
Több ezren gyűltek össze szombat este
az Alsóparkban, ahol Koltay Gábor ren-
dezésében Egy ország halt vele címmel
láthattak ünnepi programot, felelevenít-
ve hazánk történelmének egyik legfé-
nyesebb korszakát, Mátyás király ural-
kodásának idejét, ezzel tisztelegve az
550 esztendeje megkoronázott uralkodó
előtt. A Nemeskürty István művei által
készített zenés történelmi játék során
Bodnár Vivien, Fazekas Andrea, Götz
Anna, Kalapács József, Rancsó Dezső,
Rékasi Károly, Rubold Ödön, Ruttkay
Laura, Sipos Imre, Varga Klári, az Ex-
canto Régizene Együtes, a Company
Canario Historikus Táncegyüttes, a Ma-

gyar Cirkusz és Vari-
eté Artista Képzőjé-
nek növendékei és
közel száz gödöllői
diák közreműködé-
sével engedett bepil-
lantást Hunyadi Mátyás udvarába, meg-
ismertetve a nézőt az egykori uralkodó
szellemiségével. A produkció megvaló-
sításában nagy szerepet kapott a VÜSZI
Kht., aminek munkatársai nem csak az
előadás nyitó jelenetében közreműköd-
tek, hanem a díszlet kialakításában is je-
lentős feladatot vállaltak magukra.

Az előadást megelőzően dr. Gémesi
György, Gödöllő polgármestere kö-

szöntötte a megjelenteket. Ünnepi be-
szédében kiemelte, ma is csak nagyon
kevesen tudják, mikor van a Magyar
Szabadság Napja, mint ahogyan azt is,
melyik évben hagyta el hazánk területét
az utolsó szovjet katona. Mint mondta,
nem értékeljük eléggé a vér nélkül
ölünkbe hullott szabadságot, amiért pe-
dig nagyon sokan áldozták életüket, eg-
zisztenciájukat, családjukat.

„Itt egy romhalmaz közepén állok, és
áll a színpad. Egy romhalmaz közepén,
ami méltán jelképezheti a magyar köz-
állapotokat, a lelkeket és a szíveket, azt
a morális válságot, amiben vagyunk
évek óta, és amiből nem tudunk előrébb
lépni. Beszélünk gazdaságról, GDP-ről,
kamatokról, beszélünk fejlődésről, ami
előre viheti a gazdaságot...

(folytatás a 3. oldalon)

http://gszolga.extra.hu Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992XVII. évf. 26. szám • 2008. július 3. • Terjesztői ára: 75 Ft

Tisztelgés Mátyás király emléke előtt

A Magyar Szabadság Napja
Tizennyolcadik alkalommal ünnepeltük meg a Ma-
gyar Szabadság Napját szombaton. A program első
részében a királyi kastélyban adták át a Magyar
Szabadságért Díjat, melyet az idén Grosics Gyula,
az Aranyacsapat legendás kapusa kapott. A díját-
adót követően az Alsóparkban álló Világfánál ren-
dezett ünnepi műsor keretében emlékeztünk meg
arról, hogy 1991 júniusa óta hazánk területén nin-
csenek idegen, megszálló csapatok. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével Mádl Ferenc volt köztár-
sasági elnök és felesége, Dalma asszony, dr. Antall
József egykori miniszerelnök özvegye, Klára asz-
szony, valamint részt vettek az ünnepségen a hét-
végén megrendezett Magyar Polgármesterek VII.
Világtalálkozójára városunkba érkezett település-
vezetők is.

Fa ága rügyével

Mesélők

Kétévente gyűlnek össze a Kárpát-
medencei mesemondók városunkban,
hogy elhozzák szűkebb pátriájuk
szájhagyomány útján terjedő legen-
dáit, meséit, melyeket így nem csak a
helybeliek ismerhetnek meg. A Csán-
góföld meséi gödöllői közvetítéssel
lejuthatnak a Kárpátaljára, a vajdasá-
gi történeteket megismerhetik és to-
vább adhatják gyermekeiknek a Fel-
vidéken élők. Izgalmas kalandozás ez
jelenlegi határainkon belülre és túlra,
s aki bekapcsolódott a szombati prog-
ramba, új történetekkel, elfeledett, új-
ra feltámadó szavakkal gazdagodva, a
mindennapokhoz új kapaszkodót ta-
lálva térhetett haza. 

(folytatás a 6. oldalon)

Fo
tó

: T
at

ár
 A

tti
la



2 Gödöllői Szolgálat 2008. július 3.Közélet

26

A résztvevőket levélben köszöntötte
Sólyom László köztársasági elnök, a
rendezvény fővédnöke, aki több alka-
lommal részt vett a találkozón, idén
azonban személyesen nem lehetett je-
len, mivel az egybe esett a Finnugor
Népek Világkongresszusával.

Levelében a köztársasági elnök az
önkormányzatokat érintő legsúlyo-
sabb kérdésekről úgy fogalmazott:
„Az Állami Számvevőszék legutolsó
jelentésében „konfliktus decentralizá-
cióként” jellemzi az önkormányzati
feladatellátást, és azt is kimondja,
hogy az egyre elaprózottabb ún. kö-
tött felhasználású normatív központi
támogatásokkal az állam de facto kézi
vezérlésűvé tette az önkormányzati
rendszert. Másfelől a széles feladat-
és hatáskörrel felruházott önkor-
mányzatok működése, mint cseppben
a tengert, visszatükrözi az állam
egészét érintő akut problémákat...”

Sólyom László elismerését fejezte
ki azért, hogy a találkozó több mint
egy évtizeden keresztül hű marad ere-
deti célkitűzéseihez. „Ez a példaérté-
kű összefogás jelzi, hogy minden ma-
gyart, aki Magyarország határain kí-
vül, akár a Kárpát-medencében, akár
másutt él, a magyar nemzet részének
kell tekintenünk, ha ő is ezt az identi-
tást vallja. Ezt az azonosságot a kö-
zös anyanyelv, a közös múlt és az élő
kultúra, a közös történelmi tudat ha-
tározza meg. Meggyőződésem, hogy
az államhatárokkal elválasztott és
részben szétszórtan is élő magyar
nemzet, mint nyelvi, történelmi és
kulturális közösség – vagyis kulturá-
lis nemzet – egy és oszthatatlan... A
Világtalálkozó seregszemléje is a si-
keres településeknek és azoknak a
polgármestereknek, akik minden ne-
hézség ellenére megmutatják, hogy
lehetséges megteremteni az egészsé-
ges szellemű közösségeket, és, hogy

ez a szellemiség azután meglátszik
mindenben, az utcaképtől kezdve a
helyi intézményekig.”

A nyitó plenáris ülésen Gémesi
György MÖSZ-elnök megnyitója
után Felcsúti Péter, a Raiffeisen Bank
elnöke köszöntötte a résztvevőket,

majd Vizi E.
Szilveszter, a
Magyar Tu-
d o m á n y o s
A k a d é m i a
volt elnöke
szólt arról,
hogy az Eu-
rópai Unió
lehetőséget
ad a magyar
nemzeti kul-
túra képvise-
letére is, s
felhívta a fi-
gyelmet arra,
hogy azok a

régiók, amelyek autonómiát élvez-
nek, gazdasági növekedést, kulturális
és tudományos fellendülést tapasztal-
nak. Ebben az értelemben a székely-
földi kulturális és területi autonómia
terve az ott élő magyar kisebbség és a
román nemzeti többség számára is
előnyös lehet.

Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési
és gazdasági miniszter, az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv megvalósítá-
sáról, valamint arról beszélt, hogyan
teljesítünk az uniós elvárások terén.
Mint mondta, hazánknak nincs szé-
gyenkezni való-
ja, mivel az újon-
nan csatlakozott
országok között
kiemelkedő ered-
ményeket tu-
dunk felmutatni.
Kijelentette, Ma-
gyarország jó
arányban hasz-
nálja ki az unió
nyújtotta pályá-
zati lehetősége-
ket. Ehhez kap-
csolódóan Szabó
Hajnalka uniós
tanácsadó arra
hívta fel a részt-
vevők figyelmét, hogy sokkal na-
gyobb figyelmet kellene fordítani az
önkormányzatoknak a pályázati lehe-
tőségekre. Mint mondta, a legtöbb
problémát az okozza, hogy sokszor
csak késve, vagy egyáltalán nem jut
el az információ az illetékesekhez, s
így sok lehetőségtől esünk el. Kije-

lentette, ahhoz, hogy eredmé-
nyesek lehessünk az unióban,
többek között meg kell tanul-
nunk együttműködni, párbe-
szédet folytatni és hatéko-

nyan érdeket érvényesíteni.
Az önkormányzatok helyzetéről

tartott előadást Kósa Lajos, Debrecen
polgármestere, aki keményen bírálta
a kormány önkormányzati politikáját.
Mint mondta, gyakorlattá vált, hogy
az önkormányzatok kapják meg azo-
kat a feladatokat, amiket a kormány
nem képes megoldani, ugyanakkor
folyamatosan csökkentik a forráso-
kat. Felhívta a figyelmet arra is, hogy
az uniós elvárásoknak való megfele-
lési elvárások még további terheket
jelentenek, ráadásul ezeknek a kor-
mány nem megfelelni akar, hanem
túlteljesíteni azokat.

Határokon átnyúló térségek
A zárónapon Szili Katalin, az Or-

szággyűlés elnöke tartott nyitó elő-
adást. Beszédében elmondta, hogy
2013-ig 270 milliárd forint áll rendel-
kezésre a határon átnyúló térségek
fejlesztésére. Igen jelentősek az igé-
nyek az infrastruktúra javítására. Pél-
daként említette az Ipoly-hidak építé-
sét és a Kassát Miskolccal összekötő
út 2x2 sávosra bővítését, mint a Felvi-
dékkel való gazdasági együttműkö-
dés nélkülözhetetlen alapjait.

A politikus beszámolt arról, hogy
2002-ben alakult meg a Kárpát-me-
dencei magyar képviselők fóruma,
melynek munkájában minden egyes
szomszédos ország magyarként bevá-
lasztott képviselői vehetnek részt. E
testület működését országgyűlési ha-
tározat emelte hivatalos rangra, majd
oktatási, gazdasági, kulturális és al-
kotmányjogi albizottságot alakított. A
fórum 2007-ben magyar nemzetpoli-
tikai koncepciót fogadott el, legköze-
lebbi, szeptemberi ülésén a nemzeti
együttműködésről szóló törvényter-
vezet normaszövegét tárgyalja. Hoz-
zátette: a fórum eddig minden doku-
mentumát teljes konszenzussal fo-
gadta el. Szili Katalin javasolta, hogy

a Magyar Polgármesterek Világtalál-
kozója is kapcsolódjon be e szervezet
munkájába, elősegítve a nemzetpoli-
tikai együttműködési stratégia megal-
kotását. Az Országgyűlés elnöke azt
is elmondta, hogy a fórum hamarosan
létrehozza európai lobbiirodáját
Brüsszelben. 

Az önkormányzatiság és a gazdál-
kodás kérdéseit érintette előadásában
Kovács Árpád, az Állami Számvevő-
szék elnöke, Gyenesei István önkor-
mányzati miniszter pedig az önkor-
mányzati reform elképzelésekről be-
szélt a résztvevőknek. Kifejtette:
semmiféle olyan reform nem lehet
kívánatos, amely akárcsak rövid tá-
von is sérti a települések vagy az ál-
lampolgárok érdekeit. A reformokhoz
elengedhetetlen a szakmai, politikai,
érdekképviseleti és társadalmi támo-
gatottság. Nem fogadható el az az ál-
láspont, amely szerint kevesebb ön-
kormányzatra lenne szükség, az
ugyanis alapjaiban sértené a telepü-

lési autonomitást, az önrendelkezés
jogát.

Felolvasták György Ervin, az erdé-
lyi Kovászna megye prefektusának
üzenetét, őt – mint közölték – a ro-
mán hatóságok nem engedték el a vi-
lágkonferenciára, hogy elmondhassa
a „Kisebbségi érdekérvényesítés ke-
retei Romániában“ címmel tervezett
beszédét.

Közös állásfoglalás
A kétnapos világtalálkozó a részt-

vevő polgármesterek közös zárónyi-
latkozatának elfogadásával fejeződött
be. A dokumentumban egyebek mel-
lett megállapítják: az önkormányza-
tok pozíciója romlott, a támogatások
reálértéke csökkent, az intézmények
üzemeltetési költsége az emelkedő
energiaárak miatt elviselhetetlen ter-
het jelent. Mindez közrejátszik abban,
hogy a települések több mint egyhar-
mada jogosult az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetűeknek szánt támo-
gatásra. A zárónyilatkozat kitér arra
is, hogy az önkormányzatok kötelező
feladatának ellátásához az állam sok
esetben nem bocsátotta rendelkezésre
a szükséges eszközöket, s ezek privát
kézbe kerülése veszélyezteti a kötele-
ző feladatok ellátását. Ezen belül az
ivóvíz-ellátáshoz szükséges eszközök
és szervezetek tulajdonát stratégiai
kérdésnek nevezik. A zárónyilatkozat
szerint a határon túli kapcsolatok
gyengültek, megosztottság érzékelhe-
tő, holott az összmagyar politika hosz-
szú távon csak akkor válhat eredmé-
nyessé, ha egységen alapul.

A zárónyilatkozatban többek kö-
zött leszögezték, fontosnak tartják
és elvárják, hogy:

– a pályázati rendszer kialakításá-
nál különös figyelmet kell fordítani
az önkormányzatok és intézményeik
által pályázható, alacsony önrészű,
energiát megtakarító korszerűsítések-
re, fejlesztésekre, megújuló energiák
felhasználására, és az utólagos hőszi-
getelési programban való részvételre.

– a kormányzat egyenrangú part-
nernek tekintse az önkormányzatokat,
az önkormányzatokkal együtt dolgoz-
za ki az európai tapasztalatok alapján,
a Régiók Bizottságához hasonló jo-
gosítványokkal, egy hatékony érdek-
képviselet struktúráját és törvényi ga-
ranciáit, vizsgálja meg az önkor-
mányzatok hatékony részvételének

biztosítására a két kamarás parlament
létrehozásának feltételeit.

A zárónyilatkozatban az a találko-
zó résztvevői az alábbi javaslatokat
fogalmazták meg:

– a kormányzat a kialakult finan-
szírozási helyzetben hajtson végre
egyszeri konszolidációt, melynek so-
rán az önkormányzatokkal együttmű-
ködve tekintse át a hitelállományt,
indokolt esetben, az önhibájukon kí-
vül hátrányos helyzetbe került, eladó-

sodott önkormányzatok adósságát
megfelelő feltételek mellett váltsa ki.

– az egészséges ivóvíz-ellátást te-
kintse stratégiai ágazatnak, dolgozza
ki annak feltételeit, hogy az ivóvíz el-
látás egyetlen szegmensének privati-
zációja se legyen lehetséges, és bo-
csássa a még át nem adott rendszert és
egyes elemeit az önkormányzatok
rendelkezésére.

– a magyarok által lakott régiók,
tájegységek készítsék el saját fejlesz-
tési tervüket, melynek megvalósítása
a helyi közösség önrendelkezésének
az alapja.

– a Kárpát-medence települései osz-
szák meg az önkormányzatok műkö-
désével kapcsolatos tapasztalataikat,
szakembereik vegyenek részt szemé-
lyes tanulmányutakon, szervezzenek
konferenciákat, a jól bevált módszere-
ket egymásnak adják át, hozzanak létre
egy Kárpát-medencei magyar önkor-
mányzati szövetséget, az előkészítő
munka elvégzésére felkérik a Magyar
Önkormányzatok Szövetségét.

Fotók: Balázs Gusztáv, Tatár Attila

Magyar Polgármesterek VII. Világtalálkozója

Határon átívelő lehetőségek
Hetedik alkalommal gyűltek össze a Kárpát-medencei magyar
polgármesterek Gödöllőn, hogy kétnapos tanácskozás kereté-
ben cseréljék ki véleményüket a legaktuálisabb kérdésekben. A
Magyar Önkormányzatok Szövetsége által szervezett tanácsko-
zást június 29-30-án tartották a Szent István Egyetem aulájában.
Hagyományosan az eseményen adták át a polgármesteri Ezüst-
lánc-díjakat, valamint a polgármesteri Aranygyűrűt, azoknak a te-
lepülésvezetőknek, akiknek kimagasló munkáját értékelték az
elismeréssel.

Az Ezüstlánc-díj kitüntetettjei: Bátovszki György (Csömör),
Szuhán András (Bene, Kárpátalja) polgármestere

Az Aranygyűrűvel kitüntetettek: Sóvágó László (Hajdúszo-
boszló), Vitály Barna (Hegyközcsatár, Partium), Hajdú Lász-
ló (Budapest, XV. ker.), Szalai János (Csősz) polgármestere
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A Magyar Szabadság Napja rendezvényeinek támogatói: GÉV-
Huniber KFT., H-M Currus Zrt., Gaál Autóház Kft., Benkő Kft.,
FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, Szilas-Metál Kft., Szilas-
Bánya Kft., Hungaropharma Zrt., Gödöllői Építő Zrt., Gödöllői
Ezüstkehely Kft., Alexis 93 Kft.

(folytatás az 1. oldalról)
...Hátul a palota, elől pedig a romjai-

ba dőlt vár. Majd jönnek gyerekek, és
megpróbálják megtalálni egyik vagy
másik értéket itt a romok alatt. Mert
még vannak.

És talán vannak érdeklődők, akik kí-
váncsiak arra, hogy mi történt ebben az
országban, több mint ezer esztendőn
keresztül. Mi az a dolog, ami összetar-
tott bennünket és nem engedett felol-
dódni itt, ebben a huzatos Európában,
és mi az a dolog, ami miatt lassan,
»Mint oldott kéve, széthull nemze-
tünk«. ... Úgy tűnik, a Magyar Szabad-
ság Napja nem sokak számára jelent
valami értéket. A Magyar Szabadság
Napján megfogalmazott gondolatok
nem jutnak el a szívek mélyére és a lel-
kekhez, és nem jutnak el ahhoz a gene-
rációhoz, amelyiknek tovább kell majd
vinni, és tovább kell adni a dolgokat. ...
Mert anélkül, hogy ezt nem tesszük
meg, ha ezt a felelősséget a Magyar
Szabadság Napja kapcsán nem érez-

zük, anélkül nem lesznek versenyképes
gyermekeink. Nem lesznek Grosics
Gyulák, nem lesznek olimpiai bajno-
kok, nem lesznek világra szóló tudó-
sok, egyre inkább lemaradunk ebben a
világban. Mert a verseny gyilkos, és
senkinek nem érdeke az, hogy mi ke-
rüljünk oda az élversenyzők közé.
Üzenje ez a nap a virtuális világ he-
lyett, a valós értékeken alapuló magyar
nemzet szabadságát. Azt a felelősséget,
amivel tartozunk a következő generá-
ciónak, azokat az érzéseket, és azt a fe-
lelősséget, amivel tartozunk azoknak,
akik mindent feláldoztak azért, hogy
mi füg-getlenek és szabadok legyünk.
Üzenje a mai nap a következő generá-
cióval érzett felelősségünket, az együ-
vé tartozásunkat határon innen és túl,
és az összefogás igényét, hogy a ma-
gyar szabadság mindig is meg tudjon
bennünket erősíteni abban, hogy van
helyünk a világban, és a versenyt igen-
is állni tudjuk.”

Fotók: Balázs Gusztáv, Tatár Attila

Tisztelgés Mátyás király emléke előtt

Magyar Szabadság Napja

Zeneiskolások előadása

Grosics Edina veszi át édesapja díját

A díjazott: Grosics Gyula

Utasi Árpád

Fazekas Andrea és
Ruttkay Laura

Götz Anna, Rubold Ödön és Sipos Imre

özv. Antall Jószefné, Mádl Dalma,
Mádl Ferenc és Gémesi György

Bodnár Vivien és
Kalapács József

Rancsó Dezső és Rékasi Károly
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A képviselő-testület június 25-i
ülésén közel harminc előter-
jesztés szerepelt. A döntésho-
zók elfogadták többek között
az Alsópark szabályozási ter-
vének és helyi építési szabály-
zatának módosítását, előké-
szítették a közhasznú társasá-
gok átalakítását, hozzájárultak
az egyetemi óvoda és bölcsőde
bérletére kötött szerződés
meghosszabbításához, elin-
dították az Észak-kelet Pest
és Nógrád megyei Hulladék-
gazdálkodási Program meg-
valósításához kapcsolódó er-
dősítés közbeszerzési eljárá-
sát és döntöttek egy nép-
szavazási kezdeményezésről
is. 

Mint lapunkban is megírtuk, az Új
Forrás Polgári Kör helyi népszavazást
kezdeményezett három kérdésben,
amit a képviselő-testület május 29-i
ülésén jelentett be a polgármester. Er-
ről a helyi rendelet alapján 30 napon
belül kellett minősített többséggel
dönteni. Ez történt június 25-én, ami-
kor is a képviselők mindhárom nép-
szavazási kérdést elutasították. 

Az első kérdés – „Egyetért-e Ön
azzal, hogy Gödöllő város képviselő-
testülete ne építtessen a város főtere
alá mélygarázst?” – okafogyottá vált,
hiszen az elképzelés ugyan felmerült
a városközpont fejlesztése kapcsán,
de végül is kimaradt a tervekből. A
testület 14 igen, 2 nem szavazattal és
6 tartózkodással elutasította a népsza-
vazás kiírására vonatkozó kérést.  

A második kérdés úgy szólt, hogy
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Gödöllő
város képviselő-testülete ne adja el a
város tulajdonát képező Rézgombos
épületét, a teniszpályát és a hozzá tar-
tozó öltözőket?” A képviselő-testület
áprilisban döntött ezeknek az ingatla-
noknak az értékesítéséről és az eladás
szándékát a város költségvetési ren-
delete is rögzíti, melyet a képviselők
egyhangúlag fogadtak el. A testület
13 igen, 3 nem szavazattal és 6 tartóz-
kodással ezt a kérést is elvetette.  

A harmadik kérdés: „Egyetért-e Ön
azzal, hogy Gödöllő város képviselő-
testülete ne adja el a város tulajdonát
képező Balatonlellei Gyermeküdü-
lőt?” A képviselő-testület 2007 de-
cemberében döntött a balatonlellei in-
gatlan értékesítéséről azzal a kitétel-
lel, hogy a vételárat kizárólag gödöl-
lői sport, kulturális és ifjúsági fej-
lesztésre fordítja. Úgy ítélték meg,
hogy a fentiekben ismertetett célok
megvalósítása jobban szolgálja a vá-
ros lakóinak az érdekét, mint az ingat-
lan megtartása. A testület e megfonto-
lásokból kiindulva 20 igen, 2 nem
szavazattal elutasította a népszavazás
kiírására vonatkozó ezen kérést is.

A döntések előtt Gémesi György el-
mondta, hogy a társadalmi szervezet
kezdeményezése tiszteletre méltó, a
népszavazás méltóságát azonban az
adná meg, ha a népszavazási törvény
alapján készült helyi rendelet előírá-
sainak megfelelően megszereznék a
szavazásra jogosult gödöllői lakosok
ötödének támogatását, magyarán ösz-
sze tudnák gyűjteni a mintegy 4500
aláírást. Ebben az esetben a képvise-
lő-testület minden további nélkül ki-
írná a referendumot, ami 6,3 millió
forintba kerülne. De addig? Akkor,
amikor 123 millió forinttal kevesebb
a város helyi iparűzési adóbevétele a
múlt évinél és az önkormányzati in-
tézményvezetőket fokozott takaré-
kosságra kell kérni a második félév-
ben, felelőtlenség lenne megfelelő la-
kossági támogatás nélkül eleget tenni
egy civil szervezet ilyen költséges ké-
résének.  
Futás Levente (Fidesz) elmondta,

hogy a mélygarázst – amely a tapasz-
talatok szerint nem vonz új forgalmat
– előbb-utóbb meg kell építeni a köz-
pontban, ennek a műszaki feltételeit
meg lehet teremteni. A balatonlellei
üdülő értékesítését az ismertetett fel-
tételekkel korábban is támogatták,
most is ugyanígy gondolkodnak. A
harmadik kérdés népszavazáson való
eldöntését azonban pártolják. Kovács
Barnabás (MSZP) úgy vélekedett,
hogy a balatonlellei üdülő értékesíté-
séről hozott döntés óta nem merült fel
olyan indok, amely miatt erről most
népszavazást kellene kiírni. Mélyga-
rázsépítésről, a Rézgombos, a tenisz-
pályák és az öltözők értékesítéséről
érdemes lehet megkérdezni a lakos-
ság véleményét, de egyáltalán nem
biztos abban, érdekli-e az embereket
annyira a dolog, hogy nem fulladna
érdektelenségbe az eljárás, s nem csi-
nálna-e magából bohócot a város nép-
szavazás kiírásával. Hiszen a közel-
múlt lakossági fórumain nem verte
szét a falakat az érdeklődés. 

A képviselő-testület lehetőséget
adott arra, hogy a polgári kör elnöke,
Raj Tamás eloszlassa a Kovács Bar-
nabás által megfogalmazott kételye-
ket, de hozzászólásából kiderült,
hogy ő is csak feltételezésekbe tud
bocsátkozni az érdeklődést illetően és
nem hisz abban, hogy a szavazásra jo-
gosultak fele elmenne a voksolásra,
de még abban sem, hogy össze tudnák
gyűjteni a szavazás kiírásához szük-
séges mintegy 4500 aláírást.

Gémesi György elmondta: az ön-
kormányzat a szóban forgó ügyekben
teljes legitimitással bír, hiszen a kép-
viselő-testületben többséget szerzett
Gödöllői Lokálpatrióta Klub mind-
egyik elképzelést meghirdette válasz-
tási programjában. Azóta pedig több
fórumon és kiállításon ismertették a
városfejlesztési célokat és bárkinek
lehetősége volt kifejteni a vélemé-
nyét. Hozzátette: az idén a balaton-
lellei üdülő az idén 90 százalékos ki-
használtságú, s kapacitásának csupán
a 13 százalékát foglalják le a gödöllői
önkormányzat által fenntartott intéz-
ményekben tanuló gyerekek. Az üdü-
lő működtetéséhez egy-egy vendégre
vetítve 25-30 ezer forinttal járul hoz-
zá a gödöllői önkormányzat. Eladása
esetén va-
gyonból va-
gyon lesz, hi-
szen a bevé-
telt sport- és
ifjúsági cé-
lokra fordít-
ják. A Réz-
gombos és a
teniszpályák
értékesítése
sem kiárusí-
tás, hanem
vagyonhasz-
nosítás: be-
vételt hoz, és
munkahelyet
teremt a város
idegenforgalmilag igen értékes pont-
ján. 

Az Alsópark új szabályozási
terve

Elfogadta a képviselő-testület az
Alsópark szabályozási tervének és
helyi építési szabályzatának módo-
sítását. A 26 hektáros terület leg-
inkább szem előtt lévő része a kastély
előtti térség. A terv távlatosan meg-
határozza, hogy a kastély előtt ne
legyen gépkocsiforgalom, hogy a
parkrészek átjárhatók  legyenek  és
valódi  gyalogos rávezetést is ki le-
hessen alakítani a kastélyhoz.  Ennek
feltétele a Gödöllőt elkerülő út meg-
építése. A jövőben új és korszerűsített
nyomvonalú sétányokat kell kialakí-

tani az Alsóparkban. A szabadtéri
színpad helyreállítása a nyári kul-
turális kínálat szélesítését szolgálhat-
ja. Játszótér elhelyezésére a művelő-
dési központ déli oldalához közel,
valamint az óvoda és a patak közötti
területen tesz javaslatot az új szabá-
lyozás, amely lehetőséget ad a busz-
pályaudvar fejlesztésére és számol a
termálvizet adó kutak kiaknázásával
is, akár geotermikus akár gyógyító
célú hasznosítás révén. A képviselő-
testület által egyhangúlag elfogadott
terv lehetővé teszi azt is, hogy a mű-
velődési központ helyére majdan egy
jobb építészeti minőségű, a kastély és
a park felé nyitott, többfunkciós, ide-
genforgalmi szolgáltatásokat is nyúj-
tó komplexum épüljön.

Az egyeztetések során megtartott
lakossági fórumon a tervvel kapcso-
latosan semmilyen negatív észrevétel
nem merült föl.

Előkészítik a kht-k átalakítá-
sát

A gazdasági társaságokról szóló
törvény előírja a közhasznú társasá-
gok átalakulását 2009 nyaráig. Az
önkormányzati alapítású társaságok
nonprofit kft. vagy nonprofit rt. for-
mában működhetnek tovább, illetve
jogutód nélküli megszűnhetnek. 

A rendelkezés Gödöllőn a Petőfi
Sándor Művelődési Központ Kht-t, a
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közét-
keztetési Kht-t valamint a VÜSZI
Városüzemeltető és Szolgáltató Kht-t
érinti. A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy művelődési központ ese-
tében a kft-vé alakulást támogatja. A
Kalória átalakításáról egy gazdasági
átvilágítást követően határoznak. Mi-
vel a VÜSZI tevékenységeinek ny-
ereségtartalma, illetve ezek ellátá-
sához a magántőke bevonásának
lehetősége igen eltérő, a képviselő-
testület úgy döntött, hogy elsőként
maga a társaság dolgozza ki javas-
latait az átalakulásra. A közhasznú
társaságok átalakításával legközelebb
szeptemberben foglalkozik az önkor-
mányzat.

Szerződéshosszabbítás a
Szent István Egyetemmel 

A képviselő-testület hozzájárult
ahhoz, hogy 10 évvel meghosszabbít-
sák a Szent István Egyetemmel az
óvoda és a bölcsőde bérletére kötött
szerződést változatlan feltételekkel, a
bérbeadói névváltozás átvezetésével.

Az önkormányzat 1998. augusztus
elsejei hatállyal kötött átadás-átvételi
szerződést az akkori nevén Gödöllői
Agrártudományi Egyetemmel. A 
szerződés értelmében díjfizetés nél-
kül bérbe vette az egyetemtől az óvo-
dát és a bölcsödét és átvállalta mű-
ködtetési, felújítási, valamint közüze-
mi költségeinek fizetését. Az intéz-
mények elhelyezését szolgáló ingat-
lanok a Magyar Állam tulajdonában
vannak, vagyonkezelőjük a szerződés
aláírását követően is az egyetem
maradt.

Az önkormányzat maradéktalanul
eleget tett vállalt kötelezettségeinek.
2005-ben és 2006-ban például 4,4
millió forintot költött helyiségek, tor-
naszoba felújítására, elektromos háló-
zat korszerűsítésére; 2007-ben és
2008-ban pedig ezen felül 22 millió
forintot az óvoda és a bölcsőde bőví-
tésének kivitelezésére.

Sókoncentrátum a termálkút-
ból

Gödöllőn egymástól függetlenül,
párhuzamosan folyik egy termálvíz
hasznosítási és egy geotermális ener-

gia felhasználására irányuló program.
A termálvíz program elsődleges célja
gyógyfürdő létesítése, míg a geoter-
mális energia felhasználása a távfű-
tési rendszerben történne. A termálvíz
program az Alsóparkban levő, „B-74”
jelű kút vizére épül, míg a geoter-
mális energia hasznosítási program
kútjainak helye ma még nem ismert.
Az önkormányzatot közel egy éve ke-
reste meg Balogh Ákos feltaláló azzal,
hogy a termálkút vizének részbeni
hasznosítását szeretné megvalósítani
sókoncentrátum gyártás céljából. Ja-
vaslatát azzal indokolta, hogy a város
rendelkezik az ország második legsó-
sabb vizű termálkútjával, Ő pedig bir-
tokol egy szabadalmat, mellyel a sós
víz hasznosítható.

A tárgyalások eredményeként a
képviselő-testület hozzájárult a felta-
láló által befektetők bevonásával lét-
rehozott „Aquanatum” Gyógyvíz-
hasznosító és Termékfejlesztő Kft-vel
kötendő megállapodáshoz. 

A kitermelhető termálvíz 10 száza-
lékának sókoncentrátum gyártási célú
felhasználása esetén a kft. az első év-
ben 7 millió forint plusz áfa összeget
fizet, mely összeg előre meghatáro-
zott módon évről-évre nő. A fennma-
radó 90 százalék továbbra is gyógy-
fürdő célra felhasználható marad. A
kft. vállalja a termálvíz gyógyvízzé
történő minősítését, ami – előzetes
kalkulációk szerint – 8-10 millió
forint ráfordítást igényel, valamint
speciális szakértelmet és közel egy
éves munkát feltételez. A kft. vállalja
a Palotakerti tömb-fűtőmű előtti terü-
leten lévő olajtartályok eltávolítását,
a tartályok helyszínről történő elszál-
lítását, a környezet kármentesítését.
Ezzel a Gödöllői Távhő Kft-t több
millió forintos kiadástól tehermen-
tesíti. Az önkormányzat a vállalko-
zással összefüggésben semmilyen
anyagi kötelezettséget nem vállal, de
sikeres projekt esetén a sókoncentrá-
tum forgalmazása népszerűsítheti Gö-
döllőt a világban.

Támogatás a Máltai Szeretet-
szolgálatnak 

A szenvedélybetegek közösségi el-
látása érdekében az önkormányzat el-
látási szerződést köt a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Közép-magyaror-
szági Régiójával és a gödöllői csoport
részére 2008-ban egymillió forintos
támogatást nyújt. A képviselő-testület

2006-ban döntött úgy, hogy tíz évre
szeretetszolgálat használatába adja a
Palotakert 7. szám alatti ingatlant,
ahol az alkohol-, kábítószer- és gyógy-
szerfüggők, játékszenvedély betegek,
valamint hozzátartozóik ellátását
végzi. 

Az intézmény szoros kapcsolatot
tart az Egyesített Szociális Intézmény
által működtetett Nefelejcs Fogyaté-
kos Napközi Otthonnal. A napközibe
járó gondozottak táboroztatásában
segítettek, illetve szállították őket a
Támogató Szolgálat közreműködé-
sével.

Az intézménynek rendszeres a kap-
csolata a Montágh Imre Általános és
Speciális Szakiskolával is, az ott ta-
nuló gyermekeket rendszeresen szál-
lítják uszodába és lovagolni.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
K ö z é p - m a -
g y a r o r s z á g i
Régiója jövő-
beni tervei kö-
zött szerepel
az intézmény
épületének bő-
vítése ifjúsági
klub működ-
tetése, kortárs-
segítő képzés,
valamint kor-
t á r s - s e g í t ő
csoport létre-
hozása érde-
kében.

Feljöhetnek a vívók az alag-
sorból

A képviselő-testület a város ki-
emelkedő színvonalú vívósportja és a
vívó utánpótlás nevelésének támo-
gatására bérleti szerződés keretei kö-
zött vállalja a Szent István Egyetem
főépületében található 326 négyzet-
méteres kistornaterem helyiség
együttes kialakítását vívóterem cél-
jára. Ennek érdekében 20 millió forint
bruttó költséget meg nem haladó
összegben vállalja a belső felújítás és
korszerűsítés költségeit. A szükséges
beruházás összegével hosszú távú,
15-20 évre szóló bérlet áll arányban.
A bérleti szerződés megkötésére, a
tervezett önkormányzati beruházás
bérbeszámítással történő elszámolá-
sára vonatkozó tárgyalásokra a pol-
gármestert hatalmazta fel a képviselő-
testület. A vívóterem kialakítását kö-
vetően az önkormányzat, mint bérlő a
helyiség együttes használatát a
GEAC vívószakosztályának engedi át
a bérlet időtartamára. A vívóterem
használatából adódó közüzemi költ-
ségek fizetésének kötelezettsége, a ta-
karítás, őrzés és a kárveszély a szak-
osztályt terheli majd. 

Talán nem mindenki előtt ismert,
hogy a hazai és nemzetközi verse-
nyeken egyaránt sikeres 200 fős vívó
szakosztály az egyetem alagsorában,
természetes fény nélküli, vizes, do-
hos, nem szellőztethető helyiségek-
ben működik, amelyeket már több-
ször elöntött a víz különböző csőtö-
rések alkalmával.   

Cser makk és akác csemete
kerestetik

Gödöllőn 8,5, Kerepesen 2,7 hek-
tárt erdősít az önkormányzat amiatt,
mert az Észak-kelet Pest és Nógrád
megyei Hulladékgazdálkodási Prog-
ram megvalósításához 10,2 hektár
nagyságú, a Kerepes Ökörtelek-völ-
gyi hulladéklerakó mellett elhelyez-
kedő erdőterület művelésből kivoná-
sa vált szükségessé. 

A kivonásra az Állami Erdészeti
Szolgálat Budapesti Igazgatósága
adott engedélyt, melynek ellenében
csereerdősítési kötelezettséget írt elő.
A képviselő-testület közbeszerzési el-
járást indított az 1750 kilogramm cser
makk és 32.040 egyéves akác cse-
mete megvásárlására.

-it-

Egy kérdés sem kapott támogatást

Felelős döntés a népszavazási kezdeményezésről
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A héten olvasói kérdésekre vála-
szolunk. Továbbra is várjuk ész-
revételeiket, kérdéseiket, téma-
javaslataikat az alábbi e-mail
címre: szolgalat@libori.hu, vagy
Gödöllő, Pf. 112. címekre. 
Korábbi, valamennyi cikkünk ol-
vasható az alábbi  weboldalon: 
www.drborosandrea.hu

Ingatlan adás-vételi szerződés be-
jegyzésének félreértelmezése kap-
csán érkezett olvasói kérdéssel kap-
csolatban röviden válaszolunk.
A levélben leírtak alapján, az irat-

anyag (kérelem, szerződés, egyéb ira-
tok) és a földhivatal határozatának is-
merete nélkül konkrét választ nem tu-
dunk adni. Amit azonban érdemes
tudni: a földhivatal minden esetben
kérelem alapján jár el, melyet az
Önök jogi képviselője töltött ki, illet-
ve mellékelte hozzá az által elkészí-
tett és ellenjegyzett szerződést. Ameny-
nyiben a kérelem bármilyen okból al-
kalmatlan a bejegyzésre, a jogi képvi-
selőt megfelelő határidő tűzésével hi-
ánypótlásra szólítják fel. Ha a kére-
lem megfelel az Inytv. rendelkezé-
seinek, a bejegyzés megtörténik (és a
levelükből ez valószínűsíthetően az
Önök esetében is megtörtént), és az
eljáró Körzeti Földhivatal tájékoztat-
ja a bejegyzéssel érintetteket a jogor-
voslati lehetőségekről, nevezetesen a
fellebbezési jogukról (eljárási illeték,
rendelkezésre álló fellebbezési határ-
idő, hova és hány példányban kell be-
nyújtani). Tehát a levelében említett

10.000 Ft fellebbezési eljárási illeték
befizetését jogosan kérte a Földhiva-
tal, amennyiben Önök a bejegyzéssel
nem értettek egyet, és azzal kapcso-
latban éltek jogorvoslati lehetősé-
gükkel. Természetesen amennyiben a
földhivatal hibázott a bejegyzési eljá-
rás során, hibájukat javítani fogják és
a bejegyzés az Önök eredeti kérel-
mének megfelelően fog megtörténni. 
Egyesületet szeretnénk barátaim-
mal létrehozni. Mi szükséges eh-
hez? 
Egyesület létrehozásához minimum
10 alapító tagra van szükség. Az ala-
kuló gyűlésen az egyesület nevének
és rövidített nevének, a székhelyének,
a tisztségviselőinek (elnökség), és
céljának kijelölése után az alapsza-
bályt a tagoknak el kell fogadniuk. Az
alapszabály részletesen rendelkezik
az egyesület céljáról, a tagságról, a
szervezetének, működésének, gazdál-
kodásának szabályairól. A nyilvántar-
tásba vételhez szükséges a székhelye-
ként szolgáló ingatlan tulajdonosai-
nak a hozzájáruló nyilatkozata, mely
szerint beleegyeznek abba, hogy az
egyesület székhelyeként azt bejelent-
se. 
A nyilvántartásba vételhez szükség
van az alapszabályra, az alakuló köz-
gyűlés jelenléti ívére, az alakuló gyű-
lés jegyzőkönyvére, a tisztségviselők
elfogadó nyilatkozatára, jogi képvise-
lő eljárása során az ügyvédi megha-
talmazásra, a székhely hozzájáruló
nyilatkozatra, valamint a bejegyzési
kérelemre. A bejegyzési eljárása in-
gyenes. Fontos megjegyezni, hogy az
egyesületeket nem a megyei cégbíró-
ság, hanem az illetékes megyei bíró-
ság tartja nyilván.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

– Ön melyik városi beruházást
tartja a legfontosabbnak? 

„Akinek van iskolás gyereke, az
tudja, milyen fontos, hogy olyan
helyre járjon, ahol megfelelő, korsze-
rű körülmények vannak. A jó tanárok
mellett az is fontos, hogy a környezet
olyan legyen, ahol a diák jól érzi ma-
gát, hiszen sokan a napjuk nagy ré-
szét ott töltik. A lányom sajnos már
nem, de bízom benne, hogy a fiam
még járhat az új Damjanich iskolá-
ba.” L. Cs.

„Ha vendégeink jönnek, csaknem
mindig elvisszük őket a kastélyba, a
Világfához és az Úrréti-tóhoz és
mióta megvan, a Világbéke-gonghoz

is. Sokan megjegyzik, hogy milyen kár,
hogy ez a tér olyan kihasználatlan, pe-
dig milyen hangulatos lehetne. Most,
hogy elkészült a szálloda, megváltozott
az arculata; egyre inkább az az igény,
hogy itt egy forgalommentes, valódi
belváros legyen kialakítva. Lehet vitat-
kozni azon, hogy melyik elképzelés a
szebb, hiszen sok tervet láthattunk. Egy
biztos, a mostaninál csak jobb le-
het!...“ Ékes Károly

„Pár éve még azt mondtam volna,
hogy a legfontosabb, hogy ne föld-
utakon járjunk, de ma már jóformán
csak az új utcák nem aszfaltosak.
Amire már évek óta vágyunk, az bi-
zony a termálfürdő. Nagyon sokat je-
lentene idegenforgalmi szempontból
is (általában ezt szokták hangoztat-
ni) és az itt lakóknak is. Most, hogy

láttam az Alsóparkban az újabb
munkálatokat, ismét bizakodó va-
gyok ezen a téren” D. Zs-né

„Ma már két lépést sem tesznek
meg gyalogosan az emberek. Sajnos,
úgy látom, hogy sem a benzinárak,
sem a parkolási díj nem tartja vissza
az autósokat attól, hogy volán mögé
üljenek, pedig sokszor csak pár per-
cet kellene gyalogolniuk. Mivel min-
den parkoló zsúfolt a városban, ezért
is lenne nagyon nagy szükség olyan
mélygarázsokra, parkolóházakra,
ami nagyobb mennyiségű gépkocsit
tud befogadni” M. Éva

A hét kérdése: – Ön  szerint mit
jelenthet városunknak, hogy ba-
zilika minor rangot kapott a
máriabesnyői kegytemplom?

A hét kérdése

Második alkalommal fogadtak
moldvai csángó vendégeket a gö-
döllőiek. A huszonkét fős cso-
port, a tizenkilenc gyermek há-
rom felnőtt kíséretében a Gödöl-
lői Értékvédő Közhasznú Egye-
sület szervezésében nyaralhatott
az anyaországban. 

A Lészpedről érkezett vendégek, akik
közül sokan most először jártak Ma-
gyarországon, a múlt héten hétfőn ér-
keztek meg az önkormányzat balaton-
lellei táborába, majd csütörtökön este
Gödöllőre, ahol olyan családoknál he-

lyezték el őket a szervezők, akik önként
vállalták a néhány napos vendéglátást.
Mint azt Büttner Saroltától, a program
főszervezőjétől megtudtuk, nagy örö-
mükre, több család jelentkezett a la-
punkban közzétett felhívásra, mint
amennyire a csoport elhelyezéséhez
szükség volt. 

A csángó vendégek nyaralását sokan
sokféleképpen igyekeztek kellemessé
tenni. Többen segítettek abban is, hogy
tartalmas programot állíthassanak össze
részükre. Így vált lehetségessé például
egy budapesti városné-zés állatkerti és
vidámparki látogatással kiegészítve, és
megnézték  a Szent István Bazilikát is.
A csoportot kísérő egyik nagymama el-

mondta, számára ez élete legnagyobb
álmának megvalósulását jelentette,
ezért imádkozott, hogy egyszer eljuthas-
son Magyarország fővárosába. A prog-
ram nagy sikert aratott a gyerekek kö-
rében is, akik kérdésünkre örömmel 
ecsetelték állatkerti élményeiket. Töb-
bük számára ez volt a legérdekesebb, de
volt, akinek a bazilikában tett látogatás
vált feledhetetlenné. 
Sokat jelentettek a befolyt pénzbeni
adományok is, ezeket  úti okmányok el-
készítésére fordították, amelyekhez a
szükséges pénz előteremtése komoly
gondot jelent sok moldvai családnak. 

Vendégeink nem-
csak pihenéssel
töltötték idejüket
Gödöllőn, színe-
sítették a Kárpát-
medencei mese-
mondó találkozó
programját, ahol
a mesemondás
mellett ének pro-
dukciójukkal sze-
reztek nagy örö-
met az érdeklő-
dőknek,és I-II.
helyezést értek el.
Valamint fellép-
tek a Magyar Pol-

gármesterek VII. Világtalálkozóján is,
ahol műsorukat szintén hatalmas tapsvi-
harral köszönték meg. Csorba Madali-
na szép hangját, és kedves alakját való-
színűleg minden itt lévő vendég szívébe
zárta. A csoport hétfőn délelőtt utazott
tovább, majd kétnapos vácrátóti-vác-
hartyáni-vendégeskedés után szerdán
indultak vissza Lészpedre. 

A programokat a Intervet Hungária
Kft (Budapest),  Lab-Nyúl Kft. (Gödöl-
lő), Csibért Szövetkezet (Gödöllő) és a
City Tour (Budapest) támogatta. Köszö-
net nekik!Az egyesület köszönetét fe-
jezi ki mindazoknak, akik bármilyen
módon segítséget nyújtottak a gyerekek
nyaralásához. 

Csángó gyerekek Gödöllőn

Álomteljesítők
Reklámhang, narrátor, egykori
NB I-es kosárlabdázó, musical-
szereplő és még sorolhat-
nánk… Mindez egy személyben
Bálint Adrienn, a Calipso Rádió
szerkesztő-műsorvezetője, aki
immáron két éve oszlopos tag-
ja városunk rádiójának. Eddigi
pályafutásáról beszélgettünk
vele.

– Mikor és hogyan szippantotta
be a média világa?

– Mindez még Baján kezdődött,
ahol felnőttem és ahol 18 éves koro-
mig éltem. 1998-ban a helyi rádió új,
friss reklámhangokat keresett, amire
én is jelentkeztem, sikerrel. Feltehe-
tőleg meg lehettek velem elégedve,
mert egy idő után megkérdezték,
hogy nem lenne-e kedvem kipróbálni
a műsorvezetést is. Természetesen
örömmel tettem eleget a felkérésnek,
így egy hétvégi, szórakoztató egyve-
legben – ami Piknik néven futott –
mutatkoztam be a hallgatóságnak.
Emellett már akkor is én fogtam ösz-
sze egy csokorba a rádió kulturális
programajánlóit.

– Még kitüntetést is kapott…
– Ugyan nem csak a rádió révén, de

egyre többen ismerték meg a hango-
mat, mondhatni felfigyeltek rám. En-
nek köszönhető, hogy egy idő után a
különböző városi ünnepségeken, ren-
dezvényeken konferansziéként és mű-
sorvezetőként számítottak rám. Na-
gyon szerettem azt az időszakot. Ami-
re viszont nagyon büszke vagyok, az
az, hogy országos elismeréssel, Ka-
zinczy-éremmel tüntettek ki, amit a
szép magyar beszédért ítélnek oda az
arra érdemes személynek.

– Mi vetett véget a bajai időszak-
nak?

– Az egyetem. Kénytelen voltam
otthagyni a rádiót, a várost, mert Bu-
dapestre, a Szegedi Tudományegye-
tem kihelyezett Médiaintézetének
kommunikáció-magyar szakára nyer-

tem felvételt, amit sikeresen el is vé-
geztem.

– Hogyan került Gödöllőre, illet-
ve hogy kötött ki végül az itteni rá-
diónál?

– Amikor a párom itt kapott mun-
kát, kiköltöztünk Gödöllőre. Mindez
még 2006-ban történt. Természetesen
a rádió iránti szerelem az egyetemi
évek alatt sem múlt el nyomtalanul,
így lesz ami lesz alapon felkerestem
az akkor még Másik Rádió névre

hallgató médiumot, hogy nincs-e va-
lamifajta munka. Közölték, hogy az
nincs, egyelőre minden hely be van
töltve, de azért ha már voltam olyan
kedves, hogy befáradtam hozzájuk,
felvennének velem néhány reklámot.
Ezt követően a bajai rádiós esemé-
nyekhez kísértetiesen hasonló dolgok
történtek: a reklámok elnyerték a ve-
zetőség tetszését, így nem sokkal ké-
sőbb már állást is ajánlottak; sőt, még
csak 3 hónapja dolgoztam itt, amikor
már önálló műsorral bíztak meg.

– Milyen feladatokat lát el a rá-
diónál?

– Az illetékesek észrevették, hogy
a kultúra iránt igen nyitott személyi-
ség vagyok, így magától értetődő mó-
don ebben a műfajban van egy műso-
rom vasárnaponként, amit az utóbbi
időben már kibővítettük a szombati
napra is. Azóta egyébként kénytelen
voltam lemondani a szombatokról,
mert a magánéletemre így a munka

mellett semmi időm nem jutott volna;
de vasárnap a hallgatóké vagyok! Sze-
rencsére Gödöllő és környéke igen
gazdag kulturális programkínálattal
rendelkezik, így nincs nehéz dolgom
egy olyan izgalmas és érdekes csok-
rot összeállítani, amelyben mindenki
megtalálhatja a neki tetsző dolgokat.
A műsorvezetés mellett pedig a regio-
nális hírszerkesztés cseppet sem kön-
nyű feladata tölti ki a rádiós minden-
napjaimat. Ha nem a mikrofon mö-

gött vagyok, akkor is
igyekszem tartalmas
programokkal kitölteni
az időmet, így például
az egyik főszerepet ját-
szottam a régi bajai Mu-
sical-és Táncstúdiónk
által színpadra álmodott
Képzelt riport egy ame-
rikai pop-fesztiválról c.
rockoperában/musical-
ban is.

– Azonban nemcsak
Gödöllőn, hanem az

országos médiában is találkozni
lehet Önnel, mármint a hangjá-
val…

– Igen, dolgozom a Magyar Televí-
ziónak is, ahol a Delta című, igen
nagy múltra visszatekintő műsornak
vagyok a narrátora, emellett pedig 
szintén az én hangom festi alá az m2-
őn futó Kutyafül-macskanyelv című
magazinműsort is.

– Milyen tervei vannak a jövőre
nézve?

– Jelen pillanatban igen jól érzem
magam, a párommal nemrégiben volt
az esküvőnk – ő egyébként a TEVA
GRC női röplabdacsapatának után-
pótlásedzője –, élvezem a munkámat,
de ha mindenáron meg kellene emlí-
tenem valamit a szakmaiság keretén
belül, akkor a szinkronizálást emel-
ném ki. Azt nagyon szívesen kipró-
bálnám. Talán egyszer annak is eljön
majd az ideje.

-rk-

Calipso portré – a „deltás” reklámhang 

Beszélgetés Bálint Adrienn-nel

Csorba Maladina és Csorba Gyula

A héten fiatalok segítségével
szépül Gödöllő városa. A ma-
gyar adventista egyház szerve-
zésében, a Segít-hetek nevű
kezdeményezés kapcsán kö-
zépiskolás gyerekek látogat-
nak el különböző magyaror-
szági településekre, ahol ap-
róbb munkákkal igyekeznek
szebbé, komfortosabbá tenni
az adott város környezetét. 

Kormos Tivadar,  a gödöllői adventis-
ta gyülekezet lelkipásztora lapunknak
elmondta: az ország minden részéből
érkeztek hozzájuk diákok – körülbe-
lül 30-an –, akik az itt töltött egy hét

alatt többek kö-
zött lefestik a
közterületen lé-
vő padokat, il-
letve minden
olyan munkát el-
végeznek, ami-
ben a VÜSZI
Kht. segítségére
lehetnek a nyári
időszakban. A
gyerekek emel-
lett részt vesz-
nek az immár
harmadik alka-
lommal – jú-
lius 2-án és 3-

án – megrendezendő Fiatalok Gödöl-
lőért című összejövetelen, ahol szám-
talan érdekes program várja majd a
kilátogatókat.

Kép és szöveg: kr

Segít-hetek az adventista egyházzal

Diákmunkák a városban
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Az egész történelmi Magyarországot
bebarangolhatták a mesék szárnyán
azok, aki a szombati napot a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Köz-
pont által immár IV. alkalommal
megszervezett „Fa ága rügyével” fesz-
tiválon töltötték. A Cabrio bár színpa-
dán szombaton reggeltől késő délutá-
nig hallgathatták az érdeklődők a
Kárpát-medence területén egykor szü-
letett történeteket.

A hazai résztvevők mellett a Felvi-
dékről, Kárpátaljáról, Erdélyből,
Moldvából és a Vajdaságból érkeztek
a ma már hagyományosnak nevez-

hető találkozó résztvevői, hogy to-
vábbadják szülőföldjük meséit, s a
fesztivál történetében először zenéit,
dalait is. Szintén újdonság volt, hogy
a programhoz kézműves bemutató és
vásár is csatlakozott, ahol olyan alko-
tók mutatták be portékáikat, akik
mesterségüket szü-
leiktől, nagyszüleik-
től tanulták. 
Már a reggeli órákban
sokan megragadták az
alkalmat, hogy kelle-
mes, árnyékos helyet
foglaljanak le maguk-
nak, ahol akár több
órán át hallgatva az
előadókat, színesítsék
mese és dalkincsüket,
miközben megcso-
dálhatták a szebbnél
szebb népviseleteket.
Ez utóbbiak szerves részét képezték a
programnak, hiszen nem egy előadó
ruháját is bemutatta. Így megtudhat-
tuk többek között, hogy a csángók
nem nadrágot, hanem harisnyát hor-
danak, s hogyan is kerül fel a kendő a
fiatal lányok fejére. A program házi-
asszonya, Maszlag-
Lénárt Mónika is nép-
viseletben köszöntöt-
te a megjelenteket,
akik általa ismerhet-
ték meg a Galga-men-
te fiatalasszonyainak
öltözékét. A fiatalok
mellett persze az idő-
sebbek is színpadra
álltak, hiszen nem egy
büszke nagymama
vállalta a felkészítés
mellett a közös szerep-
lést, a nagyszülőket
jelképező faként, gyer-
mekével mint az ág-
gal, és a rügynek te-
kintett unokával. 
A találkozó több fellépője is rendsze-
res résztvevője a gödöllői mesemon-
dó találkozónak, akik – ahogy Gló-
serné Szabó Györgyi, a könyvtár
igazgatója fogalmazott – kisgyermek-
ként jöttek ide először, s most ifjú ha-
jadonokként és fiatalemberekként is
újabb és újabb mesékkel érkeznek. 
A fesztivál történetében először vásá-
ri forgatag is kísérte a rendezvényt.
Bőrösök, szűcsök, fazekasok, fafara-
gók portékáiból válogathattak az ér-
deklődők, akiknek a szeme előtt szü-

lettek a szebbnél szebb alkotások, s
akiket a szorgos asszonyok helyben
dagasztott és sütött kenyérlángossal
kínáltak, aminek elfogyasztása után a
szomszéd asztalnál egy korty konty-
alávalót is kaphatott a kíváncsiskodó.
S míg a felnőttek nézelődtek, a gye-

rekeket kézműves foglalkozás várta,
ahol a fellépőkkel  együtt énekelhet-
tek, és játszhattak.
S akik örömmel hallgatták az ízesen
előadott meséket, azoknak jó hír,
hogy decemberben egy részüket is-
mét láthatják. A Nemzeti Együvé Tar-

tozás Napjának ünnepi műsorát
ugyanis azokból a produkciók-
ból állítják össze, melyeket a
zsűri, Szekeres Erzsébet, prof. dr.
Balázs Géza és dr. Győri-Nagy
Sándor a legjobbaknak tartott.

Kép és szöveg: bj 

Kafka levese – a kicsi, de annál
szebb kivitelű, elegáns köny-
vecske címéről rögtön a Jókai
bableves jut az ember eszébe,
és feltételezi, hogy írókról el-
nevezett ételekről, de legaláb-
bis írók kedvenc ételeiről ol-
vashat majd. 

Azonban nem. A fiatal szerző (akiről
az tudható meg a borítóról, hogy
„Mark Crick fotográfus. Londonban
él. A Kafka levese az első kötete”)
irodalmi paródiákat készített. Mintha
tizennégy író – a legkülönbözőbbek,
Homérosztól Irvine Welsh-ig – főző-
kanalat ragadott volna, s elmesélné, a
maga modorában, mit süt vagy főz, és
miképpen. 

Elképesztő, hogy mennyire ismeri
ez a fiatal ember, aki fotográfus, egy-
egy irodalmárnak a stílusát. Mennyi-
re bele tud bújni a bőrébe, alkalmazva
jellegzetes fordulatait, kifejezéseit,
formáit, témáit. Például a címszerep-
lő Kafka levesfőzés közben ugyan-
olyan sejtelmes világban él, mint hő-

sei a regényeiben. „Hogy ő hívta-e a
vendégeket, vagy invitálás nélkül ál-
lítottak be hozzá, még mindig nem
volt világos előtte… Az érzés, hogy
idegenként bánnak vele a saját vacso-
ráján, nem volt ismeretlen K. előtt…”

A legkorábbi parodizált szerző,
Homérosz, természetesen hexamete-
rekben beszéli el, hogyan dolgozzák
fel, hogyan ízesítik a Trója ostroma
közben már éhező görög harcosok a
magát mindenkor feltaláló Odüssze-
usz által elejtett nyulat, majd hogyan
civakodnak utána, kinek jusson az
ínycsiklandó étekből a legnagyobb
rész. Korunk gyermeke, Irvine Welsh
beszámolójában arról, milyen módon
is készít csokoládétortát gazdagon,
csak úgy röpködnek az akár ki is pon-
tozható szavak, a végső megállapí-
tásig: „Ennyi az egész kib… sztori.”
(A könyvben természetesen nem há-
rom pont szerepel, hanem maga az in-
kriminált kifejezés.)

Az illusztrációk sem hiányoznak a
könyvből, minden ételnél egy-egy
odaillő műalkotás fotója díszeleg. S

még a leírt receptek alapján kétségte-
lenül el is készíthető valamennyi fi-
nomság. A bárány kapormártásban, a
tárkonyos tojás, a gyors misoleves, a
csokoládétorta gazdagon, a tiramisu,
a coq au vin, a gombás rizottó, a
töltött csirkefilé, a clafoutis grand-
mère, a fenkata, a vietnami csirke, a
nyelvhal à la Dieppoise, a sajtos pi-
rítós, a hagymatorta. 
(Mark Crick: Kafka levese)

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Konyhaművészet

ISMÉT JUTALOM A JÓTANULÓKNAK!
A  Bagoly könyvesbolt a korábbiakhoz híven az idén is kedvezményt ad azoknak a diákoknak, akik 

eredményesen zárták a 2007/2008-as tanévet.  Július végéig  a szótárak és a nyelvkönyvek kivételével 
10 % -os kedvezménnyel  vásárolhatnak a bolt kínálatából azok, akik kitűnő vagy jeles eredményt értek el.  

A kedvezmény július végéig, a bizonyítvány felmutatása mellett vehető igénybe.

Fa ága rügyével

Mesélők
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Gödöllői Új
Művészet 

Közalapítvány

ÜZENET 

címűkortárs képző- és 
iparművészeti kiállítás és 
szabadtéri zászlókiállítás 

KÖZÖNSÉG-DÍJ

Kérjük Tisztelt 
Látogatóinkat, hogy

szavazataikkal és
adományaikkal segítsék az

ÜZENET c. kiállítás 
közönségdíjának eldöntését!

***

Intenzív képző- 

és 

iparművészeti 

tanfolyamok

Kerámia tanfolyamok

F. Orosz Sára keramikus-
művész vezetésével

Kun Éva keramikusművész
közreműködésével
2008. július 7 – 16. 

Részvételi költség: 30.000 Ft
Jelentkezések és befizetések
határideje: 2008. július 10.

Rajz- és képzőművészeti
tanfolyam

Farkas Éva gobelinművész
vezetésével 

2008. július 14 – 25.
Részvételi költsége: 29.000 Ft
Jelentkezések és befizetések
határideje: 2008. július 10.

Várjuk kezdők és haladók 
jelentkezését 13 éves kortól!

GIM-HÁZ 
Gödöllői Iparművészeti

Műhely alkotóháza
2100 Gödöllő, Körösfői utca
15-17. Tel./fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu
(munkanapokon: 9-16 óra
között, Sukta Zsuzsánál)

RUDOLF – A 

REMÉNYVESZTETT IMÁDÓ

Gödöllői Városi Múzeum

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS A GÖDÖLLŐI KASTÉLYBAN 

2008. JÚNIUS 5 – SZEPTEMBER 28.

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

Erzsébet királyné egyetlen fia kitűnő író volt és még kitűnőbb ornitológus.
Liberális gondolkodása miatt azonban nem volt politikai befolyása a

Monarchiában. A mayerlingi tragédiával egy ígéretesen induló életpálya
tört ketté. A tárlat mintegy 20 magyar és külföldi gyűjtő, illetve, múzeum

által kölcsönzött, több mint 250 műtárgyat mutat be, melyek 
jelentős részét még nem láthatta a nagyközönség!

TOROCZKAI WIGAND EDE (1869-1945) építész, iparművész 
kiállítása a GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUMBAN

2008. FEBRUÁR 9-AUGUSZTUS 24.

A kiállítással egyidejűleg a Holnap Kiadó monográfiát jelentetett meg róla.
(Keserü Katalin: Toroczkai Wigand Ede. Budapest, 2007. Az építészet

mesterei sorozatban. Szerk. Gerle János.)
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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!

A járásbíróság székháza (2.)
A járásbíróság ügye csak 1912-ben került újra terítékre. Ekkor már nem ké-
pezte vita tárgyát az, hogy új székházat kell építeni és az sem, hogy a Váci
út és a Városmajor utca sarkán épüljön fel az új palota. Mivel minden prob-
léma elhárult a beruházás elől, versenytárgyalást hirdettek, melyet 1912.
február 26-án tartottak meg Budapesten a Pestvidéki Királyi Törvényszék
elnöki hivatalában. A járásbírósági épület és fogház építésére különböző
ajánlatok érkeztek. Voltak akik az egész beruházásra, de voltak olyanok is
akik csak részmunkákra pályáztak. Egész munkára jelentkeztek: Bálint Gyula 197.238, Berényi Gyula 209.565,
Andó András békéscsabai vállalkozó 189.108, Lesch Lajos lippai vállalkozó 206.428, Wellanner Károly 208.038,
Tímár Lajos ceglédi vállalkozó 221.877, Fodor és Reisinger 231.513, Kallos és Koch 221.079, Dömény Ede
207.107, Just Lajos és Vajda Béla 228.916, Maján János és Simon Károly gödöllői vállalkozók (Maján János végezte
a gödöllői községháza építési munkálatait. A kiskunhalasi vállalkozó Gödöllőn is nyitott mérnöki irodát) 321.960
koronáért végezték volna el a munkákat. Részmunkákra pályáztak: Német Andor szobafestő és mázoló munkákra
4900 korona, Kelemen és Frank bádogos munkákra 4513 kr., árnyékszék berendezésére 1228 kr., Hirsch és Frank
kályhás munkákra 3575 korona, Magyar Cellosil Festékgyár Rt a szobafestő és mázoló munkákra 6479 korona, Kap-
rioriai Márványbányák Rt a kőfaragó munkákra 13.045 korona értékben. Az épületet a vállalkozónak az előzetes ter-
vek szerint 1913. április 15-ig kell átadni a rendeltetésének. Arról, hogy a beruházást végül ki nyerte sajnos nincs tu-
domásunk. Az biztos, hogy a döntést még a tavasz elején meghozták, mert áprilisban már megkezdték az épület alap-
és földmunkáit. A községi elöljáróság áprilisban tartott ülésén tűzte ki az épület – utcarendezési szempontból is he-
lyes – sarok vonalait. A székház főbejáratát a Váci út felé tervezték, de itt csak gyalogos forgalom volt lehetséges, ez-
ért a kocsiközlekedést a Városmajor utcából kívánták megoldani. A szabályozási vonalat úgy húzták meg, hogy a
megnövekedett forgalom miatt, ne legyenek problémák az utca elején. Az építkezés menetéről szintén kevés ismere-
tünk van. Az tény, hogy a munkálatokat az április 15-ei határidőre nem tudták befejezni. A következő időpontnak
május elsejét határozták meg, de a beruházás még ekkor sem készült el. Végül 1913. július elején kezdhette meg az
intézmény az átköltözést az új palotába. A költözködés a hó végéig eltartott. A földszinten a telekkönyvi és büntető

osztály, az emeleten pedig a polgári
osztály nyert elhelyezést. A négy já-
rásbíró – Téchy Gyula, dr. Pallai Zol-
tán, Surányi Ferencz, Dereánó Vil-
mos – számára kialakított irodák és
tárgyalótermek közül kettő a föld-
szinten, kettő pedig az emeleten ka-
pott helyet. Az új épület szinte min-
den része teljesen megfelelt a rendel-
tetésének, kivéve a telekkönyvi rész-
leget, mely kisebb helyre szorult,
mint a korábbi épületben volt. 
Az 1913 nyarán megüresedett, közsé-
gi tulajdonban lévő volt bírósági épü-
let sorsáról község, még nyáron hatá-
rozatot hozott. Ennek értelmében, át-
alakítások és a felújítás után október-
ben a gödöllői magyar királyi adóhi-
vatal és a pénzügyőrség fog a sarok-
házban új helyet találni. A bérleti
szerződést 6 évre kötötték meg, évi

3000 korona bérösszeg mellett. Az átalakításra és felújításra beérkezett ajánlatok közül a legolcsóbbat választották,
így a munkákat más tatarozásokkal együtt Német András építő mesternek adták ki. Az asztalos munkákat Török
János, a szobafestő munkát Várnay Ernő az ácsmunkákat pedig Paulovics Antal végezte.
A járásbíróság új székházán másfél évtizeddel később kellett újabb munkálatokat végezni. 1928-ban 8 új teremmel
bővült az intézmény. Ezek már elegendőnek bizonyultak az ügyintézésre. De ezzel szemben kevés volt a bíró, a jegy-
ző, a telekkönyvvezető és az irodai segéderő. 1929-ben a gödöllői járásbíróság területéhez 31 község tartozott, meg-
közelítőleg 125.000 lakossal. Ekkor 8 bíró, 1 titkár, 1 jegyző, 1 joggyakornok, 4 telekkönyvvezető dolgozott az in-
tézményben.
1933-ban a királyi járásbíróság területe, 3 közigazgatási járás területéből, 31 községből állt: Aszód, Bag, Boldog,
Cinkota, Csömör, Dány, Domony, Galgahévíz, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Má-
tyásföld, Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel, Rákoscsaba, Rákoshegy, Rákosliget, Rákoskeresztúr, Rákosszentmihály,
Sashalom, Szada, Tura, Valkó, Vácszentlászló, Verseg és Zsámbok. A járásbíróság területe a Budapest határától Hat-
vanig terjedt és az egyik legnagyobb járásbírósági terület volt az országban.
Újabb építkezésre a bíróság területén 1943 őszén került sor, de a beruházás áthúzódott a következő 1944-es évre is.
Ekkor a telekkönyvi irattár, a telekkönyvi betétár és a telekkönyvvezetők kaptak megfelelő elhelyezést.
A járásbíróság első vezetője és akkoriban az egyetlen bírája valószínűleg Vörösmarthy Bertalan, domonyi földbir-
tokos volt. Őt Mendelényi Izidor, szintén egyedüli bíró követte. A bíróság 1885 óta van felruházva telekkönyvi ha-
tósággal. Ebben az időben Kern Aurél járásbíró volt az intézmény vezetője. Utána Cserba Ferenc következett, akit
1900 márciusában dr. Téchy Gyula járásbíró követett. Ő több mint 25 évig volt az intézmény vezetője, neve össze-
nőtt az általa vezetett járásbírósággal. Téchy Gyula 1892-ben lett aljegyző Kunszentmiklóson. 1894-ben nevezték ki
Szabadkára törvényszéki jegyzőnek.
Még ennek az évnek az őszén jött Gö-
döllőre, mint aljárásbíró. Hat évvel
később, 1900. március 14-én mint já-
rásbíró lett a gödöllői járásbíróság ve-
zetője. 1913-ban táblabíróvá nevez-
ték ki, de emellett továbbra is a gö-
döllői járásbíróság élén dolgozott. Az
intézményt haláláig 1926. március
18-ig vezette. 1926- március 18-tól
1926. november 3-ig az elnöki állás
betöltettlen volt. November 3. után a
királyi járásbíróság elnöke dr. Majun-
ke Ernő lett. Őt 1929 decemberében
váltotta föl az elnöki pozícióban dr.
Jéhn Kálmán. 1933-ban 9 bíró és
számtalan tisztviselő dolgozott az in-
tézmény keretein belül.

GÖDÖLLÕ ANNO

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

A törökországi Tarzuszban júni-
us 22-én kezdődött meg a Szent
Pál-év, azzal a szentmisével, amit
Walter Kasper bíboros a Keresz-
tény Egység Elősegítése Pápai
Tanácsának elnöke mutatatott
be. Ez alkalomból az ország
püspökei pásztorlevelet adtak ki
„Pál, a keresztény identitás tanú-
ja és apostola” címmel. Az em-
lékévet XVI. Benedek pápa júni-
us 28-án nyitotta meg ünnepé-
lyes keretek között.

Az anatóliai apostoli helynök emlékez-
tetett rá, hogy Szent Pál születésének
kétezredik évfordulója minden keresz-
tény közösség ünnepe, hiszen „Pál az
összes tanítvány mestere” volt. A hely-
nök kiemelte, mennyire hasznosak azok
a levelek, melyeket a Népek Apostola
írt, hiszen valódi kincsesbányát jelente-
nek a kisebbségben élő keresztény kö-
zösségek számára. 

A törökországi helyszínek közül két
város kap nagy hangsúlyt a Szent Pál-év
során: az egyik Tarzusz, az apostol szü-
lőhelye, a másik pedig Antióchia. Tar-
zuszban ma hivatalosan nem élnek ke-
resztények és nincsenek működő tem-
plomok sem. Antióchia az a hely, ahol
Krisztus követőit elsőként nevezték ke-
resztényeknek. Itt ma egy kicsiny, mind-
össze tíz családból álló katolikus közös-
ség él, valamint egy arab ajkú népesebb
görög ortodox csoport. A Szent Pál-év
2009. június 29-ig tart.

Pál apostol (Szent Pál, a tizenharma-
dik apostol) a korai kereszténység jelen-
tős alakja, nagy szerepet játszott a ke-
reszténység elterjesztésében az európai
kontinensen. Az Újszövetségben 14
könyv (levél) köthető a nevéhez.

A mai törökországi Tarsus városában
született, Benjámin törzséből származó
hellenizált zsidó családban. Eredetileg
Saulusnak hívták. Római polgárjoggal
rendelkezett, melyre hivatkozott is. Zsi-
dó neveltetésben részesült, Gamaliél

rabbi tanította
Jeruzsálemben
„polgári“ foglal-
kozása sátorké-
szítő volt. A fari-
zeus irányzatot
követte, részt
vett a korai ke-
resztények üldö-
zésében. Később
a Damaszkusz-
ban lévő keresztények ellen indult, de
útközben, a „damaszkuszi úton”, csodás
eseményben volt része, és ő is Jézus
Krisztus követőjévé vált. „ És a mint
méne, lőn, hogy közelgete Damaskus-
hoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá
őt körül a mennyből:

És ő leesvén a földre, halla szózatot,
mely ezt mondja vala néki: Saul, Saul,
mit kergetsz engem?

És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az
Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, a kit
te kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen
rúgódoznod.

Remegve és ámulva monda: Uram,
mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr
pedig monda néki: Kelj fel és menj be a
városba, és majd megmondják néked,
mit kell cselekedned.

A vele utazó férfiak pedig némán áll-
tak, hallva ugyan a szót, de senkit sem
látva. 

Felkele azonban Saulus a földről; de
mikor felnyitá szemeit, senkit sem láta,
azért kézenfogva vezeték be őt Damas-
kusba.” (Apostolok Cselekedetei)

Megtérése (34 körül) megadta élete
értelmét, s úgy értelmezte, mint Isten
tettét, és Jézusnak ezt a megjelenését
egy sorba állította a Föltámadott megje-
lenéseivel. Meghívatásával együtt Pál
fölismerte, hogy az evangéliumnak a
pogányok közötti hirdetése az ő felada-
ta. Jól beszélt görögül, ismerte a hellén
műveltséget. Így lehetősége volt arra,
hogy a legkülönbözőbb fölfogású és
képzettségű emberek nyelvére lefordít-
sa az evangéliumot.

Emlékezés a Népek Apostolára

Szent Pál-év

Kárpát-medencei magyarság bú-
csújára, melyet a július 2-ai Sar-
lós Boldogasszony tiszteletére is
tartottak, várták a zarándokokat
június 28-án, szombaton a mária-
besnyői kegyhelyen.

A vasárnapi ünnep vigíliáján, szombat
este bemutatott szentmisén Gáspár Ist-
ván, a kegytemplom plébánosa köszön-
tötte az egybegyűlteket, a határon túlról
és innen érkezetteket. Felhívott: imád-
kozzunk megmaradásunkért. Imádkoz-
zunk azért, hogy ilyen szép alkalomkor,
Sarlós Boldogasszonykor különösen
megjelenjék közöttünk annak az érzése,
hogy egybetartozunk. 

A felolvasott evangélium Szent Lu-
kács könyvéből elbeszélte az eseményt,
melyet mi magyarok a Sarlós Boldog-
asszony elnevezéssel illetünk. Mária lá-
togatását Erzsébetnél. Már több, mint 3
hónapos volt szíve alatt a magzat, mikor
útnak indult, átkelt a hegyek között,
hogy rokonát felkeresse. Erzsébet szin-
tén gyermeket várt, s mindketten tudták,
érezték, milyen rendkívüli, aminek ré-
szesei lehetnek. A gyermek felujjongott
anyja méhében, Erzsébet pedig azt kér-
dezte: hogy van az, hogy az én uramnak
anyja jön hozzám?

Igen, mutatott rá aztán homíliájában
Gáspár István: Mária nem magával volt
elfoglalva, hanem éppen akkor, áldott
állapotában fontosnak érezte a rokonai-
val való találkozást.

Most mi is találkoztunk: Magyaror-
szágért, népünkért. Azért is megfogjuk
egymás kezét. Valamiféle nemes csökö-
nyösség tart fenn bennünket hosszú

évszázadok óta minden csapás ellenére.
Gondoljunk bele: első királyunknak
meghal a fia, s nincs utóda. Ott áll az
uralkodó egyszál maga. És akkor ahe-
lyett, hogy hátat fordított volna Isten-
nek, még inkább odafordult hozzá. A
Boldogasszony oltalmába ajánlotta
országunkat.

Most az országban annyi a félelem, a
fájdalom, annyira hajlamosak vagyunk
a borúlátásra. Pedig amikor úgy érez-
zük, hogy nincs remény, hogy össze-
csapnak fejünk felett a hullámok, van
kihez fordulnunk. Istenhez. Sorsunk az
Ő kezében van. „Már nincs mit félnem,
mert bennem élsz…” – mondja az ének.

Az az ember, aki fél, befolyásolható,
megtörhető. Legyünk a remény népe, ne
hagyjuk, hogy a félelem elborítsa a fe-
jünket. Hazánkért imádkozzunk, kérjük
a Boldogasszonyt, aki tudott távolabb
tekinteni önmagánál. Nem félt nekivág-
ni a fáradságos, talán veszélyes útnak.
Vártak rá. Örömöt vitt – fejezte be
szentbeszédét Gáspár István.

A szentmiseáldozat bemutatása, az
áldozás, a körmenet után éjszakába
nyúlt a virrasztás a kegytemplomban.
Szentségimádásra, rózsafüzér imádko-
zásra került sor. N. A.

Kárpát-medencei magyarság búcsúja

A remény népe



Az előző részben hazánk egyik
legszínesebb madarát ismer-
tettük, most pedig a folytatás-
ban legyen szó szintén egy
színpompás madárról a kevés-
bé ismert szalakótáról.

Coracias garrulus. Eurázsia erdős
sztyepp jellegű területein és Észak-
Afrika nyugati részén az Atlasz-hegy-
ségben él. Zsugorodó érájú faj. Az el-
múlt 100 évben, mint fészkelő eltűnt
Dániából, Svájcból és Németország
majdnem teljes területéről. Költőterü-
lete hazánkban is szűkült, napjaink-
ban kizárólag az Alföldön, valamint a
Mezőföld déli részén fészkel. A Du-
nántúlról eltűnt. Hossza 29-32 cm,
szárnyfesztávolsága 52-73 cm, testtö-
mege 120-160 gr. Nagy, varjúszerű
madár, feltűnő, élénk színű tollazat-
tal. A felnőtt madár feje, nyaka, has-

oldala zöldeskék. Homloka és álla fe-
héres, szemén vékony fekete sáv hú-
zódik át. Háta gesztenyebarna, fark-
csíkja bíborkék. Válla irizáló kobalt-
kék, szárnyfedői világos kékeszöl-
dek, evezőtollai kékesfeketék. Farka
feketéskék, farktollainak széle hal-
ványzöld, a csúcsuk fekete. Röptében
látszanak kétféle árnyalatú, kék
szárnyfedői és fekete evezőtollai. Al-
só Erős, lehajló, kissé horgas végű

csőre fekete. Hívó és riasztó
hangja a „rak-akk”. Ha ideges
„rér-ér-ér” hangon rikácsol.
Bukfencező nászrepülése köz-
ben néhány keményebb hang
után 1-4 gyors, rekedt, elnyúj-
tott „krá” hangot ad ki. Na-
gyobb rovarokat, csigákat, rit-
kábban hüllőket és kétéltűeket
zsákmányol. Lesből támad és a
levegőben is vadászik. Manap-
ság a gébicsekhez és a gyurgya-
laghoz hasonlóan főleg a drót-
vezetékekről les zsákmányára.
Ősszel bogyókat eszik és a sző-
lőt is megkóstolja. Vonuló ma-
dár. Április végén érkezik
vissza a Kárpát-medencébe afri-
kai telelőhelyéről és laza csapa-
tokba verődve augusztus végén,

szeptember elején vonul el. A kelet-
európai állomány a telet Közép-kelet-
Afrikában tölti a fás szavannákon. A
magyarországi állomány zöme zöld
küllő vagy fekete harkály által készí-
tett faodvakban, vagy mesterséges fé-
szekodúban költ. Fészket nem épít,
költőodújába fészekanyagot sem
hord, sőt az ott talált régebbi fészek-
maradványokat is kidobálja. A tojá-
sok az odú csupasz aljára kerülnek.
Az összefüggő erdővel borított terü-
leteket kerüli, mozaikos jellegű ré-
tekkel, facsoportokkal tarkított síkvi-
déki biotópokat kedveli. Jellemző

költőhelyei a fasorokkal, ligetekkel
szabdalt nyílt homokpuszták, erdő-
foltokban bővelkedő síkvidéki lápré-
tek és kaszálók. Násztáncát a levegő-
ben végzi. Fészekalja 4-6 tojásból áll,
melyen 18-19 napig kotlik. Május vé-
gén vagy június elején rakja le a tojá-
sait. Évente egyszer költ, de a fészek-
aljának elpusztulása esetén pótköltés-
sel próbálkozik. A fiókák július máso-
dik felében repülnek ki. A kotlás a tel-
jes fészekaljon kezdődik meg. A tojó
és a hím egymást váltva ülik a tojáso-
kat. A fiókák a 18-19. napon kelnek.
Mindkét szülő etet. A fiókák etetésé-
nél nincs különbség a tojó és a hím
táplálékszállító aktivitása között. A fi-
ókák 26-28 napos korukban hagyják
el a költőodút, de még 1-2 hétig a szü-
lők gondoskodására szorulnak. Saj-
nos ma már csak ritkán kerül a sze-
münk elé. Védett madár!

HEROSZ

Vigyél haza!

1 éves keverék kan 1 éves keverék szuka
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Adószám: 19816016-1-43
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1 éves keverék szuka

Július 5-6.:

dr. Bölcskey M. Antal
Tel.: 70/337-9785

Veresegyház, Erkel F. u. 3/E.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

8 hónapos keverék szuka

2 éves keverék kan

Nem is olyan rég a kígyó ősi el-
lenség volt, ma pedig egyre gya-
koribb házikedvenc. Sokan hirte-
len ötlettől vezérelve és persze
divatból vásárolják meg kedvenc
csúszómászójukat, de amilyen
gyorsan jött, olyan gyorsan meg
is akarnak szabadulni tőle. Pedig
kígyókkal élni elég egzotikus,
csak egy kis odafigyelést igényel.

Mostanában egyre több ember osztja
meg életterét óriáskígyókkal. Azoknak,
akik keveset vannak otthon, nincs elég
idejük kutyára, macskára vagy szőral-
lergiában szenvednek, egyre gyakrab-
ban választanak maguknak szőrmentes
lakótársat. Ennek ellenére még mindig
sok tévhit kering a hüllőkkel kapcsola-
tosan. Sokan gondolják, hogy nyálkásak
és állandóan hidegek, pedig ez nem
igaz. A bőrük teljesen száraz, csak köz-
vetlenül a vedlés után nedves kissé, és
mivel a hüllők változó testhőmérsékletű
állatok, belső hőmérsékletük mindig
olyan, mint környezetüké. Nem tudják
maguk szabályozni testhőjüket, ezért ezt
a környezetükre bízzák.

Az óriáskígyók leginkább gyönyörű
színezettükkel és érdekes életmódjukkal
varázsolják el az embereket. Tudnia kell
azonban annak, aki ilyen állat tartására
szánja el magát, hogy az óriáskígyók
egyes faja a méreténél fogva, az ún. ve-
szélyes állat kategóriába tartozik, vagyis
a veszélyes állatokról szóló törvény ér-
telmében tartásukhoz a megfelelő enge-
délyek beszerzése szükséges! Ez azon-
ban csak az igazán óriásira növő fajokra
vonatkozik, amik tartására csak a szak-
irányú végzettséggel rendelkező, igen
tapasztalt terraristák vállalkozhatnak.
Minden esetre vásárlás előtt tájékozód-
junk a kiválasztott faj tartásának szabá-
lyozásáról.

Az óriáskígyókkal kapcsolatban a
másik fontos rendelkezés a Washingtoni
Egyezmény, a CITES, ami szabályozza
a veszélyeztetett állatok és növények
kereskedelmét. A rendelkezés veszé-
lyeztetettségük szerint mellékletekbe
(A, B, C és D) sorolja az érintett fajokat,
és mivel minden óriáskígyófaj beletar-
tozik valamelyik mellékletbe, csak
olyan egyedet vásároljunk meg, ame-
lyik rendelkezik CITES papírokkal.

Az óriáskígyók családjá-
ban nem csak 5-6 méteres ál-
latok tartoznak, hiszen a pi-
tonfélék között szép szám-
mal akadnak olyan fajok is,

amelyek kis méretükkel, szép mintáza-
tukkal kiválóan alkalmasak az otthoni
tartásra, még egy lakótelepi lakásban is.
Ezeknek a fajoknak tágas, a méretüknek
és életmódjuknak megfelelő terráriumot
készítsünk. A fánlakó fajok a magas épí-
tésű, ágakkal gazdagon berendezett ter-
ráriumot kedvelik, míg a talajlakó fajok-
nak készítsünk alacsonyabb, nagyobb
alapterületű tartóedényt, sziklákkal, má-
szóágakkal. Egyetlen terráriumból sem
hiányozhat a vízimedence, amit nem

csak ivásra, de fürdésre is használnak az
állatok. Búvóhelyet is feltétlenül épít-
sünk, mert evés után szeretnek az álla-
tok visszahúzódni, és nyugalomban
emészteni. Egy összetekert fakéregda-
rab, egy oldalra fordított agyagcserép
tökéletesen megfelel. Ha nem biztosí-
tunk ilyen helyet, állatunk ideges, hara-
pós lesz, mert nem érzi magát bizton-
ságban. Emiatt visszautasíthatja a táp-
lálékot amitől legyengül, és könnyű cél-
pontjává válhat a fertőzéseknek.

Etetés szempontjából az összes faj ra-
gadozó, ezért méretüktől, koruktól füg-
gően leginkább kisebb-nagyobb rágcsá-
lókkal, madarakkal etethetjük őket,
kezdve az egészen apró újszülött egértől
a tengerimalacon, patkányon, naposcsi-
bén át a nyúlig, amiket előre leölt vagy
élő állapotban kínálhatjuk fel kedven-
cünknek. Állatvédelem szempontjából
inkább az előbbi megoldást javasoljuk,
annál is inkább, mivel hogy akár a kí-
gyóra is veszélyes lehet egy, az életéért
küzdő zsákmányállat, hiszen erős hara-
pásával komoly sérüléseket okozhat ál-
latunknak. Egy-egy ilyen ellentámadást
követően a kígyók annyira elbizonyta-
lanodhatnak, hogy előveszik híres kop-
lalási tudományukat, és akár hónapokig
is visszautasíthatják a felkínált táplálé-
kot. Inkább ne kockáztassunk.

Állati dolgok

Kígyót a lakásba

Nyári vendégeink

A szalakóta
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Talált kiskutya!

A Szabadság úton június 18-án ta-
láltunk egy kb. 8-9 hetes fekete,
fehér tappancsú és mellű kislány
keverék kutyust.
Kérjük, akinek hiányzik, vagy örök-
be fogadná, jelentkezzen a
20/326-5929-es telefonszámon!

Kert madárdal nélkül? Elkép-
zelhetetlen, de sajnos igaz.
Sok kertben a lakók csak azt
nézik, hogy a kert minden
egyes négyzetmétere rendben
legyen, hogy meglegyen a leg-
újabb rovar- és gyomirtó szer,
és közben megfeledkeznek ar-
ról, hogy kertjeinknek élőlé-
nyekre is szüksége van.

Napjainkban, amikor a növényeket és
az állatokat egyre több élőhelyről
szorítjuk ki, fajok kerülnek a kihalás
küszöbére, nagyon sok ember felteszi
a kérdést: mit tehetnék én? A minden-
napokban, közvetlen környezetünk-
ben is sok mindent tehetünk a körü-

löttünk élő élőlények megóvásáért.
Aki a kertjét szereti és gondosan
ápolja, attól nem áll messze a termé-
szetvédelem, madárvédelem sem, hi-
szen a kert környezetünknek egy
olyan eleme, amelyben sok élőlény
talál otthonra, miközben megpróbál-
nak alkalmazkodni hozzánk. A nagy
kedvvel és sok munkával ápolt kert
lelki életünk, életminőségünk egyik
meghatározó eleme. Meghatározó,
hiszen a természetet hozza közelünk-
be. A természet pedig fontos a szá-
munkra. A kert egy élő hely.

Minden élőlénynek a megfelelő
táplálkozási lehetőség és az utódne-
veléshez szükséges élőhely teremti

meg a megtelepe-
dési, fennmaradási
lehetőséget. Minél
összetettebb egy
élőhely, annál válto-

zatosabb a benne megtelepedők és
belőle táplálkozók fajösszetétele. Te-
hát minél változatosabb, összetettebb,
szintezettebb kertünk van, annál faj-
gazdagabb madárvilágnak nyújtunk
életlehetőséget.

Kertünk tervezésénél, rendezésé-
nél ne csak a saját igényeinkre gondo-
ljunk, próbáljuk meg kertünket
úgy kialakítani, hogy egyben a
természet része is legyen. Lehe-
tőségeink a kert méretétől, szű-
kebb és távolabbi környezeté-
től, a haszonnövények fajösz-
szetételétől függenek. A kert ki-
mondottan madárvédelmi részé-
nek park jellegűnek kell lennie,
megteremtve ezzel a madarak

nyugodt – biztonsá-
gérzetet adó – fészke-
lési lehetőségét. Bizo-
nyos ismeretekre
szükség van ahhoz,
hogy a megtelepíteni
kívánt fajok igényeit ki
tudjuk elégíteni.

Gondolnunk kell az odú-
lakókra, a bokorlakókra és
a szabadon fészkelőkre is.
Figyelembe kell vennünk
ezek évszakonkénti táplál-

kozási igényeit. Ez részben befolyá-
solható is: kiegészíthető, pótolható a
táplálékkészlet, ami csalogató, meg-
tartó erejű is lehet. 

Természetesen egy kert, de még
egy park is, legyen az bármennyire
változatos, nem képes valamennyi
számításba jöhető madárfaj igényeit
kielégíteni. Minél összetettebb, sok-
színűbb a növényanyag, annál több az
alkalmi látogatók, különösen vonu-
láskor és a téli etetés időszakában
hosszabb-rövidebb ideig itt vendé-
geskedő madarak száma. Igen csalo-
gató például a fürdési, ivási lehető-
ség is. Ilyenkor a nyári kánikulában a
madarak nem találnak maguknak

megfelelő pocsolyát, amiből szomju-
kat olthatnák. Helyezzünk el kertünk-
ben madárfürdőt, amit a madarak
örömmel látogatnak egész nyáron,
hogy szomjukat oltsák és a déli me-
legben fürdőzhessenek egy kicsit. Se-
gítsük megtelepedésüket madárodúk
telepítésével. Mivel a kertekben álta-
lában nincsenek odvas fák, ezért a
mesterséges madárodúk kihelyezésé-
vel segíthetjük néhány madárfaj meg-
telepedését. A természetben harká-
lyok vájják az odúkat a fák törzsébe.

A következő évben már nem fészkel-
nek ugyanabban az odúban, így azo-
kat más fajok foglalhatják el, például
a cinegék, csuszka, seregély, nyakte-
kercs. Harkályodú hiányában kerti
énekesmadaraink örömmel fogadják
a mesterséges fészkelőhelyeket, mely
pl. deszkából, farönkből készül.

Szintén sok madarat csalhatunk
kertünkbe, ha direkt az általuk ked-
velt bogyósnövényeket szerezzük be.
Ilyenek például a fagyal, magyal, ma-
dárberkenye, madártövis, galagonya.
Szintén ültessünk kertünk egyik sar-
kába napraforgómagot. Nem csak
gyönyörű sárga virága szépíti kertün-
ket, hanem a benne termő magok is
vonzzák a tengeliceket és a cinkéket.

És ha már kertünk madarak ottho-
nává vált, akkor még egy dologra kell
figyelnünk. Macskánkra. Hiszen nem
számára alakítottunk ki éléskamrát,
hanem a madaraknak élő- és táplálko-
zó helyet.

Nem csak kertészeknek...

Madárbarát kert
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Gödöllő város Polgármesteri Hiva-
tala (2100 Gödöllő, Szabadság
tér 7.) pályázatot hirdet beruhá-
zói munkakör betöltésére.
A munkakörbe tartozó feladatok: A vá-
ros-üzemeltetéssel, felújítások, beru-
házások előkészítésével és lebonyolítá-
sával kapcsolatos feladatok elvégzése,
valamint szerződések keretében elvé-
geztetése. A költségvetési rendelet 
szerinti, valamint eseti beruházási fe-
ladatok előkészítése. A pénzügyi, mű-
szaki, jogi és határidős feltételek rész-
letes egyeztetése hivatalon belül. Be-
ruházási megvalósítási programok elő-
készítése, képviselő-testület elé dön-
tés-előkészítésre terjesztése, a megva-
lósításról beszámoló készítése.
Az állás betöltetésének feltételei: 
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- egyetemi vagy főiskolai szintű épí-
tész-mérnök, építőmérnök, vagy egyéb
műszaki szakképzettség és a beruhá-
zások szervezésével, bonyolításával,
felügyeletével, statisztikai áttekinté-
sével összefüggő szakképesítés
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség

Közigazgatási szervnél beruházói mun-
kakörben szerzett gyakorlat, közigaz-
gatási alap- és szakvizsga előnyt je-
lent.
A kinevezés – 6 hónap próbaidő kiköté-

sével – határozat-
lan időre szól. Il-
letmény és egyéb
juttatások megál-
lapítása a  köz-
tisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény általános szabályai sze-
rint történik. A munkakör áthelyezés-
sel is betölthető.
A pályázathoz mellékelni kell:
- képzettséget igazoló iratokat (vizsga-
bizonyítványok),
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt,
- fényképpel ellátott szakmai önéletraj-
zot,
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: a pályázati kiírás megjelenését
követő 30 nap.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: a benyújtási határidőt követő 30
napon belül.
Az állás betöltésének időpontja: az ál-
lás a pályázatok elbírálását követően a
munkakörre vonatkozó feltételek telje-
sítésével azonnal betölthető.
A pályázat benyújtását és a pályázat
tartalmát titkosan kezeljük, a pályázat
eredményéről a pályázók az elbírálást
követően értesítést kapnak. 
A pályázatot – lezárt borítékban - sze-
mélyesen, vagy postai úton kell benyúj-
tani Gödöllő város jegyzőjének címezve
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
A pályázat kiírója a pályázat ered-
ménytelenné nyilvánítás jogát fenn-
tartja
Dr. Nánási Éva  címzetes főjegyző

Gödöllő város Polgármesteri Hiva-
tala (2100 Gödöllő, Szabadság tér
7.) pályázatot hirdet építéshatósá-
gi ügyintézői munkakör betölté-
sére.

A munkakörbe tartozó feladatok: a város
meghatározott területén az építmények-
hez kapcsolódó engedélyezési eljárások
lefolytatása és döntés előkészítése, köz-
igazgatási címek rendezése. Közremű-
ködés a szabályozási tervek megalkotá-
sában és részvétel a Tervtanács munká-
jában.
Az állás betöltetésének feltételei: 
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
-egyetemi vagy főiskolai szintű építész-
mérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő,

magasépítő üzemmérnöki) szakkép-
zettség
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Közigazgatási szervnél építéshatósági
munkakörben szerzett gyakorlat, köz-
igazgatási alap- és szakvizsga előnyt je-
lent.
A kinevezés – 6 hónap próbaidő kiköté-
sével – határozatlan időre szól. Illetmény
és egyéb juttatások megállapítása a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény általános szabályai sze-
rint történik. A munkakör áthelyezéssel
is betölthető.
A pályázathoz mellékelni kell:
- képzettséget igazoló iratokat (vizsgabi-
zonyítványok),
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt,
- fényképpel ellátott szakmai önéletraj-
zot,
A pályázat benyújtásának határide-

je: a pályázati kiírás
megjelenését köve-
tő 30 nap.
A pályázat elbí-
rálásának határ-
ideje: a benyújtási
határidőt követő 30 napon belül.
Az állás betöltésének időpontja: az
állás a pályázatok elbírálását követően a
munkakörre vonatkozó feltételek telje-
sítésével azonnal betölthető.
A pályázat benyújtását és a pályázat tar-
talmát titkosan kezeljük, a pályázat
eredményéről a pályázók az elbírálást
követően értesítést kapnak. 
A pályázatot – lezárt borítékban - sze-
mélyesen, vagy postai úton kell benyúj-
tani Gödöllő város jegyzőjének címezve
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
A pályázat kiírója a pályázat eredmény-
telenné nyilvánítás jogát fenntartja

Dr. Nánási Éva 
címzetes főjegyző

Gödöllő város Polgármesteri Hivatala
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) pá-
lyázatot hirdet közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.
A munkakörbe tartozó feladatok: a város
közterületi rendjére, tisztaságára vonat-
kozó jogszabályokban foglalt előírások 
végrehajtásának ellenőrzése, figyelemmel
kísérése. A város közterületi rendjét és
tisztaságát védő jogszabályokba ütköző
cselekmények elkövetésének megelőzése.
A város közterületein folytatott – enge-
délyhez kötött – tevékenységek szabálysze-
rűségének ellenőrzése.

Az állás betöltetésének feltételei: 
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- rendészeti szakközépiskolai végzettség
vagy ezzel egyenértékű más korábbi kép-

zési formában szerzett szakképzettség,
rendőr szakközépiskolai, határrendész-
képző szakiskolai végzettség és közterü-
let-felügyelői vizsga
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
- egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

Közigazgatási szervnél közterület-felügye-
lői munkakörben szerzett gyakorlat, köz-
igazgatási alapvizsga, vagy közterület-fel-
ügyeleti vizsga előnyt jelent.
A kinevezés – 3 hónap próbaidő kikötésé-
vel – határozott időre szól. Illetmény és
egyéb juttatások megállapítása a  köz-
tisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény általános szabályai szerint
történik. 
A pályázathoz mellékelni kell:
- képzettséget igazoló iratokat (vizsgabi-
zonyítványok),
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítványt,
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
A pályázat benyújtásának határideje:

a pályázati kiírás
megjelenését követő
30 nap.
A pályázat elbírá-
lásának határide-
je: a benyújtási ha-
táridőt követő 30 napon belül.
Az állás betöltésének időpontja: az ál-
lás a pályázatok elbírálását követően a
munkakörre vonatkozó feltételek teljesí-
tésével azonnal betölthető.
A pályázat benyújtását és a pályázat tar-
talmát titkosan kezeljük, a pályázat ered-
ményéről a pályázók az elbírálást követően
értesítést kapnak.
A pályázatot – lezárt borítékban - szemé-
lyesen, vagy postai úton kell benyújtani
Gödöllő város jegyzőjének címezve (2100
Gödöllő, Szabadság tér 7.)
A pályázat kiírója a pályázat eredményte-
lenné nyilvánítás jogát fenntartja

Dr. Nánási Éva 
címzetes főjegyző

Gödöllő város Polgármesteri Hiva-
tala (2100 Gödöllő, Szabadság tér
7.) pályázatot hirdet útügyi ügyin-
tézői munkakör betöltésére.

A munkakörbe tartozó feladatok. En-
gedélyezi a közutakhoz való csatlakozás
létesítését, áthelyezését vagy megszün-
tetését, ellátja az útügyi szakhatósági
feladatokat. Előkészíti a közúti közle-
kedéssel kapcsolatos önkormányzati fe-
ladatokat. Közreműködik az önkormány-
zat tulajdonában lévő utak kivitele-
zésében, átvételében. A közmű vállalatok
által történő közműbővítések, (elektro-
mos, távközlés és gáz) új szakaszok
megépítése, vagy meglévő korsze-
rűsítése esetén közreműködik, és koor-
dinációs szerepet tölt be. Ellenőrzi az út-
burkolat, járdaburkolat, járdaszegély és
lépcsők állapotát és meghibásodásuk 
esetén kijavíttatásukról lehetőség sze-

rint gondoskodik. 
Az állás betöltetésének feltételei: 
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- építőmérnök, mélyépítési szakképzett-
ség
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Közigazgatási szervnél útügyi munka-
körben szerzett gyakorlat, közigazgatási
alap- és szakvizsga előnyt jelent.
A kinevezés – 6 hónap próbaidő kiköté-
sével – határozatlan időre szól. Illetmény
és egyéb juttatások megállapítása a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény általános szabályai sze-
rint történik. A munkakör áthelyezéssel
is betölthető.
A pályázathoz mellékelni kell:
- képzettséget igazoló iratokat (vizsgabi-
zonyítványok),
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt,
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot.

A pályázat be-
nyújtásának ha-
tárideje: a pályáza-
ti kiírás megjelené-
sét követő 30 nap.
A pályázat elbírá-
lásának határideje: a benyújtási ha-
táridőt követő 30 napon belül.
Az állás betöltésének időpontja: az
állás a pályázatok elbírálását követően a
munkakörre vonatkozó feltételek telje-
sítésével azonnal betölthető.
A pályázat benyújtását és a pályázat tar-
talmát titkosan kezeljük, a pályázat
eredményéről a pályázók az elbírálást
követően értesítést kapnak.
A pályázatot – lezárt borítékban - sze-
mélyesen, vagy postai úton kell benyúj-
tani Gödöllő város jegyzőjének címezve
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
A pályázat kiírója a pályázat eredmény-
telenné nyilvánítás jogát fenntartja

Dr. Nánási Éva 
címzetes főjegyző

Gödöllő város Polgármesteri Hivatala
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) pá-
lyázatot hirdet városrendezői mun-
kakör betöltésére.
A munkakörbe tartozó feladatok. Telepü-
lésfejlesztési, településrendezési feladatok
koordinálása. Szabályozási tervek, helyi
építési szabályzat kidolgozásának előké-
szítése. A térinformatikai rendszer és a
településrendezési elemek együttes keze-
lése. Településrendezéssel összefüggő köz-
műegyeztetésekben való részvétel

Az állás betöltetésének feltételei: 
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- építészmérnöki diploma vagy egyéb szak-
irányú felsőoktatási intézményben szer-

zett egyetemi vagy főiskolai végzettség
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Közigazgatási szervnél településfejleszté-
si-, rendezési munkakörben szerzett gya-
korlat, közigazgatási alap- és szakvizsga
előnyt jelent.
A kinevezés – 6 hónap próbaidő kikötésé-
vel – határozatlan időre szól. Illetmény és
egyéb juttatások megállapítása a  köz-
tisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény általános szabályai szerint
történik. A munkakör áthelyezéssel is
betölthető.
A pályázathoz mellékelni kell:
- képzettséget igazoló iratokat (vizsgabizo-
nyítványok),
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítványt,
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
A pályázat benyújtásának határideje: pá-
lyázati kiírás megjelenését követő 30 nap.

A pályázat elbírá-
lásának határide-
je: a benyújtási ha-
táridőt követő 30
napon belül.
Az állás betölté-
sének időpontja: az állás a pályázatok el-
bírálását követően a munkakörre vonatko-
zó feltételek teljesítésével azonnal betölt-
hető.
A pályázat benyújtását és a pályázat tar-
talmát titkosan kezeljük, a pályázat ered-
ményéről a pályázók az elbírálást követően
értesítést kapnak. 
A pályázatot – lezárt borítékban - szemé-
lyesen, vagy postai úton kell benyújtani Gö-
döllő város jegyzőjének címezve (2100
Gödöllő, Szabadság tér 7.)
A pályázat kiírója a pályázat eredményte-
lenné nyilvánítás jogát fenntartja

Dr. Nánási Éva 
címzetes főjegyző

T i s z te l t  Gödö l l ő i  Po lgá rok !

Gödöllő Város Önkormányzata  
„Gödöllő Vállalkozója” Díjat adományoz

azoknak a köztartozással nem rendelkező
egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások
személyesen közreműködő tulajdonosainak,
illetve vezető tisztségviselőinek, akik olyan
tradicionális, illetve modern ipari, szolgál-
tatási tevékenységet folytatnak, amely a
város gazdasági életében, a lakosság el-

látásában tartósan kiemelkedőnek és színvo-
nalasnak minősül, illetve jelentős ered-

ményeket értek el a város fejlődését, szolgál-
tatásainak bővítését célzó vállalkozási

tevékenységeikkel. „Gödöllő Vállalkozója” Díj
évente két személynek adományozható.
Kérem, hogy javaslatával segítse a dön-
téshozókat. Indoklással alátámasztott

javaslatát 2008. július 13-ig 
szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Közok-

tatási, Művelődési és Sport Irodájára eljuttatni.
Halász Levente, a Gazdasági Bizottság elnöke

FELHÍVÁS
Várjuk mindazon gödöllői fiatalok jelentkezését,
akik választott szakmájukban országosan és az
ország határain túl kimagasló eredményeket

értek el.
Szeretnénk személyes találkozást 
biztosítani Gödöllő vál lalkozóival a

„Gödöllő Vállalkozója” dí játadó 
ünnepségén.
Jelentkezés:

személyesen a Közoktatási, Művelődési és
Sport Irodán II. emelet, Gödöllő Városháza, 

Szabadság tér 7. Telefon: 28/ 529-192

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

Június 30-július 7-ig: Kígyó, Gábor. Á. u. 3.
Tel.: 430-069. Július 7-14-ig: Gyógyszertér,
Köztársaság út 85. Tel.: 545-720. Július 14-
21-ig: Alma, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 418-002.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

LAKÁS SORSOLÁS
A Gödöllő, Munkácsy M. u. 7. III/1., Deák F. tér
2. II/8. és Deák F. tér 2. II/11. szám alatti,
üres, költségelvű lakbérrel bérbe adható laká-
sok öt éves bérleti jogának megszerzésére irányuló pályáza-
tok benyújtására 2008. május 28-ig volt lehetőség.
A pályázati eljárás lezárásaként 2008. július 17-én,
csütörtöki napon, 15 órakor a Városháza I. emelet
121. sz. tanácskozó termében a lakásbérlők kivá-
lasztására nyilvános sorsolást tartunk.
A sorsoláson azok az érvényes pályázatot benyújtott pályá-
zók vehetnek részt, akiket a képviselő-testület 198/2008.
(VI. 25.) sz. önkormányzati határozata 2. pontjával megha-
tározott. A sorsoláson részt vevő valamennyi pályázó részé-
re postai úton névre szóló meghívót küldünk.

A sorsolás nyilvános, ezért az érdeklődőket 
tisztelettel várjuk.

Halász Levente, a Gazdasági Bizottság Elnöke

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet a Gödöllőn, a Petőfi
tér 4-6. szám alatt fekvő városközponti építési telek tulajdonjogának megszer-
zésére.
Az ingatlan ismertetése: A 384 helyrajzi számú, 1132 m2 területű, központi vegyes terület megnevezésű
építési övezetbe sorolt telek a Petőfi téren, a Kossuth Lajos utca és a Gábor Áron utca sarkán található. Az ingatlan
minden közművel ellátott területen fekszik, de a közművek a telekre nincsenek bekötve.
Az ingatlan irányára: 33.333.333 Ft+20% általános forgalmi adó (6.666.667 Ft), azaz bruttó 40.000.000 Ft.
A pályázat benyújtásának feltétele: A vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban előírtakat kell tartalmaz-
nia. Az írásos pályázati tájékoztató a Városháza II. emelet 233. számú helyiségében vehető át. Az érdeklődők
részére részletes tájékoztatást ad: Tolnai Katalin (Városháza II. emelet 233. sz. helyi-ség). Telefon: 28/529-253.
E-mail: tolnai@godollo.hu
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Gödöllő, Városháza (Sza-badság tér 7.), Vagyongazdálkodási
Iroda, 233. számú helyiségben, Tolnai Ka-talin főmunkatársnak, 2008. szeptember 1-je, 16 óráig
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A régi községháza he-
lyén megnyílt Erzsébet
királyné Szálloda étter-
me és kávéháza várja
Önöket!

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho és Accor ticket utalványát!

SZERETETTEL VÁRJUK ÚJONNAN MEGNYÍLT TERASZUNKON A BELSŐ UDVARBAN. 

Nyitva tartás:              Étterem: 12–24            Kávéház: 7–24.

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

FELHÍVÁS TÜDŐSZŰRÉSREFELHÍVÁS TÜDŐSZŰRÉSRE

Felhívom a tisztelt 30 év feletti lakosság figyel-
mét, hogy az Állami Népegészségügyi és Tiszti-
orvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regioná-
lis Intézetének Tisztifőorvosa a 8717-10/2008
számú határozatában a Közép-magyarországi Ré-
gió területén élő, illetve állandó, vagy ideiglenes
bejelentéssel ott lakó, a Régió területén huzamos
jelleggel tartózkodó 30 év feletti lakosság köré-
ben 

KÖTELEZŐ TÜDŐSZŰRÉST 
RENDELT EL!

A szűrővizsgálaton nem kell részt venni azoknak
a személyeknek, akik egy éven belül a vizsgála-
ton részt vettek, akik tüdőgondozó intézeti gyógy-
kezelés alatt állnak, kivéve, ha a szűrés elrendelé-
sére az érintett közösségben előforduló új tbc-s
megbetegedés szolgált. Felhívom a tisztelt 30 év
feletti lakosság figyelmét, hogy a Tüdőgondozó
Intézetben (Gödöllő, Ady E. stny. 64 sz.,  Tel.:
06-28-420-490) az alábbi rendelési időben jelent-
kezzenek tüdőszűrésre:

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

Kérem, hogy egészségük megőrzése
érdekében jelenjenek meg a szűrővizsgálaton.

Gödöllő, 2008. június 25.
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

Napi 3 fogásos menüajánlat: 1000 Ft/fő. 

Hétvégenként büféajánlat: 3000 Ft/fő. 

A büféasztal négyféle előételt, kétféle
levest, nyolcféle főételt, három desszertet
kínál korlátlan fogyasztással, hozzá ízlés 
szerint csapolt sörrel, vörös- és fehérborral,
vagy üdítőkkel.

Tájékoztatjuk tisztelt
olvasóinkat és 

hirdetőinket, hogy a 

JÚLIUS 3-ÁN 
JÚLIUS 17-ÉN
JÚLIUS 31-ÉN

AUGUSZTUS 14-ÉN

Ezt követően ismét heti
rendszerességgel jelenik

meg a lap.

A Gödöllői Szolgálat 

nyári megjelenései

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A „Játékkuckó” Kht. (2100. Gödöllő, Mikszáth K. u.
10. ) 2007. évi működéséről.
A „ Játékkuckó” Kht. Az alapító okiratban foglalt cé-
lok megvalósítása érdekében működik 2003. szep-
tember 1-től. A Kht. Közhasznúsági jelentése az éves
beszámoló mérlege (eszközök – aktívák, források –
passzívák és az összköltségi eljárással készített ered-
mény kimutatása) alapján készült.
Az üzleti év mérlegforduló napja 2007. dec. 31.
A tétel megnevezése Adatok E Ft-ban
Befektetett eszközök 2077
Tárgyi eszközök 2077 
Forgó eszközök 931
Követelések 8
Pénzeszközök 923
Eszközök összesen: 3008
Saját tőke 1656
Jegyzett tőke 3000
Eredménytartalék -458
Mérleg szerinti eredmény -886
Kötelezettségek 1332
II .Hosszú lejáratú kötelezettségek 1086
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 266
Források összesen: 3008
Értékesítés nettó árbevétele 19214
Anyagi jellegű ráfordítások 8626
Személyi jellegű ráfordítások 10137
Értékcsökkenési leírás 1093
Egyéb ráfordítások 244 
Üzleti tevékenység eredménye: -886
Szokásos vállalkozási eredmény -886
Adózás előtti eredmény -886
Adózott eredmény -886
Mérleg szerinti eredmény -886

Gödöllő, 2008. május 18.                  Jakus Csaba ügyvezető

PÁLYÁZATI  H IRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.) kizáró-
lag a meghirdetés időpontjában Gödöllő város közigazgatási terü-
letén életvitelszerűen lakó és költségelvű lakbérrel bérbe adott
önkormányzati tulajdonú lakásra bérlői, bérlőtársi joggal nem rendelkező, vagy a vá-
rosban tevékenységet folytató munkáltatónál határozatlan idejű munkaviszonyban
foglalkoztatott személyek részére 

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Gödöllő, Szabadka u. 6/b. I/5. számú, 37 m2

a Szt. János u. 26. II/23. számú, 30 m2 alapterületű, komfortos, egy szobás, 
továbbá 

Deák F. tér 1. III/11. számú, 45 m2 alapterületű másfél szobás,
Deák F. tér 2. I/3. és Deák F. tér 3. I/9. számú, 46 m2 alapterületű, két szobás,

valamint
Deák F. tér 3. fszt. 2., Deák F. tér 3. I/7., Deák F. tér 3. II/12. számú, 60 m2-es, 

egy + két fél szobás, összkomfortos lakások költségelvű lakbérrel, 
öt éves időtartamra történő bérbeadására.

A pályázatok kizárólag formanyomtatványon nyújthatók be, melyhez mellékelni kell
az abban előírt dokumentumokat. A formanyomtatványok és a lakások bérbevételével

kapcsolatban további információkat tartalmazó írásos tájékoztatók ügyfélfogadási
időben a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati vagy a 

Vagyongazdálkodási Irodáján vehetők át. 
A lakások alaprajzai ugyanitt megtekinthetők.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE

A pályázatnak maradéktalanul meg kell felelnie az írásos pályázati tájékoztatóban
megfogalmazott feltételeknek.

A lakások bérbevételére kizárólag az egyes lakástípusokra meghatározott és a
tájékoztatóban közzétett összetételű családok nyújthatnak be pályázatot!

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Városháza (Gödöllő, Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda 232. számú 

helyiségében hétfői, vagy szerdai napokon 8 és 12, valamint 12.30 és 16 óra között
2008. augusztus 27-én, 12 óráig.

A pályázatokat a képviselő-testület gazdasági bizottsága bírálja el, a lakások bérlőit
ezen bizottság javaslata alapján a képviselő-testület választja ki.

FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

(Gödöllő, Ganz Á. u. 7. sz.)
Jogsegélyszolgálat minden második hét-
főn 15 – 17 óráig: ingyenes jogi tanács-

adás, beadványok szerkesztése, 
ügyintézéshez segítségnyújtás. 

Legközelebbi időpontjai:
július 14., július 28.

GÖDÖLLŐI SZOLGÁ-
LAT JÚLIUS 1-JÉT KÖ-
VETŐEN A NYÁRI IDŐ-
SZAKBAN AZ ALÁBBI
IDŐPONTOKBAN JELE-
NIK MEG:
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A 2007/2008-es tanévben is szá-
mos kiemelkedő eredményt ér-
tek el az általános és a középis-
kolában tanuló diákjaink. A 348
díjazotton kívül jóval több diákra
lehet büszke a város, akik a szö-
vetségi, valamint az egyházak ál-
tal rendezett sportversenyeken
szerepeltek és kiváló teljesít-
ményt nyújtottak. Olyan megmé-
rettetéseket vettek figyelembe a
díjátadók, ahol mindenki azonos
feltételekkel indulhatott, így első
sorban a diákolimpiai versenye-
ken a legjobb eredményeket el-
érő, valamint az Oktatási Minisz-
térium által meghirdetett tanul-
mányi, szakmai, zenei versenye-
ken legjobban szereplők kaptak
meghívást, a legjobbakat kategó-
riájukban név szerint is megem-
lítjük.. 

Az iskolák idén is javaslatot tehettek
azokra a tanulókra, akik kiemelkedő ta-
nulmányi és sporteredményeket értek
el, valamint példamutató közösségi
munkát végeztek az eddigi tanulmá-
nyaik alapján. Így ők a „ Jó tanuló, jó
sportoló”, a „ Zeneiskola Legkiválóbb
Növendéke”, valamint a „Szakma Ki-
váló Tanulója” díjakat vehették át a vá-
rosi ünnepségen. A díjazottak névsorát
két részletben közöljük. Most a diák-
olimpiákon kiemelkedő, és az általános
iskolák díjazottjait említjük meg.

A diákolimpia országos döntőjébe
több gödöllői sportoló került be, akik
közül a legjobb eredményt a következők
érték el:

Zorkóczy Balázs és Papp Csenge
első, Papp Kinga második helyezést
szerzett Akrobatikus tornaversenyen.
Mindhárman a  Szent Imre Katolikus
Általános Iskola és Óvoda tanulói. Ed-
zőjük: Köhler Ákos.

A  Szent I. K. Á. I. és Óvoda tanulói,
Palicska Dalma 6, Szekeres Eszter 4.
helyezést ért el Ritmikus Gimnasztika
versenyen. Edzőjük: Ladányi Beatrix.

Alpesi lesiklásban, a  Szent I. K. Á. I
és Óvoda tanulója, Szabó Luca első he-
lyezett lett. Edzője: Szabó Tamás.

Margitházi Tímea, a Szent I. K. Á. I
és Óvoda tanulója mellúszásban 5. he-
lyezést ért el. Edzője: Valter Erika.

Atlétikában 300 méteren Zsíros Zsa-
nett, a  Szent I. K. Á. I és Óvoda tanuló-
ja 9. helyezett lett. Edzője Gadanecz
György.

Vitek Tamás, a Montágh Imre Álta-
lános Iskola tanulója második helyezést
ért el duatlon versenyen és atlétikában
1500 méteren. Edzője: Iski Zsolt.

Atlétikában 200 méteren első, a
4x400 méteres váltóban második helye-
zett lett Csenteri Csaba, a Montágh I.

Á. I. tanulója. Edzője: Iski Zsolt.
Úszásban, 50 méter gyorsban a Mon-

tágh I. Á. I. tanulói, Rózsa Norbert el-
ső, Nagy Barnabás 4. helyezést ért el.
Edzőjük: Hajdú Tiborné.

Az országos diákolimpia akrobatikus
torna döntőjén, Janocha Bence, a Dam-
janich János Általános Iskola tanulója
az első helyezett fiú páros tagja volt. Ed-
zője: Köhler Ákos.

A Petőfi Sándor Általános Iskola lány
röplabda csapata 2. helyezett lett az or-
szágos diákolimpia elődőntőjén. Tagok:
Koleszár Kitti, Sovány Adrienn,
Heim Gitta, Szilveszter Fanni, Kole-
szár Elza, Lados Szilvia, Fábián Mer-
cédesz, Tóth Írisz, Halla Petra. Edző:
Wirnhardt Oszkár.

Úszásban, a Hajós Alfréd Általános
Iskola tanulói a következő eredménye-
ket érték el: Havjár Lilla, 100 méteres
hátúszásban 1. hely Tanáruk: Tóth Atti-
la. Baranyó Szabolcs, 100 méteres hát-
úszásban 4. hely, 50 méteres mellúszás-
ban 5. hely. Tanáruk: Szabóné Szebeni
Márta. Tábik Arián, 100 méteres hát-
úszásban 6. hely. Tanáruk:Ács Tibor.
Fekszi Renátó, Komáromi Gábor,
Kovács Lénárd, Li Bo, a 4x50 méteres
gyors váltó tagjai. Tanáruk: Ács Tibor.

Ritmikus Gimnasztikában a Hajós is-
kola tanulója, Szakály Borbála szabad
gyakorlaton 2. helyezést, Seregi Domi-
nika szabad gyakorlatban 4. helyezést,
kéziszerban 10. helyezést, összetettben
4. helyezést ért el. Edzőjük: Ladányi
Beatrix, Tanáruk: Ács Tibor és Kole-
száné Petrovszki Mariann.

Karatéban, Saftics Alexandra, a Ha-
jós iskola tanulója, kűzdelemben 2. he-
lyezett lett. Edzője: Ács Tibor, Tanára:
Ursinyi Györgyné

A Hajós iskola III. korcsoportos le-
ány többpróba csapata 1. helyezést ért
el, a Varga Fanni, Horváth Réka, Uj-
vári Izabella, Jászai Vanda, Dániel
Mónika, Vágó Vivien összeállitásban.
Edzőjük Benkő Ákos, Tanáraik: Sza-
bóné Szebeni Márta és Zsembery Ta-
másné

A Hajós iskola II. korcsoportos fiú

többpróba csapata 6. helyezést ért el, a
Tóth Attila, Józsa Tamás, Molnár Ba-
lázs, Szakály Benedek, Laczkó Szi-
lárd, Lipták Milán összeállításban. Ed-
zőjük: Benkő Ákos, Tanáruk: Ács Tibor.

Tóth Attila, a Hajós iskola tanulója
többpróbában 3. helyezett lett. Edző:
Benkő Ákos, Tanára: Ács Tibor.

Triatlonban egyéniben a Hajós iskola
tanulója, Baranyó Szabolcs 2, Eper-
jesy Benjamin 4, Palkovics Áron 7.
helyezett lett. A csapatversenyen máso-
dik helyezést értek el. Felkészítőik: Sza-
bóné Szebeni Márta, Hegedűs Gabriel-
la, Szalma Róbert, Csombor Zoltán és
Zsembery Tamásné

Fisher Ádám, az Erkel Ferenc Álta-
lános Iskola tanulója karatéban 2. he-
lyezést ért el. Edzője: Ács Tibor.

Zombor Dorottya, az Erkel iskola
tanulója kardvívásban 6. helyezett lett.
Edzője: Kurucz Balázs

Ritmikus Gimnasztikában Mácsik

Mercédesz, az Erkel iskola tanulója 8.
helyezést ért el. Edzője: Lazsányi And-
rea.

Atlétikában Szőke Péter, az Erkel is-
kola tanulója 8. helyezést ért el több-
próbában és súlylökésben. Edző: Máté
Alpár, Tanára: Molnár Márta

Ambrus Lóránd, az Erkel iskola ta-
nulója 8. helyezett lett kislabdahajítás-
ban. Edzője: Benkő Ákos, Tanára: Mol-
nár Márta.

Országos elődöntőn 2. helyezést ért
el az Erkel iskola III. korcsoportos fiú
röplabdacsapata. A csapat tagjai: Kecs-
kés Balázs, Kuznyecov Andrej, Gólya
Ádám, Szabó Gábor, Tóth Máté Bar-
nabás, Ilyés Márk, Szemjanyinov
Sándor, Hovanecz Bence, Papp Dá-
niel. Edző testnevelő: Gadanecz 
György és Molnár Márta.

Országos elődöntőn 3. helyezést ért
el az Erkel iskola IV. korcsoportos leány
röplabdacsapata. A csapat tagjai: Kra-
mer Miriam, Esze Dóra, Csoma Bi-
anka, Földi Fruzsina, Háfra Domini-
ka, Almási Ramóna, Kramer Vivien,
Hernádi Rita, Udvari Gréti, Majoros
Dorottya. Edzők: Kozma Sándorné,
Dóczi István és Wirnhardt Oszkár, Ta-
nárok: Molnár Márta és Gadanecz
György.

Országos elődöntőn 3. helyezést ért
el az Erkel iskola III. korcsoportos leány

röplabdacsapata. A csapat tagjai: Háfra
Dominika, Almási Ramóna, Kramer
Vivien, Hernádi Rita, Dajka Dalma,
Kóczián Mária, Guba Eszter, Rimitin
Rebeka, Mester Adél, Tompa Brigit-
ta. Edzők: Wirnhardt Oszkár és Sza-
bados István. Tanárok: Molnár Márta
és Gadanecz György

Atlétikában az alábbi kiváló eredmé-
nyeket érték el a Török Ignác Gimnázi-
um tanulói: Deák Nagy Marcell  400
méteren első helyezett. A 4x100 méteres
fiú váltó első helyezett, tagjai: Pálinkás
Gábor, Csíkós Gergő, Temesvári Ta-
más, Deák Nagy Marcell. Rúdugrás-
ban Gajdácsi András 2. hely, Kisger-
gely Balázs 6. hely. Diszkoszvetésben
Szekeres Tamás 3. hely. Csíkos Gergő
200 méteren 5. hely, 100 méteren 6. he-
lyezett lett. Teleki Júlia 300 méteren 8.
helyezést ért el. Edzőik: Benkő Ákos,
Máté Alpár, Szörényi István, Gadanecz
György. Tanáraik: Farkas Balázs, Péli
Sándor, Pásztorné Bilincsi Erika, Gőz
Tibor.
Országos elődöntőn, 2. helyezést ért el a
TIG III. korcsoportos lány kosárlabda
csapata. A csapat tagjai: Balog Eszter,
Éder Hanga, Hollósy Réka, Kaján
Anna, Kramer Fanni, Le Kim Evelin,
Lipták Laura, Novák-Farkas Réka,
Radócz Imola, Simoncsik Hanga, Slé-
zinger Krisztina, Szeibel Leila, Zám-
bó Kamilla. Edző: Szabó Tamás, Taná-
ruk: Péli Sándor.
Vívásban Csjernyik János, a TIG ta-
nulója kard egyéniben 3. helyezést, a
kard csapat 1. helyezést ért el. A csapat
tagjai: Csjernyik János, Seregi And-
rás, Mészáros Áron. Edző: Bokor Ger-
gő.
Országos elődöntőn, 4. helyezést ért el a
Gödöllői Református Líceum Gimnázi-
umának  IV. korcsoportos lány kosárlab-
da csapata. A csapat tagjai: Mészáros
Anna, Majoros Krisztina, Babarczi
Bianka, Mészáros Kornélia, Oláh
Csenge, Neubrandt Nóra, Józsa Ré-
ka, Szűcs Boróka, Túri-Nagy Dóra,
Knonn Anett, Várnai Bernadett,
Kispál Emőke. Edzőjük: Mácsai Ta-
más. 

Nádas Kinga, a Református Lí-
ceum tanulója a 100 méteres síkfutás-
ban 8. helyezést, Csillag Zsófia rúd-
ugrásban 7. helyezést ért el. Edzőik.
Fülöp Péter és Szörényi István

Atlétikában a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium tanulói, Pápai
Márton mezei futásban első helye-
zést, Pápai Gergely mezei futásban 8,
1500 méteren 4. helyezést ért el. Ed-
zőjük: Gadanecz György, Szörényi
István

Alpesi Síben a Premontrei tanulója,
Szabó Anna 4. helyezett lett. Tájfutás-
ban a Premontrei  tanulója, Kinde
Mátyás sprint távon 3, normál távon
6. helyezett, Kinde Vanda sprint tá-
von 5., normál távon 6. helyezett lett.
Tanáraik: Sárdi Erzsébet, Szörényi Ist-
ván, Szörényi Zoltán.

A Damjanich iskola „ Jó tanuló, Jó
sportolója” Kiszel Krisztián. Az iskola
8. a osztályos tanulója, példás a maga-
tartása. A GEAC atlétika szakosztályá-
ban sportol, edzője Gadanecz György.
Legjobb eredményei: 14-15 éves kor-
osztály 4x800-as váltójában országos
bajnok. Megyei atletika diákolimpia
magasugró versenyszámában 7. helye-
zett. Az iskola kosárlabdacsapatának 
oszlopos tagja. A körzeti diákolimpia II.
helyezettje. Testnevelő tanára: Keresz-
tesi István.

Az Erkel iskola „Jó tanuló, Jó spor-
tolója” Szőke Péter.Az iskola 8.a osztá-
lyos tanulója. Jó tanulmányi eredmé-
nyével felvételt nyert a TIG-ba. A Ma-
gyar Atlétikai Szövetség versenyein do-
bószámokban csapatban többszörös or-
szágos bajnok, egyéniben is dobogós
helyezéseket ért el. A Diákolimpia or-
szágos döntőjében súlylökésben 7. he-
lyezést ért el. Edzője: Máté Alpár  Test-
nevelője: Molnár Márta.

A Hajós iskola „Jó tanuló, Jó sporto-
lója” Varga Fanni. Az iskola 6. a osztá-
lyos tanulója. 8 éves kora óta atlétizál a
GEAC-ban, edzője Benkő Ákos. A 4 év
alatt sok diákolimpiai érmet gyűjtött, de
jeleskedett a szövetségi és a nemzetközi
versenyeken is. Testnevelő tanára
Zsembery Tamásné. Eredményei: Me-
gyei Diákolimpia többpróba egyéni: 2.
hely; Megyei Diákolimpia többpróba
csapat: 1. hely; Országos Diákolimpia
többpróba csapat: 1. hely. A szövetségi
és nemzetközi versenyeken – Dort-
mundban és Varsóban – is felállhatott a
dobogó valamelyik fokára egyéni- és
csapatbajnokságokon.

A Petőfi iskola „Jó tanuló, Jó
sportolója” Kovács Adél. Az iskola di-
ákja jó tanulmányi eredményéért, és a
sportban nyújtott kiemelkedő szorgal-
máért és teljesítményeiért érdemelte ki a
díjat. Eredményei: Területi röplabda di-
ákolimpia II. hely; Megyei röplabda
diákolimpia II. hely; Országos röplabda
selejtező II. hely; Röplabda országos di-
ákolimpia elődöntőn II.hely. Edzője:
Wirnhardt Oszkár.

A Szent Imre iskola és Óvoda „ Jó ta-
nuló, Jó sportolója” Liszkai Tamás. Ki-
emelkedő tanulmányi és sport eredmé-
nyei mellett nagyon jó közösségi ember.
Kedves és segítőkész társaival, taná-
raival. Eredményei: Tőrvívásban Buda-
pest bajnok; Gyermek férfi tőr Orszá-
gos bajnokság 2. hely; Újonc férfi tőr
Országos Bajnokság 2. hely; Fülöp
Mihály Magyar Kupa összetett pont
versenyben gyermek kategóriában
2.hely, újoncban 6. hely, serdülőben
10.hely.; Vidék Bajnokság 2. hely;
Megyei Diákolimpián 1.hely; Az is-
kola labdarúgó csapatával diákolim-
piai megyei 3. helyezés, a Katolikus
iskolák Országos Versenyén 2. hely.
Nemzetközi eredmények: Szlovéniá-
ban 1. hely; Olaszországban 7. hely.
Testnevelője: Pál István, Edzője: Fe-
kete Gábor. (folytatjuk) -ll-

Átadták a „Jó tanuló, jó sportoló“ díjakat

348 kitüntetett

A Gödöllői Sport Klub futsal
csapatánál a holtidőben is zaj-
lik az élet, ugyanis a klubveze-
tés eltökélt szándéka, hogy
megerősítse a felnőtt csapatot
és az új bajnokságban vissza-
szerezze az idei tavasszal né-
mileg megkopott renoméját. 

Első lépésként az anyagi háttér meg-
teremtése volt a cél, ugyanis köztu-
dott, hogy szűkös költségvetése miatt
kellett az elmúlt években sikert siker-
re halmozó keretet elengednie és a 
fiatalok bevetésével befejeznie a csa-
patnak a 2007/2008-as bajnokságot.
Vitális Szabolcs szakosztályvezető-
től megtudtuk, hogy az anyagi hátra-
lékok rendezése után megkezdte a
klubvezetés az új keret kialakítását,
ennek első lépéseként a féléves győri
kitérő után visszatért a Bikák egyik

sikerekovácsa, Baranyai Pál, aki já-
tékos-edzőként segíti majd a fiatal
csapatot a jövőben. A munkáját, aho-
gyan a tavasszal, Tóth László segíti
majd, míg az U21-es kerettel tovább-
ra is Tokai Norbert foglalkozik.
A csapat régi új játékosát és frissen
kinevezett edzőjét kérdeztük vissza-

térésének okáról és leendő terveiről.
–  Én úgy váltam el télen, hogy nem
örökre megyek, mert jól éreztem ma-
gam itt és a szurkolók is szerettek.

Megkerestek a gö-
döllői vezetők és
tetszett az elképze-
lésük a fiatalítással
k a p c s o l a t o s a n .
Megkértek, hogy a
fiatalok mellé jöjjek
vissza mint játékos
edző és egy-két ruti-
nosabb játékossal
kiegészülve a régi
sikerek nyomdokain
egy újabb sikercsa-
patot csináljunk.
Örülök, hogy rám

gondoltak és segítőmmel, Tóth Lász-
lóval együtt mindent elkövetünk an-
nak érdekében, hogy minél jobb
eredményt érjünk el és hogy a min-
dig lelkes és nagy támogatást nyújtó
gödöllői közönséget visszahódítsuk a
lelátóra. -lt-

Fotó: Biszkup Miklós

Futsal – Új edző, új remények

Baranyai Pál visszatért

Június 28-án, szombaton jótékonysági labdarúgó mérkőzésre került sor a
Szent István Egyetem labdarúgó pályáján. A Magyar Polgármesterek Világta-
lálkozója előtt – immár hagyományosan – megrendezésre kerülő sportesemé-
nyen az idei esztendőben a Magyar Polgármesterek válogatottja a Kiss-Rigó
László, Szeged-csanádi megyéspüspök vezetésével fémjelzett Katolikus Papok
válogatottjával mérte össze erejét. A nagy melegben lezajlott találkozón a pol-
gármesterek alkalmazkodtak könnyebben a körülményekhez, ennek köszön-
hetően 6:2-es győzelmet arattak. A nagy népszerűségnek örvendő mérkőzés jó-
tékonysági célt is szolgált: az adományozók csángó gyermekek gödöllői tábo-
roztatásához járultak hozzá. Kép és szöveg: pj

Labdarúgás – Jótékonykodtak

Segítség a Csángóknak 



ÁLLÁS

* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező
szakács jelentkezését várjuk. Tel.: 20/922-6048.

* Gödöllői piac zöldség boltjába gyakorlattal
rendelkező fiatalos munkaerőt keresünk. Nem
dohányzók előnyben. Tel.: 30/9492-228,
30/2301-953

* Önállóan dolgozni tudó, JÓL HEGESZTŐ
CSŐSZERELŐKET keresek azonnali kezdéssel. Tel:
70/537-2043, 20/919-6250

* WTI Kft. gödöllői munkahelyre azonnali belépés-
sel felvesz jogosítvánnyal és gyakorlattal ren-
delkező 1 fő elektromos targoncaszerelőt és 1 fő
termikus targoncaszerelőt. Kiemelt kereseti
lehetőség! Tel: 20/9410-071, 28/416-630

* Központban működő étterem szakácsot keres.
Tel: 20/3550-008

* Gödöllői telephelyre értékesítési munkakörbe
(eladó) férfi kollégát keresünk. Mezőgazdasági és
kertészeti gyakorlat előny. Tel: 20/579-5729

* FODRÁSZT keresek igényes ÁGI szépségszalonba.
Nem váltótársnak, vendégkörrel. Működik: kozmeti-
ka, manikűr pedikűr, műköröm. Csak komoly,
igényes jelentkezőket várok! Gödöllő, Ibolya u.
68/a. Zabó Ági 06-30-2682-084

* Gödöllői Arzenál áruházba raktárost – raktári
dolgozót, segédmunkást felveszünk. Gödöllő,
Dózsa György u. 96.

* Parképítő és Fenntartó cég keres kertépítés-
ben jár tas szak- és betanított munkásokat
budapesti munkahelyre. Utaztatás megoldott.
Érd: 20/9210-865

* Olaszországi munkára keresünk tartálygyártás-
ban jártas, gyakorlott lakatosokat és elektródás ill.
fedőporos hegesztőket. Tel: 06-16 óráig 00-39-04-
32-9188-28 (magyarul beszélünk)

* CNC ill. hagyományos forgácsolókat és
mechanikai műszerészeket keresünk tatabányai
munkahelyre. Kiemelt bérezés. Szállás biztosított.
Tel: 20/9387-789

* Cégünk keres autófényezőket, ill. gyakorlott CO-
2 hegesztőket Pest megyei munkahelyre. Kiemelt
bérezés. Szállás biztosított. Tel: 20/492-3044

* Kft keres fóti munkahelyre raktárosokat (tar-
gonca vezetői engedély előny), ill. irodai alkalmazot-
tat számítógépes ismerettel, alapfokú angol nyelv-
tudással. Érd: hétköznap 8-16h 70/4568-834

* Első Hazai Lakópark Építő Zrt. gödöllői munkahe-
lyre felvesz építőipari gyakorlattal mérlegképes
könyvelőt. Érd: Esztergály Előd elnök vezérigaz-
gatónál 20/9714-145

* Vendégkörrel rendelkező fodrászt, pedikűröst és
kozmetikust keresek bevezetett üzletbe. Vállalkozói
igazolvánnyal. Tel: 20/222-9257, 20/550-1831

* Megbízható, becsületes sofőrt keresel?
Megtaláltad. Harmincéves gyakorlattal B-C-E
kategóriákkal, gépipari érettségivel állást keresek
Gödöllőn vagy közelében. Tel: 30/857-5605

* Talpraesett, megbízható, mosolygós, türelmes
munkatársat eladónak hosszútávra keresünk tel-
jes munkaidőre, Gödöllőre. Nem dohányzók
előnyben. Kézzel írott, fényképes önéletrajzokat
2100 Gödöllő Petőfi tér 16. 1.számú postaládába
kérjük leadni. T: 20/404-8203

* Gödöllői SÖRÖZŐBE PULTOS HÖLGYET
FELVESZEK 25 éves korig. Tel: 20/373-6100

* Gödöllői KATLAN CLUB szakképzett pultost
keres. Tel: 06-30-9981-496

* Vállalnék gyermekfelügyeletet, házvezetőnői, ill.
bejárónői állást. Egyéb munka is érdekel, ami
otthon is végezhető. Megbízható, leinformálható
hölgy. Tel. 30/667-7031

* Veresegyházi Óvoda, bölcsőde óvónőt és gyer-
mekétkeztetésben jártas szakácsot keres! Tel:
20/9323-756

* Humánia Kft. Gödöllői képviseletére azonnali
kezdéssel ügyfélszolgálati munkatársat keres
szervezői feladatokra. Elvárások: minimum középfokú
végzettség, számítógépes ismeretek (Word, Excel),
kiemelkedő kommunikációs készség, ügyfélközpontú
gondolkodás, jó szervező és problémamegoldó
képesség, precíz munkavégzés, munkaerő-kölc-
sönzésben szerzett tapasztalat és saját gépjármű
előny. Amit kínálunk: versenyképes, teljesítmén-
yarányos jövedelem, változatos munkavégzés,
dinamikus, fiatal cég biztos háttere, jó csapat,
kellemes légkör. Fényképes önéletrajzokat az alábbi
e-mail címre várjuk: kertesz.laszlo@humaniakft.hu

* A Trink-Duó Kft gödöllői telephelyére „B” tip.
jogosítvánnyal, és közúti árufuvarozói engedéllyel
rendelkező áruterítő gépkocsivezetőt keres italáruk
szállítására. Érd: munkanapokon 8-19 óráig Rébb
Gábor telepvezetőnél: 30/336-7473

2008. július 3. Gödöllői Szolgálat 13Hirdetés

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-36620/5255-366
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.

(a Petőfi térnél)

�yitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig
K E D D E�  � I � C S Ü G Y F É L F O G A

D Á S, Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-12 óráig

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogad-
ni. A lapban megjelent hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk.

-János u. 1. emelet 2 szobás lakás 12,5 MFt.
-Egyetem tér 2. emelet 2 szobás lakás 14,5 M Ft.
-Ambrus köz 2. emelet 2,5 szobás lakás 14,5 M Ft.
-Kazinczy krt 3. emelet 2 szobás lakás 13,2MFt.
-Szadán nappali + 3 szobás családi ház 1216m2
telekkel 17,5 MFt.
-Báthori u 2 szobás lakóház +35m2 fűthető
helyiség 320m2 telek 15,5MFt
-Szarvas u 569m2 telken 2 szobás családi ház
nagy terasz 21,5 MFt
-Szadán 936m2 telken �+4szobás alápincézett
csház 25,5 MFt.
-Egyszintes új 100m2 lakóház 500m2 telekkel
kulcsrakészen 27,5 MFt.
-Rögesben nappali+3szoba új ház garázs kis
telekkel 28,5MFt.
-�agy L. u 720m2 telken �+3 szobás csház
aláápincézett 38,7 MFt.
-Keresünk kiadó bútorozott lakásokat augusz-
tustól 2 évre.



* Gyakorlott sofőrt keresek C kategóriával.
Bérezés megegyezés szerint. Tel: 20/5532-849

* A Trink-Duó Kft gödöllői telephelyére bérszámfe-
jtésben és tb ügyintézésben jártas könyvelői
készséggel is rendelkező 30-40 éves életkorú, ren-
dezett családi hátterű hölgymunkatársat keres
Gödöllő, plusz maximum 10km-es körzetéből. Érd:
H-P 8-16 óráig Braun Pálné főkönyvelőnél a
20/389-8201 telefonon

* A Trink-Duó Kft Gödöllő és Vác közötti térségből
ital-nagykereskedelmi tevékenységre üzletkötő
munkatársat keres! Jelentkezés: Laukó Józsefnél a
30/950-8943 telefonon

* Gödöllői Királyi Kastély Kht. üzemeltetési vezetőt
keres azonnali belépéssel. Feltétel: felsőfokú
műszaki végzettség, 10 év szakmai, 5 év vezetői
tapasztalat. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a
kastély titkárságán Vámosi Ritánál, vagy emailen a:
vamosi.rita@kiralyikastely.hu. Tel: 28-420-331,

* Gödöllői Királyi Kastély Kht olyan cégek vagy vál-
lalkozások jelentkezését várja, melyek el tudják vál-
lalni a Közhasznú Társaságunk számítógép
hálózatainak működtetésével járó rendszergazdai
feladatokat. Jelentkezést írásban a 2100 Gödöllő,
Pf 406. címre, telefonon 28/420-331 várjuk.

* Gödöllői étterem FIATAL, ÉRETTSÉGIZETT
FELSZOLGÁLÓNŐT 30 éves korig FELVESZ.
Gödöllő és környékiek jelentkezését várom. Tel:
20/9148-885

* Gödöllői telephelyre értékesítési munkakörbe
(eladó) férfi kollégát keresünk. Mezőgazdasági és
kertészeti gyakorlat előny. Tel: 20/579-5729

* Irodába, ügyviteli alkalmazotti munkakörbe
keresünk középfokú végzettséggel rendelkező női
munkatársat. Gépkocsi előny, számítógép-kezelői
ismeret, jó tárgyalókészség feltétel. Bérezés mege-
gyezés szerint. Tel: 20/375-2240

* Gödöllői TESCO áruházba takarítókat keresünk.
Tel: 06-20-329-9954

* Gödöllői áruházba takarításban, gépezésben jár-
tas csoportvezetőt keresünk. Tel: 20/329-9954

* GÖDÖLLŐN, KÖZPONTI HELYEN LÉVŐ
ÉTTEREMBE AZONNALI KEZDÉSSEL SZAKÁCSOT ÉS
KÉZILÁNYT FELVESZÜNK! Érd: 20-369-0737

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 ren-
delkeznek. 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
fürdőszoba, 2 WC, kamra, gardrob, garázs 780-an
telkkel. Tel.: 20/9-805-765

* Eladó Gödöllő központjában, a Kossuth L. utcában
egy 71 nm-es, III. emeleti, 3 szobás, erkélyes, (nem
panel) lakás. A fürdőszoba, wc, konyha és az előszo-
ba szépen felújított. Parkettás szobák, új radiá-
torok, egyéni vízórák, és csendes, otthonos
környezet jellemzi a lakást. Iá.: 13, 8 mFt. Tel.:
20/414-2024.

* Gödöllőn 670 nm-es építési telek ELADÓ Iár 10,5
MFt 20-7722428

* Szadán 1440 nm-es panorámás ÉPÍTÉSI TELEK
ELADÓ 6,3 MFt-ért 20-7722428 Gödöllő
Ingatlanközpont Szada és Gödöllő legnagyobb
telekválasztéka! www.godolloihaz.hu

* ÚJ ÉPÍTÉSŰ SZOCPOLKÉPES 3,5 szobás különál-
ló ikerház eladó Kulcsrakész ár 26,7MFt Új építésű
ikerházak, házak nagy választékban irodánkban!
Gödöllő Ingatlanközpont 20-7722428
www.godolloihaz.hu

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

* Konvektoros lakás János u-ban ELADÓ Iár 9,7
Mft. 20-7722428

* Sürgősen eladó 2 szobás részben felújított,
panorámás lakás Gödöllőn központban! Iár 8,95 Mft
20 7722429

* Eladó 2 szoba+nappalis, erkélyes, felújított lakás
a Kossuth L.u.-ban csendes helyen.Jó vétel!
I.ár:13,8 MFt  20-8042102 

* 44 nm-es II em lakás a Palotakerten egyedi fűtés
mérővel eladó Iár 8 MFt 20-7722429

* Palotakerten jó állapotú lakás sürgősen eladó Iár
9,3 MFt 20-7722428

* János u 2 szobás I emeleti konvektoros lakás
ELADÓ Iár11,9 MFt 20-7722428

* Gyönyörűen felújított 2,5 szobás lakás központ-
ban eladó Iár 13,5 MFt 20-7722429

* Kertvárosban 2 szoba + nappalis jó állapotú ház
eladó Iár 19,2 MFt 20-8042102

* Alvégben 3 szobás téglaház nagy telekkel eladó
Iár 22 MFt 20-7722428

* Új építésű családi ház Fenyvesben 3
szoba+nappali kulcsrakész ár: 33 MFt 20-7722429

* Eladó új építésű ikerház Gödöllőn 3szoba nappali,
emeltszintű ár 23 MFt 20-7722429

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

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

* Eladó magasfszti, azonnal költözhető felújított
tégla 35 nm-es konvektoros lakás  Aszódon,
központban. 35m2, burkolatok, ablakok cserélve.
Iár 8,3 MFt GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-
7722429

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

* Eladó ház Bagon! 1100 m2-es telken 110 m2-es
téglaház, vállalkozásra alkalmas műhellyel eladó Iár
15 MFt  20-7722429

* Gödöllőn az Irtványosban 1014 nm és 1036 nm-
es szántó (gyümölcsfákkal beültetett) 1,5 mFt-os
irányáron eladó. Tel. 20-919-4870

* Gödöllőn a Kossuth L. utcában I. emeleti, 57 nm-
es, felújított 2 szobás lakások. Iá: 12,7 és 13 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Boncsokban, 972 nm-es panorámás
telken, 3 éve épült, 80 nm lakóterű, nappali + 3
hálószobás, téglaépítésű ház tágas terasszal. Iá:
19,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn (Fenyvesben) 510 nm-es
összközműves telken, 1998-ban épült, 65 nm
lakóterű, 1 + 2 x fél szobás kétszintes családi
ház. Iá: 23,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870 

* Gödöllőn a Kertvárosban 4 lakásos, téglaépítésű
háztömbben 95 nm alapterületű, 3 szobás, egyedi
fűtésű, belül felújított erkélyes lakás, 270 nm-es
saját telekrésszel. Iá: 21,5 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 20/9194-870 

* SÜRGŐSEN ELADÓ Gödöllőn a Blahai-domb legk-
eresettebb utcájában, 2000 nm-es örökpanorámás
telken, 75 nm lakóterű, hangulatos belső
kialakítású kétszintes családi ház, déli fekvésű nagy
terasszal, panorámás kilátással a városra. Iá: 36
mFt helyett 31 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

14 Gödöllői Szolgálat 2008.  július 3.Hirdetés



* Gödöllőn a városközpontban, 2003-ban épült, szín-
vonalas belső kialakítású, nappali + másfél szobás,
társasházi öröklakás kis kertrésszel eladó. Iá: 18,5
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn téglaépítésű háztömbben, magasföldszin-
ti, 1 szobás erkélyes, egyedi fűtésű, felújított lakás.
Iá: 11 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabad-
ság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a központban teljesen felújított, 44 nm-
es, másfél szobás lakás. Iá: 11,3 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a János utcában 58 nm-es, 2 szobás
részben felújított, erkélyes lakás. Egyedi fűtésű,
téglaépítésű. Iá: 12 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Mogyoródon, zárt lakóparkban, 2002-ben épült,
140 nm alapterületű, nappali + 2 szobás, extrákkal
felszerelt luxus színvonalú családi ház 1042 nm-es
feng shui szerint kialakított parkosított telekkel. Iá:
79 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870

* Gödöllőn (Palotakerten) Kastélyra néző 57 nm-es,
jó állapotban lévő erkélyes lakás (új redőnyökkel). Iá:
10,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabad-
ság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllő Belvárosában téglaépítésű háztömbben I.
emeleti, 77 nm-es, 3 szobás, erkélyes, egyedi
fűtésű lakás. Iá: 19,8 mFt. Érd: 20/9194-870

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

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

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

* 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

* MARIKATELEPEN CSÁRDA után kb. 750 m2 kül-
terület szép helyen eladó. 70/508-8727

* Domonyvölgyben II. tónál közvetlen tóparti telek
eladó. Területe: 3525 m2. Érdeklődni: 30/9524-349

* Pécelen a Napsugár utcában összközműves,
panorámás, 1000m2-es építési telkek eladók.
Tömegközlekedéstől 5 percre, a város szélén. Iár:
9,55 M Ft. Érd: 70/360-2769

* Margitára panorámával eladó Szadán egy építési
telek. 871 m2, 8 M Ft-os irányáron. Közművek van-
nak. Érd: 30/200-5118

* GÖDÖLLŐN, LOMB utcában 720 m2-es belterületi
közműves telek faházzal, 12 m2-es boltíves pincév-
el, ásott kúttal, gyümölcsfákkal, dísznövényekkel
eladó. Érd: 70/534-7803

* CSALÁDI HÁZAT VAGY LAKÁST KERESEK
GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. Takács 06-30-640-1180

* Bővíthető családi ház a Blahán eladó, nagy,
panorámás telken. Iár: 28 millió. 30/670-2487

* NEM PANEL! 64,5 m2-es, 2,5 szobás (amik külön
bejáratúak), erkélyes, NAGYON 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

* Valkón 3 szobás, alápincézett összkomfortos
családi ház óvodától 2, központtól 5 percre eladó.
Iár: 12,8MFt. Tel: 30/202-8559

* Kossuth L. utcában 62 m2-es, 1+2 félszobás, erké-
lyes, márványburkolatos, igényesen felújított 3.
emeleti lakás eladó. Iár: 13,8 M Ft. Tel: 30/201-4769

* Gödöllő városközpontban régi építésű földszinti
90 m2-es polgári lakás saját udvarrésszel eladó!
Iár: 21,8 M Ft. Tel: 20/3238-106

* Palotakerti lakótelepen 64 m2-es parkra néző,
átalakított első emeleti lakás eladó. Iár: 13 M Ft.
Tel. 20/383-0296

* Palotakerten zöld övezetre néző magasföldszinti
59 m2-es 2 szobás redőnyös újszerű lakás tárolóval
eladó Költségkímélő fűtésrendszer kialakítása
folyamatban. Tel: 20/3328-342

* Gödöllő, Antalhegyi 79/A. 135 m2-es sorházi
téglalakás, +40 m2 beépített tetőtér, kétállásos
garázs, kert, cirkófűtés, beépített bútor, riasztó
szép állapotban, tulajdonostól eladó. Iár: 27,9 M Ft.
T: 30/645-4273

* Gödöllőn, Palotakerten 4em. házban, felújított
(járólap, parketta, redőny. stb) nagy erkélyes,
2szobás 62 m2-es lakás tárolóval, kiváló közlekedés-
sel eladó. Iár: 11,5MFt Érd: 06/20-4912-567 

* Eladó Gödöllőn 46 m2-es 9. emeleti nagykony-
hás (ablakkal), 1,5 szobás lakás részben felújít-
va 10,5 M-ért. Érd: 30/416-6622

* KARTALON a központhoz közel 552 m2-es
telken 90 m2-es hosszú komfor t nélküli
parasztház eladó. Tel: 20/213-7054

* Palotakerten felújított, jó állapotú, 2 szobás,
erkélyes lakás (gyönyörű kilátással) eladó!
Kábeltévé, NET, telefon van. Folyosón kis tároló-
val. Érd: 70/366-8026

* 4 éve felújított, szigetelt családi ikerház fele
Gödöllőn, gyönyörű zöld övezetben eladó. 2 szoba, 2
félszoba, nagy nappali teljes felszerelésű konyhával
(gáztűzhely, sütő, mosogatógép, konyhabútor),
fürdő, 2WC, mosóhelyiség, garázs, raktárhely-
iségek. Cím: Gödöllő, Antalhegyi u. 64/b. Tel:
30/9222-158, 28/415-071. Iár: 25 millió Ft.

* Gödöllőn családi ház (80m2) 2utcáról megközelí-
thető nagy kerttel (1850m2), panorámával eladó v.
elcserélhető 2 szobás –viszonylag új építésű- tár-
sasházi öröklakásra. T: 28/416-445

* Sürgősen eladó Palotakerten 10. emeleti teljesen
felújított 57 m2-es lakás (új nyílászárók, beépített
bútorok, gépek). Iár: 12,6 M Ft. Érd: 20/549-0230

* Antalhegyi úton háromszobás, dupla komfor-
tos ház 1050 m2-es parkosított kerttel eladó.
Tel: 20/9516-786

* Családi ház 3 szoba, nagy konyha, hosszú
folyosó, 2 fürdőszoba, 120 m2 kettéosztható, 4 éve
felújított 150 nöl telekkel. 75 m2 műhellyel,
3fázisú ipari árammal, szerelő aknával, telep
engedéllyel eladó. Gödöllő, Lovarda u. 2. Ára: 21M
Ft. Kastély mellett. Tel: 30/410-1079

* Szadán 3db egymás melletti építési telek egyben
vagy külön-külön is eladó. Ipari áram, víz, csatorna,
fúrt kút a telken, gáz a telek előtt. tel: 28/415-664,
20/536-3368

* Eladó lakás! Gödöllő Erzsébet királyné körúton 1
szobás, 34 m2-es, távfűtéses, parkra néző, egyedi
vízórás 3. em. Tel, kábeltévé előkészítve, szolgál-
tatás pill. szünetel. 20/9138-221

* Sürgősen eladó Kartalon egy két generációnak is
alkalmas, 130 nm-es családi ház, két garázzsal,
nagy 1095 nm telken.Iár: 17,9 M Ft  Tel.: Tóth
Andrea 06-30-415-7665 

* Áron alul sürgősen eladó Gödöllő központjában
egy nagyon igényesen felújított másfél szobás 44
nm-es, parkra néző lakás. Iár: 11,3 M Ft Tel.: Tóth
Andrea 06-30-415-7665

* Gödöllő Királytelepi részén, csendes utcában
(Balaton u. és Aulich Lajos u. sarkán) eladó 1197
m2-es tehermentes saroktelek tulajdonostól.
Családi ház, ikerház építhető rá nagy kerttel. Óvoda,
iskola, bolt, 30-as út, buszmegálló a közelben. Ideáli
nagycsaládosoknak, igényeseknek. Iár: 20 M Ft.
Tel: 70/333-4692

* Gödöllőn 1 szobás 35 m2-es gázfűtéses lakás
kis előkerttel a Repülőtéri úton eladó. Iár: 8,5M
Ft. Érd: 30/649-2367

* Eladó Gödöllőn, Blahán 3 szobás családi ház
(alápincézve, teljes közmű, ipari áram) 2044 m2-
es telken. Iár : 24MFt. Érd: 20/224-0976
Ingatlanos ne hívjon!

* Gödöllő központjában kastélyra néző, 4. emeleti,
vízórás, másfélszobás, 44 m2-es lakás liftes
házban, tulajdonostól, azonnal beköltözhetően
eladó. Tel: 70/316-5381

* SZADÁN 2004-ben épült 110m2 hangulatos
családi ház 1520m2 telekkel 38,6MFt eladó. 3+fél-
szoba, 2fürdő, tetőtér beépíthető. Extrák, infó,
képek:www.ingatlanok.hu 20/399-8105

* Gödöllőn a belvárosban eladó 2 szoba összkom-
fortos 1. emeleti lakás. Csere is érdekel kertes
házra, értékegyeztetéssel. Érd: 28/412-116 (17h
után), 20/255-3925

* Palotakerten eladó 1+3 félszobás, erkélyes,
redőnyös, kábeltévés, felújított lakás. Érd: 20/221-
4408, 20/334-9670

* Palotakerten eladó 1+3 félszobás, erkélyes,
redőnyös, kábeltévés, felújított lakás. Érd: 20/221-
4408, 20/334-9670

* 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
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INGATLANOK FORGAL-
MAZÁSA, FELSŐSZINTŰ

INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,

DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
*A Szőlő utcában 69 nm-es, 1+2 fél
szobás, 3. emeleti, kitűnő elrendezésű,
felújított, panorámás, konvektoros
lakás SÜRGŐSEN eladó. Iár: 14 mFt.
*A Kossuth L. utcában, új építésű, 47
nm-es, amerikai konyhás, tetőtéri,
egyedi fűtésű lakás kocsi beállóval
SÜRGŐSEN eladó. Irányár: 14,2 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.
*Az egyetemtől néhány percre130 nm-
es, nappali +3 szobás, 2003-ban épült,
kétszintes erkélyes lakás extrákkal,
garázzsal eladó. Iá: 34 mFt.
*ASZÓDON a központhoz közel jó
állapotú, 57 nm-es, 1 szobás
parasztház, 360 nm-es telken eladó.
Irányár: 8,3 mFt.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Fenyvesben, 1080 nm-es, ősfás, kör-
panorámás telken, 114 nm-es, nappali+
3 szobás, 3 szintes családi ház (gondo-
zott kert, garázs) eladó. Iár: 26,8 mFt.
*Csendes, kertvárosi környezetben,
600 nm-es, gondozott saroktelken 160
nm-es, nappali + 3 szobás, jó állapotú
családi ház eladó. Beépített konyhabú-
tor, dupla garázs, mosókonyha, szau-
na. Irányár: 32,5 mFt.
*Az Alvégben 3469 nm parkosított
telken (halastó, patak) 260 nm-es, 6
szobás családi ház (sokféle vál-
lalkozásra alkalmas) eladó. Iár: 52 mFt. 
*Az Antalhegyen 981 nm-es telken 133
nm lakóterületű, 2000-ben épült, nappali
+ 4 szobás családi ház eladó. Iár: 35 mFt.
TELKEK:
*SZADÁN, az Aranyhegy utcában 2690
nm-es, közművesített, panorámás, két
utcára nyíló, építési telek eladó. Iá:
10000Ft/nm.
*GÖDÖLLŐN a Marika-telep fölötti
domboldalon körpanorámás 11444
nm-es terület eladó, jelenleg 3%-a épí-
thető be, közmű mellette. Iá:
3800Ft/nm.
*GÖDÖLLŐN, az Erdőszél utcában 770
nm-es, közművesített telek 40 nm-es
faházzal eladó. 15% -os beépíthetőség.
Iá: 8,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Diófa utcában 3562

nm-es, zártkerti telek ( 20 nm-es
faház, 30 nm-es házalap, fúrt kút, vil-

lany) eladó. Iá: 8,5 mFt.

*GÖDÖLLŐN, a Diófa utcában 3562
nm-es, zártkerti telek (fúrt kút, vil-
lany, 20 nm-es faház, 30 nm-es háza-
lap) eladó. Iá: 8,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 564
nm-es, panorámás, közműve-
sített építési telek 90 nm-es
házalappal eladó vagy elcserél-
hető ikladi, hévízgyörki vagy
aszódi házra, lakásra (tervrajz,
építési engedély). Iá: 9,5 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*HÉVÍZGYÖRKÖN 659 nm-es telken,
230 nm-es, 4 szobás, szépen felújí-
tott családi ház melléképületekkel
eladó. Irányár: 23 mFt.
*ZSÁMBOKON1500 nm-es telken
egy régi parasztház egy 2004-ben
hozzáépített amerikai konyhás
házrésszel eladó.  Iá: 10,5 mFt.
*ISASZEGEN 215 nm-es, nappali + 5 szo-
bás 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.



* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos
parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kút-
tal, 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 Gödöllő központjában 2 szobás, 55 m2-es,
jó állapotban lévő magasföldszinti lakás 12 M Ft-
ért. Tel: 28/414-572

* ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllőn, Knézich utcában: 518
m2-es, panorámás telek eladó. Ikerház építésére is
alkalmas, beépíthetőség: 30%. Víz, villany, gáz,
csatorna az utcában. Iár: 15M Ft. Tel: 30/385-5569

* CSALÁDI HÁZ Gödöllőn, Knézich utcában: 138
m2-es, 4szobás önálló ház, 590m2-es panorámás
telken eladó. Iár: 16M Ft Tel: 30/337-0700

* ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZ Gödöllőn, Királytelepen:
105m2-es, nappali+3szobás, téglaház, 375 m2-es
önálló telekrésszel, 2008. nyári átadással, kulcsrakész
állapotban 31M Ft-ért eladó. Tel: 30/385-5569

* ELADÓ TÉGLALAKÁS Rákospatak utcában: újsz-
erű, magasföldszinti, erkélyes, kertre néző, 64m2-
es, 2szobás, cirkófűtéses 19,5M Ft-ért eladó.
Hívjon: 30/385-5569

* Gödöllő Kertvárosban 884m2 telken 2szoba
összkomfortos 130m2 lakterű kertes ház 2 autóbe-
járóval, aknás garázzsal, nagy műhellyel, ipari áram-
mal, szép kerttel eladó. Iá: 22MFt. Érd: 20/446-1941

* Gödöllőn, Kertvárosban 3 szobás családi ház mel-
léképülettel, nyitott garázzsal sürgősen eladó. Iár:
19,5M Ft. Tel: 70/219-7875

* Veresegyházon sorházi luxus, panorámás lakások
eladók 96 m2 ill. 112 m2-esek. 3 szoba + nappali.
Hitel – szocpol felvehető. 24,4M Ft és 27,3M Ft.
Tel: 20/974-8362

* Gödöllő központjában, a Kossuth Lajos utcában
55 m2-es 4. emeleti igényesen felújított lakás
eladó. Iár: 11,5M Ft. Érd: 30/681-1270

* Gödöllő külterületén, a Repülőtérnél 850 nm-es
telek, termő gyümölcsössel 650 ezer Ft-ért eladó.
Tel.: 30/375-4849.

* Építési telek Gödöllőn, Sajó utcában, csendes
helyen, kis lakóházzal, aszfaltozott utcában ásott
kúttal, összközműves, tehermentes, tulajdonostól
eladó. Iár: 14,5 MFt Tel: 30/264-9694

* ÁRON ALUL! Gödöllő, János utcai, 1. emeleti,
gázfűtéses, 2 szobás, 59 m2-es, erkélyes, felújí-
tott lakás 12,9 millióért tulajdonostól eladó.
Érd: 06-70-383-5079

* Gödöllőn, Kertvárosban központhoz, tömegkö-
zlekedéshez közel 3 szobás + különálló szoba
komfortos családi ház eladó. Ügynökök kímél-
jenek! Tel: 20/354-9688

* Gödöllőn 2szoba összkomfortos erkélyes,
redőnyös DigiTV, liftes örökpanorámás lakás
zöldövezetben Kastélyra, városra néző csendes
helyen eladó. Busz - Hév 1, központ, egyetem 5 perc
séta. Tel: 20/472-1910, 70/503-5223

* Sürgősen eladó Tóalmás központjában egy 95
nm-es, 3 szobás, felújítás alatt álló családi ház
1473 nm-es rendezett kerttel. Iár.: 7,8 M Ft Tel.:
Tóth Andrea 06-30-415-7665

* Sürgősen eladó Gödöllőn a Palota-kerten egy X.
emeleti 57 nm-es 2 szobás felújított lakás. Iár.:
12,9 M Ft Tel.: Tóth Andrea 06-30-415-7665 

* Aszódon 59 m2-es téglaépítésű, tágas, két-
szobás, nappalis, konyhás, fürdőszobás lakás eladó.
Érd: 30/523-9882, 30/688-7426

* GARÁZS ELADÓ! Kossuth-Szt. Imre utca
sarkánál! Ár: 2,5M és 1,5MFt. INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100

* NAGYFENYVESBEN 630m2-es gondozott telken,
kitűnő állapotú, azonnal költözhető, 183m2-es
családi ház. Nappali, 4szoba, garázs, terasz.
Ár:35MFt INGATLANBANK Major Zoltán
06704562100

* KOSSUTH L. U-BAN ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁS Kitűnő
állapotú, irodának is alkalmas 3. emeleti, 95m2-es
lakás kiadó. Ár:100.000,-Ft +Áfa+rezsi INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100

* ÚJ ÉPÍTÉSŰ sorházak a Harasztban. 73 m2-es,
nappali, 2hálószobás, kocsibeállós, előkerttel, azon-
nal beköltözhetően. 320.000,-Ft/m2 INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100

* ASZÓDI KIADÓ ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁS 140m2,
nappali(40m2), 2szoba, télikert, galéria, kony-
habútor, gardrób. 100.000,-Ft +Áfa. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100

* ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Szent-János utcában 113 m2-
en eladótér, iroda, áruátvevő, öltöző. Ár:335.000,-
Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán 704562100

* ÚJ ÉPÍTÉSŰ sorházi lakás a Remsey körúton. 54
m2, nappali, 1+1/2 szoba, saját belsőudvar. Ár:18,5M
Ft INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100

* EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban
1.emeleti, 82m2-es, nappali, 2szoba +2 fél-
szobás, teraszos, tárolós. Ár: 19,5MFt. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100

* ÚJ ÉPÍTÉS a Királytelepen. 700m2-es telken,
100m2-es, nappali, 3hálószobás, tárolós, kocsi-
beállós ikerházak. Ár:24,7M Ft INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100

* 1. EMELETI LAKÁS. Központban jó állapotú,
56m2-es, amerikai-konyhás, nappali, 2szobás lakás
eladó. Ár: 13,9 MFt. INGATLANBANK 06704562103 

* ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁS Központban 2006os építésű,
2.emeleti 43m2-es, 1 szobás cirkó fűtésű, gardró-
bos, légkondis lakás eladó. Ár: 13,5MFt. INGAT-
LANBANK 06704562103 

* ÚJSZERŰ, EGYEDI MÉRŐS Központban igényesen
felújított lakás. Új nyílászárók és burkolatok,
1.emelet, 55m2, 2szoba, klíma, riasztó. Ár: 13MFt.
INGATLANBANK 06704562103 

* KÉTLAKÁSOS IKERHÁZ a Fenyvesben. Külön-
külön vagy egyben eladó. 100m2, nappali, 3szoba,
2fürdő, konyhabútor, garázs, lakásonként 560m2-
es telek. Ár:35MFt. INGATLANBANK 06704562103 

* NAGYFENYVESBEN 44 m2-es téglaépítésű, egyedi
fűtésű lakás 2szoba, pince kocsibeállóval. Ár:12,5MFt
INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104

* EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban
téglaépítésű házban 3.emeleti, 50m2-es,
2szobás, erkélyes. Ár: 11,4 MFt. INGATLANBANK
Mátrai Zsuzsa 06704562104

* FELÚJÍTOTT LAKÁS! Központban 7.emeleti,
44m2-es, 2 szobás lakás, beépített fenyő
bútorokkal, külön tárolóval. Ár: 11,5 MFt. INGAT-
LANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104

* FELÚJÍTANDÓ LAKÁS! Palotakerten 2.emeleti,
44m2-es, egyedi mérőórás távfűtéses egyszobás
lakás eladó. Ár: 9,4 MFt. INGATLANBANK Mátrai
Zsuzsa 06704562104

* KIADÓ LAKÁSOKAT ÉS HÁZAKAT KERESÜNK
ÜGYFELEINK SZÁMÁRA INGATLANBANK Mátrai
Zsuzsa 06704562104

* CSALÁDI HÁZ- Gödöllő , Királytelepen  2003-ban
épített minőségi kivitelezésű családi ház, nap-
pali+szoba, kamra, garázs, háztartási helyiség,  fűthető
medence, 864 nm parkosított telek. Ár: 36 MFt. INGAT-
LANBANK  Pintér Mariann  06-70-456-2101

* CSALÁDI HÁZ- Gödöllő, Harasztban két generá-
ciós családi ház amiben a klaszikus és modern
értékek egyaránt megtalálhatók. Kényelem,
minőség a város  legkeresettebb részén. Nap-
pali+4szoban, 2konyha, 2fürdőszoba ,garázs,
örökzöldekkel parkosított telek. Ár: 39,5MFt.
INGATLANBANK  Pintér Mariann  06-70-456-2101

* LAKÁS- Gödöllő-Központban egyedi belső áta-
lakítású 65nm lakás, új nyílászárókkal, beépített
minőségi bútorokkal, kastélypanorámás kilátás-
sal. Ár: 13,5MFt INGATLANBANK  Pintér Mariann
06-70-456-2101
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* CSALÁDI HÁZ-Gödöllő ,Rögesben 2004-ben épült,
minőségi kivitelezésű családi ház. Hangulatos kan-
dallós nappali+4szoba,  gardrób, házartási helyiség,
kétkocsiállásos garázs, medence, kerti tó , grill-
terasz. 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 két-
gneráció is kényelmesen  együtt élhet, 150nm
családi ház, nappali+5 szoba,2fürdőszoba, kamra,
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 Mari-
ann  06-70-456-2101

* LAKÁS-Gödöllőn csendre és nyugalmra vágyóknak
, 88nm társasházi lakás, felújított, 2szo-
ba,konyha,garázs, modern konyha,kamra, sarokká-
das fürdőszoba, kert.Ár.15MFt. INGATLANBANK
Pintér Mariann  06-70-456-2101

* LAKÁS- Gödöllő-Központban 62nm, 2szobás,
erkélyes, cirko fűtésű lakás, teljesen felújít-
va,(víz,villany, fűtés).Ár. 14MFt. INGATLANBANK
Pintér Mariann  06-70-456-2101

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

ALBÉRLET

* Gödöllőn a központban KIADÓ téglaépítésű, egye-
di fűtésű, 69 nm-es, 3 szobás felújított, erkélyes
lakás (bútorozatlan). Tel: 28/411-086

* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

* Gödöllő városközpont csendes helyén, 86 m2-
es nívós, kétszintes társasházi lakás magas szin-
tű  alapfelszereltséggel, zárt udvari parkolóval,
belső kerttel, igényes bérlő részére kiadó. 06-
20-572-3807.

* KERESEK KIADÓ családi házat Gödöllőn
hosszútávra. Tel: 30/470-3244

* Városközpontban 2,5 szobás 64 m2-es, 2.
emeleti, részben bútorozott, csendes helyen lévő
lakás hosszútávra kiadó. Két hónap kaució. Érd:
20/3303-396

* Palotakerten egyszobás lakás júliustól KIADÓ,
Zombor utcában GARÁZS ELADÓ. Tel: 70/618-3530

* Gödöllőn az Ambrus Zoltán közben 2,5 szobás, 4.
emeleti bútorozatlan lakás kiadó. Tel: 20/399-8873

* Kiadó a Szt. János utcában 1,5 szobás földsz-
intes konvektoros bútorozatlan alacsony rezsijű
lakás júl. 1.-től hosszútávra. 50.000 Ft/hó + 1havi
kaució. Tel: 20/771-3387

* Fiatal férfi dolgozó részére olcsó albérlet kiadó.
Tel: 06-20-7713-387

* Gödöllőn, Palotakerti lakótelepen, földszinti egy
szoba összkomfortos kis lakás berendezve bér-
beadó. Tel: 30/272-8158

* Családi ház kiadó augusztus 1.-től Gödöllőn a
Thököly utcában. 2 szoba + nappali, konyha beren-
dezve. Fűtés konvektoros. Szép kert, igényes
környék. Tel: 20/314-1725

* Kiadó János utcában 1,5 szobás konvektoros
bútorozott lakás hosszútávra. 2 havi kauciót
kérünk. Augusztusi költözéssel. Tel. 20/289-4854,
20/362-5540

* Gödöllő központjában másfélszobás konvektoros,
vízórás lakás részben bútorozva, vagy anélkül
hosszabb távra kiadó. Tel: 28/421-619

* Központban, 3. emeleten 2 szobás, étkezős, szép
napfényes bútorozatlan lakás kiadó. Távfűtéses.
Bérleti díj: 40.000 Ft + rezsi. Tel: 20/333-0526

* Szt. János utcai, 47 m2-es, 2 szobás, konvek-
toros, 3. emeleti lakás kiadó. 50 E Ft/hó + rezsi +
1 havi kaució. Érd: 28/418-353 este

* Gödöllő központjában 2 és félszobás lakás
bútorozottan hosszabb távra kiadó. 55 E Ft/hó,
110 E Ft kaució és rezsi. Tel: 20/543-1199,
20/911-5451

* Palotakerti 64 m2 bútorozott albérlet kiadó. Érd:
30/454-5484, 30/9915-913

* Gödöllőn, János utcában 1. emeleti, 2 szobás,
bútorozott, 50 m2-es lakás kiadó. Ára: 55.000
Ft/hó + 1 havi kaució + rezsi. Tel: 20/422-2998

* Gödöllőn, a Palotakerti lakótelepen kétszobás
földszinti lakás kiadó. 50 ezer Ft + rezsi. Tel:
20/223-9302

* Igényes fiatal lány bérlőtársnőt keres vagy albér-
letbe betársulna. Tel: 06-30-494-4442

* Két szobás, egyedi vízórás, gázkonvektoros lakás
csendes környezetben, a János utcában
hosszútávra kiadó. Érd: 30/270-7119

* Paál László közben felújított, bútorozott, konvek-
toros, külön víz, gázórás lakás hosszútávra kiadó.
Eladó ágyneműtartós gyerekheverő, kétajtós
szekrény, emeletes gyerekágy. Tel: 20/4544-578



* Gödöllőn, Blahán, zöldövezetben családi ház
tetőtéri, külön följárós, 80 m2-es bútorozott lakása
kiadó. Rezsivel együtt télen 100E, nyáron 120E.
Panorámás, teraszos, kandallós, 2 kocsibeállóval.
Tel: 70/556-8381

* Kiadó egy 44 m2-es, félig bútorozott, egyéni
fűtőórás lakás Palotakerten. (50E Ft + rezsi) Érd:
70/284-5656

* 2,5 szobás, bútorozott, konvektoros lakás
hosszútávra, igényesnek kiadó Gödöllő
belvárosában. Tel: 06-20-212-1350

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

* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszo-
ba 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

* Szőlő utcában 69 nm-es, 3 szobás, erkélyes,
felújított 3. emeleti lakás igényes, nem dohányzó-
nak augusztus 1-jétől hosszú távra kiadó. Tel.: (20)
212-6315.

* Gödöllő központjában 2 szobás, bútorozatlan,
erkélyes 55 m2-es, konvektoros társasházi lakás
hosszútávra kiadó. Érd: 30/683-4951

* Gödöllőn, Palotakerti lakótelepen, földszinti egy
szoba összkomfortos kis lakás berendezve bér-
beadó. Tel: 30/272-8158

* Gödöllőn, a Petőfi téren kiadó új építésű 1 szoba,
amerikai konyhás, fürdőszobás, légkondicionált
lakás egyedülálló hölgy részére. Bérleti díj: 40E Ft
+ rezsi. Tel: 20/3433-930

* Kertvárosban különálló egy szoba garzon
tömegközlekedéshez közel egy fő részére kiadó. Tel:
20/354-9688

KIADÓ

* Üzlethelyiség kiadó Gödöllő központjában. Tel:
30/370-0557

* Garázs, üzlethelyiség, raktár kiadó. Tel.:
20/9455-583.

* Gödöllő központjában 47 m2-es üzlethelység
kiadó. Érd.: 0630/9509-396

* MŰVELŐDÉSI HÁZBAN BÜFÉ BÉRLETI JOGA
LELÉPÉSSEL ÁTADÓ. Érd: 20/447-9399, 30/897-
4342

* Garázs kiadó az Erzsébet királyné körúton. Tel.
20/591-9050

* Kiadó üzlethelyiség Gödöllőn a központban gim-
názium melletti üzletházban. 24 m2 és hosszútávra
keresünk bérlőt: 20/404-8203

* Gödöllő városközpontban a Remsey körúton
(Fibernet mellett) üzlethelyiség ELADÓ vagy KIADÓ.
Érd: 70/295-6693

* Gödöllőn 20 m2-es helyiség – jelenleg Büfé -
egyéb hasznosításra is kiadó. Tel: 06-70-7797-152

* Gödöllőn, Patak téren 30 m2 üzlet és egy 90 m2
üzlet 50 m2 terasszal söröző, iroda, üzlet részére
kiadó. Érd: 30/9498-537

* Gödöllő központjában a Szent Imre utcában
100nm-es kétszintes, jó megközelítési és parkolási
lehetőséggel rendelkező ingatlan iroda vagy lakás
céljára, hosszútávra kiadó. Tel.: 30/380-5875

* Gödöllőn, központban található számítástechnikai
üzlet üzemeltetése árukészlettel vagy anélkül
kiadó. Tel.: 30/380-5875

* Gödöllőn, városközpontban üzlethelyiség KIADÓ.
Tel: 30/272-8158

SZOLGÁLTATÁS

* Szövegszerkesztést, gépelést, diploma-
munkák, házidolgozatok gépírását vállalom rövid
határidővel! Tel.:: 30/851-8763.

* Megnyílt a Fogadó Café, ahol pingpongozhat-
sz, Internetezhetsz, filmeket nézhetsz, beszél-
gethetsz a barátaiddal, vagy új ismerősöket
szerezhetsz. Várunk hétfőnként 16-21h, pén-
tekenként 14-21h között. „Fogadó”
Pszichoszociális és Támogató Szolgálat: 2100
Gödöllő, Palotakert 2/a. Tel: 28/416-567, godol-
lo@maltai.hu 

* Önismereti (problémafeltáró) csoport indul
szenvedély betegek és hozzátartozóik számára.
Jelentkezni lehet: MMSZ Egyesület Gödöllő,
Palotakert 2/a. 28/416-567, godollo@maltai.hu
A csoporton való részvétel ingyenes.

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybo-
jler, 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
w w w . n o n s t o p - g y o r s s z o l g a l a t . h u ,
www.dugulaselharito.hu 

* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2 órán
belül. Tel.: 30/302-4622. www.csoszereles.hu 

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

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

* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások
készítése. Tel.: 28/407-122.

* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐMESTER
VÁLLAL SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST, GIPSZKARTONSZERELÉST,
DRYVITOLÁST, DÍSZÍTŐFESTÉST. T: 28/415-581,
20/9361-233.

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótir tás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás
és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos,
megbízható munka rendszeresen és alka-
lmanként is. Tel.: 30/20-200-50 

* Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhe-
ly, kerámialapos tűzhely, szárítógép stb.
javítása! Hívjon bizalommal! Tel:20/886-2397

* Újra nyitva a fodrászat a Kőrösfői utcában. Női
hajvágás: 1500,- férfi hajvágás 800,- gyermek
hajvágás 500,- Szeretettel várom a kedves
vendégeket: H-P: 9-20-ig. 70/280-2276

* Tegye rendbe területét!  FŰKASZÁLÁS,
BOZÓTIRTÁS, GYEPÁPOLÁS! Tel: 30/260-4459

* Vállalkozása részére kötelezően előír t
munkavédelmi és tűzvédelmi feladatait bízza
ránk. Hívjon bizalommal! Főnix 2002 Bt.
www.fonix2002bt.hu Tel: 20/444-7203, 30-
2215-203

* Vállaljuk udvarok teljes körű takarítását sitt,
szemét elszállításával; házak bontását, teljes
tereprendezését, fák kivágását. Hívjon bizalom-
mal, ár megegyezés szerint. Tel: 30/481-4005

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

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

* ÉPÍTŐIPARI SZAKÉRTŐ VÁLLALJA HÁZAK ÉS
LAKÁSOK MŰSZAKI ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT
ELADÁSNÁL ÉS VÉTELNÉL. T: 20/9361-233.

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

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

* Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvi-
tolás, 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! T iszta
munka, elfogadható áron! Tel.: 20/9133-165

* UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861

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

* MEGBÍZHATÓ FIATALEMBER VÁLLAL:
FŰVÁGÁST, PARLAGFŰ-IRTÁST,
KERTGONDOZÁST KEDVEZŐ ÁRON, rendszeresen
vagy alkalmanként. Tel: 70/313-9221 

* MOTOROS KASZÁLÁST és KERTGONDOZÁST
VÁLLALOK. Tel: 06-30-361-2270 E-mail:
giantd@citromail.hu 

OKTATÁS

* ANGOLOKTATÁS július 7.-18. között 20 órás
intenzív, beszédcentrikus tanfolyam. Egyéni és
kiscsoportos angol oktatás kezdőtől felsőfokig.
Üzleti angol. 414-297, 30/9909-346

18 Gödöllői Szolgálat 2008. július 3.Hirdetés

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



Utazni jó!

Rodosz – Héliosz 

napisten szigete
Rodosz a török partok közelében fekvő Dodekán
szigetcsoport tagja, ahol évente több mint 300
napon át süt a nap. A családok és párok körében
kedveltebb keleti partszakasz homokos/ aprókav-
icsos tengerparttal várja a turistákat, míg Rodosz
észak-nyugati felén a szörf szerelmesei hódolhat-
nak hobbijuknak.
A fiatalok és családok nyaralását színesítheti a
Falirakin található csúszdapark és a változatos
szórakozó helyek, a kisgyermekeseket pedig több
olyan szálloda várja Rodoszon, ahol  ugrálóvárat,
dodgemet, körhintát üzemeltetnek a csöppségek
kedvéért. Rodosz talán leghíresebb látnivalója
Lindos domboldalán magasodó - legrégebbi görög
– akropolisz, ahova akár szamárháton , akár gya-
log megyünk mindenképp maradandó élményben
lesz részünk.
A pillangók völgyét felkeresve nem csupán az
ezerszám röpködő pillangóban gyönyörköd-
hetünk, hanem élvezhetjük a völgy különösen
hűvös klímáját, ami a júliusi és augusztusi hőség-
ben igazán kellemes. Nyaralásunk alatt sem-
miképp ne hagyjuk ki a fővárost, Rodos-t, mivel a
város középkori erődje csaknem sértetlen állapot-
ban maradt fenn. Az óváros, amelyet 4 km fal vesz
körül, talán a középkori városok legérzékletesebb
példája és nem utolsó sorban hangulatos utcác-
skáiban számtalan üzlet csábít vásárlásra.
A sok látnivaló mellett nem tettem említést a sziget
remek konyhájáról, de ennek minőségét szavakba
foglalni nem igazán lehet, így legjobb lesz ha min-
denki saját maga győződik meg róla! 
Igaz, Rodoszra magyar állampolgárok személyi
igazolvánnyal utazhatnak, azonban ha nyaralásuk
alatt szeretnék a néhány órás hajóútra lévő török
bazárok hangulatát is „megízlelni”, útlevelüket ne
felejtsék otthon! (GT)
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* Gödöllőn 12 éve működő bölcsőde és óvoda jel-
legű CSALÁDI NAPKÖZI várja a gyerkőcöket,
kisebbeket és nagyobbakat 1,5 éves kortól.
Családias környezet, kézműves foglalkozások,
játékos gyermektorna, iskola előkészítés, igény
szerint játékos angol, mérsékelt árak. Érd:
30/365-6901

* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál, minden
szinten, minden korosztálynak. Nyári intenzív
középfokú írásbeli és szóbeli nyelvvizsgára
felkészítő 40+40 órás tanfolyamok indulnak
(csak 4fő esetén). Telc: júl.7.-aug.8. (heti 2×4ó)
Origó: júl.21.-aug.22. (heti 2×4ó). Érd: Kollarics
Katalin 28/418-537, 30/611-0036

* Augusztus 4.-től intenzív 60 órás kiscsoportos
német vizsgatréning indul az őszi középfokú
nyelvvizsgákra; szintfelmérő. Érd: 30/4877-
396, nemetnyelvoktatas@gmail.com 

* Tapasztalt pedagógus házaspár pótvizsgára
felkészítést vállal 4.-12. évfolyamosok részére.
Forduljon hozzánk bizalommal. Szigeti Tanoda
Oktatási Bt. Tel. 30/616-3527

* BIZTONSÁGI ŐR TANFOLYAM indul a Gödöllői
Művelődési Központban még a szigorítások előtti
utolsó képzés. Érd: 30/466-0041, 30/201-6929

* Egyetemista lány külföldi nyelvtapasztalattal
ANGOL NÉMET oktatást vállal, hétvégén is! Tel:
70/4089-844

* Angol nyelvből óraadást vállal diplomás tanár
Palotakerten. Társalgás, alapfokú nyelvvizsgára
felkészítés. Tel: 20/224-5824

* TOP-TAN: Angol szuperintenzív szintemelő
tanfolyam középfokot végzetteknek augusztus
18-29-ig 14.30-18.30-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.

* ANGOLTANÍTÁS Tel: 30/904-7988

ADÁS–VÉTEL

* EREDETI NÉMET GYÁRTMÁNYÚ, 5 FILTERES
OZMÓZIS RENDSZERŰ VÍZSZŰRŐ BERENDEZÉS
AKCIÓS ÁRON 89.000 FT HELYETT 75.000 Ft-ért
ELADÓ. TEL. 06-70/930-8682 

* Cheesterfield vadonatúj bőrgarnitúra eladó.
Alvásra is alkalmas. 70/508-8727

* Tüzifa és gázkonvektorok eladó. Tel: 20/9611-
688

* Tégla PTH 30-as és 44-es tüzépi ár alatt,
ugyanez fél téglák nagyon olcsón elvihetők. Érd:
20/9354-687

* Eladók –családegyesítés kapcsán- komplett
felszerelés bor készítéséhez, új benzines fűnyíró,
permetező, parabola antenna, alig használt
mosógép, gáztűzhely, konyhabútor, kerti szer-
számok, és minden, ami egy kert műveléséhez
szükséges olcsón és alkudni is lehet! Tel: 28/418-
564

* Felújítás miatt karnisok, zuhanykabin és 2 db
gyerekszekrény áron alul eladó. Ugyanitt a
felújítás miatt bontott ablakok és ajtók olcsón
eladók. Tel: 20/985-4641

* 2 db fotel, 2 db asztal, 1 db TV, 1 db régi
lemezjátszó + lemezek eladók. T. 70/503-5223

ÜDÜLÉS

* ÜDÜLJÖN OLCSÓN ZALAKAROS GYÓGY- ÉS
TERMÁLFÜRDŐN teljes felszerelésű 2-3 ágyas
apartmanokban, 2200 Ft fő/éj. Tel: 93/318-488,
20/398-9914

* Pihenjen, gyógyuljon BEREKFÜRDŐN! A fürdő
mellett vendégház kiadó. Üdülési csekket elfo-
gadunk. Tel: 06-30-6365-068

EGYÉB

* Talált kiskutya! A 30-as úton június 18-án
találtunk egy kb. 8-9 hetes fekete, fehér tap-
pancsú és mellű kislány keverék kutyust. Kérjük,
akinek hiányzik, vagy örökbe fogadná, jelen-
tkezzen a 20/326-59-29-es telefonszámon

* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! 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

* Jó karban lévő független férfi keres ápolt,
életvidám, független hölgyet. 44/170/65 Tel:
20/437-1914
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Beküldési határidő:
2008. július 17.

A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalvá-
nyát nyerte: Bárdos Mária,
Antalhegyi u. 64., Halász Be-
atrix, Jókai u. 6.

A Városi Mozi belépőjét
nyerte: Szabó Gyula, Dózsa
György út 5-7., Oláh János-
né, Alkotmány u. 21/a.

A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: dr. Tóth
Imréné, Szabadság út 19/b.,
Nagyistók Ádám, Szivárvány
u. 9.

Recept
Grillezett köményes-mustáros sertéstarja
HOZZÁVALÓK: 4 szelet sertéstarja, körethez 4 adag grillen sült
cukkini, csiperke, lila- és póréhagyma. Köményes-mustáros pác-
hoz: 1 evőkanál mustár, 1,5 dl étolaj, 1 kiskanál só, 1 mokkáska-
nál frissen őrölt bors, 1 kiskanál őrölt kömény, 1 kis fej lilahagy-
ma, 2 újhagyma.
ELKÉSZÍTÉS: A tarjaszeleteket kicsit klopfoljuk meg, az inasabb
részeket a kés hegyével vágjuk be, hogy sütés közben a hús ne
ugorjon össze, majd a köményes-mustáros páccal minden olda-

lukat egyenletesen kenjük be. A bepácolt hússzeleteket tegyük
edénybe, fóliával fedjük le, és egy éjszakára rakjuk hűtőbe. Más-
nap, ha a szeleteken túl sok pác, húzzuk le róluk, és a forró grillen
minden oldalukat süssük pirosra. Köretnek grillen sült cukkini-
szeleteket, félbevágott csiperkét, lilahagyma-szeleteket és póré-
hagymát tálaljunk mellé.
Pác: A mustárt tegyük keverőedénybe, majd kevergetve öntsük
hozzá az olajat, szórjuk bele a sót, a borsot, a köményt, az apróra
vágott lila hagymát és a vékony karikákra szeletelt újhagymát. Az
egészet jól keverjük össze, és már pácolhatjuk is vele a sertéstar-
ját. A pác javasolt eltarthatósága 4-5 nap hűtőben.


