyógyszereiket. A betegnek
elsősorban arra kell figyelnie, hogy ne
felejtse el bevenni az aznap reggeli 
gyógyszeradagját, a szükséges kontroll-
vizsgálatokra pedig időben jelentkezzen
az illetékes tüdőbeteg-gondozóban.
Ahogy a tüdőszűrés, úgy a felismert be-
tegek gyógykezelése is kötelező. A tbc-
s, illetve a tbc-re gyanús betegek keze-
léséhez szükséges gyógyszereket az
OEP ingyenesen biztosítja a helyi tüdő-
beteg-gondozókon keresztül.

dr. Mucsi János  tüdőgyógyász szakorvos

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

Gödöllő Város Képviselő-testülete
rendeletben szabályozta az önkor-
mányzat legmagasabb elismerése 
„Gödöllő Város Díszpolgára”
kitüntető cím adományozását. 
A kitüntető cím azoknak a magyar
vagy külföldi személyeknek adható,
akik:
– a város gazdasági, társadalmi, tu-
dományos vagy művészeti életében
maradandót alkottak.
– egész életművükkel, kiemelkedő
munkásságukkal szolgálták az em-
beri civilizáció, a kultúra, a művé-

szet ügyét, hozzájá-
rulva a város tekinté-
lyének gyarapításá-
hoz, jó hírnevének
növeléséhez.
Gödöllő Város Dísz-
polgára cím évente legfeljebb két
személynek adományozható.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy ja-
vaslataikkal, véleménynyilvánítá-
sukkal segítsék a döntéshozók mun-
káját.
Javaslataikat kérem, hogy 2007.
június 7-ig szíveskedjenek ré-
szemre megküldeni.

Tisztelettel: 
Dr. Gémesi György polgármester

Igényli a gödöllői lakosság a szelektív hulladékgyűjtést

Továbblépést tervez a VÜSZI

Szerkesztőségünkbe folyamatosan
érkeznek a jelzések, hogy egyes la-
kók hosszú ideje nem, vagy rendkí-
vül rendszertelenül kapják lapunkat.
A probléma hónapok óta fejtörést
okozott nem csak nekünk, hanem a
terjesztőnek is, aki többször is meg-
erősítette, hogy az érintett területen
kézbesítették a Gödöllői Szolgálatot.
Hosszú idő után derült ki, hová is
tűnnek a lapok. Mivel az újságot
csak a lakosság részére kézbesítik,
gyakran előfordul, hogy az épületek-
ben működő cégek munkatársai saját

részükre kiveszik azt a postaládák-
ból. Természetesen szerkesztőségünk
a városunkban működő cégeknek is
örömmel eljuttatja lapunkat, mint
ahogyan ez nagyon sok esetben évek
óta kiválóan működik azokkal, akik
ezt megrendelték. 
A lehetőségekről bővebb információt
telefonon kaphatnak a 06-20/525-
5366-os telefonon, vagy személyesen
a Kossuth Lajos u. 1. sz. alatt ügyfél-
szolgálati irodánkban, de megkeres-
hetnek bennünket e-mailen keresztül
is: godolloiszolgalat@gmail.com

Ismét kötelező a tüdőszűrés Pest megyében

Összefogást sürgetnek a gyógytornászok

Az egészséges életmódért

Komposztáló prizma az Ökörtelek-völgyben

Szolgálati közlemény

Hiányzó újságok

Felhívás
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Továbbra is várjuk leveleiket a
szolgalat@libori.hu e-mail, illet-
ve a „Joga van hozzá” Gödöllő,
Pf. 112. címeken. Korábbi, vala-
mennyi cikkünk olvasható a
www.drborosandrea.hu webol-
dalon.

Néhai édesapánk törvényes örökö-
seiként meg kívánjuk támadni a
közte és élettársa között, édesapánk
halálát 3 hónappal megelőzően lét-
rejött tartási szerződést azon a cí-
men, hogy az a jó erkölcsbe ütkö-
zik. Véleményünk szerint az élet-
társa tudta, hogy édesapánk gyó-
gyíthatatlan beteg, így ennek tuda-
tában kötött vele szerződést, és ju-
tott hozzá a minket illető ingatlan-
hoz. Mik az esélyeink?

A tartási szerződés nyilvánvalóan jó
erkölcsbe ütköző volta és ez okból
való semmisége az ítélkezési gyakor-
lat szerint csak akkor állapítható meg,
ha a tartást vállaló személy a szerző-
dés megkötésekor tudomással bír
egyrészt az eltartott gyógyíthatat-
lan betegségéről, másrészt e beteg-
ség következtében bizonyossággal
számíthat az eltartott közeli idő-
pontban bekövetkező halálára.
Nem lehet azonban megtámadni a 
szerződést, ha a tartásra kötelezett
élettárs nem tudott teljes bizonyos-
sággal és teljes megalapozottsággal a
tartásra jogosult várható haláláról. Ha
ismerte az édesapjuk betegségeit, il-
letve körülményeit az élettárs, az ön-
magában még nem minősül a közelgő
halálról való tudomásnak. Sőt, ha a
kötelezett teljes bizonyossággal tu-
dott is az édesapjuk közelgő haláláról
a szerződéskötés pillanatában, a bíró-

ság akkor is köteles mérlegelni a té-
nyeket. Bírósági gyakorlat szerint
ugyanis még ebben az esetben sem ál-
lapítható meg a semmiség akkor, ha a
tartásra jogosult is tisztában volt kö-
zelgő halálával, és ennek tudatában
kötötte meg a szerződést. A szerző-
déskötést követően szerzett bizo-
nyosság sem vezethet a szerződés
semmiségére. Más kérdés, hogy az
élettárs ilyen minőségében köteles
az élettársi viszony tartalmát kite-
vő, az együttéléssel szükségszerűen
együtt járó tevékenységet folytatni,
az ezzel kapcsolatos kötelezettségeit
teljesíteni tartási szerződés meg-
kötése nélkül is. 
Élettársi kapcsolatnak ugyanis a lé-
nyege az, hogy az élettársak közös
háztartásban, érzelmi és gazdasági
közösségben élve, vagyoni eszkö-
zeiket közös rendelkezésre bocsátva,
egymást – jóban-rosszban – támogat-
ják. Élettárssal kötött tartási szerző-
dés semmissége iránt indított polgári
peres eljárásban a bíróság vizsgálni
szokta a szerződés létrejöttének
körülményeit, célját és azt is, hogy
a tartás más módon megoldható
lett volna-e, illetve, hogy a tartást
az eltartó a saját vagyona rovására
és olyan módon valósítja-e meg,
amely az élettársi kapcsolat fogal-
mi körén kívül esik.

Mint látható nem egyszerű bi-
zonyítani egy tartási szerződés sem-
miségét jó erkölcsbe ütközés címén,
de nem lehetetlen. Lényeges, hogy a
semmiség megállapítása után adott
esetben nem lehet olyan helyzetet
teremteni, mint amilyen akkor lett
volna, ha a felek az érvénytelen szer-
ződést meg sem kötik. Ebben az eset-
ben határozottan kell kérni a bíró-
ságot, hogy a semmisség megál-
lapítása esetén az ingatlan ará-nyo-
san a törvényes örökösök tulajdo-
nába kerüljön.

dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda
dr. Tácsik Réka ügyvéd

Tisztelt Leendő Támogatónk!

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület ezen a nyáron is szeretné
vendégül látni a moldvai csángó is-
kolások 20 fős csoportját Lészpedről.  
Pénzbeli adományok átvételére a
Damjanich János Általános Iskola
titkárságán (Gödöllő, Batthyány L. u.

32), a Gödöllői Városi Múzeumban
és a Városi Könyvtárban munkana-
pokon van lehetőség.

A gyermekeket vállaló családok
Büttner Saroltánál jelentkezhet-
nek munkanapokon 18-20 óra között.
Telefon: 30/609-5022; 28-421 -235
e-mail: buttner.sarolta@gmail.com

Az Egyesület számlaszáma: 
65600168-11058186

Ha azt a nevet halljuk, hogy Dom-
bóvári Gábor, akkor az emberek
nagy részének rögtön a Magyar
Televízió Ablak című műsora ug-
rik be elsőként, holott több évti-
zedes pályafutása során az új-
ságírás szinte minden területén
kipróbálta magát; kivételt talán
csak a sport képez, annak elle-
nére, hogy a mai napig jégkoron-
gozik és teniszezik. Dombóvári
Gáborral múltról, jelenről és a Ca-
lipso Rádióhoz fűződő viszonyá-
ról beszélgettünk.

– Hogyan került az újságírói pályára?
– Már gyerekkoromban is nagyon 

szerettem azokat a szituációkat, ame-
lyekben beszélni lehetett. Az iskolában
részt vettem minden olyan műsorban,
eseményen, ahol a szóé, a beszédé volt a
főszerep. Talán tudat alatt már ekkor el-
indultam abba az irányba, ahová végül
is kikötöttem és ahol ma is vagyok. Az
újságírással konkrétan már a Külkeres-
kedelmi Főiskola elvégzése után kerül-
tem kapcsolatba. Mivel nem voltam egy
ücsörgős típus, így a munka mellett
elvégeztem a Testnevelési Főiskola
sportmenedzseri szakát és a MUOSZ új-
ságíró-iskolát is. Valahogy így kezdő-
dött a dolog.

– A televíziós vagy a rádiós munká-
ba kóstolt bele először?

– Nagyon érdekes, de szinte párhu-
zamosan kezdtem el dolgozni mindket-
tőnél. Az 1970-es években a Magyar
Rádió, illetve a Magyar Televízió Hír-
adó című műsora riportereket keresett,
ahová jómagam is jelentkeztem – siker-
rel. Természetesen én is jódarabig kül-
sősként dolgoztam, majd egy idő után
mindkét médium főállásban alkalma-
zott. A televíziónál a mai napig rendsz-
eresen vezetek műsorokat, míg a Kos-
suth Rádiónál egészen a tavalyi évig
dolgoztam.

– Tévésnek vagy rádiósnak tartja
inkább magát?

– Furcsa, de annak ellenére, hogy a
legtöbben úgy tekintenek rám, mint te-
le-víziós újságíróra, én a rádiózást job-
ban kedvelem és szeretem. Ha képer-

nyőn van az ember, akkor egy mimika,
egy grimasz is elég a riporter vagy mű-
sorvezető részéről ahhoz, hogy a néző
levonja a szükséges következtetéseket
az adott témával kapcsolatban. A rádió-
ban azonban nem látszik az ember; ott
tényleg a beszéden van a hangsúly, az
elhangzott szavak erejével kell a hall-
gatóságot megfognia. Szerintem ez
sokkal nehezebb, de éppen ezek a ki-
hívások teszik érdekessé ezt a szak-
mát. Ráadásul a rádiózásnál – mint
élő műfajnál – azonnal „látom” a
munkám eredményét, ami számomra
igen lényeges dolog.

– Visszatérve a tévéhez: sokáig Ön
vezette a Bingo című műsort, amihez
kissé furcsa módon került…

– Amikor kiderült, hogy a játékhoz
műsorvezetőt keresnek, én is jelentkez-
tem. A többszöri rostán való átjutás után,
mint potenciális jelölteket, kivittek min-
ket Svédországba, Göteborgba, egy pró-
bajátékra. Amikor a számokat kellett
felolvasni, én svédül szólaltam meg. A
zsűri teljesen ledöbbent. Hogy lehetsé-
ges az, hogy egy magyar ember svédül
beszél!? Mindenesetre ez a mozzanat
volt az, amellyel megnyertem a „mecs-
cset”. Úgy látszik, hogy a főiskolás ko-
romban elsajátított svéd nyelv nemcsak
a külkereskedelmi pályán segített, ha-
nem az újságíróin is.

– Hogyan került Gödöllőre, a Ca-
lipso Rádióhoz?

– Már az eredetinél is alapító tagnak

számítottam. Amikor B. Tóth Laci bará-
tom elvállalta Gödöllőn az újraindult
Calipso vezetését, engem is megkérde-
zett, hogy lenne-e kedvem itt dolgozni.
Természetesen örömmel tettem eleget a
felkérésnek.

– Milyen műsorok tartoznak Ön-
höz?

– Hétvégén, szombaton és vasárnap a
délelőtti műsorblokk az enyém. Ebben a
zene mellett az élet legkülönbözőbb te-
rületeiről próbálunk aktuális, fontos, ér-
dekes információcsomagokat „eljuttat-
ni” a hallgatóinkhoz. Nem egy területre
specializálódott műsorról van tehát szó,
hanem egy olyan  – jó értelemben vett –
egyvelegről, amiben mindenki megta-
lálhatja a számára fontos és értékes
mondanivalót.

– Milyen újra Calipso név alatt dol-
gozni?

– Nagyon jó. Az illetékesek teljesen
szabad kezet adnak a munkában, szinte
semmibe sem szólnak bele. Hagyják az
embert önállóan dolgozni, alkotni és ez
nagyszerű dolog.

– A tévé és rádió mellett mivel fog-
lalkozik?

– Készítek különböző dokumentum-
filmeket is, amelyekben olyan területe-
ket térképezünk fel, amik egyrészt meg-
érdemlik ezt a fajta törődést, másrészt
pedig érdekelhetik az embereket. Emel-
lett több könyvem is megjelent már, leg-
utóbb a Versenyben a rákkal című kötet
látott napvilágot, amit dr. Győri Attilával
közösen írtunk. Ebben olyan betegekkel
beszélgettünk, akik a Culevit nevű ma-
gyar étrendkiegészítő készítmény –
amiből remélhetőleg majd gyógyszer
lesz – segítségével lábaltak ki ebből a
betegségből. Erre a könyvre nagyon
büszke vagyok, hiszen egy olyan té-
mát jártunk körül, ami a mai egész-
ségügyi állapotok tekintetében talán
valamiféle kiutat mutathat egyesek
számára. -rk-

Calipso portré – Svédcsavaros segítség

Beszélgetés Dombóvári Gáborral

A GÖDÖLLŐI LOKÁLPATRIÓTA KLUB 
sok szeretettel meghívja Önt, családját, 
ismerőseit és barátait 

2008. június 9-én (hétfő) 18 órakor kezdődő 
Radnóti László: „Pardon, tévedés!” című 
könyvbemutatójára. 

A rendezvény helye: Erzsébet királyné szálloda kávéháza
(Gödöllő, Dózsa György út 2.). 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

LEGYEN A VENDÉGÜNK
EGY BESZÉLGETÉSRE

ÉS EGY TEÁRA!

Témánk:

– Hogyan tudunk olcsóbban
vásárolni Gödöllőn?

– Hogyan növeljük a
kisboltok forgalmát?

Várjuk minden szerdán, 18
órától a Hamvay Kávézóban!

(Gödöllő piactér)

Érdeklődni: 06-70/411-6688

www.magot.hu

Köszönet

Ezúton szeretnénk megköszönni a
gödöllői Hajós Alfréd Általános Is-
kola 2007/2008-as tanévben tanító
1. D. osztályos tanító nénik lelkiis-
meretes, szívvel lélekkel végzett
munkáját. Köszönet Molnár And-
rásné, Rita néninek, Erika néninek
és Enikő néninek. 

Az 1. D. osztály nevében

Civil összefogással és önkor-
mányzati segítséggel elké-
szült, és a hét végén átadták a
fenyvesi játszóteret, amit a
Fenyvesért Közhasznú Egyesü-
let alakított ki a USER Rendszer-
ház Kft. adományából. Az eh-
hez  szükséges területet a Pol-
gármesteri Hivatal adta hasz-
nálatba az egyesületnek, és az
évek óta elburjánzott gazos-bo-
zótos területet megtisztította.

A megnyitó ünnepségen
kicsik és nagyok együtt
örültek a városrész meg-
szépült közösségi teré-
nek. Gémesi György
polgármester megkö-
szönte valamennyi részt-
vevőnek a segítséget, kü-
lön kiemelve Gara Má-
riának, valamint  Pesti
Rudolfnénak, a terület
önkormányzati képvise-
lőjének áldozatos mun-
káját.

– Az elmúlt években megváltoztak
az igények, míg régebben a lakótele-
pek tartozéka volt, ma már a kertes
övezetekben is nagy az igény a játszó-
terek iránt. Nem csoda, hiszen ezek
nem csak a gyerekeknek nyújtanak
kikapcsolódást, hanem a szülők és a
nagyszülők is itt találkoznak, beszél-
getnek. Nagy szükség van az ilyen kö-
zösségi terekre – mondta lapunknak a
lokálpatrióta képviselő asszony.

– Mennyi idő kellett a megvaló-
sításhoz? 

– Ez az ötlet, hogy itt egy játszótér
legyen, már évekkel korábban meg-
született. Mindenkinek régi vágya
volt, s jó lehetőséget adott erre ez a

telek, ami házhelynek kicsi volt, s
parlagon hevert. Nagy szükség volt
egy olyan személyre, mint Gara Má-
ria, aki összefogta az ezzel kapcso-
latos teendőket, s magára vállalta
mind a szervezői, és a kivitelezői
munka nagy részét. S persze kellett
hozzá egy mecénás, és az önkor-
mányzat támogatása. Tavaly kezdtük
a tényleges munkálatokat, de a tél mi-
att meg kellett állnunk. Jó volt látni,
hogy sokan vettek részt a társadalmi
munkában, bár ahhoz képest, hogy

mekkora volt az igény, jóval több
munkáskézre számítottunk. Bízom
abban, hogy a lakók összefogása to-
vábbra is megmarad, hiszen az üze-
meltetéshez, a nyitáshoz-záráshoz,
tisztántartáshoz szükség lesz a segít-
ségre. Bár a Mókusodú óvoda mun-
katársai vállalták a reggeli nyitást,
még várjuk azokat, akik segítenek ne-
künk abban, hogy ez a játszótér  ilyen
szép és gondozott maradhasson. 

Az éjszakára zárt létesítmény  12
év alatti gyermekek számára épült,
két rugós játék, hinta, babaház, ho-
mokozó és egy hatalmas várja a legif-
jabb látogatókat, hogy birtokba ve-
gyék. -bj-

Öröm a gyerekeknek és a felnőtteknek

Átadták a fenyvesi játszóteret
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Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, vá-
rosrészeket. Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van
olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre tarthat számot,
juttassa el hozzánk postán, személyesen vagy e-mailben
(godolloiszolgalat@gmail.com). Telefonon a 20/911-8643-as
számon tudnak érdeklődni. Köszönjük!

Az egyetemi víztorony
A mai Szent István Egyetem területén álló víztornyot Jánossy György és
Czebe István építészmérnökök tervei alapján építették 1955-ben. A torony a
Duna–Tisza-közének vízválasztóján, egy magaslaton épült. Így az egyik ol-
dalán lefolyó esővíz a Duna felé, a másik oldalán a Tisza felé tart. Eredeti-
leg az egyetem tanári lakótelepének vízellátását biztosította volna, de mire
elkészült, már máshogyan oldották meg a vízellátást.
Az épület szerkezete igen érdekes. Két héjból, két koncentrikus hengerfe-
lületből áll, melyek közül a belső henger tartotta volna a víztartályt. A hengerek falát 25 cm vastag tégla alkotja. A

hengerek közt halad fölfelé az a két lépcső melyek az épület
két ajtajától indulnak. Az egyik a víztartályhoz, a másik a
kilátó teraszához vezet. A torony tetejére egy acélszerkeze-
tű üvegkalitkát helyeztek, melyben eredetileg egy meteoro-
lógiai obszervatóriumot rendeztek volna be, de erre soha
nem került sor. A torony bejárata fölött kapott helyet Borsos
Miklós „Arion és a delfin" című bronz domborműve.A to-
rony csúcsán álló réz szélkakas Magyari Barna munkája. A
szélkakas földre vetett árnyéka jelölte ki a tornyot körülve-
vő téglakerítés vonalát.
A víztorony napóraként is szolgált volna. A torony lett vol-
na a mutató, a számlap szerepét pedig a téglakerítés töltötte
volna be. Az idő múlását 12 zodiákus jegyet ábrázoló kő-
szobor mutatta volna 8 és 17 óra között. A napóra működé-
sét a kőfalon kívül egy erdőbe vágott nyiladék segítette vol-
na, azonban ez nem készült el. A szobrokat Nagy Géza és
Molnár László készítette, felállításukra 1962-ben került sor.
Nagy Géza alkotása a Bika, Rák, Oroszlán, Nyilas, Vízön-
tő, Halak figurája, Molnár László pedig a Kos, Iker, Szűz,
Mérleg, Bak, Skorpió szobrokat faragta. A víztorony kör-
nyezetére Jánossy György tervet készített, melynek közép-

pontjában egy virág óra állt. A virágokat úgy helyezték volna el, hogy reggeltől estig , a tavasztól őszig terjedő idő-
szakot jelképezték volna. A reggeli órákat jelképező virágok tavasszal nyíltak volna, a dél körüliek nyáron, a délutá-
niak pedig ősszel. A telet a téglafalra futtatott borostyán jelképezte volna. 1990-ben a Vízgazdálkodási és Melioráci-

ós Tanszék vezetőinek támogatásával ide került a
Mezőgazdasági Vízgazdálkodás- és Geodéziatör-
téneti kiállítás.

GÖDÖLLÕ ANNO

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

(folytatás az 1. oldalról)
A rendezvény má-

sodik részében a Tria-
non emlékműnél
gyűltek össze a részt-
vevők. Itt helyezték el
koszorúikat a városi
intézmények és civil
szervezetek, egyben
tisztelegve a Szent
Korona hiteles máso-
lata előtt, ami az eddi-
gi hagyományokat kö-
vetve ismét Gödöllőre
kísért a Koronaőrség. 

A koszorúzást kö-
vetően a jelenlévő
egyházi méltóságok ökumenikus ál-
dására került sor, majd a megemlé-

kezés a Himnusz, a Székely himnusz
és a Boldog Asszony, Anyánk hang-
jaival ért véget.

*
A trianoni békediktátum

aláírásának évfordulójáról
minden alkalommal a Szent
Korona másolatának jelenlé-
tében emlékeznek meg váro-
sunkban. Nemzeti jelképün-
ket a koronaőrség, a Magyar
Koronaőrök Egyesületének
tagjai hozták városunkba.

A Szent Koronát és a
Szent Jobbot évszázadokon
keresztül őrizték a korona-
őrök, akik igaz magyar és
keresztény emberek voltak.
A múlt század végén létrejött
egyesület vitéz Vitéz József
koronaőrrel kezdődik, aki új-
raélesztette a koronaőrzés
hagyományát. Ő azon koro-
naőrök közé tartozott, akik
1945-ben Mattseebe mene-

kítették és ásták el a magyarok Szent
Koronáját. Időközben hadifogságba

esett és ez alatt a Szent
Korona az Egyesült Álla-
mokba került. Ezzel
megszűnt a korona őrzé-
sére rendelt koronaőrök
tevékenysége.

1990-ben lett lehető-
sége, hogy megalapítsa
az egyesületet, s külön-
böző adományokból
megvarrassa ugyanazo-
kat a ruhákat, melyeket
1945-ig viseltek a koron-
aőrök. Minden követ
megmozgatott azért,
hogy a Szent Korona és a
Szent Jobb mellett le-
gyen régi társaival, foly-
tassa az évszázados ha-
gyományt és frissítse az
állományt. Az egyesület
jelenlegi tagjai vala-

mennyien a történelmi vitézi rend
tagjai közül kerültek ki.

(b.j.)

Családias, hangulatos kikap-
csolódásra számíthat az, aki a
meleg nyári estéket az ismét
megnyílt Cabriobarban kívánja
eltölteni. A Petőfi Sándor Mű-
velődési Központ Alsópark fe-
lőli részén kialakított szórako-
zóhelyen ismét várják a kikap-
csolódni vágyókat, ám az el-
múlt év tapasztalatai alapján a
korábbinál szolidabb progra-
mokat kínálnak a vendégek-
nek.

A művelődéi központ kerthelyisége
hétköznapokon 16 órától hajnali 1-
ig, hétvégén pedig 11 órától szintén
hajnali egyig tart nyitva. A szerve-
zők a programok összeállítása so-
rán figyelembe vették a Palotakert
lakóinak korábbi jelzéseit, s így
csak szombatonként, a kora esti
időpontban, 18 órától 20 óráig lesz

élőzene, ahol a gödöllői fiatal elő-
adók léphetnek majd a közönség
elé. Mint megtudtuk, a korábbi „bu-
lizenék” helyét a könnyedebb, hall-
gathatóbbak veszik át, amik között
kiemelt helyet kap a gitármuzsika,

aminek az elmúlt nyáron is nagy si-
kere volt. A péntek estéket koncert-
vagy mozifilm vetítéssel színesítik,
de jó hír a focirajongóknak, hogy
az Európa-bajnokság eseményeit is
nyomon követhetik egy 30 négyzet-

méteres kivetítő segítségével. Míg
tavaly elsősorban a fiatalokra szá-
mított a szórakozóhely, az idén már
sokkal szélesebb korosztályt vár-
nak ide. A visszajelzések alapján
alakították át a kisebb alapterüle-
tű, családiasabb hangula-
tú helyet. Ennek megfe-
lelően változott meg az
arculata is, megújult a
pultrész, dobogózták az
aljzatot, de a füves terület
egy része is megmaradt,
ugyanúgy, mint a múlt év
nagy „slágere” a tenger-
partot idéző homokos,
napágyas rész is. A most
még nyitott területen óri-
ási napernyők adnak majd
árnyékot.

Szintén az előző év ta-
pasztalatai alapján külön
terület várja a gyerekeket.
Mivel sok a családos, kis-
gyermekes vendég, ezért
a terület egy részén ját-
szósarkot alakítottak ki a
kicsiknek, de gondoskod-

nak arról is, hogy ha az asztal mellé
ültetik őket a szülők, legyen szá-
mukra megfelelő etetőszék, ahol
kényelmesen és jól érezhetik magu-
kat.

(k.j.)

Családias hangulat, kellemes zenék

Ismét megnyílt a Cabriobar

Lélekben egyesíteni a magyar nemzetet

88 évvel Trianon után

Eva Maria Barki

vitéz Vitéz József
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Tehát, mint látom a könyvbo-
rítón, s értem is, az Öt kismalac
című Agatha Christie regény
eredeti címe: Five little pigs.
Első mondata a magyar fordí-
tásban: „Hercule Poirot kíván-
csian vette szemügyre a szobá-
jába bebocsátott fiatal höl-
gyet.”

Ugyanez eredetiben: „Hercule Poirot
looked with interest and appreciation
at the young women who was being
ushered into the room.”

Annyi, hogy a „young woman” fia-
tal nőt jelent, még arra is ráragadha-
tott manapság, aki nemcsak hogy
nem tud, de soha nem is tanult ango-
lul. Hogy a „room” jelentése szoba,
szintén. „With interest”, érdeklődés-
sel, hát persze. „Looked”, nézi,

szemügyre veszi – megy ez. Most
már csak az „appreciation”, esetleg az
„ushered” szót kell kikeresniük a szó-
tárból a kezdőknek, még inkább azon
keveseknek, akik még sose határoz-
ták el, hogy no, most aztán tényleg
beleássák magukat az angol nyelv rej-
telmeibe. Egy-kettőre elsajátítják,
nem telik bele sok idő, s úgy beszél-
nek majd angolul, mint – kit mond-
junk? –  Ralph Fiennes. Esetleg mint
Károly, Vilmos, Harry és a többi her-
ceg együttvéve. 

Polcokat töltenek meg a Bagoly
könyvesboltban az angol nyelvű
könyvek. Talán legnagyobb a válasz-
ték az Agatha Christie regényekből,
melyek nem túl bonyolult szövegük-
kel, ugyanakkor a krimi izgalmával
sodorják azokat, akik kézbeveszik
őket, s így igazán alkalmasak a

gyakorlásra, az alapfokú, középfokú
angol nyelvtudás továbbfejlesztésére. 

Persze, nem beszélném le róluk az
angolul kiválóan tudókat sem. S még
ajánlanám figyelmükbe sok más szer-
ző szintén megtalálható angol nyelvű
könyvét. 
(Agatha Christie: Five little pigs) -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Eredetileg

Időutazásra vállalkoztak azok
a diákok, aki beneveztek a Gö-
döllői Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központ által meghirde-
tett a „Sárkánynak nem kell sar-
kantyú...“, avagy lovagias ka-
landok Mátyás király udvará-
ban elnevezésű olvasóvetélke-
dőre, aminek döntője  május
22-én zajlott. Itt tizenkét csa-
pat mérte össze tudását.  

A résztvevőknek Komjáthy István:
Mátyás-mondák könyve, Rónaszegi
Miklós: A Rettenetes Kartal, valamint
Tatay Sándor: Kinizsi Pál című ifjúsá-
gi regényéből kellett felkészülniük,
hogy minél többet megtudjanak Má-
tyás király koráról. A reneszánsz év-
ben ugyanis ezzel a korral kapcso-

latos feladatokat kellett megoldaniuk
a versenyzőknek. Ezek között szere-
pelt bankó tervezés, lovagi öltözető,

irodalmi feladat, s az olvasmányok-
hoz kapcsolódó totó, de a legnagyobb
sikert a reneszánsz remix aratta,
amelyben a kor neves költőinek mű-

veit felhasználva kellett megmutat-
niuk, hogyan is hódíthatták  meg szí-
vük hölgyét az ifjak Mátyás korában. 

Az első négy helyezett csapat egy-
egy napos visegrádi kirándulásra me-
het Mátyás király palotájába, vala-
mint oklevelet, édességcsomagot és
memóriajátékot kapott a Gödöllői Vá-

rosi Könyvtár és Infor-
mációs Központ támoga-
tásával.
Az első helyezett a zsám-
boki, Bajza Lenke Álta-
lános Iskola: Zsámboki
Beatrix nevet viselő csa-
pata lett. Második helyen
a Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola diákjai a „Há-
rom Nővér” végzett. A
harmadik szintén egy
zsámboki, a Hajta menti

lovagok csapata lett, a negyedik hely-
re pedig az Erkel Ferenc Általános
Iskolát képviselő Könyvlovagok
kerültek. -av-

Nem is lehet véletlen, hogy má-
jus 31-én szombaton este
egyenesen a sikeresen letett
Hit és erkölcs szigorlatról ér-
keztem a Cavaletta Leánykar
hangversenyére a Szenthá-
romság templomba. 

Kissé megkéstem, mert Vácról jöt-
tem, és zengett az Ave Maria, amikor
benyitottam az ajtón. Három Ave Ma-
riát énekeltek egymás után, Arnold
von Brucktól, Giulio Cassinitől és
Camille Saint-Saënstól, és én arra
gondoltam, milyen szerencsés va-
gyok, hogy ugyanazon a főiskolán,
ahol szigorlatoztam, megtanulhattam
az Üdvözlégy Máriát latinul is, és
most együtt mondhatom magamban a
kórussal: „…ora pro nobis, pecca-
toribus…”

És később még három Ave Maria
következett, Cherubini, majd Wolf
Péter és Fülöp Kálmán szerzeménye –
ez utóbbinak így kezdődött a szövege:
„Én mindig bíztam benned vándorlá-
somon…” –, végül Johann Sebastian

Bach Ave Mariája Charles Gounod ál-
tal hangszerelve. És akkor arra gon-
doltam, nem lehet véletlen az Ave
Mariák sora, mert éppen Szűz Mária
Szíve napja van, nem kötelező ünnep-
ként, még csak nem is ajánlottként,
csak úgy. 

És még elhangzottak más zenemű-
vek is, Kodálytól, Pergolesitől, Ben-
jamin Brittentől. Kodály Esti dala zár-
ta a hangversenyt, közben verseket
mondott Módy Csenge, Túrmezei Er-
zsébettől az Otthonomat, Ady End-
rétől Az Úr érkezését, Reményik Sán-
dortól a Csendes csodákat. Szólót
énekelt Szilasi Éva és Veres Andrea,
és meghívott vendégként Gémesi Ré-
ka Alessandro Stradella Piéta, Signo-
re című művét adta elő. 

Zongorán közreműködött Soós
Gabriella, karnagyként Márton Dan-
ku István. 

Végül elmondatott: „Míg egyszer
mennyei hajlékod befogad, köszö-
nöm Istenem földi hajlékomat.”

És utána csend lett, mert utána már
nem lehetett mint mondani.           N. A.  

A Cavaletta Leánykar koncertje

Földi hajlékunkban

Olvasóvetélkedő a városi könyvtárban

Reneszánsz kalandozások

Zsúfolásig megtelt a királyi kas-
tély díszterme Horgas Eszter há-
rom részből álló koncertsoroza-
tának első estjén. A népszerű fu-
volaművész május 30-át köve-
tően  június 20-án és július 11-én
lép a gödöllői közönség elé. A
három esten három különböző
műfajon belül kalandozhatnak
majd a zenerajongók. A múlt he-
ti Vivaldi estet a jazz követi, majd
a romantikus operák világába
kalauzolja el hallgatóságát.

– Mi indokolta a témaválasztását? –
kérdeztük a művésznőt.

– A három különböző programmal
szerettem volna minél tágabb képet
mutatni arról, amivel foglalkozom. Per-
sze a teljesség igénye nélkül, hiszen na-
gyon sok minden érdekel a világból, s
itt csak egy szeletét oszthatom meg a
közönséggel. Olyan szerzőket válasz-
tottam, akik állandóan jelen vannak az
életemben. Szerencsés vagyok, hiszen
magam választom meg, hogy mit ját-
szom. 

– Úgy fogalmazott: a teljesség igé-
nye nélkül... Mi az, amit leginkább
sajnál, hogy nem fért bele ebbe a
programba?

– Az egyik az Al Di Meola anyag, a
másik a Bach szonáták, amit külföldön
nagy sikerrel játszunk.

– Ez az összeállítás része egy tur-
nénak, vagy kifejezetten Gödöllőnek
szól?

– Ezt a három estből álló összeállítást
kifejezetten ide készítettem. Nagyon

örültem az igazgató úr felkérésének, hi-
szen ez a helyszín egyszerűen csodála-
tos, rendkívül  inspiráló.

– A következő koncerten Vukán
Györggyel lép fel...

– Vele nagyon régóta játszom együtt.
Ő az elsők között volt, aki mellém állt,
amikor elkezdtem foglalkozni a jazz-
zel. Nagyon jó vele zenélni. A koncer-
ten is elmondtam, nagyon büszke va-
gyok azokra a sztárokra, akikkel külföl-

dön felléptem, de ez igaz a hazai partne-
reimre is.

– Az eltérő műfajok lehetőséget
adnak arra is, hogy különböző kor-
osztályokat szólítson meg. Szembesül
ezzel a koncerteken?

– Azt hiszem, az én hangversenyei-
men elsősorban a középkorúak vannak

jelen, de érdekes, hogy egyre több a 
gyerek. Azáltal, hogy a klasszikusok
mellett a populárisabb zenék is megszó-
lalnak a koncerteken, eljönnek a fiata-
lok is. Nagyon jó érzés, hogy bárhol lé-
pek fel, mindenhol tele vannak a kon-
certtermek. Ezért nem hiszek azoknak
az állításoknak, hogy az embereket nem
érdekli a kultúra. A valós értékekre 
igenis szükségük van, s én igyekszem,
hogy tőlem ezeket kapják meg.

Horgas Eszter koncertek a királyi kastélyban

Szükség van a valódi értékekre

Múlt héten szombaton a
Petőfi Sándor Művelő-
dési Központ színház-
termében rendezte meg
a „Harmóniában” címet
viselő előadói estjét a
Gödöllői Kulturális és
Szociális Közhasznú
Egyesület. A műsor a 
szervezők immár 13 éve
tartó munkáját dícséri,
hiszen a 24 műsorszám
bemutatása során a nem-
zeti kisebbségekkel karöltve Gödöllő és kistérsége ifjú tehetségeinek hagyo-
mány- és értékmegőrző előadására került sor. Kép és szöveg: (ta.)

„Harmóniában“ élve

Cibri együttes
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Gödöllői Új
Művészet 

Közalapítvány

A Gödöllői Új Művészet 
Közalapítvány tisztelettel

meghívja Önt a 

Gödöllői Iparművészeti 
Műhely 10 éves jubileuma

alkalmából rendezett

ÜZENET
című kortárs képző- és 
iparművészeti kiállítás 

és szabadtéri zászlókiállítás
megnyitójára

2008. június 7-én 
(szombaton) 17 órára

a GIM-Ház 
kiállítótermébe és

kertjébe

Köszöntőt mond: 
Dr. Gémesi György, Gödöllő

város polgármestere és Marcel
Hendrickx, Turnhout város
(Belgium) polgármestere

Megnyitja: 
Dr. Hámori József 

kutatóprofesszor, akadémikus
Orosz István grafikusművész

Közreműködik:
Talamba Ütőegyüttes 

(Grünvald László, Kiss István,
V. Nagy Tamás, Szitha Miklós,

Zombor Levente)

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

előzetes bejelentkezés alapján
más napokon is

GIM-Ház 
(Gödöllői Új Művészet 

Közalapítvány alkotóháza) 
2100 Gödöllő, 

Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28/419-660,

e-mail: gimhaz@invitel.hu

A FRÉDÉRIC CHOPIN 
ZENEISKOLA 

programja

Június 5. csütörtök
Bali János növendékeinek
hangversenye
18.30 A furulya tanszak hang-
versenye
19.30 Hatodik zeneszerzős
koncert
20.00 A „Gödöllői Papírfilhar-
monikusok” hangversenye – A
zenetörténet csoport előadása
Június 9. hétfő 18.30
Varga Zsófia, Zalatnay Fru-
zsina és Virág Andrea fuvo-
laestje
Június 11. szerda 17 óra
Barta Katalin növendékeinek
hangversenye (zongora)
Június 12. csütörtök 17 óra
Évzáró hangverseny és bizo-
nyítványosztás 
Június 13. péntek 14.30-
17.30 Beiratkozás
Június 14. szombat 17 óra
A Revúcai Művészeti Iskola
növendékeinek hangversenye

Este 6 órától éjfélig ingyenes programok az
egész családnak a  Gödöllői Városi Mú-
zeumban és a pelikános kút körül
– Ingyenesen megtekinthetők az állandó ki-
állítások és az időszaki tárlat is18 és 24 óra
között
– 18 órakor: múzeumpedagógiai foglalko-
zás gyerekeknek
– 19 órakor: Varga Zoltán Zsolt szobrász-
restaurátor előadása „Gödöllői vonatkozá-
sok a Nepomuki Szent János szobor-kul-
tuszban” címmel

– 19 órai kezdettel, 23 óráig a Veresi Gőzös
belvárosi járata félóránként indul a múzeum
elől, megáll a kastély és a művelődési központ
előtt is
– 20 órakor: Őriné Nagy Cecília művészet-
történész tárlatvezetése a Toroczkai-kiállí-
tásban
– Este 10-től fél 12-ig a Szederinda népzenei
együttes tart hagyományosan jó hangulatú
élőzenés táncházat a pelikános kútnál
A Hamvay-kávézó és terasz a rendezvény
végéig várja vendégeit!

KORONÁZÁSI HÉTVÉGE 
2008. június 5-6-7-8.

A gödöllői Grassalkovich-kastély 1867-ben, koroná-
zási ajándékként került Erzsébet királyné és I. Ferenc
József használatába. Erre – a kastély életébe jelen-

tős változást hozó – ese-ményre emlékezünk minden évben a koronázási szer-
tartás felelevenítésével, kel-lemes, hétvégi családi programokkal.

Június 5. 15.00: Titánia lovagjai I.
Rudolf – a reményvesztett imádó című
időszaki kiállítás megnyitója. Megtekint-
hető: 2008. június 6-tól szept. 28-ig.
Jún ius  6 .  19 .00: Életjelenetek Dé-
ryné naplójából, zenés színpadi játék a
Barokk Színházban
Jún ius  7 .  11 .00: Budapesti Törté-
neti Múzeum „Koronázási” játszóháza a
Barokk Színházban
11.00-14.00:  Audiencia, Szabó Dó-
rával az Erzsébet királyné hasonmásver-
seny nyertesével
12 .00: Mátyás király bolondos bolondja
a Maszk Bábszínház előadásában
14.00: Dámalovas bemutató a kastély-
parkban
15.00: Történelmi íjászbemutató és ve-
télkedő

16.00:  RUDOLF MAI SZEMMEL I. Isme-
retterjesztő előadások
18.00: Filmklub a Barokk Színházban
Jún ius  8 .  11 .00: Sisi és Rudolf trón-
örökös, interaktív gyermekelőadás
12.00-14.00:  Audiencia,  Szabó Dó-
rával az Erzsébet királyné hasonmásver-
seny nyertesével
14 .00:  Sümegi Falkász Egyesület fal-
kavadász bemutatója a kastélyparkban
15.00:Garabonciás Gyermek Együttes
táncjátéka a Barokk Színházban
16.00: RUDOLF MAI SZEMMEL II. Is-
meretterjesztő előadások
17.00: Solymász-íjász vadászattörté-
neti bemutató
20.00: Operettgála a kastély díszudvarán
informacio@kiralyikastely.hu
www.kiralyikastely.hu; tel:410-124

Gödöllői Városi Múzeum
JÚNIUS 21., SZOMBAT: MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

IV. CSALÁDI NAP
Egész napos, ingyenes családi programok, koncertek, kézműves vásár, 
biotermék bemutató és kóstoló, életmód tanácsadás, könyvbemutató

2008. JÚNIUS 15.
VASÁRNAP, 10-19 ÓRÁIG

A Gödöllõi Királyi Kastély és 
„A rák ellen, az emberért, a holnapért“ 
Társadalmi Alapítvány szervezésében
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HEROSZ

Vigyél haza!

1 éves keverék kan 1 éves keverék szuka

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592
Ajándék kiscicák:
28/432-487, 20/340-4861

Adószám: 19816016-1-43
www.poraz.hu

1 éves keverék szuka

Június 7-8.:

dr. Bucsy László
Tel.: 30/234-6116

Gödöllő, Blaháné út 55.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

8 hónapos keverék szuka

2 éves keverék kan

Itt a nyár és most már biztos
nem kell fagyveszélytől tarta-
nunk. Sokan szívesen viszik ki
szobanövényeiket is a kertbe,
hogy ott több fényt kapjanak
és elég energiát gyűjtsenek
majd télire. Persze nem mind-
egyik szobanövény viseli el a
szabadlevegőt, sőt vennek,
melyek megviselik a tűző nap-
sütést, és míg a szobában
gyönyörűen zöldelt, a napon
hirtelen megbarnul és pusztu-
lásnak indul. Most ebben pró-
bálunk segíteni olvasóinknak.

Gardénia
A gardénia kint töltheti az egész

nyarat, de be kell költöztetni, ha
10°C alá esik a hőmérséklet.

A gardénia egy örökzöld, bozontos
cserje, csillogó, sötétzöld levelekkel.
A csodás krémfehér virágok kicsi ró-
zsákra emlékeztetnek, és szenvedé-
lyes illatot árasztanak. Szereti a vilá-
gosságot, bár nem a közvetlen nap-
fényt, és akkor lesz a legszebb, ha
esővízzel, vagy felforralt és vissza-
hűtött csapvízzel locsoljuk. A sima
vízben sok a kalcium, amire ez a
„hölgy“ olyan allergiás, hogy rögtön
megsárgulnak tőle a levelei. Szintén
érzékeny a túlzott áztatásra.

Citrusfélék

Az örökzöldek unalmasak néha,
ám a citrusfélékkel mindig történik
valami: először illatos virágok, majd
csinos narancsok – nem ehetők
ugyan, de remekül néznek ki.

Citruscserjénk lehet narancs, vagy
mandarin, de akár citrom is. Istenien
édeskés illatú virágok, örökzöld leve-
lek és színes
gyümölcsök.
Ezek a növé-
nyek a medi-
terrán vidék-
ről származ-
nak, ahol akár
utcai cserje-
ként is neve-
lik, ezért a
növény is ki-
k ö l t ö z h e t
nyárra, bár
legjobb, ha
v a l a m i l y e n
fedél alatt áll.
Télen vigyük
be mielőtt be-
köszöntené-
nek a fagyok. Jó tudni: minél na-
gyobb a kaspó vagy láda, annál na-
gyobb és sűrűbb lesz ez a növény.

Dionaea muscipula (Vénusz
légycsapója)

A rovarevő növények szintén me-
leg igényesek, így ha nyáron kint

tartjuk azt meghálálják.
Nem csak azzal, hogy job-
ban fejlődnek és új hajtá-
sokat hoznak, hanem az-
zal is, hogy nem kell légy-
fogót alkalmaznunk, mert
ők elfogyasztják azokat.

A Vénusz légycsapója
rojtos szélű leveleiből ké-
szít csapdát. Három pont
is van a csapda legalján,
melyek érintésre azonnal
lezárják a kiutat. Az ily
módon bent ragadt rovart
ezután összenyomja, és
máris terítve van a vacso-
ra. A csapda bezárása ren-
geteg energiába kerül a
növénynek, ezért minél

többet hagyjuk pihenni, annál
tovább élvezhetjük majd a
társaságát. A Dionaea bírja a
közvetlen napsütést, és élve-
zi, ha egy tál víz segítségével

„gőzfürdővel“ kényeztetjük.

Pálmafélék
A pálmáknak igen sok változata is-

mert. Sokan úgy gondolják, hogy
ezek a növények miután a trópusok-
ról származnak, bírják a meleget. Ez
majdnem igaz, csak azt felejtik el so-

kan, hogy a trópusokon nem száraz
meleg van, mint nálunk, hanem igen
párás a levegő. Ezért célszerű, ha a
növényt mondjuk a teraszra helyez-
zük, félárnyékos helyre és hetente
többször is megöntözzük.

Fikuszok
A fikuszok szintén a mediterrán te-

rületek növénye. Ha Spanyolország-
ban járunk láthatjuk, hogy ott utcai
növényként használják. Jól tűri napot
és a meleget, de ha nincs hozzászok-
tatva a fényhez, és a lakásban árnyé-
kos helyen tartjuk, akkor sokkal töb-
bet ártunk a kivitelével, mint ha a la-
kásban hagyjuk. Amint látjuk, hogy
levelei sárgulni kezdenek inkább vi-
gyük vissza a lakásba megszokott he-
lyére.

Szobanövényeink nagyrésze élve-
zi a napsütést és nekik is kijár a nyár-
ból ennyi öröm. Vigyük ki őket a te-
raszra, a kertbe de fontos, hogy ilyen-
kor több vizet is igénylenek, hiszen
az erős nap hamarabb kiszárítja a föl-
det.

Nem csak kertészeknek

Szobanövények a kertben

Mondjuk meg őszintén, házikedvence-
ink közül a macskák irigyelt állatok.
Tudnak élni! Úgy élnek és azt teszik,
amit ők akarnak. Ha éppen kényeztetés-
re vágynak, akkor megtisztelik a gazdit,
hogy az ölébe vetik magukat, kicsit hí-
zelegnek, dorombolnak és már el is ol-
vadt a macskatulajdonos, aki boldogan
cirógatja, vakargatja kedvencét. De ha
ezt mi kezdeményezzük és macskánk
nem vágyik társaságunkra
nem árt vigyázni, mert jobb
esetben csak ránk fúj, de elő-
fordul, hogy karmaival kicsit
nyomot hagy karunkon. Iga-
zi szabad lélek. Míg sok ku-
tya csak a kertben élhet, ad-
dig a macska a lakásokban is
szívesen látott. Persze leg-
többször csak aludni és enni
jár be, legszívesebben a kert-
ben vadászgat, sokszor ma-
dárbarát szomszédaink kel-
lemetlenségére. A macska-
tartás – mint minden más az életben –
felelősséggel jár, de többnyire a büszke
cicatulajdonosok nem hátrálnak meg a
nehézségektől. Könnyedén veszik az
akadályokat és gyorsan elfelejtik a
bosszús napokat, hiszen mindenért kár-
pótolja őket kedvencük szeretete.

De miért is boldogabb az, akinek ci-
cája van? Nos, a válasz igen egyszerűen
hangzik: a társállat nyugodtabbá, egész-
ségesebbé és vidámabbá tesz. Közelsé-
ge, szeretete szebbé teszi napjainkat,
életösztöne és viselkedése pedig új dol-
gokra késztet minket. Arra ösztönöz,
hogy legyünk türelmesebbek, néha pa-
rancsoljunk megálljt a rohanó világnak
és élvezzük a mindennapok apró örö-
meit. A macskák tudják mi a jó nekik, és
ha figyelmesek vagyunk, elleshetünk
tőlük néhány hasznos trükköt.

Pihenés és relaxáció a boldogság
kulcsa! A macskák sokszor fütyülnek a
világra. Imádnak a napon melegedni,
lazítani. Majd egy árnyékosabb helyre
vonulnak és ott órák hosszat alszanak.

Ha kipihente magát, jöhet a szórako-
zás. Tudja, hogy mikor jön el a kalando-
zások ideje! Amikor leszáll az éj, mi pi-
henésre cicánk pedig játékra vágyik –
hiszen nincs is számára alkalmasabb
időpont a bokavadászatra, labdázásra és
az ágyon ugrálásra. Ilyenkor a fáradt és

kimerült gazdi nekiáll játszani nyávogó
kedvencével. Persze egy igazi macskat-
ulajdonos megtanítja kedvencének,
hogy nappal éljen aktívabb életet. Imád-
nak játszani. Még egy légy is felkelti
vadászösztönüket és ilyenkor nem lát-
nak. Nincs akadály előttük, hogy meg-
szerezzék a zsákmányt. Persze előfor-
dul, hogy egy-egy dísz leesik a polcról,
összetörik, de egy igazi macska mániás

nem törődik vele. Sőt erre előre kell
gondolni, így célszerűbb a féltett porce-
lánokat elzárni az üvegvitrinbe.

Azok a macskák melyek a kertbe is
kijárhatnak sokszor hazaviszik elejtett
zsákmányukat, hogy azt bemutassák a
gazdinak. Persze nem egy szívderítő lát-
vány, amikor megölt énekesmadarak,
egerek, gyíkok várnak minket a küszö-
bön. De erről sajnos, még senkinek nem
sikerült leszoktatnia ezeket a vadászo-
kat.

Macskánk a legapróbb dolgoknak is
képes örülni – egy simítás vagy pár
ínyenc falat is boldoggá teszi. Bár két-
ségtelen, hogy tisztában van a gazdi láb-
ról levételéhez szükséges trükkökkel:
egy kis dorombolás és dagasztás és az
ember máris elolvad a gyönyörűségtől,
futva hozza a jutalomfalatot. És a macs-
kák igazi gourmandok. Ha már egyszer
kóstolt finomat, akkor el-
várja, hogy legközelebb is
azt kapja, de minimum heti
rendszerességgel. Ha ké-
nyeztetésre és finom fala-
tokra vágyik, tudja hol ke-
resse és örömét leli annak
elfogyasztásában. Nincs
bűntudata egy-két hízlaló,
ám igen finom falat után
sem. Így jobb, ha a gazdi fi-

Állati dolgok

Mitől boldog a cica?

gyel, mennyire kényezteti kedvencét,
mert a végén inkább saját magán kezd
spórolni, míg a macseknak megveszi a
legízletesebb, és persze a legdrágább fi-
nomfalatokat. Azt is megjegyezzük:
kedvencünk leginkább a nyers csirke-
májnak, vagy a nyers húsnak örül a leg-
jobban. Így ha a családnak főzünk, egy
pár falatot mentsünk meg számukra is!

A macskák a legtisztább állatok.
„Tisztaság fél egészség“ – vallják ők is.
Mosakodnak is, amikor csak idejük en-
gedi. Időből pedig nincs hiány. Elvárják,
hogy szoba wc-jük is állandóan tiszta
legyen. Ez főleg a lakásban tartott macs-
káknál lényeges. A tiszta alom az egész-
séges életmód első lépcsője.

A lakásban tartott macskák élete ki-
csit unalmasabb, mint kerti rokonaiké,
de egy igazi gazdi megszépíti és érde-
kessé teszi számukra. Ma már rengeteg
macska játék kapható, amivel játszhat-
nak, szórakozhatnak.

Macskánk élete igazán vidám és
mondjuk meg őszintén, sokszor szíve-
sen cserélnénk velük, hiszen miközben
mi dolgozunk, addig ők heverésznek a
napon és kényelmesen, lustán élvezik a
napsütést.

A verőköltő bodobács (Pyrrhocoris
apterus) egy közismert és elterjedt eu-
rópai poloskafaj, amely nevével el-
lentétben nem a bodobácsok rokona,
hanem a verőköltő poloskák családjá-
nak tagja. Népnevei között a katona-
bogár, illetve a teljesen helytelen
suszterbogár is szerepel. E közismert
kis rovar háta piros alapszínű, melyet
jellegzetes fekete mintázat díszít, így
pl. a félfedőkön egy-egy kör alakú
folt díszlik. A félfedők alatt látszó
potroh fekete, de pereme vörös, ha-
sonlóan az előhátéhoz. A faj feje és
alsó oldala fekete. Szárnyainak fej-
lettsége egyedtől függ. A kifejlett
egyedek testhossza kb. 1 centiméte-
res. A verőköltő poloskák jellegze-
tessége a pontszemek hiánya. Ez a
poloskafaj nem áraszt kellemetlen
szagokat, illetve nem is csíp. A tavasz
folyamán gyakran láthatóak párzás
közben összetapadt bodobácsok, illet-

ve nem ritkán a közvetlen közelükben
számos fiatal egyed. A talajba és avar-
ba rakott, fekete petékből kikelő, jú-
niustól októberig fejlődő, szárnyatlan
lárvák szintén vörösek, ám mintáza-
tuk jóval egyszerűbb az imágókénál.

A kifejlett verőköltő bodobács a ta-
lajba ásva telel át, majd a következő
évben az 50-60 pete lerakását köve-
tően elpusztul. Addig mályva- és
hárstermések nedvtartalmát szívogat-
ja hosszú szipókájával.

A bodobács az első melegebb tava-
szi napokon már tömegesen napozik a
fák kérgén, és a verőfényes tavasz hí-
rét hozza. Szinte minden típusú élő-
helyen megtalálható hazánkban.

Kertünk lakói

A bodobács

4 hónapos keverékek elvihetők
Tel.: 70/315-9183
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18-08 óra között és hétvégén. 
Tel.: 28/430-655.

Június 1-8-ig: Egyetemi, Egyetem tér 1.
Tel.: 420-243
Június 8-15-ig:Máriabesnyői, Szabadság út
167. Tel.: 419-749.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

LOMTALANÍTÁS

Június 9. hétfő: Ady E. sétány 56. sz. elé,
Martinovics u. 3. sz. elé, Martinovics u.
19. sz. elé, Martinovics u. 25. sz. elé,
Méhész köz – Lovas u. sarok, Major u. –
Lovas u. sarok, Repülőtéri u. 4. sz. elé,
Repülőtéri u. 20. sz. elé, Dessewffy u. –
Magtár köz sarok, Dessewffy u. – Török I.
u. sarok, Dessewffy u. – Telep u. sarok,
Hajnóczy u. – Batsányi u. sarok
Június 11. szerda: Lovarda u. - Hajnóczy
u. sarok, Honvéd u. - Tavaszmező u. sarok,
Kétház u. – Török I. u. sarok, Honvéd u. –
Pacsirta u. sarok, Dessewffy u. 21. sz. elé,
Pacsirta u. - Török I. u. sarok, Török I. u. -
Tavaszmező u. sarok, Tavaszmező u. 25.
sz. elé, Tavaszmező u. – Telep u. – Kőrösi
Cs. u. találkozása, Pacsirta u. 10. sz. elé,
Pacsirta u. 18. sz. elé, Gébics u-i játszótér 
Június 13. péntek: Faiskola u. 3. sz. elé,
Faiskola tér 12. sz. elé, Fürdő u. – Kőrösi
Cs. sarok, Villanytelep u. 7. sz. elé, Déryné
u. 7. sz. elé, Hajnal u. 4. sz. elé, Kőrösi Cs.
u. 7. sz. elé, Kőrösi Cs. u 26. sz. elé, Liszt
F. u. 5. sz. elé, Liszt F. u. 22. sz. elé, Dal-
mady u. 5. sz. elé, Dalmady u. 17. sz. elé

A régi községháza helyén
megnyílt Erzsébet királyné
Szálloda étterme és kávéhá-
za várja Önöket!

Napi 3 fogásos menüajánlat:
1000 Ft/fő. 

Hétvégenként büféajánlat: 3000 Ft/fő. 

A büféasztal négyféle előételt, kétféle levest, nyolc-
féle főételt, három desszertet kínál korlátlan fo-

gyasztással, hozzá ízlés szerint csapolt sörrel, vö-rös- és fehérborral, vagy üdítőkkel.

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho és Accor ticket utalványát!

Szeretettel várjuk újonnan megnyílt teraszunkon a belső udvarban. 

A Futball-EB mérkőzéseit nézze nálunk! A teraszon óriás kivetítőn élvezheti a
meccseket speciális ételkínálatunk mellett!

Nyitva tartás:              Étterem: 12–24            Kávéház: 7–24.
Asztalfoglalás és információ: 28/816-819 

info@erzsebetkiralynehotel.hu
MUNKAERŐFELVÉTEL: NYELVISMERETTEL RENDELKEZŐ GYAKORLOTT 

FELSZOLGÁLÓT, VALAMINT SZAKÁCSOT FELVESZÜNK. 
Tel.: 30/9719-770.

Gödöllőn a Láng Fitnessben
(2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 35., 

a temető mellett)
06-30/825-9416 (du. 15 órától)

06-30/267-6966
tancoktatasok@gmail.com

PROFI TÁNCOSOKKAL INDULÓ 
PROGRAMJAINK:

– ERŐSÍTŐ AEROBIC

– FLAMENCO

– BALETT (gyerekeknek)

Újdonság!

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata árverést hirdet Gödöllőn, a Kazinczy Ferenc utcában található
lakótelek és a Szabadság út 23. szám alatti  lakóházas ingatlan tulajdonjogának megszerzésére
I. Lakótelek: A 1057/4 helyrajzi számú, 499 m2 területű, családi ház építésére alkalmas lakótelek Gödöllőn,
a Kazinczy Ferenc utca 44. szám alatt található. Az ingatlan közművel ellátatlan. A Kazinczy Ferenc utcában
víz, elektromos energia, gáz és szennyvíz közművek találhatóak. A telek kikiáltási ára bruttó 10.000.000 Ft.
II. Lakóházas ingatlan: A 17 helyrajzi számú, 1134 m2 területű, lakóház, udvar és egyéb épület megnevezésű ingatlan Gödöllőn, a
Szabadság út 23. szám alatt található. Az ingatlan minden közművel ellátott. Az ingatlan kikiáltási ára bruttó 35.300.000 Ft.
Az árverés helye: Gödöllő, Városháza, Szabadság tér 7. II. emelet 229. sz. helyiség
Az árverés ideje: 2008. június 24.,15 óra
Az árverésre jelentkezés feltétele: Bánatpénz címén a megszerezni kívánt ingatlan kikiáltási ára 20 %-ának megfelelő összeg be-
fizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken és a befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidőben.
Jelentkezni lehet 2008. június 23-án 16 óráig a Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján, a II. em. 233.
sz. helyiségben Tolnai Katalinnál (telefon: 28/529-253), aki az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad, illetve az ingat-
lanok megtekintésére időpont egyeztethető vele.

A NYUGDÍJASOK
EGYESÜLETE

kirándulást szervez
Kárpátaljára 

2008. AUGUSZTUS
11-14-ÉN.

Megbeszélés a Petőfi
Sándor Művelődési 

Központban 
június 13-án, 

16 órakor. 

Útlevél szükséges! 

Szatmáry Béláné:
28/418-315



ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlott fiatal pultos lány jelentkezését várjuk.
Érd.:  30/913-8769.
* OPEL GAÁL MÁRKASZERVIZ kézi autómosóba kollágát keres. 2100 Gödöllő, Rét
utca 18. Tel.: 28/410-095, e-mail: opelgaal@vnet.hu
* OPEL MÁRKAKERESKEDÉS, GONDNOK -ot keres: érvényes vezetői jogosítván-
nyal. Kertészkedésben  és karbantartási munkálatokban jártas, rendszerető, precíz,
40-50 év közötti, nem dohányzó férfi Gödöllő és közvetlen körzetéből.  Jelentkezni,
fényképes önéletrajzzal: Gaál Autóház Kft., 2100 Gödöllő, Rét utca 18. 

* OPEL MÁRKAKERESKEDÉS  autószerelőt keres fényképes önéletrajzzal, Gödöllő
és közvetlen körzetéből. E-mail: opelgaal@vnet.hu, cím: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út
67. Érd: 30/9/320-476.
* OPEL MÁRKAKERESKEDÉS hölgy munkatársat keres: középfokú végzettséggel,
pénzügyi – számviteli – irodai gyakorlattal, Gödöllő és közvetlen körzetéből.
Fényképes Önéletrajzzal, 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 67., E-mail: opelgaal@vnet.hu
* Opel Márkakereskedés könyvelő hölgyet keres, felsőfokú pénzügyi végzettséggel,
mérlegképes könyvelői képesitéssel, min. 3 éves önálló gyakorkattal, napi 8 órás
munkaidőben. E-mail: opelgaal@vnet.hu, cím: 2100 Gödöllő,Dózsa György út 67.
* ÜGYVÉDJELÖLT MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE FELVÉTELT HIRDETÜNK FRISS
DIPLOMÁSOK RÉSZÉRE. JELENTKEZÉS: KIZÁRÓLAG FÉNYKÉPES, RÉSZLETES
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZZAL, MELY a drboros@libori.hu E-MAIL CÍMRE KÜLDHETŐ.
ELVÁRÁSOK: ANGOL NYELV TÁRGYALÁSI SZINTŰ ISMERETE, B KATEGÓRIÁS
JOGOSÍTVÁNY, ÖNÁLLÓ MUNKAVÉGZÉS, RUGALMASSÁG, FELHASZNÁLÓI SZINTŰ
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ISMERETEK, NAGY MUNKABÍRÁS, JÓ KOMMUNIKÁCIÓS ÉS
KIVÁLÓ PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉSZSÉG. MUNKAVÉGZÉS HELYE: DR. BOROS
ANDREA ÜGYVÉDI IRODA GÖDÖLLŐ, BAJCSY ZS. U. 34. 
* Alkalmi és folyamatos munkalehetőséggel, Gödöllőn és környékén téged vár vál-
tozatos munkákkal (SZERELÉS, ELŐKÉSZÍTÉS, CSOMAGOLÁS) a Fürge Diák
Iskolaszövetkezet! Cím: 2100Gödöllő, Páter K. u.1. Tel: 28/516-520, 70/313-
8477,(honlapunkon is jelentkezhetsz munkáinkra www.furgediak.hu 
* KATEDRA NYELVISKOLA Gödöllő angol, spanyol és olasz nyelvtanárokat keres.
Tel: 20/984-5070, www.katedra.hu, godollo@katedra.hu 
*Keresek hosszútávra SZAKKÉPZETT KŐMŰVESEKET és ÁCSOKAT magas fizetés-
sel, bejelentve. Tel: 30/390-8261
* Cégünk keres függőzni tudó minősített CO-2 hegesztőket Dunakeszi munkahe-
lyre, valamint vastaganyag hegesztésében jártas CO-2 hegesztőket gödöllői munka-
helyre. Kiemelt bérezés. Tel: 20/403-9721
* Saválló ill. szénacél anyagok hegesztésében jártas CO-2 hegesztőket keresünk.
Kiemelt bérezés, szállás biztosított. Tel: 20/34-86-695
* Gépi vagy kézi vakolásban jártas, megbízható, precíz dolgozót keresek azonnali
kezdéssel Gödöllőn és környékén. Tel: 30/280-3077
* Gödöllői PIZZÉRIÁBA SZAKKÉPESÍTÉSSEL vagy GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ
SZAKÁCSOKAT és NŐI FELSZOLGÁLÓKAT keresek T:70/418-5770
*Gödöllőre keresünk kollégákat teljes körű betanítással orvostechnikai termékek iro-
daházon belüli értékesítésére. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Tel: 30/857-7940
* Szadai melegkonyhás étterem keres gyakorlott KONYHALÁNYT, FELSZOLGÁLÓT
és SZAKÁCSOT. Tel: de. 10 órától 28/404-692, 20/971-6272
* Vállalkozóival rendelkező FODRÁSZT és PEDIKŰRÖST keresek bevezetett szép-
ségszalonba Gödöllőn. Tel: 20/222-9257
* FODRÁSZT vagy KOZMETIKUST keresek működő üzletbe. Tel: 70/280-2276
* Meglévő vendégkörhöz FODRÁSZT keresek. Kézzel írott, fényképes önéle-
trajz szükséges. Előzetes egyeztetés telefonon: 30/6363-248 Érettségizők
figyelem: mesterkozmetikus KOZMETIKUS TANULÓT KERES 2008/2010-es
tanévre. Érd: 28/430-142
* FODRÁSZT KERESEK IGÉNYES SZÉPSÉGSZALONBA. Vendégkör biztosított, ked-
vező feltételekkel. Gödöllő, Ibolya u. 68/A. Zabó Ágnes: 30/268-2084
* Takarítást, gyermekvigyázást, idősek gondozását vállalja nyugdíjas hölgy
Gödöllőn. Érd: 30/271-3701
* Alsóparkban lévő házunkhoz kerti munkára (napi 1 óra) megbízható férfit
keresek. Érd: 30/250-2626
* Gödöllői söröző és játékterembe megbízható játékgépkezelőt felveszünk.
Érd: 20/342-9412
* Rendkívüli lehetőség! Független brókercég értékpapír elemzői, értékesítési
munkakörbe GYAKORLATTAL rendelkező munkatársat keres. Banki, biz-
tosítási gyakorlat a kívánatos. Nem biztosítás-ügynöki tevékenységről van
szó! Ez magasabb szakmai színvonalat jelent. Ilyen végzettségű szakember
nagyon kevés van. A továbbképzést vállaljuk. T: 20/2411-377
* Gödöllői Királyi Kastély Kht. könyvelőt keres azonnali belépéssel. Feltétel: közgaz-
dasági szakközépiskolai végzettség. Előny: mérlegképes könyvelői vizsga. Kézzel
írott önéletrajzokat a kastély igazgatói titkárságára várjuk. Gödöllő, PF. 406.
* Elege van már abból, hogy dolgozik, és nem tud előrébb jutni? Szeretne olyan
munkát végezni, amivel jut ideje a szórakozásra, kikapcsolódásra és nyaralásra, ill.
egy jobb minőségű élet elérésére? Ezt tudjuk nyújtani. Amit elvárunk: jó megjelenés,
határozott fellépés, jó kommunikáció, mobilitás, 25-50 év közötti életkor és rugal-
mas munkabíró képesség. Fényképes önéletrajzokat a godollo.allas@citromail.hu e-
mail címre várjuk. 
* SZAKKÉPZETT BÉBISZITTER GYERMEKFELÜGYELETET VÁLLAL
GÖDÖLLŐN! Tel: 30/348-5718
* TAKARÍTÁST VÁLLALOK. Heti rendszerességgel, illetve alkalmanként is. Tel:
20/410-1012

* Csömöri Auchanban lévő gyorsétterembe keresünk szakképzett pultos hölgyet
gyakorlattal. Érd: 70/406-2022, 30/530-4864
* Gödöllői nyílászárókat gyártó cég keres gépészmérnöki végzettséggel
AUTOCAD ismerettel rendelkező munkatársat műszaki előkészítő
munkakörbe. Önéletrajzokat a femszer@femszerkft.axelero.net e-mail címre,
valamint a 28/420-649 faxszámra kérjük.
* Az ÁLLATTENYÉSZTÉSI TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLÓ KFT. (2100 Gödöllő, Dózsa Gy.
u. 58.) tejlaboratóriumába felvételre keres LABORÁNS középfokú szakmai
végzettséget igénylő munkakörbe, legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkező
munkatársat, ill. LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS Egyszerű betanított, fizikai
munkakörbe, középiskolai végzettséggel, számítógépes gyakorlattal rendelkező
munkatársat. Munkaidő: napi 6 óra. Jelentkezés, szakmai információ: Bácskai
József munkaügyi vezetőnél. Tel: 20/4640-003
* Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium,
2170 Aszód, Hatvani út 3., Tel/fax: 28/400-006, 28/500-545 pályázatot hirdet 1
fő matematika-fizika, 1 fő fizika-kémia szakos főállású, 1fő matematika-fizika rész-
munkaidős tanári állás betöltésére (feltétel: egyetemi végzettség), valamint 1 fő
oktatástechnikusi állás betöltésére. 1 fő számára szolgálati lakás megoldható. A
pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 5. Az állás elfoglalásának ideje:
2008. augusztus 15. Felvilágosítás kérhető: Csobán Attila igazgató- 28/500-545,
vagy iskolatitkar@petofiaszod.sulinet.hu A pályázatot írásban, postai úton kell
benyújtani, a pályázathoz csatolni kell fényképes önéletrajzot, valamint a
végzettséget igazoló fénymásolatokat a fenti címre kérjük.
* GYAKORLOTT VARRÓNŐT KERESEK MINŐSÉGI RUHÁK VARRÁSÁRA. Érd:
30/381-5010, 28/411-695
* Intelligens érettségizett nyugdíjas hölgy szívesen vállalna heti 3-4alkalommal 4-
6órás adminisztratív v. ügyfélszolgálati, iratrendezési munkát számítógépes
ismerettel, ill. lelkiismeretesen végezne gyermekfelügyeletet. Minden tisztességes
megoldás érdekel. Tel: 30/9496-319

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/525-536620/525-5366
e -m a il: szo lg a la t@ ve lla .h u , in te rn e t:
w w w.u jsagok.ve lla .hu ,  Iroda: Gödöllő,
Kossuth Lajos u. 1. (Petőfi térnél)
N yitvatartás: H étfő: 8 .30  –  13 , KEDDEN
ZÁRVA, S zerda-csü törtök: 8 .30-15 .30 ,
P éntek: 8 .30-12 , 
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogad-
ni. A lapban megjelent hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk.
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-Keresünk első vagy második emeleti gödöl-
lői eladó lakást.
-Épülő egyszintes 100m2 lakóház 500m2
telekkel kulcsrakészen 28 MFt.
-Épülő 111m2 lakóház Béri u 400m2 telekkel
kulcsrakészen 28MFt.
-Épülő 110m2 lakóház Rögesben 300m2
telekkel kulcsrakészen28,8MFt.
-Margita u-ban 1450m2 zártkerti telek 50m2
faházzal 4,8 MFt
-Perczel M u-ban 1044m2 telken 50m2 faház 7,5MFt.
-Boncsok Gödöllő 1000m2 telek faházzal,
villany fúrt kút gáz 12MFt.
-Boncsok Szada 1441m2 belterületi telken
kis  tégla lakóház 12,8 MFt.
-Szadán  épülő 114m2 lakóház 700m2
telekkel  kulcsrakészen 27,5 MFt.
-Kiadó bútorozott 2 szobás erkélyes konvek-
toros lakás Gödöllőn.
-Kiadó Fácán soron 1 szobás lakás 45ezer Ft/hó
-Kiadó János utcában 1,5 szobás erkélyes
lakás 60ezer Ft/hó



* Gyakorlattal rendelkező üzletkötőt keresünk lakás-felszerelési cikkek for-
galmazására. Kiemelkedő kereseti lehetőséget, jó munkakörülményeket biz-
tosítunk! www.ratikft.hu 
* Oroszul beszélő eladót keresünk benzinkúti üzletünkbe. Munkavégzés helye:
M3-as gödöllői lehajtó, Jet kút. Tel: 30/206-4618, 30/747-7363
* Gödöllői KÁVÉZÓBA felveszek végzettséggel vagy gyakorlattal rendelkező PUL-
TOS FELSZOLGÁLÓT. Keresek KISEGÍTŐ MUNKATÁRSAT is. Tel: 30/259-2430
* Óvónői végzettségű gödöllői hölgy házvezetőnői vagy babysitteri állást vállal Gödöl-
lőn és környékén. Mindkét szakmában gyakorlattal rendelkezem. Tel.: 30-338-8811
* GÖDÖLLŐRE HÁZ KÖRÜLI MUNKÁKRA MEGBÍZHATÓ FÉRFIT KERESÜNK.
Tel: 70/778-3365

INGATLAN
* 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
* Gödöllőn Fenyvesben (egyetem mögött) eladó egy nagyon megkímélt állapotú
160m2-es, 2 szintes, alápincézett családi ház. Nappali, étkező, 3 szoba, 2 fürdőszo-
ba, 2 WC, kamra, gardrob, garázs 780-an telkkel.Iá: 39,9MFt. Tel.: 20/9-805-765
* Akció! Eladó új építésű, SZOCPOLKÉPES ikerház Veresegyházán 3 szoba+ nap-
pali garázs. Kulcsrakész ár :24 MFt 20 772-2429
* Fenyvesben családi ház nagy telekkel csendes utcában eladó Iár 16,8 MFt 20-
772-2428
* Sürgősen eladó 2 szobás részben felújított, panorámás lakás Gödöllőn központ-
ban! Iár 9,3 Mft 20 772-2429
* Eladó 2 szoba+nappalis, erkélyes, felújított lakás a Kossuth L.u.-ban, csendes
helyen. Jó vétel! I.ár:13,8 MFt  20-772-2429 
* Eladó 44 nm-es II.em-i lakás a Palotakerten, egyedi mérő bevezetve.I.ár:8,9MFt
20-772-2429
* Eladó János u-i lakás 2 szobás I emeleti konvektoros Iár11,9 Mft 20-772-2429
* Kertvárosban 2 szobás, lakható ház Iár 16,3 Mft 20-772-2429
* Eladó a Kazinczyn 2 szobás, III. em. téglalakás Iár 10,4 Mft 20-772-2429
* Eladó 2 szobás II-ik emeleti lakás Kossuth L. utcában Iár 9,8 Mft 20-804-2102
*Eladó 3 szobás téglaház Alvégben, nagy telekkel Iár 22 Mft 20-772-2429 Sápi Balázs
* Új építésű családi ház a Fenyvesben 3 szoba+nappali kulcsrakész ár: 33 Mft
20-772-2429
*Eladó új építésű ikerház Gödöllőn 3szoba nappali, emeltszintű ár 23 Mft 20-772-2429
* Eladó Palotakerten 2 szobás egyedi fűtésmérős lakás Iár 10,45 Mft. 20-7722428
* Szadán 1440 nm-es, panorámás építési telek eladó 6,3 MFt-ért 20-772-2429
Gödöllő Ingatlanközpont  Szada és Gödöllő legnagyobb telekválasztéka!
www.godolloihaz.hu
* Kertvárosban ÚJ ÉPÍTÉSŰ 3 szoba + nappalis ikerház eladó Iár 27,5Mft Új
építésű ikerházak házak nagy választékban irodánkban! Gödöllő Ingatlanközpont
20-7722429 www.godolloihaz.hu

* Eladó családi ház Gödöllőn, Harasztban. 170m2, 4 szoba + nappali Iár
27,5mft. 20-7722429
* Árzuhanás! Gödöllőn Csanakban 2+3 félszobás családi ház 1200 m2 telekkel
eladó. Iár 32 MFt www.godolloihaz.hu. 20-7722429
* KERESÜNK REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT
LAKÁSOKAT TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT AZ OTP MELLETT–SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-7722429 /
20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Eladó ház Hévízgyörkön! 70m2-es, lakható 2 szobás konvektoros I ár 7,2
mft.20-772-2429
* Eladó ház Aszódon nappali + 2 és fél szobás felújított Iár 16,2 MFt. 20-804-2102
* Eladó magasfszti, azonnal költözhető, felújított, tégla, 35 nm-es konvektoros
lakás Aszódon, központban. 35m2, burkolatok, ablakok cserélve, új konyhabútor.
Iár: 8,3 MFt. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT (20) 772-2429
* Eladó családi ház Szadán, csendes, nyugodt helyen,! 1200m2-es telken 90m2-
es. Iár: 16.5MFt. Gödöllői 1+2 félszobás lakásbeszámítása lehetséges. GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT (20) 772-2429
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában I. emeleti, átalakított és részben felújított 57 nm-
es, 2 szobás lakás. Iá: 12,7 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn az Irtványosban 1014 nm és 1036 nm-es szántó 1,5 mFt-os
irányáron. Tel. 20-919-4870
* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás (+társalgó) teljesen
alápincézett, nagyon jó állapotban lévő családi ház 540 nm-es örökzöldekkel beül-
tetett telekkel. Iá: 27 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosi részen 4 lakásos, téglaépítésű háztömbben eladó 95 nm
alapterületű, 3 szobás, nagyon jó állapotban lévő egyedi fűtésű, erkélyes lakás beépí-
thető tetőtérrel, 270 nm-es saját telekrésszel. Iá: 24,3 mFt. FŐNIX INGATLANIRO-
DA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn a városközpontban, 2003-ban épült, színvonalas belső kialakítású,
nappali + másfél szobás, 55 nm hasznos alapterületű kétszintes lakás kis
kertrésszel eladó. (Téglaépítés, gázcirkó fűtés, redőnyök, minőségi burkola-
tok). Iá: 19,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a központban III. emeleti, 59 nm-es, részben felújított, 2 szobás, Kasté-
lyra néző erkélyes lakás. Iá: 11,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Fenyvesi részen 2002-ben épült, 2 lakásos társasházban, 2 generáció
részére is alkalmas, külön lakrészekké (1 szobás ill. nappali + 2xfél szobás) alakított
családi ház 460 nm-es saját (sarok) telekrésszel. Iá: 30 mFt. FŐNIX INGATLANIRO-
DA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
*Gödöllőn a János utcában 58 nm-es, 2 szobás részben felújított, erkélyes lakás. Iá:
12 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn az Ambrus közben 73 nm-es, 3 szobás, erkélyes, nagyon szép állapotú,
teljesen felújított lakás. Iá: 16,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn (Palotakerten) 57 nm-es, 2 szobás erkélyes lakás. Iá: 11,5 mFt. Érd:
0620/9194-870
* Gödöllő központjában, téglaépítésű háztömbben 58 nm-es, 2 + fél szobás, teljes
körűen felújított erkélyes lakás (új nyílászárók, burkolatok, új beépített és gépesített
konyhabútor), saját pincerésszel. Iá: 14,8 mFt. Érdekl.:28/411-086
* Gödöllőn a Blahán 860 nm-es, gyönyörűen parkosított, örökzöldekkel beültetett
saroktelken, hangulatos kialakítású, 3 szintes hétvégi ház, borospincével. 
Iá: 16,9 mFt. Telefon: 06-20/9194-870

* Gödöllőn teljesen felújított és 1 + 2 x fél szobássá átalakított, 61 nm-es, III.
emeleti erkélyes lakás (egyénileg szabályozható fűtés). Iá: 13,5 mFt. Tel.
28/411-086
* Gödöllőn az Antalhegyi részen, 770 nm-es, belterületi üdülő övezeti (15%-os
beépíthetőség) telek. Víz, villany, gáz a telken. Iá: 9,9 mFt. Tel.06-20-919-4870
* Igényes, felújított családi ház eladó Bagon 940m2 parkosított telken:
3szoba+nappali konyha, fürdő, WC, 70m2 szuterén +melléképületek, pince. Iár:
23,7MFt. T: 30/659-0381
* Garázsok eladók! Új épületben a Kazinczy körút környékén és a Remsey körúton.
Érd: 30/201-7329
* GARÁZS! a Kossuth-Remsey mélygarázsban 22 m2-es garázs 3,3 M-ért, a János
utcában 22 m2-es garázs 3 M-ért eladó. Tel: 20/446-7727
* 1500 m2 telekrész Gödöllő Isaszegi úton (nem lakóövezet) eladó. Tel:
30/528-7777
* SZADÁN Aranyhegy utcában panorámás, összközműves, 2679 m2-es, bekerített
2 utcára nyíló osztható TELEK áron alul SÜRGŐSEN eladó. (60m2 szuterén,
gyümölcsfák, ásott kút.) Tel: 20/985-3659
* Gödöllő külterületén, a Repülőtérnél 850 nm-es telek, termő gyümölcsössel 650
ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/375-4849.
* Gödöllőn, a Blaháné és diófa u. közötti részen 32×32 m2-es üdülőtelek bekerítve
eladó. Tel: 28/418-882 este 18-20-ig
* Szadán 3280 m2-es közművesített építési telek 9,5 M-ért, uitt kb. 360 m2-
es közművesített ikerház építésére alkalmas telekrész eladó. Iá: 3 M. Tel:
28/404-124, 30/2766-526
* KISTARCSÁN Oázis üzletházban 17 m2-es ÜZLET SOS ELADÓ Szolgáltatásnak,
irodának kiváló. Iár: 2,9MFt. Minden megoldás érdekel. Érd: 20/972-4417
* Gödöllőn, Antalhegyen 760 m2 belterületi üdülőtelek (15 %-a beépíthető),
csendes részen eladó. Aszfaltos utca, teljes közmű. Ár: 7,8MFt. Érd: 20/329-9694
* KERESEK GÖDÖLLŐN KIS CSALÁDI HÁZAT saját részre. Esetleg télen is lakható,
nyaraló is érdekel 18 M Ft-ig. Érd: 70/616-3978
* GÖDÖLLŐN, LOMB utcában 720 m2-es belterületi közműves telek faházzal, 12
m2-es boltíves pincével, ásott kúttal, gyümölcsfákkal, dísznövényekkel eladó. Érd:
70/534-7803
* FÁCÁN soron eladó egy 80 m2-es felújított sorházi öröklakás. Iár: 26,5 MFt.
Érd: 30/9338-064
* Gödöllő Máriabesnyőn, kegytemplom szomszédságában, csendes, aszfaltos
utcában eladó 93 m2-es társasház 1. em. lakása. Polgári lakóház kúria jellegű,
szecessziós díszítésekkel, kastélyfedésű manzárdtetővel. A lakás összkomfor-
tos, teljesen felújított, igényes minőségi burkolatokkal, beépített, gépesített
konyhabútorral. (2szoba, előtér, konyha, fürdő, kamra, pihenő, padlás, pince,
garázs, kerti tároló, kert.) Házhoz parkosított külön kert tartozik, ter-
mészetvéd. ter. közelében, panorámás. Buszmegálló1percre, isk., óvoda
bevásárlás a közelben. Tel: 20/444-2691
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INGATLANOK FORGAL-
MAZÁSA, FELSŐSZINTŰ

INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,

DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK: OLCSÓ
IKERHÁZI LAKÁSOK!
* GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550 nm-
es telken most épülő, 102 nm-es, nap-
pali+ 3 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 29,5 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 630 nm-
es telken most épülő, 136 nm-es, nap-
pali+ 4 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Irányár: 29,5  mFt.
ÚJ LAKÁSOK A KÖZPONTBAN:
* GÖDÖLLŐN, a Kossuth L. utcában,
új építésű, 33 nm-es, tetőtéri, egyedi
fűtésű, lakás, kocsi beállóval sürgősen
eladó. Irányár: 11,5 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Kossuth L. utcában,
új építésű, 47 nm-es, amerikai kony-
hás, tetőtéri, egyedi fűtésű lakás kocsi
beállóval sürgősen eladó. Iár: 14,5 mFt.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
* Az Antalhegyen, 465 nm-es telken 85
nm-es, 3 szobás, frissen felújított iker-
házi lakás eladó. Gondozott kert, ásott
kút, garázs. Iá: 20,5 mFt.      
* A Szabadság úton, 2088 nm-es, ősfás
telken, 55 nm-es, 2 szobás, felújítandó
ház eladó melléképületekkel. Iá: 16 mFt. 
* A Kertvárosban, 980 nm-es,
panorámás telken, 3 szobás, hangu-
latos polgári ház csendes, kellemes
utcában eladó. Gondozott kert, ásott
kút, garázs. Csereként gödöllői, egyedi
fűtésű lakás beszámítható Iá: 28 mFt.
* A Harasztban 693 nm-es, két utcára
nyíló telken, régi építésű, felújított
ház eladó. Gondozott kert, boros
pince. Iá: 23 mFt.
* Máriabesnyőn 1057 nm-es, köz-
művesített telken, 58 nm-es, 2+ fél
szobás lakóház eladó (ásott kút,
melléképületek). Irányár: 14,5 mFt.
* Az Alvégben 3469 nm parkosított
telken (halastó, patak) 260 nm-es, 6
szobás családi ház (sokféle vál-
lalkozásra alkalmas) eladó. Iár: 52 mFt. 
* Királytelepen, 820 nm-es telken, 200
nm-es, nappali+ 4 szobás családi ház
eladó. A telken még egy különálló 1
szobás ház is van.  Irányár: 31 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
* ERDŐKERTESEN 1270 nm-es telken
156 nm-es új építésű, nappali+ 3
szobás lakóház eladó. Irányár: 29 m Ft.

* HÉVÍZGYÖRKÖN 659 nm-es telken,
230 nm-es, 4 szobás, szépen felújí-
tott családi ház melléképületekkel
eladó. Irányár: 23 mFt.
* ERDŐKERTESEN panorámás dom-
boldalon 768 nm-es telken 58 nm-es
régi lakóház, 106 nm-es, új építésű
borozóval eladó. Irányár: 15,5 m Ft.
* VÁCSZENTLÁSZLÓN 1200 nm-
es telken 3 szobás, konvektoros
fűtésű családi ház mellék-
épületekkel eladó.  Iá: 13 mFt.
* ZSÁMBOKON1500 nm-es telken
egy régi parasztház egy 2004-ben
hozzáépített amerikai konyhás
házrésszel eladó.  Iá: 10,5 mFt.
* BAGON 140 nm-es, 3 szobás,
teljesen felújított családi ház 935
nm-es parkosított telken eladó.
Irányár: 24,5 mFt.
* ISASZEGEN 215 nm-es, nappali + 5
szobás családi ház (pince, garázs,
téli kert, mosókonyha) eladó.
Irányár: 28,9 mFt
* ISASZEGEN 888 nm-es telken 83
nm-es, 2 szobás, konvektoros
lakóház (pince, kamra, ásott kút)
eladó. Irányár: 12 m Ft.



* 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 melléképület-
tel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari áram-
mal. Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.:
20/3135-816, 30/562-3475
* Eladó Gödöllőn 46 m2-es 9. emeleti nagykonyhás (ablakkal), 1,5 szobás lakás
részben felújítva 10,5 M-ért. Érd: 30/416-6622
* Gödöllőtől 14 km-re, szép természeti környezetben (3szoba +ebédlős) összkom-
fortos családi ház 4480 m2-es telken eladó. A községben uszoda, vadászterület,
halastó működik. Gödöllőn csere is megoldható! Érd: 30/345-0871
* Kossuth Lajos utcában 55 m2-es, kétszobás, második emeleti összkomfortos,
távfűtéses lakás 10,4 m Ft-ért eladó. Érd: 06-30-827-6006
* Eladó Gödöllőn, Palotakerten 1. emeleti, 2 szobás, erkélyes, 67 m2-es, jó állapotú
lakás. Iár: 14,2 MFt. tel: 70/320-6985
* Gödöllő központjában (Kőrösfői K. A. u. 39.) 3 szoba összkomfortos, régi építésű
téglaház (90 m2), 693 m2 KÉT UTCÁRA NYÍLÓ kertes telken eladó. Iár: 23 M Ft.
Érd: 20/551-7194
* Gödöllő városközpontban régi építésű földszinti 90 m2-es polgári lakás saját
udvarrésszel eladó! Iár: 21,8 M Ft. Tel: 20/3238-106
* Gödöllőn, Harasztban kétszintes sorházban 4 szobás, étkezős, fürdőszobás
(+kézmosó), teraszos, loggiás lakás gázkazán-fűtéssel, elöl, hátul kerttel, ipari
árammal eladó. Ár megegyezés szerint. Tel: 28/420-238
* Sürgősen eladó Palotakerten 62 m2-es 4. emeleti (lift nincs) lakás. Iár: 10,8 M
Ft. Azonnal költözhető. Kedvező fiz. feltételek. Ingatlanosok ne keressenek!
Köszönöm. T: 20/381-6226
* Gödöllőn eladó 69 m2-es 1+2 félszobás, étkezős, erkélyes, csendes, világos, egye-
di fűtésű, alacsony rezsijű lakás a Szőlő utcában. Magánszemélytől. Tel: 30/211-3193
* Eladó Palotakerten 44 m2-es 1 szobás 5. emeleti lakás. Ár: 9,3MFt, ill. Kör u.-
ban 44 m2-es 3. emeleti 1,5 szobás teljesen felújított lakás 12,2 MFt. Ár: 12,2 MFt.
Tel: 30/287-0311
*Gödöllő központjában, Szabadság téren 59 m2-es, 2 szobás, erkélyes lakás eladó.
Iár: 11,7 MFt. Érd: 20/945-0404, 30/377-1940
* Eladó a Remsey körúton 1+2 szobás, étkezős, felújított lakás. Ár: 16,2 mFt. 
* Gödöllő központjában 83 m2-es igényesen felújított lakás berendezéssel együtt
sürgősen eladó (masszázskád, klíma, mosogatógép, bútorok..stb) 19,5 MFt-ért. Tel:
30/940-6009
* ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllőn, Knézich utcában: 590 m2-es, gyönyörű panorámás
saroktelek eladó. Ikerház építésére is alkalmas. Víz, villany, gáz, csatorna az
utcában. Iár: 14MFt. Tel: 30/385-5569
* CSALÁDI HÁZ Gödöllőn! Nagyfenyvesben 140 m2+89 m2 pince, 2 nappali
+ 4 szobás, téglaépítésű ház aszfaltozott utcában, gyönyörű 802 m2-es
parkosított telekkel eladó. Közelben vonat, bevásárlóközpont. Iár: 35,5MFt.
Hívjon ma: 30/337-0700
* CSALÁDI HÁZ Gödöllő, Blahán: 103 m2 + 33 m2-es fűthető duplagarázs + telje-
sen alápincézett, igényesen kivitelezett, nappali + 4 szobás önálló ház, világos, tágas
szobákkal, kitűnő közlekedéssel, jó szomszédokkal, egyedi panorámával 1100 m2-
es sík telken eladó. Iár: 35,5MFt. Tel: 30/385-5569
* Kossuth L. utcában 4. emeleti jó állapotban lévő 2 szobás loggiás 63 m2-es
panorámás lakás eladó. Iár: 12MFt. Érd: 20/9704-328
* Gödöllőn csúcspanorámás 250 m2-es dupla komfortos családi ház 200 nöl
saroktelken eladó. Iár: 29,9MFt. Tel: 30/445-6159
* Gödöllőn 1 szobás 35 m2-es gázfűtéses lakás kis előkerttel a Repülőtéri úton
eladó. Iár: 9MFt. Érd: 30/649-2367
* Gödöllőn, a Szabadság téren (OTP fölött) eladó egy 44 m2-es 1,5 szoba –kony-
hás felújított lakás. Azonnal költözhető. Iá: 11,5 M Ft. Érd: 20/210-4725
* CSALÁDI OKOK MIATT SÜRGŐSEN ELADÓ! Szt. János utcában egyedi fűtéses,
Digi tévés lakás korlátlan Internet hozzáféréssel. Érd: 20/8080-677
* Gödöllő belvárosában eladó 2,5 szobás, konvektoros, téglaépítésű 3. em.
napfényes öröklakás (új: burkolatok, víz, villanyvezeték, konyha) műanyag
ablakokkal. Iár: 14,8M. T: 70/315-4111
* NEM PANEL! 64,5 m2-es, 2,5 szobás (amik külön bejáratúak), erkélyes, NAGY-
ON ALACSONY REZSIJŰ lakás eladó! Kombinált cirkó fűtés (lapradiátorok), külön
víz-, gáz-, villanyóra. Szt. János u. 30./b 3. em. Iár: 14,5MFt. Tel: 30/461-4308
* Gödöllőn, Palotakerten a park mellett 3. emeleti 1 szobás, felújított lakás eladó.
Iár: 9,8MFt. Érd: 70/324-7114

* Gödöllőn a Paál László közben téglaépítésű 2 szobás, konvektoros, parkettás,
vízórás, 2 éve felújított 3. emeleti lakás eladó. Csendes helyen. Érd: 20/224-9118
* Eladó Gödöllő központjában, csendes helyen 2 szobás összkomfortos erkélyes 4.
emeleti lakás. Iár: 13,5MFt. Tel: 30/336-3680
* Gödöllő központjában 34 m2-es téglaépítésű, teljesen felújított magasföldszinti
lakás eladó. Ár megegyezés szerint. Tel: 30/587-2932
*Gödöllőn, Kör u. eladó 69 m2-es 1+2félszobás, egyedi fűtésű, 3 éve teljesen felújí-
tott (padlók, tapéta, fürdő, wc, újracsövezett víz, nyílászárók, rolós szúnyogháló,
amerikai konyha), nagy erkélyes 4. em. lakás, gyönyörű kilátással, külön tárolóval.
15,55MFt. Érd: 20/369-3545
* Gödöllő központjában, Kossuth L. utcában eladó 55m2-es, 2 szobás magasföld-
szinti, felújított lakás 12,1 M Ft-ért. Tel: 28/414-572
* Kertkapcsolatos, felújított társasházi lakás eladó Gödöllőn. Bővebb információ:
www.eladoingatlan.5mp.eu iá: 15MFt. Érd: 30/361-2299
* Kistarcsán 2005-ben épült társasházban 1. emeleti 50 m2-es, 2 szobás,
egyedi fűtéses lakás igényeseknek eladó. Redőny, cirkó, beépített cseresznye-
fa frontú konyhabútor, kerámia lapos tűzhely, egyedi kialakítás, zárt udvar.
Iár: 13,7MFt. Tel: 30/685-1977
* Gödöllőn a Kőrösi Csoma Sándor utcában két és félszobás 2 garázsos 87,5 m2-
es kertes ház eladó. Érd: 20/583-9096
* Betegség miatt eladó Blahán kétszintes családi ház 800 négyszögöles gyümölc-
sössel (2 család részére is megfelel). Iár: 35MFt. Érd: 06-28/432-588
* KERTES CSALÁDI HÁZ AZ ALVÉGBEN ELADÓ! IÁ: 24,5MFt. Érd:30/497-8484
* Gödöllőn a belvárosban eladó 2 szoba összkomfortos 1. emeleti lakás. Csere is
érdekel értékegyeztetéssel. Érd: 28/412-116 (17h után), 20/255-3925
* Palotakerten felújított 63m2 nappali+2félszobás lakás eladó. Víz- és elektromos
vezetékek kicserélve, új burkolatok, szaniterek, szobákban laminált padló, többi
helyiségben kőburkolat. Lift gépészetileg felújított. Ár: 11,99MFt. 20/569-6081
* Eladó Aszód központjában, csendes helyen felújításra szoruló 347 m2
alapterületű ingatlanon lévő 2+1szobás, konvektoros családi ház. Iár:
12,5MFt. Tel: 28/401-618
* Eladó tulajdonostól Gödöllőn a Dózsa György úton, liftes házban, 44 m2-es,
1,5 szobás 2. emeleti lakás. Iár: 11,3MFt. Tel. 28/412-479
* Eladó lakás! Gödöllő Erzsébet királyné körúton 1 szobás, 34 m2-es,
távfűtéses, parkra néző, egyedi vízórás 3. em. Tel. és kábeltévé előkészítve,
szolgáltatás szünetel. 20/9138-221
* Eladó Gödöllőn, Blahán 3 szobás családi ház (teljes közmű, ipari áram, ásott
kút) 2044 m2-es telken. Iár: 24MFt. Érd: 20/224-0976
* Gödöllő Kertvárosban déli fekvésű 150 m2-es 3 szoba hallos ház 22MFt-ért
eladó. Tel: 70/282-8693
* Sürgősen eladó Gödöllőn egy X. emeleti, 2 szobás, 57 nm-es szépen felújí-
tott lakás. Iár: 12,9 M Ft Tel.: Tóth Andrea 06-30-415-7665
* Valkón 3 szobás, alápincézett összkomfortos családi ház óvodától 2,
központtól 5 percre eladó. Iár: 12,8MFt. Tel: 30/202-8559
* Gödöllőn az Ibolya utcában eladó 56 m2-es, felújított 1+2 félszobás,
erkélyes, gázfűtéses lakás bekerített telken álló tégla társasházban. Iár:
13,8MFt. Érd: 28/414-899 (18h után)
* Sürgősen eladó Zsámbokon Deák utcában, 100nm-es, 3 szobás, konvek-
toros, világos, déli tájolású, igény szerint felújítandó családi ház, 958nm
telken. Ár: 7,5MFt. Érd: 30-415-3997
* Családi okokból, sürgősen, áron alul eladó Zsámbok központjában,
csendes mellékutcában 85nm-es, téglaépítésű, világos családi ház, 392nm-
es telken. Ár: 9,8 MFt. Érd: 30-415-3997
* Eladó Gödöllőn, Batthyány Lajos u.-ban 125nm-es, 3szoba nappalis, föld-
szintes, 2002-es építésű, cirkófűtéses, szép állapotú családi ház, 1426nm
telken. Ár: 28MFt. Érd: 30/415-3997
* Palotakerti 2szobás lakás 10,8MFt, 1000m2 telek Köztársaság út
baloldalán 4,5MFt, 1000m2 telek Irtványban 650EFt-ért eladó. Turán
3szobás komfortos ház 12MFt. HÁZ és VÁR BT: 28/430-890, 20/435-
7387
* CSALÁDI HÁZ – Gödöllő-KözpontjábanNappali+2szobás felújított családi
ház, garázs, parkosított 1080 nm telek. Ár: 25 MFt INGATLANBANK Pintér
Mariann 06-70-456-2101 
* IKERHÁZ- Gödöllő-Blaha 2005-ben épített 136nm nappali+3szobás ház,
500 nm telek. Ár: 25 MFt INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
* CSALÁDI HÁZ –Gödöllő, Fenyvesi részén új építésű nappali+3szoba,
garázs, 800 nm telek.Ár: 33 MFt INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-
456-2101
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* CSALÁDI HÁZ- Gödöllő , Királytelepen 2003-ban épített minőségi kivitelezésű
családi ház, nappali+szoba, kamra, garázs, háztartási helyiség, fűthető medence, 864
nm parkosított telek. Ár: 36 MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
* CSALÁDI HÁZ- Gödöllő, Harasztban két generációs családi ház amiben a klaszikus
és modern értékek egyaránt megtalálhatók. Kényelem, minőség a város egyik legk-
eresettebb részén. Nappali+4szoban, 2konyha, 2fürdőszoba ,garázs, örökzöldekkel
parkosított telek. Ár: 39,5MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
* CSALÁDI HÁZ-Gödöllő ,Rögesben 2004-ben épült , minőségi kivitelezésű családi
ház. Hangulatos kandallós nappali+4szoba, gardrób, házartási helyiség, kétkocsiál-
lásos garázs, medence, kerti tó , grillterasz. Itt az érték a mérték. Ár. 46MFt INGAT-
LANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
* CSALÁDI HÁZ-Gödöllő, Ketváros csendes utcájában elegancia és
stílus.Nappali+3szoba, 2fürdőszoba, beépített konyha,kerti jacuzzi, kemence
.Ősfás,parkosítottt telek .Ár. 58MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
* IKERHÁZ-Gödöllő, Kertvárosban 2008.őszi átadással 140 nm, nappali + 3szoba,
konyha, étkező, gardrób, terasz. Szocpol.felvehető. Ár. 29,5 MFt. INGATLANBANK
Pintér Mariann 06-70-456-2101
* CSALÁDI HÁZ- Hévízgyörkön, a Galgamente szívében varázslatos hangulatú ősfás
kertben kiváló minőségben átépített és felújított ház, melyben kétgneráció is
kényelmesen együtt élhet, 150nm családi ház, nappali+5 szoba,2fürdőszoba, kam-
ra, garázs, pince. Ár. 22,9MFt INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
* LAKÁS- Gödöllő, János u.-ban 38nm 1 szobás földszinti lakás, téglaépítésű
házban, konvektoros fűtéssel. Iár: 9,8MFt INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-
456-2101
* LAKÁS-Gödöllő,Központban 56nm-es, 2szobás lakás eladó. Ár: 10,9 MFt. INGAT-
LANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
* LAKÁS-Gödöllő-Palotakert, 2 szobás felújított 61 nm lakás .Ár. 12,4 MFt. INGAT-
LANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
* LAKÁS-Gödöllő,Központban 71nm-es 3szobás, erkélyes, Dél-keleti fekvésű felújí-
tott lakás.Ár. 13,8 MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
* LAKÁS-Gödöllőn csendre és nyugalmra vágyóknak , 88nm társasházi lakás, felújí-
tott, 2szoba,konyha,garázs, modern konyha,kamra, sarokkádas fürdőszoba,
kert.Ár.15MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
* LAKÁS-Gödöllő, városközpontban 2003-ban épített nappali+3félszobás 65 nm
társasházi lakás, gépkocsi beállóval. Irodának is kiválóan alkalmas.Ár.23 MFt INGAT-
LANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101

ALBÉRLET

* Irodának, vagy lakásnak kiadó Gödöllőn a Kossuth L. utcában földszinti, 2 szobás,
bútorozatlan, erkély nélküli, panel lakás, egyedi szabályozású távfős fűtésű, igénye-
sen felújított, hosszútávra, 50eFt + rezsi + 2 havi kaucióért. Tel.: 20/3527445.
* Gödöllőn a központban KIADÓ téglaépítésű, egyedi fűtésű, 69 nm-es, 3 szobás
felújított erkélyes lakás. Tel: 20/919-4870
* Gödöllőn a központban 57 nm-es, 2 szobás, felújított erkélyes lakás kiadó
55.000,-Ft + rezsi/hó. Érd: 28/411-086
*CSALÁDI HÁZ KIADÓ GÖDÖLLŐN. 80 m2, GARÁZS, NAGY KERT. Érd: 70/581-8205
* Egyedi fűtésű, konvektoros, hőszigetelt téglaépületben 2 és félszobás, felújított
1. em. lakás jún. 1.-től Gödöllő, Magyar K. közben kiadó. Bérleti díj +rezsi. Kaució
szükséges. Tel: 20/9462-300
* Gödöllő központjában, TŰZTORONYHÁZBAN 3. emeleti 3 szobás luxuslakás
garázzsal igényesnek hosszútávra kiadó. 2 havi kauciót kérünk. Érd: 20/330-3396
* Gödöllő központjában konvektoros fűtésű lakótelepi lakás hosszútávra kiadó. Érd:
30/683-4951
* A „Tűztoronyházban” 1,5 szobás lakás június 1.től kiadó! Tel: 20/336-4068
* Gödöllő központjában 2 és félszobás lakás bútorozottan hosszabb távra
kiadó. Feltételek: 110 eFt kaució, 55 eFt/hó bérleti díj + rezsi. Tel: 20/543-
1199, 20/911-5451
* Kiadó a János utcában 2 szobás, konvektoros, bútorozatlan lakás. Alacsony rezsi.
52 E Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució. Tel: 70/517-1370
* Gödöllő központjában 1,5 szobás lakás hosszútávra kiadó. Tel: 70/509-9172
* Gödöllőn, központban Kossuth Lajos utcában 1 szobás lakás alapbútorokkal
45E + rezsiért kiadó. Érd: 70/413-7007
* Gödöllő központjában, csendes környezetben 2,5 szobás erkélyes, bútoro-
zott lakás június 1.-től hosszabb távra kiadó. 55 E Ft/hó + rezsi + 1havi kau-
ció. Tel: 30/497-6158
* Gödöllő belvárosában 60 m2-es konvektoros, bútorozott lakás hosszútávra,
igényesnek kiadó. Tel: 20/212-1350
* Kétszobás bútorozatlan lakás kiadó Gödöllőn, János utcában. Tel: 20/966-5773
* Kertvárosban központhoz, buszhoz, egyetemhez közel különálló, 1szoba
komfort egy fő részére kiadó. Érd: 20/354-9688
* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal kiadó. Tel.:
(70) 701-9510.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69 nm-es lakás
(bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
* Gödöllőn, centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes családi házban, külön
bejáratú 50 m2-es, összkomfortos bútorozott lakás kiadó (kábel Tv
+Internet). Tel: 20/914-2007
* Kétszobás konvektoros lakás a Szent János utcába kiadó. Ár: 55.000 Ft +
rezsi + 1 havi kaució Érd: 20-340-4861
* Gödöllő központjában kertes családi házban két szobás különálló LAKRÉSZ
KIADÓ. Uitt: 120 L-es MÉLYHŰTŐSZEKRÉNY ELADÓ. Tel: 30/6343-563
* Palotakert sétányon 2szobás, 1. em. felújított távfűtéses vízórás lakás
hosszútávra kiadó. Költözhető, bútorzat egyeztetéssel. Kaució szükséges. Tel.
20/928-0973

KIADÓ
* Gödöllő központjában 47 m2-es üzlethelység kiadó. Érd.: 0630/9509-396
* Gödöllő központjában, Szt. Imre utcában 100m2 alapterületű 2szintes
ingatlan jó parkolási és megközelítési lehetőséggel iroda v. lakás célra
hosszútávra kiadó. Érd: 30/380-5875
* Gödöllő központjában, főútvonal mellett kétszobás, kertkapcsolatos lakás
iroda céljára is bérbeadó. Rövidtávra is. Érd: 20/9427-379

* 80 négyzetméteres helyiség kiadó a vasútállomás közvetlen közelében az
Állomás téren. A helyiség sikeresen működő vállalkozások tőszomszéd-
ságában, forgalmas helyen, közvetlenül a Studio Online Nyelviskola mellett
található. A helyiség a bérlő igényeinek megfelelően átalakítható. Riasztó,
saját vizes blokk. Raktárnak, üzletnek, irodának is kialakítható. Megegyezés
alapján már 50 ezer Forinttól kiadó. Tel: (20) 9349013
* Különbejáratú, bútorozatlan családi házrész (80 m2) luxus környezetben igényes
bérlőnek hosszútávra kiadó. Gépkocsi beállás biztosítva. Tel: 30/202-0050
* Gödöllő városközpontban 25 m2-es helyiség kiadó fodrász, kozmetika, iroda
céljára. Érd: 20/3238-106
* Kastély melletti utcában, szép környezetben, 50 m2-es összkomfortos külön
bejáratú házrész irodának, cégeknek kiadó. Tel: 30/307-7314
* 86 m2-es ÜZLETHELYISÉG Gödöllőn a REMSEY körúton (Fibernet mellett)
ELADÓ vagy KIADÓ. Érd: 70/295-6693
* Gödöllő központban padlófűtéses, külön vízórás, villany almérős 45 m2-es földsz-
inti üzlethelyiség forgalmas üzletsoron hosszútávra kiadó. Uitt üveges polcrendsz-
erek olcsón bármilyen üzletbe ELADÓK. 28/414-149, 30/9496-319

SZOLGÁLTATÁS

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok gépírását
vállalom rövid határidővel! Tel.:: 30/851-8763.
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2
órán belül. Tel.: 30/300-6200. www.hutogepszereles.hu 
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel.: 70/247-9072, 20/9177-
555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu 
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622. www.csoszereles.hu 
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók,
családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés
jegyzőkönyvvel. Tel.: 70/241-8999.

* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok
cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig.
Tel.: 70/613-5662.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak.
Internetes adóbevallások készítése. Tel.: 28/407-122.
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, meg-
bízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-50 
* FOGYASZTÁS, EDZÉS, FESZESÍTÉS! A háromdimenziós rezgésen alapuló
professzionális edzőgépen. Életkortól, testsúlytól, kondíciótól függetlenül
mindenkinek ajánlott. 30 perc, biztos hatás! Tel: 70/4141-629
* HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK
ÖNT. T: 06-20/411-7473 Köszönjük bizalmát!
* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐMESTER VÁLLAL SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST, GIPSZKARTONSZERELÉST, DRYVITOLÁST, DÍSZÍTŐFESTÉST. T:
28/415-581, 20/9361-233.
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* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel.:
30/9229-553.
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid határidőn belül.
Tel.: 70-944-2377
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel.:
20/9133-165

* Házat vesz, elad, örököl? Pincétől a padlásig a teljes lomtalanítást,
takarítást, szemét, sitt szállítással együtt vállaljuk. Tel. 30/481-4005
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi kárpitos
bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: 28/486-029, 70/384-8711
* Tegye rendbe területét!  FŰKASZÁLÁS, BOZÓTIRTÁS, GYEPÁPOLÁS! Tel:
30/260-4459
* TAKARÍTÁS! Tiszta, rendszerető, pontos 50-es nő vagyok, aki átvállalja
Önöktől a heti takarítás gondját. Tel: 28/407-659 (17 óra után)
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
* ÚJRA NYITVA! a Kőrösfői utcában a FODRÁSZAT. Női hajvágás 1500 Ft.
Férfi hajvágás 800 Ft. Gyermek hajvágás 500 Ft. Nyitva: H-P-ig 9:00-20:00-
ig. Bejelentkezés nélkül. Tel: 70/280-2276
* Házhoz megyek! Gödöllő és Pécel környékén hajápolást, vágást, festést,
alkalmi frizurakészítést, valamint idős és otthonukból kimozdulni képtelen
emberek segítését, ügyeik intézését vállalom. Érd: 20/2068-745
* 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.
* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi házkörüli munkát
vállal. Kertépítés, földmunka, lakatos munka, bármilyen kerítés-készítés,
javítás, festés. Szennyvíz bekötés, csapadék víz elvezetés, lambériázás, par-
kettázás. Kőműves munkák, tetőjavítás, fakivágás. 30/402-7276
* GÉPI VAKOLÁST ÉS EGYÉB KŐMŰVES MUNKÁT VÁLLALUNK. Tel: 30/535-
1822, 30/280-3077
* Bakelit hanglemezek digitalizálását, zajtalanítását, minőségjavítását, CD-re,
DVD-re írását vállalom. Igény esetén CD borító készítése. Tel: 20/514-6866,
e-mail: bakelitdig@gmail.com 
* SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS, DÍSZÍTŐ MUNKÁK, KÜLSŐ –
BELSŐ FESTÉS. Korrekt árak! GARANCIA! Tel: 20/55-66-047
* IRODÁK, LAKÁSOK FESTÉSE, TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁSA SZÁMLÁVAL. Tel:
06-30/659-2144

OKTATÁS
* Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállal Gödöllő
központjában. Tel: 30/274-1797, 28/542-275

* Gödöllőn 12 éve működő CSALÁDI NAPKÖZI várja a gyerkőcöket, kisebbeket
és nagyobbakat 1,5 éves kortól. Családias környezet, kézműves foglalkozá-
sok, játékos gyermektorna, iskola előkészítés, igény szerint játékos angol,
mérsékelt árak. Érd: 30/365-6901
* Nyári intenzív, általános és túlélő nyelvtanfolyamok a Katedra
Nyelviskolánál. Cím: Gödöllő, Páter K. u. 1. Tel: 20/984-5070,
www.katedra.hu, godollo@katedra.hu
* Matematikából, fizikából különórákat, ill. érettségire, pótvizsgára
felkészítést vállalok középiskolai szinten. Tel: 20/440-2843
* Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon Június 12-től szeptemberi nyelvvizs-
gával. Részletfizetési lehetőség van. Tel: 30/273-9479, 30/504-1222
* TOP-TAN: Angol felnőtt kezdő: június 2-tól heti 2x3 órában: kedd-csütörtök:
16.30-18.45-ig. További információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-224-75-63.
* TOP-TAN: Korrepetálás, pótvizsgára, pótérettségire felkészítés
matematika, fizika, kémia tantárgyakból. További érdeklődés: 28-
423-744, 30-908-4130.
* TOP-TAN: Angol szuperintenzív egyéni felnőtt, 2 hetes intenzív 4-5. és 6-7.
osztályosoknak június 30. -július 11.-ig, beszédkészség - fejlesztő 1 hetes tan-
folyam június 9-13-ig. Érd: 28/423-744, 30/224-75-63.

ADÁS~VÉTEL
* Cheesterfield vadonatúj bőrgarnitúra eladó. Alvásra is alkalmas. 70/508-
8727
* VESZEK: 4 db széket, étkezőbe (világosabb színben), polcokat és ágynemű-
tartót. Érd: 28/412-262, 70/248-4503
* Dió színű kombinált szekrény 3 db-os, világos 2 ajtós ruhásszekrény,
2személyes és 1személyes heverők, rozsdamentes mosogató olcsón eladó.
Tel: 28/419-927
* FELÚJÍTÁSBÓL eladó: 2db Hajdú bojler (120 és 80 l), 2db ETI-25 gázkazán,
keringető szivattyú, tágulási tartály, fürdőkád, zuhanykabin, lemezradiátorok.
Tel: 20/414-6927
* ELADÓ: 1db Bosch prof. sarokcsiszoló, 1db lépcsőn járó bevásárlókocsi, 1db
Neumann síkkötőgép. Tel: 70/273-7144
* Eladó jó állapotban lévő 6 fiókos FAGYASZTÓSZEKRÉNY. Tel: 20/351-5974
* Olcsón eladó megegyezés szerint: fa, gurulós TV állvány; 2 személyes, ágy-
neműtartós rekamié; 2db fotel, 1db világos színű polcos, fiókos szekrény. Tel:
28/414-572

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó! Garázsban tartott, nem dohányzó hölgy tulajdonostól, rendszeresen
karbantartott, jó állapotban levő benzines Volkswagen Polo (1995. évjárat)
1271 cm, 63 LE. 140 000 km-el, 2009. 03. hóig érvényes műszakival. Iár:
400 E Ft Érd: 06-30-421-7357
* 1992-es évjáratú Nissan Priméra, üzemképes, érvényes műszakival,
hengerfejes kisebb hibákkal eladó. Iár: 200.000 Ft. Tel: 20/472-9601,
20/9810-180
* Eladó Renault Clio 1,5dci Privilage felszereltséggel +automata klíma, CD
tár, könnyűfém felni, autom. esőérzékelős ablaktörlő, hővédő üveg. 2002. 05.
Ár: 1.550EFt. T: 20/460-2468
* Eladó 4db VWPASSAT gyári alufelni 205/55 R16-os 2db 90%-os Fulda és
2db 50%-os Continentál nyári gumival. Ára: 170.000 Ft. Tel: 30/555-9714

EGYÉB
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a ter-
melőtől! Akác-, selyemfű méz 1060 Ft/kg + üveg. Napraforgó, repceméz
860 Ft/kg +üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel.:28/417-913
* Jutányos áron ÁTADNÁM 2008.06.21-től szóló 1 hetes GYULAI
ÜDÜLÉSI JOGOMAT. Tel: 20-539-5425
* Kékszemű kerek fejű, fóka, fajtatiszta sziámi kiscicák féregtelenítve
eladók. Ár: 20.000 Ft. Tel: 20/472-9601, 20/9810-180
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Utazni jó!

Görög szigetek - Korfu
A Jón-szigetek talán legismertebb és

legzöldebb tagja, amely kellemes klímájával,

természeti szépségeivel ejti bámulatba a láto-

gatókat. A történelem során több birodalom is

hatással volt rá, a kultúrák keveredése a sziget

jellegzetes épületein is megfigyelhető. Nem

véletlenül volt az osztrák császárné, Sissy ked-

venc helye. A sziget lélegzetelállító szépsége, a

kristálytiszta víz, a romantikus, eldugott

tengeröblök, a dús növényzet és az egyedülálló

műemlékek szépségein kívül a görögök

vendégszeretete is hozzájárul, hogy évről évre

egyre többen térjenek ide vissza. Egész napos

autóbuszos kirándulás során megismerhetjük

Korfu főbb nevezetességeit: Sissi kastély,

Koum-quat (mini savanyúnarancs) likőrkós-

toló, Paleokastritsa – szerzetesmonostor.

Ezután csónakázhatunk a sziklákkal tarkított,

kristálytiszta vizű öblökben és a lenyűgöző bar-

langokban, vagy akár átúszhatunk az örök

szerelem hasadékán. Itt megtalálják mind a

nyugalomra vágyók, mind pedig a nyüzsgést

kedvelő vendégek a számításukat, sőt elmond-

hatjuk, hogy a nászutasok kedvelt paradicsoma.

Gyermekes családokat homokos partszakaszok

és csúszdapark várja.

Korfun található Európa legrövidebb leszál-

lópályája, így a leszálló „gépmadarak”-nak

közlekedési lámpa biztosítja a szabad leszállást

az autóforgalommal szemben. Ez a kedves

görög sziget repülővel 1 óra 20 perc alatt

elérhető és  7/10/11/14 éjszakás turnusokban

várják a magyar vendégeket.

(GT)
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ÚSZÁSOKTATÁS
A FUT Alapítvány úszásoktatást szervez  5-10 éves korig (kezdőknek és már

úszni tudóknak) a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodájában Gödöllőn
2008. június 16 - július 4. naponta 8-10 óra között
választható időpontok: 8 -8.40,  8.40 -9.20, 9.20 -10.00

Részvételi díj: 12000 Ft
Jelentkezés és érdeklődés naponta: Bencsik Ernőnél, reggel 7 és 9 között, 

valamint 19 óra után a 420 632-es telefonszámon

Május 17-18-án a gödöllői Hajós
Iskola tornacsarnokában került
sor a Ritmikus Gimnasztika
2008. évi Országos Vidékbajnok-
ság versenyeire, melyet a Vuelta
SE rendezett. 

A versenyre Budapest kivételével az or-
szág számos városából érkeztek spor-
tolók.  Szombaton és vasárnap 11 kate-
gória 140 versenyzője mérte össze tu-

dását. A színvonalas versenyen reme-
keltek a Vuelta SE versenyzői. Cser-
nyánszky Kitti öt, Seregi Dominika 3
aranyéremet is nyert a különböző ver-
senyszámokban, míg csapatban a Vuel-
tások a felnőtteknél az első, gyermek
B1 kategóriában a 2., B2 kategóriában
pedig a 3. helyen végeztek. Az érmek
mellé az egyéni összetett verseny győz-
tesei Gödöllő Város Díját is megkapták.
Eredmények: Felnőtt A kat., egyéni
összetett: 1. Csernyánszky Kitti, 2. Lu-
kács Lilla, 3. Csomai Renáta, 4. Fibecz
Alexandra; Szerenkénti versenyben
(kötél, karika és buzogány): 1. Cser-
nyánszky Kitti, 2. Lukács Lilla, 3. Cso-
mai Renáta, 4. Fibecz Alexandra; sza-
laggyakorlat: 1.Csomai Renáta, 2. Lu-
kács Lilla, 3. Csernyánszky Kitti; Csa-
patban: 1. Vuelta (Csernyászky, Cso-
mai, Fibecz, Lukács)
Serdülő A Kat., egyéni összetett: 4.
Csitári Enikő, 5. Szekeres Eszter, 6.
Molnár Mónika; Kötéllel: 3. Szekeres

Eszter; Ka-
rikával: 3.
Csitári Eni-
kő 
Junior B
Kat., egyé-
ni össze-
tett: 3. Ra-
vasz Melin-
da; Labdá-
val: 3. Ra-
vasz Melin-
da 
Serdülő B.
Kat., egyéni összetett: 5. Kis-Bak Éva.
Gyermek B1 Kat., egyéni összetett: 1.
Seregi Dominika; Szabadgyakorlat:
1. Seregi Dominika; Karika: 1. Seregi
Dominika; Csapatban: 2. Vuelta SE
(Seregi Dominika, Sárga Cintia, Grand-
pierre Antónia, Fodor Virág, Grand-
pierre Ivett)
Gyermek B2 Kat., egyéni összetett: 4.
Szakály Borbála; Szabadgyakorlat: 2.
Szakály Borbála; Karika: 4. Szakály
Borbála; Csapatban: 3. Vuelta SE
(Szakály Borbála, Gruhala Patrícia,
Karl Bianka, Nu Yen Jázmin, Jónás
Noémi, Koós Gabriella) -st-

Május 24-én, szombatom Ér-
den rendezték meg az I. ÉTC
Kupát, mely egyben a tavaszi
szezon utolsó megmérettetése
volt az akrobatikus tornászok-
nál és amelyen az utóbbi évek
legnépesebb mezőnye vett
részt. Ezen az országos pontszer-
ző versenyen a Grassalkovich SE
sportolói teljes létszámmal
vettek részt. A GSE sportolói is-
mét érmekkel, illetve kiemel-
kedő helyezésekkel gazdagod-
va térhettünk haza.

Gyermek korosztályban a leány hár-
mas (Szamosi Anikó, Tóth Anita, Oláh
Luca) indult a GSE színeiben és a na-
gyon szoros élmezőnyben a 4. helyen
végzett 16 induló egység közül. 

Serdülő II.-ben két egységünk in-
dult, a fiú páros és a leány hármas. A
Kürtössy Krisztina, Oláh Csenge,
Papp Csenge alkotta lány hármas és a

Janocha Bence, Zórkoczy Balázs fiú
páros is aranyérmes lett.  A GSE csa-
patainak remek szereplésére a Serdü-
lő I.-ben induló leány páros (Lochte
Vanessza, Papp Kinga) és az ifjúsági
I. korosztályban induló férfi négyes
tette fel a koronát. Mindkét egység a

Bravúros győzelmet aratott a Gö-
döllői SK felnőtt csapata az el-
múlt fordulóban. Nagy Dániel
együttese Üllőről távozott győz-
tesen, így egy helyet előrelépve
jelenleg a 11., már bentmaradást
érő pozícióban van.

Kijavítva a múlt héten mutatott játékot
és eredménytelenséget, a bentmaradás
szempontjából (jelen állás szerint 5 csa-
pat, a 12-16. helyezettig esik ki a megyei

I. osztályból) nagyon fontos három pon-
tot szerzett a gödöllői együttes idegen-
ben. Az üllői látogatás nem ígérkezett
könnyűnek és ezt az első félidő közepén
egy 11-ből szerzett góllal igazoltak is a
hazaiak. Addig sem játszott alárendelt
szerepet a GSK és a kapott gól után sem

tört össze a társaság,
aminek a jutalma az
egyenlítés lett még az
első játékrészben. A
folytatásban továbbra
is a mieink akarata ér-
vényesült és egy re-
mek ellentámadást kö-
vetően a vezetést is si-
került megszerezni a
2. félidő közepén. A

hátralévő időben többször is eldönthette
volna a Gödöllő a 3 pont sorsát, de a 100
százalékos gólhelyzet is kevés volt, így
a hármas sípszóig izgulhatott Nagy

Dániel edző. A védelem sikeresen állta a
hazai rohamokat, így maradt a 2–1-es
gödöllői győzelem, ezzel egy helyet elő-
relépve, a 11. helyen áll a csapat a tabel-
lán kettő fordulóval a bajnokság vége
előtt. Az ifi ismét kitömte ellenfelét, de
továbbra is az előtte álló, listavezető Érd
botlása kell ahhoz, hogy ismét bajnok
legyen az U19-es csapat.
Pest megyei I. osztály, 28. forduló
Üllő – Gödöllői SK 1–2 (1–1)
Gólszerzők: Tóth László, Lauda Zoltán.
Ifi: Üllő – Gödöllői SK 3–7 gólok:
Nagy Roland (3), Sztriskó István (2),
Kecskés Gergő, Braun Tamás.
További gödöllői eredmények: 
Tartalék bajnokság: Maglód II. – GSK
II. 2–1 gól: Túli József.
Megyei III. osztály: GEAC – Kisalag
4–0
Követekező hétvége programja:
Június 7., szombat, 17 óra, Táncsics Mi-
hály u. sporttelep: GSK II. – Hévízgyörk
II.
Június 8., vasárnap, 17 óra (ifi: 15 óra)
egyetemi sportpálya: GSK – Diósd
Június 8.: Galgagyörk – GEAC.           -ll-

Remek hétvégét zártak a Gö-
döllői EAC vívói. Steiner Dániel
(Fekete Gábor tanítványa), a
hétvégén az MTK vívótermé-
ben rendezett junior tőr elővá-
logató versenyen ezüstérmet
szerzett, aki 46 fő közül érte el
ezt a szép eredményt. 

A kardozóknál a múlt hétvégén, kadet
és junior előválogató verseny is szere-
pelt a naptárban. A junior versenynek
a Vasas vívóterme adott otthont, ahol
a férfiaknál 30-an indultak. Gödöl-
lőről Kurucz Balázs tanítványa, Val-
kai Ferenc végzett a harmadik he-
lyen. A nőknél a felnőtt Európa baj-
nokságra kijutott Benkó Réka csupán
az ötödik helyet szerezte meg. A ka-
deteknél ugyancsak Valkai Ferenc bi-
zonyult a legjobbnak a GEAC vívó-
szakosztályából. 30 fő közül a dobo-
gó harmadik fokára állhatott fel, az
utolsó asszóit leszámítva, a hétvégén

kiegyensúlyozott teljesítményt nyúj-
tott. A versenyen még Csjernyik Já-
nosnak sikerült a 8. helyet megsze-
reznie.

Padovában, a Luxardo Felnőtt
Kard Világkupán Gáll Csaba, Gémesi
Bence és Gémesi Csanád indultak
Gödöllőről, míg a kiküldött két ma-
gyar zsűri között is volt gödöllői, Gé-
mesi Csaba személyében. A frissen
szerzett junior világbajnoki cím után
Bence és Csaba a felnőtt mezőnyben
is kipróbálhatták magukat. Mindket-
ten a 64 között búcsúztak a verseny-
től, ami jó eredménynek mondható.
Csanád, aki már második éve ver-
senyez a felnőtt mezőnyben, először
jutott felnőtt világkupán a legjobb 32
közé, a 64 között az olimpiai bajnok
orosz Chircovot verte 15:11 arány-
ban. A 16-ért a korosztályos világba-
jnok olasz Tricaricotól kapott ki 15:9-
re. Edzője: Bokor Gergely.

Zsőzső

Záró fordulókat játszotta a Gödöllői
Sakkbarátok Egyesülete a különböző
bajnokságokban, felemás eredmény-
nyel. A GSBE NB II-es csapata a záró
fordulóban nem várt vereséget szen-
vedett Eger csapatától, ennek ellenére
maradt a 8. helyen a csoportban. 
A Pest megyei bajnokságban szereplő
GSBE III. tavasszal veretlen maradt
és a záró napon nagy bravúrt ért el az-

zal, hogy a végső győztes Sziget-
szentmárton ellen szép döntetlent ját-
szott és végeredményben a 6. helyen
végzett.
NB II. Erkel csoport 11. forduló
GSBE-HMÖ Eger SE 4-8 
Pest megye I/A osztály Herczeg  Os-
zkár csoport 11. forduló
GSBE III-Szigetszentmárton  2.5-2.5

-vb-

Május 24-én rendezték a
Pelikán tavon a hagyo-
mányosnak mondható gö-
döllői horgászversenyt. A
remek időben és nagy ér-
deklődésnek örvendő ver-
senyen gyermek és felnőtt
kategóriákban hirdettek
győztest.
Eredmények: Gyermek: 1.
Karlovics Martin (Erkel), 2. Hor-
váth Áron (Fót), 3. Botlik Anita

(Petőfi). Felnőtt: 1. Nemes Ferenc, 2.
Juhász József, 3. Provszki Sándor.

Ritmikus Gimnasztika – Vidékbajnokság

Vuelta éremeső

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Bravúrpontok Üllőről

Akrobatikus torna – I. ÉTC Kupa

Négy GSE arany

Vívás – Korosztályos válogató versenyek

Három dobogós hely

Horgászverseny – Nagy fogások

Sakk – Egy 8. és egy 6. hely

Vereség és bravúr

Az elmúlt hét szerdáján játszotta a Gö-
döllői KC ifjúsági csapata a megyei
Szupercsoportos bajnokság döntőjé-
nek visszavágóját a Budakalász II. el-
len. Az első meccsen elért kettő gólos
vereséget követően (22–24) idegen-
ben kellett volna megszerezni a bajno-
ki aranyat Mácsár Gyula együttesé-
nek, és ez egy félidőn keresztül reális

esélynek is tűnt, de a második félidőre
elfáradtak a gödöllői fiatalok és fordí-
tani tudott a hazai Budakalász, így el-
maradt a bravúr és meg kellett eléged-
nünk a 2. hellyel. A kettős vereség el-
lenére minden elimerést megérdemel-
nek a srácok az egész évben nyújtott
remek teljesítményükért és az ezüst-
érem megszerzéséért. Mácsár Gyula
edző értékelte az évet: – A második
hely dicséretes, ám az út, ami idáig el-
vezetett fontosabb, mint maga az ered-
mény. Kezdetkor csapatunkat 9 iga-
zolt játékos alkotta, ma 24 fő. A baj-
nokság során az őszi fordulóban a csa-
patépítés volt az elsődleges feladat,
ami a tavaszi szezonra lett eredmé-
nyes. A tavaszi fordulók alapszaka-

szában minden mérkőzésünket meg-
nyertük, többek között az alapszakaszt
magabiztosan megnyerő Martonvásár
csapatát 18 góllal vertük meg, akiket
az elődöntőben is sikerült felülmúl-
nunk. A döntőben a már több éve
együtt játszó, magasabb osztályt is
megjárt Budakalász gárdájától szen-
vedtünk vereséget úgy, hogy mindkét

mérkőzés 50. percéig mi
vezettünk, de a végén a
rutinosabb és összeszo-
kottabb csapat megérde-
melten nyerte meg a mér-
kőzést. Szeretnénk min-
dazoknak a munkáját
megköszönni, akik segí-
tették csapatunkat, többek
között Farkas Balázs és
Szabados István testne-

velő tanároknak, Hajdú Zoltánnak,
Papp Gábornak, a csodálatos szurko-
lótáborunknak és természetesen a játé-
kosok szüleinek. Reméljük, hogy a ké-
zilabdát szerető gödöllői sportbarátok-
nak még sok örömöt fog okozni a te-
hetséges fiatalokból álló utánpótlás
csapatunk, melynek több tagja már a
bajnokságot megnyerő felnőtt csapa-
tot is erősítette.
Szupercsoport, ifjúsági bajnoki
döntő, 2. mérkőzés:
Budakalász II. – GKC 31–27
(13–16)
A bajnoki címet: 2–0-ás összesítés-
sel (55–49-es gólkülönbséggel) a
Budakalász II. nyerte a GKC-vel
szemben. -tl-

A hétvégén Budapesten rendezték a középiskolások
atlétikai diákolimpiai országos döntőjét. Az V. és a
VI. korcsoportban is kiemelkedő eredményeket, baj-
noki címeket gyűjtöttek be a Török Ignác Gimnázium
diákjai, hirdetve ezáltal is a GEAC-műhely ered-

ményességét. A kétnapos versenysorozat messze
kiemelkedő eredményét Deák Nagy Marcell nyújtot-
ta. Először a 400m-es síkfutásban (48,64) majd
pedig a 4x100m-es vágtaváltó befutó embereként
nyert megérdemelten aranyérmet. A hétvége meg-
lepetése is a váltónak köszönhető, hiszen a Pálinkás
Gábor, Csikós Gergő, Temesvári Tamás, Deák Nagy
Marcell összetételű kvartett 43,86-os idővel méte-
res előnnyel lett országos bajnok, a jelenlévők nagy-
nagy szakmai elismerésétől övezve.
A további dobogósok és helyezettek:
V. kcsp. 400m fiú: 1. Deák Nagy Marcell (Török);
4x100m fiú váltó: 1. Török I. Gimn. (Pálinkás Gábor,
Csikós Gergő, Temesvári Tamás, Deák Nagy Mar-
cell); Rúdugrás, fiú: 2. Gajdácsi András (Török), 6.
Kisgergely Balázs (Török); Lány: 3. Jilly Krisztina
(Permontrei); 100m: 7. Nádas Kinga (Líceum).
VI. kcsp., diszkoszvetés: 3. Szekeres Tamás  (Török);
200m: 5. Csikós Gergő (Török); 100m: 6. Csikós
Gergő (Török); Országos döntősök voltak még: Te-
mesvári Tamás 100m (V. kcsp.); Szekeres Tamás súly-
lökés (VI. kcsp.).

Kézilabda – Újabb GKC érem

Szuper ifiezüst
Diákolimpia – Atlétika

Öt gödöllői érem a döntőn
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Recept

TAVASZI ZÖLDSÉGLEVES
PARAJOS GALUSKÁVAL

HOZZÁVALÓK: 3 db sárga-, 2 db fehérrépa, 1 csokor újhagy-
ma, 1 csokor petrezselyem, 18 dkg liszt, 8 dkg friss parajle-
vél, 4 ek olívaolaj, 2 tojás, 2 gerezd fokhagyma, őrölt bors, só
ELKÉSZÍTÉS: Pirítsuk meg a karikákra szeletelt sárga- és fe-
hérrépát, majd a karikákra vágott újhagymát, végül a petre-
zselymet is. Öntsük fel 1,2 liter vízzel, forraljuk fel, sózzuk,
borsozzuk. Közepes lángon főzzük tovább, míg a zöldségek
roppanósra puhulnak. A levesbetéthez a lisztet szórjuk keve-
rőedénybe, adjuk hozzá az apróra vágott, megmosott, lecse-
pegtetett parajlevelet, a tojásokat és a zúzott fokhagymát.
Sózzuk, borsozzuk, és kezdjük el keverni. Annyi vizet öntsünk
hozzá, hogy könnyen keverhető, lágy tésztát kapjunk. Amikor
a leves már majdnem elkészült, a tésztából szaggassunk ga-
luskákat a levesbe. Lassú tűzön főzzük készre. Ez kb. 10-15
perc. Húzzuk le a tűzről, és tálalásig fedővel letakarva hagy-
juk állni. Forrón tálaljuk.

Beküldési határidő:
2008. június 12.

A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalvá-
nyát nyerte: Csendes József-
né, Szent János u. 23/a., Ba-
gyinka Milán, Kápolna köz
12/a.

A Városi Mozi belépőjét
nyerte: Lapu Tamás, Palota-
kert 1., Halász György, Jókai
u. 6.

A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Wéber
Ferenc, Fenyvesi nagyút 4/b.,
Farkas Istvánné, Őrház u. 2.


